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Registration no : 0107556000248 

 
ที ่(SUTHA-SET) 021/2559/Thai 

วนัที ่ 15 สงิหาคม 2559 
 
เรือ่ง   ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
         ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เอกสารแนบ  ค าอธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน ณ 30 มถุินายน 2559 
 
 ตามทีบ่รษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดน้ าส่งงบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวด
สามเดอืน และงวดหกเดอืน  สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 ซึง่ผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
แลว้  จงึใครข่อชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ซึง่มรีายละเอยีดตามเอกสารทีแ่นบ 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

        ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

 (นายปัญชฤทธิ ์มนตเ์สรนุีสรณ์)    
                                                                                              ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
                                                                                  /ผู้ มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศ 
 

http://www.goldenlime.co.th/
mailto:glmis@goldenlime.co.th


 

ประจ ำปี 2559 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

1 
 

SUTHA 

ผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุด ณ 30 มิถนุำยน 2559 

รายงานผลประกอบการส าหรบังวดสามและงวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 มถุินายน 2559 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวด

เดยีวกนัของปีก่อนเป็นดงันี้ 

ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 มถุินายน 2559 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมทัง้สิน้ 198.84 ลา้นบาท โดยมกี าไรสทุธิ

ส าหรบังวดจ านวน 17.47 ลา้นบาท ก าไรสทุธลิดลงจ านวน 15.60 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 47.17 % เมื่อเทยีบกบังวด

เดยีวกนัของปีก่อน   

ส าหรบังวดหกเดอืน  สิน้สดุวนัที ่ 30 มถุินายน 2559 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมทัง้สิน้ 435.80 ลา้นบาท โดยมกี าไรสทุธิ

ส าหรบังวดจ านวน 45.43 ลา้นบาท ก าไรสทุธลิดลงจ านวน 24.92 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 35.43% เมื่อเทยีบกบังวด

เดยีวกนัของปีก่อน 

หน่วย:ลา้นบาท 2Q/2016 2Q/2015 YoYDif 
+/- 

YoY 
% +/- 

6M/2016 6M/2015 YoYDif 
+/- 

YoY 
% +/- 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 193.19 241.05 (47.87) -19.86% 428.78 512.51 (83.73) -16.34% 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 0.00 0.68 (0.68) -100.00% 0.00 1.12 (1.12) -100.00% 

รายไดอ้ื่น 5.66 1.50 4.16 277.71% 7.02 4.04 2.98 73.63% 

รวมรำยได้ 198.84 243.23 (44.39) -18.25% 435.80 517.67 (81.87) -15.81% 

ตน้ทุนขายและบรกิาร 135.06 152.08 (17.02) -11.19% 293.77 330.02 (36.25) -10.98% 

ก ำไรขัน้ต้น 58.13 88.97 (30.85) -34.67% 135.02 182.49 (47.47) -26.01% 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 42.43 51.70 (9.27) -17.93% 87.95 103.50 (15.56) -15.03% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 20.75 28.83 (8.08) -28.04% 45.90 55.65 (9.75) -17.51% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 21.68 22.86 (1.19) -5.19% 42.04 47.85 (5.81) -12.14% 

EBITDA 45.55 61.38 (15.83) -25.79% 101.94 127.84 (25.90) -20.26% 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 1.39 1.96 (0.58) -29.43% 3.01 4.85 (1.84) -37.88% 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 2.50 4.42 (1.92) -43.47% 5.65 8.95 (3.30) -36.85% 

ก ำไรส ำหรบังวด 17.47 33.07 (15.60) -47.17% 45.43 70.35 (24.92) -35.43% 
 

1. กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

1.1 รำยได ้

รำยได้รวมของบริษทั ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุ
วนัที ่30 มถุินายน 2559 และงวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่
30 มถุินายน 2558 มจี านวน 198.84 ลา้นบาท และ 
243.23 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 44.39 ลา้น
บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 18.25 ส าหรบังวดหกเดอืน 
สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2559 และงวดหกเดอืน สิน้สดุ
วนัที ่ 30 มถุินายน 2558 มจี านวน  435.80 ลา้นบาท 
และ 517.67 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 81.87 
ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 15.81 

 

Q2/2559, 
198.84 

Q2/2558, 
243.23 

(44.39) 

มค-มยิ/2559, 
435.80 

มค-มยิ/2558, 
517.67 

(81.87) 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 
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รำยได้รวมของบริษทัฯ  
ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสุด 30 มิถนุำยน 2559 มกีารเปลีย่นแปลงเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน มดีงันี้ 

- รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร มยีอดขายเปลีย่นแปลงลดลง 47.87 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.86  

- ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น มมีลูค่าทีเ่ปลีย่นแปลงลดลง 0.68 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 

- รายไดอ้ื่นๆ มมีลูค่าทีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 4.16 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 277.71  

ส ำหรบังวดหกเดือน ส้ินสุด 30 มิถนุำยน 2559 มกีารเปลีย่นแปลงเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน มดีงันี้ 

- รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร มยีอดขายเปลีย่นแปลงลดลง 83.73 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16.34 

- ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น มมีลูค่าทีเ่ปลีย่นแปลงลดลง 1.12 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 

- รายไดอ้ื่นๆ มมีลูค่าทีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 2.98 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 73.63 

โดยรายได้จากการขายสนิค้าและบริการของบรษิัทฯ  ประกอบด้วยสนิค้าหลกัได้แก่ ผลติภณัฑ์ปูนขาวซึ่งจ าหน่าย

ใหก้บัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมเป็นสว่นใหญ่ ซึง่สนิคา้ปนูขาวมยีอดขายลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน

โดยมกีารปรบัลดลงทัง้ปรมิาณและราคาขาย ทัง้นี้สว่นหนึ่งเป็นผลจากแนวโน้มของเศรษฐกจิ จงึส่งผลความต้องการใช้

ลดและท าใหเ้กดิการแขง่ขนัจากผูผ้ลติในตลาดมสีงูขึน้ โดยอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็,  

อุตสาหกรรมเคม ีและอุตสาหกรรมก่อสรา้ง เป็นต้น  นอกจากนี้ยงัมปีรมิาณการขายที่ลดลงจากกลุ่มลูกคา้ที่มคีวาม

ตอ้งการใชม้ปีรมิาณการใชล้ดลงตามฤดกูาล เช่น กลุ่มลูกคา้น ้าตาลมปีรมิาณการใชล้ดลง และในส่วนของผลติภณัฑท์ี่

เป็นกลุ่มซือ้มาขายไปและส่งออกมปีรมิาณการขายลดลง ในส่วนของผลติภณัฑ์แคลเซยีมคาร์บอเนต ซึง่เป็นอกีหนึ่ง

ผลติภณัฑห์ลกัมปีรมิาณการขายปรบัเพิม่ขึน้เลก็น้อย และในสว่นการจ าหน่ายสนิคา้เชือ้เพลงิถ่านหนิประเภททีใ่ชง้านมี

ปรมิาณการจ าหน่ายลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนซึง่เป็นผลจากลูกคา้หลกัมกีารหนัไปใชเ้ชือ้เพลงิ

น ้ามนัซึง่ปัจจุบนัมตีน้ทุนลดลงแทน และในสว่นการจ าหน่ายเครื่องจกัรและอุปกรณ์ปรบัลดลงจากการสง่มอบเครื่องจกัร

และอุปกรณ์โครงการแรกแลว้เสรจ็แลว้ โดยโครงการต่อไปลกูคา้ยงัไม่ไดน้ดัหมายก าหนดการสง่มอบ  

1.2 ต้นทุนขำยและบริกำรและค่ำใช้จำ่ย 

1.2.1 ต้นทุนขำยและบริกำร และอตัรำก ำไรขัน้ต้น 

ต้นทุนขำยรวมของบริษทัฯ 

ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2559 และงวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 มี

จ านวน 135.06 ลา้นบาท และ 152.08 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 17.02 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 11.19%  

ส าหรบังวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2559 และงวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2558 มี

จ านวน 293.77 ลา้นบาท และ 330.02 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 36.25 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 10.98 % 

 โดยตน้ทุนขายรวม ประกอบดว้ยตน้ทุนการผลติสนิคา้หลกัไดแ้ก่ปนูขาวลดลงจากยอดขายทีล่ดลง  
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อตัรำก ำไรขัน้ต้นของบริษทั  

ส าหรบังวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2559 และงวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2558  

บรษิทัมกี าไรขัน้ตน้จ านวน 58.13 ลา้นบาท และ 88.97 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 30.85 ลา้นบาท หรอืลดลง

รอ้ยละ 34.67  

ส าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2559 และงวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2558  

บรษิัทมกี าไรขัน้ต้นจ านวน 135.02 ลา้นบาท และ 182.49 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 47.47 ล้านบาท หรอื

ลดลงรอ้ยละ 26.01 

โดยทีอ่ตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบังวดสามเดอืน และงวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30มถุินายน 2559 และ สิน้สุดวนัที ่

30 มถุินายน 2558 มดีงันี้ 

อตัราก าไรขัน้ตน้เทยีบจากยอดขาย
สนิคา้และบรกิาร 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุด ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุด 

วนัที ่30 มถุินายน วนัที ่30 มถุินายน 
2559 2558 2559 2558 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 30.09% 36.91% 31.49% 35.61% 
 

1.2.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ส าหรบังวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2559 และงวดสามเดือน สิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2558  

บรษิทัมคี่าใชจ้่ายขายและบรหิาร จ านวน 42.43 ลา้นบาท และ 51.70 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 9.27 ลา้นบาท 

หรอืลดลงรอ้ยละ 17.93 โดยมคี่าใชจ้่ายในการขายลดลงจ านวน 8.08 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 28.04 และค่าใชจ้่าย

ในการบรหิารลดลง 1.19 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.19 

ส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2559 และงวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2558  บรษิทั

มคี่าใช้จ่ายขายและบรหิาร จ านวน 87.95 ลา้นบาท และ 103.50 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 15.56 ล้านบาท 

หรอืลดลงรอ้ยละ 15.03 โดยมคี่าใชจ้่ายในการขายลดลงจ านวน 9.75 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 17.51 และค่าใชจ้่าย

ในการบรหิารลดลง 5.81 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 12.14 
 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 

ส าหรบังวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2559 และงวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2558  

บรษิทัมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ จ านวน 1.39 ลา้นบาท และ 1.96 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 0.58 ลา้นบาท หรอื

ลดลงร้อยละ 29.43 และมคี่าใช้จ่ายภาษีเงนิไดจ้ านวน 2.50 ล้านบาท และ 4.42 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 

1.92 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 43.47  

ส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2559 และงวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2558  บรษิทั

มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ จ านวน 3.01 ลา้นบาท และ 4.85 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 1.84 ลา้นบาท หรอืลดลง

รอ้ยละ 37.88 และมคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ จ านวน 5.65 ลา้นบาท และ 8.95 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 3.30 

ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 36.85 
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2. กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงิน 

ฐานะทางการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 เปลีย่นแปลงจากงวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มดีงันี้       
                                                                                                                                             หน่วย:ลา้นบาท 

  30 มิถนุำยน 2559 31 ธนัวำคม 2558 เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง 

สินทรพัยห์มนุเวียน 373.28 466.04 (92.76) -19.90% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 580.50 546.56 33.94 6.21% 

รวมสินทรพัย ์ 953.78 1,012.60 (58.82) -5.81% 

  30 มิถนุำยน 2559 31 ธนัวำคม  2558 เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น         

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 259.27 303.89 (44.62) -14.68% 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 114.53 83.04 31.49 37.92% 

รวมหน้ีสิน 373.80 386.93 (13.13) -3.39% 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 579.98 625.67 (45.69) -7.30% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 953.78 1,012.60 (58.82) -5.81% 

สรปุฐำนะกำรเงิน 

2.1 สินทรพัย ์

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจ านวน 953.78 ลา้นบาท ลดลงจาก 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 
58.82 ลา้นบาท คดิเป็น 5.81% จาก ณ สิน้ปี 2558  โดยเปลีย่นแปลง ดงันี้ 

- สินทรพัยห์มุนเวียน ลดลง 92.76 ลำ้นบำท คิดเป็น 19.90 % 
- สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน เพ่ิมขึน้ 33.94 ล้ำนบำท คิดเป็น 6.21 % 

รายการทีเ่ปลีย่นแปลง มดีงันี้ 

    

 

 

เงนิสดและ
รายการ

เทยีบเท่าเงนิ
สด 

เงนิลงทุน
ชัว่คราว 

ลกูหนี้การคา้
และลกูหนี้อื่น 

สนิคา้คงเหลอื 
สนิทรพัย์

หมุนเวยีนอื่น 

เงนิฝากทีม่ี
ภาระค ้า
ประกนั 

เงนิลงทุน
ทัว่ไป 

อสงัหารมิทรพั
ยเ์พื่อการ
ลงทุน 

ทีด่นิ อาคาร 
และอุปกรณ์ 

สนิทรพัยภ์าษี
เงนิไดร้อตดั

บญัช ี

สนิทรพัยไ์ม่
หมุนเวยีนอื่น 

30 มถุินายน 59.51 2.93 133.96 164.90 11.98 12.00 3.34 8.08 548.39 1.44 7.25

31 ธนัวาคม 46.30 52.71 155.75 191.00 20.28 12.00 3.34 8.08 513.21 1.16 8.77

เปลีย่นแปลง 13.20 (49.79) (21.79) (26.10) (8.30) 0.00 0.00 0.00 35.19 0.28 (1.51)

รอ้ยละ 28.51% -94.45% -13.99% -13.66% -40.92% 0.00% 0.00% 0.00% 6.86% 24.25% -17.27%

(100.00)
0.00

100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
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2.2 หน้ีสิน 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม 373.80 ลา้นบาท ลดลง 13.13 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 3.39%  
มรีายการทีเ่ปลีย่นแปลง ดงันี้ 

 

2.3ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ จ านวน 579.98 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 45.69 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็น 7.30% โดยเปลีย่นแปลงเพิม่จากก าไรส าหรบังวดและลดลงจากการจ่ายเงนิปันผล  
 

3. กำรวิเครำะหก์ระแสเงินสด 
 30 มถุินายน 2559 30 มถุินายน 2558 เปลีย่นแปลง 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    

เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 113.13 78.49 34.65 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    

เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมลงทุน (33.09) (92.11) 59.02 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    

เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมจดัหาเงนิ (66.84) 63.07 (129.91) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธ ิ 13.20 49.45 (36.25) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 46.31 55.88 (9.57) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 59.51 105.32 (45.82) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพ่ิมขึน้ 13.20 ล้ำนบำทประกอบด้วย 
 เงนิสดรบัจากกจิกรรมด าเนินงานเพิม่ขึน้ 113.13 ลา้นบาท 
 เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 33.09 ลา้นบาท 
 เงนิสดใชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 66.84 ลา้นบาท  
 

เงนิกูย้มื
ระยะสัน้จาก
สถาบนั
การเงนิ 

เจา้หนี้
การคา้และ
เจา้หนี้อื่น 

เงนิรบั
ล่วงหน้า
จากลกูคา้ 

เงนิกูย้มืระ
ยาวทีถ่งึ
ก าหนด

ช าระภายใน
หนึ่งปี 

หนี้สนิตาม
สญัญาเชา่
การเงนิทีถ่งึ
ก าหนด

ช าระภายใน
หนึ่งปี 

ภาษเีงนิได้
คา้งจ่าย 

หนี้สนิ
หมุนเวยีน

อื่น 

เงนิกูย้มื
ระยะยาว-
สุทธ ิจาก
ส่วนทีถ่งึ
ก าหนด

ช าระในหนึ่ง
ปี 

หนี้สนิตาม
สญัญาเชา่
การเงนิ-
สุทธ ิจาก
ส่วนทีถ่งึ
ก าหนด

ช าระในหนึ่ง
ปี 

ส ารอง
ผลประโยช
น์ระยะยาว

ของ
พนกังาน 

30 มถุินายน 105.07 48.01 46.25 43.46 6.05 5.61 4.82 103.78 0.98 9.77

31 ธนัวาคม 88.11 122.40 18.89 57.50 9.74 3.94 3.31 71.97 2.46 8.61

เปลีย่นแปลง 16.97 (74.39) 27.35 (14.04) (3.69) 1.67 1.51 31.81 (1.47) 1.16

รอ้ยละ 19.26% -60.78% 144.80% -24.42% -37.91% 42.35% 45.57% 44.20% -59.95% 13.53%

(100.00)

(50.00)

0.00

50.00

100.00

150.00
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4. กำรวิเครำะหอ์ตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

ความสามารถในการท าก าไร Q2/2016 Q2/2015 6M/2016 6M/2015 2014 2013 

อตัราก าไรขัน้ตน้/รายไดจ้ากการขายและบรกิาร (%) 30.09% 36.91% 31.49% 35.61% 33.92% 38.60% 

อตัราก าไรสุทธ/ิรายไดร้วม (%) 8.79% 13.59% 10.42% 13.59% 11.81% 11.77% 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ (ROE) % 11.59% 20.97% 15.07% 22.31% 28.25% 32.00% 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) % 7.11% 13.40% 9.24% 14.25% 14.98% 13.07% 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยถ์าวร (ROFA) % 48.48% 48.98% 34.62% 50.79% 49.96% 40.50% 

โครงสร้ำงทำงกำรเงิน Q2/2016 Q2/2015 6M/2016 6M/2015 2014 2013 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (เทา่) 0.64 0.65 0.64 0.65 0.48 1.76 

อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.45 0.46 0.45 0.46 0.30 1.41 

*ค านวณดว้ยวธิ ีAnnualized 
 

ในภาพรวมผลประกอบการ ณ 30 มถุินายน 2559  เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน บรษิทัฯ มกี าไรสทุธลิดลง และ
มอีตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรโดยรวมปรบัลดลง มสีดัส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ลด เมื่อเทยีบกบังวด
เดยีวกนัของปี 
 
 
 
 




