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1.บทสรุปผู้บริหำร 

 ปัจจุบันบริษัทด ำเนินโครงกำรขุด ขนดินและถ่ำนหินภำยใต ้2 โครงกำรหลกั คือโครงกำรเหมืองหงสำ และ
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 โดยไตรมำส 4/2563 บริษัทมีก ำไรสทุธิ จ ำนวน 72 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกไตรมำส 3/2563 ที่มี
ก ำไรสทุธิ 17 ลำ้นบำท เนื่องจำกในไตรมำส 4/2563 โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 มีกำรบริหำรจดัระบบสำยพำนไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อีกทั้งกำรน ำเครื่องจักรของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 เขำ้มำร่วมท ำงำนชดเชยเครื่องจักรที่ตอ้งหยุดซ่อม
บ ำรุง ส่วนโครงกำรเหมืองหงสำสำมำรถบรหิำรจดักำรท ำงำนส่วนเพิ่มไดด้ีขึน้เป็นล ำดบั สำมำรถเพิ่มรำยไดจ้ำกงำนส่วน
เพิ่มเกินกว่ำแผนงำนท่ีตัง้เป้ำไว ้

 ทัง้นี ้ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนตลอดทัง้ปี 2563 บรษิัทมีรำยไดร้วม 4,776 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงกบัปี 2562 
แมว้ำ่ในปี 2563 จะมีรำยไดจ้ำกโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 7 เฉพำะในไตรมำส 1 กต็ำม แต่โครงกำรที่ยงัคงด ำเนินกำรอยู่
อยู่โดยเฉพำะโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 8 สำมำรถด ำเนินกำรไดด้ีกว่ำเปำ้หมำย เนื่องจำกระบบสำยพำนสำมำรถท ำงำน
ไดอ้ย่ำงเตม็ประสิทธิภำพมำกขึน้ ซึ่งเป็นผลจำกกำรปรบัปรุงระบบสำยพำน กำรปรบัเปล่ียนกำรบรหิำรจดักำรในองคก์ร 
รวมถงึกำรวำงแผนบ ำรุงรกัษำทำงวิ่งในบ่อเหมืองที่ท  ำใหไ้มม่ีอปุสรรคกำรท ำงำนในชว่งหนำ้ฝน ในขณะเดียวกนั บรษิัท
สำมำรถบรหิำรจดักำรตน้ทนุกำรผลิตของทกุโครงกำรลดลงรวมทัง้สิน้ 300 ลำ้นบำท โดยเฉพำะตน้ทนุน ำ้มนั ตน้ทนุ
ผูร้บัเหมำและตน้ทนุวตัถรุะเบิด รวมทัง้มีตน้ทนุคำ่เส่ือมรำคำและตน้ทนุทำงกำรเงินลดลง 82 และ 75 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 

 ท ำใหปี้ 2563 บรษิัทมีก ำไรสทุธิรวมทัง้สิน้ 241 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น 0.21 บำท ต่อหุน้ เปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหนำ้แลว้ที่มีก ำไรสทุธิ 1 ลำ้นบำท  

 ส ำหรบัโครงกำรเมืองก๊ก ในปี 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณโ์ควิด 19 ท ำใหย้งัไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได ้จึง
ไดม้ีกำรประเมินทบทวนสถำนกำรณแ์ละ วิเครำะหปั์จจยัเส่ียง พรอ้มกับเตรียมควำมพรอ้มศึกษำควำมเป็นไดโ้ครงกำร
โรงไฟฟ้ำขนำด 30 เมกกะวตัต ์เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดท้นัทีหลงัจำกสถำนกำรณโ์ควิค 19 คลี่คลำย 
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หน่วย : ล้านบาท Q3/2563 Q4/2563 Q4/2562
% เพ่ิม

(ลด) QoQ

% เพ่ิม

(ลด) YoY
2562 2563 % เพ่ิม(ลด)

รายไดร้วม       1,088     1,248 1,433 15% (13%) 4,773        4,776 0.1%

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (รวมค่าเสื่อมราคา1)          880        907 1,121 3% (19%) 4,040        3,740 (7%)
   1ค่าเสื่อมราคา 265        259 282 (2%) (8%) 1,159        1,077 (7%)

ก าไรขัน้ตน้ (หลงัหกัค่าเสื่อมราคา) 208 341 312 64% 9% 733 1,035 41%

ค่าใช่จ่ายในการบรหิาร 108 197 81 82% 144% 349           487 39%

EBITDA 375 412 521 10% (21%) 1,571 1,661 6%

ตน้ทุนทางการเงนิ 79 72 95 (8.8%) (25%) 389 314 (19%)

ก าไรสุทธ*ิ 17 72 116 324% (38%) 1 241 >500%

EBITDA margin (%) 34% 33% 36% (1%) (3%) 33% 35% 2%

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 19% 27% 22% 8% 6% 15% 22% 6%

อตัราก าไรสุทธ ิ(%) 2% 6% 8% 4% (2%) 0% 5% 5%

2.สรุปภำพรวม ผลกำรด ำเนินงำนงบกำรเงนิรวม  

 

ผลการด าเนินงานงวดสามเดอืนไตรมาส 4/2563 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 3/2563 (QoQ) 

 ในไตรมำส 4/2563 บริษัทมีรำยได้รวม 1,248 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 160 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 15 จำก 

ไตรมำส 3/2563 เนื่องจำกกำรบริหำรงำนของเครื่องจักรและจัดเตรียมควำมพรอ้มพืน้ที่ท  ำงำนไดเ้ป็นอย่ำงดี อีกทั้ง

เครื่องจกัรที่หยดุซ่อมบ ำรุงตำมแผนงำนไดเ้สร็จก่อนก ำหนดท ำให้สำมำรถเขำ้มำช่วยเสริมกำรท ำงำนในระบบไดอ้ย่ำงเร็ว

กว่ำคำดไว ้ส่วนโครงกำรหงสำสำมำรถส่งมอบงำนส่วนเพิ่มไดม้ำกกว่ำเป้ำหมำยที่ตัง้ไว้ 
 

 ทัง้นีบ้รษิัทมีตน้ทนุส ำคญัที่เปล่ียนแปลง ไดแ้ก ่

• ค่ำเส่ือมรำคำลดลง 6 ลำ้นบำท เนื่องจำกค่ำเส่ือมรำคำเครื่องจกัรลดลงจำกกำรตดัค่ำเส่ือมรำคำ
ครบตำมอำยขุองเครื่องจกัร 

• ตน้ทุนค่ำน ำ้มนัเพิ่มขึน้ 4 ลำ้นบำทเป็นสดัส่วนรำยได  ้/ ปริมำณงำนที่เพิ่มขึน้ ตำมแผนงำน อีกทั้ง
กำรน ำเครื่องจักรโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 เขำ้เสริมกำรท ำงำนตน้ทุนค่ำจ้ำงผูร้บัเหมำลดลง 8 
ลำ้นบำท จำกกำรปรบัปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบสำยพำนในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 
และปรบัอตัรำค่ำจำ้งผูร้บัเหมำใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ท่ีกำรท ำงำน  

• ตน้ทนุอื่นปรบัลดลง 14 ลำ้นบำท จำกกำรที่ไม่มีรำยกำรพิเศษจำกโครงกำร 7   

• ค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรปรบัเพิ่มขึน้ 89 ลำ้นบำท มำจำกกำรเตรียมควำมพรอ้มในศึกษำควำม
เป็นไปไดใ้นโครงกำรใหม่ กำรเพิ่มค่ำตอบแทนพิเศษและปรบัปรุงสวสัดิกำรเพื่อเป็นก ำลงัใจในกำร
ท ำงำนให้พนักงำนท ำงำนไดเ้กินเป้ำหมำยและค่ำที่ปรึกษำในกำรปรบัปรุงโครงสรำ้งองคก์รให้
สอดคลอ้งกำรท ำงำนในอนำคต 

ส่งผลใหไ้ตรมำส 4/2563 บรษิัทมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 19 ในไตรมำส 3/2563  เป็นรอ้ยละ 
27 และมีก ำไรสทุธิ 72 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกไตรมำส  3/2563  ที่มีผลก ำไรสทุธิ 17 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 324 
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ผลการด าเนินงานงวดสามเดอืนไตรมาส 4/2563 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 4/2562 (YoY) 

 บรษิัทมีรำยไดล้ดลง 185 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 13 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน สำเหตหุลกัมำจำก
ในช่วงไตรมำส 4/2562 นัน้ยงัมรีำยไดจ้ำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 ซึง่ยงัคงด ำเนินงำนมำต่อเนื่องจนสิน้สดุโครงกำร
ในช่วงไตรมำส 1/2563  

ทัง้นีบ้รษิัทมีตน้ทนุกำรผลิตลดลง 214 ลำ้นบำท โดยมตีน้ทนุส ำคญัที่เปล่ียนแปลง ไดแ้ก ่

• ตน้ทนุค่ำซอ่มบ ำรุงเพิ่มขึน้ 113 ลำ้นบำท เนื่องจำกแผนปรบัปรุงสภำพเครื่องจกัรของโครงกำร
เหมืองแม่เมำะ 8 และโครงกำรเหมืองหงสำ ตำมชั่วโมงกำรท ำงำนของเครื่องจกัร กำรซ่อมบ ำรุง
ติดตัง้ระบบเบรกงำนสำยพำนเหมืองแมเ่มำะตำมแผนงำน 

• ตน้ทนุน ำ้มนัลดลง 68 ลำ้นบำท จำกกำรเปล่ียนแผนกำรใชน้ ำ้มนัจำกน ำ้มนัดเีซล B7 เป็นน ำ้มนั
ดีเซล B10 ตำมนโยบำยของภำครฐั อีกทัง้ตน้ทนุน ำ้มนัลดลงจำกรำคำน ำ้มนัในตลำดโลกที่ลดลง
และกำรจดักำรพืน้ท่ีท ำงำนใหเ้ครื่องจกัรท ำงำนลงระบบสำยพำนไดม้ีประสิทธิภำพเพิ่มขึน้ 

• ค่ำวตัถรุะเบิดลดลง 36 ลำ้นบำท จำกกำรสิน้สดุกำรท ำงำนโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 7 และพืน้ท่ีกำร
ท ำงำนในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 อยู่ในพืน้ท่ีท ำงำนท่ีไม่จ ำเป็นตอ้งมกีำรใชง้ำนระเบดิเขำ้
ด ำเนินกำรมำก 

• ค่ำเส่ือมรำคำลดลง 24 ลำ้นบำท และตน้ทนุผูร้บัเหมำลดลง 159 ลำ้นบำท มำจำกเครื่องจกัรใน
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 ที่ไดต้ดัคำ่เส่ือมรำคำจนครบหลงัสิน้สดุโครงกำรแลว้ และไดน้ ำมำเสรมิ
กำรท ำงำนในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ท ำใหร้ะบบของสำยพำนท ำงำนไดป้ระสิทธิภำพมำกขึน้ 
และมีกำรปรบัโครงสรำ้งรำคำจำ้งผูร้บัเหมำใหเ้หมำะสมขึน้ ส่งผลใหต้น้ทนุกำรจำ้งงำนผูร้บัเหมำมี
สดัส่วนที่ลดลง  

• อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทมีค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำร เพิ่มขึน้ 116 ลำ้นบำท มำจำกกำรเตรียมควำมพรอ้ม
ในศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นโครงกำรใหม่ กำรเพิ่มค่ำตอบแทนพิเศษและสวสัดิกำรพนกังำนเพื่อเป็น
ก ำลังใจในกำรท ำงำนให้พนักงำนท ำงำนไดเ้กินเป้ำหมำยและกำรว่ำจำ้งที่ปรึกษำเพื่อปรบัปรุง
โครงสรำ้งองคก์รใหส้อดคลอ้งกำรท ำงำนในอนำคต 

•  ตน้ทนุทำงกำรเงินท่ีลดลง  23 ลำ้นบำท จำกกำรทยอยคืนเงนิกูร้ะยะยำวและผลจำกกำรบรหิำร
ตน้ทนุเงินกูย้ืมระยะสัน้ แมว้ำ่จะมีตน้ทนุกำรเงินบำงส่วนเพิ่มขึน้จำกกำรออกหุน้กูใ้หมจ่ ำนวน 300 
ลำ้นบำทและกูเ้งินเพิม่ในกำรลงทนุปรบัปรุงประสิทธิภำพระบบงำนสำยพำนก็ตำม  

ส่งผลใหไ้ตรมำส 4/2563 มีก ำไรสทุธิ 72 ลำ้นบำท ปรบัลดลงจำกไตรมำส  4/2562 ที่มีผลก ำไรสทุธิ 116 ลำ้น

บำท หรือลดลง 45 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 38  
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ผลการด าเนินงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 
  ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 บรษิัทมีรำยไดร้วม 4,776 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 3 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ย
ละ  0.1 จำกปี 2562 แมว้ำ่ในปี 2563 จะมีรำยไดจ้ำกโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 7 เฉพำะในไตรมำส 1 เท่ำนัน้ แต่โครงกำร
อื่นสำมำรถด ำเนินกำรไดด้ีกว่ำเปำ้หมำย ดงันี ้

• รำยไดท้ี่เพิ่มขึน้ของโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8  ที่ท  ำไดส้งูกว่ำแผนงำนโดยท ำงำนจำกระบบ
สำยพำนท่ีสำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งเตม็ประสิทธิภำพเมื่อเทียบจำกปี 2562 และมีกำรปรบัเปล่ียน
กำรบรหิำรจดักำรในองคก์รท ำใหก้ำรบรหิำรงำนมีประสิทธิภำพมำกขึน้รวมถึงกำรวำงแผน
บ ำรุงรกัษำทำงวิ่งในบ่อเหมือง อกีทัง้เครื่องจกัรของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7  ท่ีเขำ้มำชว่ยเสรมิ
กำรท ำงำนท ำใหส้ำมำรถท ำงำนใหด้ีขึน้ 

• รำยไดท้ี่เพิ่มขึน้ของโครงกกำรเหมืองหงสำ  จำกงำนสญัญำใหม่และงำนส่วนเพิม่ที่เริ่มด ำเนินกำร
ในปี 2563 ซึง่มชีั่วโมงกำรท ำงำนชองระบบสำยพำนไดเ้พิม่ขีน้ในชว่งปลำยปี 2563 จำกกำร
ปรบัปรุงระบบสำยพำนไดต้ำมแผนงำน 

 หำกพิจำรณำถึงตน้ทนุกำรใหบ้รกิำร (รวมคำ่เส่ือมรำคำ) นัน้ลดลง 300 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 7 จำกปี 
2562 กำรเปล่ียนแปลงตน้ทนุที่ส  ำคญั ไดแ้ก ่

• ตน้ทนุค่ำซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำ เพิม่ขึน้จ ำนวน 228 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 39 จำกโครงกำร
เหมืองแม่เมำะ 8 และโครงกำรเหมืองหงสำมีกำรปรบัปรุงสภำพเครื่องจกัรตำมรอบชั่วโมงกำร
ท ำงำน รวมถงึกำรปรบัปรุงเครื่องจกัรของโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 7 ท่ีเขำ้มำช่วยงำน  

• ตน้ทนุค่ำน ำ้มนั ลดลงจ ำนวน 186 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 24  จำกกำรเปล่ียนแปลงชนิดน ำ้มนั
ตำมนโยบำยบรหิำรและรำคำน ำ้มนัท่ีลดลงตำมภำวะตลำดโลก อีกทัง้กำรจดักำรระบบกำรท ำงำน
ของสำยพำนไดม้ีประสิทธิภำพเพิ่มขึน้สอดคลอ้งกบักำรท ำงำนของเครื่องจกัรเมื่อเทียบกบัปี 2562  

• ตน้ทนุค่ำเช่ำ เพิ่มขึน้ 24 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 40 จำกกำรเช่ำเครื่องจกัรช่วยเพื่อมำเรง่
ด ำเนินกำรปรบัซ่อมแซมสำยพำนโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 และรือ้ระบบสำยพำนโครงกำรเหมือง
แม่เมำะ 7 ท่ีสิน้สดุโครงกำร 

• ตน้ทนุค่ำแรงงำน เพิ่มขึน้ 30 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 จำกกำรจำ้งงำนเพิ่มงำนสญัญำใหม่
โครงกำรหงสำ ท่ีเริ่มด ำเนินกำรในปี 2563 

• ตน้ทนุวตัถรุะเบิด ลดลง 62 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 36 จำกงำนโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 7 ท่ี
สิน้สดุโครงกำร และลกัษณะของพืน้ท่ีท ำงำนของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 

• ตน้ทนุผูร้บัเหมำลดลงจ ำนวน 143 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 7  จำกกำรจดัแผนกำรท ำงำนของ
ระบบสำยพำน ใหท้ ำงำนไดเ้ตม็ประสิทธิภำพ ตน้ทนุกำรจำ้งผูร้บัเหมำจึงลดลงจำกระยะทำงกำรวิง่
ที่ลดลงและยงัมกีำรปรบัลดอตัรำค่ำจำ้งลงตำมพืน้ท่ีกำรท ำงำนใหล้งสำยพำนระบบใหม้ำกที่สดุ 

• ต้นทุนค่ำเส่ือมรำคำลดลงจ ำนวน 82 ล้ำนบำท หรือลดลงรอ้ยละ 7  เนื่องจำกค่ำเส่ือมรำคำ
เครื่องจกัรลดลงจำกกำรตดัค่ำเส่ือมรำคำครบตำมอำยขุองเครื่องจกัร 

• ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร เพิ่มขึน้ 141 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 41 จำกรำยกำร  มำจำกกำรจ่ำย
ชดเชยกำรเลิกจำ้งงำนตำมกฏหมำยของพนกังำนโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 เมื่อจบโครงกำร กำร



 
บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) 
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5 

เตรียมควำมพรอ้มในศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นโครงกำรใหม่ กำรเพิ่มค่ำตอบแทนพิเศษเพื่อเป็น
ก ำลงัใจในกำรท ำงำนใหพ้นกังำนท ำงำนไดเ้กินเป้ำหมำย 

• ตน้ทนุทำงกำรเงิน ลดลง 75 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 19 จำกกำรช ำระคืนเงินกูร้ะยะยำวตำม
แผนงำน ท ำใหภ้ำระหนีเ้งินกูป้รบัลดลงและกำรปรบัลดอตัรำดอกเบีย้ตำมนโยบำยของธนำคำร 

 ส่งผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนตลอดทัง้ปี 2563 นัน้ มีก ำไรสทุธิ 241 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 
2562 ที่มีผลก ำไรสทุธิ 1 ลำ้นบำท 
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3.ผลกำรด ำเนินงำนรำยโครงกำร  

 

โครงการเหมอืงแม่เมาะ 7 

 สิน้สดุโครงกำร ส่งมอบพืน้ท่ีงำนใหก้บัทำงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยตำมเงื่อนไขในสญัญำ เมื่อวนัท่ี 30 
เมษำยน 2563 เครื่องจกัรบำงส่วนน ำมำซ่อมแซมปรบัปรุงเขำ้ใชง้ำนในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 และโครงกำรเหมืองหง
สำ ต่อไป  

โครงการเหมอืงหงสา 

 โครงกำรเหมืองหงสำ มีก ำไรขั้นตน้จ ำนวน 90 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกไตรมำส 3/2563 รอ้ยละ 107 โดยมีตน้ทุน
ใหบ้ริกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20 เป็นสดัส่วนกับปริมำณรำยไดท้ี่ปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 34 อีกทั้งตน้ทุนค่ำเส่ือมรำคำเครื่องจกัร
ปรบัลดลงเนื่องจำกเครื่องจักรบำงส่วนที่ใชง้ำนเมื่อตน้โครงกำรไดต้ัดค่ำเส่ือมรำคำครบตำมจ ำนวนจึงท ำใหอ้ัตรำก ำไร
ขัน้ตน้เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 16 ในไตรมำส 3/2563 เป็นรอ้ยละ 25 ในไตรมำส 4/2563 

  หำกพิจำรณำผลประกอบกำรในช่วงเดียวกันของปีก่อนหนำ้นัน้ โครงกำรเหมืองหงสำมีก ำไรขั้นตน้เพิ่มขึน้ 11 
ลำ้นบำทหรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 15 แต่อตัรำก ำไรขัน้ตน้ปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ยจำกรอ้ยละ 26 ในไตรมำส 4/2562 เป็นรอ้ยละ 

หน่วย : ล้านบาท Q3/2563 Q4/2563 Q4/2562
% เพ่ิม

(ลด) QoQ

% เพ่ิม

(ลด) YoY
2562 2563

% เพ่ิม

(ลด)

โครงการเหมืองแม่เมาะ 7

รายได้ 0 0 432 N/A N/A      1,090         223 (79.5%)

ต้นทนุการใหบ้รกิาร (รวมคา่เสือ่มราคา1) 3 11 369 N/A N/A      1,146         252 (78.0%)
  1คา่เสือ่มราคา 4 0 56 N/A N/A 242 56 (77%)

ก าไรขัน้ต้น (3) (11) 63 N/A N/A (56) (29) 49%

อตัราก าไรขัน้ต้น N/A N/A 15% N/A N/A (5%) (13%) (8%)

โครงการเหมืองหงสา

รายได้ 266 357 308 34% 16%      1,107      1,203 9%

ต้นทนุการใหบ้รกิาร (รวมคา่เสือ่มราคา1) 222 266 230 20% 16% 866 963 11%
  1คา่เสือ่มราคา 58 57 60 (1%) (4%) 231 243 5%

ก าไรขัน้ต้น 44 90 79 107% 15% 241 240 (0%)

อตัราก าไรขัน้ต้น 16% 25% 26% 8.9% (0.1%) 22% 20% (2%)

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8

รายได้ 807 873         647 8% 35%      2,461      3,277 33%

ต้นทนุการใหบ้รกิาร (รวมคา่เสือ่มราคา1) 654 628 517 (4%) 21%      2,017      2,522 25%
  1คา่เสือ่มราคา 202 201 166 (1%) 21%         681         775 14%

ก าไรขัน้ต้น 153 245 130 60% 89% 444 756 70%

อตัราก าไรขัน้ต้น 19% 28% 20% 9% 8% 18% 23% 5%
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25 ในไตรมำส 4/2563  เนื่องจำกอยู่ในชว่งตน้โครงกำร Operation and Maintenance (O&M) จึงมีกำรปรบัปรุงซ่อมบ ำรุง
ระบบสำยพำนใหด้ีขึน้เป็นล ำดบั ขณะเดียวกบัมีกำรคุมชั่วโมงกำรท ำงำนของสำยพำนใหส้อดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรถ่ำน
ของโรงไฟฟ้ำ (โรงไฟฟ้ำอยู่ระหว่ำงกำรซ่อมแซมตำมแผน)  

 ส ำหรบัปี 2563 มีก ำไรขัน้ตน้ 240 ลำ้นบำท ลดลงเล็กนอ้ย โดยมีอัตรำกำรท ำก ำไรขัน้ตน้ทั้งปีลดลงรอ้ยละ 2 
จำกที่ท  ำไดร้อ้ยละ 22 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 20 ในปี 2563  

โครงการเหมอืงแม่เมาะ 8 

 โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 มีก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 92 ลำ้นบำทหรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9 จำกไตรมำส 3/2563 จำกกำร
จดักำรเครื่องจกัรทัง้ระบบท ำงำนไดเ้ต็มประสิทธิภำพและไม่มีฝนเป็นอปุสรรคในกำรท ำงำน อกีทัง้มีกำรน ำเครื่องจกัรของ
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 เขำ้เสรมิกำรท ำงำน ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 28 จำกเดิมรอ้ยละ 19 ในไตรมำส 
3/2563  

 หำกพิจำรณำผลประกอบกำรในช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหนำ้นัน้ ก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 245 ลำ้นบำทจำก
ไตรมำส 4/2562 ที่มกี ำไรขัน้ตน้  130 ลำ้นบำท  จำกกำรบรหิำรจดักำรระบบสำยพำนใหท้ ำงำนไดเ้ต็มประสิทธิภำพ กำร
ปรบัเปล่ียนโครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนที่มีประสิทธิภำพมำกขึน้ และกำรน ำเครื่องจกัรเพิ่มเขำ้มำชว่ยท ำงำน 

โดยทัง้ปี 2563 มกี ำไรขัน้ตน้ 756 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 312 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 70 จำกปี 2562 ที่มีก ำไร
ขัน้ตน้จ ำนวน 444 ลำ้นบำท  

  



 
บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) 
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4.ฐำนะทำงกำรเงนิ  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 สินทรัพย ์
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บรษิทัมีสินทรพัยร์วม เท่ำกบั 10,016.68 ลำ้นบำท ลดลง 1,089.53 ลำ้นบำท จำก
สินทรพัยร์วม ณ 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 11,106.2 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 9.8  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

    (ลำ้นบำท) 

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

สินทรพัยห์มนุเวียน 1,738.79 2,065.20 (318.95) (15.5) 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 8,277.89 9,041.00 (770.57) (8.5) 

รวมสินทรัพย ์ 10,016.68 11,106.20 (1,089.53) (9.8) 

 

 หนีส้นิ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บรษิัทมีหนีสิ้นรวม เท่ำกบั 7,604.41 ลำ้นบำท ลดลง 1,336.85 ลำ้นบำท จำก
หนีสิ้นรวม ณ 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 8,941.3 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 15 โดยกำรเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่มำจำก
กำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน โดยมีรำยละเอยีดดงันี ้ 

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

หนีสิ้นหมนุเวียน 2,927.14 3,555.20 (628.02) (17.7) 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 4,677.28 5,386.10 (708.83) (13.2) 

รวมหนีส้ิน 7,604.41 8,941.30 (1,336.85) (15) 

 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทจ ำนวน 2,412.26 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 247.33 ลำ้นบำท
จำกส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท ณ 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 2,164.9 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.4 จำกก ำไรสทุธิ
ของบรษิัทท่ีเพิม่ขึน้ มีรำยละเอียดดงันี ้

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,412.26 2,164.90 247.33 11.4 
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งบกระแสเงินสด 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 241.7 ลำ้นบำท ลดลง 13.9 ลำ้นบำท 
หรือลดลงรอ้ยละ 5.4 จำก ณ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 255.6 ล้ำนบำท 
สรุปสำเหตหุลกัไดด้งันี ้

 (ลำ้นบำท) 

เงินสดสทุธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,193.24 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (299.92) 

เงินสดสทุธิไดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงิน (906.92) 

ผลกระทบจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (0.29) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลง – สุทธ ิ (13.90) 

 
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 1,193.24 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนที่มีก ำไร

สทุธิก่อนภำษีเงินได ้ 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน (299.92) ลำ้นบำท ซึ่งเกิดจำกกำรจ่ำยค่ำซือ้สินทรพัยท์ี่เป็นไป

ตำมแผนกำรลงทุนโครงกำรเหมืองหงสำ O&M และกำร Overhaul เครื่องจกัรในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 และโครงกำร
หงสำ 

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน จ ำนวน (906.92) ลำ้นบำท  ส่วนใหญ่มำจำกกำรจ่ำยช ำระเงินกูย้ืม
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และจ่ำยช ำระเจำ้หนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงิน 

 ตน้ทนุทำงกำรเงินส ำหรบัปี 2563 และปี 2562 เท่ำกบั 313.59 ลำ้นบำท และ 389.27 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ลดลง
รอ้ยละ 19.4 จำกสำเหตหุลกัคือ จำกกำรทยอยคืนเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสญัญำเงินกูแ้ละอตัรำดอกเบีย้ MLR ที่มีกำรปรบั
ลดลง   



 
บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) 
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5.อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร  2562 2563 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (หลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำ) (รอ้ยละ) 13.86 20.86 

EBITDA  Margin  (รอ้ยละ) 33.32 34.85 

EBIT Margin  (รอ้ยละ) 8.19 11.52 

อตัรำก ำไรสทุธิ  (รอ้ยละ) 0.02 5.05 

 
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  2562 2563 

อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์ (รอ้ยละ) 0.01 2.28 

อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรพัยถ์ำวร  (รอ้ยละ) 8.46 10.66 

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (รอ้ยละ) 0.05 10.53 

 
อัตรำส่วนวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ  2562 2563 

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (เท่ำ) 4.13x 3.15x 

อตัรำส่วนหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 3.59x 2.85x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


