บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

12.

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

12.1

งบการเงิน

12.1.1 สรุปรายงานของผูสอบบัญชี
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี
สําหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตรวจสอบโดย นายสุมิตร ขอไพบูลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4885 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และไดใหความเห็นวางบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ผูสอบบัญชีไดใหขอสังเกตุในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.4 (ก) วาในป 2554 บริษัท
ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับซึ่งเกี่ยวของกับบริษัท ทั้งนี้ งบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการนําเสนอใหมเพื่อใหสอดคลองกับงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แลว
สําหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตรวจสอบโดย นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4563 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และไดใหความเห็นวางบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
สําหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตรวจสอบโดย นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4172 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด)
รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไดแสดงความเห็นวา
“ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน”
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12.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน
ตารางแสดงรายการงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ในระยะ 3 ปที่ผานมา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึง 2556
บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึง 2556
(หนวย : พันบาท)
งบตรวจสอบ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2555
(ปรับปรุงใหม)

ป 2554
จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

ป 2556
%

จํานวนเงิน

%

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

32,300

4.80

62,833

8.36

110,336

13.92

106,966

15.88

143,732

19.12

142,766

18.01

95,235

14.14

66,887

8.90

80,646

10.18

4,892

0.73

2,072

0.28

5,254

0.66

239,393

35.55

275,524

36.66

339,002

42.77

416

0.06

-

-

-

-

-

-

8,084

1.08

8,084

1.02

433,386

64.35

465,791

61.98

440,303

55.56

-

-

1,380

0.18

624

0.08

242

0.04

787

0.10

4,536

0.57

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

434,044

64.45

476,042

63.34

453,546

57.23

รวมสินทรัพย

673,437

100.00

751,566

100.00

792,549

100.00

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน1/
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

1/

หมายเหตุ: ผูสอบบัญชีมีการจัดประเภทสินทรัพยใหม ในป 2556
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บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึง 2556
(หนวย : พันบาท)
งบตรวจสอบ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2555
(ปรับปรุงใหม)

ป 2554
จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

2556
%

จํานวนเงิน

%

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

120,532

17.90

134,337

17.87

239,704

30.24

49,799

7.39

42,665

5.68

58,858

7.43

-

-

-

22,850

2.88

55,583

8.25

49,661

6.61

33,815

4.27

6,596

0.98

15,681

2.09

18,918

2.39

6,784

1.01

5,581

0.74

2,752

0.35

1,410

0.21

3,019

0.40

9,149

1.15

รวมหนี้สินหมุนเวียน

240,704

35.74

250,944

33.39

386,045

48.71

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

147,012

21.83

123,363

16.41

83,039

10.48

12,095

1.80

27,490

3.66

29,727

3.75

5,150

0.76

6,417

0.85

6,610

0.83

164,258

24.39

157,270

20.93

119,376

15.06

404,961

60.13

408,215

54.32

505,421

63.77

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน

225,000

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว

225,000

33.41

225,000

29.94

225,000

28.39

-

-

-

-

-

-

6,624

0.98

12,112

1.61

19,056

2.40

36,851

5.47

106,239

14.14

43,072

5.43

รวมสวนของผูถือหุน

268,475

39.87

343,351

45.68

287,128

36.23

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

673,437

100.00

751,566

100.00

792,549

100.00

สวนเกินมูลคาเงินหุน

225,000

300,000

กําไรสะสม
จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย
ที่ยังไมไดจัดสรร
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บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึง 2556
(หนวย : พันบาท)
งบตรวจสอบ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2554
จํานวนเงิน
รายได
รายไดจากการขายและบริการ

ป 2555
%

จํานวนเงิน

2556
%

จํานวนเงิน

%

744,555

99.27

832,603

99.38

850,980

99.28

954

0.13

820

0.10

1,314

0.15

4,526

0.60

4,372

0.52

4,848

0.57

750,035

100.00

837,795

100.00

857,141

100.00

501,548

66.87

517,113

61.72

522,490

60.96

คาใชจายในการขาย

61,407

8.19

89,403

10.67

107,898

12.59

คาใชจายในการบริหาร

87,378

11.65

84,861

10.13

91,681

10.70

650,333

86.71

691,377

82.52

722,070

84.24

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล

99,702

13.29

146,418

17.48

135,072

15.76

คาใชจายทางการเงิน

14,577

1.94

23,358

2.79

26,220

3.06

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล

85,125

11.35

123,059

14.69

108,851

12.70

ภาษีเงินได

10,899

1.45

11,091

1.32

7,971

0.93

กําไรสําหรับป

74,226

9.90

111,969

13.36

100,880

11.77

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

74,226
1.00

-

396

0.05

101,277
1.00

11.82

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนการขายและบริการ

รวมคาใชจาย

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
มูลคาที่ตราไว (บาท)1/
กําไรสุทธิตอหุน - (บาท)
จํานวนหุนสามัญ (ลานหุน)

1/

9.90

111,969
1.00

13.36

0.33

0.50

0.45

225.00

225.00

225.00

1/

หมายเหตุ: จํานวนหุน สําหรับป 2553-2555 ไดมีการแปลงมูลคาทีต่ ราไวตอหุน 1 บาท เพือ่ เปนฐานเดียวกันในการเปรียบเทียบ
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บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึง 2556
(หนวย : พันบาท)
งบตรวจสอบ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2554

ป 2555

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
85,125

123,059

108,851

24

-

1,204

67,663

66,014

85,887

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ

-

(2,378)

(2,275)

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

4

-

165

1,092

1,266

624

11,690

23,358

26,220

165,598

211,320

220,677

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

(40,590)

(36,766)

(238)

สินคาคงเหลือ

(17,361)

28,348

(13,759)

(2,958)

2,820

(3,182)

(2)

-

(342)

4,721

(6,204)

13,997

เงินรับลวงหนาจากลูกคา

-

-

22,850

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

0

1,609

คาที่ปรึกษาและจัดหาวัตถุดิบคางจาย เพิ่มขึ้น (ลดลง)

-

-

6,130
-

109,407

201,127

246,132

(10,617)

(12,517)

(10,079)

98,790

188,611

236,053

5,787

-

-

-

416

-

50,000

-

-

(249,924)

(81,254)

(54,090)

-

8,027

20,503

2,774

(545)

(3,407)

(191,363)

(73,357)

(36,994)

กําไรกอนภาษี
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

การเปลี่ยนแปลงในสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เงินสดจากการดําเนินงาน
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินลงทุนอื่น - เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดจายซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - เงินมัดจํา ลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
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บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึง 2556
(หนวย : พันบาท)
งบตรวจสอบ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2554

ป 2555

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

79,519

13,805

105,367

(10,000)

-

-

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(7,772)

-

-

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว

102,836

(29,570)

(56,171)

ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

(4,016)

(6,418)

(20,541)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุนสามัญ

35,000

-

-

เงินปนผลจาย

(109,658)

(38,250)

(157,500)

จายดอกเบี้ย

(13,809)

(24,288)

(22,711)

72,100

(84,721)

(151,556)

(20,472)

30,533

47,503

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป

52,773

32,300

62,833

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

32,300

62,833

110,336

-

-

1,679

10,497

30,898

22,858

-

-

431

4,058

-

-

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

กิจกรรมที่ไมกระทบเงินสด
เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเชาการเงิน
ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินโดยปรับผลกระทบกับกําไรสะสมตนป
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บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)
อัตราสวนทางการเงิน
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึง 2556
งบตรวจสอบ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2554

ป 2555

2556

0.99

1.10

0.88

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

0.58

0.82

0.66

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)

0.51

0.77

0.74

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)

8.61

6.66

5.92

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

41.83

54.08

60.77

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)

77.64

106.90

116.19

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 1/

4.64

3.37

3.10

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)

14.14

20.19

22.84

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)

25.46

17.83

15.76

Cash Cycle (วัน)

21.01

39.61

48.10

32.64

37.89

38.60

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

12.65

16.96

15.15

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)

104.85

133.55

183.11

อัตรากําไรสุทธิ (%)

9.90

13.36

11.77

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

27.42

36.60

32.13

12.70

15.71

13.12

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)

42.10

39.24

40.59

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)

1.28

1.18

1.11

1.51

1.19

1.76

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)

8.92

9.28

11.84

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)

0.66

1.41

1.45

147.742/

34.16

155.513/

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (%)

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

อัตราการจายเงินปนผล (%)4/
หมายเหตุ:

1/

คิดอัตราสวนจากสินคาสําเร็จรูปเทานั้น
บริษัทมีการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานและกําไรสะสม และมีการดําเนินการเพิ่มทุนในป 2554
3/
บริษัทมีการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานและกําไรสะสมป 2555 และงวด 6 เดือนแรกป 2556
4/
คิดอัตราการจายเงินปนผลจากกระแสเงินสด
2/
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คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตสินคาประเภทปูนขาว ไดแก แคลเซียมออกไซด (Calcium Oxide),
แคลเซียมไฮดรอกไซด (Calcium Hydroxide) และยังเปนผูผลิตสินคาประเภทแคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate)
โดยจําหนายใหกับกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศเปนหลัก ซึ่งลูกคาอุตสาหกรรมมีหลายประเภท ไดแก
อุตสาหกรรมเหล็ก เคมี น้ําตาล การถลุงแรสังกะสี ทองคํา เยื่อและกระดาษ กอสรางและวัสดุกอสราง การบําบัดน้ําเสีย
การเกษตร การผลิตน้ําประปา การผลิตไฟฟา ฯลฯ โดยสําหรับผลิตภัณฑแคลเซียมออกไซด และแคลเซียมไฮดรอกไซด
สามารถนําผลิตภัณฑไปใชในกระบวนการผลิตเพื่อเปนตัวดึงสารเจือปน และ/หรือการปรับความเปนกรดใหเปนกลางของน้ํา
และดิน และใชในการบําบัดน้ําเสีย สวนผลิตภัณฑแคลเซียมคารบอเนต สามารถนําไปใชเปนสารใหความขาว เปนสารตัว
เติมเต็ม และตัวเพิ่มปริมาณ เพื่อลดวัตถุดิบในการผลิตยาง สีและพลาสติก ฯลฯ ซึ่งเปนการชวยลดตนทุนการผลิตใหกับ
ลูกคา
การเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรม
เยื่อและกระดาษ รวมทั้งการสงออก มีผลกระทบอยางมากตอการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยในชวงที่ผานมาบริษัท
จําหนายผลิตภัณฑใหกับลูกคากลุมอุตสาหกรรมเหล็กเปนสัดสวนสูงกวาอุตสาหกรรมอื่น ซึ่งในป 2554 อุตสาหกรรมเหล็ก
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัยโดยมีการกอสรางหลายโครงการตองหยุดชะงักลง แตในชวงป 2555 อุตสาหกรรม
เหล็กมีการเติบโตดีขึ้น เนื่องจากตองมีการซอมแซมบานเรือนที่ถูกน้ําทวม อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมเหล็กยังตองเผชิญกับ
การนําเขาเหล็กจากคูแขงชาวตางชาติ ซึ่งสวนใหญมาจากผูประกอบการในประเทศจีน และเกาหลีใต จึงทําใหอุตสาหกรรม
เหล็กในประเทศมีการเติบโตคอนขางนอย ดังนั้น บริษัทจึงมีการขยายฐานลูกคาไปยังกลุมอุตสาหกรรมน้ําตาลมากขึ้น ซึ่งมี
การขยายกําลังการผลิตน้ําตาลอยางตอเนื่อง และเพิ่มการจําหนายใหกับลูกคากลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ มากขึ้น รวมทั้งมีการ
สงออกผลิตภัณฑไปยังประเทศในแถบเอเชีย ไดแก ประเทศลาว ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลังกาและประเทศฟลิปปนส
เปนตน โดยการสงออกนั้นบริษัทเปนผูสงออกไปยังลูกคาโดยตรงเปนสวนใหญ ซึ่งในป 2554-2556 สัดสวนที่บริษัทเปนผู
สงออกโดยตรงนั้น คิดเปนสัดสวนรอยละประมาณ 89-96 และสัดสวนที่บริษัทสงออกผานตัวแทนจําหนาย (Trader) นั้น คิด
เปนสัดสวนรอยละ 4-11 การที่บริษัทมีการขยายตลาดไปยังอุตสาหกรรมอื่นและสงออกไปยังตางประเทศนั้น ก็เพื่อเปนการ
ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคาอุตสาหกรรมใดหนึ่ง รวมทั้งเปนการขยายฐานลูกคา เพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิต
ของบริษัท
รายไดรวมของบริษัท ในป 2554 2555 และป 2556 เทากับ 750.03 ลานบาท 837.80 ลานบาท และ 857.14 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยรายไดสวนใหญมาจากการจําหนายภายในประเทศ คิดเปนประมาณรอยละ 88-90 ของรายไดทั้งหมด
โดยระหวางป 2554 2555 และ 2556 รายไดของบริษัทมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทเพิ่มกําลังการผลิต ราคา
ขายปูนขาว และมีการขยายฐานลูกคาไปยังตางประเทศมากขึ้น รายไดจากการขายมีการเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
มีการเพิ่มกําลังการผลิตและราคาขายเฉลี่ยของปูนขาวที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยในป 2554 2555 และป 2556 บริษัทมี
รายไดจากการขายและบริการเทากับ 744.56 ลานบาท 832.60 ลานบาท และ 850.98 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินคา
ประเภทแคลเซียมออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด เปนสินคาหลักที่ทํารายไดใหกับบริษัท คิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ
80 ของรายไดรวมทั้งหมด อัตรากําไรขั้นตน ในป 2554 2555 และป 2556 เทากับรอยละ 32.64 รอยละ 37.89 และรอยละ
38.60 ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตรากําไรขั้นตนมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีการวางแผนและบริหารจัดการตนทุน
การผลิตที่ดี ทั้งในสวนของการจัดหาวัตถุดิบและเชื้อเพลิงเพื่อการผลิต คาใชจายในการขายและบริหาร สวนใหญ
ประกอบดวยคาขนสง คาน้ํามันดีเซล เงินเดือนและคาแรง คาโบนัสพนักงาน และคาเสื่อมราคายานพาหนะ โดยในป 2554
สวนที่ 2 หนา 93

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

2555 และป 2556 มีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 148.78 ลานบาท 174.26 ลานบาท และ 199.58 ลานบาท โดย
คิดเปนสัดสวนรอยละ 19.84 รอยละ 20.80 และรอยละ 23.28 ของรายไดรวมทั้งหมด
บริษัทมีกําไรเบ็ดเสร็จในป 2554 2555 และป 2556 มีจํานวน 74.23 ลานบาท 111.97 ลานบาท และ 101.28
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 9.90 รอยละ 13.36 และรอยละ 11.82 ของรายไดรวมทั้งหมด ตามลําดับสินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 เทากับ 673.44 ลานบาท 751.57 ลานบาท และ 792.55 ลานบาท ตามลําดับ
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวม สวนใหญมาจากการลงทุนในสวนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพื่อการขยายกําลังการผลิต
และมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายของบริษัท
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 เทากับ 404.96 ลานบาท 408.22 ลานบาท และ 505.42
ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม สวนใหญเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะยาว เพื่อการกอสรางเตาเผาหินปูนใหม รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของสวนของหนี้สินตามสัญญา
เชาการเงินสําหรับซื้อยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 เทากับ 268.48 ลานบาท 343.35 ลานบาท และ
287.13 ลานบาท โดยในระหวางป 2554 บริษัทมีการจายปนผลใหกับผูถือหุน และจายปนผลเพื่อการเพิ่มทุนของบริษัท ทํา
ใหบริษัทมีกําไรสะสมลดลง และสงผลใหสวนของผูถือหุนลดลง อยางไรก็ตามในป 2555 สวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้น
จากป 2554 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี สามารถทํากําไรเพิ่มไดมากขึ้นกวาป 2554 ในสวนของ ป 2556 บริษัทได
มีการจายปนผลใหผูถือหุนรวมเปนจํานวน 157.50 ลานบาท จากผลการดําเนินงานและกําไรสะสมของป 2555 และงวด 6
เดือนแรกของป 2556 สงผลใหกําไรสะสมของบริษัทลดลง ทั้งนี้อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 เทากับ 1.51 เทา 1.19 เทา และ 1.76 เทา ตามลําดับ
12.1.3 วิเคราะหผลการดําเนินงาน
1)

รายได

รายไดรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2554 และ 2555 มีรายไดทั้งหมด 750.03 ลานบาท
และ 837.80 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตของรายไดรวม รอยละ 10.70 และรอยละ 2.31 ในป 2555 และ
2556 ตามลําดับ โดยรายไดรวมในป 2556 ประกอบดวย รายไดจากการขายและบริการ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ
รายไดอื่น คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.28 รอยละ 0.15 และ รอยละ 0.57 ตามลําดับ
รายไดในป 2555 เพิ่มขึ้นในสัดสวนรอยละ 11.70 จากป 2554 เนื่องจากบริษัทมีเตาเผาปูนเพิ่มขึ้นจาก 4
เตา เปน 6 เตา ทําใหมีกําลังผลิตเพิ่มขึ้นรวมทั้งบริษัทมีการจําหนายสินคาแคลเซียมคารบอเนตเพิ่มขึ้น สงผลใหรายได
เพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม ในป 2555 มีการซอมแซมเตาเผาปูนเดิม สงผลใหรายไดในป 2555 ไมไดเพิ่มสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ
ในสวนของป 2556 บริษัทมีรายไดรวม 857.14 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2.31 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันใน
ปกอนดวยสาเหตุหลักจากปริมาณขายปูนขาวที่เพิ่มขึ้นกวารอยละ 10.80 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน อยางไรก็ตาม
ราคาขายเฉลี่ยตอตันของปูนขาวลดลงคิดเปนรอยละ 6.61 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปกอน เนื่องจากแนวโนมราคาน้ํามัน
เตาเฉลี่ยที่ลดลง และสภาวะการแขงขันทางดานราคาปูนขาว และรายไดการจําหนายแคลเซียมคารบอเนตลดลง
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ตารางแสดงรายไดของบริษัท
ป 2554
ลานบาท

ป 2555
สัดสวน

ลานบาท

สัดสวน

(%)
รายไดจากการขายและบริการ
- ปูนขาว (แคลเซียมออกไซด
และแคลเซียมไฮดรอกไซด)
- แคลเซียมคารบอเนต
- สินคาและบริการอื่น
รายไดจากการจําหนาย
เครื่องจักรและอุปกรณ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น
รวมรายได

ป 2556
ลานบาท

(%)

สัดสวน
(%)

744.56

99.27

832.60

99.38

850.98

99.28

622.56

83.00

737.27

88.00

762.89

89.00

44.28

5.90

57.30

6.84

47.52

5.54

77.71

10.36

38.04

4.54

39.91

4.66

-

-

-

-

0.67

0.08

0.95

0.13

0.82

0.10

1.31

0.15

4.53

0.60

4.37

0.52

4.85

0.57

750.03

100.00

837.79

100.00

857.14

100.00

รายไดจากการขายและบริการ
รายไดจากการขายและบริการ ในป 2554 2555 และ 2556 มีจํานวน 744.56 ลานบาท 832.60 ลานบาท และ
850.98 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 99.27 รอยละ 99.38 และรอยละ 99.28 ของรายไดรวม
ทั้งหมด ตามลําดับ ทั้งนี้รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยยอดขายในป 2555 เพิ่มขึ้น รอยละ 11.83 จากป 2554
เนื่องจากกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และบริษัทมีการขยายฐานลูกคาในอุตสาหกรรมตางๆ มากขึ้น รวมทั้งมีการจําหนายสินคา
ไปยังตางประเทศมากขึ้น โดยบริษัทมุงเนนการขยายตลาดในกลุมประเทศทางแถบเอเชีย ไดแก ประเทศลาว ประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศฟลิปปนส เปนตน นอกจากนี้บริษัทยังมีการขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยเพิ่มยอดขายสินคาแคลเซียม
คารบอเนต สงผลใหรายไดของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในป 2556 รายไดจากการขายดังกลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.21 เมื่อ
เทียบกับงวดระยะเวลาเดียวกันในปกอน เนื่องจากบริษัทมีปริมาณการจําหนายปูนขาวที่เพิ่มมากขึ้น
รายไดจากการขายและบริการของบริษัทประกอบดวย การจําหนายผลิตภัณฑกลุมปูนขาว (แคลเซียมออกไซดและ
แคลเซียมไฮดรอกไซด) แคลเซียมคารบอเนต สินคาและบริการอื่น และรายไดจากการจําหนายเครื่องจักรอุปกรณ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ก. รายไดจากการจําหนายปูนขาว (แคลเซียมออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด)
บริษัทมีรายไดจากการจําหนายปูนขาว ไดแก แคลเซียมออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด เปนรายไดหลัก
ของบริษัท โดยในป 2554 2555 และป 2556 มียอดขายปูนขาวเปนจํานวน 622.56 ลานบาท 737.27 ลานบาท และ
762.89 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 83.00 รอยละ 88.00 และรอยละ 89.00 ของรายไดทั้งหมด ตามลําดับ
โดยในป 2555 มีอัตราการขยายตัวรอยละ 18.43 จากป 2554 ในป 2555 รายไดมีอัตราการขยายตัวสูง สาเหตุหลัก
เนื่องจากมีการเพิ่มกําลังการผลิตอีก 2 เตา ซึ่งเริ่มเดินเครื่องไดตั้งแตปลายป 2554 และไตรมาสที่ 1 ป 2555 ตามลําดับ ทํา
ใหกําลังการผลิตปูนขาวเพิ่มขึ้นเปน 900 ตันตอวัน จึงทําใหปริมาณการขายปูนขาวของบริษัทมีการเติบโตกวารอยละ 21.32
เมื่อเทียบกับป 2554 แมวาทางบริษัทจะมีการหยุดเตาเดิมจํานวน 2 เตาชวงระยะเวลาหนึ่ง (เตา#3 ชวง เม.ย.-ต.ค. 2555
และเตา#1 ชวง ต.ค.-ธ.ค. 2555) เพื่อดําเนินการเปลี่ยนอิฐภายในเตา ซึ่งถือเปนการซอมแซมเตาครั้งใหญ (Overhaul) จึงทํา
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ใหเตาเผาหินปูนเดินเครื่องไมเต็มกําลังการผลิต 6 เตาในชวงเวลาดังกลาว ในสวนของราคาขายปูนขาวเฉลี่ยของบริษัทมี
การปรับตัวลดลงเล็กนอยคิดเปนรอยละ 2.38 เมื่อเทียบกับป 2554 แมวาราคาน้ํามันเตาเพิ่มขึ้นรอยละ 3.94 เนื่องจาก
สภาวะการแขงขันทางดานราคาขายสินคาปูนขาวสูงขึ้น และในป 2556 บริษัทมีมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑกลุมปูนขาว
เพิ่มขึ้นกวารอยละ 3.47 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แมวาจะมีการหยุดเตา#2 เพื่อซอมแซมเตาในชวง มิ.ย.-ก.ย.
และเดินไมเต็มกําลังการผลิตในชวง 6 เดือนแรกของป 2556 ก็ตาม โดยสาเหตุหลักมาจากการขายปูนขาวในกลุมของ
แคลเซียมไฮดรอกไซดเพิ่มขึ้นกวารอยละ 45.92 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ประกอบกับการที่เตาเผาของบริษัท
เดินเครื่องครบ 6 เตา ตั้งแตตนไตรมาส 4 ที่ผานมา จึงสงผลใหปริมาณขายในกลุมปูนขาวเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 10.80 เมื่อ
เทียบกับสิ้นป 2555 อยางไรก็ตาม ราคาขายเฉลี่ยตอตันของปูนขาวลดลงคิดเปนรอยละ 6.61 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในป
กอน เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยปูนขาวลดลงตามทิศทางราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยที่ลดลง ซึ่งราคาน้ํามันเตาลดลงคิดเปนรอยละ
7.79 และสภาวะการแขงขันทางดานราคาปูนขาว
ข. รายไดจากการขายแคลเซียมคารบอเนต
รายไดจากการจําหนายแคลเซียมคารบอเนต สําหรับป 2554 2555 และ 2556 มีจํานวน 44.28 ลานบาท
57.30 ลานบาท และ 47.52 ลานบาท โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.90 รอยละ 6.84 และรอยละ 5.54 ของรายไดทั้งหมด คิด
เปนอัตราการขยายตัวรอยละ 29.40 และลดลงรอยละ 17.07 ในป 2555 และ 2556 ตามลําดับ ในระหวางป 2554 - 2555
บริษัทมีปริมาณการผลิตและจําหนายแคลเซียมคารบอเนตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องคิดเปนรอยละ 34.87 ในป 2555 จากป
2554 ในขณะที่ราคาขายมีการปรับตัวลงเล็กนอยลดลงประมาณรอยละ 4.06 ในป 2555 จากป 2554 และในป 2556 บริษัท
มีรายไดจากขายแคลเซียมคารบอเนตลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนคิดเปนรอยละ 17.07 มีสาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของปริมาณขายตางประเทศ เนื่องจากสภาวะการแขงขันของตลาด โดยลดลงกวารอยละ 60.65 ทําใหปริมาณการ
ขายรวมลดลงรอยละ 19.03 จากงวดเดียวกับของปกอน ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กนอยคิดเปนรอยละ 2.43 เทียบ
กับป 2555
ค. รายไดจากสินคาและบริการอื่น
รายไดจากการจําหนายสินคาและบริการอื่น ประกอบดวยสินคาซื้อมาขายไปประเภทปูนขาว (แคลเซียม
ออกไซด และแคลเซียมไฮดรอกไซด) แคลเซียมคารบอเนต ถานหินที่บริษัทใชเปนเชื้อเพลิง สินคาเคมีภัณฑอื่น และบริการ
บดหิน/แร สําหรับผลิตภัณฑปูนขาวและแคลเซียมคารบอเนตซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัท ทางบริษัทจะซื้อสินคามาจาก
ผูผลิตรายอื่นในกรณีที่บริษัทไมสามารถผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา
หรือในกรณีที่ลูกคาตองการใชสินคา
อยางเรงดวน
ในป 2554 2555 และ 2556 รายไดจากการจําหนายสินคาและบริการอื่นมีจํานวน 77.71 ลานบาท 38.04
ลานบาท และ 39.91 ลานบาท โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 10.36 รอยละ 4.54 และ 4.66 ของรายไดทั้งหมด โดยสวนใหญ
เปนรายไดจากการจําหนายสินคาซื้อมาขายไปที่เปนผลิตภัณฑหลักของบริษัท (ปูนขาวและแคลเซียมคารบอเนต) มีจํานวน
41.80 ลานบาท 28.55 ลานบาท และ 12.56 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งในป 2555 บริษัทมีกําลังการผลิตปูนขาวที่มากขึ้นทํา
ใหรายการซื้อมาขายไปของผลิตภัณฑหลักของบริษัท ลดลงกวารอยละ 31.70 จากป 2554
ในป 2554-2555 บริษัทมีรายไดจากการจําหนายสินคาเคมีภัณฑอื่น มีจํานวน 35.34 ลานบาท 8.90 ลาน
บาท ตามลําดับ ซึ่งลดลงรอยละ 74.82 ในป 2555 จากป 2554 เนื่องจากบริษัทลดการจําหนายสินคาประเภทสินคาที่ไมได
เปนสายผลิตภัณฑหลักของบริษัท และไมมีการจําหนายในป 2556
สวนที่ 2 หนา 96

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

ในป 2556 บริษัทมีรายไดจากการจําหนายถานหิน (ชนิดที่บริษัทใชเปนเชื้อเพลิง) จํานวน 26.80 ลานบาท
โดยบริษัทเพิ่งเริ่มมีการจําหนายเชื้อเพลิงในป 2556 ทั้งนี้ รายไดจากการจําหนายสินคาและบริการอื่นเพิ่มขึ้นกวารอยละ
6.66 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน แมวาบริษัทจะมีรายไดจากการจําหนายสินคาซื้อมาขายไปกลุมปูนขาวและ
แคลเซียมคารบอเนตลดลงกวารอยละ 56.00 เนื่องจากบริษัทสามารถผลิตและจัดสงไดเอง และไมมีการจําหนายสินคาซื้อ
มาขายไปที่ไมตรงกับสายผลิตภัณฑหลักของบริษัท แตทางบริษัทไดมีการจําหนายถานหินเพิ่มขึ้น
ง. รายไดจากการจําหนายและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ
บริษัทเริ่มมีการรับรูรายไดจากธุรกิจขายเครื่องจักรและอุปกรณจํานวน 0.67 ลานบาท จากสัญญาการ
จําหนายชิ้นสวนเครื่องจักร และอุปกรณกับลูกคารายหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทเปนผลมาจากการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ
การปรับยอดลูกหนี้เจาหนี้และเงินฝากสกุลเงินตางประเทศ และการจําหนายสินคาไปยังตางประเทศ ซึ่งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับป
2554 2555 และป 2556 มีจํานวน 0.95 ลานบาท 0.82 ลานบาท และ 1.31 ลานบาท โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.13 รอย
ละ 0.09 และรอยละ 0.15 ของรายไดทั้งหมด โดยสวนใหญกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทขึ้นอยูกับอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางเงินเหรียญสหรัฐ และเงินบาท
รายไดอื่น
รายไดอื่นของบริษัท ประกอบดวย รายไดคาเชารับ รายไดดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายสินทรัพย และรายไดอื่นๆ
โดยในป 2554 2555 และ2556 มีจํานวน 4.53 ลานบาท 4.37 ลานบาท และ 4.85 ลานบาท ตามลําดับ โดยคิดเปนสัดสวน
รอยละ 0.60 รอยละ 0.52 และรอยละ 0.57 ของรายไดรวมทั้งหมดของบริษัท ตามลําดับ โดยรายไดอื่นในป 2554 สวนใหญ
มาจากรายไดจากดอกเบี้ยรับจากรายการระหวางกันและการขายเศษหินที่ไมไดขนาด ในป 2555 รายไดอื่นสวนใหญมาจาก
กําไรจากการขายสินทรัพย และในป 2556 รายไดอื่นสวนใหญมาจากคาเชาและกําไรจากการขายสินทรัพย
2)

ตนทุนและคาใชจาย

ตนทุนและคาใชจายรวมของบริษัท (ตนทุนรวม) ประกอบดวย ตนทุนขายและบริการ คาใชจายในการขาย
และบริหาร โดยบริษัทมีตนทุนและคาใชจายรวม ในป 2554 2555 และป 2556 มีจํานวน 650.33 ลานบาท 691.38 ลาน
บาท และ 722.07 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีตนทุนรวมคิดเปนสัดสวนรอยละ 86.71 รอยละ 82.52 และรอยละ 84.24 ของ
รายไดรวมทั้งหมด ตามลําดับ
ตนทุนขายและบริการ
ตนทุนขายและบริการหลักของบริษัทประกอบดวย คาวัตถุดิบ คาเชื้อเพลิง คาไฟฟาและน้ําประปา คาหีบ
หอ คาเสื่อมราคาและคาซอมแซมเครื่องจักร โดยในป 2554 2555 และป 2556 บริษัทมีตนทุนขายและบริการจํานวน
501.55 ลานบาท 517.11 ลานบาท และ 522.49 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 66.87 รอยละ 61.72 และรอย
ละ 60.96 ของรายไดจากการขายทั้งหมด ตามลําดับ
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 32.64 รอยละ 37.89 และรอยละ 38.60 ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตรากําไร
ขั้นตนมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีการการวางแผนและบริหารจัดการตนทุนการผลิตที่ดี ทั้งในสวนของการ
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จัดหาวัตถุดิบและเชื้อเพลิงเพื่อการผลิต
รวมทั้งเตาเผาปูนบางเตามีการคิดคาเสื่อมราคาเครื่องจักรในสวนประกอบหลัก
หมดแลว จึงสงผลใหอัตรากําไรขึ้นตนมีการเติบโตอยางตอเนื่อง
โดยรายละเอียดของตนทุนขายและบริการและอัตรากําไรขั้นตนแยกตามประเภทสินคา มีรายละเอียดดังนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2554
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑที่บริษทั ผลิตเอง
ปูนขาว
(แคลเซียมออกไซดและ
แคลเซียมไฮดรอกไซด)
แคลเซียมคารบอเนต
รวม
ผลิตภัณฑที่ซื้อมาเพื่อ
จําหนายและสินคา/บริการ
อื่น
ตนทุนการขายเครื่องจักร
และอุปกรณ
รวมตนทุนขายและบริการ

ตนทุนขาย
(ลานบาท)

ป 2555

อัตรากําไรขั้นตน
(%)

ตนทุนขาย
(ลานบาท)

ป 2556

อัตรากําไรขั้นตน
(%)

ตนทุนขาย
(ลานบาท)

อัตรากําไรขั้นตน
(%)

399.92

35.76

448.62

39.15

459.28

39.80

26.51
426.44
75.11

40.12
36.05
3.35

33.58
482.20
34.91

41.39
39.31
8.23

32.74
492.02
30.25

31.10
39.29
24.21

-

-

-

-

0.22

66.78

501.55

32.64

517.11

37.89

522.49

38.60

ตนทุนขายและบริการของผลิตภัณฑที่ผลิตเอง
บริษัทมีตนทุนขายสําหรับผลิตภัณฑที่ผลิตเองในป 2554 2555 และ 2556 จํานวน 426.44 ลานบาท
482.20 ลานบาท และ 492.02 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีอัตรากําไรขั้นตนเปนรอยละ 36.05 รอยละ 39.31 และรอยละ
39.29 ตามลําดับ ในป 2556 ตนทุนขายสวนใหญประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบ เชื้อเพลิง คาเสื่อมราคา และคาไฟฟาและ
น้ําประปา คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 27.25 รอยละ 25.46 รอยละ 14.14 และรอยละ 13.86 ตามลําดับ
โดยในป 2554-2556 มีตนทุนวัตถุดิบในสัดสวนที่ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก แตสําหรับในสวนของคาไฟฟา
และน้ําประปา รวมทั้งคาใชจายในการผลิตอื่นๆ ปรับเพิ่มขึ้นตามกําลังการผลิต แตอยางไรก็ตาม สําหรับตนทุนของเชื้อเพลิง
มีการลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากราคาเชื้อเพลิง ซึ่งอางอิงกับราคาตลาดโลก มีราคาเฉลี่ยต่ําลง ในสวนของคาเสื่อมราคา
ลดลงในป 2555 เมื่อเทียบกับ 2554 เนื่องจากรวมทั้งเตาเผาหินปูนบางเตามีการคิดคาเสื่อมราคาเครื่องจักรในสวนประกอบ
หลักหมดแลว จึงสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นในป 2556 เทียบกับป 2555
จากอัตรากําไรขั้นตนของปูนขาวและผลิตภัณฑซื้อมาขายไปและสินคา/บริการอื่นที่เพิ่มสูงขึ้น แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
อายุการใชงานสวนประกอบหลักบางสวนของเตาจาก 10 ปเปน 5 ป
ผลิตภัณฑปูนขาวมีอัตรากําไรขั้นตนในป 2554-2556 เปนรอยละ 35.76 รอยละ 39.15 และรอยละ 39.80
ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักที่อัตรากําไรขั้นตนในป 2555 ปรับตัวสูงขึ้นจากป 2554 สาเหตุหลักมาจาก ในป 2555 แมวา
ราคาขายปูนขาวเฉลี่ยของบริษัทปรับตัวลดลงเล็กนอยคิดเปนรอยละ 2.38 จากป 2554 จากภาวะการแขงขันทางดานราคา
แตราคาถานหินปรับตัวลดลงอยางมากคิดเปนรอยละ 14.21 ตามแนวโนมของราคาถานหินโลก (ICE Index ซึ่งปรับตัว
ลดลงคิดเปนรอยละ 20.50 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน) ซึ่งสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑปูนขาวดี
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ขึ้น อีกทั้งบริษัทไดมีการตัดคาเสื่อมราคาของเครื่องจักรบางรายการหมดแลวและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตัดคาเสื่อม
ราคา ทําใหตนทุนดานคาเสื่อมราคาลดลงคิดเปนรอยละ 18.82 ดวยเหตุนี้จึงทําใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทดีขึ้น
สําหรับผลิตภัณฑปูนขาวป 2556 บริษัทมีอัตรากําไรขึ้นตนคิดเปนรอยละ 39.80 มีสาเหตุหลักมาจาก
ตนทุนเชื้อเพลิงถานหินลดลงในอัตราที่มากกวาราคาขายปูนขาวที่ลดลง เนื่องจากแนวโนม ICE Global Coal Index ที่
ลดลง โดยคาเฉลี่ยดัชนี ICE Index ในป 2556 ซึ่งลดลงรอยละ 10.85 จากงวดเดียวกันของปกอน สงผลใหตนทุนถานหิน
ของบริษัทลดลงกวารอยละ 24.66 อีกทั้งตนทุนวัตถุดิบหินปูนที่ลดลงกวารอยละ 6.95 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน
โดยมีสาเหตุหลักมาจากตนทุนหินปูนที่ไมสามารถผลิตไดมีจํานวนนอยลง เนื่องดวยบริษัทสามารถทดลองนําหินที่ขนาดเล็ก
กวาขนาดมาตรฐานที่ใชเดิม (หิน undersize ซึ่งมีขนาด 0.75”-1.50”) มาผลิตได อยางไรก็ตาม ในป 2556 บริษัทไดมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชประโยชนของเครื่องจักรและอุปกรณหลักสวนหนึ่งของเตาเผาปูนจากเดิม 10 ป เปน 5
ป โดยไดใชวิธีเปลี่ยนทันที จึงไมไดมีการปรับปรุงยอนหลังงบการเงินป ดังนั้น จึงทําใหคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น
ราคาขายสงน้ํามันเตา C (FO 1500) (บาทตอลิตร) และดัชนี ICE Globalcoal Newcastle Index
25.00

ราคาขายสงน้ํามันเตา (บาท/ลิตร)

ICE Globalcoal Newcastle Index

140.00
120.00

20.00

100.00

15.00

80.00

10.00

60.00

5.00

40.00

-

20.00

ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค. ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค. ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค. ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค.
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ทั้งนี้ บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในการคิดคาเสื่อมราคาของเตาเผาหินปูนซึ่งมีผลกระทบตอ
ผลิตภัณฑปูนขาว คือ ในงวดบัญชีป 2555 บริษัทมีการปรับเปลี่ยนการคิดคาเสื่อมราคาของเตาจากอายุการใชงาน 5 ปเปน
10 ปกับเตาเผา 3 เตาลาสุด ทั้งนี้ 2 เตาลาสุดเพิ่งเริ่มดําเนินการปลายป 2554 และตนป 2555 จึงมีเพียงเตาเดียวที่มีการ
เปลี่ยนแปลงระหวางกาลซึ่งทําใหคาเสื่อมราคาลดลงและกําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 11.82
ลานบาทตอปในป 2555 เทียบกับ 2554 และในป 2556 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคิดคาเสื่อมราคาของเตาเปน
แบบแยกสวนประกอบสําคัญ (Component Approach) จึงมีการเปลี่ยนอายุการใชงานของอุปกรณบางสวนจาก 10 ปเปน
5 ปจึงทําใหตนทุนเพิ่มสูงขึ้นและกําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีลดลง (ผลกระทบดังกลาวคิดเปนประมาณ 9.75
ลานบาทตอป)
อัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑแคลเซียมคารบอเนตในป 2554-2556 คิดเปนรอยละ 40.12 รอยละ 41.39
และรอยละ 31.10 ตามลําดับ ในป 2555 แมวาทางบริษัทจะมีตนทุนคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นกวารอยละ 8.21 แตคาเสื่อมราคาซึ่ง
นํามาคิดคํานวณในตนทุนการผลิตแคลเซียมคารบอเนตลดลงกวารอยละ 82.38 เนื่องจากเครื่องผลิตแคลเซียมคารบอเนต
ไดตัดคาเสื่อมราคาในอุปกรณหลักหมดแลวจึงทําใหมีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น สําหรับในป 2556 แคลเซียมคารบอเนตมีอัตรา
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กําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 31.10 ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักเนื่องมาจากการจัดสรรตนทุนการผลิต
ใหมตามกระบวนการผลิตของแตละผลิตภัณฑจริง ทําใหคาไฟฟาน้ําประปาที่ไดรับจัดสรรเพิ่มสูงขึ้น และมีปริมาณการขาย
ลดลง ในขณะที่ตนทุนคงที่ไมเปลี่ยนแปลง สงผลใหสัดสวนของคาไฟฟาน้ําประปาในตนทุนการผลิตแคลเซียมคารบอเนต
เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 12.41 ในป 2555 เปนรอยละ 26.49 ใน ป 2556
ตนทุนผลิตภัณฑที่ซื้อมาเพื่อจําหนายและสินคาและบริการอื่น
บริษัทมีตนทุนขายสําหรับผลิตภัณฑที่ซื้อมาเพื่อจําหนายในป 2554 2555 และ 2556 จํานวน 75.11 ลาน
บาท 34.91 ลานบาท และ 30.47 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีอัตรากําไรขั้นตนเปนรอยละ 3.35 รอยละ 8.23 และรอยละ
24.91 ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตรากําไรขั้นตนสําหรับสินคาซื้อมาขายไปในป 2554-2555 มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับตนทุนปูน
ขาวทีซ่ ื้อจากผูผลิตรายอื่น ทําใหบริษัทไมสามารถควบคุมตนทุนสําหรับสินคาซื้อมาขายไปได จึงทําใหตนทุนและอัตรากําไร
ขั้นตนมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก สําหรับป 2556 อัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 24.91 สาเหตุหลักเนื่องมาจาก
ผลิตภัณฑที่ซื้อมาขายไปสวนใหญเปนถานหิน ซึ่งบริษัทมีนโยบายราคาแบบตนทุนบวกกําไร (Cost plus pricing) จึงทําให
อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทดีขึ้น
ตนทุนการจําหนายและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ
ในป 2556 บริษัทเริ่มมีการรับรูรายไดจากธุรกิจขายเครื่องจักรและอุปกรณจากสัญญาการจําหนายชิ้นสวน
เครื่องจักร และอุปกรณกับลูกคารายหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย และมีตนทุนที่เกี่ยวของ 0.22 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไร
ขั้นตนรอยละ 66.78 ทั้งนี้ อัตรากําไรขั้นตนดังกลาว อาจยังไมสามารถสะทอนถึงอัตรากําไรขั้นตนของทั้งมูลคาของสัญญา
จําหนายชิ้นสวนเครื่องจักรอุปกรณไดทั้งหมด
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการขาย สวนใหญประกอบดวย คาขนสงและคาน้ํามันดีเซลสําหรับการขาย โดยในป 2554
2555 และ 2556 บริษัทมีคาใชจายในการขายจํานวน 61.41 ลานบาท 89.40 ลานบาท และ 107.90 ลานบาท โดยคิดเปน
สัดสวน รอยละ 8.19 รอยละ 10.67 และรอยละ 12.59 ของรายไดรวมทั้งหมด โดยคาใชจายในการขายนั้นประกอบดวย
คาใชจายหลัก คือ คาใชจายในการขนสง คาเสื่อมราคา คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษารถขนสงสินคา และคา
น้ํามันดีเซล คิดเปนสัดสวนรอยละ 59.04 รอยละ 10.50 รอยละ 9.90 และรอยละ 8.85 ของคาใชจายในการขายทั้งหมด
ตามลําดับ โดยคาใชจายในการขายจากป 2555 เพิ่มจากป 2554 เนื่องจากบริษัทเพิ่มกําลังการผลิต ทําใหมีคาขนสงทั้งใน
สวนของวัตถุดิบและสินคาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งราคาน้ํามันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ รอยละ 3.27 ในป 2555
ตามลําดับ จึงทําใหคาใชจายในการขายเพิ่มมากขึ้น ในป 2556 คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 20.69 เมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปที่แลว ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากคาขนสงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทตองรับวัตถุดิบหินปูนจากแหลงหินที่
ไกลขึ้น จัดสงสินคาใหลูกคารายใหญไกลขึ้น และเพิ่มรถขนสงเฉพาะประเภท (ปูนเกล็ด)
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหาร สวนใหญประกอบดวยเงินเดือนและคาแรง รวมทั้งผลประโยชนและสวัสดิการตางๆ
ของพนักงาน โดยในป 2554 2555 และ 2556 คาใชจายในการบริหารของบริษัทเทากับ 87.38 ลานบาท 84.86 ลานบาท
และ 91.68 ลานบาท ตามลําดับ โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.65 รอยละ 10.13 และรอยละ 10.70 ของรายไดรวมทั้งหมด
ตามลําดับ โดยในป 2556 นั้น คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 8.04 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมี
สาเหตุหลักมาจากการตัดคาใชจายหนี้สูญจํานวน 1.20 ลานบาท และคาใชจายอากรนําเขาเรียกเก็บยอนหลังจํานวน 4.91
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ลานบาท ทั้งนี้คาใชจายในการบริหารสวนใหญในป 2556 ประกอบดวยเงินเดือน คาแรง ผลประโยชน และสวัสดิการ
พนักงาน รวมกันคิดเปน รอยละ 37.79 และคาเสื่อมราคาทรัพยสิน คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.84 ของคาใชจายในการบริหาร
ทั้งหมด ตามลําดับ
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินของบริษัทในป 2554 2555 และป 2556 มีจํานวน 14.58 ลานบาท 23.36 ลานบาท และ
26.22 ลานบาท ตามลําดับ โดยคิดเปนสัดสวน รอยละ 1.94 รอยละ 2.79 และรอยละ 3.06 ของรายไดรวมทั้งหมด
ตามลําดับ โดยตนทุนทางการเงินในป 2555 ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากในป 2554 บริษัทมีการกูยืมเงินเพิ่มมากขึ้น
เพื่อการลงทุนขยายกําลังการผลิตของบริษัท รวมทั้งมีหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น ตามการลงทุนในยานพาหนะที่
เพิ่มขึ้น สงผลใหดอกเบี้ยจายในป 2555 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 ในป 2556 ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นคิดเปนรอย
ละ 12.25 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สืบเนื่องมาจากบริษัทมีการกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินเพิ่มขึ้น
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่เพิ่มขึ้น
3)

กําไรสุทธิ

บริษัทมีกําไรเบ็ดเสร็จจํานวน 74.23 ลานบาท 111.97 ลานบาท และ 101.28 ลานบาท ในป 2554-2556
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 9.90 รอยละ 13.36 และรอยละ 11.82 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยในป 2556 เปนกําไรสุทธิ
100.88 ลานบาท และเปนกําไรเบ็ดเสร็จอื่น 0.40 ลานบาทจากผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยและผลกระทบของภาษีเงินได กําไรเบ็ดเสร็จในป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 50.55 เมื่อเทียบกับป 2554 เนื่องจาก
บริษัทมีการขยายกําลังการผลิต ทําใหบริษัทมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และมีการขายสินคาประเภทแคลเซียมคารบอเนต
มากขึ้น รวมทั้งในป 2555 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงเหลือรอยละ 23 ตามนโยบายของภาครัฐ และทางบริษัทไดรับ
สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุน
โดยมีการเริ่มใชสิทธิประโยชนทางภาษีจากบัตรสงเสริมการลงทุนใบใหมในป
2555 สงผลใหกําไรเบ็ดเสร็จของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นอีกดวย ในสวนของกําไรเบ็ดเสร็จป 2556 ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป
กอนรอยละ 9.55 แมวาทางบริษัทจะมีรายไดรวมเพิ่มขึ้นกวารอยละ 2.31 แตทางบริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร
และคาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้น จึงทําใหกําไรสุทธิและกําไรเบ็ดเสร็จในป 2556 ลดลง
อยางไรก็ดี ทางบริษัทไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิประโยชนของบัตรสงเสริมการลงทุนและ
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ลดลงเหลือรอยละ 20 สงผลใหบริษัทมีอัตราการเสียภาษีที่แทจริง (Effective Tax Rate) อยูที่
รอยละ 7.32 สําหรับงวดป 2556 จากรอยละ 9.01 ในป 2555
12.1.4 ฐานะทางการเงิน
1)

สินทรัพย

บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 เทากับ 673.44 ลานบาท 751.57 ลานบาท
และ 792.55 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสินทรัพยสวนใหญประกอบดวย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดย ณ สิ้นป 2554 2555
และ 2556 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ1/ คิดเปนรอยละ 64.35 รอยละ 61.98 และรอยละ 55.56 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
โดยสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2555 เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 11.40 จากป 2554 โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย ณ สิ้นป 2554 และ
ป 2555 มีสาเหตุมาจากการขยายกําลังการผลิต โดยบริษัทซื้อทรัพยสินในสวนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพิ่มมากขึ้น
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เพื่อรองรับความตองการใชปูนขาวที่เพิ่มมากขึ้น และ ณ สิ้นป 2556 สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 5.45 จากการ
เพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียน
หมายเหตุ: 1/ มีการแยกประเภทของสินทรัพยใหม ซึ่งมีการปรับปรุงงบการเงินป 2555 และ 2556

1.1) สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 เทากับ 239.39 ลานบาท
275.52 ลานบาท และ 339.00 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญประกอบดวย เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา และสินคาคงเหลือ โดย ณ สิ้นป 2555 เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 15.09 เมื่อเปรียบเทียบกับป
2554 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้น ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และ
สินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นจาก งวดเดียวกันของปกอน คิดเปนรอยละ 23.04 โดยสวนใหญมา
จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และสินคาคงเหลือ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 มีจํานวน 106.60 ลานบาท 143.73
ลานบาท และ 142.77 ลานบาท ตามลําดับ โดยลูกหนี้การคา ณ สิ้นป 2555 เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 34.32 เมื่อเปรียบเทียบ
กับป 2554 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขาย โดยลูกหนี้การคาสวนใหญ เปนลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
และเปนลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน โดย ณ สิ้นป 2554 2555 และ 2556 ลูกหนี้การคาที่ยังไมถึง
กําหนดชําระ และลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.84 รอยละ 98.72 และรอยละ
98.45 ของลูกหนี้การคารวม โดยเมื่อดูจากสัดสวนหนี้ที่คางชําระของลูกหนี้การคานั้น แสดงใหเห็นวาบริษัทมีระบบการให
เครดิตกับลูกคาแตละรายอยางเหมาะสมและรัดกุม
ทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้สูญไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มขึ้นของมูลคาลูกหนี้การคานั้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเครดิตลูกหนี้รายใหญในป 2554-2555
จาก 30 วัน เปน 60 วัน
ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 (25 มิถุนายน 2556) ไดใหนโยบายการตั้งสํารองหนี้
สูญ โดยลูกหนี้ที่คางชําระเกินกวา 180 วันบริษัทจะตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนอัตรารอยละ 50 ของจํานวนเงินคาง
ชําระทั้งหมด หากลูกหนี้รายใดมียอดคางชําระมากกวา 1 ป บริษัทจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนอัตรารอยละ 100 ของ
จํานวนเงินคางชําระทั้งหมด และหากทราบแนนอนวาไมสามารถเก็บหนี้ได บริษัทจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนอัตรารอย
ละ 100 ของจํานวนเงินคางชําระทั้งหมด ซึ่งทางบริษัทไดนํานโยบายดังกลาวมาใชตั้งแตไตรมาสที่ 3/2556 แลว
ลูกหนี้การคา
ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- นอยกวา 3 เดือน
- 3 เดือนถึง 6 เดือน
- 6 เดือนถึง 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา – สุทธิ

67.38

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2555
(ลานบาท)
106.09

39.23
0.17
106.78
(0.17)
106.60

35.40
1.66
0.17
143.33
(0.17)
0.04
143.19

ป 2554
(ลานบาท)
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ป 2556
(ลานบาท)
107.32
34.36
0.87
1.36
143.92
(1.38)
142.54
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สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ สวนใหญประกอบดวยสินคาสําเร็จรูป วัตถุดิบ เชื้อเพลิงและหีบหอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
2555 และ 2556 เปนจํานวน 95.23 ลานบาท 66.89 ลานบาท และ 80.65 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป
2555 ลดลงคิดเปนรอยละ 29.77 จากป 2554 โดยสวนใหญมาจากการลดลงของวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป เนื่องจาก ณ
สิ้นปมีการเก็บสินคาคงคลังวัตถุดิบและเชื้อเพลิงนอยลง และมีการสั่งซื้อเพื่อรับเขาในชวงตนป 2556 รวมทั้งบริษัทมีลักษณะ
การผลิตตามการสั่งซื้อ และปริมาณการขายสินคาที่มากขึ้น จึงทําใหสินคาสําเร็จรูปคงเหลือนอยลงตามไปดวย ทั้งนี้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีการเก็บเก็บวัตถุดิบหินปูนมากขึ้น เนื่องจากทางบริษัทมีการผลิตครบ 6 เตาและตองการสํารอง
วัตถุดิบไวเพื่อเดินเครื่องจักรเต็มกําลังการผลิต ในขณะที่วัสดุสิ้นเปลืองอยูระหวางการจัดสงจึงมีมูลคาลดลง โดยรายละเอียด
ของสินคาคงเหลือมีดังตอไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวมสินคาคงเหลือ

ป 2553
(ลานบาท)
5.03
29.72
43.13
77.87

ป 2554
(ลานบาท)
7.89
24.56
62.78
95.23

หมายเหตุ: 1/บริษัทมีการนับสินคาคงเหลือของงานระหวางทําตั้งแตเดือนมกราคม 2556 เปนตนมา

ป 2555
(ลานบาท)
1.78
12.30
52.81
66.89

ป 2556
(ลานบาท)
7.21
6.341/
43.99
23.11
80.65

1.2) สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 มีจํานวน 434.04 ลานบาท
476.04 ลานบาท และ 453.55 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยไมหมุนเวียนสวนใหญประกอบดวยที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ ซึ่งสินทรัพยไมหมุนเวียน ณ สิ้นป 2555 เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 9.36 จากป 2554 เนื่องจากการลงทุนในสวนของ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพิ่มขึ้น เพื่อการขยายกําลังการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง และ ณ สิ้นป 2556 ลดลงคิด
เปนรอยละ 4.73 เนื่องจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิลดลง
สําหรับงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัทไดมีการนําใชมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 12 เกี่ยวกับภาษีเงินได จึงมีการตั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จํานวน
1.38 ลานบาท และ 0.62 ลานบาท ตามลําดับ ณ สิ้นงวดป 2554-2556 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นมีจํานวน 0.24 ลานบาท
0.79 ลานบาท และ 4.54 ลานบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นสวนใหญเปนเงิน
มัดจําการซื้อเครื่องจักร
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 เปนจํานวน 433.39 ลาน
บาท 465.79 ลานบาท และ 440.30 ลานบาท ตามลําดับ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ สิ้นป 2555 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 7.48 ของป 2554 เนื่องจากสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของเครื่องจักร และยานพาหนะ โดยสินทรัพย
ประเภทเครื่องจักร และยานพาหนะ คิดเปนสัดสวนรอยละ 59.21 และรอยละ 12.87 ของที่ดิน อาคารและอุปกรณทั้งหมด
ตามลําดับ โดยการลงทุนในเครื่องจักรดังกลาวเปนการลงทุนตอเนื่องจากป 2554 สําหรับการซื้อยานพาหนะเพิ่มเติมนั้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงสินคาใหกับลูกคา รวมทั้งเพิ่มความคลองตัวในการรับวัตถุดิบจากผูจัดหามาเพื่อการผลิต
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โดย ณ สิ้นป 2556 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ลดลงคิดเปนรอยละ 5.47 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2555 ดวยสาเหตุหลักจากการ
จําหนายอาคารชุดที่มิไดใชในการประกอบธุรกิจออกไป
ทั้งนี้ ทางผูสอบบัญชีมีการจัดประเภทของสินทรัพยใหม โดยแยกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ออกจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ คิดเปนมูลคา 8.08 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 ซึ่งทรัพยสินรายการ
นี้ทางบริษัทยังไมมีแผนดําเนินการพัฒนาที่ดินดังกลาว
12.1.5 แหลงที่มาของเงินทุน
1.

หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 เปนจํานวน 404.96 ลานบาท 408.21 ลานบาท
และ 505.42 ลานบาท โดยหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2555 เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 0.80 จากป 2554 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน โดยสวนใหญเปนสัญญาเชาการเงินในทรัพยสินประเภทยานพาหนะ นอกจากนี้การเพิ่มขึ้น
ของหนี้สินรวมยังมาจากเงินกูยืมระยะสั้น ซึ่งถูกหักกลบกับการลดลงของเงินกูยืมระยะยาว ทําใหหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2555
ไมเปลี่ยนแปลงจากหนี้สินรวมในป 2554 มากนัก และ ณ สิ้นป 2556 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 23.81 โดยสวนใหญมาจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นและเงินเบิกเกินบัญชี
1.1

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 มีจํานวน 240.70 ลานบาท 250.94 ลาน
บาท และ 386.05 ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นป 2555 เพิ่มขึ้นในสัดสวนรอยละ 4.25 จากป 2554 สวน
ใหญเนื่องมาจากบริษัทมีการกูยืมเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้นอยางมาก
เพื่อรองรับการสรางเตาเผาปูนใหมและเพื่อเพิ่มเงินทุน
หมุนเวียนใหกับบริษัท และ ณ สิ้นป 2556 หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นรอยละ 53.84 จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี ทรัสตรีซีทส และ
ตั๋วสัญญาใชเงิน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เปนจํานวน 120.53 ลานบาท 134.34 ลานบาท และ 239.70 ลานบาท ตามลําดับ โดย ณ สิ้นป 2555 บริษัทมีเงินกูยืมระยะ
สั้น เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 11.45 จากป 2554 เนื่องจากมีการเปดทรัสตรีซีท และตั๋วสัญญาใชเงินเพิ่มเติม (อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 7.375 – 7.50 ตอป) เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการซื้อวัตถุดิบ และคาใชจายในการดําเนินงานตางๆ ของ
บริษัท โดย ณ สิ้นป 2556 มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินธุรกิจ เสริมสภาพคลองในการจายเงินปนผล การลงทุนซื้อสินทรัพยบางสวนของบริษัท และสํารองเงินสดไวสําหรับ
ธุรกิจการจัดหาอุปกรณเตาเผา
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 เปนจํานวน 49.80 ลานบาท
42.67 ลานบาท และ 58.86 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2556 นั้น เจาหนี้การคาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการนําเขาถาน
หินเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหมูลคาเจาหนี้การคาตางประเทศเพิ่มขึ้น
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เงินรับลวงหนาจากลูกคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินรับลวงหนาจากลูกคาเปนจํานวน 22.50 ลานบาท โดยเปนเงินมัดจําจาก
ลูกคา 2 ราย สําหรับธุรกิจการจําหนายและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ โดยลูกคารายหนึ่งมีการทําสัญญาซื้อขายชิ้นสวน
เครื่องจักรอุปกรณแลว และอีกรายหนึ่งอยูระหวางการเจรจาเขาทําสัญญา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย ภาษีประกันสังคมคางจาย ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย ภาษีหัก ณ ที่จาย
เงินประกันผลงานคางจาย และ เงินประกันคาเชา ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน
อื่น เปนจํานวน 1.41 ลานบาท 3.02 ลานบาท และ 9.15 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่นในป
2556 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินประกันผลงานคางจาย และคาอากรขาเขาและภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย
1.2

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 เปนจํานวน 164.26 ลานบาท 157.27
ลานบาท และ 119.38 ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินไมหมุนเวียน ณ สิ้นป 2556 ลดลงในสัดสวนรอยละ 24.09 เมื่อเทียบ
กับสิ้นป 2555 สวนใหญเนื่องจากบริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวนอยลง จากการชําระคืนเงินกูบางสวน
เงินกูยืมระยะยาวเงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
เงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 มีจํานวน 147.01 ลานบาท 123.36 ลาน
บาท และ 83.04 ลานบาท ตามลําดับ โดยเงินกูยืมระยะยาวของป 2555 ลดลงคิดเปนรอยละ 16.09 จากป 2554 เงินกูยืม
ระยะยาว ณ สิ้นป 2556 ลดลงคิดเปนรอยละ 32.69 เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากบริษัทไมไดมีการกูยืมเงิน
เพิ่มเติม และมีการจายชําระหนี้สินบางสวน จึงทําใหยอดคงเหลือเงินกูยืมระยะยาวลดลง
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 เปนจํานวน 12.10 ลานบาท
27.49 ลานบาท และ 29.73 ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการเชาซื้อ
ยานพาหนะเพิ่มเติมจากปที่แลว
2.

สวนของผูถือหุน

ณ สิ้นป 2554 และ 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนที่ชําระแลว โดยเปนหุนสามัญ 45,000,000 หุน มูลคาหุน
ละ 5.00 บาท เปนจํานวน 225 ลานบาท และ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2556 บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 300 ลานบาท
และเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจาก 5 บาท เปน 1 บาท สําหรับการเสนอขายหุนใหมแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO)
สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2554 2555 และ 2556 เทากับ 268.48 ลานบาท 343.35 ลานบาท และ 287.13 ลาน
บาท โดยสวนของผูถือหุนในป 2555 เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 27.38 จากป 2554 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี
สามารถทํากําไรเพิ่มไดมากขึ้นกวาป 2554 ทําใหกําไรสะสมเพิ่มขึ้น และสงผลใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น และสวนของผูถือ
หุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 287.13 ลานบาท ลดลงรอยละ 16.37 เมื่อเทียบกับ สิ้นป 2555 เนื่องจากบริษัทมี
การจายปนผล
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บริษัทมีการจายเงินปนผลในระหวางป 2554 2555 และ 2556 โดยมีการจายปนผลใหกับผูถือหุนในป 2554 รวม
เปนจํานวนเงิน 109.66 ลานบาท ในป 2555 รวมเปนจํานวนเงิน 38.25 ลานบาท และในป 2556 รวมเปนจํานวนเงิน
157.50 ลานบาท
ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
ณ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 1.51 เทา 1.19 เทา และ 1.76
เทา ตามลําดับ โดย ณ สิ้นป 2555 หนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2554 โดยบริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
ในขณะที่เงินกูยืมระยะยาวนอยลง ทําใหหนี้สินรวมมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก สําหรับสวนของผูถือหุนในป 2555 เพิ่มขึ้น
อยางมาก ซึ่งเปนผลมาจากผลประกอบการที่ดีของบริษัท จึงทําใหอัตราหนี้สินตอทุนลดลงจากป 2554 และ ณ สิ้นป 2556
อัตราสวนหนี้สินตอทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นในสวนของเจาหนี้การคา เงินรับลวงหนาจากลูกหนี้การคา และเงินเบิก
บัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบกับสวนของผูถือหุนลดลงเนื่องจากบริษัทมีการจายปนผลใหผูถือหุน
จากผลประกอบการและกําไรสะสมของป 2555 และงวด 6 เดือนแรกป 2556 โดยภาพรวมรวมแลว บริษัทมีโครงสราง
เงินทุนที่คอนขางแข็งแกรง ไมไดมีการพึ่งพิงแหลงเงินทุนในสวนของหนี้สินมากนัก และการระดมทุนจากการเสนอขายหุนตอ
ประชาชนในครั้งนี้ จะทําใหโครงสรางเงินทุนของบริษัทมีความแข็งแกรงยิ่งขึ้นอีก
12.1.6 สภาพคลอง
รายละเอียด
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

ป 2554

(หนวย : ลานบาท)
ป 2556

ป 2555
98.79

188.61

236.05

(191.36)

(73.36)

(36.99)

72.10

(84.72)

(151.56)

(20.47)

30.53

47.50

สําหรับป 2554 2555 และ 2556 มีกระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากการดําเนินงานเทากับ 98.79 ลานบาท 188.61
ลานบาท และ 236.05 ลานบาท ตามลําดับ โดยกระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงานในป 2555-2556 เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
บริษัทผลประกอบการที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทมีกระแสเงินสดที่ไดจากการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุนในป 2554 2555 และ 2556 เทากับ (191.36) ลานบาท (73.36)
ลานบาท และ (36.99) ลานบาท โดยกระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมลงทุนในป 2555 ลดลงจากป 2554 เนื่องจากบริษัท
ลงทุนในการซื้อและการซอมบํารุงทรัพยสินนอยลงจากป 2554 รวมทั้งบริษัทมีเงินสดรับจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ
เพิ่มขึ้น และลดลงในป 2556 เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนบางสวนของโครงการขยายกําลังการผลิตปูนไฮเดรต และยังกําลัง
ดําเนินการอยู และมีการจําหนายสินทรัพยที่ไมไดใชในการประกอบธุรกิจออกไป
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2554 2555 และ 2556 เทากับ 72.10 ลานบาท (84.72)
ลานบาท และ (151.56) ลานบาท โดยกระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมลงทุนในป 2555 กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรม
จัดหาเงินลดลง จากป 2554 เนื่องจาก บริษัทจายชําระเงินกูยืมระยะยาว ดอกเบี้ยจายและจายเงินปนผล และในป 2556
กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการจายเงินปนผล จายชําระเงินกูยืมระยะยาว และชําระ
คืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
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อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
ระยะเวลาชําระหนี้
Cash Cycle

หนวย
(เทา)
(เทา)
(วัน)
(วัน)
(วัน)
(วัน)

ป 2554
0.99
0.58
41.83
4.64
25.46
21.01

ป 2555
1.10
0.82
54.08
3.37
17.83
39.61

2556
0.88
0.66
60.77
3.10
15.76
48.10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 บริษัทอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.99 เทา 1.10 เทา และ 0.88
เทา ตามลําดับ และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 0.58 เทา 0.82 เทา และ 0.66 เทา ตามลําดับ ทั้งนี้อัตราสวน
สภาพคลองหมุนเร็วต่ํากวาอัตราสภาพคลอง เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้ยาวกวาระยะเวลาการจายชําระหนี้
สําหรับ Cash Cycle ของบริษัทในป 2554-2556 เทากับ 21.01 วัน 39.61 วัน และ 48.10 วัน ตามลําดับ โดยบริษัทสามารถ
ขายสินคาไดอยางรวดเร็ว และไมมีสินคาคงเหลือประเภทสินคาสําเร็จรูปคงคางอยูในคลังสินคามากนัก แต Cash cycle มี
ระยะเวลานานขึ้น เนื่องจากระยะเวลาการขายสินคาในระหวางป 2554-2556 ของบริษัทอยูที่ประมาณ 3 – 5 วัน และบริษัท
มีระยะเวลาการจายชําระหนี้แกเจาหนี้การคาลดลง โดยในป 2554-2556 บริษัทมีระยะเวลาในการชําระหนี้เทากับ 25.46
วัน 17.83 วัน และ 15.76 วัน สําหรับระยะเวลาการเก็บหนี้เทากับ 41.83 วัน 54.08 วัน และ 60.77 วัน ทั้งนี้ บริษัทมี
ระยะเวลาการเก็บหนี้ยาวกวาการจายชําระหนี้ สงผลให Cash Cycle ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นในป 2554-2556 โดยสาเหตุหลัก
ของระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชําระหนี้ของลูกคาที่มียอดซื้อ 4 รายใน
กลุมลูกคา 10 รายแรกในชวงป 2554-2555 จาก 30 วัน เปน 60 วัน ทั้งนี้การที่บริษัทเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชําระหนี้นั้น
เนื่องจากกลุมลูกคาดังกลาวเปนกลุมลูกคาที่มีปริมาณการซื้อขายกับบริษัทสูง และบริษัทตองการรักษาศักยภาพในการ
แขงขันกับคูแขงในอุตสาหรรมปูนขาว
12.1.7 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต
ผลกระทบจากการเสนอขายหุนตอประชาชน
กอนการเสนอขายหุนตอประชาชน บริษัทมีทุนชําระแลวจํานวน 225,000,000 บาท โดยมีมูลคาหุนที่ตราไว 1.00
บาท ซึ่งในป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 100.88 ลานบาท (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) คิดเปนกําไรตอหุนเทากับ
0.45 บาทตอหุน จากมูลคาที่ตราไว 1.00 บาท โดยหลังจากที่บริษัทไดดําเนินการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จํานวน
75,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของทุนชําระแลวภายหลังเพิ่มทุน จะทําใหบริษัทมีทุนชําระแลวจํานวน 300,000,000
บาท หากพิจารณาผลจากการเพิ่มทุนดังกลาว (Fully Diluted) จะทําใหกําไรสุทธิตอหุน (EPS) ของบริษัท ในป 2556 ลดลง
เหลือ 0.34 บาทตอหุน ดังนั้น ถาบริษัทไมสามารถดําเนินธุรกิจใหมีรายไดเพิ่มขึ้นจนสงผลใหบริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้นมาเพียง
พอที่จะรองรับจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นดังกลาว จะทําใหผลตอบแทนตางๆ ที่คํานวณโดยมีการเปรียบเทียบกับสวนของผูถือหุน
และจํานวนหุนของบริษัท เชน กําไรสุทธิตอหุน (EPS) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน อาจจะลดลงในอัตรารอยละ 25 ตามผล
ของการเพิ่มทุนดังกลาว (Dilution Effect) ซึ่งผลกระทบดังกลาว ยังไมพิจารณารวมถึงสวนเกินมูลคาหุนที่เกิดจากการเสนอ
ขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชน
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การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี
มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับใชในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
วันที่มีผลบังคับใช
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน
ฉบับที่ 21(ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32
สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 5
สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
ฉบับที่ 12
ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ฉบับที่ 17
การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพยจากลูกคา
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บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนในปที่เริ่มใช ซึ่ง
คาดวาจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ
การจายเงินปนผล
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ไดมีมติเห็นชอบใหนําเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.60 บาท สําหรับหุน
สามัญจํานวน 225 ลานหุน รวมเปนเงิน 135 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว ในอัตราหุนละ 0.20
บาทและอัตราหุนละ 0.30 บาท ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 และ 13
สิงหาคม 2556 ตามลําดับ คงเหลือที่ตองจายเพิ่มในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปนเงิน 22.5 ลานบาท ซึ่งมีกําหนดจายใน
วันที่ 2 เมษายน 2557
ดังนั้น การจายเงินปนผลประจําปของบริษัทที่คงเหลือจํานวน 22.50 ลานบาท ดังกลาวขางตน จะมีผลกระทบตอ
กําไรสะสมและสวนของผูถือหุนของบริษัท โดยอางอิงจากงบการเงินของบริษัทประจําป 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ทุนที่ออกและชําระแลว
กําไรสะสม
สวนของผูถือหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
จํานวนหุน (ลานหุน)

12.2

225.00
43.07
287.13
1.28
225.00

ภายหลังการจายเงินปนผล
225.00
20.57
264.63
1.18
225.00

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

ในป 2555 บริษัทชําระคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เปนจํานวน 970,000 บาท ใหแก สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซ
ซิเอท นอกเหนือจากคาตอบแทนดังกลาว บริษัทไมมีคาบริการอื่นที่ตองชําระใหกับผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบ
บัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
ในป 2556 บริษัทชําระคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เปนจํานวน 1,070,000 บาท ใหแก บริษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด นอกเหนือจากคาตอบแทนดังกลาว บริษัทไมมีคาบริการอื่นที่ตองชําระใหกับผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบ
บัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ไดมีมติแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2557 และอนุมัติกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2557 เปนจํานวนเงิน 1,130,000
บาท

สวนที่ 2 หนา 109

