ที่ (SUTHA-SET) 020/2563/TH
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานรายได้รวมและกำไรสำหรับงวด สำหรับผลประกอบการ งวด 3 เดือน และงวด 9
เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2563
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงรายงานผลประกอบการสำหรับงวดสามเดือน
และงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นดังนี้
ผลประกอบการตามงบการเงินรวมระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
บริษัท สุธากัญจน์และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 267.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 47.84 ล้านบาท หรือคิดเป็น
22 % โดยมีขาดทุนสุทธิสำหรับงวดสามเดือนจำนวน -2.39 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน -0.71 ล้านบาท
หรือคิดเป็น 42 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
ผลประกอบการตามงบการเงินรวมระหว่างกาลสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
บริษัท สุธากัญจน์และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 972.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 224.39 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 30 % โดยมีกำไรสุทธิสำหรับงวดเก้าเดือนจำนวน 194.15 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 177.52 ล้าน
บาท หรือคิดเป็น 1067 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
จึงใคร่ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกีซา่ เอมิล เพอราคี)
กรรมการผู้จัดการ
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บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อสรุปสำคัญ
 ด้านสุขภาพและความปลอดภัย: ในไตรมาส 3 ปี 2563 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง
 รายได้: ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีรายได้รวม 267 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของ ปี 2562 ที่มี
รายได้รวม 219 ล้านบาท รายได้รวมงวดเก้าเดือนของปี 2563 เท่ากับ 793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้
รวมงวดเก้าเดือนของปี 2562 ซึง่ มีรายได้อยู่ที่ 744 ล้านบาท
 EBITDA: ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มี EBITDA จำนวน 46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของ ปี 2562
ที่มี EBITDA จำนวน 37 ล้านบาท EBITDA รวมงวดเก้าเดือนของปี 2563 เท่ากับ 324 ล้านบาท (หากไม่รวมกำไรจากการซื้อ
กิจการ, EBITDA เท่ากับ 148 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 140% (หากไม่รวมกำไรจากการซื้อกิจการ, EBITDA เพิ่มขึ้น 10%) เมื่อ
เปรียบเทียบกับ EBITDA รวมงวดเก้าเดือนของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 135 ล้านบาท
 กำไรสุทธิ: งวดเก้าเดือนของปี 2563 มีกำไรสุทธิ จำนวน 194.14 ล้านบาท (หากไม่รวมกำไรจากการซื้อกิจการ, กำไรสุทธิ
เท่ากับ 17.44 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนของปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 16.63 ล้านบาท
(หากไม่รวมกำไรจากการซื้อกิจการ, กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5%)
 ยอดขายกลุม่ ผลิตภัณฑ์จากเตา: ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 มียอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเตา จำนวน 75,000 ตัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ที่มียอดขายจำนวน 73,000 ตัน เพิ่มขึ้น 3% สำหรับงวดเก้าเดือนของปี 2563 มี
ยอดขายกลุม่ ผลิตภัณฑ์จากเตา จำนวน 252,000 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือน ของปี 2562 ที่มียอดขายจำนวน
257,000 ตัน

คุณกีซา เอมิล เพอราคี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความเห็นว่า
“ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 นี้ ผลประกอบการเฉพาะกิจการของ บมจ. สุธากัญจน์ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญอัน
เนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลภายในและการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องจากการเข้าซื้อกิจการ และสำหรับผลประกอบการภาพสะสม
ได้มีการบันทึกการปันส่วนมูลค่ายุติธรรม (Purchase price allocation, PPA) ของการเข้าซื้อกิจการบริษัท หินอ่อน จำกัด ซึ่ง
มีผลต่อภาพรวมของงบการเงินรวมของบริ ษั ท ในด้านการดำเนินงานนั้น ไตรมาสที่ 3 บมจ.สุธากัญจน์ แสดงให้เห็ น ถึ ง
ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการรับรู้เข้าผลประกอบการ จากการที่บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานซึ่งเริ่มตั้งแต่
ปลายปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีนี้ เริ่มจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่โดไลม์ (Dolime) ในปี 2562 และเข้าสู่ตลาดเต็มรูปแบบ
ในต้นปี 2563 ซึ่งได้พบกับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างดีเกินคาด พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการเพิ่มมูลค่าให้แก่
กระบวนการการผลิตของลูกค้านั้นส่งผลประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่ผู้จำหน่ายและลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้โครงการผลิต
พลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ที่เริ่มเช่นเดียวกันในปี 2562 ได้เริ่มทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าครั้งแรกเมื่อเดือน
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พฤษภาคม ปี 2563 และเข้าสู่ระบบการผลิตจริงตั้งแต่ตน้ เดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความพยายามในการลดต้นทุนทีส่ ำคัญ
ทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากโครงการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment, BOI) ทีเ่ ป็นส่วนสำคัญที่ส่งผล
บวกต่อผลประกอบการบริษัท ด้านการดำเนินงานเหมืองหินปูนของบริษัท หินอ่อน จำกัด มีการผลิตหินสำหรับเข้าเตาเผา และ
หินก่อสร้างอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับอัตราการผลิตที่ปกติสำหรับการดำเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 3 จนในที่สุดเมื่อเดือนกันยายนนี้
สามารถผลิตผลผลิตได้ถึงระดับที่ตั้งเป้าไว้ โดยสามารถรับรองความต้องการใช้หินสำหรับเข้าเตาของ บมจ.สุธากัญจน์ได้เกือบ
ทั้งจำนวน ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันที่สัญญาเช่าช่วงเหมืองบริษัท หินอ่อน จำกัด ได้สิ้นสุดลง ด้านธุรกิจการจำหน่ายหินอ่อนและผง
แคลเซียมคาร์บอเนต (ผงหินอ่อนที่เหลือจากกระบวนการผลิต) ได้ดำเนินไปตามปกติและส่งผลเชิงบวกแก่ผลประกอบการรวม
ของ บมจ.สุธากัญจน์ ส่วนแผนงานการจัดการสาขาโดยใช้หลักเหตุผล (Network Rationalization Project) ที่ดำเนินการมา
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสที่ 3 ซึ่งยังไม่สิ้นสุดโครงการจึงมีส่วนในการฉุดผลการดำเนินงานบริษัท
ทางด้านบริษัท โกลเดนไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง (GLE) บริษัทย่อย นอกเหนือจากจะมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินโครงการต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมภายในกลุ่มบริษัทแล้ว ยังมุ่งมั่นดำเนินการตามสัญญาโครงการก่อสร้างเตาเผาปูนขาวที่ได้รับการ
ว่าจ้างจากลูกค้าชาวอินโดนีเซียต่อไป ซึ่งจะยังไม่เห็นรายได้จากโครงการดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาส 3 นอกเหนือจาก
โครงการหลักๆที่กล่าวไปแล้วนั้น ผลประกอบการจากธุรกิจหลักของบริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัส
โคโรน่า (โควิด-19) ที่ส่งผลให้ปริมาณความต้องการหดตัวลงในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (เช่น ปูน ขาวสำหรับการผลิตอิฐ
มวลเบา, หินอ่อน) เป็นต้น”

แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต
การแปลความจากโครงการการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายของบริษัทที่ได้กล่าวไว้ สู่การมีรายได้ส่วนเพิ่ม และต้นทุนที่ลดลงนั้น ยัง
ไม่ได้แสดงอย่างสมบูรณ์ในผลประกอบการไตรมาส 3 เนื่องจากยังมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหลายเหล่านี้ที่
เป็นตัวฉุดผลประกอบการ อย่างไรก็ตามในอนาคตคาดว่า จะเสร็ จสิ ้นภายในไตรมาสที ่ 4 และมีข้อสรุปในต้น ปี 2564
หมายความว่าจะสามารถเห็นผลของการพัฒนาได้ชัดในกำไรสุทธิในงบการเงินรวมของบริษัท
การระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) จะยังคงส่งผลกระทบต่อ GDP ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยลดลง 6-8% ในปีนี้
จนถึงปี 2564 และไปจนถึงช่วงเวลาที่ไม่สามารถรู้ได้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการได้วิธีแก้ปัญหาทางการแพทย์ บริษัท
คาดการณ์ว่าตลาดภาพรวมของผลิตภัณฑ์ปูนขาวและหินปูนจะหดตัวลงในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 และปี 2564 แต่จะไม่มากไป
กว่าที่เราเห็นในในไตรมาส 3 โดยจะเป็นไปตามการขยายตัวหลังจากโควิด-19 ในปี 2564
มาตรการการประหยัดต้นทุนคงที่ (รวมถึงโครงการจัดการสาขาโดยใช้หลักเหตุผล และโครงการอื่นๆ) ได้เป็นส่วนสำคัญที่สง่ ผล
บวกต่อไตรมาส 3 และจะส่งผลบวกยิ่งขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 เป็นต้นไป ด้านต้นทุนเชื้อเพลิงยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก และ
โครงการพลังการแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ปัจจุบัน (มีความเป็นไปได้ที่จะขยายโครงการในปี 2564 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ได้รับจาก
โครงการส่งเสริมการลงทุน) จะช่วยลดต้นทุนบริษัทได้ต่อไป นอกจากนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมใน
ไตรมาสถัดไป
ผลบวกโดยรวมจากการที่มีบริษัท หินอ่อน จำกัด เพิ่มเข้ามา, การดำเนินเหมืองหิน, การรวมธุรกิจหินอ่อน และผงแคลเซียม
คาร์บอเนต, ผลิตภัณฑ์ใหม่, โครงการจัดการสาขาโดยใช้หลักเหตุผล, มาตรการการประหยัดต้นทุนคงที่ , และการลดต้นทุน
ผ่านโครงการแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ และในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ บริษัท สุธากัญจน์ มหาชน (จำกัด) ปัจจุบันเป็นองค์กรที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้น และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา ซึ่งผลกระทบทั้งหมดจะปรากฎให้เห็นในไตรมาสถัดไปที่กำลัง
มาถึงนี้
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สรุปข้อมูลทางการเงิน
สรุปข้อมูลทางการเงิน สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 30 กันยายน 2562 ดังนี้:
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3.1

การวิเคราะห์ผลประกอบการ
รายได้จากการขายและบริการ ของบริษัทในปี 2563 เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากผลิตภัณฑ์จาก
เตาซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทได้เพิ่มขึ้น แม้ว่าฤดูกาลน้ำตาลจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ แต่ได้รับการชดเชยที่แข็งแกร่งกว่า
จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงกว่า ประกอบกับมีการขายส่งออกไปต่างประเทศที่มากขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ ใน
ไตรมาสที่ 2 - 3 ปี 2563 บริษัทได้รวมรายได้ 141 วันของบริษัท หินอ่อน จำกัด และต่อไปตลอดทั้งปี 2563 บริษัทจะ
รับรู้ถึงผลกระทบเต็มจำนวนจากการซื้อกิจการบริษัท หินอ่อน จำกัด นอกจากธุรกิจหลักแล้วธุรกิจการขายเครื่องจักร
และอุปกรณ์การผลิตปูนขาวที่กำลังดำเนินการสร้างเตาเผาในประเทศอินโดนีเซีย ได้เริ่มมีการรับรู้รายได้เล็กน้อยและ
คาดการณ์ว่าจะสามารถรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ที่เหลือภายในปีนแี้ ละต้นปีหน้า
ด้านต้นทุนผันแปร ต้นทุนวัตถุดิบหินแนวโน้มเดียวกันกับที่ได้คาดการณ์ไว้ ประกอบกับการได้มาซึ่งทรัพยากรเหมืองของ
บริษัท หินอ่อน จำกัด ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบหินชั้นดีสำหรับบริษัท จะถูกนำมาใช้ประโยชน์และส่งผลดีกับผลประกอบการ
ภาพรวมของบริษัท ต้นทุนเชื้อเพลิงมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญและแสดงให้เห็นผลบวกในช่วงที่เหลือของปี ต้นทุน
ค่าไฟฟ้าคาดว่าจะลดลงเนื่องจากบริษัทได้เริ่มใช้ไฟจากแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของบริษัทเอง ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร ในปี 2563 เพิ่มสูงขึ้นจากในช่วงเดียวกันปี 2562 จากการรวมค่าใช้จ่าย 141 วันของบริษัท หิน
อ่อน จำกัด และต่อไปตลอดทั้งปี 2563 นอกจากนี้ปี 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในโครงการการจัดการสาขาโดย
ใช้หลักเหตุผล (Network Rationalization Project) ซึ่งเป็นแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในระยะยาวซึ่งจะเป็นประโยชน์
กับบริษัทต่อไปตลอดทั้งปีและในอนาคต ในส่วนของค่าใช้จ่ายคงที่นั้นมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการจำกัดการเดินทางจาก
สถานการณ์ Covid-19 และด้วยสถานการณ์นี้บริษัทจึงได้มีแผนลดค่าใช้จ่ายในทุกๆแผนก
กำไรขั้นต้น ในไตรมาสที่ 3 และภาพสะสมเก้าเดือนใกล้เคียงกับช่วงเดียวกับปีก่อน โดยเพิ่มขึ้น 2% และ 1% ตามลำดับ
ในขณะที่ภาพสะสมเก้าเดือนของ กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน, ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
(EBITDA) สูงกว่าช่วงเดียวกับปีกอ่ นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรจากการซื้อบริษัท หินอ่อน จำกัด ในราคาที่
ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม โดยหากนำรายการนี้ออก EBITDA สะสมเก้าเดือนปีนี้ เติบโตจากช่วงเดียวกันปีกอ่ น 10% โดยราคา
ขายโดยภาพรวมยังคงเป็นไปตามที่คาดการณ์ บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาระดับให้คงที่แม้ว่าจะเผชิญแรงกดดันจากสภาพ
ตลาด ด้านธุรกิจการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตปูนขาวของบริษัท แม้ว่าไตรมาสที่ 3 จะยังไม่ส่งผลบวก อย่างไร
ก็ตามโครงการใหม่ในประเทศอินโดนีเซียจะยังส่งผลบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2563 และ
ไตรมาส 1 ปี 2564
ค่าเสื่อมราคา ในไตรมาสที่ 3 และภาพสะสมเก้าเดือนเพิม่ สูงขึ้นจากช่วงเดียวกับปีก่อน เนื่องจากมีการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มสูงขึ้นจากการซื้อธุรกิจ ประกอบกับค่าเสื่อมราคาของบริษัท หิน
อ่อน จำกัดได้ถูกรวมเข้ามาในปีนี้
ภาษีเงินได้ ในปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับปีก่อน
กำไรสุทธิ ในปี 2563 เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
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3.2

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วน
99.79% ของบริษัท หินอ่อน จำกัด ทำให้บริษัทได้รับสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจากบริษัท หินอ่อน
จำกัด ณ วันที่ซื้อ ส่งผลให้สนิ ทรัพย์ดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีการลงทุนในโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์
หนี้สินหมุนเวียนและหนีส้ ินไม่หมุนเวียน เพิ่มสูงขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทกู้ยืม
มาเพื่อไปจ่ายชำระค่าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท หินอ่อน จำกัด
ส่วนของผู้ถือหุน้ เพิ่มสูงขึ้นจากผลประกอบการในปี 2563 ที่เพิ่มสูงขึ้น
สรุปข้อมูลแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2562:

3.3

การวิเคราะห์กระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากับ 222 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นปี ปัจจัยหลักจากการ
ได้รับสินทรัพย์จากการลงทุนในบริษัท หินอ่อน จำกัด
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักจากการลงทุนในบริษัท หินอ่อน จำกัด ประกอบกับการลงทุนใน
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ซึ่งได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเต็มจำนวนและจะส่งผลบวกต่อผลการ
ดำเนินงานเนื่องจากสามารถใช้ค่าไฟได้ถูกลง
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ้นเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งนำไปใช้ในการ
ชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัท หินอ่อน จำกัด โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มีการชำระคืนเงินกูต้ ามกำหนดชำระพร้อมกับได้จา่ ย
คืนเงินกู้ยืมเพื่อซื้อกิจการสระบุรีปนู ขาว โดยประกอบด้วยการจ่ายคืนเงินต้นสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวงวดที่ 2 จำนวน 38
ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 66 ล้านบาท
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สรุปข้อมูลกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 30 กันยายน 2562:

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

Note:

1) Net Debt = Interest bearing liabilities – cash and cash equivalents
2) Leverage Q3 and FY use annualized EBITDA
3) ROFA = (Net profit + Depreciation)/ Average (Q3 2020 and Q4 2019) of property, plant and equipment
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