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1. ข้อสรุปส ำคัญ 

 ด้านสุขภาพและความปลอดภัย: ไตรมาส 4 ปี 2560 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหน่ึงครั้ง ปี 2560 ความเสียหายที่เกิดจาก
อุบัติเหตภุายในลดลงจำกปีก่อน 6 เป็น 4 ครั้ง เรามุ่งม่ันเรื่องความปลอดภัยโดยมีเป้าหมายเรื่องอุบัติเหตุเป็นศนูย์ 

 รายได้: ในไตรมาส 4 ปี 2560 มีรายได้รวม จ านวน 212 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 15% เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัปี
ก่อน ที่มีรายได้รวม จ านวน 185 ล้านบาท ส าหรับทั้งปี 2560 มีรายได้รวม จ านวน 920 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 14% เม่ือ
เปรียบเทียบกับทั้งปี 2559 ที่มีรายได้รวม จ านวน 804 ล้านบาท 

 EBITDA: ในไตรมาส 4 ป ี2560 มี EBITDA จ านวน 37 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 25% เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกันของ
ปีก่อน ที่มี EBITDA จ านวน 29 ล้านบาท ส าหรับปี 2560 มี EBITDA จ านวน 172 ล้ำนบำท ลดลง 4% เม่ือ
เปรียบเทียบกับทั้งปี 2559 ที่มี EBITDA จ านวน 179 ล้านบาท  

 ก าไรสุทธ:ิ ในไตรมาส 4 ปี 2560 มีก าไรสุทธิ จ านวน 12 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นสามเท่าเม่ือเปรียบเทยีบกับงวดเดียวกัน
ของปกี่อน ที่มีก าไรสุทธิ จ านวน 4 ล้านบาท ส าหรับทั้งปี 2560 มีก าไรสุทธิ จ านวน 71 ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้น 4% เม่ือ
เปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีก าไรสุทธิ จ านวน 68 ล้านบาท 

 ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเตา: ในไตรมาส 4 ปี 2560 มียอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเตา จ านวน 68,500 ตัน เพิ่มขึ้น 
22% เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดยีวกันปีกอ่น ที่มีมีจ านวน 56,000 ตัน ส าหรับทั้งปี 2560 มียอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์
จากเตา จ านวน 288,500 ตัน เพิ่มขึ้น 10% เมือเปรียบเทียบกับทั้งปี 2559 ที่มีจ านวนขาย 261,500 ตัน 
คุณกีซ่า เพอราคี กรรมการผู้จัดการของบริษัท สุธากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความเห็นว่า 
“บริษัทยังคงรักษาความแข็งแกรง่จากไตรมาส 3 อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการกลับมาใช้เตาจ านวนสองเตาหลังจาก
ที่มีการปรับปรุงซ่ึงคิดเป็น 30% ของก าลงัการผลิต ได้ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตและน าไปสูก่ารผลิตอย่างเต็มก าลัง 
พอดีกับช่วงฤดูน้ าตาลซ่ึงเป็นชว่งที่เติบโตสูงตามที่คาดการณไ์ว้ ในไตรมาส 4 เป็นช่วงที่เติบโตแข็งแกร่งกว่าการ
คาดการณ์ด้วยปริมาณการขายทีเ่ติบโตมากกว่า 30% ในเดือนธนัวาคม เม่ือเปรียบเทียบกบัธันวาคมปีก่อน และเรา
มองเห็นว่าการเติบโตนี้ยังคงต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส 1 ป ี2561 ภาพรวมทั้งปีที่ผ่านมาบริษัทไดเ้น้นการเพิ่มขึ้นของ
รายได้เป็นหลกั ซ่ึงเป็นผลส าเร็จด้วยรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 115 ลา้นบาท หรือ 14% นอกจากนีเ้ราได้เน้นการรกัษา
เสถียรภาพในการด าเนินงาน ในขณะเดียวกนัได้น ากระบวนการทีย่ั่งยืนมาใช้ โดยเฉพาะด้านการบ ารุงรักษา และได้
เน้นในเรื่องคุณภาพเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสสูงสุดในโอกาสทางการตลาดในปี 2561 ต่อไป” 
 
 

2. แนวโน้มสถำนกำรณ์ในอนำคต 

ภาวะเศรษฐกิจทั่วไปมีปัจจัยที่ดี: มีการคาดการณ์ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 จะเร่ง
ตัวขึ้นถงึ 4.5%  (ในขณะที่ไตรมาส 3 เติบโต 4.3%  และกันยายน เติบโต 3.8%) และ 0.7% ส าหรับรายไตรมาส 
ส่งผลให้ GDP ป ี 2560 เติบโต 4% และด้วยความสัมพันธ์ที่ไปในทิศทางเดียวกันระหว่าง GDP และการใช้ปูนขาว 
ส่งผลทางบวกให้กบัธุรกิจ การเติบโตของ GDP ในไตรมาส 4 นั้นได้รับแรงขบัเคลื่อนจากปัจจัยจากสภาพเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ดีขึ้น, การขยายตัวของภาคการส่งออก และภาคการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น ในด้านตลาด มีการคาดการณ์
ว่าความต้องการใช้ภาคเอกชนจะมีการขยายตัว ด้วยการใช้จ่ายในสินค้าคงทน โดยเฉพาะยานยนต์เพื่อการพาณิชย์
และโดยสาร การผลิตที่เกี่ยวขอ้งกับการส่งออก โดยเฉพาะการผลติยานยนต์ได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างตอ่เนื่อง ซ่ึงมุมมองที่
สอดคล้องกนัของการเตบิโตของ GDP 4% ในปี 2561 ได้ส่งผลใหมี้การปรับตัวอย่างแข็งแกรง่ในสิน้ปี 2560 
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นอกจากนี้อุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ปูนขาวยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง: จากการคาดการณ์ว่าการเก็บเกี่ยวอ้อยจะ
เพิ่มขึ้น 10-15% เม่ือเทียบกับฤดูกาลท่ีผ่านมาซ่ึงส่งผลให้ความต้องการปูนขาวในไตรมาส 4 ปี 2560 เพิ่มขึ้นและ
ส่งผลต่อเนื่องไปในไตรมาส 1 ปี 2561 ประกอบกบัอุตสาหกรรมเหล็กมีการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สามโดยมี
ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นกว่า 10% และบริษัทคาดการณว์่าความต้องการใช้เหลก็ในไทยจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 
2561 และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ส าคัญ เช่น อุตสำหกรรมเคมี และอุตสำหกรรมก่อสร้ำง (การผลิตอิฐมวลเบา) ยังคง
มีแนวโน้มในเชิงบวก อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท าเหมืองแร่มีผลการด าเนินงานที่ลดลงจากปทีี่ผ่านมา 
ราคาของสินค้ามีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท: บริษัทได้มีการรบัรู้ราคาที่สูงขึน้ในไตรมาส 4 เปรียบเทียบในฐาน
ลูกค้าเดียวกนั เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากด้านต้นทุนวัตถุดิบทีเ่พิ่มขึ้นซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในตลาด
ทั้งหมด อย่างไรก็ตามก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้น ท าให้ต้นทุนทีสู่งขึ้นส่งผลกระทบต่อส่วนแบง่ตลาดบางส่วนเท่านัน้ 
การเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิต มาจากฐานการผลิตใหม่ท่ีห้วยป่าหวาย ของบริษัท สุธากัญจน์ ด าเนินการสร้าง
เตาเผาใหม่ที่ 7 ซ่ึงได้เพิ่มก าลังผลิตขึ้น +15% นัน้จะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อรายได้ในไตรมาส 1 ปี 2561 ต่อไป 
 

3. สรุปข้อมูลทำงกำรเงิน  

สรุปข้อมลูฐำนะทำงกำรเงิน ส ำหรับงวดสำมเดือน ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 และ 31 ธันวำคม 2559 ดังนี้: 
 

     Q4 2560  Q4 2559  เปลี่ยนแปลง  %  
หน่วย: ล้ำนบำท         
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 209.13 181.21 27.92 15% 
ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่น 0.44 0.57 -0.13 -23% 
รำยได้อื่น 2.19 3.10 -0.91 -29% 
รวมรำยได ้ 211.76 184.87 26.88 15% 
ต้นทุนขำยและบริกำร 153.62 136.23 17.39 13% 
ก ำไรขั้นต้น 55.51 44.98 10.53 23% 
%ก ำไรขั้นต้น 26% 24%     
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 42.04 44.50 -2.46 -6% 
EBIT 16.10 4.14 11.95 288% 
EBITDA 36.93 29.54 7.38 25% 
EBITDA margin 17% 16%     
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน -1.22 -0.68 -0.55 80% 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้ -2.74 0.33 -3.07 934% 
ก ำไรส ำหรับงวด 12.13 3.79 8.33 220% 
Earnings per share (บำท) 0.04 0.01 0.03 220% 
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สรุปข้อมลูฐำนะทำงกำรเงิน ส ำหรับป ีณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 และ 31 ธันวำคม 2559 ดังนี้: 
 

     ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง %  
หน่วย: ล้ำนบำท         
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 912.19 791.20 120.99 15% 
ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่น 0.44 0.57 -0.13 -23% 
รำยได้อื่น 7.13 12.58 -5.45 -43% 
รวมรำยได ้ 919.76 804.35 115.42 14% 
ต้นทุนขำยและบริกำร 655.12 552.57 102.56 19% 
ก ำไรขั้นต้น 257.07 238.63 18.44 8% 
%ก ำไรขั้นต้น 28% 30%     
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 178.06 171.59 6.47 4% 
EBIT 86.58 80.19 6.39 8% 
EBITDA 172.04 179.14 -7.10 -4% 
EBITDA margin 19% 22%     
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน -3.41 -4.51 1.10 -24% 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้ -12.38 -7.68 -4.70 61% 
ก ำไรส ำหรับงวด 70.79 68.00 2.79 4% 
Earnings per share (บำท) 0.24 0.23 0.01 4% 

หมายเหตุ: ก าไรข้ันต้น = รายได้จากการขายและบริการ – ต้นทุนขายและบริการ (ไม่รวมรายได้อื่น) 
 

3.1 การวิเคราะห์ผลประกอบการ 

ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2560 ปัจจัยส าคัญที่สง่ผลบวกต่อผลการด าเนนิงานประกอบดว้ย ราคาขายและ
ปริมาณการขายทีป่รับตัวเพิ่มข้ึน ซึ่งส่งผลให้มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น คิดเป็น 15% เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน ท าให้บริษัทมีรายได้โดยรวมมากกว่าปีที่ผา่นมา 
เนื่องจากมีการลงทนุและยกระดับเพื่อปรับปรุงในการด าเนนิงานและรูปแบบการบริหารงานตลอดปี 2560 
ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดบิหลักต่อตันปูนขาวลดลง (ลดลง 12% เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2559) ถึงแม้ว่าราคา
เชื้อเพลิงจะเพิ่มข้ึน 33% เทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 แต่ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นนัน้ยังคงเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน
เดียวกับการเติบโตของรายได ้ บริษัทยังคงได้รับผลกระทบของเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงส่งผลต่อราคาขาย
ส่งออกเป็นเงินบาทเช่นเดียวกบัไตรมาสที่ 3  นอกจากนี้ด้วยจ านวนพนักงานที่ลดลง การประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้านการขนส่ง และการจัดหมวดหมู่ใหม่ของค่าใช้จ่ายระหว่างค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารและต้นทุน
ขาย ส่งผลให้ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารไตรมาส 4 ลดลง 6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
ในส่วนของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้น สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาทีสู่งขึ้นจากการซ่อมแซม
ปรับปรุงเตาเผาตามที่วางแผนไว้ ซึ่งเป็นการลงทุนที่ส าคัญเพื่อแลกมากับการเพิ่มก าลังการผลติ และบริษทั
มีภาษีเงินได้เพิ่มข้ึนเนื่องจากก าไรก่อนภาษีที่เพิ่มขึ้น 

                                                                     หน้า < 150/208 >



 

ในปี 2560 บริษัทมีเป้าหมายเน้นไปที่การสรา้งการเติบโตของรายได้ ซึง่ผลการด าเนนิงานทั้งปพีบวา่มี
ปริมาณการขายผลิตภัณฑจ์ากเตาเพิ่มข้ึน 27,000 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยเพิ่มขึ้นมากในไตรมาส 3 
และไตรมาส 4ภายใต้การสนบัสนนุจากการปรับปรุงการด าเนินงานในช่วงปลายปี โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปี
ลดลง อยา่งไรก็ตามในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 มีแนวโน้มราคาทีสู่งขึ้นเนื่องจากมีการปรับราคาของลูกค้าหลัก
ในประเทศ ในส่วนค่าเงนิดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนัน้ส่งผลกระทบต่อราคาโดยเฉลี่ย แต่เนื่องจากการส่งออก
เป็นแค่ส่วนหนึง่ของปริมาณการขายทั้งหมด จึงส่งผลกระทบต่อบริษัทไม่รุนแรงเท่าอุตสาหกรรมที่เน้นการ
ส่งออก ส าหรับปี 2560 มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 4% เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจากมีการ
ลงทุนในทรัพยากรบุคคลเพื่อทีจ่ะพัฒนาปรับปรุงฐานความรู ้ แต่เนื่องด้วยจ านวนบุคคลที่ลดลงนั้นท าให้
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีแนวโน้มที่ลดลง (ตามที่แสดงใน ไตรมาส 4) 
ในด้านเงนิกู้ยืมของบริษัท ขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของการกู้ยืมระยะสั้น แต่คา่ใช้จ่ายทางการเงินโดยรวมลดลง
เนื่องจากมกีารช าระคนืเงินกู้ระยะยาว ส่วนภาษีเงนิได้เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้และได้รับ
ประโยชน์จากการยกเว้นภาษีของ BOI (Board on Investment) ที่ลดลง ถึงแม้วา่ EBITDA ทั้งปจีะลดลง 
4% จากปี 2559 แต่ในไตรมาส 4 EBITDA เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 
นอกจากนี้รายได้สุทธิเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาที่ลดลงในปีทีผ่่านมาเนื่องจากเตาเผาใหม่ยัง
ไม่เปิดใช้งาน 
 

3.2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สาเหตุหลักของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มข้ึน มาจากการลงทุนเพิ่มข้ึนในที่ดนิอาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงฐานการผลิตหลัก และมีการลงทนุอย่างต่อเนื่องในเตาเผาใหม่ที่ 7 ที่โรงงานใหม่ที่ห้วยป่าหวาย 
ประกอบกับมีงานซ่อมแซมอิฐวัสดุทนไฟ ซึ่งปรับปรุงเพื่อพฒันาคุณภาพการด าเนินงานของเตาเผาอย่าง
ยั่งยืน 
หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น จากเงนิกู้ระยะสั้นที่น ามาใช้ในการลงทุนที่เกิดขึ้นก่อนที่วางแผนไว้ เนื่องจากความ
ต้องการใช้เตาเพื่อให้เต็มก าลังการผลิต ในขณะที่การจา่ยเงินต้นของเงินกู้ระยะยาวส่งผลให้หนี้สินไม่
หมุนเวียนรวมลดลง  
ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มข้ึนจากก าไรสุทธิซึง่เพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาทีน่้อยลง เนื่องดว้ยเตาเผาที่ 7 จะเร่ิม
ด าเนินการในปี 2561 จะส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มสูงขึ้นในปี 2561 และมีสินทรัพยท์ี่เพิ่มขึ้นในข้อมูลแสดง
ฐานะทางการเงิน 
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สรุปข้อมลูแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ 31 ธันวำคม 2560 เปรียบเทียบ กับ 31 ธันวำคม 2559: 

 

 หน่วย: ล้ำนบำท 
31 ธันวำคม

2560 
31 ธันวำคม 

2559 
เปลี่ยนแปลง  %  

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 370.45 378.61 -8.16 -2.2% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 612.03 559.91 52.12 9.3% 
สินทรัพย์รวม 982.48 938.52 43.96 4.7% 
หนี้สินหมุนเวียนรวม 332.51 257.97 74.54 28.9% 
หนี้สินไม่หมนุเวียนรวม 69.46 101.98 -32.52 -31.9% 
หนี้สินรวม   401.97 359.95 42.02 11.7% 
ส่วนของผู้ถือหุน้รวม 580.51 578.57 1.94 0.3% 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้รวม 982.48 938.52 43.96 4.7% 

 

3.3 การวิเคราะห์กระแสเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิ้นปี 2560 ลดลง 46 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสิน้ปี 2559 และมีเงินสด
และรายการเทียบเทา่เงินสดสิน้ปีอยู่ที่ 50 ล้านบาท เนื่องจากปจัจัยดังต่อไปนี ้
 
กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานลดลงเนื่องจากการจ าหน่ายสินค้าและบริการในกลุ่มเครื่องจักร
และอุปกรณ์ (Engineering) ที่รับรู้รายได้จากเงนิรับล่วงหน้าลดลง นอกจากนี้สินคา้คงเหลือที่เพิ่มขึ้น 
(ชิ้นส่วนส ารอง) รวมถึงลูกหนี้ทีเ่พิ่มข้ึน (ยอดขายที่เพิ่มขึ้น) และส่วนของเจ้าหนี ้
  
กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทุนลดลงเป็นผลมาจากการขายเงินลงทุนในปี 2559 ซึ่งมีมูลค่ามากกวา่ 
50 ล้านบาท นอกจากนี้การลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน 19 ลา้นบาท จากการลงทุนในโรงงาน
ใหม่ที่ห้วยป่าหวาย (เตาเผาที่ 7) ประกอบกับการขายอุปกรณ์ลดลงส่งผลกระทบให้เงินสดสทุธจิากกิจกรรม
ลงทุนลดลง 
 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคัญ เนื่องจากมีการใช้เงินทุนระยะสัน้ในการลงทุน 
Capex (+ 143 ล้านบาท) ในปี 2017 ในทางกลับกันการจ่ายคืนเงินต้นของเงินกู้ระยะยาวลดลงเมื่อเทียบ
กับปี 2559 (-27 ลา้นบาท) ในขณะที่การจา่ยดอกเบี้ยลดลง และการจ่ายเงนิปนัผลลดลง สง่ผลให้เงินสด
สุทธิลดลง 
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สรุปข้อมลูกระแสเงินสด ณ 31 ธันวำคม 2560 และ 31 ธันวำคม 2559: 
 

 
หน่วย: ล้ำนบำท Q4 YTD 2560 Q4 YTD 2559 เปลี่ยนแปลง % 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วันต้นงวด 96.78 46.30 50.48 109.01% 
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 54.53 263.15 -208.62 -79.28% 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -121.17 -60.24 -60.93 -101.14% 
เงินสดสุทธ ิ(ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 20.19 -152.43 172.63 113.25% 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ -46.44 50.48 -96.92 -192.01% 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วันปลำยงวด 50.34 96.78 -46.44 -47.99% 

 
 
4. อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

 

  Q4 2560 Q4 2559 Q1 to Q4 2560 Q1 to Q4 2559 

อัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) 8.37% 2.52% 12.22% 11.29% 
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 5.05% 1.56% 7.37% 6.97% 
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถำวร (ROFA) 23.35% 22.33% 27.68% 31.92% 
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 0.69 0.62 0.69 0.62 
Net Debt/Equity Ratio 0.44 0.19 0.44 0.19 
Leverage (Net Debt/EBITDA) 1.72 0.91 1.48 0.60 

 

Note:  1) Net Debt = Interest bearing liabilities – cash and cash equivalents  
2) Leverage Q4 uses annualized EBITDA 
3) ROFA = (Net profit + Depreciation)/ Average (Q4 2017 and Q4 2016) of property, plant and equipment  
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