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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
12.1 งบการเงิน 

• สรุปรายงานการสอบบัญชี 
บริษัทฯ ไดใหบริษัท สํานักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง จํากัด โดยนายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขที่ 2803 เปนผูตรวจสอบงบดุลประจําป 2543-2545 และงบกําไรขาดทุนและกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร และงบ
กระแสเงินสดสําหรับแตละสิ้นปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และสําหรับงบดุลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 
และงบกําไรขาดทุนและกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร และงบกระแสเงินสดสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน
ไดใหบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยนายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
2803 เปนผูตรวจสอบ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน 
สวนผูสอบบัญชีเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข และสรุปไดวาผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดของบริษัทฯ ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการรับรองบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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• ตารางสรุปงบการเงิน 

งบดุล 
 

2543 2544 2545 ครึ่งปแรก 2546 
รายการ 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

สินทรัพยหมุนเวียน     
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 160.91 223.80 132.49 174.36 
ลูกหนี้การคา 361.01 369.00 362.41 296.49 
สินคาคงเหลือ 232.78 247.06 279.69 273.97 

สินทรัพยหมุนเวียน 773.84 856.03 795.12 756.94 
สินทรัพยถาวร 588.55 606.04 603.17 608.26 
สินทรัพยรวม 1,362.39 1,462.07 1,398.29 1,365.20 
หนี้สินหมุนเวียน     

เงินกูยืมจากธนาคาร - 29.29 - - 
เจาหนี้การคา 114.05 160.68 225.27 186.90 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ครบ - 40.00 45.00 25.00 
กําหนดชําระภายใน 1 ป     

หนี้สินหมุนเวียน 170.00 433.07 337.71 271.72 
หนี้สินระยะยาว 130.32 45.00 - - 
หนี้สินรวม 300.32 478.07 337.71 271.72 
สวนของผูถือหุน      

กําไรสะสม     
- จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย - 30.00 30.00 30.00 
- ที่ยังไมไดจัดสรร 762.07 654.00 730.58 763.48 
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - 

สวนของผูถือหุน      
ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 300.00 
ทุนชําระแลว 300.00 300.00 300.00 300.00 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,362.39 1,462.07 1,398.29 1,365.20 
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งบกําไรขาดทุน 

 
2543 2544 2545  ครึ่งปแรก 2545 ครึ่งปแรก 2546 รายการ 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
ยอดขาย 1,017.54 1,156.53 1,438.29 710.91 772.21 
รายไดอื่น    2.40 0.52 
รายไดอื่น/ดอกเบี้ย 5.70 4.40 3.24 - - 
รายไดจากอัตราแลกเปลี่ยน 39.80 7.67 6.33 - - 
รายไดรวม 1,063.40 1,168.60 1,447.87 713.32 772.73 
ตนทุนขาย 805.26 961.58 1,213.18 609.92 663.65 
คาใชจายในการดําเนินงาน 89.47 114.10 123.47 60.70 61.07 
ดอกเบี้ยจาย 2.96 8.03 4.31 8.86 0.48 
คาใชจายรวม 897.69 1,083.71 1,340.96 679.47 724.76 
ภาษีเงินได 22.87 13.71 30.32 10.01 14.58 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 142.48 71.18 76.58 21.67 32.90 
กําไรสุทธิตอหุน 4.75 2.37 2.55 0.72 1.10 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 72.10 168.07 204.31 88.21 111.97 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (107.20) (88.20) (77.09) (38.05) (50.10) 
กระแสเงินจากกิจกรรมจัดหาเงิน 73.05 (16.03) (218.54) (185.10) (20.00) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิ 37.96 63.85 (91.31) 88.87 174.36 
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• อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 
 

รายการ 2543 2544 2545 คร่ึงปแรก 
2546*

อัตราสวนสภาพคลอง     
อัตราสวนเงินทุนสภาพคลอง (เทา) 4.55 1.98 2.35 2.79 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 3.07 1.37 1.52 1.73 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.41 0.56 0.88 0.37 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 3.64 3.17 3.97 5.21 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 99.01 113.62 91.97 69.11 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 2.04 2.09 10.33 N.A. 
ระยะเวลาขายเฉลี่ย (วัน) 176.26 172.11 34.85 N.A. 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 8.07 7.00 6.28 7.10 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 44.59 51.43 57.29 50.69 
Cash Cycle 230.68 234.30 69.55 N.A. 
     
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหา
กําไร (Profitability Ratio)  

    

อัตรากําไรขั้นตน (%) 20.86 16.86 15.65 14.06 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 12.07 6.99 7.73 6.15 
อัตรากําไรอื่น (%) 4.28 1.00 0.44 0.17 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 58.71 207.89 183.70 235.73 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 13.40 6.09 5.29 4.26 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 14.38 6.96 7.49 6.12* 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนิน
งาน (Efficiency Ratio) 

    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 11.56 5.04 5.35 4.82* 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 36.32 24.03 26.11 25.96* 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.86 0.83 1.03 1.13* 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน  
(Financial Policy Ratio) 

    

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.28 0.49 0.32 0.25 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 33.07 23.64 53.46 98.12 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.44 0.76 0.76 2.15 
อัตราการจายเงินปนผล (%) - 6.89 - - 

   หมายเหต ุ* คํานวณบนฐานประจําป (Annualized Basis) 
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12.2 ผลการดําเนินงานในธุรกิจ 
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่ผานมาของบริษัทฯ 

 
จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในชวง 3 ปที่ผานมาจะเห็นวา รายไดจากการขายของบริษัทฯ มีการเติบโตที่สูงขึ้นเปนลําดับ 
จาก 1,017 ลานบาทในป 2543 เปน 1,438 ลานบาทในป 2545 โดยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 41.4 และในชวงครึ่งปแรกของป 2546 บริษัท
มีรายไดจากการขายเทากับ 772.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับยอดขายในชวงเดียวกันของป 2545 ซึ่งเทากับ 710.91 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้นเทากับ 8.6% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของยอดการขายในประเทศที่มาจากทั้งยางรถจักรยานและยางรถ
จักรยานยนต เนื่องจากบริษัทฯ ไดเริ่มที่จะหันมาใหความสนใจกับตลาดในประเทศมากขึ้นเพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงจากการ
พ่ึงพาตลาดสงออก  เนื่องจากสภาวะตลาดโลกโดยรวมยังคงถดถอย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนตลาดที่สําคัญ
ของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณเดือนกันยายน 2544 มีผลใหความตองการบริโภคและการลงทุนชะลอตัวลง เปนผล
ใหยอดขายในตางประเทศของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบไปดวย นอกจากนี้การแขงขันที่รุนแรงในตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะคู
แขงจากประเทศจีน ซึ่งมิใชมาจากบริษัทในกลุมแตอยางใด สงผลใหยอดการขายจากตลาดสงออกตางประเทศมีการขยายตัวเพียง
เล็กนอยในระยะที่ผานมา อยางไรก็ตาม ยอดขายโดยรวมของบริษัทฯ ต้ังแตป 2545 เริ่มขยายตัวอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ
หันมาพึ่งพิงตลาดในประเทศมากขึ้น โดยสัดสวนของยอดขายตางประเทศลดลงจากป 2545 ซึ่งเทากับรอยละ 78.6 เหลือรอยละ 
75 ของยอดขายทั้งหมดในชวงครึ่งปแรกของป 2546  ในสวนของกําไรสุทธิ บริษัทมีกําไรสุทธิในชวงครึ่งปแรกของป 2546 เทา
กับ 32.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากครึ่งปแรกของป 2545 ที่มีกําไรสุทธิเทากับ 21.67 ลานบาท สาเหตุสําคัญมาจากการควบคุมคาใชจาย
ในการขายและบริหารอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงภาระดอกเบี้ยจายที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญ ถึงแมวาตนทุนขายจะเพิ่มขึ้นตาม
ราคาวัตถุดิบและน้ํามันซึ่งเพิ่มขึ้นตามตลาดโลกก็ตาม 

 
รายไดหลัก 
 

รายไดหลักของบริษัทฯ แบงเปนรายไดจากการจําหนายภายในประเทศและจําหนายตางประเทศ โดยมีสัดสวนการจําหนายตาง
ประเทศตอยอดขายรวมในชวงครึ่งปแรกของป 2546 คิดเปนสัดสวนรอยละ 75 ขณะที่ในป 2545 คิดเปนสัดสวนรอยละ 78.6 ซึ่ง
ลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2542 ที่มีสัดสวนดังกลาวเทากับรอยละ 93.19 สําหรับป 2545 รายไดจากการจําหนายภายใน
ประเทศคิดเปนมูลคา 306.90 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2544 ถึงรอยละ 62.53 โดยแนวโนมนี้สูงขึ้นเปนลําดับมาตั้งแตป 2542 ทั้ง
นี้เนื่องจากการเติบโตของปริมาณการใชรถจักรยานยนตในประเทศ และนโยบายของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มสัดสวนการตลาดภายใน
ประเทศใหมากขึ้น โดยอาศัยความสัมพันธที่ดีกับบริษัทญี่ปุนผูผลิตรถจักรยานยนตหลัก ๆ ในประเทศ และการเพิ่มคุณภาพของ
ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน อยางไรก็ตามบริษัทฯ ก็ยังมีรายไดหลักสวนใหญมาจากการสงออกโดยในป 2545 บริษัทฯมีรายไดจาก
การสงออกคิดเปนมูลคา 1,131.40 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2544 คิดเปนรอยละ 16.92 โดยมีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ทั้งนี้ 
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกในป 2544 ไมดีเทาที่ควร และจากเหตุการณวิกฤติในสหรัฐอเมริกาที่เปนตลาดสงออก
ที่สําคัญของบริษัทฯ สงผลกระทบใหความตองการและกําลังซื้อลดลง อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการตลาด
โดยมุงเนนตลาดภายในประเทศและตลาดทางดานอินโดจีน ไดแก พมา ลาว กัมพูชา ใหมากขึ้น ซึ่งถือเปนหนึ่งในประเทศที่มี
ความตองการใชรถจักรยานยนตมากและเปนตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตไดอีกมากในอนาคต 
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 รายไดอื่น ๆ 
 
รายไดอื่นของบริษัทฯ ประกอบดวยรายไดเบ็ดเตล็ด และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ สําหรับป 2545 คิดเปน
มูลคา 9.5 ลานบาทลดลงจากป 2544 ที่มีประมาณ 12 ลานบาท หรือลดลงเทากับรอยละ 25  เนื่องจากคาเงินบาทที่แข็งตัวขึ้น
มากในชวงป 2544-2545 อยางไรก็ตามรายไดอื่นของบริษัทฯ ไมไดมีสวนสําคัญมากที่จะมีผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวม 
โดยคิดเปนเพียงรอยละ 0.65 ของรายไดรวมของป 2545  และรอยละ 0.07 ของรายไดรวมในชวงครึ่งปแรกของป 2546 
 
 ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหาร 
 
ตนทุนขายของบริษัทฯ ในป 2545 มีจํานวน 1,213.18 ลานบาท เทียบกับ 961.57 ลานบาทในป 2544 เพิ่มขึ้น 251.61 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 26.2 ตนทุนขายหลักประกอบดวย ยางพารา ยางสังเคราะห คารบอน ลวดและสารเคมีตาง ๆ ซึ่งนับวาราคาวัตถุ
ดิบหลักดังกลาวมีความสําคัญตอผลกําไรของบริษัทฯ เปนอยางมาก โดยในชวงครึ่งปแรกของป 2546 บริษัทฯ มีตนทุนขายอยูที่
ประมาณรอยละ 86 ของรายไดจากการขาย ซึ่งสูงกวาชวงเวลาเดียวกันของป 2545 ที่เทากับรอยละ 85 ของรายไดจากการขาย 
โดยนับวาเปนการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ จากป 2544 ซึ่งอยูที่ระดับรอยละ 84 เนื่องมาจากสาเหตุของตนทุนราคาวัตถุดิบที่
ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาของน้ํามันที่สูงขึ้น ไดแก ยางสังเคราะห ไนลอนสารเคมีตาง ๆ    ซึ่งวัตถุดิบดังกลาวคิดเปนสัดสวนกวา
รอยละ 70 ของมูลคาวัตถุดิบทั้งหมด    สวนคาใชจายในการขายและบริหาร มีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอย จาก 60.7 ลานบาทใน
ชวงครึ่งปแรกของป 2545 เปน 61.07 ลานบาทในชวงครึ่งปแรกของป 2546 เนื่องจากมีคาใชจายเรื่องการขนสง และคาโฆษณา
ประชาสัมพันธในการผลักดันยางนอกรถจักรยานยนตภายใตเครื่องหมายการคา DUNLOP เขาสูตลาดทดแทน (Replacement  
Market) อยางไรก็ตามสัดสวนของคาใชจายในการขายและบริหารในชวงครึ่งปแรกของป 2546 อยูที่ประมาณรอยละ 7.9 ของ
รายไดรวม ลดลงจากรอยละ 8.5 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในป 2545 ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาพนักงานใหปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 
 
 กําไรสุทธ ิ
 
บริษัทฯ มีอัตราผลกําไรขั้นตนเทากับรอยละ 14.06 ในชวงครึ่งปแรกของป 2546 ลดลงจากป 2545 ที่มีอัตราสวนดังกลาวเทากับ
รอยละ 15.65 และมีอัตราสวนผลกําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 6.15 ในป 2546 ลดลงจากป 2545 ที่มีอัตราสวนดัง
กลาวเทากับรอยละ 7.73  สาเหตุหลักมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของตนทุนการผลิตอันเนื่องมาจากการปรับขึ้นของราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกซึ่งเปนผลมาจากการเกิดสงครามระหวางสหรัฐอเมริกาและอิรัก ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยในระดับภูมิภาค
และสหรัฐอเมริการวมถึงเหตุการณสงครามในอิรักทําใหปริมาณความตองการใชหยุดชะงักลง มีผลกระทบตอราคาขายที่ไม
สามารถปรับตัวขึ้นไดตามตนทุนของวัตถุดิบที่สูงขึ้นถึงแมวาบริษัทฯ จะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นก็ตาม เปนผลใหบริษัทฯ มีอัตราสวน
กําไรจากการดําเนินงานในอัตราที่ลดลง อยางไรก็ตามดวยการปรับกลยุทธมาขยายตลาดภายในประเทศมากขึ้นผนวกกับการ
ควบคุมคาใชจายคงที่ เชน คาใชจายในการขายและบริหาร และดอกเบี้ยจาย เปนผลใหกําไรจากการดําเนินงาน รวมทั้งกําไร
สุทธิในครึ่งปแรกของป 2546 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2545 โดยกําไรสุทธิในครึ่งปแรกของป 2546 นั้นไดปรับ
ตัวสูงขึ้นจาก 21.67 ลานบาทในชวงเดียวกันของป 2545 เปน 32.90 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 52 อยางไรก็ตามจะเห็นไดวา
ภาษีเงินไดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 10.01 ลานบาทในชวงครึ่งปแรกของป 2545 เปน 14.58 ลานบาทในชวงครึ่งปแรกของป 
2546 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 13.71 ลานบาทสําหรับป 2544  เนื่องจากสิทธิประโยชนทางภาษีที่บริษัทไดรับจากทางสํานักงาน 
BOI หมดลงตั้งแตป 2545 ทําใหบริษัทฯมีภาระจายภาษีที่มากขึ้น 
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 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 
 
บริษัทฯ เริ่มมีการจายเงินปนผลใหผูถือหุนเปนครั้งแรกเมื่อตนป 2545 จํานวนทั้งส้ิน 149.25 ลานบาท และในป 2546 บริษัทไดมี
มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 วันที่ 17 ตุลาคม 2546 มีมติใหอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 250 
ลานบาท โดยหลังจากการจายเงินปนผลดังกลาวจะมีผลทําใหมูลคาทางบัญชีตอหุนลดลงจาก 36.45 บาทตอหุนเปน 28.12 
บาทตอหุน และกําไรสะสมหลังการจายเงินปนผลเทากับ 543 ลานบาท จากเดิม 793 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายการจาย
เงินปนผลรอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินทุนสํารอง อื่น ๆ อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเทากับรอย
ละ 6.12 ในป 2546 ลดลงเล็กนอยจากรอยละ 7.49 ในป 2545 
  

12.3 ฐานะทางการเงิน 
 

สินทรัพย 
 
ในชวงครึ่งปแรกของป 2546 สินทรัพยรวมของบริษัทเทากับ 1,365 ลานบาท ลดลงจากป 2545  ประมาณ 33 ลานบาทโดยสวน
ที่ลดลงสวนใหญมาจากการลดลงของรายการลูกหนี้การคาซึ่งลดลงจาก 362 ลานบาทในป 2545 เปน 296 ลานบาทในชวงครึ่ง
ปแรกของป 2546 เปนผลจากการที่บริษัทฮั้วฟง รับเบอร (ยูเอสเอ) จํากัด จายคืนหนี้ใหแกบริษัทฯ ซึ่งเคยประสบปญหาทางการ
เงิน แตปจจุบันปญหาไดเปนไปในทางที่ดีขึ้ น จึงสามารถจายคืนหนี้ดังกลาวได  สินทรัพยที่สําคัญของบริษัทประกอบดวย เงิน
สด ลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือและสินทรัพยถาวร คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.7, 21.7, 20.1 และ 44.6 ตอสินทรัพยรวมตาม
ลําดับ  
 
อายุลูกหนี้เฉล่ียในป 2546 อยูที่ 69 วันลดลงจาก 92 วันในป 2545 ในขณะที่นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับลูกหนี้กําหนดไวที่ 60 
วันสําหรับลูกคาทั่วไปและ 150 วันสําหรับลูกคาที่บริษัทฮั้วฟง รับเบอร (ยูเอสเอ) จํากัด ยอดลูกหนี้สวนหนึ่งจะประกอบดวยลูก
หนี้บริษัทในกลุม โดยในป 2546 คิดเปนรอยละ 37.47 ของมูลคาลูกหนี้การคาทั้งหมด ลดลงจากรอยละ 40.81 ในป 2545 
สําหรับกรณีที่ลูกหนี้การคาของบริษัทฮั้วฟง รับเบอร (ยูเอสเอ) จํากัด  ในป 2545 มียอดคอนขางสูงและมีการคางชําระเกิน 150 
วัน ตอเนื่องมาถึงป 2545 สาเหตุหลักมาจากปญหาสภาวะการเงินของบริษัทฮั้วฟง รับเบอร (ยูเอสเอ) จํากัด ที่มีการลงทุนขยาย
กิจการทําขอบลอที่ใสสําหรับยางนอกที่สงมาจากบริษัทในกลุม โดยเฉพาะยางนอกที่สงมาจากบริษัทฯ ทั้งนี้การลงทุนขยายกิจ
การดังกลาวจะเปนสวนเสริมใหบริษัทฮั้วฟง รับเบอร (ยูเอสเอ) สามารถเพิ่มยอดลูกคาและกําไรไดมากขึ้น ซึ่งก็จะสงผลดีมาถึง
บริษัทฯดวยเนื่องจากสินคาที่จัดสงจากทางบริษัทฯ เปนสวนสําคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ไดดําเนินการจัดการกับยอดหนี้ดังกลาวและ
บริหารลูกหนี้ใหอยูในเกณฑตั้งแตป 2545 โดยจะมีการคิดดอกเบี้ยรอยละ 6 ของยอดหนี้ที่คางชําระเกิน 150 วัน เพื่อเพิ่มความ
รัดกุมในระบบการติดตามหนี้อีกดวย ซึ่งนาจะชวยใหยอดลูกหนี้ของบริษัทฮั้วฟง รับเบอร (ยูเอสเอ) ลดลง โดยในชวงครึ่งปแรก
ของป 2546 บริษัทสามารถบริหารการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ทําใหปจจุบันบริษัทไมมีลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของที่คางชําระเกินกวา 
3 เดือน และมีลูกหนี้การคาอื่นที่คางชําระเกินกวา 6 เดือนเพียงรอยละ 0.35 ของจํานวนลูกหนี้การคา   
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สภาพคลอง  
 

ในชวงครึ่งปแรกของป 2546 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเทากับ 111.97 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 
2545 รอยละ 26.94 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานมีมากเพียงพอตอการลงทุนซื้อที่ดินและเครื่องจักรอุปกรณเพื่อการขยาย
กําลังการผลิต โดยมีการลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพยถาวรเทากับ 50.1 ลานบาท หากพิจารณาถึงกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหา
เงินจะเห็นไดวา ในป 2545 บริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว รวมทั้งจายเงินปนผล จํานวน 218.54 ลานบาทสงผลใหในป 
2545 บริษัทฯมีเงินสดเทากับ 132.49 ลานบาท และ เทากับ 174.36 ลานบาท ณ 30 มิถุนายน 2546  
 
อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯ ในชวงครึ่งปแรกของป 2546 อยูในเกณฑที่ดี คือมีอัตราสวนเงินทุนสภาพคลอง 2.79 เทา และ
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 1.73 เทา ดีขึ้นเมื่อเทียบกับป 2545 ซึ่งมีอัตราสวนเงินทุนสภาพคลอง และอัตราสวนสภาพ
คลองหมุนเร็วเทากับ 2.35 และ 1.52 เทาตามลําดับ       

 
แหลงที่มาของเงินทุน 
 

ในชวงครึ่งปแรกของป 2546 บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูในเกณฑที่ยังต่ําคือเทากับ 0.25 เทาซึ่งลดลงอยางตอ
เนื่องจาก 0.49 เทาในป 2544 และ 0.32 เทาในป 2545 ซึ่งถือวาต่ํากวาบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีอัตราสวนหนี้
สินตอสวนของผูถือหุนประมาณ 1.83 สาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ สามารถชําระหนี้สินระยะยาวจํานวน 45 ลานบาทในป 2544 
ไดทั้งหมดและบริษัทฯ จายชําระเงินปนผลที่ยังคางจายในป 2544 แลวทั้งหมดเชนกันซึ่งชําระในป 2545 โดยหนี้สินรวมของ
บริษัทในชวงครึ่งปแรกของป 2546 ลดลงรอยละ 24.29 จากสิ้นป 2545 จากโครงสรางเงินทุนปจจุบันของบริษัทฯ จะเห็นวา
บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการกอหนี้สินเพิ่มเติมไดอีกในระดับหนึ่ง สําหรับสวนของผูถือหุนบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระ
แลวเต็มมูลคาตั้งแตตน และยังไมเคยมีการเพิ่มทุนอีก สวนของทุนที่เพิ่มขึ้นจึงมาจากกําไรสะสม ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินที่
แข็งแกรง 
 
นอกจากนั้นผลประกอบการลาสุดในไตรมาส 3 ป 2546 ปรากฎวารายไดจากการขายจํานวน 341 ลานบาทลดลง 4.16% 
เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันปกอน ในขณะที่กําไรสุทธิสําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.46อยูที่ 20.5 ลานบาท ลด
ลงจาก 27 ลานบาทในป 2002 สาเหตุจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 10.5 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการ
แปลงคาเงินบาทของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในธนาคารเกิดจากคาเงินบาทที่แข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร ใน
ขณะที่อัตรากําไรขั้นตน ปรับตัวดีขึ้นจากรอยละ 16 ในไตรมาส 3 ป 2545 เปน รอยละ 20 ในไตรมาส 3 ป 2546 
 
สิ้นสุดไตรมาส 3 ป 2546 สินทรัพยรวมของบริษัทเทากับ 1,349 ลานบาทลดลงจํานวน 49 ลานบาทจากป 2545 โดยสวนที่ลดลง
สวนใหญมาจากการลดลงของยอดลูกหนี้การคาซึ่งลดลง 112 ลานบาทในจํานวนนี้เปนการลดลงของลูกหนี้ที่เกี่ยวของจํานวน 78 
ลานบาท สาเหตุเกิดจากบริษัทฮ้ัวฟง รับเบอร (ยูเอสเอ) จํากัด สามารถจายคืนหนี้ใหแกบริษัทฯ จากที่เคยประสบปญหาการเงินใน
อดีต สวนเจาหนี้การคาเปนจํานวน 140 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2546ลดลงจาก 225 ลานบาทในป 2545 เปนผลใหหนี้สินรวมลด
ลงจาก 338 ลานบาทเหลือเพียง 235 ลานบาทสิ้นสุดไตรมาส 3 ป 2546 ถึงแมวาบริษัทจายเงินปนผลจํานวน 250 ลานบาท กําไร
สะสมเพิ่มขึ้นจาก 760 ลานบาทในป 2545 เปน 812 ลานบาท  
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บริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)                                                                                   
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12.4 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 
จากแนวโนมยอดขายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2545 บริษัทฯมียอดขายเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 24.39 เมื่อเทียบกับปกอน และ
ในชวงครึ่งปแรกของป 2546 ยอดขายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 8.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนอันเนื่องมาจากการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจนับแตป 2544 ประกอบกับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถจักรยาน และรถจักรยานยนตทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ยอมเปนสัญญาณสงใหเห็นถึงความตองการในตลาดยางนอกและยางในที่เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน นอกจากนี้บริษัทฯไดมีการมุงเนน
ขยายเขาสูตลาดที่มีศักยภาพสูงเชน ฟลิปปนส พมา เวียดนาม ลาว และ กัมพูชา เปนตน  
 
สําหรับเรื่องสิทธิประโยชนที่จาก BOI ที่ไดหมดอายุในป 2545 นั้น อาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ ทําใหบริษัทตองมีภาระเรื่องภาษี
มากขึ้น แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดดําเนินการขอ BOI สําหรับโครงการที่ลงทุนเพิ่มในป 2546 นอกจากนั้นหากบริษัทฯไดเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทฯ จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีโดยจะชําระเพียงรอยละ 25 ตอปอีก
เปนเวลา 5 ป  
 
อยางไรก็ตามเนื่องจากปจจุบันบริษัทมีการใชกําลังการผลิตเกือบเต็มที่ บริษัทฯจึงมีแผนการที่จะขยายการลงทุนเพิ่มเพื่อขยาย
โรงงานผลิตและเพิ่มกําลังการผลิต รองรับการขยายตัวของตลาดทั้งการสงออกและภายในประเทศอยางชัดเจน โดยไดรับการ
สนับสนุนทั้งดานเทคโนโลยีและการตลาดจากผูถือหุนทั้งไตหวันและญี่ปุน  คาดวาจะใชเงินลงทุนประมาณ 400 ลานบาทซึ่งจะ
นําไปลงทุนในที่ดินประมาณ 90 ลานบาท เครื่องจักรอุปกรณ 130 ลานบาท และกอสรางอาคารโรงงาน 180 ลานบาทโดยเปน
เงินที่นํามาจากเงินสะสมภายในบริษัท และเงินที่ไดจากการระดมทุนในครั้งนี้รวมกัน โดยไมมีแผนการกูยืมเงินแตอยางใด ดังนั้น
อัตราสวนหนี้สินตอทุนส้ินสุดไตรมาส 3 ป 2546 กอนการระดมทุนครั้งนี้เพียง 0.21 เทาหลังการระดมทุนนาจะมีแนวโนมลดลง
อยางแนนอน โรงงานแหงที่สองนี้เพื่อการผลิตยางนอกสําหรับใชในอุตสาหกรรมและยางนอกรถจักรยานยนตเปนหลัก โดยคาด
วาจะเริ่มดําเนินการผลิตภายในไตรมาส 3 ของป 2547 โดยมีกําลังการผลิตประมาณ 12,000,000 เสน/ป ในสวนของการทําการ
ตลาด เนื่องจากบริษัท Sumitomo Rubber ซึ่งเปนพันธมิตรกับบริษัทแมของบริษัทฯจะเขามาเปนผูรวมทุนสําหรับการลงทุนใน
โครงการขางตน โดยบริษัทฯจะมีกําหนดเงื่อนไขกับบริษัท Sumitomo Rubber ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนตกลงรายละเอียด จึงนับ
วาจะเปนการรับประกันที่ดีวาสินคาใหมของบริษัทฯ มีตลาดรองรับอยางชัดเจนชวยในการวางแผนการตลาดและสงผลให
บริษัทฯสามารถวางแผนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อมีการลงทุนในโรงงานใหมนี้ นอกจากจะทําใหรายไดเพิ่มขึ้นแลว 
คาใชจายในการขายและบริหารนาจะเพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากคาแรงงาน และคาเสื่อมราคาจากอาคารโรงงานและเครื่องจักรอุปกรณ
ใหม อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับสัดสวนรายไดที่เพิ่มขึ้น กับคาใชจายนี้แลว นาจะลดลง เนื่องจากแรงงานสามารถทดแทนจากโรง
งานแหงแรกได รวมถึงผลประโยชนจาก Economies of Scale ดวย นอกจากนั้นอัตรากําไรขั้นตนนาจะเพิ่มขึ้น จากการขายยาง
รถอุตสาหกรรมที่หลากหลายขึ้น และมียอดการสั่งซื้อที่แนนอนจากบริษัท Sumitomo Rubber รวมทั้งแนวโนมที่จะไดปรับราคา
ขายในป 2547 ดวย 
 
อยางไรก็ตามจากการลงทุนในโครงการขางตน จะสงผลใหบริษัทฯ มีศักยภาพในการทํายอดขายไดเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯไดมีการ
เตรียมแหลงเงินทุนอื่นสําหรับนํามาใชในการลงทุนเพื่อขยายงานดังกลาวหากจํานวนเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไมเปนไปตาม
ที่ตั้งไว เชน การกูยืมจากสถาบันการเงิน หรือจากกําไรสะสมของบริษัทฯ เอง โดยบริษัทฯยังคงใหความสําคัญและมุงเนนการ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่อง ดังนั้นถึงแมวาบริษัทฯจะไมสามารถระดมเงินทุนไดในจํานวนที่คาดไว ก็
จะไมมีผลกระทบตอการดําเนินโครงการลงทุนในการขยายกําลังการผลิตและตอยอดขายที่ตั้งเปาหมายไว 
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