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ผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัปี  ส้ินสุด ณ 31 ธนัวำคม 2557 

รายงานผลประกอบการ ประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนเป็นดงันี้ 

บริษทัฯ มีรำยได้รวมทัง้ส้ิน 1,082.14 ล้ำนบำท โดยมีก ำไรสทุธิส ำหรบังวด จ ำนวน 127.80 ล้ำนบำท ก ำไรสทุธิ

เพ่ิมจ ำนวน 26.91 ล้ำนบำท หรอืคิดเป็น 27%  เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน   

หน่วย: ลา้นบาท 2557 % 2556 % ผลตา่ง  % 

   Rev  Rev   YoY 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,070.76  98.95% 850.98  99.28% 219.78   26% 

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 1.51  0.14% 1.31  0.15% 0.20   15% 

รายไดอ้ืน่  9.87  0.91% 4.85  0.57% 5.02   104% 

รวมรายได ้ 1,082.14  100.00% 857.14  100.00% 225.00   26% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร 707.52  65.38% 522.49  60.96% 185.03   35% 

ก าไรข ัน้ตน้ 363.24  33.57% 328.49  38.32% 34.75   11% 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 217.85  20.13% 199.58  23.28% 18.27   9% 

คา่ใชจ้่ายในการขาย 121.54  11.23% 107.90  12.59% 13.64   13% 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 96.31  8.90% 91.68  10.70% 4.62   5% 

EBITDA 246.39  22.77% 220.96  25.78% 25.43   12% 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 17.83  1.65% 26.22  3.06% (8.39)  -32% 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ 11.16  1.03% 7.97  0.93% 3.19   40% 

ก าไรส าหรบังวด 127.80  11.81% 100.88  11.77% 26.91   27% 

      * % Rev ค านวณ % เทยีบจากรายไดร้วม 
 

1. กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

1.1  รำยได ้

รำยได้รวมของบริษทั ส าหรบังวดปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2557 และงวดปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 มจี านวน  
1,082.14 ลา้นบาท และ 857.14 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้จ านวน 
225 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26   
 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ส าหรบังวดปี สิน้สดุวนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2557 และงวดปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556  มี

จ านวน 1,070.76 ลา้นบาท และ 850.98 ลา้นบาท ตามล าดบั 

เพิม่ขึน้จ านวน 219.78 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26  

ส าหรบัสนิคา้หลกัทีม่ปีรมิาณการขายเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ สนิคา้ใน

กลุ่มปนูขาว แคลเซยีมคารบ์อเนต และสนิคา้กลุ่มซือ้มาขายไป 

โดยรวมมปีรมิาณการขายเพิม่ขึน้ทัง้ในกลุ่มลกูคา้เดมิ และกลุ่ม

ลกูคา้ใหม่  
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รวมถงึบรษิทัฯ มรีายไดใ้นสว่นโครงการจ าหน่ายเครื่องจกัรซึง่รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการทีม่กีารสง่มอบแลว้ในรอบ

ระยะเวลาบญัชนีี้  จงึสง่ผลใหบ้รษิทัมรีายไดโ้ดยรวมปรบัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 

                                                                                                                               หน่วย: ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร  2557 2556 YoY Dif +/- YoY 
% +/- 

  ปนูขาว 849.71  762.89  86.82  11% 
  แคลเซยีมคารบ์อเนต 50.78  47.52  3.26  7% 
  ซือ้มาขายไปและบรกิาร 112.61  39.91  72.70  182% 
  จ าหน่ายและตดิตัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์ 57.66  0.67  56.99  8533% 
  รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,070.76  850.98  219.78  26% 

1.2  ต้นทุนขำยและบริกำรและค่ำใช้จำ่ย 

1.2.1 ต้นทุนขำยและบริกำร และอตัรำก ำไรขัน้ต้น 

ส าหรบัผลประกอบการ ส าหรบัปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2557 และงวดปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556  บรษิทัมตี้นทุน

ขายจ านวน 707.52 ลา้นบาท และ 522.49 ลา้นบาท ปรบัเพิม่ขึน้ 185.03 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 35%  ซึง่ต้นทุนขาย

โดยภาพรวม บรษิทัมตี้นทุนการผลติปรบัเพิม่ขึน้จากราคาวตัถุดบิหนิปูนและเชือ้เพลงิถ่านหนิซึง่มกีารปรบัราคาเพิม่

สงูขึน้  รวมถงึบรษิทัมกีารจดัซือ้วตัถุดบิปูนกอ้นจากภายนอกเพื่อน ามาทดแทนผลผลติทีม่ปีรมิาณลดลงจากการหยุด

เดนิเตาเพื่อซ่อมแซมและเปลีย่นอฐิทนไฟจ านวน 1 เตา  ซึง่การปรบัเพิม่ของต้นทุนดงักล่าวขา้งต้นส่งผลใหอ้ตัราก าไร

ขัน้ตน้ของบรษิทัมกีารปรบัลดลง 

อตัรำก ำไรขัน้ต้น ส าหรบังวดปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และงวดปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556  บรษิทัมี

ก าไรขัน้ต้นจ านวน 363.24 ลา้นบาท และ 328.49 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้จ านวน 34.75 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้

รอ้ยละ11 โดยทีอ่ตัราก าไรขัน้ต้น ส าหรบังวดปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และงวดปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2556  คดิเป็นรอ้ยละ 33.92 และรอ้ยละ 38.60  

1.2.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าขนส่ง  ค่าใช้จ่ายโรงงาน ค่าน ้ามนัดเีซล เงนิเดอืนและ

ค่าแรง ค่าโบนสัพนกังาน และค่าเสือ่มราคายานพาหนะ ส าหรบังวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และงวดปี สิน้สุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2556  บรษิทัมคี่าใชจ้่ายขายและบรหิาร จ านวน 217.85 ลา้นบาท และ 199.58 ลา้นบาท ตามล าดบั 

เพิม่ขึน้จ านวน 18.27 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9  ส าหรบัดา้นค่าใชจ้่าย  โดยค่าใชจ้่ายหลกั ๆ ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายใน

การขายปรบัเพิม่ขึน้เนื่องจากบรษิัทฯ มกีารขายสนิค้าในปรมิาณที่เพิม่ขึน้  ขณะที่ค่าใช้จ่ายบรหิารมกีารปรบัลดลง  

ขณะที ่บรษิทัมกีารลดต้นทุนทางการเงนิไดแ้ก่ ดอกเบีย้จ่ายจากการทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารช าระคนืเงนิกูย้มื ระยะสัน้และ

ระยะยาวในระหว่างปี  และภาษีเงนิได้ ส าหรบังวดปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 
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ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ มภีาษีเงนิได ้จ านวน 11.16 ล้านบาท และ 7.97 ล้านบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ จ านวน 3.19 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 40    

2. กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงิน 

ฐานะทางการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มดีงันี้   

                                                             หน่วย:ลา้นบาท 

 31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 2556 เปล่ียนแปลง % 'เปล่ียนแปลง 

สินทรพัยห์มุนเวียน 476.45 339.00 137.44 41% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 437.09 453.55 -16.45 -4% 

รวมสินทรพัย ์ 913.54 792.55 120.99 15% 
 31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 2556 เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น     

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 238.05 386.05 -148.00 -38% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 57.93 119.38 -61.45 -51% 

รวมหน้ีสิน 295.98 505.42 -209.44 -41% 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 617.56 287.13 330.43 115% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 913.54 792.55 120.99 15% 

สรปุฐำนะกำรเงิน 

2.1 สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจ านวน 913.54 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 31 ธนัวาคม 2556  จ านวน 
120.99 ลา้นบาท คดิเป็น 15% จาก ณ สิน้ปี 2556 
   

2.2 หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม 295.98 ลา้นบาท ลดลง 209.44 ลา้นบาท อตัราหนี้สนิทีล่ดคดิเป็น 
41% จาก ณ สิน้ปี 2556  

2.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ จ านวน 617.90 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 330.43 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็น 115% โดยเพิม่ขึน้จากทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้จากการขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้กป่ระชาชนทัว่ไปจ านวน 75 
ลา้นบาท และจากสว่นเกนิมลูค่าหุน้ซึง่ไดจ้ากการขายหุน้เพิม่ทุนจ านวน 194.18 ลา้นบาท รวมถงึก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้ 
 
 
 
 

                                                                            << 95/136>>



 

รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 

SUTHA 

3. กำรวิเครำะหก์ระแสเงินสด 

  31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน     

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 149.38 236.05 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน     
เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมลงทุน -165.79 -36.99 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ     

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมจดัหาเงนิ -38.05 -151.56 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ -54.46 47.50 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 110.34 62.83 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 55.88 110.34 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลดลง 54.46 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
 เงนิสดรบัจากกจิกรรมด าเนินงานเพิม่ขึน้ 149.38 ลา้นบาท 
 เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 165.79 ลา้นบาท 
 เงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 38.05 ลา้นบาท  
 

4. กำรวิเครำะหอ์ตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

ความสามารถในการท าก าไร 2557 2556 

อตัราก าไรขัน้ตน้/รายไดจ้ากการขายและบรกิาร (%) 33.92% 38.60% 

อตัราก าไรสทุธ/ิรายไดร้วม (%) 11.81% 11.77% 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ (ROE)* % 28.25% 32.00% 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA)* % 14.98% 13.07% 

โครงสรา้งทางการเงนิ 2557 2556 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.48 1.76 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้สทุธ ิ(เท่า) 0.30 1.41 
      *ค านวณดว้ยวธิ ีAnnualized 
 

ในภาพรวมผลประกอบการ ณ 31 ธนัวาคม 2557  เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน บรษิัทฯ มกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้  
โดยอตัราการท าก าไรส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มอีตัราใกลเ้คยีงเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 
เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารเพิม่สดัส่วนรายไดจ้ากการขายสนิคา้ในกลุ่มซือ้มาขายไปซึง่มตี้นทุนทีส่งู และต้นทุนการผลติ
บางสว่นมกีม็กีารปรบัราคาเพิม่ขึน้ แต่อย่างไรกต็ามเน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารขายทีม่ปีระมาณเพิม่ขึน้ จงึมสีดัส่วนมูลค่า
ก าไรทีป่รบัเพิม่สูงขึน้   และในส่วนของอตัราผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้นส าหรบั ปี 2557 เนื่องจากบรษิัทฯ มกีารเพิม่ทุน 
และมกีารจ่ายเงนิปันผลจากผลก าไร  ดงันัน้จงึสง่ผลใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้มกีารปรบัลด   
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