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บริษัท  สุธากญัจน์  จ ากดั (มหาชน)                         
GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED  

Tel         : 0 2961 8652 – 6  Fax  0 2 9618650-1 

Website : www.goldenlime.co.th 

Email     : glmis@goldenlime.co.th 
 

 

Registration no : 0107556000248 

 
ที ่(SUTHA-SET) 013/2558/Thai 

วนัที ่ 15 พฤษภาคม 2558 
 
เรื่อง   ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2558 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
         ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
เอกสารแนบ  ค าอธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
 ตามทีบ่รษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดน้ าสง่งบการเงนิระหว่างกาล ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุด
วนัที ่31 มนีาคม 2558 ซึง่ผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้  จงึใคร่ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
ซึง่มรีายละเอยีดตามเอกสารทีแ่นบ 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

        ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

 (นายปัญชฤทธิ ์มนตเ์สรนุีสรณ์)    
                                                                                                           ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
                                                                                                 /ผู้มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศ 
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ผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุด ณ 31 มีนำคม 2558 

รายงานผลประกอบการ ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 2558 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี

ก่อนเป็นดงันี้ 

บริษทัฯ มีรำยได้รวมทัง้ส้ิน   274.44  ล้ำนบำท โดยมีก ำไรสุทธิส ำหรบังวด จ ำนวน 37.28  ล้ำนบำท ก ำไรสุทธิ

เพ่ิมจ ำนวน  2.38   ล้ำนบำท หรอืคิดเป็น   6.82%  เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน   

หน่วย: ลา้นบาท Q1/2558 % Q1/2557 % ผลตา่ง  % 

   Rev  Rev   YoY 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 271.46 98.9% 287.92 99.6% (16.46)  -5.72% 

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 0.44 0.2% 0.49 0.2% (0.05)  -10.36% 

รายไดอ้ืน่  2.55 0.9% 0.53 0.2% 2.02  380.86% 

รวมรายได ้ 274.44 100.0% 288.93 100.0% (14.49)  -5.02% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร 177.94 64.8% 188.32 65.2% (10.37)  -5.51% 

ก าไรข ัน้ตน้ 93.52 34.4% 99.60 34.6% (6.08)  -6.11% 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 51.80 18.9% 58.52 20.3% (6.72)  -11.47% 

คา่ใชจ้่ายในการขาย 26.82 9.8% 36.79 12.7% (9.97)  -27.11% 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 24.99 9.1% 21.73 7.5% 3.26  14.99% 

EBITDA 66.46 24.2% 63.86 22.1% 2.60  4.07% 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 2.88 1.1% 6.71 2.3% (3.82)  -57.02% 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ 4.53 1.7% 0.49 0.2% 4.04  824.21% 

ก าไรส าหรบังวด 37.28 13.6% 34.90 12.1% 2.38  6.82% 

      * % Rev ค านวณ % เทยีบจากรายไดร้วม 
 

1. กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

1.1  รำยได ้

รำยได้รวมของบริษทั ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่ 31 
มนีาคม 2558 และงวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2557 มี
จ านวน  274.44  ลา้นบาท และ 288.93  ลา้นบาท ตามล าดบั 
ลดลงจ านวน  14.49   ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.02   
 

 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุ

วนัที ่ 31 มนีาคม 2558 และงวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่ 31 

มนีาคม 2557  มจี านวน  271.46  ลา้นบาท และ 287.92  ลา้น

บาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน  16.46  ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ย

ละ 5.72 

 

274.44 288.93 

(14.49) 

Q1/2558 Q1/2557 ผลต่าง 

รำยได้รวม (ล้ำนบำท) 

271.46 287.92 
(16.46) 

Q1/2558 Q1/2557 ผลต่าง 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
(ล้ำนบำท) 
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รำยได้รวมของบริษทัฯ  ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุ 31 มนีาคม 2558 มกีารเปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อน มดีงันี้ 

- รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร มยีอดขายเปลีย่นแปลงลดลง 16.46 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.72  

- ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น มมีลูค่าทีเ่ปลีย่นแปลงลดลง  0.05 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.36 

- รายไดอ้ื่นๆ มมีลูค่าทีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 2.02 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 380.86 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรของบริษทัฯ ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุ 31 มนีาคม 2558 มกีารเปลีย่นแปลง

เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน มดีงันี้ 

                                                                                                                                                 หน่วย: ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร  Q1/2558 Q1/2557 YoY Dif +/- YoY 
% +/- 

  ปนูขาว                224.37                 240.37  (16.00) (6.66) 
  แคลเซยีมคารบ์อเนต                  12.12                   12.38  (0.26) (2.09) 
  ซือ้มาขายไปและบรกิาร                  30.76                   35.16  (4.40) (12.52) 
  จ าหน่ายและตดิตัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์                    4.20                       -    4.20 100.00  
  รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร                     271.46                      287.92  (16.46) (5.72) 

สนิคา้หลกัสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ  มยีอดขายลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน  ไดแ้ก่ สนิคา้ในกลุ่มปนู

ขาว แคลเซยีมคารบ์อเนต และสนิคา้กลุ่มซือ้มาจ าหน่ายไป โดยรวมสนิคา้หลกัทุกกลุ่มมยีอดขายปรบัลดลงจากปรมิาณ

การขายและราคาขายเฉลีย่ทีล่ดลง ในสว่นราคาขายเฉลีย่ทีล่ดลงจากนโยบายการก าหนดราคาขายสนิคา้ในตลาดจะ

อา้งองิจากราคาน ้ามนัเน่ืองจากราคาน ้ามนัมแีนวโน้มราคาทีป่รบัลดลงตัง้แต่ปลายปีก่อนและแนวโน้มยงัไม่เพิม่ขึน้ จงึ

สง่ผลใหร้าคาขายโดยเฉลีย่มรีาคาปรบัลดลงตามแนวโน้มราคาขายโดยเฉลีย่ตามราคาตลาด  สว่นยอดจ าหน่ายถ่านหนิ

รวมถงึการจ าหน่ายและตดิตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์มยีอดขายเพิม่ขึน้จากการสง่มอบและจ าหน่ายภายในรอบ

ระยะเวลาบญัช ี ซึง่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน    โดยยอดขายสนิคา้หลกัในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมี

รายการเปลีย่นแปลง ส าหรบัอุตสาหกรรมหลกั ๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงโดยมยีอดขายปรบัลด ไดแ้ก่ อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเหลก็ อุตสาหกรรมเคม ี อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ

และกระดาษ อุตสาหกรรมก่อสรา้งและการเกษตร    รวมถงึ

ปรมิาณการสง่ออกมกีารปรบัลดลงดว้ย สว่นหนึ่งจากการสง่มอบ

สนิคา้ใหก้บัลกูคา้กลุ่มน ้าตาลซึง่มเีพิม่ขึน้ในช่วงฤดกูาลหบีออ้ย 

โดยกลุ่มลกูคา้หลกัทีม่ยีอดขายเพิม่ขึน้ไดแ้ก่ ลกูคา้ในกลุ่ม

น ้าตาล  กลุ่ม Trading  และ กลุ่มลกูคา้ทีน่ าผลติภณัฑไ์ปใชใ้น

กระบวนการบ าบดัน ้าเสยีมยีอดเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนั

ของปีก่อน 
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1.2  ต้นทุนขำยและบริกำรและค่ำใช้จำ่ย 

1.2.1 ต้นทุนขำยและบริกำร และอตัรำก ำไรขัน้ต้น 

ต้นทุนขำยรวมของบริษทัฯ  มจี านวน 177.94 ลา้นบาท และ 188.32 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 10.37 ลา้นบาท หรอื

คดิเป็น 5.51 %  โดยตน้ทุนขายรวม ประกอบดว้ยตน้ทุนการผลติสนิคา้หลกัไดแ้ก่ปนูขาวและแคลเซยีมคารบ์อเนต และ

ตน้ทุนจากกลุ่มสนิคา้ซือ้มาจ าหน่ายไป  ตน้ทุนถ่านหนิและตน้ทุนจ าหน่ายและตดิตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ โดยต้นทุน

หลกัลดลงจากยอดขายทีล่ดลง ไดแ้ก่ กลุ่มปูนขาว , กลุ่มแคลเซยีมคารบ์อเนต กลุ่มสนิคา้ซือ้มาจ าหน่ายไป ลดลงเมื่อ

เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนต้นทุนถ่านหนิและต้นทุนจ าหน่ายและติดตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ซึ่งมอีตัรา

ต้นทุนที่สูงเมื่อเทียบกับอัตราต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเองโดยต้นทุนสินค้าถ่านหินและต้นทุนจ าหน่ายและติดตัง้

เครื่องจกัรและอุปกรณ์มตีน้ทุนสงูขึน้เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนเน่ืองจากยอดขายเพิม่ขึน้ 

 

อตัรำก ำไรขัน้ต้นของบริษทั ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2558 และงวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่31 

มนีาคม 2557  บรษิทัมกี าไรขัน้ต้นจ านวน 93.52 ลา้นบาท และ 99.60 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 6.08 ลา้น

บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 6.11  โดยทีอ่ตัราก าไรขัน้ต้น ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2558 และงวดสาม

เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2557  คดิเป็นรอ้ยละ 34.45 และรอ้ยละ 34.59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราก าไรขัน้ตน้เทยีบ 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุ 

วนัที ่31 มนีาคม  
2558 2557 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 34.45% 34.59% 
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1Q/2014 48.2 45.5 74.8 24.0 1.0 7.2 12.2 38.6 5.8 17.1 4.9 0.6 - 7.8 -

1Q/2015 36.49 34.78 87.66 16.91 2.78 6.75 11.11 12.34 3.67 15.94 17.86 0.30 0.64 20.04 4.20

Change (11.70) (10.74) 12.85 (7.13) 1.77 (0.49) (1.14) (26.26) (2.14) (1.20) 12.96 (0.33) 0.64 12.24 4.20

% -24.3% -23.6% 17.2% -29.7% 177.0% -6.8% -9.3% -68.0% -36.8% -7.0% 264.6% -53.1% 100.0% 157.0% 100.0%
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รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรแยกตำมกลุ่มอตุสำหกรรม-ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสุด 31 มีนำคม 
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1.2.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของบริษทัฯ  ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2558 และงวดสามเดอืน 

สิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2557  บริษัทมีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร จ านวน 51.80 ล้านบาท และ 58.52 ล้านบาท 

ตามล าดบั ลดลงจ านวน 6.72 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 11.47  โดยค่าใชจ้่ายหลกัทีป่รบัลดไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการ

ขาย ปรบัลดลงจ านวน 9.97 ล้านบาท จากค่าขนส่งสนิคา้ลดลงเนื่องจากปรมิาณการขายลดลง  และค่าใช้จ่ายในการ

บรหิารเพิม่ขึน้จ านวน 3.26 ล้านบาท จากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ  ส าหรบัต้นทุนทาง

การเงนิมยีอดปรบัลด จากดอกเบีย้จ่าย ลดลงจ านวน 3.82 ล้านบาท และภาษีเงนิไดเ้พิม่ขึน้จ านวน 4.04  ลา้นบาท 

เนื่องจากยอดขายในส่วนสนิคา้ซือ้มาจ าหน่ายไป, ถ่านหนิและรายได้จากการจ าหน่ายเครื่องจกัรและอุปกรณ์ซึ่งเป็น

รายไดใ้นสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนมเีพิม่ขึน้จงึสง่ผลท าใหม้ลูค่าภาษจีากเงนิไดด้งักล่าวเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั

งวดเดยีวกนัของปีก่อน 

 

2. กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงิน 

ฐานะทางการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 เปลีย่นแปลงจากงวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มดีงันี้
                                                                                                                                                       หน่วย:ลา้นบาท 
 31 มีนำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง 

สินทรพัยห์มุนเวียน 614.13 476.45 137.68 28.90% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 455.34 437.09 18.25 4.17% 

รวมสินทรพัย ์ 1,069.47 913.54 155.93 17.07% 
 31 มีนำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 272.31 238.05 34.26 14.39% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 141.85 57.93 83.92 144.87% 

รวมหน้ีสิน 414.16 295.98 118.19 39.93% 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 655.30 617.56 37.74 6.11% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,069.47 913.54 155.93 17.07% 

สรปุฐำนะกำรเงิน 

2.1 สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจ านวน 1,069.47 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 31 ธนัวาคม 2557  จ านวน 
155.93 ลา้นบาท คดิเป็น 17% จาก ณ สิน้ปี 2557 โดยรายการสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ ไดแ้ก ่
สินทรพัยห์มุนเวียน เพ่ิมขึน้ 137.68 ลำ้นบำท ดงันี้ 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิม่ขึน้ 101.50 ลา้นบาท  
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 เงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้ 0.58 ลา้นบาท  
 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นๆ เพิม่ขึน้ 15.47 ลา้นบาท  
 สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 13.65 ลา้นบาท  
 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ๆ เพิม่ขึน้ 6.48 ลา้นบาท  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน เพ่ิมขึน้ 18.25 ล้ำนบำท ดงันี้ 
 เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั เพิม่ขึน้ 12 ลา้นบาท 
 ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ เพิม่ขึน้ 0.73 ลา้นบาท 
 สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่นๆ เพิม่ขึน้ 5.64 ลา้นบาท 
 สนิทรพัยท์ีล่ดลงไดแ้ก่ สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชลีดลง 0.12 ลา้นบาท 

   

2.2 หน้ีสิน 

ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2558 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม 414.16 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 118.19 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 40% โดย
หนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้เป็นหนี้สนิจากเงนิกูย้มืระยะยาวเพื่อใชใ้นก่อสรา้งโรงงานแหง่ที ่3 ทีห่ว้ยป่าหวาย   

2.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ จ านวน 655.30 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 37.74 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็น 6% โดยเพิม่จากก าไรสะสมสว่นทีย่งัไมจ่ดัสรร หรอืก าไรส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2558 ซึง่
มจี านวน 37.74 ลา้นบาท 
 

3. กำรวิเครำะหก์ระแสเงินสด 

  31 มนีาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 เปลีย่นแปลง 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน       

เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 18.00 149.38 (131) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน       

เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมลงทุน (43.39) (165.79) 122 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ       

เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 126.90 242.80 (116) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 101.50 (54.46) 156 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 55.88 110.34 (54) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 157.38 55.88 102 

 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพ่ิมขึ้น 101.50 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
 เงนิสดรบัจากกจิกรรมด าเนินงานเพิม่ขึน้ 18 ลา้นบาท 
 เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 43.39 ลา้นบาท 
 เงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิไดม้า 126.90 ลา้นบาท  
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4. กำรวิเครำะหอ์ตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

ความสามารถในการท าก าไร Q1/2015 Q1/2014 2014 2013 

อตัราก าไรขัน้ตน้/รายไดจ้ากการขายและบรกิาร (%) 34.45% 34.59% 33.92% 38.60% 

อตัราก าไรสุทธ/ิรายไดร้วม (%) 13.59% 11.25% 11.81% 11.77% 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) % 23.43% 32.62% 28.25% 32.00% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(ROA) % 15.04% 14.79% 14.98% 13.07% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (ROFA) % 55.93% 51.45% 49.96% 40.50% 

โครงสรา้งทางการเงนิ Q1/2015 Q1/2014 2014 2013 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนผูข้องถอืหุน้ (เท่า)                    0.63                0.93                0.48               1.76  
อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
(เท่า) 

                   0.48                0.66                0.30               1.41  

      *ค านวณดว้ยวธิ ีAnnualized 
 

ในภาพรวมผลประกอบการ ณ 31 มนีาคม 2558  เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน บรษิัทฯ มกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 
2.38 ลา้นบาท  และมอีตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคญั ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุด ณ 31 มนีาคม 2558 และงวดสาม
เดอืนสิน้สดุ 31 มนีาคม 2557 เปลีย่นแปลงดงันี้  

 อตัราก าไรขัน้ตน้ มอีตัรา 34.45 % และ 34.59 % โดยอตัราการท าก าไรขัน้ตน้ลดลง 
 อตัราก าไรสทุธ ิมอีตัรา 13.59 % และ 11.25 % โดยอตัราก าไรสทุธเิพิม่ขึน้จากค่าใชจ้่าย 

และดอกเบีย้ลดลง  
 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ มอีตัรา 23.43% และ 32.62% ลดลงจากมลูค่าสว่นของผูถ้อืหุน้มมีลูค่าเพิม่ขึน้ 
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยม์อีตัรา 15.04% และ 14.79% เพิม่ขึน้จากผลประกอบการก าไรเพิม่ขึน้ 

 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ มอีตัรา 0.63 และ 0.93 จากหนี้สนิทีล่ดลง  และหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้
ลดลง 


