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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 SUTHA   … doing better 

ผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัปี  ส้ินสดุ ณ 31 ธนัวำคม 2558 

1. ภำพรวม 

(1) สรปุภำพรวมกำรด ำเนินงำนและปัจจยัส ำคญัท่ีท ำให้มีกำรเปล่ียนแปลง 

ผลประกอบการ ประจ าปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมกี าไรส าหรบังวดจ านวน 96.73 ลา้นบาท 

โดยก าไรสทุธลิดลงจ านวน 31.07 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.3 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน  

 ปัจจยัหลกัทีส่ง่ผลใหผ้ลประกอบการโดยรวมมกีารเปลีย่นแปลงลดลงจากปีทีแ่ลว้ เน่ืองจากในปี 2558 บรษิทัฯ 

มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารลดลง โดยมอีตัราการเปลีย่นแปลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน ปรบัลดลงจ านวน 143.58 ลา้น

บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.4  โดยมรีายการเปลีย่นแปลงทีล่ดลงอย่างเป็นสาระส าคญัไดแ้ก่ ยอดจ าหน่ายสนิคา้ในกลุ่ม

ปูนขาว  ลดลงจ านวน 93.40 ลา้นบาท ยอดจ าหน่ายและตดิตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ ลดลงจ านวน 40.86 ล้านบาท 

และ ยอดจ าหน่ายผลติภณัฑซ์ือ้มาจ าหน่ายไปลดลง จ านวน 11.53 ลา้นบาท  

 จากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ปูนขาวลดลงทัง้ในส่วนปรมิาณการขายและยอดขายโดยยอดขายปูนขาวทีล่ดลง

อย่างเป็นสาระส าคญัไดแ้ก่ลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็, อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ มปีรมิาณและยอด

การจดัจ าหน่ายลดลง  

 ทัง้นี้ในสว่นของการลดลงของอุตสาหกรรมเหลก็เน่ืองจากปัญหาดา้นการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมการผลติเหลก็

กบัเหลก็ส าเรจ็รูปซึง่มกีารน าเขา้จากประเทศจนี จงึมกีารแข่งขนัดา้นราคาค่อนขา้งสูงและลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม

เหลก็มคีวามตอ้งการใชส้นิคา้ในปรมิาณทีไ่ม่แน่นอนขึน้อยู่กบัความตอ้งการของตลาด จงึท าใหย้ากต่อการวางแผนและ

ควบคุมในการก าหนดราคาเสนอขายและจดัสรรปรมิาณการขายใหก้บัลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ  ซึง่มสีญัญาซือ้

ขายกบับรษิทั  จากปัญหาในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ มกีารจดัส่งปูนขาวส่วนใหญ่ใหก้บัอุตสาหกรรมเหลก็ในปรมิาณตาม

ความตอ้งการจ านวนมากแต่ดว้ยความไม่แน่นอนในปรมิาณการจดัซือ้ ดงันัน้หากมชี่วงทีบ่รษิทัฯ มกีารหยุดซ่อมบ ารุง

เตาจะสง่ผลใหป้นูกอ้นมจี านวนไม่เพยีงพอในการจดัสง่และไม่เพยีงพอในการน าไปผลติเพื่อเป็นผลติภณัฑอ์ื่น เช่น ปูน

บด หรอืปนูไฮเดรตซึง่ตอ้งมกีารจดัสง่ใหก้บัลกูคา้กลุ่มอื่นทีม่สีญัญาการซือ้ขายซึง่จ าเป็นต้องมกีารจดัซือ้จดัหาวตัถุดบิ

ปูนก้อนจากภายนอกที่มรีาคาสงูเพื่อน ามาใช้ในการผลติปูนบดและปูนไฮเดรต รวมถงึการจดัส่งในรูปปูนก้อนใหก้บั

อุตสาหกรรมเหลก็ซึง่สง่ผลใหต้น้ทุนการผลติของบรษิทัสงูขึน้ดว้ย    

 โดยในปี 2558 บรษิทัฯ มกี าหนดในการต่อสญัญาการจดัจ าหน่ายปนูบดและปนูไฮเดรตเพิม่ขึน้จากลกูคา้หลกั

ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น   และผลจากแนวโน้มดา้นการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเหลก็ในปี 2558 ท าให้เกดิการแข่งขนั

ค่อนขา้งสงู อกีทัง้ราคาน ้ามนัในตลาดโลกมแีนวโน้มราคาปรบัระดบัทีล่ดต ่าลงเป็นอนัมาก จากราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิที่

ปรบัลดลงท าให้ผู้ผลติรายอื่นๆ ที่มกีารผลติโดยใช้น ้ามนัเป็นเชื้อเพลงิเป็นหลกัมโีอกาสเขา้ร่วมเพื่อแข่งขนัเพิม่ขึ้น 

ดงันัน้ผู้บรหิารจงึตดัสนิใจในการปรบัเปลีย่นแผนการตลาดโดยมนีโยบายไม่เขา้แข่งขนัด้านราคาเพื่อจดัจ าหน่ายปูน

ขาวใหก้บัลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็ในปีนี้  และใหมุ้่งเน้นหาแนววธิเีพื่อลดต้นทุนการผลติ รวมถึงการปรบัปรุง

คุณภาพ เพื่อใหม้กีารพฒันาผลติภณัฑ์เพื่อสามารถขยายฐานลูกค้าไปยงักลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึง่มคีวาม

ตอ้งการใชผ้ลติภณัฑป์นูขาวในรปูของปนูบดและปูนไฮเดรต แต่เนื่องจากในการขยายก าลงัการผลติส าหรบัเครื่องจกัร

ใหม่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการตดิตัง้และสัง่ท าเครื่องจกัร  บรษิทัฯ จงึยงัไม่สามารถจดัจ าหน่ายผลติภณัฑใ์นส่วนของปูน
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รำยงำนประจ ำปี 2558 SUTHA   … doing better 

แปรสภาพเพื่อสรา้งรายไดท้ดแทนยอดขายจากกลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็ซึง่ไม่ไดต่้อสญัญา  บรษิทัฯ เชื่อว่าแนวทางใน

การหยุดเพื่อปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง และพฒันา จะท าให้บรษิัทฯ สามารถจดัจ าหน่ายผลติภัณฑ์ให้กบัลูกค้าทุกกลุ่ม

อุตสาหกรรม รวมถึงลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กได้ส าหรบัการต่อสญัญาในปีถัดไป ซึ่งจะสามารถจ าหน่ายใน

ปรมิาณ และราคาทียุ่ตธิรรมและเหมาะสม และเมื่อผลติภณัฑป์นูขาวสามารถมกีระบวนการแปรรปูเป็นปนูบดและปนูไฮ

เดรตในปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ กจ็ะช่วยเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายใหก้บับรษิทัฯ รวมถงึสามารถขยายฐานการจ าหน่ายไป

ยงัลกูคา้ทีม่คีวามหลากหลายซึง่จะช่วยลดความเสีย่งจากการพึง่พงิอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งดว้ย 

 และในปี 2558 ในส่วนรายรบัจากการจ าหน่ายเครื่องจกัรและอุปกรณ์ รวมถงึการจ าหน่ายเชือ้เพลงิถ่านหนิ 

บรษิทัฯ มรีายรบัลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน  เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิเกดิการชะลอตวั โดยคู่สญัญามกีารขยาย,

ชะลอระยะเวลาการน าเขา้เครื่องจกัรและเลื่อนก าหนดการลงทุนออกไป จงึท าให้การรบัรู้ รายได้ในส่วนโครงการจดั

จ าหน่ายเครื่องจกัรและอุปกรณ์ลดลงเมื่อเทียบกบัผลประกอบการในงวดเดียวกนัของปีก่อน  และในส่วนของการ

จ าหน่ายผลติภณัฑถ่์านหนิ เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแหล่งในการจดัซือ้ถ่านหนิเป็นแหล่งผลติใหม่โดยเป็นถ่าน

หนิชนิดทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมส าหรบัการผลติปนูขาวไดด้ยีิง่ขึน้ แต่เนื่องจากถ่านหนิจากแหล่งผลติใหม่มคีุณสมบตัิ

บางประการไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ทีจ่ะสามารถน าไปใช ้ ดงันัน้ปรมิาณการจ าหน่ายถ่านหนิส าหรบัปี 

2558 จงึมปีรมิาณและยอดจดัจ าหน่ายลดลงซึง่ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษิทัฯ โดยภาพรวมมกีาร

ปรบัลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 

 อย่างไรกต็าม ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดม้กีารจ าหน่ายผลติภณัฑ์โดยมกีารส่งออกในปรมิาณที่เพิม่ขึน้ รวมถึง

จากนโยบายในการปรบัลดรายจ่ายอื่นๆ รวมถงึการปรบัลดต้นทุนในการผลติโดยบรษิทัมกีารบรหิารจดัการเพื่อใหผ้ล

ประกอบการของบรษิทัฯ ยงัคงความสามารถในการท าก าไรในระดบัทีเ่หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 

และมกีารบรหิารเพื่อรกัษาสภาพคล่องของบรษิทัฯ เพื่อมคีวามพรอ้มและความสามารถทีจ่ะขยายการลงทุนเพื่อสรา้ง

ผลตอบแทนส าหรบัอนาคต    

 ในปี 2558 แมภ้าพรวมของผลประกอบการของบรษิทัจะมกีารปรบัลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน  แต่เชื่อว่าเมื่อ

แนวโน้มเศรษฐกจิโดยภาพรวมมแีนวโน้มปรบัไปในทศิทางที่ดขี ึ้น บรษิัทฯ จะสามารถบริหารจดัการเพื่อสร้างฐาน

รายรบัและผลประกอบการใหม้กีารเตบิโตไดอ้ย่างมัน่คง 

(2) ภำวะของเศรษฐกิจและอตุสำหกรรมท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินงำน 

 จากภาพรวมของเศรษฐกจิซึง่บรษิทัฯ คาดว่าอาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2558 

ซึง่วเิคราะหจ์ากสถานการณ์ราคาน ้ามนัโลกมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อนัเป็นผลมาจากกลุ่มประเทศโอเปกตดัสนิใจ

คงก าลงัการผลติ และยงัมผีูผ้ลติน ้ามนัดบิจากชัน้หนิดนิดาน (Shale oil) ในสหรฐัฯ และแคนนาดา จงึส่งผลให้อุปาทาน

น ้ามนัโลกยงัคงลน้ตลาด ซึง่หากสถานการณ์ทีร่ะดบัราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิในตลาดโลกมรีะดบัราคาทีผ่นัผวนอาจส่งผล

กระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯไม่มากกน้็อย  ทัง้นี้เนื่องจากต้นทุนการผลติหลกัของบรษิทั อนัไดแ้ก่ หนิปูน

และเชือ้เพลงิทีม่มีลูค่าซึง่มคีวามเชื่อมโยงโดยตรงกบัราคาเชือ้เพลงิและการขนส่งเนื่องจากเป็นวตัถุดบิหรอืสนิคา้หนัก 

และถอืเป็นตน้ทุนในการผลติและค่าใชจ้่ายหลกัของบรษิทั ดงันัน้หากแนวโน้มราคาเชือ้เพลงิมคีวามผนัผวนจะส่งผลต่อ

ตน้ทุนการผลติและค่าใชจ้่ายในการขนสง่ซึง่รายการเหล่านี้ถา้เกดิการผนัแปรสงูอาจสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่าง

เป็นสาระส าคญัต่อผลการด าเนินการงานของบรษิทั   จากการที่ราคาเชื้อเพลงิมแีนวโน้มระดบัราคาทีล่ดต ่าลงซึ่งใน



  
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 SUTHA   … doing better 

ภาพรวมของการวเิคราะหอ์าจเหน็ว่าเป็นสถานการณ์ทีจ่ะสง่ผลใหต้น้ทนุหรอืค่าใชจ้า่ยขนสง่ถูกลง แต่เน่ืองจากโดยรวม

แลว้ ตน้ทุนเชือ้เพลงิและตน้ทุนการขนสง่โดยรวมไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงในช่วงภาวะวกิฤตการณ์ทีน่ ้ามนัในตลาดโลก

มแีนวโน้มราคาสูงเป็นอย่างมากในช่วงตัง้แต่ก่อนปี 2552 และในก่อนหน้านี้ซึ่งบรษิทัฯ ได้มกีารลงทุนเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีการผลิตโดยหนัมาใช้เชื้อเพลิงในการผลิตเป็นถ่านหินและการลงทุนในระบบขนส่งโดยใช้ระบบ NGV 

ทดแทนการใชน้ ้ามนัดเีซลล ์ดงันัน้หากสถานการณ์ราคาน ้ามนัมกีารปรบัระดบัซึง่ลดต ่าลง ส าหรบัทางดา้นต้นทุนหรอื

ค่าใชจ้่ายอาจไม่สง่ผลใหม้คีวามไดเ้ปรยีบในดา้นการเปลีย่นแปลงลดลงอย่างเป็นสาระส าคญั แต่ในขณะเดยีวกนัรายรบั

ซึง่เกดิจากเงื่อนไขการคดิราคาสนิค้าและค่าบรกิารซึ่งหากรายการใดก าหนดราคาอ้างองิตามราคาน ้ามนัจะถูกปรบั

ลดลงตามระดบัราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิทีล่ดต ่าลงอย่างเป็นสาระส าคญั 

 และภาวะเศรษฐกจิส าหรบัภาคอุตสาหกรรมซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

ไดแ้ก่ การเตบิโตหรอืขยายของอุตสาหกรรมซึง่เป็นลกูคา้หลกัของบริษทั ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเหลก็, อุตสาหกรรมเคม,ี 

อุตสาหกรรมน ้าตาล, อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ, อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ และอุตสาหกรรมก่อสรา้ง ซึง่หาก

อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเหล่านี้ได้รบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปี 2558 อาจส่งผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงด้านรายรับ และปริมาณจากจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท จากข้อมูลส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมรายงานดชันีทางเศรษฐกจิของผลผลติอุตสาหกรรม ซึง่อุตสาหกรรมซึง่มดีชันีหดตวัไดแ้ก่ อุตสาหกรรม

การผลติเหลก็กล้า รวมถึงอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษซึ่งสอดคล้องกบัผลกระทบด้านการด าเนินงานของ

บรษิทัตามทีเ่กดิขึน้ 

(3) ผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงคำดเคลื่อนจำกท่ีได้มีกำรคำดกำรณ์ 

จากผลกระทบซึง่ไดช้ีแ้จง้ดงักลา่วขา้งตน้ สง่ผลใหร้ายรบัและผลประกอบการโดยรวมของบรษิทัฯ มี

ความคลาดเคลื่อนจากทีไ่ดค้าดการณ์ไวโ้ดยผลประกอบการก าไรสทุธขิองบรษิทัลดลงเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี

ก่อน และจากทีไ่ดค้าดการณ์ไว ้

(4) ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสรำ้งรำยรบัของบริษทั 

  บรษิทัฯ มโีครงสรา้งรายรบัประกอบดว้ย 

โครงสรา้งรายรบัของบรษิทั 2558 2557 ผลต่ำง % * % ** 
1. รำยได้จำกขำยและบริกำร  927.18  1,070.76  -143.58  -13.4% -13.3% 
ปนูขาว (แคลเซยีมออกไซดแ์ละแคลเซยีมไฮ
ดรอกไซด)์ 

 756.31  849.71  -93.40  -11.0% -8.6% 

-     จ าหน่ายในประเทศ  664.99  773.38  -108.39  -14.0% -10.0% 
-     จ าหน่ายต่างประเทศ  91.33  76.33   15.00  19.7% 1.4% 

แคลเซยีมคารบ์อเนต  52.98  50.78   2.20  4.3% 0.2% 
-     จ าหน่ายในประเทศ  51.01  47.25   3.76  8.0% 0.3% 
-     จ าหน่ายต่างประเทศ  1.97  3.53  -1.56  -44.2% -0.1% 

ซือ้มาขายไปและรายไดจ้ากการขายและ
บรกิารอื่น 

 101.08  112.61  -11.53  -10.2% -1.1% 
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โครงสรา้งรายรบัของบรษิทั 2558 2557 ผลต่ำง % * % ** 
-     จ าหน่ายในประเทศ  26.54  100.42  -73.88  -73.6% -6.8% 
-     จ าหน่ายต่างประเทศ  74.54  12.19   62.35  511.5% 5.8% 

จ าหน่าย ประกอบ และตดิตัง้เครื่องจกัร
อุปกรณ์ (ต่างประเทศ) 

 16.80  57.66  -40.86  -70.9% -3.8% 

2. ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น   4.74  1.51   3.23  214.5% 0.3% 
3. รายไดอ้ื่นๆ1/  9.99  9.87   0.11  1.1% 0.0% 

รำยได้รวม  941.91  1,082.14  -140.23  -13.0% -13.0% 
 * เปรยีบเทยีบกบัแต่ละรายการ กบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 
 ** เปรยีบเทยีบกบัรายไดร้วม ของงวดปีก่อน 

 

โดยผลประกอบการตามโครงสรา้งรายไดม้รีายการเปลีย่นแปลงดงันี้ 

1) รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 
 ส าหรบัผลติภณัฑป์นูขาว โดยปรมิาณจากจดัจ าหน่ายและยอดจดัจ าหน่ายส าหรบัปี 2558 มปีรมิาณและ

ยอดจดัจ าหน่ายลดลงโดยสว่นทีล่ดลงจากปรมิาณและยอดจดัจ าหน่ายภายในประเทศ โดยมปีรมิาณและยอดจัดหน่าย
ส่งออกไปต่างประเทศเพิม่ขึน้โดยยอดจดัจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้จากปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากก าลงัการผลติของ
ลกูคา้ในต่างประเทศ และการขยายปรมิาณและยอดขายไปยงักลุ่มลกูคา้เดมิและลกูคา้รายใหม่เพิม่ขึน้ 

 ส าหรบัผลติภณัฑแ์คลเซยีมคารบ์อเนต โดยมยีอดจดัจ าหน่ายเพิม่โดยมกีารจดัจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้
ภายในประเทศเพิม่ขึน้ และลกูคา้ในต่างประเทศมกีารจดัจ าหน่ายลดลง 

 ส าหรบัรายการสนิค้าในกลุ่มซือ้มาขายไปและรายไดจ้ากการขายและบรกิารอื่นๆ โดยผลประกอบการ
ลดลงจากปรมิาณการจดัจ าหน่ายสนิคา้ในกลุ่มปนูขาวทีซ่ือ้มาจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ในประเทศลดลงจากนโยบายการลด
การจดัซือ้ปูนกอ้นจากภายนอก รวมถงึผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิถ่านหนิซึง่เป็นเชือ้เพลงิประเภททีบ่รษิทัฯใชเ้ป็นวตัถุดบิมี
การจดัจ าหน่ายลดลงเนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงแหล่งผลิตซึ่งมีคุณสมบตัิไม่ตรงกบัที่ลูกค้าต้องการ และมีการจดั
จ าหน่ายสนิคา้โดโลไมทเ์ผาซึง่เป็นผลติภณัฑท์ีส่ง่ไปจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ในต่างประเทศเพิม่ขึน้  

ส าหรบัรายการจ าหน่าย ประกอบและตดิตัง้เครื่องจกัรซึง่เป็นยอดสง่ขายต่างประเทศ ส าหรบัปี 2558 มี
ยอดจดัจ าหน่ายลดลงเนื่องจากคู่สญัญามกีารชะลอโครงการลงทุนทีข่ยาย และชะลอการน าเขา้เครื่องจกัร รวมถงึมกีาร
ขยายระยะเวลาการน าเขา้เครื่องจกัรออกไป จงึท าใหก้ารรบัรูร้ายไดส้ าหรบัปี 2558 มกีารรบัรูร้ายไดท้ีล่ดลงเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน 

2) ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น โดยก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นส าหรบัปี 2558 บรษิทัฯ มกี าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่นเพิม่ขึน้เน่ืองจากแนวโน้มของอตัราคา่เงนิบาททีอ่่อนตวัลงจงึท าใหก้ารรบัรูผ้ลประกอบการรายไดจ้ากการ
ขายทีร่บัช าระเป็นสกุลเงนิต่างประเทศมผีลประกอบการก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้ 

3) รายไดอ้ื่นๆ ประกอบดว้ยรายไดค้่าเช่ารบั รายไดด้อกเบีย้รบั ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในกองทุนเปิด 
รายไดจ้ากการขายสนิทรพัย ์ รวมถงึรายไดจ้ากการขายเศษซากจากกระบวนการผลติ ส าหรบัปี 2558 บรษิทัฯ มกีาร
พฒันาและปรบัปรงุผลติภณัฑซ์ึง่ในกระบวนการปรบัปรุงจะมเีศษซากจากกระบวนการซึง่สามารถจดัจ าหน่ายได ้ จงึท า
ใหผ้ลประกอบการรายไดอ้ื่นๆ ส าหรบัปี 2558 มผีลประกอบการเพิม่ขึน้ 
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2. วิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน  
หน่วย: ลา้นบาท 2558 % 2557 % เปล่ียน % 

   Rev  Rev แปลง YoY 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 927.18 98.4% 1,070.76 98.9% (143.58) -13.4% 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 4.74 0.5% 1.51 0.1% 3.23 213.0% 
รายไดอ้ื่น  9.99 1.1% 9.87 0.9% 0.12 1.2% 
รวมรำยได้ 941.91 100.0% 1,082.14 100.0% (140.24) -13.0% 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 631.99 67.1% 707.52 65.4% (75.52) -10.7% 
ก ำไรขัน้ต้น 295.18 31.8% 363.24 33.9% (68.06) -18.7% 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 191.94 20.4% 217.85 20.1% (25.91) -11.9% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 97.96 10.4% 121.54 11.2% (23.58) -19.4% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 93.98 10.0% 96.31 8.9% (2.33) -2.4% 

EBITDA 207.99 22.1% 246.39 22.8% (38.40) -15.6% 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 8.41 0.9% 17.83 1.6% (9.42) -52.8% 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 12.84 1.4% 11.16 1.0% 1.68 15.0% 
ก ำไรส ำหรบังวด 96.73 10.3% 127.80 11.8% (31.07) -24.3% 

          * % Rev ค านวณ % เทยีบจากรายไดร้วม 
 

1) รำยได ้
(1) รำยได้รวม 

 

 

 

 

2558 2557 ผลต่าง %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 927.18 1,070.76 (143.58) -13.3%

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 4.74 1.51 3.23 0.3%

รายไดอ้ื่น ๆ  9.99 9.87 0.11 0.0%

รายไดร้วม 941.91 1,082.14 (140.24) -13.0%
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(2) รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

 

                  โดยมีรำยกำรเปล่ียนแปลงในแต่ละกลุม่อตุสำหกรรมดงัน้ี 

 

 

ปี 2558 ปี 2557 เปลีย่นแปลง รอ้ยละ 

  ปนูขาว ( LIME) 756.32 849.71 (93.39) (10.99)

  แคลเซยีมคารบ์อเนต ( CaCO3) 52.98 50.78 2.20 4.33

  ซื้อมาขายไปและบรกิาร 101.08 112.61 (11.53) (10.24)

  จ าหน่ายและตดิตัง้เครือ่งจกัรอุปกรณ์ 
(ต่างประเทศ) 

16.80 57.66 (40.86) (70.86)

  รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 927.18 1,070.76 (143.58) (13.41)
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       2)  ต้นทุนขำยและบริกำรและค่ำใช้จำ่ย 

            (1)  ต้นทุนขำยและบริกำร และอตัรำก ำไรขัน้ต้น 

 

ผลประกอบการส าหรบัปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2558 และงวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557   

บรษิทัมตี้นทุนขายสนิค้าและบรกิารโดยภาพรวมลดลงจากปรมิาณการขายโดยรวมลดลง โดยมอีตัรา
ต้นทุนส าหรบัปีเมื่อเปรยีบเทยีบจากรายได้รวมส าหรบัปี โดยต้นทุนขายเฉลี่ยของสนิค้าหลกัมกีารปรบัลดจากราคา
เชือ้เพลงิทีม่กีารปรบัลดลง 

โดยมอีตัราก าไรขัน้ตน้ เปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 ส าหรบัอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรบัปี 2558 ปรบัลดลงจ านวน 68.06 ลา้นบาท โดยมกีารเปลีย่นแปลงอย่างเป็น
สาระส าคญัไดแ้ก่ ราคาขายเฉลีย่ซึง่มกีารปรบัลดตามระดบัราคาน ้ามนั โดยอตัราก าไรขัน้ต้นแยกตามสนิคา้มกีารปรบั
ลดลงจากปีก่อน 

ปี 2558 ปี 2557 เปลีย่นแปลง %

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 941.91 1,082.14 (140.24) -13.0%

ตน้ทุนขายและบรกิาร 631.99 707.52 (75.52) -10.7%

ก าไรขัน้ตน้ 295.18 363.24 (68.06) -18.7%
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(2)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าขนส่งสนิค้า ค่าใชจ้่ายโรงงาน ค่าน ้ามนั
ดเีซล เงนิเดอืนและค่าแรง ค่าซ่อมแซมอาคารและบา้นพกัพนกังาน และค่าเสือ่มราคายานพาหนะ ส าหรบังวดปี สิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และงวดปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557  บรษิทัมคี่าใชจ้่ายขายและบรหิาร จ านวน 191.94 
ลา้นบาท และ 217.85 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 25.91 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 12  โดยค่าใชจ้่ายหลกั ๆ 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการขายปรบัลดลงจากค่าขนสง่สนิคา้ลดลง  และค่าใชจ้่ายบรหิารปรบัลดลงตามนโยบายการปรบัลด
รายจ่าย  และตน้ทุนทางการเงนิส าหรบัปี 2558 และ ปี 2557 จ านวน 8.41 ลา้นบาท และ 17.83 ลา้นบาท ตามล าดบั
โดยปรบัลดลงจากดอกเบีย้จ่ายลดลงจากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวในระหว่างปี   ส าหรบัภาษีเงนิได ้
ส าหรบังวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มภีาษเีงนิได ้จ านวน 
12.84 ลา้นบาท และ 11.16 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้จ านวน 1.68 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.04 ซึง่เพิม่จาก
ผลประกอบการสว่นทีไ่ม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุน    

 

 3)  ก ำไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีก าไรส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่  31 
ธนัวาคม 2558 จ านวน 96.73 ล้านบาท เทยีบกบั
ก าไรสุทธิของปี 2557 จ านวน 127.80 ล้านบาท 
โดยก าไรสุทธิลดลงจ านวน 31.07 ล้านบาท หรือ
คดิเป็น 24.3 % และมกี าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นๆ 
ส าหรบัปี 1.39 ลา้นบาท คดิเป็นก าไรเบด็เสรจ็รวม
ส าหรบัปี 98.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมี
จ านวน 128.76 ล้านบาท ลดลง 30.65 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็น 23.80% โดยอตัราก าไรสุทธิค านวณ
จากก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2558 คิดเป็น 
10.40 % และอตัราก าไรสุทธสิ าหรบังวดคดิเป็น 
10.27 %     โดยมีคิดเป็นก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน
ส าหรบัปี 2558 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 คดิ
เป็น 0.32 บาท/หุน้  

ด้านอตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ส าหรบัปี 
2558 เท่ากบั 15.56 %  ลดลงจากปี 2557 ซึ่งท า
ได้ 28.25 %  โดยลดลงเนื่องจากผลประกอบการ
ส า ห รับ ง ว ด ปี  2558 ป รับ ลดล ง  แ ล ะ อัต ร า
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม (ROA) ส าหรบัปี 
2558 เท่ากบั 10.04 % ลดลงจากปี 2557  ซึ่งท า
ได้ 14.98% จากการที่บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์เพิม่ขึ้น
จากสว่นกจิการทีม่กีารขยายขณะทีผ่ลประกอบการ
ส าหรบังวดปรบัลดลง 
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3. ฐำนะกำรเงิน 

ฐานะทางการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มดีงันี้   

หน่วย:ลา้นบาท 

  31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง 

สินทรพัยห์มุนเวียน 466.04 476.44 (10.40) -2.18% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 546.56 437.10 109.46 25.04% 

รวมสินทรพัย ์ 1,012.60 913.54 99.06 10.84% 

  31 ธนัวำคม  2558 31 ธนัวำคม 2557 เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 303.89 238.05 65.84 27.66% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 83.04 57.93 25.11 43.34% 

รวมหน้ีสิน 386.93 295.98 90.95 30.73% 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 625.67 617.56 8.11 1.31% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,012.60 913.54 99.06 10.84% 
 

สรปุฐำนะกำรเงิน 

1)  สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจ านวน 1,012.60 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 31 ธนัวาคม 
2557  จ านวน 99.06 ลา้นบาท คดิเป็น 11% จาก ณ สิน้ปี 2557 

โดยการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัของสนิทรพัย ์มดีงันี้ 

  (1) รำยกำรเงินสดและเทียบเท่ำเงินสด ลดลง 9.57 ล้ำน บาท ประกอบดว้ย 

 เงนิสดรบัจากกจิกรรมด าเนินงาน เพิม่ขึน้ 189.45 ลา้นบาท 
 เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการลงทนุ 143.23 ลา้นบาท (โดยเป็นเงนิลงทุนชัว่คราว จ านวน 50 ลา้น

บาท, การจดัซือ้ทีด่นิและเครื่องจกัร 181.23 ลา้นบาท, เงนิฝากทีม่ภีาระค ้าประกนั 12 ลา้นบาท) 
 เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 55.78 ลา้นบาท (เพิม่ขึน้จากเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวรวม 

102.62 ลา้นบาท และลดลงจากการช าระหนี้เงนิกูย้มืระยะยาวและสญัญาเช่าทางการเงนิ 57.27 
ลา้นบาท, จ่ายเงนิปันผล 90 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบีย้ 11.14 ลา้นบาท 

(2) เงินลงทุนชัว่ครำว ลดลง 48.49 ล้ำนบำท  
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(3) ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน ๆ เพ่ิมขึน้ 20.42 ล้ำนบำท ประกอบดว้ย  

  
       หน่วย : ลา้นบาท 

ลกูหนี้การคา้ คงคา้ง ณ 31 ธนัวาคม 2558 2558 2557 เปลีย่นแปลง 
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 124.48 102.80 21.69 
คา้งช าระ    
   1 - 90 วนั 29.33 32.16 -2.84 

91 - 180 วนั 1.82 - 1.82 

มากกว่า365 วนั 1.38 1.38 - 
รวม 157.01 136.34 20.67 

หกั: ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู -1.38 -1.38 - 

รวมลกูหนี้การคา้ - สุทธ ิ 155.63 134.96 20.67 

ลกูหนี้อืน่   - 

รวมลกูหนี้อื่น 0.12 0.37 -0.25 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 155.75 135.33 20.42 

   โดยระยะเวลาการใหเ้ครดติกบัลกูคา้โดยเฉลีย่อยูท่ี ่30-60 วนั  
   โดยอตัราการเกบ็หนี้เฉลีย่ ในปี 2558 จ านวน 57 วนั ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2557 จ านวน 10 วนั 
 

(4)  สินค้ำคงเหลือ เพ่ิมขึน้ 12.56 ล้ำนบำท ประกอบดว้ย 

 สนิคา้ส าเรจ็รปู เพิม่ขึน้ 7.91 ลา้นบาท 
 งานระหว่างท า เพิม่ขึน้ 3.24 
 วตัถุดบิเพิม่ขึน้ 2.31 ลา้นบาท  
 วสัดุสิน้เปลอืงลดลง 47.79 ลา้นบาท  
 สนิคา้ระหว่างทางเพิม่ขึน้ 46.88 ลา้นบาท  

 
โดยระยะเวลาจดัเกบ็สนิคา้โดยเฉลีย่ มดีงันี้ 

ระยะเวลาจดัเกบ็สนิคา้เฉลีย่ (วนั) 2558 2557 ผลต่าง 
สนิคา้ทัง้หมด 107 67 40 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 7 4 3 

โดยระยะเวลาการจดัเกบ็สนิคา้ทัง้หมดทีเ่พิม่ขึน้ จากการทีบ่รษิทัฯ มงีานระหว่างท าจากการสัง่ผลติ
เครื่องจกัรซึง่ยงัไม่ไดส้ง่มอบจงึท าใหม้รีะยะเวลาจดัเกบ็สนิคา้คงคลงัเพิม่ขึน้ รวมถงึมีการจดัเกบ็
หนิปนู, จดัเกบ็เชือ้เพลงิถ่านหนิส ารองไวเ้ป็น Safety Stock  โดยมสีนิคา้ระหว่างทางไดแ้ก ่ถ่านหนิซึง่
มจี านวนวนัเพิม่ขึน้จากระยะเวลาการรอการขนถ่ายสนิคา้ซึง่น าเขา้ปรมิาณมากโดยทยอยน าสง่เขา้
โรงงาน โดยสนิคา้ส าเรจ็รปู หรอืวตัถุดบิหลกัมรีะยะเวลาการจดัเกบ็โดยเฉลีย่ส าหรบัปี 2558 เพิม่ขึน้
เพยีงเลก็น้อยโดยระยะเวลาจดัเกบ็ทีเ่พิม่ขึน้อยู่ระหว่าง 2-10 วนั 
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(5)   ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ เพ่ิมขึน้ 99.37 ล้ำนบำท ประกอบดว้ย    
 ซือ้สนิทรพัยใ์นระหว่างปีประมาณ 177.20 ลา้นบาท สว่นใหญ่ ไดแ้ก่ งานระหว่างก่อสรา้ง

ประกอบดว้ยอาคารและสว่นปรบัปรุงอาคารโรงผลติ คลงัสนิคา้ และเครื่องจกัรอุปกรณ์ รถตกั 
ส าหรบัการขยายโรงงานแห่งใหม่ทีส่าขาหว้ยป่าหวาย และงานตดิตัง้เครื่องจกัรส าหรบัการผลติที่
สาขาหน้าพระลาน  

 ซือ้ทีด่นิเพิม่จ านวน 36 ไร ่มลูคา่ 12.19 ลา้นบาท ที ่ต.หว้ยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี
 การลดลงจากค่าเสือ่มราคาของทรพัยส์นิ จ านวน 90.02 ลา้นบาท 

  

2)  หน้ีสิน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม 386.93 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 90.95 ลา้นบาท อตัราหนี้สนิที่
เพิม่ขึน้คดิเป็น 30.73% จาก ณ สิน้ปี 2557  
โดยการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัของหนี้สนิ มดีงันี้ 
1) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้ 0.65 ลา้นบาท 
2) เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นๆ เพิม่ขึน้ 40.97 ลา้นบาท  

  3) สญัญาเชา่ทางการเงนิ ลดลง 16.02 ลา้นบาท 
  4) เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ เพิม่ขึน้ 6.09 ลา้นบาท 
  5) ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายและหนี้สนิหมุนเวยีนอื่นๆ ลดลง 3.08 ลา้นบาท 
6) เงนิกูย้มืระยะยาว เพิม่ขึน้ 61.97 ลา้นบาท  
7) ส ารองผลประโยชน์ของพนกังานเพิม่ขึน้ 0.37 ลา้นบาท 

 
3)  ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ จ านวน 625.67 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 8.11 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็น 1.31 % โดยมกี าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปีจ านวน 98.11 ลา้นบาท และจ่ายปันผลภายใน
รอบระยะเวลาบญัชจี านวน 90 ลา้นบาท โดยในปี 2558 มกีารตัง้ส ารองตามกฎหมาย จ านวน 4.55 ลา้น
บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทั มกี าไรสะสมทีจ่ดัสรรส ารองตามกฎหมายครบแลว้ จ านวน 30 ลา้น
บาท โดยมกี าไรทีย่งัไมจ่ดัสรรจ านวน  100.30 ลา้นบาท 

 

โครงสรา้งทางการเงนิ 2558 2557 2556 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.62 0.48 1.76 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้สุทธ ิ(เท่า) 0.37 0.30 1.41 

               
ส าหรบัโครงสรา้งทางการเงนิ บรษิทัมอีตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ส าหรบัปี 2558 คดิเป็น 0.62 เท่า

ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2557 ซึง่มอีตัรา 0.48 เท่า โดยสาระส าคญัส าหรบัหนี้สนิทีป่รบัเพิม่จากเงนิกูย้มืเพื่อขยายการลงทุนที่
โรงงานสาขาหว้ยป่าหวาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 SUTHA   … doing better 
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อตัรำส่วนสภำพคล่อง 

Current ratio Quick ratio

4.          กำรวิเครำะหก์ระแสเงินสดและสภำพคลอ่ง 

  31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 เปลีย่นแปลง 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน       

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 189.45 149.38 40.07 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน       
เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมลงทุน (143.23) (165.79) 22.56 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ       
เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมจดัหาเงนิ (55.78) 242.80 (298.58) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สุทธิ (9.57) (54.46) 44.89 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 55.88 110.34 (54.46) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 46.30 55.88 (9.57) 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลดลง 9.57 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
   เงนิสดยกมาตน้งวด จ านวน  55.88 ลา้นบาท 
 เงนิสดรบัจากกจิกรรมด าเนินงาน ไดม้า 189.45 ลา้นบาท 
 เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน ใชไ้ป 143.23 ลา้นบาท 
 เงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ ใชไ้ป 55.78 ลา้นบาท 
คงเหลอืเงนิสดสุทธ ิณ 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 46.30 ลา้นบาท 

 

อตัราสว่นสภาพคล่องและอตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ 
ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีอัตราส่วน
สภาพคล่องในอตัรา 1.53 เท่า ลดลงจากปี 2557 ซึง่มี
อตัราสว่นสภาพคล่อง 2 เท่า และ อตัราสว่นสภาพคล่อง
หมุนเรว็ มอีตัรา 0.84 เท่าลดลงจากปี 2557 ซึง่มอีตัรา 
สภาพคล่องหมุนเรว็ 1.23 เท่า ซึง่โดยภาพรวม บรษิทัฯ 
ยงัคงมสีภาพคล่องทีด่ ีโดยการเปลีย่นแปลงสภาพคล่อง
อย่างมสีาระเน่ืองจากสนิทรพัยห์มุนเวยีนไดแ้ก่ รายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินลงทุน
ชัว่คราวลดลง และรายการหนี้สนิหมุนเวยีนที่เพิม่จาก
จากเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นปรบัเพิม่ขึน้ 

                                                                   


