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เรือ่ง   ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบังวดสามเดอืนและงวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2558 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
         ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
เอกสารแนบ  ค าอธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน ณ 30 มถุินายน 2558 
 
 ตามทีบ่รษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดน้ าสง่งบการเงนิระหว่างกาล ส าหรบังวดสามเดอืน และ
งวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้  จงึใคร่ขอชีแ้จงผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ซึง่มรีายละเอยีดตามเอกสารทีแ่นบ 

 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 
 
 

        ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

 (นายปัญชฤทธิ ์มนตเ์สรนุีสรณ์)    
                                                                                                           ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
                                                                                                 /ผู้ มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศ 
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ผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุด ณ 30 มิถนุำยน 2558 

รายงานผลประกอบการส าหรบังวดสามและงวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 มถุินายน 2558 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวด

เดยีวกนัของปีก่อนเป็นดงันี้ 

ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมทัง้สิน้ 243.23 ลา้นบาท โดยมกี าไรสทุธิ

ส าหรบังวดจ านวน 33.07 ลา้นบาท ก าไรสทุธลิดลงจ านวน 5.79 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 14.89% เมื่อเทยีบกบังวด

เดยีวกนัของปีก่อน   

ส าหรบังวดหกเดอืน  สิน้สดุวนัที ่ 30 มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมทัง้สิน้ 517.67 ลา้นบาท โดยมกี าไรสทุธิ

ส าหรบังวดจ านวน 70.35 ลา้นบาท ก าไรสทุธลิดลงจ านวน 3.40 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 4.61% เมื่อเทยีบกบังวด

เดยีวกนัของปีก่อน 

หน่วย:ลา้นบาท 2Q/2015 2Q/2014 YoYDif 
+/- 

YoY 
% +/- 

6M/2015 6M/2014 YoYDif 
+/- 

YoY 
% +/- 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 241.05 257.38 (16.33) -6.34% 512.51 545.29 (32.79) -6.01% 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 0.68 0.34 0.34 99.44% 1.12 0.83 0.29 34.82% 
รายไดอ้ื่น 1.50 1.41 0.09 6.56% 4.04 1.93 2.11 108.99% 
รวมรำยได้ 243.23 259.13 (15.90) -6.13% 517.67 548.06 (30.39) -5.54% 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 152.08 156.80 (4.72) -3.01% 330.02 345.12 (15.10) -4.37% 
ก ำไรขัน้ต้น 88.97 100.58 (11.60) -11.54% 182.49 200.18 (17.69) -8.84% 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 51.70 55.08 (3.38) -6.13% 103.50 113.59 (10.09) -8.88% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 28.83 32.79 (3.95) -12.06% 55.65 69.58 (13.92) -20.01% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 22.86 22.29 0.57 2.58% 47.85 44.02 3.83 8.71% 

EBITDA 61.38 69.55 (8.17) -11.75% 127.84 133.41 (5.57) -4.18% 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 1.96 4.72 (2.75) -58.36% 4.85 11.43 (6.58) -57.57% 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 4.42 3.68 0.75 20.28% 8.95 4.17 4.78 114.81% 
ก ำไรส ำหรบังวด 33.07 38.85 (5.79) -14.89% 70.35 73.75 (3.40) -4.61% 

* ค านวณ % ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

1. กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

1.1 รำยได ้

รำยได้รวมของบริษทั ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุ
วนัที ่30 มถุินายน 2558 และงวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่
30 มถุินายน 2557 มจี านวน 243.23 ลา้นบาท และ 
259.13 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 15.90 ลา้น
บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 6.13 ส าหรบังวดหกเดอืน 
สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2558 และงวดหกเดอืน สิน้สดุ
วนัที ่ 30 มถุินายน 2557 มจี านวน  517.67 ลา้นบาท 
และ 548.06 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 30.39 
ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.54 

Q2/2558, 
243.23 

Q2/2557, 
259.13 

(15.90) 

มค-
มิย/2558, 
517.67 

มค-
มิย/2557, 
548.06 

(30.39) 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 
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รำยได้รวมของบริษทัฯ  
ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสุด 30 มิถนุำยน 2558 มกีารเปลีย่นแปลงเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน มดีงันี้ 

- รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร มยีอดขายเปลีย่นแปลงลดลง 16.33 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.34  

- ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น มมีลูค่าทีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 0.34 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.44 

- รายไดอ้ื่นๆ มมีลูค่าทีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 0.09 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 6.56  

ส ำหรบังวดหกเดือน ส้ินสุด 30 มิถนุำยน 2558 มกีารเปลีย่นแปลงเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน มดีงันี้ 

- รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร มยีอดขายเปลีย่นแปลงลดลง 32.79 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.01 

- ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น มมีลูค่าทีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 0.29 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 34.82 

- รายไดอ้ื่นๆ มมีลูค่าทีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 2.11 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ108.99 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรของบริษทัฯ ส าหรบังวดสามเดอืน และส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุ 30 

มถุินายน 2558 มกีารเปลีย่นแปลงเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน มดีงันี้ 
                                                                                                                                                  หน่วย: ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร 
ไตรมำส 
2/2558 

ไตรมำส
2/2557 

เปล่ียน
แปลง 

ร้อยละ 
มค-มิย/

2558 
มค-มิย/

2557 
เปล่ียน
แปลง 

ร้อยละ 

ปนูขาว ( LIME) 191.28 221.15 (29.87) -13.51% 415.65 461.52 (45.87) (9.94) 

แคลเซยีมคารบ์อเนต(CaCO3) 12.15 14.10 (1.95) -13.82% 24.27 26.48 (2.21) (8.34) 

ซือ้มาขายไปและบรกิาร 28.28 15.86 12.42 78.29% 59.04 51.03 8.01 15.71 

จ าหน่ายและตดิตัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์ 9.34 6.26 3.08 49.21% 13.54 6.26 7.28 116.34 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 241.05 257.37 (16.32) -6.34% 512.51 545.29 (32.78) (6.01) 
 

สนิคา้หลกัสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ  มยีอดขายลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน  ไดแ้ก่ สนิคา้ในกลุ่มปนู

ขาว แคลเซยีมคารบ์อเนต โดยมยีอดขายปรบัลดลงจากปรมิาณการขายทีล่ดลงจากกลุ่มลกูคา้ทีม่รีาคาขายลดลง

เน่ืองจากนโยบายการก าหนดราคาขายสนิคา้ในตลาดซึง่อา้งองิจากราคาน ้ามนั ซึง่มแีนวโน้มราคาทีป่รบัลดลงตัง้แต่

ปลายปีก่อน รวมถงึยอดจ าหน่ายถ่านหนิในรอบบญัชนีี้มปีรมิาณจ าหน่ายลดลง สว่นยอดการจ าหน่ายและตดิตัง้

เครื่องจกัรและอุปกรณ์มยีอดขายเพิม่ขึน้จากการสง่มอบและจ าหน่ายภายในรอบระยะเวลาบญัชซีึง่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั

งวดเดยีวกนัของปีก่อน  โดยกลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ยีอดขายลดลง ไดแ้ก่ อตุสาหกรรมอตุสาหกรรมเหลก็ อุตสาหกรรม

เคม ี อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ และอุตสาหกรรมเหมอืงแร่จากปรมิาณการขายในแต่ละกลุ่มปรบัลดลงเมื่อ

เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนโดยกลุ่มลกูคา้ทีม่ยีอดขายเพิม่ขึน้ไดแ้ก่ ลกูคา้กลุ่มก่อสรา้ง กลุ่มซือ้มาขายไปและกลุ่ม
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ทีม่กีารสง่ออกจากปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน

 

1.2 ต้นทุนขำยและบริกำรและค่ำใช้จำ่ย 

1.2.1 ต้นทุนขำยและบริกำร และอตัรำก ำไรขัน้ต้น 

ต้นทุนขำยรวมของบริษทัฯ 

ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2558 และงวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2557 มี

จ านวน152.08 ลา้นบาท และ 156.80 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 4.72 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 3.01%  

ส าหรบังวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2558 และงวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2557 มี

จ านวน 330.02 ลา้นบาท และ 345.12 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 15.10 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 4.37 % 

 โดยตน้ทุนขายรวม ประกอบดว้ยตน้ทุนการผลติสนิคา้หลกัไดแ้ก่ปนูขาวและแคลเซยีมคารบ์อเนต และต้นทุน

จากกลุ่มสนิค้าซื้อมาจ าหน่ายไปต้นทุนถ่านหนิและต้นทุนจ าหน่ายและติดตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์โดยต้นทุนหลกั

ลดลงจากยอดขายทีล่ดลง ได้แก่ กลุ่มปูนขาว แคลเซยีมคารบ์อเนต และต้นทุนถ่านหนิซึง่มตี้นทุนลดลงจากปรมิาณ

การขายที่ลดลง ส่วนต้นทุนสนิค้าซื้อมาจ าหน่ายไป และต้นทุนจ าหน่ายและติดตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ซึ่งมอีตัรา

ตน้ทุนทีส่งูขึน้เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 

 

อตัรำก ำไรขัน้ต้นของบริษทั  

ส าหรบังวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2558 และงวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2557  

บรษิทัมกี าไรขัน้ตน้จ านวน 88.97 ลา้นบาท และ100.58 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 11.60 ลา้นบาท หรอืลดลง

รอ้ยละ11.54  

ส าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2558 และงวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2557  

บรษิัทมกี าไรขัน้ต้นจ านวน 182.49 ลา้นบาท และ 200.18 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 17.69 ล้านบาท หรอื

ลดลงรอ้ยละ 8.84 

โดยทีอ่ตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบังวดสามเดอืน และงวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30มถุินายน 2558 และ สิน้สุดวนัที ่

30 มถุินายน 2557 มดีงันี้ 

Steel
Chemic

al
Sugar Export Others Mining

Calcium
Carbon

ate

Pulp &
Paper

Agricult
ure

Constru
ction

Trading
Water
works

Treatm
ent

Petcoke
Enginee

ring

2Q/2014 45.03 42.39 37.35 24.94 1.21 11.40 12.60 46.32 5.76 11.33 5.78 0.20 - 6.80 6.26

2Q/2015 14.45 40.50 36.86 38.82 1.70 8.04 11.90 25.87 2.27 37.50 10.46 0.12 0.77 2.46 9.34

Change (30.58 (1.89) (0.49) 13.88 0.49 (3.36) (0.70) (20.45 (3.49) 26.17 4.68 (0.08) 0.77 (4.34) 3.08

% -67.9% -4.5% -1.3% 55.7% 40.4% -29.5% -5.5% -44.2% -60.7% 230.9% 81.0% -39.9% 100.0% -63.8% 49.2%

 (40.00)
 (30.00)
 (20.00)
 (10.00)

 -
 10.00
 20.00
 30.00
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 50.00
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รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรแยกตำมกลุ่มอตุสำหกรรม-ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสุด 30 มิถนุำยน (ล้ำนบำท) 



 

ประจ ำปี 2558 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

4 
 

SUTHA 

อตัราก าไรขัน้ตน้เทยีบจากยอดขาย
สนิคา้และบรกิาร 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุด ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุด 

วนัที ่30 มถุินายน วนัที ่30 มถุินายน 
2558 2557 2558 2557 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 36.91% 39.08% 35.61% 36.71% 
 

1.2.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ส าหรบังวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2558 และงวดสามเดือน สิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2557  

บรษิทัมคี่าใชจ้่ายขายและบรหิาร จ านวน 51.70 ลา้นบาท และ 55.08 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 3.38 ลา้นบาท 

หรอืลดลงรอ้ยละ 6.13 โดยมคี่าใชจ้่ายในการขายลดลงจ านวน 3.95 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 12.06 และค่าใชจ้่ายใน

การบรหิารเพิม่ขึน้ 0.57 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.58 

ส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2558 และงวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2557  บรษิทั

มคี่าใชจ้่ายขายและบรหิาร จ านวน103.50 ล้านบาท และ113.59 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 10.09 ลา้นบาท 

หรอืลดลงรอ้ยละ 8.88 โดยมคี่าใชจ้่ายในการขายลดลงจ านวน 13.92 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 20.01 และค่าใชจ้่าย

ในการบรหิารเพิม่ขึน้ 3.83 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.71  รายจ่ายทีป่รบัเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่  ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสถานที่

ในสว่นงานดา้นวศิวกรรมทีข่ยาย และค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัโรงงานในสว่นทีม่กีารก าลงัขยายและปรบัปรุงกระบวนเป็นตน้ 
 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 

ส าหรบังวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2558 และงวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2557  

บรษิทัมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ จ านวน 1.96 ลา้นบาท และ 4.72 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 2.75 ลา้นบาท หรอื

ลดลงรอ้ยละ 58.36 และมคี่าใช้จ่ายภาษีเงนิไดจ้ านวน 4.42 ล้านบาท และ 3.68 ล้านบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้จ านวน 

0.75 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.28  

ส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2558 และงวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2557  บรษิทั

มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ จ านวน 4.85 ลา้นบาท และ 11.43 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 6.58 ลา้นบาท หรอืลดลง

รอ้ยละ 57.57 และมคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้จ านวน 8.95 ลา้นบาท และ 4.17 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้จ านวน 4.78 

ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 114.81 

 
 

 

2. กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงิน 

ฐานะทางการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 เปลีย่นแปลงจากงวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มดีงันี้
                                                                                                                                                    หน่วย:ลา้นบาท 
 30 มิถนุำยน 2558 31 ธนัวำคม 2557 เปล่ียนแปลง %เปล่ียนแปลง 

สินทรพัยห์มนุเวียน 550.14 476.44 73.69 15.47% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 510.39 437.10 73.30 16.77% 
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 30 มิถนุำยน 2558 31 ธนัวำคม 2557 เปล่ียนแปลง %เปล่ียนแปลง 

รวมสินทรพัย ์ 1,060.53 913.54 146.99 16.09% 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 
    

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 292.09 238.05 54.04 22.70% 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 124.71 57.93 66.78 115.28% 

รวมหน้ีสิน 416.80 295.98 120.82 40.82% 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 643.73 617.56 26.17 4.24% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,060.53 913.54 146.99 16.09% 

สรปุฐำนะกำรเงิน 

2.1 สินทรพัย ์

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจ านวน 1,060.53 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 
147 ลา้นบาท คดิเป็น 16% จาก ณ สิน้ปี 2557 โดยรายการสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ ไดแ้ก ่
สินทรพัยห์มุนเวียน เพ่ิมขึน้ 73.69 ล้ำนบำท ดงันี้ 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิม่ขึน้ 49.38 ลา้นบาท 
 เงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้ 1.03 ลา้นบาท 
 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นๆ เพิม่ขึน้ 6.90 ลา้นบาท 
 สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 7.44 ลา้นบาท 
 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ๆ เพิม่ขึน้ 8.95 ลา้นบาท 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน เพ่ิมขึน้ 73.30 ล้ำนบำท ดงันี้ 
 เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั เพิม่ขึน้ 12 ลา้นบาท 
 ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ เพิม่ขึน้ 54.24 ลา้นบาท 
 สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่นๆ เพิม่ขึน้ 7.16 ลา้นบาท 
 สนิทรพัยท์ีล่ดลงไดแ้ก่ สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชลีดลง 0.10 ลา้นบาท 

   

2.2 หน้ีสิน 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม 416.80 ลา้นบาท เพิม่ขึน้120.82 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 41% โดย
หนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้เป็นหนี้สนิจากเงนิกูย้มืระยะยาวเพื่อใชใ้นก่อสรา้งโรงงานแหง่ที ่3 ทีห่ว้ยป่าหวาย 

 

2.3ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ จ านวน 643.73 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 26.17 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็น 4% โดยเพิม่จากก าไรส าหรบังวด 71.17 ลา้น และลดลงจากการจา่ยเงนิปันผล 45 ลา้น  
 

3. กำรวิเครำะหก์ระแสเงินสด 
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30 มถิุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 เปลีย่นแปลง 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
   

เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 78.41 149.38 (70.97) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
   

เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมลงทุน (92.11) (165.79) 72.14 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
   

เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 63.07 242.80 (178.19) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 49.37 (54.46) 103.83 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 55.88 110.34 (54.46) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 105.25 55.88 49.38 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพ่ิมขึน้ 49.37 ล้ำนบำทประกอบด้วย 
 เงนิสดรบัจากกจิกรรมด าเนินงานเพิม่ขึน้ 78.41 ลา้นบาท 
 เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 92.11 ลา้นบาท 
 เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 63.07 ลา้นบาท  
 

4. กำรวิเครำะหอ์ตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

ความสามารถในการท าก าไร Q2/2015 Q2/2014 6M/2015 6M/2014 2014 2013 

อตัราก าไรขัน้ตน้/รายไดจ้ากการขายและ
บรกิาร (%) 

36.91% 39.08% 35.61% 36.71% 33.92% 38.60% 

อตัราก าไรสุทธ/ิรายไดร้วม (%) 13.59% 14.99% 13.59% 13.46% 11.81% 11.77% 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ (ROE) % 20.97% 34.73% 22.31% 32.97% 28.25% 32.00% 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) % 13.40% 17.97% 14.25% 17.06% 14.98% 13.07% 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยถ์าวร (ROFA) 
% 

48.98% 55.76% 50.79% 53.71% 49.96% 40.50% 

โครงสรา้งทางการเงนิ Q2/2015 Q2/2014 6M/2015 6M/2014 2014 2013 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (เทา่)                0.65           0.54             0.65             0.54              0.48               1.76  

อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของ
ผูถ้อืหุน้ (เทา่) 

               0.46           0.33             0.46             0.33              0.30               1.41  

*ค านวณดว้ยวธิ ีAnnualized 
 
ในภาพรวมผลประกอบการ ณ 30 มถุินายน 2558  เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน บรษิัทฯ มกี าไรสุทธิลดลง 
3.40 ล้านบาท และมีอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรโดยรวมปรบัลดลงมสีดัส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิม่ขึน้ เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 


