
  

 

ท ีปน.  14/2565 

6 พฤษภาคม 2565 

 

เรอืง   คาํอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 
 

เรยีน    กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย       

 

สงิทสีง่มาดว้ย    งบการเงนิและงบการเงนิรวมระหว่างกาลสําหรบังวด 3 เดอืน สนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2565 

จาํนวน  ฉบบั 

 
บรษิทั ปูนซเีมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน) ขอชแีจงงบการเงนิและงบการเงนิรวมสาํหรบังวดสนิสุดวนัท ี31 

มนีาคม 2565 เปรยีบเทยีบกบัปี 2564 พรอ้มรายงานสรปุผลการดาํเนินงาน ดงันี 
 

ไตรมาสที 1/2565  ความต้องการปูนซีเมนต์มีสัญญาณบวกของการฟืนตัวทังตลาด

ภายในประเทศและต่างประเทศ ผลกระทบเชิงภมิูรฐัศาสตร์และอตัราเงินเฟ้อทําให้ต้นทุน

เชือเพลิงและต้นทุนวตัถดิุบเพิมสูงขนึ ปรบัลดรายได้จากการดาํเนินงานทีแขง็แกร่ง 
 

 ความต้องการปูนซเีมนต์ทแีขง็แกร่งพร้อมดว้ยปรมิาณการจําหน่ายปูนซเีมนต์ทเีพมิขนึในตลาดส่วนใหญ่

สง่ผลใหร้ายไดส้ทุธขิองกลุม่บรษิทัฯ เพมิสงูขนึ 

 การเร่งผลกัดนัราคาจาํหน่ายปนูซเีมนต์ใหเ้พมิขนึช่วยชดเชยตน้ทุนเชอืเพลงิ ตน้ทุนวตัถุดบิ และตน้ทุนค่า

ขนสง่ทสีงูขนึไดบ้างสว่น โดยเฉพาะอยา่งยงิในตลาดต่างประเทศ 

 ผลประกอบการทดีใีนประเทศศรลีงักาแมต้อ้งเผชญิกบัความทา้ทา้ยต่อปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิมห

ภาค การออ่นตวัของคา่เงนิสกุลทอ้งถนิทาํใหเ้กดิผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนและส่งผลใหร้ายไดส้ทุธขิอง

กลุม่บรษิทัฯ ลดลง 
 

ผลการดําเนินงานของกลุม่บรษิทัฯ 
 

 

 

ลา้นบาท

กลุ่มบรษิทัฯ ไตรมาส1 (3 เดอืน) ไตรมาส1/65 ไตรมาส1/64 %YoY

รายไดสุ้ทธ ิ 12,576                 10,378                 21.2

กาํไรก่อนดอกเบยี ภาษแีละค่าเสอืมราคา 2,825                   2,554                   10.6

กาํไรสุทธสํิาหรบัปี 802                     1,063                   -24.6

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 2.69                    3.57                    -24.6



  

 

ตลาดการก่อสรา้งโดยภาพรวมยงัคงปรบัตวัดขีนึอยา่งต่อเนือง โดยแต่ละภาคสว่นเรมิกลบัมาอยูใ่นระดบัปกต ิใน

ประเทศเวยีดนามความตอ้งการปนูซเีมนต์อยูใ่นระดบัแขง็แกร่ง กจิกรรมการก่อสรา้งเร่งดาํเนินการก่อสรา้งก่อน

หน้าวนัหยุดในเดอืนเมษายนทงัในประเทศไทย ประเทศกมัพูชา และประเทศศรลีงักา ทศิทางการปรบัตวัดขีนึ

ส่งผลให้ปรมิาณการจําหน่ายปูนซีเมนต์เติบโตขนึในทุกตลาด รวมถึงการดําเนินการมาตรการต่างๆเพมิเตมิ 

เพอืใหส้ามารถปรบัราคาจําหน่ายปนูซเีมนต์ไดเ้พมิขนึตามตน้ทุนวตัถุดบิและตน้ทุนเชอืเพลงิทเีพมิสงูขนึ รายได้

สทุธขิองกลุ่มบรษิทัฯ เตบิโตขนึคดิเป็นรอ้ยละ 21 เมอืเทยีบกบัปีก่อน ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทไีดร้บัผลกระทบ

จากปัญหาความขดัแย้งเชงิภูมิรฐัศาสตร์และต้นทุนการผลติทเีพิมขนึ กลุ่มบรษิัทฯ รบัรู้ผลการดําเนินการที

แขง็แกรง่โดยไดร้บัแรงหนุนจากตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศศรลีงักาและประเทศเวยีดนาม รวมถงึผลการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดร้บัผลบวกจากผลประกอบการทแีขง็แกรง่ของบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ ซงึ

เป็นผลใหก้ําไรก่อนดอกเบยี ภาษแีละคา่เสอืมราคาเพมิขนึรอ้ยละ 11 เมอืเทยีบกบัปีก่อน แมว้า่คา่เสอืมราคาและ

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะลดลง แต่กําไรสุทธขิองกลุ่มบรษิัทฯ ยงัคงไดร้บัผลกระทบจากการขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลยีนซงึเป็นผลมาจากการออ่นตวัของคา่เงนิสกุลทอ้งถนิในประเทศศรลีงักาอยา่งมนัียสาํคญั 
 

ผลประกอบการตามส่วนงาน  

ธรุกิจปนูซีเมนต ์

 
 

หมายเหตุ: กําไรกอ่นดอกเบยี ภาษแีละค่าเสอืมราคาตามส่วนงานแสดงกําไรกอ่นตดัรายการบญัชรีะหว่างส่วนงาน 
 

ตลาดปนูซีเมนต์ในประเทศไทย โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพนืฐานของภาครฐัยงัคงเป็นตวัช่วยหนุน

ปรมิาณการใช้ปูนซเีมนต์ภายในประเทศและความต้องการปูนซเีมนต์ในตลาดให้เพมิขนึ ทิศทางบวกนีทําให้

ปรมิาณการจาํหน่ายปนูซเีมนต์ในไตรมาสแรกเพมิสงูขนึ ประกอบกบัราคาจําหน่ายปนูซเีมนตท์ปีรบัตวัเพมิขนึใน

ทุกกลุ่มทําใหร้ายไดส้ทุธเิตบิโตรอ้ยละ 14 อย่างไรกต็ามราคาจําหน่ายปนูซเีมนต์ทเีพมิขนึยงัไม่สามารถชดเชย

การเพมิขนึอยา่งมากของตน้ทุนเชอืเพลงิและตน้ทุนคา่ขนส่งสง่ผลใหค้วามสามารถในการทาํกาํไรโดยรวมลดลง  
 

ตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ความตอ้งการปนูซเีมนต์ฟืนตวัมากขนึในช่วงไตรมาสทหีนึงโดยมบีางโครงการ

ก่อสรา้งเรมิหลงัจากช่วงวนัหยุดยาว แมใ้นตลาดจะมกีารแขง่ขนัทรีุนแรงแต่การเตบิโตของปรมิาณการจําหน่าย

ปนูซเีมนต์และราคาจําหน่ายปนูซเีมนต์ทสีงูขนึสง่ผลใหย้อดขายเพมิขนึรอ้ยละ 38 โดยแรงกดดนัทเีพมิขนึอย่าง

ต่อเนืองของต้นทุนวตัถุดบิและต้นทุนเชอืเพลงิไดร้บัการชดเชยจากยอดขายสุทธิทีเพมิขนึและส่งผลให้กําไร

โดยรวมเพมิขนึ ทงันีมกีารประกาศขนึราคาขายปนูซเีมนต์เพมิเตมิตอนสนิไตรมาสทหีนึงเพอืรกัษาความสามารถ

ในการดาํเนินงานทแีขง็แกรง่ต่อไป 
 

 

 

 

ลา้นบาท

ธุรกจิปูนซเีมนต์ ไตรมาส1/65 ไตรมาส1/64 %YoY

รายไดจ้ากการขายสุทธ ิ 8,889                   6,908                   28.7

กาํไรก่อนดอกเบยี ภาษแีละค่าเสอืมราคา 2,428                   2,059                   17.9



  

 

ในประเทศศรีลงักา ปัญหาสภาพคล่องของเงนิตราต่างประเทศยงัส่งผลรุนแรงอย่างต่อเนืองต่อสถานการณ์

อุปทานปูนซีเมนต์ และส่งผลใหค้วามต้องการปูนซีเมนต์โดยรวมขยายตัวในระดบัปานกลาง แม้ว่าจะพบกบั

สถานการณ์ททีา้ทาย บรษิทัฯ ยงัสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดได ้ปรมิาณการจาํหน่ายปนูซเีมนตท์เีพมิขนึ

บวกกบัราคาจาํหน่ายปูนซเีมนต์ทเีพมิขนึอยา่งมากส่งผลใหร้ายไดส้ทุธเิพมิขนึถงึรอ้ยละ 61 โดยผลประกอบการ

รายไดส้ทุธทิเีพมิขนึสามารถชดเชยผลกระทบจากตน้ทุนวตัถุดบิและตน้ทุนเชอืเพลงิทเีพมิขนึและนําไปสู่การทํา

กําไรจากการดาํเนินงานทเีพมิขนึอย่างมาก อย่างไรกต็ามการอ่อนค่าของเงนิสกุลท้องถนิจะส่งผลต่อกําไรสทุธิ

มากกวา่ผลการดาํเนินงานทดีขีนึจากการบรหิารงาน 

 

ในประเทศบงักลาเทศ ความต้องการปูนซเีมนต์ฟืนตวัชา้กว่าทคีาด จากราคาต้นทุนวสัดุก่อสรา้งอนืทเีพมิขนึ

โดยเฉพาะเหลก็ กจิกรรมการก่อสรา้งทหีดตวัลงส่งผลต่อปรมิาณการจําหน่ายปูนซเีมนต์ทลีดลงและมสี่วนทําให้

การแขง่ขนัดา้นราคาทวคีวามรนุแรงขนึ แต่การขนึราคาบางสว่นสามารถทาํไดใ้นระหว่างช่วงปลายไตรมาสทีหนึง

และเป็นผลให้รายไดสุ้ทธิเพมิขนึรอ้ยละ 11 อย่างไรก็ตามการเพมิขนึของราคาต้นทุนวตัถุดบิอย่างมากส่งผล

กระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรโดยรวม  

 

กิจการร่วมค้าในประเทศกัมพูชา ความต้องการปูนซีเมนต์โดยรวมยังคงซบเซา การก่อสร้างโครงการ

สาธารณูปโภคพนืฐานของภาครฐัทลีดลงเมอืเทยีบกบัปีก่อนเป็นผลใหม้ปีรมิาณการจาํหน่ายปนูซเีมนต์ลดลงเมอื

เทยีบกบัปีทแีลว้ อกีทงัราคาจําหน่ายปนูซเีมนต์ยงัอยูภ่ายใตแ้รงกดดนัจากการแขง่ขนัในตลาดทเีพมิสงูขนึ โดย

ราคาถ่านหนิทพุ่ีงสงูขนึอยา่งหลกีเลยีงไม่ไดส้ง่ผลกระทบใหม้ตีน้ทุนการผลติทเีพมิมากขนึและยงัเพมิแรงกดดนั

ต่อความสามารถในการทาํกาํไร  
 

ธรุกิจคอนกรีต หิน และทราย 

 
 

หมายเหตุ: กําไรกอ่นดอกเบยี ภาษแีละค่าเสอืมราคาตามส่วนงานแสดงกําไรกอ่นตดัรายการบญัชรีะหว่างส่วนงาน 

 

ธรุกิจคอนกรีต หินและทราย ตลาดการกอ่สรา้งในประเทศไทยฟืนตวัอยา่งต่อเนืองจากการเรมิก่อสรา้งโครงการ

รถไฟฟ้าความเรว็สงูบางโครงการ แต่ในบางพนืทยีงัคงไม่ฟืนตวัโดยเฉพาะอย่างยงิในเขตกรุงเทพมหานคร ซงึมี

รายงานการขาดแคลนแรงงานจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ- ในไซดง์านก่อสรา้งหลายแห่ง แมว้่าจะมกีาร

แขง่ขนัทางการตลาดอย่างต่อเนือง บรษิทัฯ ยงัคงสามารถปรบัราคาคอนกรตีผสมเสรจ็เพอืชดเชยตน้ทุนการผลติ

ทีเพิมขึนได้บางส่วน  แต่จากปริมาณการขายทีลดลงทําให้รายได้สุทธิปรับตัวลงคิดเป็นร้อยละ 3 และ

ความสามารถในการทาํกาํไรยงัคงตาํกวา่ปีก่อนซงึมผีลการดาํเนินงานทดี ี

 

 

 

 

ลา้นบาท

ธุรกจิคอนกรตี หนิ และทราย ไตรมาส1/65 ไตรมาส1/64 %YoY

รายไดจ้ากการขายสุทธ ิ 1,454                   1,502                   -3.2

กาํไรก่อนดอกเบยี ภาษแีละค่าเสอืมราคา 89                       141                     -36.9



  

 

ธรุกิจการค้า 

 

หมายเหตุ: กําไรกอ่นดอกเบยี ภาษแีละค่าเสอืมราคาตามส่วนงานแสดงกําไรกอ่นตดัรายการบญัชรีะหว่างส่วนงาน 

 

ธุรกิจการค้า ธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศมกีารปรบัปรุงการดาํเนินงานอย่างต่อเนือง แต่การควบคุมการแพร่

ระบาดของเชอืไวรสัโควดิ-19 อย่างเขม้ขน้ในประเทศจนี อกีทงัราคาทเีพมิสูงขนึของวตัถุดบิและค่าขนส่งส่งผล

กระทบต่อความต้องการในตลาด ต้นทุนโดยรวมทสีงูขนึของวตัถุดบิส่งผลใหร้ายไดสุ้ทธเิพมิขนึรอ้ยละ 18 และ

ความสามารถในการทาํกําไรทเีพมิขนึมาจากอตัรากาํไรขนัตน้ทสีงูขนึของการคา้ปนูเมด็และวสัดพุลอยไดจ้ากการ

ถลงุโลหะ 
 

ธรุกิจบริการกาํจดัของเสียและธรุกิจอืน 

 
 

หมายเหตุ: กําไรกอ่นดอกเบยี ภาษแีละค่าเสอืมราคาตามส่วนงานแสดงกําไรกอ่นตดัรายการบญัชรีะหว่างส่วนงาน 
 

ธุรกิจบริการกาํจดัของเสีย ธุรกจิอโีคไซเคลิยงัคงนําเสนอผลิตภณัฑ์ทีปรบัแต่งให้เหมาะสมกบัลูกค้าอย่าง

ต่อเนืองและนําเสนอแนวทางทยีงัยนืให้กบัธุรกจิอย่างกว้างขวางในทุกภาคอุตสาหกรรม โดยบรษิทัฯ มคีวาม

เชยีวชาญในการจดัการของเสยีและไดร้บัประโยชน์จากวสัดเุหลอืทงิทมีนํีาหนกัเบาและคารบ์อนแบลค็ในปรมิาณที

เพิมขึน การบริการภาคอุตสาหกรรมขยายธุรกิจด้วยการรับงานโครงการให้บริการทําความสะอาด

ภาคอุตสาหกรรมแบบใชเ้คมเีพมิขนึ ส่งผลใหม้รีายไดส้ทุธเิพมิขนึรอ้ยละ 20 และมคีวามสามารถในการทํากําไร

มากขนึเนืองจากการบรหิารจดัการตน้ทุนการดาํเนินงานไดด้ขีนึ 

 

ธรุกิจวสัดกุ่อสร้าง  

 
 

หมายเหตุ: กําไรกอ่นดอกเบยี ภาษแีละค่าเสอืมราคาตามส่วนงานแสดงกําไรกอ่นตดัรายการบญัชรีะหว่างส่วนงาน 

 

แมว้่าไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐัเพมิขนึและผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์เรมิลงทุนพฒันาโครงการใหม่ แต่ตลาด

การกอ่สรา้งทอียู่อาศยัโดยรวมยงัคงซบเซา สภาวะแขง่ขนัทางการตลาดทรีนุแรงทําใหเ้กดิขอ้จาํกดัในการกาํหนด

ราคาสนิคา้ โดยรายไดสุ้ทธิโดยรวมเพมิขนึคดิเป็นร้อยละ 4 จากราคาจําหน่ายสนิคา้ทปีรบัตวัสูงขนึแต่ยงัไม่

สามารถชดเชยตน้ทุนทเีพมิขนึ 
  

ลา้นบาท

ธุรกจิการคา้ ไตรมาส1/65 ไตรมาส1/64 %YoY

รายไดจ้ากการขายสุทธ ิ 1,263                   1,074                   17.6

กาํไรก่อนดอกเบยี ภาษแีละค่าเสอืมราคา 64                       43                       48.8

ลา้นบาท

ธุรกจิบรกิารกาํจดัของเสยีและธุรกจิอนื ไตรมาส1/65 ไตรมาส1/64 %YoY

รายไดจ้ากการขายสุทธ ิ 287                     239                     20.1

กาํไรก่อนดอกเบยี ภาษแีละค่าเสอืมราคา 177                     187                     -5.3

ลา้นบาท

ธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง ไตรมาส1/65 ไตรมาส1/64 %YoY

รายไดจ้ากการขายสุทธ ิ 683                     655                     4.3

กาํไรก่อนดอกเบยี ภาษแีละค่าเสอืมราคา 84                       121                     -30.6



  

 

ธุรกจิปนูซีเมนต์สาํเรจ็รปูมอรต์ารข์ยายการจดัจําหน่ายสนิคา้ทมีมีูลค่าเพมิมากขนึ แต่เนืองจากยอดขายของ

สนิคา้ทวัไปมปีรมิาณลดลงเมอืเทยีบกบัปีก่อนสง่ผลใหร้ายไดส้ทุธลิดตาํลง ตน้ทุนวตัถุดบิและตน้ทุนบรหิารจดัการ

ห่วงโซ่อปุทานทเีพมิสงูขนึสง่ผลต่อการทํากาํไรทลีดลง 
 

ธรุกิจวสัดทุดแทนไม้ไดร้บัผลกระทบจากความต้องการทอี่อนตวัลงโดยเฉพาะกลุ่มธุรกจิคา้ปลกี ราคาสนิคา้ที

ปรบัตวัขนึสง่ผลดตี่อรายไดส้ทุธ ิทงันีความสามารถในการทํากําไรยงัอยู่ในระดบัตํากวา่ปีก่อนเนืองจากวตัถุดบิ

ตน้ทุนผนัแปรทเีพมิขนึ  
 

ยอดจาํหน่ายผนังสาํเรจ็รปูมวลเบาลดลงเนืองจากการก่อสรา้งทลี่าช้าและการสง่มอบสนิคา้ทถีูกเลอืนออกไปสง่ผล

ดา้นลบต่อรายไดข้องกลุ่มผลิตภณัฑม์วลเบา การเพมิประสทิธภิาพในการดาํเนินงานและตน้ทุนคงททีลีดลงยงั

ไม่สามารถชดเชยจากรายไดส้ทุธทิลีดลง 
 

แนวคิดดา้นความยงัยืน 

กลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงมุ่งมนัทจีะดาํเนินการตามนโยบายดา้นสงิแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล และเพมิการลงทุน

เพอืเรง่การลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องกลุ่มบรษิทัฯ นอกจากนีทางกลุม่บรษิทัฯ ยงัไดต่้ออายบุนัทกึ

ความเขา้ใจ เป็นระยะเวลาสามปีกบัองคก์รระหวา่งประเทศเพอืการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ(IUCN) เพอืความต่อเนือง

ของการลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชวีภาพในกจิกรรมการทําเหมืองหนิของกลุ่มบรษิทัฯ  และยงัคง

พยายามทจีะลดการใชนํ้าบาดาลภายในโรงงาน ในขณะเดยีวกนักลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงยดึมนัในมาตรฐานสากลสงูสุด

ของการกาํกบัดแูลกจิการ และแนวปฏบิตัดิา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในอุตสาหกรรม รวมถงึกลุ่มบรษิทัฯ 

ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมทมีตี่อทงัพนกังานและชุมชนใกลเ้คยีงอกีดว้ย 
 

แนวโน้ม 

เศรษฐกจิยงัคงถูกสนัคลอนอย่างต่อเนืองจากการแพร่ระบาดของเชอืไวรสัโควดิ-19 และต้นทุนทเีพมิสูงขนึจาก

จากสถานการณ์ในยุโรป กลุ่มบรษิทัฯ คาดวา่การเตบิโตในตลาดหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ จะเป็นไปอยา่งจํากดัในปี 

2565 โดยโครงการก่อสรา้งสาธารณูปโภคพนืฐานของภาครฐัยงัคงเป็นตวัสําคญั ในขณะทภีาคการก่อสรา้งทีอยู่

อาศยัทวัไป เชงิพาณชิยแ์ละอตุสาหกรรมจะยงัคงไม่สดใส 
 

อุปทานส่วนเกินในกลุ่มอุตสาหกรรมยงัคงปัจจัยความเสยีงหลกัทีอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จะเผชญิในปี 2565 

รวมถงึกาํลงัการผลติทเีพมิขนึของคู่แขง่ ซงึมแีนวโน้มทจีะเป็นตวัลดทอนการปรบัเพมิราคาจําหน่ายปนูซเีมนต์ซงึ

มคีวามจาํเป็นเพอืทจีะสง่ผ่านราคาเชอืเพลงิและวตัถุดบิทเีพมิขนึอยา่งมนียัสาํคญั 

  

ขอแสดงความนับถอื 

 ในนาม บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 

  

 

(นาย เอเดน จอหน์ ไลนัม) 

 ประธานเจา้หน้าทบีรหิารกลุม่ 



  

 

ข้อมูลทางการเงินทีสาํคญั 
 

 

* อตัราส่วนผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) ณ เดอืนธนัวาคม  ไม่รวมสทิธปิระโยชน์ทางภาษคีรงัเดยีวในประเทศศรลีงักาคดิเป็นรอ้ยละ .  

 
 

ลา้นบาท

มนีาคม
2565

% ต่อ
สนิทรพัย์

รวม

ธนัวาคม
2564

% ต่อ
สนิทรพัย์

รวม

% เปลยีน
แปลง

มนีาคม
2564

% ต่อ
สนิทรพัย์

รวม

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

สนิทรัพย์หมุนเวยีน 15,102 20.6       19,544 23.8       -22.7 18,009 22.7       

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 58,262 79.4       62,468 76.2       -6.7 61,286 77.3       

รวมสินทรพัย์ 73,364 100.0     82,012 100.0     -10.5 79,295 100.0     

หนสีนิหมุนเวยีน 17,061 23.3       19,848 24.2       -14.0 22,044 27.8       

หนสีนิไม่หมุนเวยีน 22,197 30.3       22,937 28.0       -3.2 23,517 29.7       

รวมหนสีิน 39,258 53.5       42,785 52.2       -8.2 45,561 57.5       

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 32,922 44.9       37,713 46.0       -12.7 32,456 40.9       

ส่วนของผูม้ส่ีวนไดส้่วนเสยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 1,184 1.6         1,514 1.8         -21.8 1,278 1.6         

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 34,106 46.5       39,227 47.8       -13.1 33,734 42.5       

ขอ้มูลหนสีนิ

เงนิกูร้ะยะสัน 5,217 7.1         10,690 13.0       -51.2 11,119 14.0       

เงนิกูร้ะยะยาว 17,204 23.5       17,368 21.2       -0.9 17,437 22.0       

รวมเงนิกู้ 22,421 30.6       28,058 34.2       -20.1 28,556 36.0       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5,511 7.5         9,662 11.8       -43.0 9,089 11.5       

หนสีินสุทธิ 16,910 23.0       18,396 22.4       -8.1 19,467 24.6       

อตัราสว่นทางการเงนิ

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรัพย์สุทธ ิ(รอ้ยละ) 10.8 10.0 12.7

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) * 11.3 12.0 11.9
อัตราส่วนหนสีนิสุทธต่ิอกําไรก่อนดอกเบยี ภาษี
และค่าเสอืมราคา (เท่า) 1.75 1.95 1.88

อัตราส่วนหนสีนิสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.50 0.47 0.58


