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1. ภาพผลประกอบการรวมของบริษัท 
รายงานผลประกอบการส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เมื่อเปรียบเทียบ

กับงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นดังนี้  
ส าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทสุธากัญจน์และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 

233.17 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 34.33 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17.26 % โดยมีก าไรสุทธิส าหรับงวดสามเดือนจ านวน 
23.17 ล้านบาท (คิดเป็น 9.9 % ของรายได้รวม) ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจ านวน 5.70 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32.63 % เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน   

 
งบการเงินรวม 

  ส าหรับงวดสามเดือน 
หน่วย:ล้านบาท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

   2560 (Q2) % 2559 (Q2) % YoY Dif. +/- YoY % +/- 

รายได้จากการขายและบริการ 231.08  99.1%        193.18  97.2%          37.90  19.62% 

รายได้อื่น 2.09  0.9%             5.66  2.8% -          3.57  -63.05% 

รวมรายได ้ 233.17  100.0%        198.84  100.0%          34.33  17.26% 

ต้นทุนขายและบริการ 159.63  68.5%        135.06  67.9%          24.57  18.19% 

ก าไรขั้นต้น 73.54  31.5%          63.78  32.1%            9.76  15.30% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 44.75  19.2%          42.42  21.3%             2.33  5.50% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 27.81  11.9%          20.75  10.4%             7.06  34.02% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 16.94  7.3%          21.67  10.9% -          4.73  -21.81% 

EBITDA 50.15  21.5%          45.55  22.9%            4.60  10.11% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 0.73  0.3%             1.39  0.7% -          0.66  -47.36% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 4.89  2.1%             2.50  1.3%             2.39  95.55% 

ก าไรส าหรับงวด 23.17  9.9%          17.47  8.8%            5.70  32.63% 

 
ส าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทสุธากัญจน์และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 505.33 

ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 69.12 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15.85% โดยมีก าไรสุทธิส าหรับงวดหกเดือนจ านวน 48.18 ล้าน
บาท (คิดเป็น 9.5% ของรายได้รวม) ก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจ านวน 2.75 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.06 % เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน 

 

 
งบการเงินรวม 

  ส าหรับงวดหกเดือน 
หน่วย:ล้านบาท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

   2560 (6M) % 2559 (6M) % YoY Dif. +/- YoY % +/- 

รายได้จากการขายและบริการ 501.60  99.3%         428.78  98.3%           72.82  16.98% 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน                 -    0.0%             0.41  0.1% -           0.41  -100.00% 

รายได้อื่น             3.73  0.7%             7.02  1.6% -           3.29  -46.88% 

รวมรายได ้ 505.33  100.0%         436.21  100.0%           69.12  15.85% 

ต้นทุนขายและบริการ 352.43  69.7%         293.77  67.3%           58.66  19.97% 

ก าไรขั้นต้น 152.90  30.3%         142.44  32.7%           10.46  7.34% 
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งบการเงินรวม 

  ส าหรับงวดหกเดือน 
หน่วย:ล้านบาท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

   2560 (6M) % 2559 (6M) % YoY Dif. +/- YoY % +/- 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 94.76  18.8%           88.36  20.3%             6.40  7.25% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 63.18  12.5%           45.91  10.5%           17.27  37.60% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 31.58  6.2%           42.44  9.7% -10.86  -25.59% 

EBITDA 102.34  20.3%         101.93  23.4%             0.41  0.40% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน             1.26  0.2%             3.01  0.7% -           1.75  -58.16% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้             8.70  1.7%             5.65  1.3%             3.05  53.91% 

ก าไรส าหรับงวด 48.18  9.5%           45.43  10.4%             2.75  6.06% 
 

โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ผลประกอบการเพ่ิมขึ้นส าหรับงวดสามเดือน และงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2560 เมื่อเทียบกับผลประกอบการงวดเดียวกันของปีก่อน คือ  
-ปริมาณการขายที่สูงขึ้นจากสินค้าปูนขาว และปูนไฮเดรต ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อ
หน่วยลดลงเนื่องจากมีปริมาณการผลิตเพิ่มข้ึน (Economy of scale) จากกิจกรรมการผลิตหลักของบริษัท 
-บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการและก าไรจากโครงการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามสัญญาการซื้อขายเตาที่
ได้มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในช่วงไตรมาที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2560  
-บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ปรับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวของปีที่ผ่านมา จากหนี้สินที่ลดลงและการ
จ่ายเงินต้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ผลประกอบการโดยภาพรวมเพ่ิมข้ึน 

 
2. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
(2.1) รายได้ 
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สัดส่วนการของรายได้รวมของบริษัท โดยมีรายได้หลักจากรายการขายสินค้าและบริการ  โดยสัดส่วนในการ
จ าหน่าย  มีดังนี้ 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  

 
  

 

 
โดยสินค้าหลักของบริษัทแบ่งเป็นสี่กลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มสินค้าที่ผ่านเตา(ปูนขาวและปูนขาวไฮเดรต), 

แคลเซียมคาร์บอเนต(CaCo3), กลุ่มสินค้าซื้อมาขายไป, และการจ าหน่ายสินค้าและบริการในกลุ่มเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ (Engineering)  
 

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 เปรียบเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและ
บริการภาพรวมปรับเพิ่มข้ึนจ านวน 72.82 ล้านบาทหรือคิดเป็น 16.98% ปัจจัยหลักที่เพ่ิมขึ้นจากรายการจ าหน่ายและ
ให้บริการเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Engineering) ซึ่งมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 2  ซึ่ง
เพ่ิมเป็นจ านวน 48.73 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และกลุ่มสินค้าที่ผ่านเตามียอดขายเพ่ิมขึ้นจากปริมาณ
การขายที่สูงขึ้น ในขณะที่ราคาขายต่อหน่วยยังคงอยู่ภายใต้ความกดดันเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในทางกลับกันกลุ่มสินค้า
แคลเซียมคาร์บอเนตมียอดขายลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนโดยเฉพาะในรายไตรมาส 1   
 
(2.2) ต้นทุนขายและอัตราก าไรขั้นต้น (เทียบกับรายได้ไม่รวมรายได้อื่น) 
 

ในไตรมาส 2 อัตราต้นทุนขายต่อรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีอัตราต้นทุนขาย
เพ่ิมข้ึน สาเหตุหลักจากการปรับราคาที่สูงขึ้นของเชื้อเพลิงถ่านหิน และต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้นจากอุปกรณ์เครื่องจักร 
อย่างไรก็ตามอัตราต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายและบริการ(ไม่รวมรายได้อ่ืน) ลดลง จากการที่กลุ่มสินค้าจ าหน่าย
และบริการในกลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์มีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายที่ต่ ากว่ากลุ่มสินค้าที่ผ่านเตา ส่งผลให้อัตรา
ก าไรขั้นต้นส าหรับไตรมาส 2 เพ่ิมข้ึน 0.83% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน 

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 เปรียบเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี 2559 อัตราส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้
จากการขายและบริการ(ไม่รวมรายได้อ่ืน)เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นลดลง 1.75% สาเหตุหลักจากต้นทุนของปูน
ก้อนที่สูงขึ้น เนื่องจากมีความต้องการสินค้า (demand) มาก และมีความต้องการน าไปผลิตปูนบดและปูนไฮเดรต 
ประกอบกับมีการหยุดเตาเพ่ือท าการซ่อมบ ารุง จึงมีความจ าเป็นที่ต้องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ปูนขาวจากภายนอกซึ่งราคา
ต้นทุนสูงกว่าผลิตเองในไตรมาส 1 นอกจากนี้ในไตรมาส 2 มีการปรับขึ้นราคาของถ่านหินตามกระแสของโลก และยังมี
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การเพ่ิมข้ึนของต้นทุนกลุ่มสินค้าซื้อมาขายไป อย่างไรก็ตามกลุ่มสินค้าแคลเซียมคาร์บอเนตมีต้นทุนที่ลดลงตามปริมาณ
การขายที่ลดลง 
 
  
 
 
 
 
 
(2.3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้  
 

 
   

ในภาพรวมบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส าหรับครึ่งแรกของปี 2560 เปรียบเทียบกับครึ่งแรกของปี 
2559 เพ่ิมขึ้น โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขายและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ที่
เพ่ิมขึ้นตามปริมาณการขายที่เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายบริหารลดลงเนื่องจากมีการจัดประเภทค่าใช้จ่ายในการ
บริหารแบบใหม่ ซึ่งแยกตามหน่วยงานโดยพิจารณาตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง มีผลท าให้ค่าใช้จ่ายบริหารลดลง 

 
 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจาก
หนี้สินที่ลดลงและการจ่ายเงินต้นอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกันภาษีเงินได้ของบริษัทฯนั้นปรับเพ่ิมขึ้นจากผลการ
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ด าเนินงานที่ดีขึ้น โดยเฉพาะก าไรสุทธิในส่วนโครงการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้แก่ ก าไรจากกลุ่มสินค้าการ
จ าหน่ายสินค้าและบริการในกลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Engineering) และสินค้าซื้อมาขาย ซึ่งเป็นก าไรที่ไม่รับได้
สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี จึงส่งผลให้ภาษีเงินได้ส าหรับงวดปรับเพิ่มข้ึนตามผลก าไรที่เพ่ิมข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

ฐานะทางการเงินของบริษัทสุธากัญจน์และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เปลี่ยนแปลงจากงวดปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้   

 
 
(3.1) สินทรัพย์ 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 982.60 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 31 ธันวาคม 2559 
จ านวน 44.08 ล้านบาท คิดเป็น 4.70% จากสิ้นปี 2559  โดยรายการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้ 

 สินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจ านวน 25.15 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.64% สาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของ
รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น, และสินค้าคงเหลือ 
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 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจ านวน 18.93 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.38% สาเหตุหลักจากที่ดินอาคารและ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพ่ิมขึ้น  

 
(3.2) หนี้สิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม 382.84 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 22.90 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.36%  
มีรายการที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 หนี้สินหมุนเวียน เพ่ิมข้ึนจ านวน 37.54 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.55 % หลักๆจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน, เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น อย่างไรก็ตามมีรายการที่ลดลงคือเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลงจ านวน 14.64 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.36 % สาเหตุหลักจากเงินกู้ระยะยาว 
 

(3.3) ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 599.76 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 21.19 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 3.66 %  สาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของก าไรสุทธิ 48.18 ล้าน และลดลงจากการจ่ายปันผลส าหรับผล
ประกอบปี 2559  จ านวน 27 ล้าน 
 

 
 
4. การวิเคราะห์กระแสเงินสด 
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 16.38 ล้านบาทประกอบด้วย 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจ านวน 96.78 ล้านบาท 
 เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน  38.48 ล้านบาท 
 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 33.35 ล้านบาท 
 เงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน 11.25 ล้านบาท  
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวดจ านวน 113.16 ล้านบาท 
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5. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
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โดยสรุปของผลประกอบการส าหรับงวดสามเดือน และงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลประกอบการก าไรสุทธิส าหรับงวดสามเดือนเพ่ิมข้ึนจ านวน 5.70 ล้านบาท 
และก าไรสุทธิส าหรับงวดหกเดือนเพิ่มข้ึนจ านวน 2.75 ล้านบาท  โดยปัจจัยหลักท่ีท าให้ผลกระกอบการดีขึ้นนั้นมาจาก
ปริมาณการขายกลุ่มสินค้าที่ผ่านเตาเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีก าไรจากกลุ่มสินค้าการจ าหน่ายสินค้าและบริการในกลุ่ม
เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Engineering)  และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ปรับลดลงจากเงินต้นที่ลดลง 
 
 
 
 

 

 

 

                    
 
 

 

                    


