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12.  ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน
12.1 งบการเงิน
งบการเงินตรวจสอบประจํ าป ณ 31 ธันวาคม 2542 2543 และ 2544 และงบสอบทาน ณ 31 มีนาคม

2545 และ 30 มิถุนายน 2545 ซึ่งไดรับตรวจสอบและสอบทานโดยนางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีไดรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 3459 แหง บริษัทสํ านักงาน เอินสท แอนด ยัง จํ ากัด

(1) รายงานการสอบบัญชี
รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด

(มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2542 2543 และ 2544 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

งบการเงินป ความเห็นของผูสอบบัญชี

2544 แบบไมมีเง่ือนไข

2543 แบบไมมีเง่ือนไข  โดยไดต้ังขอสังเกตที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 1  ถึงแมวา
เศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งไดเกิดขึ้นในกลางป 2540 จะไดผอนคลายลงในระดับหนึ่งแลว ใน
ระหวางปปจจุบัน ภาคธุรกิจสวนหนึ่งยังคงอยูในระหวางดํ าเนินการปรับโครงสรางทางการเงิน
และรอการปรับตัว บริษัทประสบกับผลขาดทุนจากการดํ าเนินงานอยางมากมาเปนระยะหนึ่ง
โดย ณ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน อยางไรก็
ตาม ในระหวางป 2543 บริษัทไดดํ าเนินการปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้สถาบันการเงินเปนที่
เรียบรอยแลว ความสามารถของบริษัทในการดํ าเนินธุรกิจอยางตอเนื่องขึ้นอยูกับความ
สามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงโครงสรางหนี้ ผลการดํ าเนินงานในอนาคต
และการฟนตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

2542 แบบไมมีเง่ือนไข โดยไดต้ังขอสังเกตที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 1  ถึงแมวา
เศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งไดเกิดขึ้นในกลางป 2540 จะไดผอนคลายลงในระดับหนึ่งแลว ใน
ระหวางปปจจุบัน ภาคธุรกิจสวนหนึ่งยังคงอยูในระหวางดํ าเนินการปรับโครงสรางทางการเงิน
และรอการปรับตัว บริษัทประสบกับผลขาดทุนจากการดํ าเนินงานอยางมากมาเปนระยะหนึ่ง
โดย ณ 31 ธันวาคม 2542 บริษัทมีผลขาดทุนเกินทุน นอกจากนี้ บริษัทมีเงินกูยืมจากธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่ง ซึ่งเงินกูยืมดังกลาวไดผิดเง่ือนไขการจายชํ าระคืนเงินตนและดอกเบี้ยมาตั้ง
แตป 2541 อยางไรก็ตาม การแสดงรายการเงินกูยืมในงบการเงินยังคงเปนไปตามสัญญาเดิม
เนื่องจากบริษัทอยูในระหวางการดํ าเนินการปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้สถาบันการเงิน และ
บริษัทไดรับการสนับสนุนทางดานการเงินอยางตอเนื่องจากบริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของ
กันในตางประเทศ
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(2) ตารางสรุปงบการเงิน
หนวย : พันบาท

2542 2543 2544 ม.ค.-ม.ิย. 2545
ผลการดํ าเนินงาน

รายไดจากคาเชาและบริการ      113,456   125,980      136,322 68,248
กํ าไรจากการโอนสินทรัพยเพื่อชํ าระหนี้ 0 42,475 0 0
รายไดอื่น 16,549 15,294 9,515 4,541
รายไดรวม      130,005   183,748      145,837 72,789
ตนทุนคาเชาและบรกิาร         84,964     88,971         80,147 42,799
คาใชจายในการบริหาร         33,246     34,665         33,019 14,754
ดอกเบี้ยจาย 129,589 20,404 0 0
รวมคาใชจาย 247,799 144,040 113,166 57,553
กํ าไรกอนรายการพิเศษ (117,794) 39,708 32,671 15,236
รายการพิเศษ - กํ าไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 0 126,589 0 0
กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ (117,794) 166,297 32,671 15,236
จํ านวนหุน        5,000         8,000        8,000 8,000

ฐานะการเงิน
เงนิสดและเงินฝากธนาคาร           5,953        4,825         42,034 8,929
เงินฝากประจํ า           2,000     21,500         16,140 5,000
ลกูหนี้การคา – สุทธิ           8,453     12,022         12,308 14,146
พันธบัตรรัฐบาล 6,000 0 0 0
หลักทรัพยเพื่อขาย – สุทธิ 112 35 31 63
ท่ีดนิและตนทุนอาคารชุดเพื่อขาย 40,789 0 0 0
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,189 699 1,239 1,515
รวมสินทรัพยหมุนเวียน         64,496     39,081         71,752 29,653
ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ      970,674   475,223      458,215 447,839
เงินฝากธนาคารที่มีค้ํ าประกัน 0 0 1,500 3,243
เงินมัดจํ าใหบริษัทใหญ 0 10,000 0 0
สินทรัพยอื่น 8,370 8,603 12,029 15,709
รวมสินทรัพย   1,043,540   532,907      543,497 496,444
เจาหนี้และคาใชจายคางจาย           9,782     12,449         10,875 13,002
เจาหนี้บริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกัน 510 0 0 0
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่จะถึงกํ าหนด
ชํ าระภายใน 1 ป

     240,000     14,588         25,008 0

เงินมัดจํ ารับจากลูกคา 33,235 33,815 32,856 31,916
ดอกเบี้ยคางจาย 149,162 0 0 0
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 247 105 0 84
รวมหนี้สินหมุนเวียน      432,936     60,958         68,739 45,002
รายไดรับลวงหนาจากสัญญาเชาระยะยาว 21,317 19,659 18,001 18,001
เงนิกูยืมจากบริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของ 310,000 0 0 0
เงินกูยืมระยะยาว      360,000     62,017         37,008 0
ดอกเบี้ยจากการปรับโครงสรางหนี้ 0 4,768 1,576 0
รวมหนี้สิน   1,124,253   147,402      125,324 63,003
ทุนจดทะเบียนชํ าระแลว      500,000   800,000      800,000 800,000
กํ าไร (ขาดทุน) สะสม (580,781) (414,484) (381,814) (366,577)
รวมสวนของผูถือหุน (80,713)   385,506      418,173 433,441
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2544* 30 มิ.ย. 2545
งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสด(ใชไปใน)จากกิจกรรมดํ าเนินงาน
กํ าไรสุทธิสํ าหรับงวด 32,671 15,236
ปรบักระทบกํ าไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดํ าเนินงาน:

คาเสื่อมราคา 20,818 10,443
รายไดจากสิทธิการเชาระยะยาว (1,659) 0

51,830 25,679
สนิทรัพยดํ าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง:

ลกูหนี้การคา (285) (1,838)
เงนิทดรองจายกรรมการ 0 (701)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (540) 426
เงินมัดจํ าจายใหบริษัทใหญ 10,000 0
สินทรัพยอื่น (3,425) (3,680)

หนีส้นิดํ าเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง):
เจาหนี้และคาใชจายคางจาย (1,574) 2,127
เงินมัดจํ ารับจากลูกคา (959) (940)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (105) 84
ดอกเบีย้จากการปรับโครงสรางหนี้รอตัดบัญชี (3,191) (1,576)

เงินสุทธิจากกิจกรรมดํ าเนินงาน 51,749 19,581
กระแสเงินสด(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน:
เงนิลงทุนชั่วคราว (เพิ่มข้ึน) ลดลง 5,360 11,140
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้ าประกันเพิ่มข้ึน (1,500) (1,743)
ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึน (3,811) (67)
เงนิสุทธิจากจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 49 9,330
กระแสเงินสด(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน:
จายชํ าระเงินกูระยะยาว (14,589) (62,016)
เงนิสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (14,589) (62,016)
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 37,209 (33,105)
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 4,825 42,034
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 42,034 8,929
*หมายเหตุ: งบกระแสการเงินในป 2544 จัดทํ าโดยบริษัท
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(3) อัตราสวนทางการเงินท่ีสํ าคัญ
2542 2543 2544 ม.ค.-มิ.ย. 2545

อตัราสวนสภาพคลอง  (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)              0.15             0.64             1.04 0.66
อตัราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)              0.05             0.26             0.56 0.45
อตัราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)            11.02            12.31            11.21 10.32
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน)                33              29              32 35
อตัราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 1.38 4.36 N/A* N/A*
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 261 83 N/A* N/A*
อตัราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)            11.08              8.00              6.87 7.17
ระยะเวลาชํ าระหนี้ (วัน)                32              45              52 50
Cash Cycle (วัน) 261 67 (20) (15)
อตัราสวนความสามารถในการหากํ าไร
(Profitability Ratio)
อัตรากํ าไรข้ันตน (%) 25.11 29.38 41.21 37.29
อัตรากํ าไรจากการดํ าเนินงาน (%) (4.19) 1.86 16.99 15.67
อัตรากํ าไรอื่น (%) 14.59 43.86 6.98 6.65
อัตรากํ าไรสุทธิ (%) (103.82) 132.00 23.97 22.32
อตัราผลตอบแทนผูถือหุน (%) N/A 109.12 8.13 7.16
อตัราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดํ าเนิน
งาน (Efficiency Ratio)
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) (11.04) 21.10 6.07 5.86
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) (8.79) 27.01 11.46 11.34
อตัราการหมุนของสินทรัพย (%)            12.18          23.31          27.10 28.00
อตัราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
(Financial policy ratios)
อตัราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) N/M**          0.38          0.30 0.15
อัตราสวนความสามารถชํ าระดอกเบี้ย (เทา) (0.04) 0.11 N/A*** N/A***
อตัราการจายเงินปนผล (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ: * เนือ่งจากไมมีสินคาคงเหลือ

** เนื่องจากสวนของผูถือหุนติดลบ
*** เนือ่งจากไมมีดอกเบี้ยจาย
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12.2 คํ าอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน

(1) ภาพรวมของการดํ าเนินงานท่ีผานมา
ผลการดํ าเนินงานตั้งแตป 2542 จนถึงงวด 6 เดือน ณ 30 มิถุนายน 2545 ของบริษัทมีแนวโนม

ดีขึ้น โดยเมื่อพิจารณากํ าไรสุทธิพบวาในป 2542 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 117.79 ลานบาท และคอยๆ
ปรับตัวมีกํ าไร โดยในป 2543 มีกํ าไรสุทธิเทากับ 166.30 ลานบาท ในป 2544 มีกํ าไรสุทธิ 32.7
ลานบาท และ งวด 6 เดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2545 มีกํ าไรสุทธิ 15.24 ลานบาท ทั้งนี้กํ าไรสุทธิในป
2543 หากไมรวมกํ าไรจากการปรับโครงสรางหนี้และกํ าไรจากการโอนสินทรัพยเพ่ือชํ าระหนี้ จะทํ าให
บริษัทมีขาดทุนสุทธิในป 2543 เทากับ 2.77 ลานบาท ในทํ านองเดียวกัน หากพิจารณาสวนของผูถือหุน
บริษัทมีขาดทุนสะสมเกินทุน 80.7 ลานบาทในป 2542 เนื่องจากบริษัทประสบผลขาดทุนสุทธินับแตเริ่ม
ดํ าเนินการเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ อีกทั้งอัตราการเชาของอาคารไมมีการเติบโต ทํ าใหบริษัทประสบกับ
ภาวะการขาดสภาพคลองและมีสวนของหนี้สินตอทุนในอัตราที่สูงมาโดยตลอดจนกระทั่งป 2543 บริษัท
ไดดํ าเนินการปรับโครงสรางหนี้ ซึ่งทํ าใหบริษัทมีกํ าไรสุทธิที่ทํ าใหสวนของผูถือหุนมีคาเปนบวก 385.5
ลานบาทจนสามารถลางขาดทุนสะสมที่เกินทุนได ทั้งนี้อาจถือไดวาบริษัทเปนบริษัทอันดับแรกๆ
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่สามารถเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารไดสํ าเร็จภายหลังวิกฤตการณ  
ทางเศรษฐกิจ ณ ส้ินป 2544 และ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทมีสวนของผูถือหุนปรับตัวสูงขึ้นตลอดมาเปน
418.17 ลานบาทและ 433.44 ลานบาท ตามลํ าดับ จนทํ าใหอัตราหนี้สินตอทุนของบริษัทลดลงมาเรื่อยๆ
จากคาลบกอนการปรับโครงสรางหนี้เปน 0.38 เทาในป 2543 0.30 เทา และ 0.15 เทาในป 2544 และ
ณ 30 มิถุนายน 2545 ตามลํ าดับ อยางไรก็ดี ณ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทยังคงมีขาดทุนสะสม 366.58
ลานบาท ทั้งนี้บริษัทไดมีมติผูถือหุนใหทํ าการลดทุนจดทะเบียนและเรียกชํ าระแลว 360.00 ลานบาท
โดยลดทุนจดทะเบียนและเรียกชํ าระแลวจาก 800.00 ลานบาท เหลือ 440.00 ลานบาท เพ่ือนํ าไปชดเชย
ขาดทุนสะสม

รายละเอียดการปรับโครงสรางหนี้
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2543 บริษัทไดลงนามในสัญญาการปรับโครงสรางหนี้กับไทยธนาคาร

สํ าหรับหนี้สินที่บริษัทคงคางจํ านวนรวม 763.96 ลานบาท ซึ่งแบงเปนเงินตน 600.00 ลานบาท และ
ดอกเบี้ยคางจาย 163.96 ลานบาท โดยไดตกลงดํ าเนินการที่สํ าคัญดังนี้

1. บริษัทตกลงจายชํ าระหนี้เปนจํ านวนทั้งส้ิน 554.05 ลานบาท โดยการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดหลัก
ประกันจํ านวน 192 ยูนิตหรือพ้ืนที่เทากับ 16,613 ตารางเมตร ซึ่งมีมูลคายุติธรรมเปนจํ านวน
554.05 ลานบาท และมีราคาตามบัญชีประมาณ 511.57 ลานบาท บริษัทไดดํ าเนินการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์หองชุดดังกลาวในเดือนมิถุนายน 2543 โดยบันทึกผลตางระหวางมูลคายุติธรรมกับ
มูลคาตามบัญชีของหองชุดที่โอนจํ านวน 42.48 ลานบาท ภายใตหัวขอ “กํ าไรจากการโอนสินทรัพย
เพ่ือชํ าระหนี้” ในงบกํ าไรขาดทุนสํ าหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543
อนึ่ง ภายหลังจากที่บริษัทโอนกรรมสิทธิ์หองชุดหลักประกันดังกลาวแลว ไทยธนาคารตกลงให
บริษัทเชาหองชุดดังกลาวไดเปนเวลา 3 ป และสามารถตอสัญญาเชาไดอีก โดยบริษัทมีสิทธิซื้อคืน
หองชุดดังกลาวกอนบุคคลอื่นหรือจัดหาบุคคลภายนอกมาซื้อคืนภายใน 3 ป นับจากวันโอน
กรรมสิทธิ์

2. หนี้สินคงคางที่เหลือภายหลังจากการชํ าระหนี้ที่ระบุในขอ 1 เปนจํ านวนเงินทั้งส้ิน 45.95 ลานบาท
นํ ามาปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหม โดยจัดเปนหนี้สินระยะยาว 34 เดือน โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ 12
เดือนและมีกํ าหนดผอนชํ าระคืนเปนรายเดือนเปนจํ านวนไมนอยกวา 2.08 ลานบาท เริ่มตั้งแต
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เดือนมิถุนายน 2544 เงินกูยืมนี้คิดดอกเบี้ยในอัตราเงินกูยืมขั้นตํ่ าของไทยธนาคาร และจายชํ าระ
ดอกเบี้ยเปนรายเดือนเริ่มตั้งแตมิถุนายน 2543 ในระหวางป 2543 บริษัทไดชํ าระคืนดอกเบี้ยที่ถึง
กํ าหนดชํ าระแลว

3. ดอกเบี้ยคงคางที่คํ านวณจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2543 เปนจํ านวนทั้งส้ินประมาณ 163.96 ลาน
บาท นํ ามาปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหมเชนเดียวกัน โดยจัดเปนหนี้สินระยะยาวอายุ 20 เดือน
มีกํ าหนดผอนชํ าระคืนเปนรายเดือนเปนจํ านวนไมนอยกวา 1.5 ลานบาท เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน
2546 หรือภายหลังจากที่บริษัทจายชํ าระหนี้ในขอ 2

อนึ่ง ภายหลังจากที่บริษัทปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขของสัญญาการปรับโครงสรางหนี้โดยไม
ผิดนัดแลว ไทยธนาคารตกลงยอมยกดอกเบี้ยคงคางที่เหลือจํ านวนทั้งส้ิน 133.36 ลานบาท บริษัท
เชื่อวาภายหลังจากการปรับโครงสรางหนี้จะสงผลใหบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา
กูยืมได จึงบันทึกกํ าไรจากการลดหนี้ดังกลาวในบัญชี ภายใตรายการ “กํ าไรจากการปรับโครงสราง
หนี้” ซึ่งแสดงเปนรายการพิเศษในงบกํ าไรขาดทุนสํ าหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543

บริษัทไดบันทึกดอกเบี้ยคางจายตามที่ไดคํ านวณขึ้นใหมในอัตราเงินกูยืมขั้นตํ่ าจํ านวนทั้งส้ิน 6.77
ลานบาท ที่เจาหนี้สถาบันการเงินจะเรียกเก็บในอนาคตรวมภายใตหัวขอ “ดอกเบี้ยจากการปรับ
โครงสรางหนี้รอตัดบัญชี” ในงบดุล และไดนํ าไปลด “กํ าไรจากการปรับโครงสรางหนี้” ที่กลาวขาง
ตน ดอกเบี้ยจากการปรับโครงสรางหนี้รอตัดบัญชีจะถูกตัดจํ าหนายเมื่อชํ าระดอกเบี้ยจายในอนาคต
ของเงินกูคงเหลือจากการปรับโครงสรางหนื้

(2) ผลการดํ าเนินงาน

รายไดรวม
รายไดรวมของบริษัทตั้งแตป 2542 จนถึงป 2544 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตลอดมา เนื่องจากการ

เพ่ิมขึ้นของรายไดจากคาเชาและบริการของบริษัท ซึ่งตั้งแตป 2542 2543 และ 2544 บริษัทมีรายได
คาเชาและบริการเทากับ 113.46 ลานบาท 125.98 ลานบาท และ 136.32 ลานบาท ตามลํ าดับ สํ าหรับ
งวด 6 เดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2545 บริษัทมีรายไดจากคาเชาและบริการเทากับ 68.25 ลานบาท ทั้งนี้
สาเหตุที่ทํ าใหบริษัทมีรายไดจากคาเชาและบริการที่เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากอัตราคาเชาของอาคารสํ านักงาน
ของบริษัทและของอาคารอื่นที่มีคุณภาพระดับเดียวกับบริษัทมีแนวโนมลดลง สงผลใหผูเชาในอาคารที่มี
คุณภาพตํ่ ากวาหันมาเชาอาคารสํ านักงานของบริษัทมากขึ้น สงผลใหอัตราการเชาพ้ืนที่ (Occupancy
Rate) ของบริษัทเพ่ิมสูงขึ้น โดยในป 2543 อัตราการเชาอยูที่ประมาณรอยละ 78.78 ซึ่งคิดเปนพ้ืนที่ที่มี
การเชาเทากับ 24,765 ตารางเมตร และในป 2544 อัตราการเชาอยูที่ประมาณรอยละ 85.58 ซึ่งคิดเปน
พ้ืนที่ที่มีการเชาเทากับ 26,903 ตารางเมตร และงวด 6 เดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2545 เทากับรอยละ
88.67 ซึ่งคิดเปนพ้ืนที่ที่มีการเชาเทากับ 27,876 ตารางเมตร

สํ าหรับป 2543 บริษัทมีรายไดรวมคอนขางสูงกวาปอ่ืนๆ เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากกํ าไรจาก
การปรับโครงสรางหนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับไทยธนาคารจํ านวน 126.59 ลานบาท
และกํ าไรจากการโอนสินทรัพยเพ่ือชํ าระหนี้จํ านวน 42.47 ลานบาท

กํ าไรสุทธิ
เมื่อพิจารณากํ าไรสุทธิของบริษัทตั้งแตป 2542 จนถึงป 2544 กํ าไรสุทธิของบริษัทมีแนวโนม

เพ่ิมขึ้นตลอดมา โดยในป 2544 บริษัทมีกํ าไรสุทธิเทากับ 32.67 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากขาดทุนสุทธิที่
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ไมรวมรายการพิเศษในป 2543 ซึ่งมีคาเทากับ 2.77 ลานบาท สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของกํ าไรสุทธิ
เนื่องจากอัตราการเชาพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้นทํ าใหบริษัทมีรายไดรวมเพ่ิมขึ้น ในขณะที่บริษัทไดมีการโอน
ทรัพยสินใหแกไทยธนาคารเพื่อปรับโครงสรางหนี้ทํ าใหบริษัทมีคาเสื่อมราคาลดลง สงผลใหตนทุนคาเชา
และคาบริการและคาใชจายในการบริหารลดลง และเนื่องจากผลของการปรับโครงสรางหนี้ไดดํ าเนินการ
แลวเสร็จในป 2543 ทํ าใหในป 2544 บริษัทไมมีภาระดอกเบี้ยจาย

สํ าหรับกํ าไรสุทธิในงวด 6 เดือนส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2545 มีคาเทากับ 15.24 ลานบาท
ลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับกํ าไรสุทธิในงวดเดียวกันของป 2544 ซึ่งเทากับ 16.64 ลานบาท ทั้งนี้
เนื่องจาก ณ 30 มิถุนายน 2545 และในชวงเดียวกันของป 2544 รายไดรวมของบริษัทมีคาใกลเคียงกัน
คือ เทากับ 70.02 และ 72.79 ลานบาท ตามลํ าดับ แตสํ าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2544
บริษัทมีตนทุนคาเชาและคาบริการเทากับ 38.14 ลานบาท นอยกวางวด 6 เดือน ส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน
2545 ซึ่งมีคาเทากับ 42.79 ลานบาท

(3) ฐานะการเงิน

สินทรัพยรวม
ยอดสินทรัพยรวมของบริษัทมีแนวโนมลดลงตั้งแตป 2542 2543 2544 และ ณ 30 มิถุนายน

2545 โดยมีคาเทากับ 1,043.54 ลานบาท 532.91 ลานบาท 543.49 ลานบาท และ 496.44 ลานบาท
ตามลํ าดับ สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ซึ่งเปนสินทรัพยหลักในการ
ดํ าเนินธุรกิจของบริษัทโดยในป 2543 รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณลดลงประมาณรอยละ 51.04
เนื่องจากผลของการปรับโครงสรางหนี้ ซึ่งบริษัทไดโอนกรรมสิทธิ์หองชุดจํ านวนหนึ่งซึ่งมีมูลคาตาม
บัญชีเทากับ 511.57 ลานบาทเพื่อชํ าระหนี้และบริษัทยังไมไดมีการดํ าเนินธุรกิจที่นอกเหนือจาก
โครงการชาญอิสสระทาวเวอร 2 เพ่ิมเติมแตอยางใด จึงทํ าใหไมมีรายการสินทรัพยหลักเพ่ิมขึ้น

ลูกหน้ีการคา
ณ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทมียอดลูกหนี้การคารวม 25.77 ลานบาท ซึ่งสามารถแยกตาม

อายุหนี้ที่คางชํ าระไดเปน ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกํ าหนดชํ าระ 4.2 ลานบาท ลูกหนี้ที่คางชํ าระนอยกวา 3 เดือน
6.38 ลานบาท และลูกหนี้ที่คางชํ าระมากกวา12 เดือน 15.20 ลานบาท สาเหตุที่บริษัทมีลูกหนี้ที่คาง
ชํ าระเกิน 12 เดือนในสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 70 ของลูกหนี้คางชํ าระทั้งหมดนั้น เนื่องจากที่ผานมาธุรกิจ
อาคารสํ านักงานใหเชามีอัตราการเชาคอนขางตํ่ า เพ่ือรักษาอัตราการเชาและเพื่อชวยใหลูกคาของบริษัท
สามารถดํ าเนินธุรกิจตอไปได บริษัทจึงผอนผันการเรียกเก็บคาเชาคางชํ าระจากลูกคา อยางไรก็ตาม
สํ าหรับลูกหนี้ที่คางชํ าระเกิน 12 เดือนนั้น บริษัทไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลวรอยละ 85 รวมท้ัง
บริษัทยังมีเงินมัดจํ าลวงหนาวันทํ าสัญญาอีกจํ านวนหนึ่ง ซึ่งเมื่อรวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและเงินมัดจํ า
ดังกลาวแลว งบการเงินหลัง 30 มิถุนายน 2545 จะไมไดรับผลกระทบในทางลบจากลูกหนี้ดังกลาวอีก
ในทางตรงกันขามเนื่องจากภาวะอาคารสํ านักงานใหเชาในปจจุบันไดฟนตัวขึ้นแลว บริษัทจึงเริ่มเจรจา
ใหลูกหนี้มาชํ าระคาเชาที่คางไว ซึ่งหากบริษัทเรียกเก็บหนี้เหลานี้ไดก็จะกลับเขาเปนรายไดของบริษัท

หน้ีสิน
ยอดหนี้สินรวมของบริษัทมีแนวโนมลดลงตั้งแตป 2542 จนถึง ณ 30 มิถุนายน 2545 โดย

สาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดเงินกูระยะยาวที่ไดรับจากการปรับโครงสรางหนี้ โดยบริษัทมียอด
หนี้สินรวมเทากับ 125.32 ลานบาทในป 2544 ลดลงจาก 147.40 ลานบาทในป 2543 และเหลือเพียง
63.00 ลานบาท ณ 30 มิถุนายน 2545 ซึ่ง ณ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทไมมีภาระเงินกูระยะยาว
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เนื่องจากผลสํ าเร็จของการปรับโครงสรางหนี้ ดังนั้น ต้ังแตนี้เปนตนไปบริษัทไดจะอยูในสถานะที่สามารถ
ขยายธุรกิจในอนาคตโดยไดไมมีภาระหนี้สินที่ไมกอใหเกิดรายไดอีกตอไป

สภาพคลอง
ในป 2544 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดํ าเนินงานเทากับ 51.75 ลานบาท มีกระแส

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 0.05 ลานบาท รวมยอดเทากับประมาณ 51.80 ลานบาท ในขณะที่บริษัท
มีภาระตองจายคืนเงินกูระยะยาวเพียง 14.59 ลานบาท สงผลใหในป 2544 บริษัทมีกระแสเงินสด
คงเหลือภายหลังใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินสูงถึง 37.21 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุสํ าคัญมาจากการที่บริษัท
สามารถเจรจาปรับโครงสรางหนี้ไดสํ าเร็จในป 2543 ประกอบกับสามารถรักษาระดับรายไดจากคาเชา
และคาบริการ ตลอดจนสามารถควบคุมตนทุนบริหารและคาใชจายบริหารใหอยูในระดับที่กอใหเกิด
กํ าไรสุทธิตอบริษัท

ณ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานเทากับ 19.58 ลานบาท และมี
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 9.33 ลานบาท รวมยอดเทากับ 28.91 ลานบาท ซึ่งขาดอีก 33.11
ลานบาท สํ าหรับการที่บริษัทจะมาชํ าระคืนเงินกูระยะยาวจํ านวน 62.02 ลานบาท อยางไรก็ตาม
ณ 1 มกราคม 2545 บริษัทมียอดเงินสดยกมา 42.03 ลานบาท จึงสงผลใหบริษัทมีสภาพคลองเพียงพอ
ที่จะใชเพ่ือจายคืนเงินกูระยะยาวและดอกเบี้ย ซึ่งทํ าให ณ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทมีเงินสดเหลือ
ประมาณ 8.93 ลานบาท (การวิเคราะหสภาพคลองในป 2544 ใชตัวเลขจากงบกระแสเงินสดที่จัดทํ า
โดยบริษัท)

โครงสรางสวนทุน
หากพิจารณาจากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน บริษัทจะมียอดหนี้สินเมื่อเทียบกับสวน

ของผูถือหุนตํ่ ามาก โดยในป 2544 มีคาเทากับ 0.30 เทา และ ณ 30 มิถุนายน 2545 มีคาเทากับ
0.15 เทา สาเหตุหลักที่อัตราสวนดังกลาวมีคาตํ่ าเนื่องจากการปรับโครงสรางหนี้ในป 2543 และ
ณ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทไมมียอดเงินกูระยะยาวในงบดุล อยางไรก็ตามภายหลังการลด
ทุนจดทะเบียนและเรียกชํ าระแลวตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2545 โครงสราง
สวนทุนจากสวนหนี้สินและสวนของผูถือหุนจะมีอัตราสวนเทาๆ กันนั้น หมายความวาอัตราสวนหนี้สิน
ตอสวนของผูถือหุนมีคาประมาณ 0.86 เทา

(4)         ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอการดํ าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

พื้นท่ีในสวนที่โอนกรรมสิทธ์ิใหแกไทยธนาคารเนื่องจากการปรับโครงสรางหนี้
ในกรณีที่ไทยธนาคารตกลงใหบริษัทเชาหองชุดจํ านวน 192 ยูนิตของโครงการชาญอิสสระ

ทาวเวอร 2 ไดเปนระยะเวลา 3 ป และสามารถตอสัญญาเชาเพ่ิมไดอีก โดยบริษัทมีสิทธิซื้อคืนหองชุด
ดังกลาวกอนบุคคลอื่นหรือจัดหาบุคคลภายนอกมาซื้อคืนไดภายใน 3 ปนับแตวันโอนกรรมสิทธิ์ ทํ าให
บริษัทอาจไดรับผลกระทบดานฐานะการเงินหากบริษัทไมสามารถดํ าเนินการใหเชาตอหองชุดดังกลาว 
เนื่องจากบริษัทมีรายไดคาเชาจากพื้นที่สวนนี้คิดเปนรอยละ 31.2 ของรายไดรวม ทั้งนี้บริษัทอาจไดรับ
ผลกระทบตอกระแสเงินสดของบริษัทหากบริษัทจะซื้อคืนพ้ืนที่ดังกลาวเมื่อหมดสัญญาเชนกัน       
อยางไรก็ตาม ผูบริหารคาดวาไทยธนาคารจะยังคงใหบริษัทดํ าเนินการเชาหองชุดดังกลาวตอ เนื่องจาก
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยไมใชธุรกิจหลักของธนาคาร การใหบริษัทเชาตอจะชวยใหไทยธนาคารได
ประโยชนมากกวาธนาคารทํ าเอง เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
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บริเวณที่ต้ังอยูในปจจุบัน  ทั้งนี้เมื่อสัญญาถึงกํ าหนดบริษัทคาดวาจะดํ าเนินการอยางเหมาะสมเพื่อให
เกิดผลประโยชนสูงสุดแกบริษัท

ความสํ าเร็จของโครงการในอนาคต
เนื่องจากโครงการชาญอิสสระทาวเวอร 2 ที่ดํ าเนินอยูในปจจุบันมีผลการดํ าเนินงานที่มีกํ าไร

สงผลใหบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพียงพอสํ าหรับการดํ าเนินงาน จึงทํ าใหบริษัทไมไดรับผลกระทบตอ
ฐานะการเงินหากการลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการตางๆ ที่มีมูลคาโครงการสูงนั้นไมสามารถดํ าเนินการได
ตามที่คาดการณไว อยางไรก็ตามหากโครงการดังกลาวประสบความสํ าเร็จ จะสงผลดีตองบการเงินของ
บริษัท กลาวคือ บริษัทจะมีรายไดเพ่ิมขึ้นและมีกํ าไรเพ่ิมขึ้นเทากับกํ าไรสุทธิที่ไดรับจากโครงการ
ในอนาคต

การลงทุนในบริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ จํ ากัด (“CIR”)
แหลงเงินทุนของ CIR ในการพัฒนาโครงการบานพักตากอากาศที่จังหวัดภูเก็ตจะมาจาก

สวนของผูถือหุนซึ่งประกอบดวยการถือหุนโดยบริษัทในสัดสวนที่ไมต่ํ ากวารอยละ 51 และสวนที่เหลือที่
ถือโดยผูรวมลงทุนรวมทั้งเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน สํ าหรับการจัดซื้อที่ดินเพ่ือพัฒนาโครงการนั้น
ปจจุบัน CIR ไดทํ าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเรียบรอยแลวโดยใชแหลงเงินทุนจากเงินกูยืม

การเขาไปลงทุนใน CIR ภายในไตรมาส 4 ป 2545 นั้น บริษัทคาดวากระแสเงินสดของบริษัทที่
มีอยู ณ ส้ินไตรมาส 3 ป 2545 ประมาณ 53 ลานบาท รวมกับกระแสเงินสด ณ ส้ินไตรมาส 4 มีจํ านวน
เพียงพอที่จะไมสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัท เนื่องจากการใชจายเงินของ CIR ในชวงเริ่มตน
CIR ยังไมจํ าเปนตองใชจายเงินจํ านวนมากเนื่องจาก CIR สามารถทยอยชํ าระคาที่ดินได

สํ าหรับป 2546 ซึ่งเปนปที่ CIR จะตองพัฒนาโครงการมากขึ้น คาดวาแหลงเงินทุนของ CIR จะ
มาจากทั้งการกูยืมจากสถาบันการเงินและระดมทุนจากผูถือหุน ดังนั้นจึงคาดวาหาก CIR ตองการเงินทุน
เพ่ิม CIR สามารถหาแหลงเงินทุนจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน กระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานของ
CIR เองซึ่งเกิดจากการรับรูรายไดของ CIR และการระดมทุนเพ่ิมจากผูถือหุนเดิมทั้งนี้บริษัทจะตามทุน
ตามสัดสวนที่บริษัทถือหุนเทานั้น
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