
 

บริษัท สหกลอคิวปิเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
 ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 1 สิน้สุดวันท่ี 31 มี.ค. 2563 

 

1.บทสรุปผู้บริหำร 

 บริษัทด ำเนินโครงกำรขดุ ขนดินและถ่ำนหินภำยใต้ 3 โครงกำรหลกั คือโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 โครงกำร
เหมืองแม่เมำะ 8 และโครงกำรเหมืองหงสำ ส ำหรับโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 ได้ท ำงำนแล้วเสร็จตำมสญัญำในเดือน
กมุภำพนัธ์ 2563  แตบ่ริษัทเร่ิมมีรำยได้จำกโครงกำรเหมืองหงสำในสว่นงำน Operation and Maintenance (O&M) ระบบ
สำยพำน ทีบ่ริษัทรับงำนตอ่จำกผู้ รับเหมำรำยเดิม โดยในช่วงปี 2563 ต้องมีกำรเรียนรู้และปรับปรุงระบบสำยพำนดงักลำ่ว
อยำ่งตอ่เนื่องเพื่อให้กำรท ำงำนในระยะยำวมีประสทิธิภำพสงูสดุ 

  ส ำหรับไตรมำส 1/2563 บริษัทมีก ำไรสทุธิ จ ำนวน 102 ล้ำนบำท ลดลงจำกไตรมำส 4/2562 ที่มีก ำไรสทุธิที่ 
124 ล้ำนบำท เป็นจ ำนวน 22 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 18 แต่มีก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้จำกไตรมำส 1/2562 จ ำนวน 10 ล้ำน
บำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 โดยยงัคงรักษำอตัรำกำรท ำก ำไรได้อยำ่งตอ่เนื่อง เนื่องจำกโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 8 สำมำรถ
ท ำงำนได้ตำมเป้ำหมำยก ำลงักำรผลิต และมีผลผลิตเพิ่มขึน้จำกกำรน ำเคร่ืองจกัรบำงสว่นจำกโครงกำร 7 ที่ท ำงำนแล้ว
เสร็จเข้ำไปท ำงำนเสริมกบัโครงกำร 8 ในช่วงปลำยไตรมำสภำยหลงักำรปรับสภำพเคร่ืองจกัรแล้วเสร็จ อีกทัง้มีกำรบริหำร
จดักำรเคร่ืองจกัร (Machine Management) และกระบวนกำรท ำงำนของโครงกำรแม่เมำะ 8 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่ง
เป็นผลตอ่เนื่องจำกกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรตัง้แตป่ลำยปี 2562  

 ส ำหรับควำมคืบหน้ำของโครงกำรเหมืองถ่ำนหิน เมืองก๊ก ขณะนีบ้ริษัทร่วมทุนอยู่ในช่วงกำรด ำเนินกำร 
ขอใบอนุญำตกำรส่งออกถ่ำน (Export license) แต่จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 ท ำให้มี
กำรหยุดกำรด ำเนินธุรกิจและกำรเดินทำงภำยในประเทศเมียนมำร์โดยเฉพำะในกรุงย่ำงกุ้ ง รวมถึงปิดด่ำนกำรเข้ำออก
ระหว่ำงประเทศต่อเนื่อง ท ำให้บริษัทต้องปรับแผนกำรท ำงำนใหม่โดยคำดว่ำจะเร่ิมด ำเนินกำรผลิตและส่งออกถ่ำนได้
ในช่วงต้นปี 2564 

จำกสถำนกำรณ์ของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 ทำงบริษัทได้ปฏิบตัิตำมกฏระเบียบของหนว่ยงำนรำชกำรและ

กระทรวงสำธำรณสขุ รวมถึงผู้วำ่จ้ำงอยำ่งเคร่งครัด โดยบริษัทคำดวำ่จะไมม่ีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทอยำ่ง

มีนยัส ำคญั 

ทัง้นี ้ในระยะตอ่ไปบริษัทจะยงัคงด ำเนินนโยบำยปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรจดักำรซึง่เร่ิมมำตัง้แต่

ปลำยปี 2562 อยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อให้กำรบริหำรงำนมีควำมคลอ่งตวัในกำรตดัสนิใจ เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของทีมงำน

ทัง้ฝ่ำยปฏิบตัิกำรและสนบัสนนุ และลดต้นทนุกำรด ำเนินงำนท่ีไมจ่ ำเป็น   
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2.สรุปภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนงบกำรเงนิรวม  

หน่วย : ล้านบาท Q4/2562 Q1/2563 Q1/2562 
% เพ่ิม

(ลด) QoQ 
% เพ่ิม

(ลด) YoY 

รายไดร้วม      1,433       1,307       1,246  (9%) 5% 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (รวมค่าเสือ่มราคา1) 1121      1,023          976  (9%) 5% 

   1ค่าเสือ่มราคา 282         275  291 (3%) (6%) 

ก าไรขัน้ตน้ (หลงัหกัค่าเสือ่มราคา) 312 284 271 (9%) 5% 

ค่าใช่จ่ายในการบรหิาร 81 109 81 34% 34% 

EBITDA 521 458 487 (12%) (6%) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 95 86 102 (10%) (16%) 

ก าไรสุทธ*ิ 124 102 92 (18%) 10% 

EBITDA margin (%) 36% 35% 39% (1%) (4%) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 22% 22% 22% (0%) 0% 

อตัราก าไรสุทธ ิ(%) 9% 8% 7% (1%) 0% 

    *ก าไรสุทธสิ่วนของบรษิทั      

 

ผลการด าเนินงานงวดสามเดอืนไตรมาส 1/2563 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 4/2562 (QoQ) 

 ในไตรมำส 1/2563 บริษัทมีรำยได้รวม 1,307 ล้ำนบำท ลดลง 127 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 9 จำกไตรมำส 

4/2562   ซึง่เกิดจำกโครงกำรเหมืองหงสำท ำผลผลติได้ลดลงสบืเนื่องมำจำกกำรหยดุย้ำยสำยพำนตำมแผน และมีกำร

หยดุซอ่มสำยพำนเป็นระยะ แตบ่ริษัทยงัมีรำยได้จำกสว่นงำน O&M เพิ่มเข้ำมำ อีกทัง้โครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 7 ท ำงำน

แล้วเสร็จในเดือนกมุภำพนัธ์ท ำให้รำยได้ลดลงเมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ อยำ่งไรก็ดีโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 8 มี

ผลผลติเพิ่มขึน้จำกกำรน ำเคร่ืองจกัรบำงสว่นจำกโครงกำร 7 ที่ท ำงำนแล้วเสร็จเข้ำไปท ำงำนเสริมกบัโครงกำร 8  ในช่วง

ปลำยไตรมำส และมกีำรบริหำรจดักำรกระบวนกำรท ำงำน และเคร่ืองจกัรของโครงกำร 8 ที่มีประสทิธิภำพ จำกผลของ

กำรปรับโครงสร้ำงองค์กรเมื่อปลำยปี 2562 จึงท ำให้บริษัทสำมำรถรักษำอตัรำก ำไรขัน้ต้นได้ไมเ่ปลีย่นแปลงคือร้อยละ 22 
 

 ทัง้นีบ้ริษัทมีต้นทนุส ำคญัที่เปลีย่นแปลง ได้แก ่

 คำ่เสือ่มรำคำลดลง 7 ล้ำนบำท จำกโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 7 ทีเ่คร่ืองจกัรบำงตวัตดัคำ่เสือ่มรำคำ
จนหมดไปแล้ว 

 ต้นทนุทำงกำรเงินลดลง 8 ล้ำนบำท จำกกำรทยอยคืนเงินกู้ยืมระยะยำวและอตัรำดอกเบีย้ MLR ที่
ปรับลดลง 

 คำ่ใช่จำ่ยในกำรบริหำร เพิ่มขึน้ 26 ล้ำนบำท สว่นหนึง่มำจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ที่สิน้สภำพ 

 มีกำรตัง้ต้นทนุรือ้ถอนโครงกำรแมเ่มำะ 7 จ ำนวน 3  ล้ำนบำท 

 ต้นทนุคำ่ไฟฟำ้โครงกำร 7 ลดลง 27 ล้ำนบำท ซึง่ช ำระครบถ้วนพร้อมปิดโครงกำร 
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ส่งผลให้ไตรมำส 1/2563 มีก ำไรสทุธิ 102 ล้ำนบำท ลดลงจำกไตรมำส 4/2562 จ ำนวน 22 ล้ำนบำท หรือ
ลดลงร้อยละ 18 

ผลการด าเนินงานงวดสามเดือนไตรมาส 1/2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2562 (YoY) 

 บริษัทมีรำยได้รวมเพิ่มขึน้ 60 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่มำจำกผลผลติที่
เพิ่มขึน้ของโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 8 จำกกำรบริหำรจดักำรกระบวนกำรท ำงำนและเคร่ืองจกัรอยำ่งมีประสทิธิภำพมำก
ขึน้ 

 อีกทัง้บริษัทมีต้นทนุส ำคญัที่เปลีย่นแปลงได้แก่ 

 คำ่เสือ่มรำคำลดลง 16 ล้ำนบำท จำกโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 7 ทีเ่คร่ืองจกัรบำงตวัตดัคำ่เสือ่ม
รำคำจนหมดไปแล้ว  

 ต้นทนุทำงกำรเงินท่ีลดลง  14 ล้ำนบำท จำกกำรทยอยคืนเงินกู้ยมืระยะยำวตำมสญัญำเงินกู้และ
และอตัรำดอกเบีย้ MLR ที่ปรับลดลง  

 คำ่ใช่จำ่ยในกำรบริหำร เพิ่มขึน้ 26 ล้ำนบำท สว่นหนึง่มำจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ที่สิน้สภำพ 

 สง่ผลให้ไตรมำส 1/2563 มกี ำไรสทุธิ 102 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกไตรมำส 1/2562 ที่มกี ำไรสทุธิ 92 ล้ำนบำท เป็น
จ ำนวนเงิน 10 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 
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3.ผลกำรด ำเนินงำนรำยโครงกำร  

หน่วย : ล้านบาท Q4/2562 Q1/2563 Q1/2562 
% เพ่ิม
(ลด) 
QoQ 

% เพ่ิม
(ลด) 
YoY 

โครงการเหมืองแม่เมาะ 7           

รายได ้ 432 224 261 (48%) (14%) 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (รวมค่าเสือ่มราคา1) 369 217 267 (41%) (19%) 
  1ค่าเสือ่มราคา 67 44 62 (33%) (29%) 

ก าไรขัน้ตน้ 63 7 (5) (89%) 226% 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 15% 3% (2%) (12%) 5% 

โครงการเหมืองหงสา           

รายได ้ 308 298 297 (3%) 0% 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (รวมค่าเสือ่มราคา1) 230 236 201 3% 18% 
  1ค่าเสือ่มราคา 60 64 57 8% 13% 

ก าไรขัน้ตน้ 79 62 96 (21%) (36%) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 26% 21% 32% (5%) (12%) 

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8           

รายได ้ 647 768         673  19% 14% 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (รวมค่าเสือ่มราคา1) 517 568 507 10% 12% 
  1ค่าเสือ่มราคา 155 166 170 7% (2%) 

ก าไรขัน้ตน้ 130 199 166 53% 20% 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 20% 26% 25% 6% 1% 

โครงการเหมอืงแม่เมาะ 7 

 โครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 7 ในไตรมำส 1/2563 มีก ำไรขัน้ต้นจ ำนวน 7 ล้ำนบำท ในขณะท่ีไตรมำส 4/2562 มีก ำไร
ขัน้ต้นจ ำนวน 63 ล้ำนบำท เป็นผลจำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 ท ำงำนแล้วเสร็จก่อนสญัญำ โดยในไตรมำสนีท้ ำงำน
เพียง 2 เดือนจนถึงเดือนกมุภำพนัธ์ 2563 ส ำหรับต้นทนุกำรให้บริกำรนัน้ลดลงตำมรำยได้ที่ลดลง  

 หำกพิจำรณำผลประกอบกำรในไตรมำส 1/2563 เปรียบเทียบกบัไตรมำส 1/2562 นัน้ โครงกำรมีผลก ำไรเพิ่มขึน้ 
12  ล้ำนบำท โดยสำเหตหุลกัมำจำกประสทิธิภำพกำรผลติปรับตวัดีขึน้ รวมทัง้มคีำ่เสือ่มรำคำลดลง  

โครงการเหมอืงหงสา 

 โครงกำรเหมืองหงสำ มีก ำไรขัน้ต้นจ ำนวน 62 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 17  ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 21 จำก
ไตรมำส 4/2562 ที่มีก ำไรขัน้ต้นจ ำนวน 79 ล้ำนบำท โดยเหตุผลมำจำกโครงกำรเหมืองหงสำมีกำรหยุดกำรท ำงำนเพื่อ
relocate สำยพำนจ ำนวน 22 วัน ตำมแผนงำน ประกอบกับมีกำรหยุดปรับปรุงแก้ไขระบบสำยพำนที่เพิ่งรับมอบงำน 
O&M จำกผู้ รับเหมำรำยเดิมเมื่อต้นปีเป็นระยะๆ เพื่อให้ระบบท ำงำนในระยะยำวมีประสิทธิภำพมำกขึน้ ท ำให้ผลผลิต
ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำ แต่บริษัทยงัมีรำยได้จำกสว่นงำน O&M เพิ่มเข้ำมำ แต่อย่ำงไรก็ดีอตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลงจำก
ร้อยละ 26 เป็นร้อยละ 21 
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  หำกพิจำรณำผลประกอบกำรในไตรมำส 1/2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1/2562 นัน้ มีก ำไรขัน้ต้นลดลง 34 
ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 36 โดยเหตผุลมำจำกมีกำรหยดุ relocate สำยพำน และปรับปรุงแก้ไขระบบสำยพำนที่กลำ่ว
ข้ำงต้น  และพืน้ท่ีหน้ำงำนขดุพบหินแข็งจ ำนวนมำก 

โครงการเหมอืงแม่เมาะ 8 

 โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 มีก ำไรขัน้ต้นจ ำนวน 199 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 69 ล้ำนบำท จำกไตรมำส 4/2562 
เนื่องจำกมีก ำลงักำรผลิตตำมแผนที่วำงไว้ อีกทัง้มีผลผลิตเพิ่มขึน้จำกกำรน ำเคร่ืองจกัรบำงสว่นจำกโครงกำร 7 ที่ท ำงำน
แล้วเสร็จเข้ำไปท ำงำนเสริมกับโครงกำร 8 ในช่วงปลำยไตรมำสภำยหลงักำรปรับสภำพเคร่ืองจักรแล้วเสร็จ  ท ำให้กำร
เพิ่มขึน้ของรำยได้สูงกว่ำต้นทุนที่เพิ่มขึน้เนื่องจำกเคร่ืองจักรที่เข้ำมำเสริมกำรท ำงำนบำงส่วนไ ด้ถูกตดัค่ำเสื่อมรำคำ
หมดแล้ว ประกอบกับมีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและบริหำรเคร่ืองจกัรที่มีประสิทธิภำพมำกขึน้จำกกำรปรับโครงสร้ำง
องค์กรเมื่อปลำยปี 2562 ส่งผลให้ก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 20 จำกไตรมำส 4/2562 เป็นร้อยละ 26 ในไตรมำส 
1/2563 

 หำกพิจำรณำผลประกอบกำรในไตรมำส 1/2563 เปรียบเทียบกบัไตรมำส 1/2562 นัน้ ก ำไรขัน้ต้นของโครงกำร
เพิ่มขึน้จ ำนวน 33 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่มีก ำไรขัน้ต้นจ ำนวน  166 ล้ำนบำท โดยมี
อตัรำกำรก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 25 ในไตรมำส 4/2562 เป็นร้อยละ 26 ในไตรมำส 1/2563 

 

  



 

บริษัท สหกลอคิวปิเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
 ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 1 สิน้สุดวันท่ี 31 มี.ค. 2563 

 

4.ฐำนะทำงกำรเงนิ  
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 สินทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม เทำ่กบั 11,115.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 9.2 ล้ำนบำท จำกสนิทรัพย์
รวม ณ 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 11,106.2 ล้ำนบำท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.08 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

    (ล้ำนบำท) 
 ณ 31 มี.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 เพิ่ม(ลด) % 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 2,166.2 2,065.2 101 4.9 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 8,949.2 9,040.0 (91.7) (1.0) 
รวมสินทรัพย์ 11,115.4 11,106.2 9.2 0.08 

 

 หนีส้นิ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษัทมีหนีส้นิรวม เทำ่กบั 8,845.0 ล้ำนบำทลดลง 96.2 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.1 จำกหนีส้นิรวม ณ 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 8,941.3 ล้ำนบำท โดยกำรเปลีย่นแปลงสว่นใหญ่มำจำกกำรช ำระคืนเงิน
กู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน โดยมีรำยละเอยีดดงันี ้ 

    (ล้ำนบำท) 
 ณ 31 มี.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 เพิ่ม(ลด) % 

หนีส้นิหมนุเวียน 3,646.0 3,555.2 90.85 2.56 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 5,199.0 5,386.1 (187.1) (3.5) 
รวมหนีส้ิน 8,845.0 8,941.3 (96.2) (1.1) 

 

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 ณ 31 มีนำคม 2563 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทจ ำนวน 2,270.4 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 105.5 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 4.9 จำกก ำไรสทุธิของบริษัทท่ีเพิ่มขึน้ มีรำยละเอียดดงันี ้

    (ล้ำนบำท) 
 ณ 31 มี.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 เพิ่ม(ลด) % 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,270.4 2,164.9 105.5 4.9 

 

  



 

บริษัท สหกลอคิวปิเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
 ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 1 สิน้สุดวันท่ี 31 มี.ค. 2563 

 

งบกระแสเงนิสด 
 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 182.4 ล้ำนบำท ลดลง 80.7 ล้ำนบำท 
หรือลดลงร้อยละ 30.7 จำก ณ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 263.1 ล้ำนบำท 
สรุปสำเหตหุลกัได้ดงันี ้

 (ล้ำนบำท) 
เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 339.8 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (184.6) 
เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (240.5) 
ผลกระทบจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 4.6 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลง – สุทธิ (80.7) 

 
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 339.8 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกก ำไรสทุธิก่อนภำษีเงินได้ 

รวมถึงกำรเพิ่มของเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นตำมเง่ือนไขกำรช ำระเงิน 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน (184.6) ล้ำนบำท ซึง่เกิดจำกกำรจ่ำยคำ่ซือ้สนิทรัพย์ที่เป็นไปตำม

แผนกำรลงทนุโครงกำร 
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน จ ำนวน (240.5) ล้ำนบำท  สว่นใหญ่มำจำกกำรจ่ำยช ำระเงินกู้ยืม

ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินและจ่ำยช ำระเจ้ำหนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงนิ 
 ต้นทุนทำงกำรเงินส ำหรับสิน้สดุไตรมำส 1 ปี 2563 และ ไตรมำส 1 ปี 2562 เท่ำกับ 85.8 ล้ำนบำท และ 99.6 
ล้ำนบำทตำมล ำดบั ลดลงร้อยละ 13.8 สำเหตุหลกัคือ จำกกำรทยอยคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวตำมสญัญำเงินกู้ และอตัรำ
ดอกเบีย้ MLR ทีม่ีกำรปรับลดลง   



 

บริษัท สหกลอคิวปิเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
 ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 1 สิน้สุดวันท่ี 31 มี.ค. 2563 

 

5.อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร  2562 Q1/2563 

ก ำไรขัน้ต้น หลงัหกัคำ่เสือ่มรำคำ (ร้อยละ) 13.86 21.18 

EBITDA  (ร้อยละ) 33.32 35.33  

EBIT  (ร้อยละ) 8.19 13.50  

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ  (ร้อยละ) 0.02 7.80  

 
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  2562 *Q1/2563 

อตัรำผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์  (ร้อยละ) 0.01 0.10 

อตัรำผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ถำวร  (ร้อยละ) 8.46 13.40  

อตัรำผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (ร้อยละ) 0.05 0.48  

 
อัตรำส่วนวเิครำะห์นโยบำยทำงกำรเงนิ  2562 Q1/2563 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (เทำ่) 4.13x 3.89x 

อตัรำสว่นหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 3.59x 3.32x 
 

หมำยเหต ุ

*อตัรำสว่นทำงกำรเงินส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สดุ 31 มีนำคม 2563 ค ำนวณโดยวิธีใช้ผลตอบแทนย้อนหลงั 12 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


