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วนัที ่ 16 พฤษภาคม 2559 
 
เรือ่ง   ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2559 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
         ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เอกสารแนบ  ค าอธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน ณ 31 มนีาคม 2559 
 
 ตามทีบ่รษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดน้ าส่งงบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวด
สามเดอืน  สิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2559 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบญัชขีองบรษิทัแล้ว  จงึใคร่ขอ
ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ซึง่มรีายละเอยีดตามเอกสารทีแ่นบ 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

        ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

 (นายปัญชฤทธิ ์มนตเ์สรนุีสรณ์)    
                                                                                              ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
                                                                                  /ผู้ มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศ 
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ผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุด ณ 31 มีนำคม 2559 

รายงานผลประกอบการ ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 2559 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี

ก่อนเป็นดงันี้ 

บริษทัฯ มีรำยได้รวมทัง้ส้ิน   237.37  ล้ำนบำท โดยมีก ำไรสุทธิส ำหรบังวด จ ำนวน 27.96  ล้ำนบำท ก ำไรสุทธิ
ส ำหรบังวดลดลงจ ำนวน  9.33   ล้ำนบำท หรอืคิดเป็น   -25.01 %  เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน   

หน่วย: ลา้นบาท Q1/2559 % Q1/2558 % ผลตา่ง % 

   Rev  Rev  YoY 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 235.60 99.3% 271.46 98.9% (35.86) -13.21% 

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 0.41 0.2% 0.44 0.2% (0.03) -6.20% 

รายไดอ้ืน่  1.36 0.6% 2.55 0.9% (1.18) -46.40% 

รวมรายได ้ 237.37 100.0% 274.44 100.0% (37.07) -13.51% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร 158.71 66.9% 177.94 64.8% (19.23) -10.81% 

ก าไรข ัน้ตน้ 76.89 32.6% 93.52 34.4% (16.63) -17.78% 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 45.93 19.3% 51.80 18.9% (5.87) -11.34% 

คา่ใชจ้่ายในการขาย 25.16 10.6% 26.82 9.8% (1.66) -6.20% 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 20.77 8.8% 24.99 9.1% (4.21) -16.86% 

EBITDA 56.39 23.8% 66.46 24.2% (10.07) -15.15% 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 1.62 0.7% 2.88 1.1% (1.26) -43.65% 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ 3.15 1.3% 4.53 1.7% (1.38) -30.39% 

ก าไรส าหรบังวด 27.96 11.8% 37.28 13.6% (9.33) -25.01% 

      * % Rev ค านวณ % เทยีบจากรายไดร้วม 
 

1. กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

1.1  รำยได ้

รำยได้รวมของบริษทั ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่ 31 
มนีาคม 2559 และงวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2558 มี
จ านวน  237.37 ลา้นบาท และ 274.44  ลา้นบาท ตามล าดบั 
ลดลงจ านวน  37.07   ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 13.51   
 

 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุ

วนัที ่ 31 มนีาคม 2559 และงวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่ 31 

มนีาคม 2558  มจี านวน  235.60 ลา้นบาท และ 271.46  ลา้น

บาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน  35.86  ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ย

ละ 13.21 

 

237.37 274.44 

(37.07) 

Q1/2559 Q1/2558 ผลต่าง 

รำยได้รวม (ล้ำนบำท) 

235.60 271.46 

(35.86) 

Q1/2559 Q1/2558 ผลต่าง 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
(ล้ำนบำท) 
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รำยได้รวมของบริษทัฯ  ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุ 31 มนีาคม 2559 มกีารเปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อน มดีงันี้ 

- รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร มยีอดขายเปลีย่นแปลงลดลง 35.86 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.21  

- ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น มมีลูค่าทีเ่ปลีย่นแปลงลดลง  0.03 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.20 

- รายไดอ้ื่นๆ มมีลูค่าทีเ่ปลีย่นแปลงลดลง 1.18 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 46.40 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรของบริษทัฯ ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุ 31 มนีาคม 2559 มกีารเปลีย่นแปลง

เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน มดีงันี้ 

                                                                                                                                                 หน่วย: ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร  Q1/2559 Q1/2558 YoY Dif +/- YoY 
% +/- 

  ปนูขาว 211.00 224.37 (13.37) (5.96) 
  แคลเซยีมคารบ์อเนต 12.23 12.12 0.11 0.88 
  ซือ้มาขายไปและบรกิาร 11.22 30.76 (19.54) (63.52) 
  จ าหน่ายและตดิตัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์ 1.15 4.20 (3.05) (72.64) 
  รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 235.60 271.46 (35.86) (13.21) 

โดยสนิคา้หลกัทีม่ยีอดขายปรบัลดลงไดแ้ก่สนิคา้กลุ่มปูนขาวซึง่ลดลงทัง้ปรมิาณการขายและราคาขายสนิคา้โดยเฉลีย่

ลดลง และสนิค้าในกลุ่มซือ้มาจ าหน่ายไปจากยอดจ าหน่ายถ่านหนิซึ่งปรบัลดลงเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน    

โดยอุตสาหกรรมหลกัที่มียอดขายปรบัลดลงเมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนได้แก่ อุตสาหกรรมเหลก็ , 

อุตสาหกรรมน ้าตาล และกลุ่มลกูคา้ทีซ่ือ้ถ่านหนิ เป็นตน้ 
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1.2  ต้นทุนขำยและบริกำรและค่ำใช้จำ่ย 

1.2.1 ต้นทุนขำยและบริกำร และอตัรำก ำไรขัน้ต้น 

ต้นทุนขำยรวมของบริษทัฯ  มจี านวน 158.71 ลา้นบาท และ 177.94 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 19.23 ลา้นบาท หรอื

คดิเป็น 10.81 %  โดยต้นทุนขายรวม ประกอบดว้ยต้นทุนการผลติสนิคา้หลกัไดแ้ก่ปูนขาวและแคลเซยีมคารบ์อเนต 

และต้นทุนจากกลุ่มสนิค้าซือ้มาจ าหน่ายไป  ต้นทุนถ่านหนิและต้นทุนจ าหน่ายและติดตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ โดย

ตน้ทุนหลกัลดลงจากยอดขายทีล่ดลง ไดแ้ก่ กลุ่มปนูขาว , กลุ่มสนิคา้ซือ้มาจ าหน่ายไป ลดลงเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนั

ของปีก่อนเน่ืองจากยอดขายทีล่ดลง 

 

อตัรำก ำไรขัน้ต้นของบริษทั ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2559 และงวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่31 

มนีาคม 2558  บรษิทัมกี าไรขัน้ตน้จ านวน 76.89 ลา้นบาท และ 93.52 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 16.63 ลา้น

บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 17.78  โดยทีอ่ตัราก าไรขัน้ตน้ ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2559 และงวดสาม

เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2558  คดิเป็นรอ้ยละ 32.64 และรอ้ยละ 34.45  

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของบริษทัฯ  ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2559 และงวดสามเดอืน 

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558  บริษัทมีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร จ านวน 45.93 ล้านบาท และ 51.80 ล้านบาท 

ตามล าดบั ลดลงจ านวน 5.87 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 11.34  โดยค่าใชจ้่ายหลกัทีป่รบัลดไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการ

บรหิาร ปรบัลดลงจ านวน 4.21 ลา้นบาท  และค่าใชจ้่ายในการขายลดลงจ านวน 1.66 ลา้นบาท  

ส าหรบัตน้ทุนทางการเงนิมยีอดปรบัลด จากดอกเบีย้จ่าย ลดลงจ านวน 1.26 ลา้นบาท และภาษีเงนิไดล้ดลง

จ านวน 1.38  ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 

 

2. กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงิน 

ฐานะทางการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 เปลีย่นแปลงจากงวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มดีงันี้ 

 

 

 

 

อตัราก าไรขัน้ตน้เทยีบ 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุ 

วนัที ่31 มนีาคม  
2559 2558 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 32.64% 34.45% 
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หน่วย:ลา้นบาท 

 31 มีนำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง 

สินทรพัยห์มุนเวียน 472.43 466.04 6.39 1.37% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 583.48 546.56 36.92 6.76% 

รวมสินทรพัย ์ 1,055.91 1,012.60 43.31 4.28% 
 31 มีนำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 327.41 303.89 23.52 7.74% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 74.72 83.04 (8.32) -10.02% 

รวมหน้ีสิน 402.13 386.93 15.21 3.93% 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 653.78 625.67 28.10 4.49% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,055.91 1,012.60 43.31 4.28% 

สรปุฐำนะกำรเงิน 

2.1 สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจ านวน 1,055.91 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 31 ธนัวาคม 2558  จ านวน 
43.31 ลา้นบาท คดิเป็น 4.28% จาก ณ สิน้ปี 2558 โดยรายการสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ ไดแ้ก ่
สินทรพัยห์มุนเวียน เพ่ิมขึน้ 6.39 ลำ้นบำท ดงันี้ 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิม่ขึน้ 39.17 ลา้นบาท  
 เงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้ 0.18 ลา้นบาท  
 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นๆ ลดลง 3.20 ลา้นบาท  
 สนิคา้คงเหลอืลดลง 27.63 ลา้นบาท  
 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ๆ ลดลง 2.14 ลา้นบาท  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน เพ่ิมขึน้ 36.93 ล้ำนบำท ดงันี้ 
 ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ เพิม่ขึน้ 36.54 ลา้นบาท 
 สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่นๆ เพิม่ขึน้ 0.49 ลา้นบาท 
 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชลีดลง 0.11 ลา้นบาท 

   

2.2 หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม 402.13 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 15.21 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 3.93% โดย
หนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้จากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้  
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2.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ จ านวน 653.76 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 28.10 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็น 4.49 % โดยเพิม่จากก าไรสะสมสว่นทีย่งัไม่จดัสรร หรอืก าไรส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 
2559. 
 

3. กำรวิเครำะหก์ระแสเงินสด 

  31 มนีาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 เปลีย่นแปลง 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน       

เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 45.93 18.00 27.93 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน       

เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมลงทุน (53.51) (43.39) (10.12) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ       

เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 46.75 126.90 (80.15) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 39.17 101.50 (62.33) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 46.31 55.88 (9.57) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 85.48 157.38 (71.90) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลดลง 39.17 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
เงนิสดยกมาตน้งวด จ านวน 46.31 ลา้นบาท 
 เงนิสดรบัจากกจิกรรมด าเนินงานเพิม่ขึน้ 45.93 ลา้นบาท 
 เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 53.51 ลา้นบาท 
 เงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิไดม้า 46.75 ลา้นบาท  
คงเหลอืเงนิสดสุทธ ิณ 31 มนีาคม 2559 จ านวน 85.48 
 

4. กำรวิเครำะหอ์ตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

ความสามารถในการท าก าไร Q1/2016 Q1/2015 2015 2014 

อตัราก าไรขัน้ตน้/รายไดจ้ากการขายและบรกิาร (%) 32.64% 34.45% 31.84% 33.92% 

อตัราก าไรสุทธ/ิรายไดร้วม (%) 11.78% 13.59% 10.27% 11.81% 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) % 17.48% 23.43% 15.66% 44.51% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(ROA) % 10.81% 15.04% 10.59% 16.12% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (ROFA) % 38.26% 55.93% 88.52% 96.97% 

โครงสรา้งทางการเงนิ Q1/2016 Q1/2015 2015 2014 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนผูข้องถอืหุน้ (เท่า)                0.62                 0.63             0.62             0.48  
อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
(เท่า) 

               0.43                 0.48                0.37               0.30  

      *ค านวณดว้ยวธิ ีAnnualized 



 

ประจ ำปี 2559 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
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ในภาพรวมผลประกอบการ ณ 31 มนีาคม 2559  มรีายการเปลีย่นแปลงลดลง จากผลประกอบการก าไรทีป่รบัลดลง 
โดยอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั มอีตัราเปลีย่นแปลง ดงันี้  

 อตัราก าไรขัน้ตน้ มอีตัรา 32.64 % และ 34.45 % ลดลง 1.81% 
 อตัราก าไรสทุธ ิมอีตัรา 11.78 % และ 13.59 %   ลดลง 1.81% 
 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ มอีตัรา 17.48% และ 23.43% ลดลง 5.95% 
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยม์อีตัรา 10.81% และ 15.04%  ลดลง 4.23% 

 อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ มอีตัรา 0.62 และ 0.63 ลดลง 1.69  
 
 
 
 
 

 
 


