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สวนที่ 1
สรุปขอมูลสําคัญ (Executive summary)
สรุปขอมูลสําคัญนี้เปนสวนหนึง่ ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียง
ขอมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย ผูลงทุนตองศึกษา
ขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดกอนการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถดูแบบแสดงรายการขอมูลและ
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็มไดที่ www.sec.or.th
สรุปขอมูลสําคัญของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน
บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : [●])
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเสนอขาย : บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SUTHA”)
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสินคาเคมีภัณฑประเภทปูนขาว แคลเซียมคารบอเนต และจําหนาย

สินคา/บริการอื่น รวมทั้งใหบริการจําหนาย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณการผลิตปูนขาว
จํานวนหุน ทีเ่ สนอขาย: 75,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25.00 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
สัดสวนเสนอขายหลักทรัพย:
 บุคคลทั่วไป
ประมาณ
[●] หุน คิดเปนรอยละ
[●] ของจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้
 นักลงทุนสถาบัน
ประมาณ
[●] หุน คิดเปนรอยละ
[●] ของจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้
 ผูมีอุปการคุณของบริษัท ประมาณ
[●] หุน คิดเปนรอยละ
[●] ของจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้
เงื่อนไขในการจัดจําหนาย :  รับประกันการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting)
 ไมรับประกันการจําหนาย (Best Effort)
ราคาเสนอขายตอประชาชน : [●] บาท/หุน
มูลคาการเสนอขาย: [●] บาท
การเสนอขายหุน หรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา :  ไมมี  มี
มูลคาที่ตราไว (par) : 1.00 บาท/หุน
มูลคาตามราคาบัญชี (book value) : 1.28 บาท/หุน คํานวณจาก
มูลคาสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งเทากับ 287.13 ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญปจจุบันที่เรียกชําระแลว
ซี่งเทากับ 225,000,000 หุน หรือ 1.18 บาท/หุน คํานวณจากมูลคาสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรับปรุงดวยการ
จายเงินปนผลประจําป 2556 หารดวยจํานวนหุนสามัญปจจุบันที่เรียกชําระแลว ซี่งเทากับ 225,000,000 หุน
ตลาดรอง:
 SET
 mai
หมวดธุรกิจ (sector):
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
เกณฑเขาจดทะเบียน:
 Profit Test
 Market Capitalization Test
ที่มาของการกําหนดราคา:  Price/Earning Ratio  Book Building
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (P/E Ratio): [●] เทา
P/E Ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
1)…………………………………… 2)…………………………………… 3)……………………………………
สัดสวนหุนของผูมีสวนรวมในการบริหารที่ไมตดิ Silent Period: จํานวน [●] หุน คิดเปนรอยละ [●] ของจํานวนหุน ที่ออกและ
เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้

สวนที่ 1 หนา 1

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

วัตถุประสงคการใชเงิน:
1. ลงทุนในการขยายการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด
2. ลงทุนในระบบและเครื่องบดถานหินชนิดระเหยงาย
3. ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจปูนขาว
4. เพือ่ เปนเงินทุนหมุนเวียน
5. เพือ่ ใชในการชําระหนี้เงินกูจากสถาบันการเงิน

นโยบายการจายเงินปนผล: บริษัทมีนโยบายการจายเงินปน
ผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลังการหัก
ภาษีเงินไดนิติบุคคล และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายใน
แตละป อยางไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาการจายเงินปนผลใน
อัตราที่แตกตางไปจากนโยบายทีก่ าํ หนดไว หรืองดจายเงินปนผล
โดยจะขึ้นอยูก ับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ
แผนการลงทุนความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย:
บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ในนามบริษัท
สุธากัญจน จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท บริษัทไดมีการเพิ่มทุนอยางตอเนื่อง เพื่อลงทุนขยายธุรกิจและ
พัฒนากระบวนการผลิต ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดย
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 300,000,000 หุน และมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 225,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 225,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสินคาเคมีภัณฑประเภทปูนขาว แคลเซียมคารบอเนต ผลิตภัณฑซื้อมาขาย
ไป และจําหนายสินคา/บริการอื่น รวมทั้งใหบริการจําหนาย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณการผลิตปูนขาว โดยธุรกิจหลัก คือ
การผลิตและจําหนายเคมีภัณฑประเภท 1) ปูนขาว คือ แคลเซียมออกไซด (Calcium Oxide, CaO) และแคลเซียมไฮดรอก
ไซด (Calcium Hydroxide, Ca(OH)2) และ 2) แคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate, CaCO3)
ซึ่งปูนขาวเปนรายไดหลักของบริษัท คิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 80 ของรายไดรวม บริษัทมีโรงงานผลิต จํานวน
2 โรงงาน คือ โรงงานที่ ต.ชองสาริกา จ. ลพบุรี และโรงงานที่ ต.หนาพระลาน จ. สระบุรี โดยบริษัทมีเตาเผาปูนจํานวน 6 เตา
เดินเครื่องจักรตลอด 24 ชั่วโมง รวมมีกําลังการผลิตทั้งสิ้น 900 ตัน/วัน ซึ่งมีการควบคุมกระบวนการผลิตดวยระบบ
คอมพิวเตอรที่ทันสมัย ตลอดจนมีบุคลากรคอยควบคุมและดูแลการผลิตอยางใกลชิด
ผลิตภัณฑของบริษัทสามารถนําไปใชในกระบวนการผลิตไดหลากหลาย อาทิเชน ปูนขาวใชในการดึงสารเจือปน
ตางๆ ในกระบวนการหลอม ฟอกและตกตะกอน ชวยปรับสภาพน้ําเพื่อลดความเปนกรดใหเปนกลาง ใชในระบบบําบัดน้ํา
เสีย ฯลฯ และใชในอุตสาหกรรมที่สําคัญตางๆ ไดแก อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรม
เหมืองแร อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ เปนตน ในสวนของแคลเซียมคารบอเนต เปนสารตัวเติมเต็ม (Filler) และตัวเพิ่ม
ปริมาณ (Extender) เพื่อลดตนทุนการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติก พีวีซี และยาง เปนตน
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สัดสวนรายได:
โครงสรางรายได
1. รายไดจากขายและบริการ
ปูนขาว (แคลเซียมออกไซดและ
แคลเซียมไฮดรอกไซด)
- จําหนายในประเทศ
- จําหนายตางประเทศ
แคลเซียมคารบอเนต
- จําหนายในประเทศ
- จําหนายตางประเทศ
ซื้อมาขายไปและรายไดจากการขา
บริการอื่น
- จําหนายในประเทศ
- จําหนายตางประเทศ
รายไดจากการจําหนายและติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ
2. กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
3. รายไดอื่นๆ1/
รวม

2554

2555

2556

ลานบาท
744.56

รอยละ
99.27

ลานบาท
832.60

รอยละ
99.38

ลานบาท
850.98

รอยละ
99.28

622.56

83.00

737.27

88.00

762.89

89.00

583.74
38.82
44.28
39.72
4.56

77.83
5.18
5.90
5.30
0.61

663.75
73.52
57.30
53.19
4.11

79.23
8.78
6.84
6.35
0.49

682.76
80.13
47.52
45.90
1.62

79.66
9.35
5.54
5.36
0.19

77.71

10.36

38.04

4.54

39.91

4.66

38.30
39.41

5.11
5.25

23.73
14.31

2.83
1.71

39.72
0.19

4.63
0.02

-

-

-

-

0.67

0.08

0.95
4.53
750.03

0.13
0.60
100.00

0.82
4.37
837.80

0.10
0.52
100.00

1.31
4.85
857.14

0.15
0.57
100.00

หมายเหตุ: 1/ รายไดอื่นๆ ประกอบดวย รายไดคาเชารับ รายไดดอกเบี้ยรับ และกําไรจากการขายสินทรัพย เปนตน

ผูถือหุนรายใหญ:
ชื่อผูถือหุน
1.

ครอบครัวนายเกียรติกุล
มนตเสรีนุสรณ
นายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ
นายกิติเมธี มนตเสรีนุสรณ
2. นายเชิดเกียรติ มนตเสรีนุสรณ
3. นางสาวตองรัก กิจวัฒนชัย
4. นางสาวณัฐฐิญา ทองเจริญ
5. นายสมเกียรติ ภูละออ
6. นายปญชฤทธิ์ มนตเสรีนุสรณ
7. นายอุกฤษฏ จูฑะเตมีย
8. นางอัญญาอร เกษจํารัส
9. นางพิศมัย พงษพิชติ ภูมิ
10. อื่นๆ
เสนอขายหุนตอประชาชน
รวม

คณะกรรมการบริษัท:
ภายหลังการเสนอขาย
หุนตอประชาชน
จํานวนหุน รอยละ
202,223,650 67.41
149,493,400
52,730,250
6,776,320
5,000,000
3,500,000
2,000,000
1,500,010
1,500,000
1,250,000
1,250,000
20
75,000,000
300,000,000

49.83
17.58
2.26
1.67
1.17
0.67
0.50
0.50
0.42
0.42
0.00
25.00
100.00

ชื่อ-นามสกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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นายเชิดเกียรติ มนตเสรีนุสรณ
นายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ
นายปญชฤทธิ์ มนตเสรีนุสรณ
นายกิติเมธี มนตเสรีนุสรณ
นายศรีภพ สารสาส
นายสุวิทย มาไพศาลสิน
นายสุเวทย ธีรวชิรกุล

ตําแหนง

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

สรุปปจจัยความเสี่ยง:
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงดานวัตถุดิบ
บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบหินปูนจากผูจําหนายในประเทศ 6-10 ราย บริษัทมีความเสี่ยงที่อาจไมสามารถซื้อหินปูนได
ในปริมาณและคุณภาพที่บริษัทตองการมาใชในการผลิตไดอยางเพียงพอ และอาจมีผลกระทบตอตนทุนของบริษัท ซึ่งที่ผาน
มาบริษัทยังไมเคยประสบปญหาขาดแคลนหินปูน และมีการสงทีมงานไปสํารวจคุณภาพหินปูนทั้งแหลงที่ซื้อปจจุบันและ
แหลงใหมอยางตอเนื่อง
1.2 ความเสี่ยงดานราคาและการจัดหาเชื้อเพลิง
ในป 2554-2556 บริษัทจัดซื้อเชื้อเพลิงถานหินเพื่อใชในการผลิตจากผูจัดหาตางประเทศ 2 ราย ซึ่งบริษัทมีความ
เสี่ยงในดานราคาถานหินที่ผันผวนตามตลาดโลก และหากผูจัดหาถานหินไมสามารถจัดหาถานหินใหบริษัทไดอาจตองสลับ
ไปซื้อจากแหลงอื่นซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนของบริษัท อยางไรก็ดี บริษัทมีความสัมพันธอันดีกับผูจัดหาทั้งสองราย และ
ไดมีการซื้อขายกันมาไมนอยกวา 3 ป และยังไมเคยประสบปญหาขาดแคลนเชื้อเพลิง นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะลงทุน
จัดซื้อระบบและเครื่องบดถานหินชนิดระเหยงาย (High Volatile) เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงเชื้อเพลิงดังกลาว
1.3 ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยตอพนักงาน
กระบวนการผลิตของบริษัทอาจสงผลใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอชุมชนและพนักงาน รวมทั้งดวยความ
ซับซอนและการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบขอบังคับ อาจทําใหบริษัทมีคาใชจายเพิ่มเติมในการจัดการดานสิ่งแวดลอม
อยางไรก็ตาม บริษัทไดใหความสําคัญโดยมีการกําหนดนโยบายดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และ
ติดตั้งระบบกําจัดอากาศเสียที่เกิดจากการเผาหินปูน และระบบหมุนเวียนน้ําในการผลิต ซึ่งที่ผานมาบริษัทไมเคยมีขอพิพาท
หรือขอรองเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั้งจากชุมชนและหนวยงานรัฐ
1.4 ความเสี่ยงที่บริษัทอาจไมสามารถดําเนินการใหธุรกิจการจําหนาย และติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตปูนขาว ประสบ
ผลสําเร็จ หรืออาจมีกําไรขั้นตนนอยกวาธุรกิจการจําหนายเคมีภัณฑ หรือมีคาใชจายเพิ่มสูงขึ้น
ตั้งแตปลายป 2556 บริษัทเริ่มดําเนินสายธุรกิจใหมในการใหบริการจําหนาย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรในการ
ผลิตปูนขาว เนื่องดวยผูบริหารของบริษัทมีความรู และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตปูนขาวกวา 30 ป
รวมถึงประสบการณการจัดหาอุปกรณ เครื่องจักรในชวง 2-3 ปที่ผานมา อยางไรก็ดี บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะประสบ
ปญหาในการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ หรืออาจไมสามารถดําเนินการประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรไดตามกําหนดเวลา หรือ
ตนทุนที่วางแผนไว หรืออาจไมสามารถรักษาพนักงานที่มีความสําคัญตอธุรกิจนี้ได ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทอาจไมไดรับ
ประโยชนจากสายธุรกิจการจัดหา ประกอบ และติดตั้งนี้ตามที่คาดการณไว
1.5 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ และการลงทุนที่บริษัทเปนผูถือหุนสวนนอย
บริษัทรวมกับบริษัท PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon (“KIEC”) อยูระหวางการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
PT. Krakatau Golden Lime ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อผลิตปูนขาวจําหนายในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทจะลงทุนรอย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด (ประมาณ 195.36 ลานบาท1/) ซึ่งการดําเนินธุรกิจในตางประเทศอาจไดรับผลกระทบจาก
ปจจัยความเสี่ยง ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกตางๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการแขงขัน เสถียรภาพทางการเมือง
กฎหมาย/ขอบังคับ อัตราภาษี อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศนั้นๆ เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของบริษัทได
รวมถึงการที่บริษัทถือหุนสวนนอย จึงอาจไมมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายและการบริหารงานอยางมีนัยสําคัญ

1/

อัตราแลกเปลี่ยน 362.46 IDR/1 บาท
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2. ความเสี่ยงดานการเงิน
2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีการซื้อเชื้อเพลิงซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศและมีการจําหนายสินคาสงออก โดยใชสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
เปนหลัก จึงมีความเสี่ยงดานความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ บริษัทไดติดตามความเคลื่อนไหวของสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐตอสกุลเงินบาทอยางใกลชิด และขอคําปรึกษาจากธนาคารคูคาประกอบการตัดสินใจปองกันความเสี่ยงดังกลาว
2.2 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
เงินกูระยะยาวของบริษัทมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่คิดอางอิงเปนแบบลอยตัว ซึ่งหากสถาบันการเงินมีการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูยืมจะสงผลกระทบตอบริษัท ทําใหมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการจัดสรรเงินกูยืมเปน
อัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวใหเหมาะสม และติดตามแนวโนมอัตราดอกเบี้ยอยางสม่ําเสมอ
3. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
3.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้แลว ครอบครัวนายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ ยังคงมีเสียง
ขางมาก ถือหุนในบริษัทคิดเปนรอยละ 67.41 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย
การบริหาร อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนอิสระ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ ถวงดุลการ
ตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อกอใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
4.1 ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย บริษัทอยูระหวางการยื่นขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
เนื่องจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายกอนที่จะไดรับอนุมัติใหนําหุนเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องสภาพคลอง และการไมไดรับผลตอบแทนจากการ
ขายหุนตามที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับงบการเงินป 2554-2556:
รายละเอียด
(หนวย: พันบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
คาใชจายรวม
กําไรสุทธิสําหรับงวด
กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (เทา)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)

ป 2554

ป 2555
673,437
404,961
268,475
750,035
650,333
74,226
0.33
1.51
12.70
27.42
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ป 2556
751,566
408,215
343,351
837,795
691,377
111,746
0.50
1.19
15.71
36.60

792,549
505,421
287,128
857,141
722,070
100,880
0.45
1.76
13.12
32.13
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คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน:
ผลการดําเนินงาน
รายไดรวมของบริษัท ในป 2554 2555 และ 2556 เทากับ 750.03 ลานบาท 837.80 ลานบาท และ 857.14 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยรายไดสวนใหญมาจากการจําหนายภายในประเทศ คิดเปนประมาณรอยละ 88-90 ของรายไดทั้งหมด
ซึ่งปูนขาวเปนสินคาหลักที่ทํารายไดใหกับบริษัท คิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 80 ของรายไดรวมทั้งหมด รายไดจากการ
ขายและบริการมีการเติบโตอยางตอเนื่อง เทากับ 744.56 ลานบาท 832.60 ลานบาท และ 850.98 ลานบาท ตามลําดับ
เนื่องจากมีการเพิ่มกําลังการผลิตปูนขาวรอนในป 2555 และมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้น
ในป 2554 2555 และป 2556 บริษัทมีตนทุนขายและบริการจํานวน 501.55 ลานบาท 517.11 ลานบาท และ
522.49 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 32.64 รอยละ 37.89 และรอยละ 38.60 ตามลําดับ โดย
อัตรากําไรขั้นตนปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลักคือ ในป 2555 ตนทุนถานหินที่ปรับตัวลงตามราคาตลาดโลกในอัตราที่
สูงกวาการลดลงของราคาขายปูนขาวเฉลี่ย รวมทั้งคาเสื่อมราคาลดลงจากสวนประกอบหลักของเตาเผาหินปูนบางเตามีตัด
คาเสื่อมหมดแลวและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตัดคาเสื่อมราคาของเตาเผา 1 เตาจาก 5 ปเปน 10 ป และในป 2556
ตนทุนถานหินปรับตัวลดลงและตนทุนวัตถุดิบลดลงจากการลดลงของหินขนาดเล็กกวามาตรฐานปกติที่นํามาใชได แมวาจะ
มี ผลกระทบจากค า เสื่ อ มราคาที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น จากการเปลี่ ย นนโยบายการตั ด ค า เสื่ อ มราคาของส ว นประกอบของเตา
(Component Approach)
จากผลการดําเนินงานที่กลาวมาขางตน ทําใหบริษัทมีกําไรสุทธิของบริษัท ในป 2554 2555 และป 2556 มีจํานวน
74.23 ลานบาท 111.97 ลานบาท และ 100.88 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 9.90 รอยละ 13.34 และรอยละ 11.77
ของรายไดรวมทั้งหมด ตามลําดับ
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ เทากับ 673.44 ลานบาท 751.57 ลานบาท และ 792.55 ลาน
บาท ตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวม สวนใหญมาจากการลงทุนในสวนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพื่อการ
ขยายกําลังการผลิต
และมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายและการปรับเครดิตเทอมของลูกหนี้
การคาเนื่องจากสภาวะการแขงขันของธุรกิจ
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 เทากับ 404.96 ลานบาท 408.21 ลานบาท และ 505.42
ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม สวนใหญเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และเงินกูยืมระยะยาว เพื่อการกอสรางเตาเผาหินปูนใหม และอุปกรณที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของสวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสําหรับซื้อยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขนสง
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 เทากับ 268.48 ลานบาท 343.35 ลานบาท และ
287.13 ลานบาท โดยสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน และกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น โดยมีสวนที่ลดลงจากการจายปนผล
ใหกับผูถือหุน
นักลงทุนสัมพันธ:

นายปญชฤทธิ์ มนตเสรีนุสรณ
บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)
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