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 ข'อสรุปสําคัญ 

� ด"านสุขภาพและความปลอดภัย: ไตรมาส 1 ป/ 2561 ไม0มีอุบัติเหตุที่ทําให"เกิดการบาดเจ็บเกิดข้ึน เรามุ0งม่ันเร่ืองความ
ปลอดภัยโดยมีเป8าหมายเร่ืองอุบัติเหตุเป9นศูนย� 

� รายได": ในไตรมาส 1 ป/ 2561 มีรายได"รวม จํานวน 252 ล'านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันป/ก0อนมีรายได"รวม 
จํานวน 270 ล"านบาท  

� EBITDA: ในไตรมาส 1 ป/ 2561 มี EBITDA จํานวน 54 ล'านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป/ก0อน ที่มี EBITDA 
จํานวน 52 ล"านบาท (EBITDA ในธุรกิจหลัก ไตรมาส 1 ป/ 2561 มีจํานวน 59 ล"านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันป/
ก0อนมีจํานวน 36 ล"านบาท) 

� กําไรสุทธิ: ในไตรมาส 1 ป/ 2561 มีกําไรสุทธิ จํานวน 21 ล'านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป/ก0อนมีกําไรสทุธ ิ
จํานวน 25 ล"านบาท  

� ยอดขายกลุ0มผลิตภัณฑ�จากเตา: ในไตรมาส 1 ป/ 2561 มียอดขายกลุ0มผลิตภัณฑ�จากเตา จํานวน 93,000 ตัน 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันป/ก0อน มีจํานวน 80,000 ตัน  

�  
คุณกีซ0า เพอราคี กรรมการผู"จัดการของบริษัท สุธากัญจน� จํากัด (มหาชน) ได"ให"ความเห็นว0า 
“การเร่ิมต"นของป/ 2561 ทําให"เห็นพัฒนาการที่สาํคัญของบริษทั สุธากัญจน� ดังนี้: 
ประการแรก คือ การเร่ิมดําเนินงานของโรงงานผลิตใหม5ที่ห'วยป�าหวาย ที่ลงทนุมาแล"วสามป/ ซ่ึงประกอบด"วยเตาเผา
ใหม0 (K7) ที่เปNดดาํเนินการตัง้แต0เดือนมกราคม ทําให"มีกําลังการผลิตเพิ่มข้ึน 50,000 ตัน ทาํให"บริษัทมีศักยภาพในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม0 และมีโอกาสที่จะติดตั้งเตาใหม0อีกเตา ซ่ึงในไตรมาส 1 ป/ 2561 นั้น บริษัทได"ใช"กําลังการผลิตที่
เพิ่มข้ึนนี้อย0างเต็มกําลงั 
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ประการที่สอง คือการซื้อกิจการสระบุรีปูนขาว ซ่ึงทาํให"มีกําลงัการผลิตเพิ่มข้ึนอีก 100,000 ตัน จากเตาจาํนวน 2 เตา 
(K9 และ K10) ทั้งยังสามารถเข"าถึงฐานลูกค"าใหม0อีกด"วย ในขณะที่ผลกระทบจากการควบรวมกิจการต0อผลกระกอบ
การในไตรมาสแรกเป9นไปในเชิงลบ (ค0าใช"จ0ายที่เกิดเพียงคร้ังเดียวในการควบรวม จาํนวน 5 ล"านบาท ขณะทีส่ัดส0วน 
EBITDA ในงบรวม มีจํานวนเพียง 1.5 ล"านบาท เนื่องจากการควบรวมเกิดข้ึนใกล"สิ้นสุดไตรมาส เม่ือวันที่ 19 มีนาคม) 
แต0หากมองไปในอนาคต คาดว0าการควบรวมจะส0งผลเป9นนัยสําคัญ ให"รายได", EBITDA ตลอดจนกําไรสทุธิต0อป/เพิ่มข้ึน 
ประการที่สาม คือจากการที่บริษัทมีเตาเผาที่สามารถดําเนินงานได'อย5างเต็มกําลังการผลิต ทั้งหมด 7 เตา (ตั้งแต0
วันที่ 19 มีนาคม มีทั้งหมด 9 เตา) ทาํให"ปริมาณการขายสูงเป=นประวัติการณ� ส0งผลให" EBITDA ของธุรกิจหลักจาก
หินปูนและปูนขาว เพ่ิมขึ้นจาก 36 ล'านบาท เป=น 59 ล'านบาท เพ่ิมขึ้น 60% เม่ือเทียบกับช5วงเดียวกันของปHก5อน 
อย0างไรก็ตาม บริษัทย5อย Golden Lime Engineering ไม5ได'สร'างรายได'ที่เป=นนัยสําคัญในไตรมาส 1 ปH 2561 เม่ือ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันป/ก0อนที่ธุรกิจเคร่ืองจักรและอุปกรณ� (Engineering) สามารถสร"าง EBITDA ได"สูงถึง 15 ล"าน
บาท 
หากมองต0อไปในไตรมาส 2 ป/ 2561 จะมีการดําเนินงานจากบริษัท สุธากัญจน� จาํนวน 7 เตา และจากการควบรวม
บริษัท สระบุรีปนูขาว อีกจํานวน 2 เตา (รวม 9 เตา) ทําให"คาดการณ�ว0าธุรกิจหลักจะมีกําลังการผลิตและฐานตลาด
รองรับสูงกว5าไตรมาส 2 ปH 2560 ถึง 50% 
จากการเพิ่มกําลังการผลิตและฐานการตลาดในธุรกิจหลักนัน้ อาจเป9นการเปNดโอกาสให" บริษทัย0อย Golden Lime  
Engineering ได"รับโครงการใหม0 ประกอบกับการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม0ที่โรงงานห"วยป]าหวายนัน้ หมายความว0าบริษัท
มีความพร"อมที่จะเข"าไปทําธุรกิจในตลาดที่กําลงัเติบโตในประเทศไทย และตลาดส0งออก 
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 แนวโน'มสถานการณ�ในอนาคต 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยใน ไตรมาสที่ 1 ป/ 2561 ยังคงขยายตัวต0อเนื่องจากไตรมาสก0อน ซ่ึงเป9นผลมา
จากการขยายตัวของการส0งออกสินค"าและอุตสาหกรรมการท0องเที่ยว การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีข้ึนจากการใช"
จ0ายในทุกประเภทสินค"า ซ่ึงสอดคล"องกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตทั้งในประเทศและเก่ียวข"องกับการ
ส0งออก โดยการส0งออกในช0วง 3 เดือนแรกเพิ่มข้ึน 11.3% เม่ือเปรียบเทียบกับป/ก0อน ซ่ึงถือว0าเป9นระดบัสูงสุดในรอบ 7 
ป/และยังคงเป9นแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในป/นี้ตามทีธ่นาคารแห0งประเทศไทยกล0าว จีดีพปีรับตัวเพิ่มข้ึนจาก 3.8-
4% เป9น 4-4.5% ซ่ึงเป9นผลบวกต0ออุตสาหกรรมปูนขาวและกลุ0มลูกค"าที่เก่ียวข"อง 
 
ความเชื่อม่ันในตลาดยังคงเป9นบวก: จากมุมมองของบริษัท ในปลายป/ 2560 ว0าฤดูกาลนํ้าตาลจะเพิ่มข้ึน 10-15% เม่ือ
เทียบกับป/ก0อน ได"สร"างยอดขายของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ป/ 2561 อุตสาหกรรมเหล็กยังคงขยายตัวต0อเนื่อง ในช0วงต"น
ป/ 2561 เนื่องจากโครงสร"างพื้นฐานและความต"องการรถยนต�ยังคงแข็งแกร0ง และการเพิ่มปริมาณการขายคาดว0าจะ
เพิ่มข้ึนตามการเติบโตของจีดีพี ความเสี่ยงของปริมาณการขายในกลุ0มเหมืองแร5ทีไม5ใช5เหล็ก เนือ่งจากมีกําลังการผลิต
ที่เกิดข้ึนใหม0 ซ่ึงบริษัทคาดว0าจะเร่ิมดําเนินการในอนาคตอันใกล"นี ้
ผลกระทบการตั้งราคาต0อรายได": ราคาขายเฉลี่ยกลับมามีแนวโน"มปรับตัวข้ึนในช0วงไตรมาสที่ผ0านมา เนื่องจาก
ผลกระทบจากสัดส0วนผลิตภัณฑ� แนวโน"มที่เพิ่มข้ึนนี้จะยังคงต0อเนื่อง เนื่องจากได"รับผลจากราคาเชื้อเพลิง ปcจจุบนั
บริษัทสระบุรีปูนขาวมีราคาขายเฉลี่ยต่ํากว0า สุธากัญจน� เนื่องจากสัญญาระยะยาวบางส0วน อย0างไรก็ตามบริษัทคาดว0า
ราคาจะเพิ่มข้ึนในช0วงไตรมาสหลังของป/ 2561 
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 สรุปข'อมูลทางการเงิน  

สรุปข'อมูลฐานะทางการเงิน สาํหรับงวดสามเดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 มีนาคม 2560 ดังน้ี: 

  

หมายเหตุ: กําไรข้ันต"น = รายได"จากการขายและบริการ – ต"นทุนขายและบริการ (ไม0รวมรายได"อ่ืน) 
 

3.1. การวิเคราะห�ผลประกอบการ 

ปcจจัยสาํคัญที่ผลักดันให"ผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ป/ 2561 เป9นด"านบวกคือปริมาณการขายที่เพิ่มข้ึนซ่ึง
ส0งผลให"รายได"จากธุรกิจหลักเพิ่มข้ึน 19% จากป/ก0อน รายได"นี้เกิดจากกลุ0มธุรกิจปูนขาว ที่มีการเพิ่มกําลังการ
ผลิต 50,000 ตัน จากเตาเผาใหม0 ประกอบกับกําลังการผลิต 11 วัน จากสระบุรีปนูขาว ช0วงที่เหลือของป/ 2561 
บริษัทสุธากัญจน�จะได"รับผลกระทบอย0างเต็มที่เม่ือมีการควบรวมอย0างเต็มจํานวน เนื่องจากรายได"ส0วนนี้มาจาก
ธุรกิจหลักคือปูนขาวซ่ึงมีความม่ันคงและต0อเนื่อง ตรงกันข"ามกับรายได"จากกลุ0มเคร่ืองจักรและอุปกรณ�จาก 
Golden Lime Engineering ทีร่ายได"ข้ึนอยู0กับการได"รับโครงการ เห็นได"จากบริษัทได"รับรายได"ในไตรมาสที่ 1 ป/ 
2560 เท0านั้น บริษัทคาดว0า Golden Lime Engineering จะมีส0วนในการเติบโตของรายได"ในป/ 2561 อย0างไรก็
ตามยังไม0ได"รับการยืนยนัถึงช0วงเวลาที่แน0นอน 
ค0าใช"จ0ายในการขายและบริหารนั้นรวมค0าใช"จ0ายในการเข"าซ้ือกิจการ 5 ล"านบาทที่เม่ือวันที่ 19 มีนาคม หากไม0
รวมค0าใช"จ0ายในการเข"าซ้ือกิจการ ค0าใช"จ0ายในการขายและบริหารลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป/ 2560 เป9นผล
มาจากการลดจาํนวนพนักงานในทุกระดับรวมถึงส0วนงานบริหาร 
อย0างไรก็ตามต"นทุนขายที่เพิ่มข้ึนนอกจากปcจจยัจากอัตราเงินเฟ8อตามปกติแล"ว ราคาเชื้อเพลิงได"เพิ่มข้ึนและมี
แนวโน"มเพิ่มข้ึนต0อเนื่องไปจนถึงช0วงคร่ึงหลังของป/ การลงทนุในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานอย0าง

    Q1 2561 Q1 2560 YoY change YoY % change

หน5วย: ล'านบาท

รายได'จากการขายและบริการ 252.16 270.52 -18.36 -7%

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 0.00 0.00 0.00 0%

รายได'อ่ืน 1.37 1.63 -0.27 -16%

รวมรายได' 253.53 272.16 -18.63 -7%

ต'นทุนขายและบริการ 173.70 192.80 -19.11 -10%

กําไรขั้นต'น 78.46 77.72 0.75 1%

%กําไรขั้นต'น 31% 29%

ค5าใช'จ5ายในการขายและบริหาร 52.64 50.01 2.63 5%

กําไรก5อนค5าใช'จ5ายทางการเงินและค5าใช'จ5ายภาษีเงินได' 27.19 29.35 -2.16 -7%

EBITDA 53.75 52.19 1.56 3%

EBITDA margin 21% 19%

ค5าใช'จ5ายทางการเงิน -2.27 -0.53 1.74 329%

ค5าใช'จ5ายภาษีเงินได' -3.90 -3.81 0.09 2%

กําไรสําหรับงวด 21.02 25.01 -3.99 -16%

Earnings per share (บาท) 0.07 0.08 -0.01 -16%
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โครงการฝุ]นจากเตาเผา ช0วยทําให"ต"นทุนที่เพิ่มข้ึนบรรเทาลง แต0ไม0ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งหมด เรากําลังแจ"ง
ให"ลูกค"าทราบถึงการเพิ่มข้ึนของต"นทนุหลักนี้ และจะส0งผลให"มกีารปรับราคาข้ึนตามมา 
แม"ว0า EBITDA ในธุรกิจหลักได"เพิ่มข้ึนอย0างมากคิดเป9น 64% เม่ือเทียบกับ ไตรมาส 1 2560 เกิดข้ึนจาก
ผลกระทบสองประการคือ ประการแรกแม"ว0ากลุ0มเคร่ืองจักรและอุปกรณ�มีรายได"น"อยและมีต"นทุนคงที่ในไตร
มาส 1 ป/ 2561 ได"ส0งผลลบต0อบริษัท แต0ในคร่ึงหลังของป/นี้มีแนวโน"มที่จะมีโครงการที่มีศักยภาพให"บริษัทกลับมา
มีผลบวก ประการทีส่อง เกิดจากค0าใช"จ0ายในการซ้ือกิจการสระบุรีปูนขาว 5 ล"านบาท ผลกระทบจากค0าเงนิ
ดอลลาร�ยังคงอ0อนค0าลงอย0างต0อเนื่อง (จาก 32.5 ในช0วงปลายป/ 2560 ถึง 31.2 ในช0วงปลายไตรมาสที่ 1 ของป/ 
2561) อย0างไรก็ตามค0าเงินดอลลาร�มีแนวโน"มที่จะมีเสถียรภาพหรือแข็งค0าข้ึนในช0วงที่เหลอืของป/ 2561 
เนื่องจากมีแนวโน"มการเพิ่มข้ึนของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ การลงทนุในทรัพยากรบุคคลจะยังคงดาํเนินต0อไป
ในป/ 2561 เนื่องจากเรามุ0งเสริมสร"างความเข"มแข็งขององค�กร แต0เราคาดว0าในระยะยาวจะมีการรวมสระบุรีปนู
ขาวรวมเข"าเป9นองค�กรเดียวกัน 
การกู"เงินระยะสัน้เพิ่มข้ึนจากป/ก0อน ในขณะที่เงินกู"ระยะยาวเดิมมีการชําระดอกเบี้ย เงนิกู"ระยะยาวใหม0จํานวน 
330 ล"านบาทที่ใช"ในการซ้ือกิจการของสระบุรีปูนขาว ส0งผลกระทบต0อค0าใช"จ0ายทางการเงนิเพิ่มข้ึน 1.7 ล"านบาท 
ค0าใช"จ0ายภาษีเงินเพิ่มข้ึนเล็กน"อยเนื่องจากสัดส0วนการส0งเสริมการลงทนุ (BOI) น"อยลงเม่ือเทียบกับป/ก0อน กําไร
สุทธิลดลงเนื่องจากต"นทนุทางการเงินที่สูงข้ึนและกําไรก0อนค0าใช"จ0ายทางการเงนิและค0าใช"จ0ายภาษีเงินได"(EBIT) 
ลดลงจากค0าเสื่อมราคาเพิ่มข้ึน 3.7 ล"านบาท 
 

3.2. การวิเคราะห�ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย�รวมเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มข้ึนของที่ดินอาคารและอุปกรณ� จากการเร่ิมดําเนินการของเตาเผา 7 และ
สินทรัพย�จากการซ้ือกิจการสระบุรีปูนขาว 
หนี้สินรวม ในขณะที่เงินกู"ระยะสั้นเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน"อย หนี้สินระยะยาวเพิ่มข้ึนเนื่องจากเงินกู"ระยะยาว 
330 ล"านบาทที่ใช"ในการซ้ือกิจการสระบุรีปนูขาว จึงส0งผลกระทบต0อหนี้สินรวม 
ส0วนของผู"ถือหุ"นเพิ่มข้ึนตามผลประกอบการที่เพิ่มข้ึนจากกําไรสุทธิที่เพิ่มข้ึน 
 

สรุปข'อมูลแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 มีนาคม 2561 เปรียบเทียบ กับ 31 ธันวาคม 2560: 
 

 

 

 

 หน5วย: ล'านบาท 31st Mar 2018 31st Dec 2017 YoY change YoY % change

สินทรัพย�หมุนเวียนรวม 458.99 370.45 88.54 23.9%

สินทรัพย�ไม5หมุนเวียนรวม 949.15 612.03 337.12 55.1%

สินทรัพย�รวม 1408.14 982.48 425.66 43.3%

หนี้สินหมุนเวียนรวม 451.87 332.51 119.36 35.9%

หนี้สินไม5หมุนเวียนรวม 354.86 69.46 285.40 410.9%

หนี้สินรวม  806.73 401.97 404.76 100.7%

ส5วนของผู'ถือหุ'นรวม 601.41 580.51 20.90 3.6%

หนี้สินและส5วนของผู'ถือหุ'นรวม 1408.14 982.48 425.66 43.3%
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3.3. การวิเคราะห�กระแสเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท0าเงินสดในไตรมาส 1 ป/ 2561 มีจํานวน 120 ล"านบาท เพิ่มข้ึน 70 ล"านบาท จาก ณ 
สิ้นป/ 2560 ที่มีเงินสดและรายการเทียบเท0าเงินสด จาํนวน 50 ล"านบาท เนื่องจากปcจจัยดังต0อไปนี ้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานเพิ่มข้ึน เนื่องจากปริมาณขายปูนขาวที่เพิ่มข้ึนและมีการใช"สนิค"าคงเหลือใน
ส0วนของเชื้อเพลิง ประกอบกับมีภาษีหัก ณ ที่จ0ายจากการซ้ือเงินลงทุนค"างจ0ายจํานวน 60 ล"านบาท ที่จะมีการ
จ0ายจริงในไตรมาส 2 ป/ 2561 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนตดิลบ มีสาเหตุหลักมาจากการซ้ือกิจการสระบุรีปูนขาว (320 ล"านบาท) ประกอบ
กับการลงทนุใน Capex ในช0วงคร่ึงหลังของป/ 2561 จะมีการปรับปรุงเตาเผาซ่ึงจะต"องมีการลงทุนใน Capex 
ประมาณ 30 ล"านบาท แต0อย0างไรก็ตามการปรับปรุงเตาเป9นไปตามแผนการและมีการจัดตัง้งบประมาณไว" 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มข้ึนจากการกู"ยืมเงินระยะยาวเพื่อใช"ในการซ้ือกิจการสระบุรีปูนขาว 

สรุปข'อมูลกระแสเงินสด ณ 31 มีนาคม 2561 และ 31 มีนาคม 2560: 

 

หน5วย: ล'านบาท Q1 YTD 2561 Q1 YTD 2560 YoY change YoY % change 

เงินสดและรายการเทียบเท5าเงินสด ณ วันต'นงวด 50.34 96.78 -46.44 -47.99% 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 152.69 -21.20 173.89 -820.08% 

เงินสดสุทธิใช'ไปในกิจกรรมลงทุน -333.77 -18.60 -315.16 -1694.16% 

เงินสดสุทธ ิ(ใช'ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 251.17 48.87 202.30 -413.93% 

เงินสดและรายการเทียบเท5าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 70.09 9.07 61.02 673.17% 

เงินสดและรายการเทียบเท5าเงินสด ณ วันปลายงวด 120.43 105.85 14.58 13.78% 
 
 

 อัตราส5วนทางการเงินที่สําคัญ 

 

Note:  1) Net Debt = Interest bearing liabilities – cash and cash equivalents  
2) Leverage Q1 uses annualized EBITDA 
3) ROFA = (Net profit + Depreciation)/ Average (Q1 2018 and Q4 2017) of property, plant and equipment  

 

 

 

Mr. Geza Perlaki  Mr. Krishnan Subramanian Aylur 

Authorized Director  Authorized Director 

Q1 2561 Q1 2560 FY 2561 FY 2560

อัตราผลตอบแทนต5อผู'ถือหุ'น (ROE) 14.23% 16.92% 14.23% 16.92%

อัตราผลตอบแทนต5อสินทรัพย� (ROA) 7.03% 10.28% 7.03% 10.28%

อัตราผลตอบแทนต5อสินทรัพย�ถาวร (ROFA) 29.09% 36.06% 29.09% 36.06%

อัตราส5วนหนี้สินต5อส5วนผู'ถือหุ'น (เท5า) 1.34 0.67 1.34 0.67

Net Debt/Equity Ratio 0.81 0.25 0.81 0.25

Leverage (Net Debt/EBITDA) 2.27 0.71 2.27 0.71


