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1.บทสรุปผู้บริหำร 

 บริษัทด ำเนินโครงกำรขดุ ขนดินและถ่ำนหินภำยใต ้2 โครงกำรหลกั คือโครงกำรเหมืองหงสำ และโครงกำร
เหมืองแม่เมำะ 8 โดยไตรมำส 2/2563 บริษัทมีก ำไรสทุธิ จ ำนวน 51 ลำ้นบำท ลดลงจำกไตรมำส 1/2563 ที่มีก ำไรสทุธิ 
102 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 51 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 50 และลดลงจำกไตรมำส 2/2562 จ ำนวน 8 ลำ้นบำท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 13 โดยในไตรมำสนี ้ไม่มีรำยไดจ้ำกโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 7 ที่จบกำรผลิตไปแลว้ในไตรมำสก่อนหนำ้ แต่ 
บริษัทมีกำรจดักำรพืน้ที่เพื่อสง่มอบงำนใหก้ำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงกำรจดักำรขนยำ้ยเครื่องจกัรออก
จำกพืน้ที่งำน จึงท ำใหม้ีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้ในไตรมำส 2//2563 ทั้งนี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรจัดกำรทำงบัญชีส ำหรบั
สินทรพัยข์องโครงกำรแม่เมำะ 7 ในขณะที่โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 นัน้สำมำรถผลิตไดต้ำมแผนงำน ซึ่งมีปริมำณงำน
เพิ่มขึน้จำกไตรมำส 1/2563 รอ้ยละ 5 ในขณะท่ีโครงกำรเหมืองหงสำ มีปรมิำณผลผลติโดยรวมดีขึน้จำกไตรมำสก่อนหนำ้ 
แต่ยังคงตอ้งมีกำรปรบัปรุงระบบสำยพำนในส่วนงำน Operation and Maintenance (O&M) ใหม้ีประสิทธิภำพสูงสดุ
ตอ่ไป 
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2.สรุปภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนงบกำรเงนิรวม  

 

ผลการด าเนินงานงวดสามเดอืนไตรมาส 2/2563 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 1/2563 (QoQ) 

 ในไตรมำส 2/2563 บรษัิทมีรำยไดร้วม 1,132 ลำ้นบำท ลดลง 174 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 13 จำกไตรมำส 

1/2563   จำกรำยไดช้องโครงกำรแมเ่มำะ 7 ที่จบโครงกำรไปแลว้ ในขณะท่ีโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 8 มีผลผลติเพิ่มขึน้

เลก็นอ้ยจำกกำรบรหิำรจดักำรเครือ่งจกัรซึง่มกีำรน ำเครือ่งจกัรบำงสว่นจำกโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 7 ส ำหรบัโครงกำร

เหมืองหงสำ มีปรมิำณผลผลติโดยรวมดขีึน้เลก็นอ้ย ดงันัน้ บรษัิทมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงจำกรอ้ยละ 22 .เป็นรอ้ยละ 18 

ในไตรมำส 2/2563  จำกรำยไดท้ีล่ดลง ขณะทีต่น้ทนุคำ่เสือ่มรำคำและตน้ทนุคำ่ซอ่มบ ำรุงทีเ่พิ่มขึน้ 
 

 ทัง้นีบ้รษัิทมีตน้ทนุส ำคญัที่เปลีย่นแปลง ไดแ้ก ่

 คำ่เสือ่มรำคำเพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 3 ลำ้นบำท จำกกำรซือ้เครือ่งจกัรเพื่อใชใ้นโครงกำรเหมืองหงสำ 
O&M ระบบสำยพำน  

 ตน้ทนุคำ่ซอ่มบ ำรุงเพิ่มขึน้ตำมแผนงำนปรบัปรุงสภำพเครือ่งจกัรตำมระยะเวลำท ำงำนและเตรยีม
ควำมพรอ้มส ำหรบัไตรมำส 3 จ ำนวน 33 ลำ้นบำท 

 ตน้ทนุทำงกำรเงินลดลง 9 ลำ้นบำท จำกกำรทยอยคืนเงินกูย้ืมระยะยำวและอตัรำดอกเบีย้ MLR ที่
ปรบัลดลง 

 คำ่ใช่จำ่ยในกำรบรหิำร ลดลง 33 ลำ้นบำท อยูใ่นภำวะปกติที่อยูป่ระมำณ 70 -80 ลำ้นบำท ตอ่ 
ไตรมำส เนื่องจำกไมม่ีคำ่ใชจ้ำ่ยรำยกำรพิเศษของโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 7 

 คำ่น ำ้มนัลดลงลง 63 ลำ้นบำท จำกรำคำน ำ้มนัท่ีลดลงและกำรบรหิำรกำรจดักำรพืน้ท่ีหนำ้งำน 
 

หน่วย : ล้านบาท Q1/2563 Q2/2563 Q2/2562
% เพ่ิม

(ลด) QoQ

% เพ่ิม

(ลด) YoY
6M/2562 6M/2563

% เพ่ิม(ลด)

 YTD

รายไดร้วม        1,307      1,132      1,202 (13%) (6%)      2,448      2,439 (0%)

ต้นทนุการใหบ้รกิาร (รวมคา่เสือ่มราคา1)        1,023         931         946 (9%) (2%)      1,922      1,953 2%
   1คา่เสือ่มราคา 275         278 293 1% (5%)         585         553 (5%)

ก าไรขัน้ต้น (หลงัหกัคา่เสือ่มราคา) 284 201 256 (29%) (21%) 526 485 (8%)

คา่ใชจ่่ายในการบรหิาร 109 76 91 (30%) (17%)         173         185 7%

EBITDA 478 432 486 (10%) (11%) 987 910 (8%)

ต้นทนุทางการเงนิ 86 77 98 (10%) (22%) 200 163 (19%)

ก าไรสุทธ*ิ 102 51 58 (50%) (13%) 151 153 1%

EBITDA margin (%) 37% 38% 40% 2% (2%) 40% 37% (3%)

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 22% 18% 21% (4%) (4%) 22% 20% (2%)

อตัราก าไรสุทธ ิ(%) 8% 4% 5% (3%) (0%) 6% 6% 0%

    *ก าไรสุทธสิ่วนของบรษิทั
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สง่ผลใหไ้ตรมำส 2/2563 มีก ำไรสทุธิ 51 ลำ้นบำท ลดลงจำกไตรมำส 1/2563 จ ำนวน 51 ลำ้นบำท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 50 

ผลการด าเนินงานงวดสามเดอืนไตรมาส 2/2563 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 2/2562 (YoY) 

 บรษัิทมีรำยไดร้วมลดลง 70 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 6 จำกชว่งเดยีวกนัของปีก่อน สำเหตลุดลงจำก
โครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 7 แลว้เสรจ็เมื่อช่วงตน้ปี 2563 อยำ่งไรก็ดบีรษัิทไดน้ ำเครือ่งจกัรบำงสว่นของโครงกำรเหมืองแม่
เมำะ7 เขำ้ชว่ยท ำงำนในโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 8 ท ำใหผ้ลผลติในโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 8 เพิ่มขึน้ประมำณรอ้ยละ 
15  

 อีกทัง้บรษัิทมีตน้ทนุส ำคญัทีเ่ปลีย่นแปลงไดแ้ก ่

 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำร ปรบัลดลง 15 ลำ้นบำท จำกตน้ทนุรำคำน ำ้มนัท่ีปรบัลดลงรวมถงึกำรใช้
ปรมิำณน ำ้มนัท่ีลดลงจำกกำรจดักำรพืน้ท่ีหนำ้งำนของระบบสำยพำน ช่วยลดระยะกำรวิง่ของ
เครือ่งจกัรใหญ่ท ำมีประสทิธิภำพเพิ่มขึน้ อีกทัง้คำ่เสือ่มรำคำลดลงจำกโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 7 ที่
เครือ่งจกัรบำงตวัตดัคำ่เสือ่มรำคำจนหมดไปแลว้สว่นท่ีเหลอืคดิเป็นตน้ทนุในโครงกำรเหมืองแม่
เมำะ 8 

 ตน้ทนุทำงกำรเงินท่ีลดลง  21 ลำ้นบำท จำกกำรทยอยคืนเงินกูย้มืระยะยำวตำมสญัญำเงินกูแ้ละ
และอตัรำดอกเบีย้ MLR ที่ปรบัลดลง  

 คำ่ใช่จำ่ยในกำรบรหิำร ลดลง 15 ลำ้นบำท เนื่องจำกไมม่ีตน้ทนุส ำรองคำ่ไฟฟำ้โครงกำรเหมืองแม่

เมำะ 7 

 สง่ผลใหไ้ตรมำส 2/2563 มกี ำไรสทุธิ 51 ลำ้นบำท ลดลงจำกไตรมำส 2/2562 ที่มีก ำไรสทุธิ 58 ลำ้นบำท เป็น
จ ำนวน 8 ลำ้นบำทหรอืลดลงรอ้ยละ 13 
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3.ผลกำรด ำเนินงำนรำยโครงกำร  

 

โครงการเหมอืงหงสา 

 โครงกำรเหมืองหงสำ มีก ำไรขัน้ตน้จ ำนวน 44 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 18  ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 29 จำก
ไตรมำส 1/2563 ที่มีก ำไรขัน้ตน้จ ำนวน 62 ลำ้นบำท โดยปริมำณผลผลิตโดยรวมดีขึน้เล็กนอ้ย แต่ในไตรมำส 1/2563 มี
กำรรบัรูก้  ำไรจำกงำนสว่นพิเศษเพิ่มเติมเขำ้มำจึงท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงจำกรอ้ยละ 21 เป็นรอ้ยละ 16 

  หำกพิจำรณำผลประกอบกำรในไตรมำส 2/2563 เปรยีบเทียบกบัไตรมำส 2/2562 นัน้ มีก ำไรขัน้ตน้ลดลง 5 ลำ้น
บำท หรอืลดลงรอ้ยละ 10 โดยเหตผุลมำจำกกำรท ำผลผลติไดต้  ่ำกวำ่แผนงำนและกำรท ำงำนจำกสว่นงำน Operation 
and Maintenance (O&M) ระบบสำยพำน ยงัท ำงำนไมเ่ต็มประสทิธิภำพซึง่มกีำรหยดุระบบเพื่อเปลีย่นสำยพำนท่ีเลือ่น
มำจำกไตรมำส 1/2563 

โครงการเหมอืงแม่เมาะ 8 

 โครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 8 มีรำยไดเ้พิ่มขึน้ 61 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 1/2563  จำกผลผลติเพิ่มขึน้จำกกำรน ำ
บรหิำรจดักำรเครือ่งจกัรที่ดีขึน้และมีกำรน ำเครือ่งจกัรบำงสว่นจำกโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 7 ที่ท ำงำนแลว้เสรจ็เขำ้ไป
ท ำงำนเสรมิ แตก่ ำไรขัน้ตน้จ ำนวน 158 ลำ้นบำท ลดลง 41 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 1/2563 เนื่องจำกคำ่เสือ่มรำคำจำก
โครงกำร 7 ไดเ้ขำ้มำรวมอยูใ่นโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 8 ทัง้ไตรมำส จึงท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงจำกรอ้ยละ 26 จำก
ไตรมำส 1/2563 เป็นรอ้ยละ 19 ในไตรมำส 2/2563 

หน่วย : ล้านบาท Q1/2563 Q2/2563 Q2/2562
% เพ่ิม

(ลด) QoQ

% เพ่ิม

(ลด) YoY
6M/2562 6M/2563

% เพ่ิม

(ลด) YTD

โครงการเหมืองหงสา

รายได้ 298 282 266 (5%) 6%         563         580 3%

ต้นทนุการใหบ้รกิาร (รวมคา่เสือ่มราคา1) 236 238 217 1% 10% 418 474 13%
  1คา่เสือ่มราคา 64 64 57 (0%) 13% 114 129 13%

ก าไรขัน้ต้น 62 44 49 (29%) (10%) 145 106 (27%)

อตัราก าไรขัน้ต้น 21% 16% 18% (5%) (3%) 26% 18% (8%)

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8

รายได้ 768 829         665 8% 25%      1,338      1,597 19%

ต้นทนุการใหบ้รกิาร (รวมคา่เสือ่มราคา1) 568 671 500 18% 34%      1,007      1,239 23%
  1คา่เสือ่มราคา 166 206 173 24% 19%         343         372 8%

ก าไรขัน้ต้น 199 158 165 (21%) (4%) 332 358 8%

อตัราก าไรขัน้ต้น 26% 19% 25% (7%) (6%) 25% 22% (2%)



 
บริษัท สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) 
 ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 2 สิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2563 

 

 

5 

 หำกพิจำรณำผลประกอบกำรในไตรมำส 2/2563 เปรียบเทียบกบัไตรมำส 2/2562 นัน้ ก ำไรขัน้ตน้ของโครงกำร
ลดลงจ ำนวน 7 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 4 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่มีก ำไรขัน้ตน้จ ำนวน  165 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำ
ก ำไรขัน้ตน้ลดลงจำกรอ้ยละ 25 ในไตรมำส 2/2562 เป็นรอ้ยละ 19 ในไตรมำส 2/2563 
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4.ฐำนะทำงกำรเงนิ  
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 สินทรัพย ์
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 บรษัิทมีสนิทรพัยร์วม เทำ่กบั 10,961.1 ลำ้นบำท ลดลง 145.1 ลำ้นบำท จำก
สนิทรพัยร์วม ณ 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 11,106.2 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.3  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

    (ลำ้นบำท) 

 ณ 30 มิ.ย.2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 เพิ่ม(ลด) % 

สนิทรพัยห์มนุเวียน 2,163.4 2,065.2 98.2  4.8  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 8,797.7 9,041.0 (243.3) (2.7) 

รวมสินทรัพย ์ 10,961.1 11,106.2 (145.1) (1.3) 

 

 หนี้สนิ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 บรษัิทมีหนีส้นิรวม เทำ่กบั 8,643.6  ลำ้นบำท ลดลง 297.7 ลำ้นบำท จำกหนีส้นิ
รวม ณ 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 8,941.3 ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 3.3 โดยกำรเปลีย่นแปลงสว่นใหญ่มำจำกกำร
ช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

    (ลำ้นบำท) 

 ณ 30 มิ.ย. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 เพิ่ม(ลด) % 

หนีส้นิหมนุเวียน 3,949.7 3,555.2 394.5  11.1  

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 4,693.9 5,386.1 (692.2) (12.9) 

รวมหนีส้ิน 8,643.6 8,941.3 (297.7) (3.3) 

 

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทจ ำนวน 2,317.5 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 152.6 ลำ้นบำทจำก
สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท ณ 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 2,164.9 ลำ้นบำท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.0 จำกก ำไรสทุธิของบรษัิท
ที่เพิ่มขึน้ มีรำยละเอียดดงันี ้

    (ลำ้นบำท) 

 ณ 30 มิ.ย. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 เพิ่ม(ลด) % 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,317.5 2,164.9 152.6  7.0  

 

  



 
บริษัท สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) 
 ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 2 สิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2563 
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งบกระแสเงนิสด 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด จ ำนวน 172.8  ลำ้นบำท ลดลง 90.3 ลำ้นบำท 
หรือลดลงรอ้ยละ 34.3 จำก ณ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 263.1 ลำ้นบำท 
สรุปสำเหตหุลกัไดด้งันี ้

 (ลำ้นบำท) 

เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 585.9 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (321.3) 

เงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (356.2) 

ผลกระทบจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 1.3 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลง – สุทธิ (90.3) 

 
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 585.9 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกก ำไรสทุธิก่อนภำษีเงินได้ 

รวมถึงกำรเพิ่มของเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นตำมเง่ือนไขกำรช ำระเงิน 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน (321.3) ลำ้นบำท ซึง่เกิดจำกกำรจ่ำยคำ่ซือ้สนิทรพัยท์ี่เป็นไปตำม

แผนกำรลงทนุโครงกำร 
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน จ ำนวน (356.2) ลำ้นบำท  สว่นใหญ่มำจำกกำรจ่ำยช ำระเงินกูย้ืม

ระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และจ่ำยช ำระเจำ้หนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงนิ 

 ตน้ทนุทำงกำรเงินส ำหรบัสิน้สดุไตรมำส 2/2563 และ ไตรมำส 2/2562 เทำ่กบั 76.9 ลำ้นบำท และ 98.1 ลำ้น
บำทตำมล ำดบั ลดลงรอ้ยละ 21.6  จำกกำรทยอยคืนเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสญัญำเงินกูแ้ละอตัรำดอกเบีย้ MLR ที่มีกำร
ปรบัลดลง  
  



 
บริษัท สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) 
 ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 2 สิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2563 
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5.อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร  2562 3M/2563 6M/2563 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (หลงัหกัคำ่เสือ่มรำคำ) (รอ้ยละ) 13.86 21.18 19.08 

EBITDA  Margin  (รอ้ยละ) 33.32 35.33  36.03 

EBIT Margin  (รอ้ยละ) 8.19 13.50  12.45 

อตัรำก ำไรสทุธิ  (รอ้ยละ) 0.02 7.80  6.25 

 
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  2562 3M/2563 *6M/2563 

อตัรำผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์ (รอ้ยละ) 0.01 0.10 0.03 

อตัรำผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยถ์ำวร  (รอ้ยละ) 8.46 13.40  13.26 

อตัรำผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้  (รอ้ยละ) 0.05 0.48  0.26 

 
อัตรำส่วนวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ  2562 3M/2563 6M/2563 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้  (เทำ่) 4.13x 3.89x 3.73x 

อตัรำสว่นหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทำ่) 3.59x 3.32x 3.07x 
 

หมำยเหต ุ

*อตัรำสว่นทำงกำรเงินส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุ 30 มถินุำยน 2563 ค ำนวณโดยวิธีใชผ้ลตอบแทนยอ้นหลงั 12 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


