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เรื่อง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เอกสารแนบ  ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2561 
 
 ตามที่บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้น าส่งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว  จึงใคร่ขอชี้แจงผล
การด าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
        ขอแสดงความนับถือ 

 
      
 

   (นายกีซา เอมิล เพอราค)ี                                                                                         
        กรรมการผู้จัดการ 
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 ข้อสรุปส ำคัญ 

 ด้านสุขภาพและความปลอดภัย: ไตรมาส 4 ปี 2561 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทั้งนี้ในภาพรวมของปี 2561 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพียง
แค่ 2 ครั้งเท่านั้น 

 รายได้: ไตรมาส 4 ปี 2561 มีรายได้รวม 269 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ของปี 2560 ที่มีรายได้
รวม 212 ล้านบาท ส าหรับทั้งปี 2561 มีรายไดร้วม 1,121 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ท่ีมีรายได้รวม 
920 ล้านบาท 

 EBITDA: ไตรมาส 4 ปี 2561 มี EBITDA จ านวน 54 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 46% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ของปี 2560 ที่มี 
EBITDA จ านวน 37 ล้านบาท ส าหรับปี 2561 มี EBITDA จ านวน 230 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ท่ี
มี EBITDA จ านวน 172 ล้านบาท 

 ก าไรสุทธิ: ไตรมาส 4 ปี 2561 มีก าไรสุทธิจ านวน 25 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560 ที่มีก าไรสุทธิจ านวน 
12 ล้านบาท ส าหรับก าไรสุทธิในปี 2561 มีจ านวนเท่ากับ 85 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีก าไร
สุทธิจ านวน 71 ล้านบาท 

 ยอดขายกลุม่ผลิตภณัฑจ์ากเตา: ไตรมาส 4 ปี 2561 มียอดขายกลุ่มผลิตภณัฑ์จากเตา จ านวน 92,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 
4 ปี 2560 ที่มียอดขายจ านวน 68,000 ตัน ส าหรับปี 2561 มียอดขายรวมในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเตา จ านวน 399,000 ตัน 
เพิ่มขึ้น 43% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มียอดขายจ านวน 278,000 ตัน 

  
คุณกีซา เอมลิ เพอราคี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความเห็นว่า  
“ปี 2561 เป็นปีท่ีบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) ประสบความส าเรจ็อย่างดีเยีย่ม จากการที่เราได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่
ได้วางไว้ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ การเจรญิเตบิโต ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาองค์กร 
“การแก้ไขพ้ืนฐาน” ของบริษัทใกล้จะเสรจ็สมบรูณ์ ส่งผลใหม้ีการปรับปรุงด้านสินทรัพย์ การเพิม่ก าลังการผลิตใหสู้งขึ้น และ
ความก้าวหน้าที่ส าคัญเพื่อให้สอดคล้องกับผลติภณัฑ์ของเรา การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์กรไดถู้กด าเนินการไปพร้อมกัน
อย่างคู่ขนาน โดยเราใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงวิธีการป้องกันไม่ให้มีการเกิด
การบาดเจ็บแม้แตเ่พียงครั้งเดยีว  
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของเรามุ่งเน้นไปที่คณุภาพและบริการ ส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากลกูค้าของเราในรูปแบบของ
มูลค่าทีสู่งขึ้นซึ่งหมายถึงรายได้ทีส่งูขึ้นต่อหน่วยขาย สิ่งนี้สนับสนุนรายได้ที่เพิม่ขึ้นถึง 22% จากปีท่ีผ่านมา อีกทั้งยังได้รับแรง
หนุนจากภาคการตลาดตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในอุตสาหกรรมน้ าตาล เหล็ก และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องใช้ปูนขาว 
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นอกจากน้ี การได้มาซึ่งบริษัท สระบรุีปูนขาว จ ากัด (“SQL”) และความพยายามของทีมงานในการรวมธรุกิจให้ประสบ
ความส าเร็จและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น ท าให้เกิดการเติบโตของธุรกิจทั้งในระดับบนและล่าง การเพิ่มก าลังการผลิตและ
การเข้าซื้อ SQL มีส่วนท าใหร้ายได้เติบโต ในขณะที่ต้นทุนผนัแปร (โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่
เฉพาะเจาะจง) ท าให้ EBITDA เพิ่มขึ้น 34% 
จากการเริ่มต้นของการเปิดเตาเผาที่ 7 ซึ่งเป็นสินทรัพย์ส าคญัที่ห้วยป่าหวาย จะช่วยท าให้ก าลังการผลิตของเราสูงขึ้น โดยมี
ความส าคญัอย่างยิ่งในช่วงฤดูของการผลิตในอุตสาหกรรมน้ าตาล และเรายังได้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่เกดิขึ้น
เนื่องจากปัญหาการด าเนินงานของคู่แข่งของเรา และทั้งหมดนี้คือ "การแก้ไขพื้นฐาน" ซึ่งท าให้เรามคีวามพร้อมอย่างเต็มที่ใน
การหาลูกคา้ นอกจากน้ี เรายังคงเสริมสรา้งองค์กรด้วยการเพิม่ขีดความสามารถในทุกระดับทั้งผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัท 
เมื่อมองถึงปี 2562 ถึงแม้ว่าเราจะลดการมุ่งเน้นไปท่ีภาคการตลาดในส่วนของอุตสาหกรรมน้ าตาลและเหล็ก ซึ่งอุตสาหกรรม
ทั้งสองในปี 2561 ที่ผ่านมามีความแข็งแกร่งอย่างมาก แต่เรายังคงต้องด าเนินการเพื่อให้คงไว้ซึ่งยอดขายให้เท่ากับปีท่ีผ่านมา
ภายใต้สถานการณ์ที่จะเกดิขึ้นในปี 2562 ในภาพรวมของการแข่งขันด้านการตลาดนั้น มีคู่แข่งขันรายใหม่ ๆ เข้าสูภ่าค
การตลาดส่งออก (ประเทศลาว) ดังนั้น แผนของเราคือการสร้างผลิตใหม่ ไปพร้อมกับธุรกิจในด้านการให้บริการวิศวกรรมของ
บริษัทย่อย (บริษัท โกลเด้นไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด) ซึ่งจะเป็นกุญแจส าคัญในการรักษาการด าเนินงานขององค์กรให้คงอยู่ใน
ระดับที่ดี เพื่อสร้างมลูค่าให้แก่ผู้ถอืหุ้นของเรา” 
 

 แนวโน้มสถำนกำรณ์ในอนำคต 

 
ในภาพรวมของปี 2561 ภาวะเศรษฐกิจของไทยขยายตัว 4.1% เปรียบเทียบกับปีก่อนท่ีอยู่ในระดบั 4.0% โดยในปี 2562
เศรษฐกจิคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามคาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะลดลงหากยังมีข้อพิพาททาง
การค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน นอกจากน้ีประเทศไทยมีก าหนดจะจดัการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 จึงเป็นความเสี่ยง
ทางการเมืองที่อาจกระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภคและธุรกิจ รวมถึงกิจกรรมการลงทุน นอกเหนือจากความเสี่ยงเหล่านี้
แล้ว แนวโน้มอุตสาหกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจปูนขาวเป็นไปในทิศทางบวก การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในไตรมาสที่ 4 ปี 
2561 เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเปรยีบเทยีบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 
2561 ค่าใช้จ่ายการลงทุนภาคเอกชนส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การเกดิการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้
อย่างต่อเนื่อง 
ในส่วนของอุตสาหกรรมปูนขาว ด้านการบริโภคยังคงขยายตัว: การเก็บเกี่ยวอ้อยยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมา 
อุตสาหกรรมเหล็กยังคงเติบโต แตจ่ะช้ากว่าปี 2561 ที่ประมาณ 7-8% โดยไดร้ับการสนับสนุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 
ส่วนอุตสาหกรรมที่ส าคญัอื่น ๆ  เชน่ อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (การผลิตอิฐมวลเบา: AUTOCLAVED 
AERATED CONCRETE - AAC) ก็มีแนวโน้มที่ดีเช่นกัน ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมโลหะที่ไม่มีแรเ่หลก็เป็นส่วนประกอบ (The 
nonferrous mining segment) มีแนวโน้มที่จะต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา ซึ่งเราจะต้องเผชิญกับการแข่งขันในประเทศลาว นอกจากน้ี 
ค่าเงินบาทที่คาดว่าจะแข็งค่าขึ้น 4% ในปี 2562 จะเป็นความท้าทายถึงความสามารถในการส่งออกของเรา 
ส าหรับราคาของสินค้าในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 นั้น มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในสิ้นปี 2561 ราคาสินค้าของเราเพิ่ม
ขึ้นมาอยู่ที่ระดบั 3% จากไตรมาสเดียวกันของปีท่ีแล้ว ในขณะที่การแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลต่อการแนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่ของ
บริษัท ซึ่งจะสร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมีนัยส าคญัให้กับลูกคา้ในบางอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อราคาของสินค้า
โดยรวม 
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 สรุปข้อมูลทำงกำรเงิน  

สรุปข้อมลูฐำนะทำงกำรเงิน ส ำหรับงวดสำมเดือน ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 ดังนี้:  

 

สรุปข้อมลูฐำนะทำงกำรเงิน ส ำหรับงวดสิบสองเดือน ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 ดังนี้: 

 

หมายเหตุ: ก าไรข้ันต้น = รายได้จากการขายและบริการ – ต้นทุนขายและบริการ (ไม่รวมรายได้อื่น) 

    Q4 2561 Q4 2560 YoY change YoY % change

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ 266.92 209.13 57.79 28%
ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 1.06 0.44 0.00 0%

รายได้อ่ืน 1.07 2.19 -1.12 -51%

รวมรายได้ 269.05 211.76 57.29 27%
ต้นทุนขายและบริการ 185.46 153.62 31.84 21%

ก าไรข้ันต้น 81.47 55.51 25.95 47%

%ก าไรข้ันต้น 30% 26%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 50.31 42.04 8.26 20%

EBITDA 53.90 36.93 16.97 46%
EBITDA margin 20% 17%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 20.61 20.83 -0.22 -1%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 33.28 16.10 17.19 107%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -5.56 -1.22 4.33 354%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -2.59 -2.74 -0.16 -6%

ก าไรส าหรับงวด 25.14 12.13 13.02 107%
Earnings per share (บาท) 0.08 0.04 0.04 107%

    FY 2561 FY 2560 YoY change YoY % change

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ 1113.33 912.19 201.14 22%
ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 1.06 0.44 0.62 0%

รายได้อ่ืน 6.25 7.13 -0.88 -12%

รวมรายได้ 1120.64 919.76 200.88 22%
ต้นทุนขายและบริการ 794.09 655.12 138.97 21%

ก าไรข้ันต้น 319.23 257.07 62.17 24%

%ก าไรข้ันต้น 28% 28%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 208.04 178.06 29.98 17%

EBITDA 230.09 172.04 58.05 34%
EBITDA margin 21% 19%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 111.58 85.46 26.12 31%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 118.51 86.58 31.93 37%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -19.00 -3.41 15.59 458%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -14.95 -12.38 2.57 21%

ก าไรส าหรับงวด 84.56 70.79 13.77 19%
Earnings per share (บาท) 0.28 0.24 0.05 19%
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3.1 การวิเคราะหผ์ลประกอบการ 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ยังมีแนวโน้มอย่างต่อเนื่องตลอดปีส าหรับปัจจัยส าคัญทีผ่ลักดันให้ผลการด าเนินงานเป็นไป
ทางด้านบวกคือ ปริมาณการขายทีเ่พิ่มขึ้น และราคาขายทีสู่งขึ้น ซึ่งส่งผลใหร้ำยได้รวมเพิ่มขึ้น 27% จากไตรมาส 4 ป ี
2560 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มก าลังการผลติในสุธากัญจนเ์องและได้ส่วนเพิ่มจากควบรวมกับSQL ในไตรมาสนี้
ยอดขายกลุม่ผลิตภณัฑจ์ากเตาเพิม่ขึ้น 25,000 ตันจากไตรมาสเดยีวกันปีก่อน ซึ่งคล้ายกันกับไตรมาส 3 ปี 2561 ที่
ยอดขายเตบิโตมาจากธุรกิจหลัก ไม่มีรายไดจ้ากการขายกลุ่มเครื่องจกัรและอุปกรณ์ อีกท้ัง Golden Lime Engineering 
มีผลกระทบทางลบเนื่องจากมีการตั้งส ารองส าหรับลูกหนี้เก่า อย่างไรก็ตามธรุกิจหลักไดด้ าเนินการดีกว่าความคาดหมาย
โดยสามารถลบผลกระทบจากการขาดรายได้กลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ 50 ล้านบาทในปี 2560 เรายังคาดว่า 
Golden Lime Engineering จะมีส่วนช่วยในการเติบโตของรายได ้เนื่องจากได้มีโครงการจ านวนหน่ึงที่ก าลังอยู่ระหว่าง
การเจรจาซึ่งคาดว่าจะส่งผลบวกให้แก่บริษัทในครึ่งปีแรกของปี 2562  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ยังคงมีการพัฒนาท่ีดีขึ้น โดยสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมของ
ไตรมาส 4 ปี 2561 ลดลง 1% เมือ่เทียบกับไตรมาส 4 ปีก่อน สาเหตุหลักจากผลบวกจากการประสานานร่วมกันกับ SQL 
ด้านต้นทุนผันแปร นอกจากอัตราเงินเฟ้อปกติแล้วนั้น ตามทีไ่ด้รายงานตั้งแต่ไตรมาส 2 ป ี 2561 ราคาเชื้อเพลิงมีการ
ปรับตัวสูงข้ึนเมื่อเปรยีบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ตามการซื้อเช้ือเพลิงลา่สุดในเดือนธันวาคมมีต้นทุนต่ ากว่า
การซื้อเมื่อต้นปีในไตรมาส 1 ปี 2561 ดังนั้นแรงกดดันจากต้นทุนเชื้อเพลิงจะลดลงในปี 2562 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของรูปแบบโรงงาน, การขนส่งภายใน, รูปแบบการใช้ไฟฟ้า ส่งผลใหต้้นทุนลดลงและชดเชยการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
เชื้อเพลิง โดยสัดส่วนต้นทุนขำยรวมต่อรายไดร้วมเท่ากับ 71% เท่ากับสัดส่วนของปี 2560 บริษัทคาดว่าสัดส่วนต้นทุน
ต่อรายได้ในปี 2562 จะลดลงจากการมุ่งเน้นการลดต้นทุนท่ัวท้ังองค์กรประกอบกับราคาเชื้อเพลิงที่ลดลง 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน, ภำษีเงินได้, ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) ไตรมาส 4 ปี 2561 เติบโต
อย่างมีนัยส าคญัเมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตหุลักจากปริมาณการขายและราคาขายทีสู่งขึ้น ภาพรวมทั้งปี 2561 EBITDA 
เพิ่มขึ้น 34% ด้วยแรงสนับสนนุจากบริษัทสระบุรีปูนขาว และการเพิ่มก าลังการผลิตเอง ประกอบกับการเพิ่มมลูค่า
ยอดขาย อย่างไรก็ตาม EBITDA ได้ผลกระทบทางลบจาก Golden Lime Engineering ซึ่งเราคาดว่าจะกลับมาให้ผลบวก
ในปี 2562 นอกจากน้ีบริษัทยังคงความต่อเนื่องในการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลต่อไปในปี 2562 เนื่องจากบริษัท
ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และคาดว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในภาพรวมจะลดลงจากกลยุทธ์
การควบรวมกับ SQL เมื่อเร็วๆนีท้างบริษัทได้ท าการปรับโครงสรา้งค่าตอบแทนและขยายแผนผลตอบแทนระดับบริหาร 
เพื่อรักษาแรงจูงใจของทีมท่ีมีส่วนร่วมในการเติบโตของปี 2561  
ตามที่ได้รายงานในไตรมาสที่แล้วถึงการเริ่มด าเนินการของเตาที่ 7 ในห้วยป่าหวายในไตรมาสที่ 1 และส่งผลให้บริษัทมี
สินทรัพยส์ าคัญเพิม่ขึ้น 200 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาปี 2561 มากกว่าปีก่อน 27 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในไตรมาส 4 
มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับเตาที่ 7 (เพิ่มเป็น 20 ปี) เพื่อสะท้อนอายกุารใช้งานท่ีแท้จริง 
โดยพิจารณาเครื่องจักรเทียบเคยีง ซึ่งเหตุนี้ท าให้ค่าเสื่อมราคาไตรมาส 4 ปี 2561 ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน  
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในไตรมาส 4 ปี 2561 เพิ่มสูงขึ้น 4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560 สาเหตุหลักจาก
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ 330 ล้านบาทที่ใช้ในการซื้อกิจการ SQL ประกอบกับการใช้วงเงินกู้ระยะสั้นส าหรับการซื้อ
เชื้อเพลิง ซึ่งภาพรวมทั้งปีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 16 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน 
ภำษีเงินได้ในไตรมาส 4 ปี 2561 ใกล้เคียงกับไตรมาส 4 ปี 2560 อย่างไรก็ตามภาพรวมทั้งปีภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 2.5 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากผลการด าเนินงานท่ีเพิม่ขึ้น 
ก ำไรสุทธิไตรมาส 4 ปี 2561 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัจากช่วงเดยีวกันปีก่อน สาเหตหุลักจากผลการด าเนินงานท่ีสูงขึ้น 
และการเปลีย่นแปลงค่าเสื่อมราคาเตา 7 ภาพรวมทั้งปี 2561 ก าไรสุทธิเติบโต 19% จากปี 2560 
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3.2 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากการเพิม่ขึ้นของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จากการเริ่มด าเนินการของเตา 7 และสินทรัพย์ส่วน
เพิ่มจากการซื้อกิจการ SQL 
หนี้สินรวม เงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากการใช้สินเช่ือเพื่อการน าเข้าจ านวน 75 ล้านบาท ที่ใช้ส าหรับการน าเข้าเช้ือเพลิง 
การน าเข้าเช้ือเพลิงครั้งนี้ส่งผลใหส้ินค้าคงเหลือท้ังปีเพิ่มขึ้นจ านวน 108 ล้านบาท หนี้สินระยะยาวเพิม่ขึ้นเนื่องจากเงินกู้
ระยะยาว 330 ล้านบาทที่ใช้ในการซื้อกิจการ SQL ในปี 2561 โดยไม่มรีายการกูย้ืมเพิ่มเติมในสระบุรีปูนขาว ประกอบ
กับมีการจ่ายเงินต้นอย่างต่อเนื่องของเงินกู้ที่มีอยู่ ส าหรับเงินกู้วงเงินของSQLได้ท าการจ่ายเงินต้นครบจ านวนแล้ว 
ส่วนของผู้ถือหุน้เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการที่เพิม่ขึ้นจากก าไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้น 
 

สรุปข้อมูลแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ 31 ธันวำคม 2561 เปรียบเทียบ กับ 31 ธันวำคม 2560: 
 

  
 

3.3 การวิเคราะห์กระแสเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในไตรมาส 4 ปี 2561 เท่ากับ 39  ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาทจาก ณ สิ้นไตรมาส 3 
ที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด จ านวน 50 ล้านบาท  
 
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้ที่สูงขึน้ แต่ได้ถูกผลกระทบจากราคาเชือ้เพลิงท่ีสูงขึ้น ภาษี
เงินได้นิติบคุคลสูงขึ้นจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น  
 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากการซื้อกิจการSQL  แต่อย่างไรกต็ามการลงทุนยังคง
สอดคล้องกับท่ีการคาดการณไ์ว้ส าหรับปี 2561 ในปี 2562 การลงทุนจะพิจารณาไปท่ีโครงการที่มรีะยะเวลาการคืนทุน
สั้น เช่น การลงทุนในผลติภณัฑ์ใหม่ และการซ่อมแซมที่จ าเป็นตามโครงการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อยืดอายุการใช้งาน 
ทั้งนี้บริษัทยังมองหาการขายสินทรัพย์ส่วนท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลักเพื่อส่งผลบวกต่อกระแสเงินสดในอนาคต 
 
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงินเพิ่มขึ้น จากการกู้ยมืเงินระยะยาวเพื่อใช้ในการซื้อกิจการ SQL เงินทุนหมุนเวียนระยะ
สั้นเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สาเหตุจากราคาเชื้อเพลิงที่เพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับการจัดซื้อเชื้อเพลิงในสระบรุีปูน
ขายไดเ้ปลี่ยนมาเป็นสัญญาระยะยาว ซึ่งจะส่งผลใหต้้นทุนการผลิตลดลง แม้ว่าจะท าให้เงินทุนหมุนเวียนสูงและถึง
จุดสูงสดุในไตรมาส 1 ปี 2561 แต่จะลดลงเมื่อเชื้อเพลิงถูกใช้ในการผลิต 

 หน่วย: ล้านบาท 31st Dec 2018 31st Dec 2017 YoY change YoY % change

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 504.70 370.45 134.24 36%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 936.09 612.03 324.06 53%

สินทรัพย์รวม 1,440.79 982.48 458.31 47%

หน้ีสินหมุนเวียนรวม 510.14 332.51 177.63 53%

หน้ีสินไม่หมุนเวียนรวม 340.91 69.46 271.45 391%

หน้ีสินรวม  851.05 401.97 449.08 112%

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 589.74 580.51 9.23 2%

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,440.79 982.48 458.31 47%
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สรุปข้อมูลกระแสเงินสด ณ 31 ธันวำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560: 
 
 
  

 

 อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 
 

  

Note:  1) Net Debt = Interest bearing liabilities – cash and cash equivalents  
2) Leverage Q2 and FY use annualized EBITDA 
3) ROFA = (Net profit + Depreciation)/ Average (Q2 2018 and Q4 2017) of property, plant and equipment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Geza Perlaki  Mr. Krishnan Subramanian Aylur 

Authorized Director  Authorized Director 

หน่วย: ล้านบาท Q4 YTD 2561 Q4 YTD 2560 YoY change YoY % change

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 50.34 96.78 -46.44 -48%
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 92.16 54.53 37.63 69%
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -394.45 -121.17 273.29 226%

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 290.80 20.19 270.61 1340%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ -11.49 -46.44 34.95 -75%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 38.85 50.34 -11.49 -23%

Q4 2561 Q4 2560 FY 2561 FY 2560

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) 17% 8% 14% 12%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 8% 5% 7% 7%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (ROFA) 34% 23% 29% 28%

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.44 0.69 1.44 0.69
Net Debt/Equity Ratio 1.18 0.44 1.18 0.44
Leverage (Net Debt/EBITDA) 3.24 1.72 3.03 1.48


