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เรื่อง   ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย 
        สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
 
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
         ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
เอกสารแนบ  ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ณ 30 กันยายน 2561 
 
 ตามที่บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้น าส่งรายงานสอบทานและงบการเงินรวม
ระหว่างกาลของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับงวดสามเดือน และงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่ง
ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว  จึงใคร่ขอชี้แจงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
        ขอแสดงความนับถือ 

 
      
 

   (นายกีซา เอมิล เพอราค)ี                                                                                         
        กรรมการผู้จัดการ 
 



  

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 



 
 

 
 

 

บริษัท สุธำกัญจน์ จ ำกัด (มหำชน) 2 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2561 
 

 ข้อสรุปส ำคัญ 

 ด้านสุขภาพและความปลอดภัย: ไตรมาส 3 ปี 2561 ไม่มีกำรเกิดอุบัติเหตุที่ท าให้หยุดงาน และเรามุ่งมั่นเร่ืองความ
ปลอดภัยโดยมีเปา้หมายเร่ืองอุบัติเหตุเป็นศูนย์มาโดยตลอด 

 รายได้: ในไตรมาส 3 ปี 2561 มีรายได้รวม จ านวน 303 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกันปีก่อนมีรายได้รวม 
จ านวน 203 ล้านบาท รายได้รวมสะสม 9 เดือน ปี 2561 มีจ านวน 852 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อนมีรายได้รวม จ านวน 708 ล้านบาท 

 EBITDA: ในไตรมาส 3 ปี 2561 มี EBITDA จ านวน 54 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน ที่มี EBITDA 
จ านวน 34 ลา้นบาท EBITDA สะสม 9 เดือน ปี 2561 มีจ านวน 176 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
ที่มี EBITDA จ านวน 135 ล้านบาท 

 ก าไรสุทธิ: ในไตรมาส 3 ปี 2561 มีก าไรสุทธิ จ านวน 14 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนมีก าไรสทุธ ิ
จ านวน 10 ล้านบาท ก าไรสทุธสิะสม 9 เดือน ปี 2561 มีจ านวน 59 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
มีก าไรสุทธิ จ านวน 59 ล้านบาท 

 ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ปนูขาว: ในไตรมาส 3 ปี 2561 มียอดขายกลุ่มผลิตภัณฑป์ูนขาว จ านวน 112,000 ตัน 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีกอ่น มีจ านวน 69,000 ตัน ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ปนูขาวสะสม 9 เดือน ปี 2561 มี
จ านวน 319,000 ตัน เปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัปีก่อน มีจ านวน 242,000 ตัน 

  
 
 



 
 

 
 

 

บริษัท สุธำกัญจน์ จ ำกัด (มหำชน) 3 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2561 
 

คุณกีซ่า เพอราคี กรรมการผู้จัดการของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน) ได้ให้ความเห็นวา่ 
“ในด้านยอดขาย บริษัทมียอดขายที่ดีมากในไตรมาสที่ 3 โดยได้รับแรงสนับสนนุจากตลาดที่แข็งแกร่งและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานที่ด ีซึ่งบริษัทได้มีการใช้สนิทรัพย์ทัง้หมดที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการควบรวม
กิจการบริษัท สระบุรปีูนขาวมาเป็นบริษัทในเครือเมื่อเร็วๆนี้ ในขณะที่เราคาดวา่จะสามารถรักษาระดับการเติบโตนีไ้ด้
ในช่วงปลายปี ในช่วง 2 ไตรมาสทีผ่่านมาได้มีเหตุการณ์พิเศษในสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่สนบัสนุนผลการ
ด าเนินงานของบริษัท และเราคาดว่าเหตุการณ์จะกลบัมาเปน็ปกติในไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตามแนวโน้มราคายังคงเป็น
ในทางบวกและในขณะที่เรามีการปรับปรุงเตา 1 เตา เราจะยังคงมองเห็นการใช้ประโยชนส์ินทรัพย์ที่ดีในช่วงสิ้นปี
เนื่องจากลูกค้ามีความแข็งแกร่งจากการที่ได้รับแรงบวกในชว่งฤดูกาลนี้เปน็ปกติของทุกปี” 
 

 แนวโน้มสถำนกำรณ์ในอนำคต 

ไตรมาสที ่ 3 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมได้เผชิญกบัแรงต้านที่เดน่ชัด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็
ตามเศรษฐกิจไทยยังคงดี ด้วยการเติบโตของไตรมาสที่ 2 ที่ 4.6% ต่ ากว่าไตรมาส 1 เล็กน้อยแต่ยังคงแข็งแกร่ง การ
บริโภคภาคเอกชนขยายตัวอยา่งแข็งแกร่งในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มข้ึน และ
รายได้ครัวเรือนที่สูงขึ้น ในชว่งต้นเดือนตุลาคมธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้หลักเกณฑ์การจ านองที่เข้มงวด
เพื่อชะลอการลงทนุในตลาดอสงัหาริมทรัพย์และหลีกเลี่ยงการเพิ่มความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ด้านเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ การบริโภคภาคเอกชนจะยังคงมีความยดืหยุ่นเนื่องจากรายไดท้ี่เพิ่มขึ้นและการจ้างงานที่เพิ่มข้ึน การ
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมีแนวโนม้ที่จะได้รบัการลงทนุเพิ่มข้ึนทา่มกลางการใช้ก าลังการผลิตที่สงูขึ้นและการใช้จา่ยด้าน
สาธารณปูโภคของรัฐบาล ด้านความเสี่ยงยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกในความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับจีน 
 
หลังจากฤดูกาลน้ ำตำลซึง่ดีเกินความคาดหมายทัง้ในดา้นปริมาณและความยาวของฤดูกาลในปี 2561/62 และคาดว่า
จะยังคงแข็งแกร่งแม้จะต่ ากวา่ป ี 2560/61 ที่ท าสถิติได้สูงสุด อุตสำหกรรมเหล็กมีการเติบโตขึ้นอย่างนา่ประทับใจถึง 
10% ในปี 2561 ในขณะที่การเติบโตประเภทนี้จะไมไ่ด้เกิดขึ้นตลอดไปอย่างยั่งยืนในขนาดของตลาดปัจจบุนั 
หมายความว่าการเติบโตในระดบัปานกลางในปลายปี 2561 ไปจนถึงป ี2562 จะเป็นโอกาสอยา่งมากให้แก่ผู้ขายอย่าง
สุธากัญจน์ รวมถึงสระบุรีปนูขาว ในภำคกำรก่อสร้ำง เรายังคงเห็นการเพิ่มข้ึนของการใช้คอนกรีตมวลเบาเนื่องจาก
แนวโน้มของประเทศไทยจะสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดโลก ส าหรับภำคเหมืองแร่ที่ไม่ใช่เหล็กในประเทศลาวซึ่งเปน็
ตลาดสง่ออกที่ส าคัญของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามได้มีคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาซึ่งเรามองเห็นว่าเป็นความท้า
ทายในดา้นปริมาณการขาย 
 
ราคาเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 3 และคาดว่าจะยังคงมีแนวโน้มเดิมไปจนถึงสิน้ป ี บริษทัเห็น
การรับรู้ที่มีเพิ่มข้ึนจากตลาดถึงการผสมผสานคุณคา่ทีบ่ริษัท สธุากัญจน์ ร่วมกบับริษัทสระบุรปีูนขาวมอบให้แก่ลูกค้า 
เช่น ความปลอดภัยในการจัดหาสินค้าอยู่ในระดับสงูจากฐานการผลิตทั้งหมด 9 เตา, การปรับปรุงคุณภาพอยา่ง
ต่อเนื่อง, การบริการด้านขนสง่, การตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ, และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ล้วนแต่เปน็สิ่งทีลู่กค้าได้เลง็เห็นคุณค่าและให้ความส าคัญอย่างมาก 



 
 

 
 

 

บริษัท สุธำกัญจน์ จ ำกัด (มหำชน) 4 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2561 
 

 สรุปข้อมูลทำงกำรเงิน  

สรุปข้อมลูฐำนะทำงกำรเงิน ส ำหรับงวดสำมเดือน ณ วันที ่30 กันยำยน 2561 และ 30 กันยำยน 2560 ดังนี้: 

 

สรุปข้อมลูฐำนะทำงกำรเงิน ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ณ วันที ่30 กันยำยน 2561 และ 30 กันยำยน 2560 ดังนี้: 

 

หมายเหตุ: ก าไรข้ันต้น = รายได้จากการขายและบริการ – ต้นทุนขายและบริการ (ไม่รวมรายได้อื่น) 

    Q3 2561 Q3 2560 YoY change YoY % change

หน่วย: ลา้นบาท

รายได้จากการขายและบรกิาร 301.56 201.46 100.10 50%
ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 0.00 0.00 0.00 0%

รายได้อ่ืน 1.65 1.21 0.44 36%

รวมรายได้ 303.21 202.67 100.54 50%
ต้นทุนขายและบรกิาร 226.71 149.07 77.64 52%

ก าไรข้ันต้น 74.85 52.39 22.46 43%
%ก าไรข้ันต้น 25% 26%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 54.22 41.26 12.96 31%

EBITDA 54.21 33.70 20.51 61%
EBITDA margin 18% 17%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย 32.48 20.43 12.05 59%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 22.28 12.35 9.93 80%
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ -5.95 -0.92 5.03 548%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ -2.67 -0.94 1.73 185%

ก าไรส าหรบังวด 13.66 10.49 3.17 30%
Earnings per share (บาท) 0.05 0.03 0.02 59%

    FY 2561 FY 2560 YoY change YoY % change

หน่วย: ลา้นบาท

รายได้จากการขายและบรกิาร 846.41 703.06 143.35 20%
ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 0.00 0.00 0.00 0%

รายได้อ่ืน 5.19 4.95 0.24 5%

รวมรายได้ 851.59 708.00 143.59 20%
ต้นทุนขายและบรกิาร 608.64 501.50 107.14 21%

ก าไรข้ันต้น 237.77 201.55 36.21 18%
%ก าไรข้ันต้น 28% 28%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 157.73 136.02 21.71 16%

EBITDA 176.19 135.11 41.08 30%
EBITDA margin 21% 19%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย 90.97 64.63 26.34 41%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 85.22 70.48 14.74 21%
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ -13.44 -2.18 11.26 516%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ -12.36 -9.63 2.73 28%

ก าไรส าหรบังวด 59.42 58.67 0.75 1%
Earnings per share (บาท) 0.20 0.20 0.00 1%



 
 

 
 

 

บริษัท สุธำกัญจน์ จ ำกัด (มหำชน) 5 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2561 
 

3.1. การวิเคราะหผ์ลประกอบการ 

ปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เป็นไปทางด้านบวกคือ ปริมาณการขายที่
เพิ่มข้ึน (เนื่องจากความต้องการของตลาดประกอบกับการซื้อกจิการบริษัทสระบุรปีนูขาว) ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อน
หลักที่ส่งผลให้รายได้เพิ่มข้ึนเกือบ 50% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ปริมาณการขายปูนขาวในไตรมาสนี้
เพิ่มข้ึน 43,000 ตันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีที่แล้วในงบการเงินรวม รายไดส้่วนนี้เกิดจากการใช้ก าลังการ
ผลิตเกือบเต็มก าลังของก าลังการผลิตที่เพิ่มข้ึน 50,000 ตัน (เตาใหม่ เตา 7 เริ่มด าเนินการในหว้ยป่าหวายในช่วง
ไตรมาสที ่ 1) และได้รับผลบวกเต็มที่จากการควบรวมกิจการสระบุรปีูนขาว เชน่เดียวกับไตรมาส 2 รายได้ของ
บริษัทมาจากธุรกิจหลัก แม้ว่าไม่มีรายไดจ้ากการขายกลุ่มเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ผลบวกทีค่ล้ายกันนี้สามารถ
เห็นได้ตั้งแต่ต้นปีว่าธุรกิจหลักได้ด าเนินไปอยา่งดีกว่าปีก่อนอย่างมาก ในขณะที่ผลกระทบจากการไม่มีรายไดจ้าก
การขายกลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นผลทางลบ เรายังคงคาดว่า Golden Lime Engineering จะมีส่วนชว่ยใน
การเติบโตของรายได้ เนื่องจากได้มีโครงการจ านวนหนึ่งที่ก าลังอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งคาดวา่จะส่งผลบวกให้แก่
บริษัทในปี 2562  
ไตรมาส 3 แสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงที่ดีขึน้ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร แม้ว่าเมือ่เทียบกับปีที่แล้ว
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการจะเพิ่มข้ึน แต่หากดูเป็นสัดส่วนเทียบกับยอดขายแล้วลดลง 2% เมื่อเทียบกับไตร
มาส 3 ปีก่อน เนื่องจากได้รับผลบวกจากการท างานร่วมกันกับบริษัทสระบุรีปนูขาว ในภาพสะสมสดัส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเทียบกับยอดขายลดลงจากปีกอ่น 1% ด้านต้นทุนขำย ราคาเชื้อเพลิงมีการ
ปรับตัวสงูขึ้นอย่างมนีัยส าคัญนอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ทางบริษทัได้มีการปรับสัดส่วนการใช้
เชื้อเพลิงให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบ แต่การปรับตัวสูงของราคานี้จะมีผลต่อไปถึงปลายปีและปี 2562 ขณะที่
เราคาดว่าราคาเชื้อเพลิงจะลดลงก่อนไตรมาส 2 ปี 2562  ในด้านบวกนั้นบริษัทได้มีการวางแผนผังโรงงาน, การ
ขนส่งภายใน, รูปแบบการใช้ไฟฟ้า ส่งผลให้มีแผนในการประหยัดในปี 2562 เพิ่มข้ึน 
ในไตรมาส 3 EBITDA เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มข้ึน 60% เนื่องจาก
ปัจจัยบวกจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ผลกระทบจากปริมาณการขายของภาพสะสม 9 เดือน ไม่สูงเท่า
ผลกระทบของรายไตรมาส (เนือ่งจากมีการรวมกิจการกับบริษทัสระบุรีปนูขาวตัง้แต่วันที่ 19 มีนาคมเป็นต้นมา) 
แต่ยังคงเพิ่มขึ้นถึง 30% แม้ว่าในปนีี้จะไม่มีรายได้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์จาก Golden Lime 
Engineering ที่ซึ่งในปี 2560 มรีายได้กลุ่มนี้อย่างมนีัยส าคัญ เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนนิงานแค่ธุรกิจหลักกับ
ปีก่อน EBITDA นั้นเพิ่มข้ึนมากกว่า 53% การลงทนุในด้านทรัพยากรมนุษย์จะยังคงด าเนินต่อไปในปี  2562 
เนื่องจากบริษัทต้องการเสริมสรา้งความเข้มแข็งให้กับองค์กร อย่างไรก็ตามคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารใน
ภาพรวมจะลดลงเนื่องจากกลยทุธ์การควบรวมกับบริษทัสระบรุีปูนขาว 
การเร่ิมก าลังการผลิตเตาใหม่ทีต่ าบลห้วยป่าหวายในไตรมาส 1 ได้เพิ่มสินทรัพย์ถาวรของบริษัทสุธากัญจน์
จ านวน 200 ล้านบาท และท าให้ค่าเสื่อมราคาสะสม 9 เดือนและไตรมาส 3 ของปีนี้สูงกวา่ปีทีแ่ล้ว 12 ล้านบาท 
และ 26 ล้านบาท ตามล าดบั 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาส 3 ปี 2561 เพิ่มสูงขึ้น 5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ป ี2560 ตามที่คาดไว ้
สาเหตุหลักจากค่าใช้จา่ยดอกเบี้ยของเงินกู้ 330 ล้านบาทที่ใช้ในการซื้อกิจการสระบุรีปนูขาว 
ภาษีเงินได้ในไตรมาส 3 ปี 2561 เพิ่มสูงขึ้น  2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 สาเหตุจากรายได้ก่อน
ภาษีที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
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เมื่อรวมผลกระทบจากค่าเสื่อมราคา, ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงนิไดท้ี่เพิ่มข้ึน การเพิ่มข้ึนของ EBITDA 
ไม่ได้เพิ่มข้ึนเปน็สัดส่วนเดียวกนักับก าไรสุทธิ อย่างไรก็ตามก าไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2561 ยังคงสูงกว่าไตรมาส 
3 ป ี2560 ถึง 30%  

 

3.2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวมเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มข้ึนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จากการเริ่มด าเนินการของเตา 7 และสินทรัพย์
ส่วนเพิ่มจากการซื้อกิจการสระบุรปีูนขาว 
หนี้สินรวม เงินกู้ระยะสั้นเพิ่มข้ึนจากการใช้สนิเชื่อเพื่อการน าเข้าจ านวน 134 ล้านบาท ที่ใช้ส าหรับการน าเข้า
เชื้อเพลิง หนี้สินระยะยาวเพิ่มข้ึนเนื่องจากเงินกู้ระยะยาว 330 ล้านบาทที่ใช้ในการซื้อกิจการสระบุรปีนูขาว ได้
ส่งผลกระทบต่อหนี้สนิรวม 
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มข้ึนตามผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นจากก าไรสุทธิที่เพิ่มข้ึน 
 

สรุปข้อมูลแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ 30 กันยำยน 2561 เปรียบเทียบ กับ 31 ธันวำคม 2560: 

 

 หน่วย: ลา้นบาท 30th Sep 2018 31st Dec 2017 YoY change YoY % change

สนิทรพัยห์มุนเวียนรวม 455.96 370.45 85.51 23%

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียนรวม 937.72 612.03 325.69 53%

สนิทรพัยร์วม 1,393.68 982.48 411.20 42%

หน้ีสนิหมุนเวียนรวม 468.78 332.51 136.27 41%

หน้ีสนิไม่หมุนเวียนรวม 339.10 69.46 269.64 388%

หน้ีสนิรวม  807.87 401.97 405.90 101%

สว่นของผู้ถือหุน้รวม 585.81 580.51 5.30 1%

หน้ีสนิและสว่นของผู้ถือหุน้รวม 1,393.68 982.48 411.20 42%
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3.3. การวิเคราะห์กระแสเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดในไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากับ 33  ล้านบาท ลดลง 31 ล้านบาทจาก ณ สิน้
ไตรมาส2 ที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 64 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของต้นทุนทาง
การเงินส าหรับการควบรวมกิจการในไตรมาสที่ 1 ประกอบกับภาษีเงินได้นิตบิุคคลสงูขึ้นจากผลประกอบการที่
เพิ่มข้ึน 
 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มข้ึน เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญในไตรมาสนี้ อยา่งไรก็ตาม
ได้ส่งผลให้ภาษีเงินได้นติิบุคคลสูงขึ้นจ านวน 4 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่ายได้เพิ่มสูงขึน้ จ านวน 11 ล้านบาท สว่นใหญ่
มาจากเงินกู้ที่ใช้ในการควบรวมกิจการสระบุรีปนูขาว 
 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนตดิลบ มสีาเหตุหลักมาจากการซื้อกิจการสระบุรปีูนขาว อย่างไรก็ตามหากไม่
พิจารณารายการใหญ่นี้ เมื่อเปรียบเทียบปี 2561 กับปี 2560 กระแสเงินสดจะใกล้เคียงกับปีก่อน โดยที่การลงทุน
ใน Capex ลดลงเล็กน้อย (-2ลา้นบาท) ในไตรมาสที ่4 การลงทุนใน Capex จะถูกจ ากัดไว้ส าหรับการซ่อมแซม
และปรับปรุงเตาเผาที่ 3 ให้เสร็จ และใช้ส าหรับการจ่ายเงนิล่วงหน้าของโครงการการลงทุนในปี 2562 
 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มข้ึน จากการกู้ยืมเงนิระยะยาวเพื่อใช้ในการซื้อกิจการสระบุรีปนูขาว 
อย่างไรก็ตามเงินกู้ระยะสัน้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทยีบกับปีก่อน (-70 ล้านบาท) เงินปนัผลจ่าย
ปัจจุบนัในไตรมาสนี้ต่ ากวา่ปีที่แล้วเนื่องจากมีการเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลเปน็รายไตรมาส ซึ่งจะส่งผล
ต่อกระแสเงินสดในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 

 
สรุปข้อมูลกระแสเงินสด ณ 30 กันยำยน 2561 และ 30 กันยำยน 2560: 

 
 
  

 

 

 

 

 Unit: Million Thai Baht (THB) Q3 YTD 2018 Q3 YTD 2017 YoY change YoY % change

Cash and cash equivalents at beginning of period 50.34 96.78 -46.44 -48%
Net cash flows from operating activities 83.42 7.72 75.70 981%
Net cash flows used in investing activities -377.39 -65.42 311.97 477%

Net cash flows from (used in) financing activities 276.49 18.62 257.87 1385%
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents -17.48 -39.09 21.61 -55%
Cash and cash equivalents at end of period 32.86 57.69 -24.84 -43%
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 อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 

 

Note:  1) Net Debt = Interest bearing liabilities – cash and cash equivalents  
2) Leverage Q2 and FY use annualized EBITDA 
3) ROFA = (Net profit + Depreciation)/ Average (Q2 2018 and Q4 2017) of property, plant and equipment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Geza Perlaki  Mr. Krishnan Subramanian Aylur 

Authorized Director  Authorized Director 

Q3 2561 Q3 2560 FY 2561 FY 2560

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุน้ (ROE) 9% 7% 14% 14%
อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) 5% 4% 7% 8%
อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยถ์าวร (ROFA) 28% 22% 31% 30%

อัตราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นผู้ถือหุน้ (เท่า) 1.38 0.78 1.38 0.78
Net Debt/Equity Ratio 1.13 0.43 1.13 0.43
Leverage (Net Debt/EBITDA) 3.06 1.80 2.82 1.35


