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บริษัท  สุธากญัจน์  จ ากดั (มหาชน)                         
GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED  

Tel         : 0 2961 8652 – 6  Fax  0 2 9618650-1 

Website : www.goldenlime.co.th 

Email     : glmis@goldenlime.co.th 
 

 

Registration no : 0107556000248 

 
ที่ (SUTHA-SET) 021/2560/Thai 

วันที่  12 พฤษภาคม 2560 
 
เรื่อง   ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับงวดสามเดือน  
        สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 
 
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เอกสารแนบ  ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2560 
 
 ตามที่บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้น าส่งงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทและ
บริษัทย่อย ส าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว  
จึงใคร่ขอชี้แจงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 (นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์)    
                                                                                 นักลงทุนสัมพันธ์ 
                                                                   และผู้มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศ 

http://www.goldenlime.co.th/
mailto:glmis@goldenlime.co.th
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ผลการด าเนินงานสิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2560 

1. ภาพผลประกอบการรวมของบริษัท 
รายงานผลประกอบการส าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของ

ปีก่อนเป็นดังนี้  
บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 272.16 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 34.79 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.7% โดยมีก าไร

สุทธิส าหรับงวดจ านวน 25.01 ล้านบาท (9.2% ของรายได้) ก าไรสุทธิลดลงจ านวน 2.95 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.6 
% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน   

 
งบการเงินรวม 

  ส าหรับงวดสามเดือน 
หน่วย:ล้านบาท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

  
  2560 (Q1) % 2559 (Q1) % YoY Dif. +/- YoY % +/- 

รายได้จากการขายและบริการ 270.52 99.4% 235.60 99.3% 34.92 14.8% 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   

 
0.41 

 
-0.41 -100.0% 

รายได้อื่น 1.64 0.6% 1.36 0.6% 0.28 20.5% 
รวมรายได ้ 272.16 100.0% 237.37 100.0% 34.79 14.7% 
ต้นทุนขายและบริการ 192.80 70.8% 158.71 66.9% 34.09 21.5% 
ก าไรขั้นต้น 79.36  29.2% 78.66 33.1% 0.70 0.9% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   

    
  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 35.37 13.0% 25.16 10.6% 10.21 40.6% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 14.64 5.4% 20.77 8.8% -6.13 -29.5% 
EBITDA 52.19 19.2% 56.39 23.8% -4.20 -7.5% 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 0.53 0.2% 1.62 0.7% -1.09 -67.3% 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 3.81 1.4% 3.15 1.3% 0.66 20.8% 
ก าไรส าหรับงวด 25.01 9.2% 27.96 11.8% -2.95 -10.6% 

 

ปัจจัยที่ส่งผลให้ผลประกอบการส าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งมีผลประกอบการจาก
รายได้รวมซึ่งปรับเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ก าไรส าหรับงวด มีการปรับลดลงเมื่อเทียบกับผลประกอบการงวดเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากปัจจัยหลัก ดังนี้ 

ปัจจัยประการแรก ราคาขายสุทธิของสินค้าปูนขาวมีการปรับลดลงจากสภาพแวดล้อมทางการตลาดซึ่งมีการ
แข่งขันสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาขายสินค้าต่อหน่วยในตลาดลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการงวดเดียวกันของปี
ก่อน 

ประการที่สอง ต้นทุนจากการจัดซื้อปูนจากภายนอกซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าต้นทุนที่ผลิตเอง  ทั้งนี้เพ่ือน ามาใช้ใน
การผลิตปูนบดและปูนไฮเดรตซึ่งมีปริมาณการขายที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยในส่วนที่ใช้ปูนก้อนจาก
ภายนอกสูงขึ้น  

ปัจจัยประการทีส่าม    เนื่องจากปริมาณการขายเพิ่มสูงขึ้นจึงมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าน้ ามัน และค่า
ซ่อมแซมรถขนส่งเพิ่มข้ึน และมีรายการซื้อมาจ าหน่ายไปเพ่ิมข้ึนรวมถึงรายการส่งออกสินค้า จึงส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายใน
การขายเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผล  ประกอบการในงวดเดียวกันของปีก่อน  
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28.73% 

32.64% 

1Q/2017 1Q/2016

อัตราก าไรขั้นต้น 

2. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
(2.2.1)  รายได้ 
รายได้รวมของบริษัทฯ  

 
 

ส าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีดังนี้ 
 

ผลประกอบการส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและ
บริการรวมถึงรายได้อ่ืนๆ ปรับเพ่ิมขึ้น โดยปัจจัยหลักที่เพ่ิมขึ้นจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Engineering) ซึ่งมี
การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า และรายได้จากการขายสินค้ากลุ่มปูนขาว รวมถึงสินค้าซื้อมาจ าหน่ายไปมีปริมาณการขาย
เพ่ิมข้ึน  
 
(2.2) ต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่าย 
(2.2.1) ต้นทุนขายและบริการ และอัตราก าไรขั้นต้น 
 

ต้นทุนขายรวมของบริษัทฯ 
ต้นทุนขายและบริการหลักประกอบด้วยต้นทุนการผลิตปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต สินค้าซื้อมาขายไป ถ่านหิน 
(Petroleum coke) และเครื่องจักรและอุปกรณ์(ส าหรับโครงการของลูกค้า)  โดยต้นทุนขายและบริการโดยภาพรวม
เพ่ิมข้ึนตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายทีเ่พ่ิมข้ึน  โดยต้นทุนต่อหน่วยการผลิตบางส่วนจากการผลิตไฮเดรตและปูน
บด ซึ่งใช้วัตถุดิบจากภายนอกในการผลิตจะมีต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น รวมถึงต้นทุนจากการซื้อสินค้าซื้อมาจ าหน่ายไป
โดยรวมมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากยอดที่จ าหน่ายเพ่ิมขึ้น 
 
อัตราก าไรขั้นต้นของบริษัท  
ตามงบการเงิน ส าหรับงวดสามเดือน  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2560 และ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีก าไรขั้นต้นจ านวน 
79.36 ล้านบาท และ 78.66 ล้านบาทตามล าดับ 
 
อัตราก าไรขั้นต้น ส าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 28.73% และ 
32.64% ตามล าดับ 
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(2.2.2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และ ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 

โดยภาพรวมกลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึ้น
จากปริมาณการขายซึ่งเพ่ิมข้ึน และค่าใช้จ่ายในการบริหารโดย
ภาพรวมปรับลดลง 6.13 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29.5% 

โดยค่าใช้จ่ายในการขายหลัก ๆ ทีเ่พ่ิมขึ้นได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยทั่วไปปรับลดลงเนื่องจากการเปลี่ยน
นโยบายการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  

ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยค่าใช้จ่ายทางการเงินลดจาก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ต่ า และเงินต้นที่ลดลง ส่วนภาษีเงินได้ปรับเพ่ิมขึ้นจากก าไรสุทธิในส่วนโครงการขายเครื่องจักร
และสินค้าซื้อมาขายไปเพ่ิมข้ึน 

 
3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เปลี่ยนแปลงจากงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 มีดังนี้   

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
2560 (Q1) 35.37 14.64 0.53 3.81
2559 (Q1) 25.16 20.77 1.62 3.15
YoY Dif. +/- 10.21 -6.13 -1.09 0.66
YoY % +/- 40.6% -29.5% -67.3% 20.8%
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สรุปฐานะการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3.1) สินทรัพย์ 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 1,007.82 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 31 ธันวาคม 2559 
จ านวน 69.30 ล้านบาท คิดเป็น 7 % จาก ณ สิ้นปี 2559  โดยรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 สินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจ านวน 74.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20 % 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจ านวน 4.72 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1 % 

 
 

(3.2) หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม 404.23 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 44.28 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12 %  
มีรายการที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 หนี้สินหมุนเวียน เพ่ิมข้ึนจ านวน 51.60 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20 % 
 หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลงจ านวน 7.32 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7 % 

 

(3.3) ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 603.59 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 25.02 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 4 %  โดยเพ่ิมข้ึนจากก าไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรร ตามรายการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
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4. การวิเคราะห์กระแสเงินสด 
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 9.07 ล้านบาทประกอบด้วย 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจ านวน 96.78 ล้านบาท 
 เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงาน  21.20 ล้านบาท 
 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 18.60 ล้านบาท 
 เงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน 48.87 ล้านบาท  
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวดจ านวน 105.85 ล้านบาท 

 

 
 
5. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราก าไรข้ันต้น/
รายได้จากการขายและ

บริการ (%) 

อัตราก าไรสุทธิ/รายได้
รวม (%) 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้
ถือหุ้น (ROE) % 

อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA) % 

อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ถาวร 

(ROFA) % 

อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 

อัตราส่วนหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบี้ยต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้น (เท่า) 

Q1/2017 28.73% 9.19% 16.92% 10.28% 35.52% 0.67 0.42

Q1/2016 32.64% 11.78% 17.48% 10.81% 38.26% 0.62 0.43

2016 30.16% 8.45% 11.29% 6.97% 31.43% 0.62 0.35

ความสามารถในการท าก าไร 
Q1/2017 Q1/2016 2016 



 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
         ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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โดยสรุปของผลประกอบการรายไตรมาส ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมามีผล
ประกอบการก าไรสุทธิส าหรับงวดสามเดือนของกลุ่มบริษัทลดลงจ านวน 2.95 ล้านบาท โดยมีตัวแปรหลักซึ่งท าให้ผล
ประกอบการลดลงจากราคาขายที่มีการปรับลดลงตามสภาพการแข่งขัน และการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนการผลิตต่อหน่วยใน
ส่วนที่มีการจัดซื้อวัตถุดิบปูนขาวจากภายนอกเพ่ือใช้ในการผลิต รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายซึ่งเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการ
ขายที่เพ่ิมข้ึน  
 
 
 
 
 

 

                    


