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Website : www.goldenlime.co.th 
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Registration no : 0107556000248 

 
ที ่(SUTHA-SET) 034/2559/Thai 

วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 
 
เรือ่ง   ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
         ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
เอกสารแนบ  ค าอธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน ณ 30 กนัยายน 2559 
 

 ตามทีบ่รษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดน้ าส่งงบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวด
สามเดอืน และงวดเกา้เดอืน  สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 ซึง่ผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
แลว้  จงึใครข่อชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ซึง่มรีายละเอยีดตามเอกสารทีแ่นบ 

 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 
 

    ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

                                                                      (นายเกยีรตกุิล มนตเ์สรนุีสรณ์)    
                                                                             กรรมการผูจ้ดัการ 
 

http://www.goldenlime.co.th/
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ผลการด าเนินงานส้ินสดุ ณ 30 กนัยายน 2559 

รายงานผลประกอบการส าหรบังวดสามและงวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 2559 เมือ่เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี

ก่อนเป็นดงัน้ี 

ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 2559 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมทัง้สิน้ 183.67 ลา้นบาท โดยมกี าไรสทุธสิ าหรบังวด

จ านวน 18.78 ลา้นบาท ก าไรสทุธเิพิม่ขึน้จ านวน 4.86 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 34.95 % เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน   

ส าหรบังวดเกา้เดอืน  สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมทัง้สิน้ 619.47 ลา้นบาท โดยมกี าไรสทุธสิ าหรบังวด

จ านวน 64.20 ลา้นบาท ก าไรสทุธลิดลงจ านวน 20.07 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 23.81% เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 

หน่วย:ลา้นบาท 3Q/2559 3Q/2558 YoY Dif. 
+/- 

YoY 
% +/- 

9M/2559 9M/2558 YoY Dif. 
 +/- 

YoY 
% +/- 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 181.21 181.38 (0.16) -0.09% 609.99 693.89 (83.91) -12.09% 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 0.00 3.84 (3.84) -100.00% 0.00 4.96 (4.96) -100.00% 
รายไดอ้ื่น 2.46 3.44 (0.98) -28.39% 9.48 7.48 2.00 26.76% 
รวมรายได ้ 183.67 188.66 (4.99) -2.65% 619.47 706.33 (86.86) -12.30% 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 122.57 124.87 (2.30) -1.84% 416.34 454.89 (38.55) -8.48% 
ก าไรขัน้ตน้ 58.64 56.51 2.14 3.79% 193.65 239.01 (45.35) -18.98% 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 39.14 44.78 (5.64) -12.59% 127.08 148.28 (21.20) -14.30% 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 19.17 20.71 (1.53) -7.41% 65.08 76.36 (11.28) -14.77% 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 19.97 24.07 (4.10) -17.05% 62.00 71.92 (9.92) -13.80% 
EBITDA 47.67 42.10 5.56 13.24% 149.59 169.93 (20.35) -11.97% 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 0.82 2.05 (1.23) -60.07% 3.84 6.90 (3.06) -44.33% 
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 2.36 3.04 (0.69) -22.61% 8.01 11.99 (3.98) -33.18% 
ก าไรส าหรบังวด 18.78 13.92 4.86 34.95% 64.20 84.27 (20.07) -23.81% 

 

1. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

1.1 รายได้ 

รายได้รวมของบริษทั ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 

ส าหรบังวดสามเดอืน Q 3 ปี 2559 และ 2558 ส าหรบังวดเกา้เดอืน ม.ค.-ก.ย.2559 / ม.ค.-ก.ย. 2558 

 

 

 

 

 

 

183.67 188.66 

(4.99) -2.65% 

Q3/2016 Q3/2015 Change

รายได้รวม (ล้านบาท) 

619.47 706.33 

(86.86) -12.30% 

9M/2016 9M/2015 Change

รายได้รวม (ล้านบาท) 
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รายได้รวมของบริษทัฯ  
ส าหรบังวดสามเดือน และงวดเก้าเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มกีารเปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนั

ของปีก่อน มดีงัน้ี 
หน่วย:ลา้นบาท ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุ 

วนัที ่30 กนัยายน 2559 

ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุ 
วนัที ่30 กนัยายน 2558 

Q3/2559 Q3/2558 เปล่ียนแปลง ม.ค.-ก.ย.2559 ม.ค.-ก.ย.2558 เปล่ียนแปลง 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร 181.21 181.38 (0.16) -0.09% 609.99 693.89 (83.91) -12.09% 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 0.00 3.84 (3.84) -100.00% 0.00 4.96 (4.96) -100.00% 
รายไดอ้ืน่ๆ 2.46 3.44 (0.98) -28.39% 9.48 7.48 2.00 26.76% 

รายได้รวม 183.67 188.66 (4.99) -2.65% 619.47 706.33 (86.86) -12.30% 
 

ผลประกอบการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายสนิค้าและบรกิาร

ลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลประกอบการในปีที่ผ่านมา โดยมยีอดที่ลดลงจากปรมิาณและยอดขายสนิค้าในกลุ่มปูนขาว และ

แคลเซยีม คารบ์อเนตมกีารขายลดลง  โดยรายไดจ้ากขายถ่านหนิ (Petcoke) และรายไดจ้ากโครงการขายเครื่องจกัรส าหรบัผล

ประกอบการรอบระยะเวลาเกา้เดอืนเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลประกอบการในปีทีผ่า่นมามยีอดขายลดลง 

โดยเหตุผลจากการที่รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารที่ลดลงส่วนหน่ึงมาจากสภาพการแข่งขนัซึ่งท าให้ราคาขาย

สนิคา้ต่อหน่วยในบางอุตสาหกรรมคอ่ย ๆ ปรบัลดลงเป็นเหตุใหร้าคาขายต่อหน่วยมรีาคาลดลงจากปีก่อน 

ในกลุม่ลกูคา้หลกั ๆ เช่น อุตสาหกรรมเคม ี, กระดาษและเยื่อกระดาษ, ก่อสรา้ง, น ้าประปา รวมถงึกลุ่มลกูคา้ทีซ่ือ้เพื่อ

การขายและกลุ่มลูกค้าเกษตร  ลดปรมิาณความต้องการเน่ืองจากผลผลติที่มกีารปรบัลดลง และลูกค้าอื่นๆ ที่มขีอ้เสนอจาก

สภาพการแข่งซึ่งท าให้การขายลดความต้องการลง  และปัจจยัอื่นที่ส่งกระทบกบัยอดขายสนิค้าและบรกิารจากโครงการของ

ลกูคา้ทีเ่กดิความล่าชา้ 

1.2 ต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่าย 

1.2.1 ต้นทุนขายและบริการ และอตัราก าไรขัน้ต้น 

ต้นทุนขายและบริการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 

ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุ วนัที ่30 กนัยายน 2559 และ 2558 ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุ วนัที ่30 กนัยายน 2559 และ 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3'16/Q3'15

Cost Q3'16 122.57

Cost Q3'15 124.87

Cost Change -2.30

%Cost -1.84%

 122.57   124.87  

9M'16/9M'15

Cost 9M'16 416.34

Cost 9M'15 454.89

Cost Change -38.55

%Cost -8.48%

 416.34   454.89  
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ต้นทุนขายรวมของบริษทัฯ 
ตน้ทุนขายและบรกิารหลกัประกอบดว้ยตน้ทุนการผลติปนูขาว แคลเซยีมคารบ์อเนต สนิคา้ซือ้มาขายไป ถ่านหนิ (Petcoke) และ
เครื่องจกัรและอุปกรณ์(ส าหรบัโครงการของลูกค้า)  โดยต้นทุนขายและบรกิารโดยรวมปรบัลดลงจากการขายที่ลดลง ขณะที่
ตน้ทุนวตัถุบางตวัเชน่ กรดไขมนัซึง่ใชใ้นเกรดแคลเซยีม คารบ์อเนตเคลอืบผวิมกีารปรบัเพิม่บางสว่นจากยอดขายกลุ่มเคลอืบผวิ
ทีเ่พิม่ขึน้ 
 

อตัราก าไรขัน้ต้นของบริษทั  

ส าหรบังวดสามเดอืน สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559 และ 2558  บรษิทัมกี าไรขัน้ต้นจ านวน 58.64 ล้านบาท และ 

56.51 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้จ านวน 2.14 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.79  

ส าหรบังวดเก้าเดอืน สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559 และ 2558  บรษิทัมกี าไรขัน้ต้นจ านวน 193.65 ล้านบาท และ 

239.01 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 45.35 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 18.98 

โดยอตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบังวดสามเดอืน และงวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 และ 2558 มดีงัน้ี 

อตัราก าไรขัน้ตน้เทยีบจากยอดขายสนิคา้และบรกิาร 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุ ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุ 

วนัที ่30 กนัยายน วนัที ่30 กนัยายน 
2559 2558 2559 2558 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (GPM) 32.36% 31.16% 31.75% 34.44% 
 

1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

โดยภาพรวมคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารของบรษิทัลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา โดย

คา่ใชจ้า่ยหลกัทีล่ดลงจากคา่ใชจ้า่ยในการขายในประเทศและต่างประเทศลดลงจากปรมิาณการขายทีล่ดลง และคา่ใชจ้า่ยในการ

บรหิารโดยทัว่ไปของโรงงานและคา่ทีป่รกึษาลดลง 

Q3'2559 Q3'2558 เปลีย่นแปลง % ม.ค.-ก.ย.2559 ม.ค.-ก.ย.2558 เปลีย่นแปลง %

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 19.17 20.71 (1.53) -7.41% 65.08 76.36 (11.28) -14.77%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 19.97 24.07 (4.10) -17.05% 62.00 71.92 (9.92) -13.80%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 0.82 2.05 (1.23) -60.07% 3.84 6.90 (3.06) -44.33%

ภาษเีงนิได ้ 2.36 3.04 (0.69) -22.61% 8.01 11.99 (3.98) -33.18%

(20.00)
(10.00)
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หน่วยล้านบาท 
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ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิลดลงเมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีที่ผ่านมาโดยค่าใช้จ่ายทางการเงนิลดจากอตัรา

ดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีต่ ่า และเงนิตน้ทีล่ดลง สว่นภาษเีงนิไดล้ดลงจากก าไรสทุธลิดลง 

2. การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

ฐานะทางการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 เปลีย่นแปลงจากงวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มดีงัน้ี      

 

สรปุฐานะการเงิน 

2.1 สินทรพัย ์

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจ านวน 936.01 ลา้นบาท ลดลงจาก 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 76.58 ลา้น
บาท คดิเป็น 7.56% จาก ณ สิน้ปี 2558  โดยรายการเปลีย่นแปลง ดงัน้ี 

 สนิทรพัยห์มนุเวยีนลดลงจ านวน 99.05 ลา้นบาท 

 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนเพิม่ขึน้จ านวน 22.46 ลา้นบาท 
 

รายการท่ีเปล่ียนแปลงประกอบด้วย 
 

 

 

สนิทรพัย์
หมนุเวยีน 

รวม
สนิทรพัยไ์ม่
หมนุเวยีน 

รวม
สนิทรพัย ์

หนี้สนิและ
สว่นของผู้
ถอืหุน้ 

รวมหนี้สนิ
หมนุเวยีน 

รวมหนี้สนิ
ไมห่มนุเวยีน 

รวมหนี้สนิ 
รวมสว่นของ
ผูถ้อืหุน้ 

รวมหนี้สนิ
และสว่นของ
ผูถ้อืหุน้ 

31 ธนัวาคม 2558 466.04 546.56 1,012.60 303.89 83.04 386.93 625.67 1,012.60

เปลีย่นแปลง (99.05) 22.46 (76.58) (49.78) 24.09 (25.68) (50.90) (76.58)

30 กนัยายน 2559 366.99 569.02 936.01 254.11 107.13 361.24 574.77 936.01

% -21.25% 4.11% -7.56% -16.38% 29.01% -6.64% -8.14% -7.56%

366.99 569.02 
936.01 

254.11 107.13 
361.24 574.77 

936.01 

(99.05) 

22.46 

(76.58) (49.78) 

24.09 

(25.68) (50.90) (76.58) 

466.04 

546.56 

1,012.60 

303.89 83.04 
386.93 

625.67 

1,012.60 

หน่วยล้านบาท 

สรปุฐานะการเงิน ณ 30 กนัยายน 2559 เทียบกบั 31 ธนัวาคม 2558 

% 30 กนัยายน 2559 เปลีย่นแปลง 31 ธนัวาคม 2558 
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2.2 หน้ีสิน 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม 361.24 ลา้นบาท ลดลง 25.68 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 6.64%  
มรีายการทีเ่ปลีย่นแปลง ดงัน้ี 

 หนี้สนิหมนุเวยีน ลดลงจ านวน 49.78 ลา้นบาท  

 หนี้สนิไมห่มนุเวยีน เพิม่ขึน้จ านวน 24.09 ลา้นบาท 

 สว่นของผูถ้อืหุน้ ลดลงจ านวน 50.90 ลา้นบาท 
 

 

 

 

เงนิสดและ
รายการ

เทยีบเทา่เงนิ
สด 

เงนิลงทุน
ชัว่คราว 

ลกูหน้ีการคา้
และลกูหน้ี

อื่น 

สนิคา้
คงเหลอื 

สนิทรพัย์
หมุนเวยีน

อื่น 

เงนิฝากทีม่ี
ภาระค ้า
ประกนั 

เงนิลงทุน
ทัว่ไป 

อสงัหารมิทรั
พยเ์พือ่การ
ลงทุน 

สนิทรพัยไ์ม่
มตีวัตน 

ทีด่นิ อาคาร 
และอุปกรณ์ 

สนิทรพัย์
ภาษเีงนิได้
รอตดับญัช ี

สนิทรพัยไ์ม่
หมุนเวยีน

อื่น 

30  กนัยายน 84.49 2.95 121.18 151.42 6.95 12.00 3.34 8.08 9.00 527.71 1.46 7.43

31 ธนัวาคม 46.30 52.71 155.75 191.00 20.28 12.00 3.34 8.08 513.21 1.16 8.77

เปลีย่นแปลง 38.19 (49.76) (34.57) (39.58) (13.33) 0.00 0.00 0.00 9.00 14.50 0.30 (1.34)

รอ้ยละ 82% -94% -22% -21% -66% 0% 0% 0% 100% 3% 26% -15%

(100.00)

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

เงนิกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบนัการเงนิ 

เจา้หนี้การคา้และ
เจา้หนี้อื่น 

เงนิรบัลว่งหน้าจาก
ลกูคา้ 

เงนิกูย้มืระยาวทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายใน

หนึ่งปี 

หนี้สนิตามสญัญา
เชา่การเงนิทีถ่งึ

ก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 

30  กนัยายน 35.96 4.58 2.37 5.27 96.03 0.75 10.35

31 ธนัวาคม 57.50 9.74 3.94 3.31 71.97 2.46 8.61

เปลีย่นแปลง (21.54) (5.16) (1.58) 1.96 24.06 (1.71) 1.74

รอ้ยละ -37% -53% -40% 59% 33% -69% 20%

(40.00)
(20.00)

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00
120.00
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2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2559 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ จ านวน 574.77 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 50.90 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 
8.14%)  โดยเปลีย่นแปลงลดลงหลกั ๆ จากการจา่ยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

รายการหลกัทีเ่ปลีย่นแปลงดงัน้ี 

 
 

3. การวิเคราะหก์ระแสเงินสด 

 
 

ทุนจดทะเบยีนหุน้สามญั สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 
ก าไรสะสม-จดัสรรแลว้ 
ส ารองตามกฎหมาย 

              -ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 
องคป์ระกอบอื่นของสว่น

ของผูถ้อืหุน้ 

30  กนัยายน 300.00 194.18 30.00 50.51 0.08

31 ธนัวาคม 300.00 194.18 30.00 100.30 1.19

เปลีย่นแปลง 0.00 0.00 0.00 (49.79) (1.11)

รอ้ยละ 0% 0% 0% -50% -93%

(100.00)
(50.00)

0.00
50.00

100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00

กระแสเงนิสด
จากกจิกรรม
ด าเนินงาน 

เงนิสดสุทธไิดม้า
(ใชไ้ป)จาก
กจิกรรม
ด าเนินงาน 

กระแสเงนิสด
จากกจิกรรม

ลงทุน 

เงนิสดสุทธไิดม้า
(ใชไ้ป)จาก

กจิกรรมลงทุน 

กระแสเงนิสด
จากกจิกรรม
จดัหาเงนิ 

เงนิสดสุทธไิดม้า
(ใชไ้ป)จาก

กจิกรรมจดัหา
เงนิ 

เงนิสดและ
รายการ

เทยีบเทา่เงนิสด
เพิม่ขึน้(ลดลง)

สุทธ ิ

เงนิสดและ
รายการ

เทยีบเทา่เงนิสด 
ณ วนัตน้งวด 

เงนิสดและ
รายการ

เทยีบเทา่เงนิสด 
ณ วนัสิน้งวด 

30 กนัยายน 2559 197.24 (48.84) (110.21) 38.19 46.30 84.49

30 กนัยายน 2558 137.70 (92.19) (14.89) 30.62 55.87 86.49

เปลีย่นแปลง 59.54 43.35 (95.32) 7.58 (9.57) (2.00)

-150.00

-100.00

-50.00

 -

 50.00

 100.00

 150.00

 200.00

 250.00

30 กนัยายน 2559 30 กนัยายน 2558 เปลีย่นแปลง 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมขึน้ 38.19 ล้านบาทประกอบด้วย 

 เงนิสดรบัจากกจิกรรมด าเนินงานเพิม่ขึน้ 197.24 ลา้นบาท 
 เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 48.84 ลา้นบาท 
 เงนิสดใชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 110.21 ลา้นบาท  

 

4. การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 
 

โดยสรุปของผลประกอบการ ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2559 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมามผีลประกอบการก าไรสทุธิ
ส าหรบังวดสามเดอืนของบรษิทัเพิม่ขึน้จ านวน 4.86 ลา้นบาท ตวัแปรหลกัจากตน้ทุนสนิคา้และคา่ใชจ้า่ยทีล่ดลง และผล
ประกอบการในรอบระยะเวลาเกา้เดอืน ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2559 มผีลประกอบการก าไรสทุธขิองบรษิทัลดลงจ านวน 20.07 
ลา้นบาทเมือ่เทยีบกบัผลประกอบการของงวดเดยีวกนัในปีทีผ่่านมาผลจากยอดขายสนิคา้และบรกิารทีล่ดลง 
 
 

อตัราก าไร
ขัน้ตน้/รายได้
จากการขาย
และบรกิาร 

(%) 

อตัราก าไร
สทุธ/ิรายได้
รวม (%) 

อตัรา
ผลตอบแทน
ต่อผูถ้อืหุน้ 
(ROE) % 

อตัรา
ผลตอบแทน
ต่อสนิทรพัย ์
(ROA) % 

อตัรา
ผลตอบแทน
ต่อสนิทรพัย์
ถาวร (ROFA) 

% 

โครงสรา้ง
ทางการเงนิ 

อตัราสว่น
หนี้สนิต่อสว่น
ผูถ้อืหุน้ (เทา่) 

อตัราสว่น
หนี้สนิทีม่ ี

ภาระดอกเบีย้
ต่อสว่นของผู้
ถอืหุน้ (เทา่) 

Q3/2559 32.36% 10.22% 12.52% 7.71% 69.28% 0.63 0.42

Q3/2558 31.15% 7.38% 9.05% 5.87% 31.77% 0.61 0.44

ม.ค.-ก.ย.2559 31.75% 10.36% 14.26% 8.79% 34.46% 0.63 0.42

ม.ค.-ก.ย.2558 35.61% 13.59% 22.31% 14.25% 50.79% 0.65 0.46

อตัราส่วนทางการเงิน ความสามารถในการท าก าไรและอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

Q3/2559 Q3/2558 ม.ค.-ก.ย.2559 ม.ค.-ก.ย.2558 


