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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

 

 รายได้รวมของบริษัท ในปี 2554 2555 และ 2556 เท่ากบั 750.03 ล้านบาท 837.80 ล้านบาท และ 857.14 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการจ าหน่ายภายในประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 88-90 ของรายได้ทัง้หมด ซึง่ปนู
ขาวเป็นสนิค้าหลกัที่ท ารายได้ให้กบับริษัท คิดเป็นสดัสว่นมากกว่าร้อยละ 80 ของรายได้รวมทัง้หมด รายได้จากการขายและ
บริการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เท่ากบั 744.56 ล้านบาท 832.60ล้านบาท และ 850.98 ล้านบาท ตามล าดบั เนื่องจากมีการ
เพิ่มก าลงัการผลติปนูขาวร้อนในปี 2555และมีปริมาณการขายเพิ่มขึน้ 
 ในปี 2554 2555 และปี 2556 บริษัทมีต้นทนุขายและบริการจ านวน 501.55 ล้านบาท 517.11ล้านบาท และ 522.49 
ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 32.64ร้อยละ 37.89 และร้อยละ 38.60ตามล าดับ โดยอัตราก าไร
ขัน้ต้นปรับตัวสงูขึน้เนื่องจากสาเหตุหลกัคือ ในปี 2555 ต้นทุนถ่านหินที่ปรับตัวลงตามราคาตลาดโลกในอัตราที่สงูกว่าการ
ลดลงของราคาขายปูนขาวเฉลี่ย รวมทัง้ค่าเสื่อมราคาลดลงจากส่วนประกอบหลักของเตาเผาหินปูนบางเตามีตัดค่าเสื่อม
หมดแล้วและการเปลีย่นแปลงนโยบายการตดัค่าเสื่อมราคาของเตาเผา 1 เตาจาก 5 ปีเป็น 10 ปี และในปี 2556 ต้นทุนถ่าน
หินปรับตวัลดลงและต้นทนุวตัถดิุบลดลงจากการลดลงของหินขนาดเล็กกว่ามาตรฐานปกติที่น ามาใช้ได้แม้ว่าจะมีผลกระทบ
จากค่าเสื่อมราคาที่ปรับตัวสูงขึน้จากการเปลี่ยนนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาของส่วนประกอบของเตา ( Component 
Approach) 
 จากผลการด าเนินงานที่กลา่วมาข้างต้น ท าให้บริษัทมีก าไรสทุธิของบริษัท ในปี 2554 2555 และปี 2556 มีจ านวน 
74.23 ล้านบาท 111.97 ล้านบาท และ 100.88 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 9.90ร้อยละ 13.34และร้อยละ 11.77 ของ
รายได้รวมทัง้หมด ตามล าดบั 

ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ เท่ากบั 673.44 ล้านบาท 751.57 ล้านบาท และ 792.55 ล้าน
บาท ตามล าดบั ซึง่การเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์รวม สว่นใหญ่มาจากการลงทนุในส่วนของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ เพื่อการ
ขยายก าลงัการผลติ และมาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าที่เพิ่มขึน้ตามยอดขายและการปรับเครดิตเทอมของลกูหนีก้ารค้า
เนื่องจากสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจ 
 หนีส้นิรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556เท่ากบั 404.96ล้านบาท408.21ล้านบาท และ 505.42 ล้าน
บาท โดยการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิรวม ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และเงินกู้ ยืมระยะยาว เพื่อการก่อสร้างเตาเผาหินปนูใหม่ และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
การเพิ่มขึน้ของสว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินส าหรับซือ้ยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการขนส่ง  

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 เท่ากบั 268.48 ล้านบาท 343.35ล้านบาท และ 

287.13 ล้านบาท โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากการเพิ่มทนุ และก าไรสะสมที่เพิ่มขึน้ โดยมีสว่นที่ลดลงจากการจ่ายปันผล

ให้กบัผู้ ถือหุ้น 
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SUTHA 

งบการเงิน 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

(เดิมช่ือ “บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั”) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2556 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแส  เงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและหมายเหตเุร่ืองอื่น ๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท า งบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีเกี่ยวกบัจ านวนเงินและ  การเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลอืกใช้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถึงการประเมินความเสีย่งจากการแสดง
ข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความ
เสีย่งดังกลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามที่
ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสทิธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถงึการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่
ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที่จดัท าขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การประเมินการน าเสนองบ
การเงินโดยรวม   

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับ
ปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท สธุากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน   
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งบการเงิน 

 

ข้อมลูและเหตุการณ์ที่เน้น 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4 เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการน ามาตรฐาน
การบัญชี ฉบบัที่ 12 เร่ืองภาษีเงินได้ มาถือปฏิบติั บริษัทฯได้ปรับย้อนหลงังบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่
แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว และน าเสนองบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมลูเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกบัภาษีเงินได้ที่ได้
น ามาถือปฏิบติัใหม่ด้วยเช่นกนั ทัง้นี ้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข           ต่อกรณีนีแ้ต่อย่างใด 

เร่ืองอื่น 

งบการเงินของบริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ก่อนปรับปรุงใหม่) และ 31 
ธันวาคม 2554 (ซึง่น ามาใช้เพื่อจดัท างบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่กลา่วในวรรคก่อน) ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึง่แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2556            และ วนัที่ 3 
กมุภาพนัธ์ 2555 ตามล าดบั 

 

 

 

นงลกัษณ์ พุ่มน้อย 

ผู้สอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4172 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 

(เดิมช่ือ “บริษัท ส านกังาน เอินส์ทแอนด์ ยงั จ ากัด”) 

กรุงเทพฯ: 27 กมุภาพนัธ์ 2557 
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