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สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (executive summary) 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และ สวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย) 
 
• บริษัทฯ มีการจดทะเบียนจัดตั้ง ณ วันที่ 19 เมษายน 2526 ที่จังหวัดชลบุรี ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท 
โดยมีวัตถุประสงคเบื้องตนในการจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑคอนกรีตที่เกี่ยวของ
กับกิจการสาธารณูปโภคอยางครบวงจร ตอมา บริษัทฯ มีนโยบายเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย บริษัทฯ จึงปรับโครงสรางทางธุรกิจและโครงสรางเงินทุนเพื่อใหมีความเหมาะสม และเสริมสรางใหบริษัทฯ มี
ความแข็งแกรงทางธุรกิจ  

o โดยในป 2545 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุน ทําใหทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว เทากับ 200 ลานบาท  
o ณ 8 กันยายน 2546 บริษัทฯ มีการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด 
o ณ 22 กันยายน 2546 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุน 110 ลานบาท เพื่อเสนอขายแกประชาชน ทุนจด

ทะเบียนบริษัทฯ เทากับ 310 ลานบาท 
• บริษัทฯ ไดมีการจัดโครงสรางกลุมธุรกิจโดยการเขาถือหุน 100% ในธุรกิจคาวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตง
บาน และธุรกิจขนสง โดยบริษัทฯ มีนโยบายแบงการดําเนินงานตามกลุมธุรกิจ ผานบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัท
รวมอยางเดนชัด ซึ่งการดําเนินงานของแตละบริษัทจะไมซ้ําซอน และมุงหวังการสนับสนุน เกื้อกูลและเอื้อประโยชน
อยางสูงสุดทางธุรกิจตอกัน 
• ณ ปจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทยอย 3 บริษัท มีการประกอบธุรกิจหลักที่สนับสนุนและเกี่ยวของกัน ดังนี้ 

1. ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใตเครื่องหมายการคา “CCP” 
ดําเนินการโดยบริษัทฯ 

2. ธุรกิจคาวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงบาน ทั้งคาปลีกและคาสง ดําเนินการโดย บ. ชลบุรีกันยง ภายใต
ชื่อ “รานกันยงโฮมสโตร” 

3. ธุรกิจขนสงใหเชายานพาหนะ โดยเปนรถบรรทุกเพื่อขนวัสดุกอสรางใหบริการแกบริษัทในเครือ ดําเนิน
การโดย บ. ตะวันออกการขนสง 

4. ธุรกิจใหเชาทรัพยสิน ซึ่งเปนที่ดิน อาคารสํานักงาน และโรงงาน แกบริษัทในเครือ ดําเนินการโดย บ. ชล
ประทีปสินทรัพย 

• ในป 2545  บริษัทฯ มีรายไดรวม 852 ลานบาท และมีผลการดําเนินงานขาดทุน 153 ลานบาท อันเปนผลมา
จากการบันทึกคาความนิยมตัดจายที่เกิดจากการซื้อหุนของบ.ชลบุรีกันยงในราคาที่สูงกวาราคาตามบัญชี รายการ
ขาดทุนจากการแปลงหนี้เปนทุนกับบ.ชลบุรีอินเตอรเพื่อปรับโครงสรางกลุม และการขาดทุนจาการปรับโครงสรางหนี้
ในกลุมบริษัทฯ ที่ถือเปนรายการพิเศษที่ไมใชรายการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานปกติดังนั้น หากพิจารณาถึงผลกําไร
จากการดําเนินงานจริง (ไมรวมขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ รายละเอียดการวิเคราะหอยูในสวนของฐานะการ
เงินและผลการดําเนินงาน) บริษัทฯ มีผลกําไรเทากับ 49 ลานบาท ซึ่ง ณ ไตรมาสที่ 2 ของป 2546 บริษัทฯ สามารถ
ทํากําไรได 62 ลานบาท โดยมีรายไดรวม 543 ลานบาท และบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม 100 ลานบาท สินทรัพยของ
บริษัทฯ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 27.15 จากป 2545 โดยที่สภาพคลองของบริษัทมีการปรับตัวดีขึ้นดังจะเห็นได
จากอัตราสวนสภาพคลองที่เพิ่มจาก 0.71 เทา ในป 2544 เปน 0.83 เทา ในป 2545 และ 0.85 เทา ณ ไตรมาสที่ 2 
ของป 2546 หนี้สินของบริษัทฯ ในป 2544 เทียบกับป 2543 ลดลงจาก 636 ลานบาท เปน 435 ลานบาท โดยเปน

หนาที่ 1-1 
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หนาที่ 1-2 

การลดลงของเงินเบิกเกินบัญชี เจาหนี้การคา และเงินกูยืมระยะยาวเปนหลัก ซึ่งระดับหนี้สินดังกลาวในป 2544 เมื่อ
เทียบกับป 2545 ไมไดมีการปรับเปล่ียนอยางมีนัยสําคัญ 
• รายไดหลักของกลุมบริษัทฯ ประกอบดวยรายไดจากธุรกิจผลิตภัณฑคอนกรีตซึ่งดําเนินการโดยบริษัทฯ และ
รายไดจากธุรกิจคาวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงบานซึ่งดําเนินการโดย บ. ชลบุรีกันยง โดยในไตรมาสที่ 1 และ 2 
ของป 2546 ผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑปูนซีเมนตผงและวัสดุกอ
สรางอื่นๆ  สรางรายไดคิดเปนสัดสวนรอยละ 21.42 22.91 และ 14.10 ตามลําดับ โดยรายไดในสวนของธุรกิจคา
วัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงบานคิดเปนสัดสวนรอยละ  41.14  สําหรับรายไดรวมจากธุรกิจผลิตภัณฑคอนกรีตใน
ป 2545 เทากับ 516 ลานบาท โดย ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ของป 2546 ยอดรายไดดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ณ 
ระดับ 335 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 65 ของทั้งป 2545 สอดคลองกับการขยายตัวของภาคธุรกิจกอสรางที่ยังคง
จะมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในสวนของอสังหาริมทรัพย และการขยายตัวของระบบสาธารณูปโภค คาดวา ณ 
ส้ินป 2546 บริษัทฯ จะมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 29 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ณ ปจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยูระหวาง
ดําเนินงานในสวนของผลิตภัณฑคอนกรีต 60 โครงการ คิดเปนมูลคา 140 ลานบาท ในสวนของคอนกรีตผสมเสร็จ 
64 โครงการ คิดเปนมูลคา 346 ลานบาท และในสวนของปูนซีเมนตและผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อีก 9 โครงการ 
คิดเปนมูลคา 77 ลานบาท 
• ในสวนของรายไดจากธุรกิจคาวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงบาน ณ ส้ินไตรมาส 2 ของป 2546 มีมูลคา 266 
ลานบาท  ซึ่งคาดวารายไดในชวงครึ่งหลังของป 2546 จะเพิ่มขึ้นจากชวงครึ่งปแรกเนื่องจาก ธุรกิจคาวัสดุกอสราง
และเครื่องตกแตงบาน จะถือไดวาเปนธุรกิจที่ตอเนื่องจากธุรกิจผลิตภัณฑคอนกรีต ดังนั้นการขยายตัวของธุรกิจผลิต
ภัณฑคอนกรีตโดยเฉพาะจากการขยายตัวของภาคสังหาริมทรัพยซึ่งภาครัฐมีนโยบายในการสงเสริมที่ชัดเจนและตอ
เนื่อง  รวมถึงแนวทางในการขยายกิจการที่สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ เชน การขยายโชวรูมในสวนของธุรกิจคา
วัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงบานใหมีขนาดที่ใหญขึ้น และมีการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นจะสง
ผลใหธุรกิจมีการขยายตัวตาม 
• บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตป 2545 โดยในการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัท ในสวนของงบกําไร
ขาดทุนไดนําผลประกอบการของบริษัท ชลบุรีกันยง ซึ่งถือเปนบริษัทยอย มารวมในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่ 27 
ธันวาคม 2545 ซึ่งเปนวันที่บริษัทดังกลาวมีฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ 


