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12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
12.1 งบการเงิน 
 
12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 
 ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจํางวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2543-2545  และ
งวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546  และงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจํางวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 
30 ธันวาคม 2543-2545  และงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546  ไดแก นายพิพัฒน ปุสยานนท ผูสอบรับ
บัญชีอนุญาตเลขทะเบียนที่ 56 บริษัท สํานักงานพิพัฒนและเพื่อน จํากัด  โดยสามารถสรุปรายงานของผูสอบบัญชีได
ดังนี้ 
 
 งบการเงินสําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 
 ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และไดใหความเห็นวางบการเงินของบริษัทฯ แสดง
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
  

งบการเงินสําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และไดใหความเห็นวางบการเงินของบริษัทฯ แสดง

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
  
งบการเงินสําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ บริษัทฯ ไดใหความเห็นวางบการเงินดังกลาว แสดงฐานะ

การเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
และผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และไดใหความเห็นวางบการเงินดังกลาว 
แสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

  
งบการเงินสําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 
ผูสอบบัญชีไดสอบทานทั้งงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

และไดระบุไวในรายงานของผูสอบบัญชีวา ผูสอบบัญชีไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่
ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของผูสอบบัญชี   
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12.1.2  ตารางสรุปงบการเงิน 
 

(1) สรุปงบการเงิน 

หมายเหตุ  ัทฯ มีก ารถือหุน และเริ่มจัดทํางบการเงินรวมในป 2545 
าเนินงานของบริษัทยอยเพียง 5 วัน คือนับแต

ริษัทและบริษัทยอย จัดทําโดยผูบริหารบริษัท ซ่ึงรวมผลการดําเนินงานของบริษัท
ยอยทั้งป 

มค .-มิย . 46 2545 * 2545 ** มค .-มิย . 46 2545 2544 2543
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 8 9 9 4 6 3 6
ลูกหน้ีการคา 317 226 226 213 133 148 166
ลูกหน้ีการคา - บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 31 25 26 17 15 10 37
สินคงเหลือ 179 151 151 116 90 71 75
เงินใหกูยืมแกกรรมการและพนักงาน 33 38 38 27 20 33 0
เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของ (ท้ังระยะยาวและระยะสั้น ) 23 12 13 12 13 57 12
เงินลงทุน 19 0 19 0 0 0 3
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ -สุทธิ 515 139 139 115 108 120 163
สินทรัพยอื่น ๆ 101 427 396 101 92 8 151
รวมสินทรัพย 1,226 1,027 1,016 605 477 450 614
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 294 273 273 200 191 196 356
เจาหน้ีการคา และตั๋วเงินจายการคา 260 201 201 123 80 82 94
เจาหน้ีการคา -บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 2 0 0 14 6 6 0
สวนของหน้ีสินระยะยาวที่ครบกําหนดชําระในหน่ึงป และสวน
ของหน้ีระยะยาวท่ีเจาหน้ีสามารถเรียกคืนไดทันที 61 59 59 38 40 74 25
เงินกูยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวของ 0 185 135 0 50 0 0
เงินกูยืมระยะยาว 277 228 228 47 50 52 87
หน้ีสินอื่น ๆ 219 43 83 83 24 25 72
รวมหน้ีสิน 1,113 990 979 506 441 435 636
ทุนชําระแลว 200 200 200 200 200 26 26
กําไร (ขาดทุน ) สะสม -101 -163 -163 -101 -163 -10 -48
รวมสวนของผูถือหุน 114 37 37 99 37 16 -22
รายไดจากการขาย 541 507 832 328 500 485 629
รายไดรวม 543 523 852 335 516 496 638
ตนทุนขายและบริการ 439 363 651 254 356 395 432
คาใชจายในการขายและบริหาร 25 95 112 13 96 102 119
ดอกเบี้ยจาย 17 17 36 7 17 35 36
กําไร (ขาดทุน ) จากการปรับโครงสรางหน้ี 0 6 6 0 6 81 0
กําไรสุทธิ 62 -153 -153 62 -153 38 52
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 23 56 16 56 3 124
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน -41 -20 -23 -20 65 -122
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 17 -33 6 -33 -71 1
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ -1 3 -2 3 -3 3

รายการ
งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

บริษ ารปรับโครงสรางก
* งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีซ่ึงรวมผลการดํ
วันที่บริษัทฯ เขาไปลงทุนใน บ. ชลบุรีกันยง 
**งบการเงินรวมเสมือนปรับโครงสรางกลุมบ
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* งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีซ่ึงรวมผลการดําเนินงานของบริษัทยอยเพียง 5 วัน คือนับแต

 
 

(2) ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

 
หมายเหตุ  บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางการถือหุน และเริ่มจัดทํางบการเงินรวมในป 2545 

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา ) 0.80 1.22 1.12 0.85 0.83 0.71 0.56
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา ) 0.44 0.39 0.36 0.53 0.47 0.48 0.32
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา ) 1.99 2.25 3.69 1.90 3.56 3.09 3.78
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 181 160 98 190 101 117 95
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 135 150 84 146 81 66 63
อัตราหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา ) 1.93 1.83 3.28 2.54 4.47 4.56 4.66
ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 189 199 111 144 82 80 78
วงจรเงินสด (วัน) 127 111 70 193 101 103 79

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรข้ันตน (%) 18.77% 28.45% 21.74% 22.56% 28.68% 18.52% 31.31%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 14.58% 12.87% 10.76% 20.82% 12.80% -0.41% 13.86%
อัตรากําไรสุทธิกอนรายการพิเศษ (%) 11.38% 9.51% 5.98% 18.71% 9.60% -8.86% 7.69%
อัตรากําไรสุทธิ (%) 11.38% -30.13% -18.30% 18.90% -30.60% 7.82% 7.76%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนกอนรายการพิเศษ (%) 81.69% 131.06% 135.27% 90.48% 182.85% 1276.75% -215.65%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 81.69% -415.18% -413.69% 91.39% -582.83% -1127.82% -217.60%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยกอนรายการพิเศษ (%) 5.46% 4.70% 4.90% 11.34% 10.35% -8.08% 7.88%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 5.46% -14.88% -15.00% 11.46% -32.99% 7.13% 7.96%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรกอนรายการพิเศษ (%) 18.84% 34.77% 35.89% 55.22% 42.14% -30.35% 29.68%
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา ) 0.48 0.51 0.84 0.62 1.11 0.93 1.04

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของถือหุน (เทา ) 9.77 26.87 26.87 5.12 11.95 27.66 -28.27
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา ) 5.68 -5.78 -2.20 12.01 -6.05 3.49 3.88

มค.-มิย. 46 2545* 2545** มค .-มิย. 46 2545 2544 2543
รายการ

งบรวม งบเฉพาะ

วันที่บริษัทฯ เขาไปลงทุนใน บ. ชลบุรีกันยง 
**งบการเงินรวมเสมือนปรับโครงสรางกลุมบริษัทและบริษัทยอย จัดทําโดยผูบริหารบริษัท ซ่ึงรวมผลการดําเนินงานของบริษัท
ยอยทั้งป 
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12.2   คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

โ

 

12.2.1  การปรับโครงสรางของกลุมบริษัท 
  

(กอนปรับ ครงสรางกลุมบริษัทในป 2545) 
 
 CCP 

  
 

มายเหตุ:  CCP   บ.ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี  
 CKY  บ.ชลบุรีกันยง  

ง  
นป 2545 ลักษณะโครงสรางการถือหุนในแตละบริษัทคอนขางจะแยก
ีปกรสุขเกษม เปนผูถือหุนและผูบริหารหลัก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

รายการร

ทุนจากการลดคาเงินลงทุนรวม 42 ลานบาท และขาดทุนจากการแปลงหนี้
เปนทุนอีก

 

    ถือหุน 40% 
   ี้รวม 142 ลานบา

CKY ECT 

  เจาหน ท 
 
 CI 
 
ห
 
  CI  บ.ชลบุรีอินเตอร  
  ECT  บ.ตะวันออกขนส

กอนการปรับโครงสรางกลุมบริษัทใ
กันชัดเจน โดยเปนกลุมบริษัทที่นายประทีป ท

ะหวางกัน) สําหรับ บ.ชลบุรีกันยง จะถือหุนใน บ.ชลบุรีอินเตอร ในสัดสวนรอยละ  40 หรือเทากับ 42 ลาน
บาท  และ บ.ชลบุรีกันยง เปนเจาหนี้ บ.ชลบุรีอินเตอร รวมทั้งส้ิน 142 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยยอดหนี้ 128 ลาน
บาท และดอกเบี้ยคางชําระ 13 ลานบาท 

ซึ่งจากการปรับโครงสรางหนี้ที่มีการลดทุน และแปลงหนี้เปนทุนนั้น ทําให บ.ชลบุรีกันยง ในฐานะเจาหนี้
และผูถือหุนของ บ.ชลบุรีอินเตอร เกิดขาด

 82 ลานบาท รวมเปนผลขาดทุนรวมทั้งส้ิน 124 ลานบาท โดยสัดสวนการถือหุนของ บ.ชลบุรีกันยง ใน 
บ.ชลบุรีอินเตอร หลังการปรับโครงสรางหนี้เทากับรอยละ 45  ทั้งนี้ บ.ชลบุรีกันยง ไดขายหุนบางสวนใหกับบุคคลภาย
นอกที่ราคามูลคาตามบัญชี ทําใหสัดสวนการถือหุนของ บ.ชลบุรีกันยง ในปจจุบันเหลือเพียงรอยละ 15.60 

 

(หลังปรับโครงสรางกลุมบริษัทในป 2545) 

 

 
 

มายเหตุ:  CPA ประทีปสินทรัพย  

           
       99.99%         93.00% 

 95.71%      15.60% 

CCP 

CKY ECT 

CI CPA 

 
 

 
 
 
ห บ.ชล
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เพ ารนํากลุมบริษัทฯเขื่อเปนการเตรียมก าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทางกลุมบริษัทฯ

จึงไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนใหมเพื่อใหมีความชัดเจน ครบวงจร และเกิดการสงเสริมทางธุรกิจระหวางกันเพิ่ม
ขึ้น โดยการลงทุนเพิ่มใน บ.ชลบุรีกันยง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทจําหนายปลีก และสงสินคาวัสดุกอสรางและตกแตงบาน 
และ บ.ตะวันออกขนสง ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจรถบรรทุกขนสงขนาดใหญใหกับบริษัทในกลุม และบริษัทฯ มี
นโยบายถือหุนในบริษัทยอยเกือบรอยละ 100   
 ทั้งนี้  ในการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัท ในสวนของงบกําไรขาดทุนไดนําผลประกอบการของ บ.ชลบุรี
กันยง ซึ่งถือเปนบริษัทยอย มารวมในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2545 ซึ่งเปนวันที่บริษัทดังกลาวมีฐานะ
เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยในการวิเคราะหผลการดําเนินงานและจะมีการใชตัวเลขที่มาจากงบการเงินเสมือน
ปรับโครงสรางที่มีการรวมผลการดําเนินงานทั้งป เพื่อประโยชนในการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
  
12.2.2 ผลการดําเนินงาน 

 
รายไดหลัก 
ผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ ในชวงป 2545 ถึง ไตรมาส 2 ป 2546 มีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น 

ดังจะเห็นไดจากยอดรายไดจากการขายและใหบริการที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น  โดยในป 2545 กลุมบริษัทฯ มียอดราย
ไดจากการขายทั้งส้ิน 832 ลานบาท เทียบกับยอดรายไดจากการขายในชวงครึ่งแรกของป 2546 ที่อยู ณ 541 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 65.02 ของทั้งป 2545 

รายไดหลักของกลุมบริษัทฯ จะประกอบดวยรายไดจากธุรกิจผลิตภัณฑคอนกรีตซึ่งดําเนินการโดยบริษัทฯ   
และรายไดจากธุรกิจคาวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงบานซึ่งดําเนินการโดย บ. ชลบุรีกันยง โดยมีสัดสวนรายไดดัง
กลาวเทากับประมาณรอยละ 50 และ 48 ของรายไดรวมป 2545 โดยบริษัทฯ มีเปาหมายในการรักษาและขยายสวน
แบงตลาดทั้งในสวนของธุรกิจผลิตภัณฑคอนกรีต และธุรกิจวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงบานไปพรอมๆ กัน เพื่อ
ตอบสนองตอภาวะการขยายตัวอยางตอเนื่องของตลาด นอกจากนี้กลุมบริษัทฯ มีเปาหมายในการขยายสายการผลิต
ในสวนของอิฐมวลเบาเพื่อเปนการขยายฐานรายได และสรางความหลากหลายใหแกผลิตภัณฑของบริษัทฯ 

รายไดจากธุรกิจผลิตภัณฑคอนกรีตในป 2545 เทากับ 500  ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 485 ลานบาทในป 
2544 เนื่องจากการขยายตัวของภาคธุรกิจกอสราง ซึ่งมีความจําเปนตองใชผลิตภัณฑคอนกรีตเปนหลัก โดย ณ ส้ิน
ไตรมาสที่ 2 ของป 2546 ยอดรายไดดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ณ ระดับ 328 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 66 
ของทั้งป 2545  สอดคลองกับการขยายตัวของภาคธุรกิจกอสรางที่ยังคงจะมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในสวน
ของอสังหาริมทรัพย และการขยายตัวของระบบสาธารณูปโภค โดยคาดวา ณ ส้ินป 2546 บริษัทฯ จะมีรายไดเพิ่มขึ้น
รอยละ 29 เมื่อเทียบกับป 2545 ณ ปจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยูระหวางดําเนินงานในสวนของผลิตภัณฑคอนกรีต 
60 โครงการ คิดเปนมูลคา 140 ลานบาท ในสวนของคอนกรีตผสมเสร็จ 64 โครงการ คิดเปนมูลคา 346 ลานบาท 
และในสวนของปูนซีเมนตและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของอื่นๆ อีก 9 โครงการ คิดเปนมูลคา 77 ลานบาท ซึ่งโครงการตางๆ 
จะแลวเสร็จในป 2546 และ 2547 

 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจคาวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงบาน ณ ส้ินไตรมาส 2 ของป 2546 มีมูลคา 
266 ลานบาท ถือวาเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดคอนขางชัดเจน และตอเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับรายได ในป 2545 และ ป 
2544 เต็มป ซึ่งเทากับ 405 ลานบาท  และ 399 ลานบาท    
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รายไดอื่น ๆ 
ั

งไรก็ตาม รายไดอื่น ๆ ของกลุมบริษัทฯ คิดเปนเพียงรอยละ  2.34  

ป 2

จายในการขายและบริหาร

รายไดอื่น ๆ ของกลุมบริษัทฯ ซึ่ง ประกอบดวย ดอกเบี้ยรับ, กําไรจากการจําหนายหุนตดจาย  ณ ส้ินไตร
มาส 2 ของป 2546 คิดเปนประมาณ 2 ลานบาท  ซึ่งลดลงจากป 2545 ที่อยู ณ ระดับ 20 ลานบาท หรือคิดเปนการ
ลดลงรอยละ 90.00  โดยในสวนของธุรกิจผลิตภัณฑคอนกรีต มีรายไดอื่นๆประมาณ 7 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอน
หนาที่ระดับ 16 ลานบาท หรือคิดเปนการลดลงรอยละ 56.25  เนื่องจากบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บหนี้ไดเร็วขึ้นทําให
ดอกเบี้ยที่เกิดจากการชําระเงินลาชาลดลง  อยา
ของรายไดรวม ซึ่งถือวาไมมีผลกระทบตอผลประกอบการอยางมีนัยสําคัญ  

ในป 2545 บริษัทฯ มีรายไดจากกําไรจากการกลับรายการเงินลงทุนจํานวน 10.5 ลานบาท ซึ่งเปนผลมา
จากเงินตั้งสํารองสวนเกินใน 544 โดยบริษัทมีเงินสํารองที่เหลือจากการตัดขาดทุนจากแผนฟนฟูอยู 10.5 ลานบาท 
บริษัทจึงโอนเงินจํานวนดังกลาวกลับมาเปนรายไดในป 2545 

 

ตนทุนขายและคาใช  
จายในการขายและบริหารของกลุมบริษัทฯ ณ ส้ินไตรมาส 2 ของป 2546 มีการลดลงจาก 112 คาใช ลาน

บาท เปน 2 ยบริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารลดลงจาก 96 ลานบาทเปน 13 ลานบาท ซึ่งเปน
ผลมาจาก

มาส 2 ป 2546 ซึ่งสะทอนถึงความสามารถในการหาสวนตางในการ
ทํากําไรที่ล

าพยิ่งขึ้น  
โดยจะเห็น

5 ลานบาท โด
การเปลี่ยนแปลงการลงบัญชี โดยมีการยายคาใชจายในการขนสงซึ่งอยูภายใตคาใชจายในการขายและ

บริหารมาอยูในตนทุนขายและบริการ โดยตนทุนขายของกลุมบริษัทฯ ณ ส้ินไตรมาส 2 ของป 2546 เทากับ 439 ลาน
บาท เทียบกับ 651 ลานบาท ณ ส้ินป 2545 ซึ่งอัตรากําไรขั้นตนของกลุมบริษัทฯ มีการปรับตัวลดลงจากรอยละ 
21.74 ในป 2545 เปนรอยละ 18.77 ณ ส้ินไตร

ดลง ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงการลงบัญชีและสวนหนึ่งเปนผลมาจากการที่บริษัทฯ มีการ
เรงขยายตัวในชวงป 2545 ถึง 2546 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ตนทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะในสวนของ ปูนซีเมนตที่มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น (กราฟอนุกรมเวลาของราคาปูนซีเมนตอยูในสวนภาวะอุตสาหกรรม) แตทางบริษัทฯ ไมไดมีการปรับราคาสิน
คาทั้งหมดของบริษัทตามภาวะการณของตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อผลประโยชนในระยะยาวจากการรักษาสวน
แบงทางการตลาด แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการบริหารตนทุนโดยรวม จะเห็นไดวา บริษัทฯ 
มีความสามารถในการบริหารจัดการตนทุนขายสวนอื่น และคาใชจายในการขายและบริหารใหมีประสิทธิภ

ไดจากอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน ณ ส้ินไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.83  ในป 2545 เปนรอย
ละ 20.82    

 

กําไรสุทธ ิ
ในสวนของผลกําไรจากการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2546 งบกําไรขาดทุนของกลุม

บริษัทฯ แสดงผลกําไรจํานวน 62 ลานบาท เปรียบเทียบกับผลขาดทุน ณ ระดับ 153 ลานบาท ณ ส้ินป 2545  สาเหตุ
เนื่องจากในป 2545 บริษัทฯ มีรายการพิเศษที่ไมถือเปนรายการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานปกติ ไดแก 

1. คาความนิยมตัดจาย (เฉพาะสวนที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงาน) รวม     -176  ลานบาท 
2. ขาดทุนจากการรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูของ บ. ชลบุรีอินเตอร      -31  ลานบาท 
3. กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทฯ      6.30  ลานบาท  

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ  เทากับ       49  ลานบาท    
(ไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงาน) 
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รายการคาความนิยมตัดจาย (-176 ลานบาท) เปนรายการที่เกิดจากการที่บริษัทฯ เขาลงทุนในหุนเพิ่มทุน
ของ บ.ชลบ

ร  ทําให บ.ชลบุรีกันยงในฐานะผูถือหุน
และเจาหน

นฟูของ บ.ชลบุรีอินเตอร (-31 ลานบาท) เปนรายการที่
เกิดมาจาก บ.ชลบุรีอินเตอร รวมกันประมาณ 147 ลานบาท ซึ่ง
ภายหลังก

อดขายของบริษัทฯ จะเทากับรอยละ 9.60 เพิ่มขึ้นจากป 2544  ซึ่งเปนผลจากความสามารถในการจัด
การควบคุมตนทุนและคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสะทอนในอัตรากําไรขั้นตน และอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงาน

ร

ันเปนผลมาจาก
วิกฤตเศรษฐ  ิษ ุน
หรือการดอย ือก ตองรอคํา
ส่ังจากศาล 1 มีนาคม 2545 โดยศ นแผนดัง
กลาวในเดือนกรกฎ งรับร ลขาดท
ป 2545  

ุรีกันยง จํานวน 200 ลานบาท และซื้อหุนจากผูถือหุนเดิม 50 ลานบาท ซึ่งเปนการลงทุนในราคาตามมูล
คาที่ตราไว (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยสําหรับการลงทุนในหุนเพิ่มทุนของบริษัทจํากัด)  ซึ่งเปนราคาที่สูง
กวาราคาตามบัญชี กลาวคือ บริษัทฯ ไดจายชําระคาหุน บ.ชลบุรีกันยง จํานวน 250 ลานบาท โดยมูลคาตามบัญชี
ของ บ.ชลบุรีกันยง ณ วันที่เขาไปลงทุนเทากับ 74 ลานบาท ทําใหเกิดคาความนิยมขึ้นรวม 176 ลานบาท ซึ่งการที่มูล
คาตามบัญชีของ บ.ชลบุรีกันยง ลดลงต่ํากวาราคามูลคาที่ตราไว เกิดขึ้นจากรายการหลัก ๆ ไดแก ขาดทุนจากการรับ
ชําระหนี้  123 ลานบาท (เกิดจากการปรับโครงสรางหนี้ของ บ.ชลบุรีอินเตอ

ี้ตองรับรูผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ดังกลาว) กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 4.4 ลานบาท และ
รายการปรับปรุงและแกไขขอผิดพลาด 59 ลานบาท 

ในสวนของการขาดทุนจากการรับชําระหนี้ตามแผนฟ
การที่ บริษัทฯ และ บ.ชลบุรีกันยง มีเงินใหกูยืมกับ 
ารปรับโครงสรางหนี้บริษัทฯ และ บ.ชลบุรีกันยง จะไดรับการชําระหนี้ตามแผนฟนฟูทั้งส้ินประมาณ 76 

ลานบาท กลุมบริษัทฯ จึงมีผลการขาดทุนเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อนํามาหักลางกับสํารองที่บริษัทตั้งไวประมาณ 40 ลานบาท 
กลุมบริษัทฯ จะมีผลขาดทุนจากการรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟู 31 ลานบาท 

การรับรูผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ของ บ. ชลบุรีอินเตอร จํากัด ซึ่งถือเปนบริษัทรวมของ บริษัทฯ 
เกิดขึ้นเนื่องจากในป 2545 ทําให บริษัทฯ ตองรับรูผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ในฐานะเจาหนี้ และผูถือหุน
ของ บ. ชลบุรีอินเตอร อยางไรก็ตามรายการดังกลาวถือเปนรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และไมถือเปนรายการที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานปกติ  ดังนั้น หากพิจารณาถึงผลกําไรจากการดําเนินงานจริง (ไมรวมขาดทุนจากการปรับ
โครงสรางหนี้) ของบริษัทฯ จะเทากับ 48 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิตอยอดขายเทากับรอยละ 9.62  นอกจากนี้ 
ผลกระทบจาก บ. ชลบุรีอินเตอร โดยเฉพาะในสวนของเงินลงทุน บริษัทฯ ไดมีการรับรูแลวทั้งจํานวน ดังนั้น ผลการ
ดําเนินงานของ บ. ชลบุรีอินเตอร ไมนาจะสงผลกระทบในแงลบตอกําไรของบริษัทฯ อีกในอนาคต 

นอกจากนี้ จากการรับรูผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ และรายการพิเศษขางตน ทําใหอัตรากําไรสุทธิ
ตอยอดขายของบริษัทฯ ในป 2545 แสดงผลขาดทุนอยูในอัตรารอยละ 30.60 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากยอด
กําไรจากการดําเนินงานปกติจํานวน 48 ลานบาท ดังที่แสดงในงบตรวจสอบของผูสอบบัญชี อัตรากําไรสุทธิกอนราย
การพิเศษตอย

ที่เพิ่มขึ้น 
ายการคาความนิยมตัดจายและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ ที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุนรวมในป 

2545 ของกลุมบริษัทฯ เปนการขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของ บ.ชลบุรี อินเตอร ซึ่งเกิด
จากการลงทุน และเงินกูยืมของ บ.ชลบุรีกันยง ที่มีใน บ.ชลบุรี อินเตอร และเกิดขึ้นกอนป 2545 อ

กิจ และไมไดเกี่ยวของกับการดําเนินงานตามปกติในป 2545 แตกลุมบร ัทฯ ไมสามารถรับรูผลขาดท
คาของเงินลงทุนหรือเงินกูยืมไดทั้งหมดในปที่เกิดรายการ (ป 2540) หร อนป 2545 เนื่องจาก
ฟนฟู ซึ่งมีคําส่ังใหจัดทําแผนใหแลวเสร็จในวันที่ าลใหความเห็นชอบใ

าคม 2545 ทําให บ.ชลบุรีกันยง จําเปนตอ ูผ ุนจากการปรับโครงสรางหนี้ทั้งจํานวนใน
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 ค

สรางกลุมโดยการลงทุนในบริษัทชลบุรีกันยง  เปนสัดสวนถึงรอย
ละ 100 น

าความนิยมตัดจายที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุนของกลุมบริษัทฯ นั้นเปนการ “ตัดจายเพียงครั้งเดียว” อัน
เปนผลกระทบจากการปรับโครงสรางหนี้ของ บ.ชลบุรีอินเตอร ซึ่งไดเกิดขึ้นตั้งแตชวงวิกฤตเศรษฐกิจ และไมเปนราย
การที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ แตอยางใด ทั้งในป 2545 และไมมีผลตอการดําเนินงานในป
ตอไปอีกดวย อีกทั้งตามมาตรฐานการบัญชีกําหนดใหสามารถเลือกตัดจายทั้งจํานวน หรือทยอยตัดจายคาความนิยม
ไดตามระยะเวลาที่เกิดประโยชนจริงแตไมเกิน 20 ป แตเนื่องจากกลุมบริษัทฯ มีความประสงคที่จะนําบริษัทฯ เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และนําหุนออกเสนอขายตอประชาชนทั่วไป จึงไดเลือกทําการตัดจายคา
ความนิยมดังกลาวทั้งจํานวนคราวเดียวในป 2545 เพื่อความโปรงใส และสะทอนผลกระทบดังกลาวใหครบถวนในมูล
คาตามบัญชี โดยปรับลดดวยรายการพิเศษ ซึ่งมิไดเกิดจากการดําเนินงานป 2545 ดังกลาว กอนนําหุนเสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไป และเหตุผลที่บริษัทฯ มีการปรับโครง

ั้นก็เพื่อเปนการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนเปนสําคัญ 
 
ผลขาดทุนสะสม 
ณ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมจํานวน 101 ลานบาท ลดลงจาก 163 ลานบาท ณ ส้ิน

ป 2545 จากผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในป 2546 ทั้งนี้ยอดขาดทุนสะสมของบริษัทฯ มีผลมาจากการปรับโครงสรางหนี้
ของบริษัทฯ ในกลุมซึ่งทําใหเกิดการขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้คิดเปนจํานวนเงิน 201 ลานบาท ดังราย
ละเอียดในสวนของกําไรสุทธิ 
 
12.2.3 ฐานะทางการเงิน 
 

สินทรัพย 
ณ ส้ินไตรมาส 2 ของป 2546 สินทรัพยรวมของกลุมบริษัทฯ ที่แสดงในงบรวมเทากับ 1,226 ลานบาท โดย

ประกอบดวยที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ และลูกหนี้การคารวม 832 ลานบาทหรือกวารอยละ 67.78 ของยอดสิน
ทรัพยรวม   โดยในสวนสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ ส้ินไตรมาส 2 ของป 2546 เทากับ 605 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 
21.15 จากป 2545  

อายุลูกหนี้เฉล่ียของกลุมบริษัทฯ อยูที่ 181 วัน เพิ่มขึ้นจาก 98 วัน ในป 2545  ในขณะที่บริษัทฯ ใชเวลาใน
การเรียกเก็บหนี้จากลูกคาเฉลี่ยประมาณ 190 วัน เพิ่มขึ้นจาก 101 วัน ในป 2545 เมื่อเทียบกับนโยบายการใหเครดิต
เทอมแกลูกคากําหนดไวที่ ประมาณ 120 วัน สําหรับลูกคาทั่วไป  ลักษณะการเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนผลมาจากการ
ขยายตัวอ ิ่ม

6 เทากับ 135 วัน  โดยระยะเวลาการเก็บสต็อคสินคาเฉลี่ยของบริษัทฯ เทากับ 146 วันซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 81 
วันในป 2545  โดยมีสาเหตุจากการที่บริษัทฯ มีความจําเปนตองเก็บสต็อคสินคาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในสวนของบริษัทฯ 

ยางรวดเร็วของบริษัทฯ  ดังจะเห็นไดจากยอดขายของบริษัทฯ ที่เพ ขึ้นอยางตอเนื่องดังอธิบายไวขางตน 
โดยกลุมลูกคาของบริษัทฯ  สวนใหญในชวงหลังมักจะรับงานจากภาครัฐบาลเปนหลัก อันเปนผลมาจากแนวนโยบาย
ภาครัฐในการเพิ่มงบประมาณรายจายการลงทุนดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งมักจะประสบกับปญหาความลาชาใน
การเบิกจายดังที่ระบุไวในสวนของปจจัยความเสี่ยง กลุมบริษัทฯ มีรายการการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวประมาณ 
11 ลานบาท ซึ่งเปนการตั้งคาเผื่อตามประมาณการ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การคา ซึ่งกําหนด
ขึ้นจากฐานะของลูกหนี้และความเห็นของผูบริหารของกลุมบริษัทฯ 

ระยะเวลาในการขายสินคาเฉลี่ยหรือระยะเวลาในการเก็บสต็อคสินคาของกลุมบริษัทฯ ณ ส้ินไตรมาส 2 
ของป 254
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ท มของระยะเวลาในการเก็บสต็อคสินคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตลอดนับแตป 2543 เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นเพื่อ
ใหสอดคลองกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งในป 2546 บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนซื้อรถบรรทุกเพิ่มและกําลังอยูในระหวาง
การศึกษาระบบการจัดการขนสงรูปแบบใหมที่มีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการขนสง 

 
สภาพคลอง

ี่มีแนวโน

 
ณ ส้ินไตรมาส 2 ของป 2546 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ เทากับ 23 ลานบาท ลด

ลงจากป 2545 ที่อยู ณ ระดับ 56 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดที่ใชในกิจกรรมการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 41 ลานบาท ซึ่ง
สวนใหญจะเปนการลงทุนในที่ดิน เครื่องจักร และอุปกรณเพิ่มขึ้นกวา 35 ลานบาท  สวนสภาพคลองของกลุมบริษัทฯ 
ณ ส้ินไตรมาส 2 ของป 2546 ลดลงจาก 1.22 เทา ในป 2545 เปน 0.80 เทา ซึ่งเปนผลมาจากการที่กลุมบริษัทฯ มีหนี้
สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ในขณะที่สินทรัพยหมุนเวียนมีการปรับลดลงอันเปนผลมาจากการหายไปของรายการ เงินจาย
ลวงหนาคาหุน 335 ลานบาท ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นในป 2545 อันเปนรายการที่เกิดมาจากการที่บริษัทยอย ไดจาย
เงินลวงหน . ชลประทีปสินทรัพย จํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2545 โดยม

ลานบาท ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2546 และลูกหนี้การคาสุทธิมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 92 
านบาท คือเพิ่มจาก 225 ลานบาท ในป 2545 เปน 317 ลานบาท ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2546 อันเปนผลมาจาก

หนี้เกาที่ยังคางจายอยู 
 

องเงินทุน

าคาหุนเพิ่มทุนของบ
ีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท และไดจดทะเบียนเพิ่มทุนในวันที่ 31 มกราคม 2546 โดยมีทุนจดทะเบียนเปน 

350 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทยอยไดจายคาหุนลวงหนาใหกับบ. ชลประทีปสินทรัพย จํากัด 
เปนจํานวน 335 ลานบาท โดยในสวนของสินคาคงเหลือของกลุมบริษัทฯ มีการเพิ่มขึ้น 28 ลานบาท คือจาก 151 ลาน
บาท ณ ส้ินป 2545 เปน 179 
ล
ปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น และลูก

แหลงที่มาข  

ีผลใหสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ และกลุมบริษัทฯ ลดลงอยางมีนัยสําคัญทั้งที่เปนรายการที่ไม
เกี่ยวกับกา

ณ ส้ินไตรมาส 2 ของป 2546 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของกลุมบริษัทฯ เทากับ 9.77 เทา ลด
ลงจากในป 2545 ที่ 26.87 เทา  ในสวนของบริษัทฯ สัดสวนดังกลาวมีการลดจาก 11.95 ในป 2545 เหลือ 5.12 เนื่อง
จากในป 2545 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิซึ่งเกิดจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทในกลุมดังที่ไดกลาวไปแลวในหัว
ขอ “กําไรสุทธิ” จึงม

รดําเนินธุรกิจตามปกติ นอกจากนี้กลุมบริษัทฯ ยังมีภาระจากการสํารองเงินทุนหมุนเวียน (Working 
Capital) อันเนื่องมาจากภาระของเทอมการชําระเงิน ที่กลุมบริษัทฯไดรับซ่ึงมีระยะเวลาสั้นกวาเทอมการชําระเงิน ที่
กลุมบริษัทฯ ใหแกลูกคาของกลุมบริษัทฯ ซึ่งกลุมบริษัทฯ มีการขายสินคาใหดวยนโยบายเครดิตทางการคาซึ่งมีระยะ
เวลาการชําระเงินตามปกติ 120 วัน เทียบกับเครดิตทางการคาที่ไดรับในระยะเวลา 90 วัน ซึ่งบริษัทไดมีการจัดหา
แหลงเงินกูระยะสั้นจากธนาคารในรูปของตั๋ว P/N เพื่อใชในการบริหารภาระจากการสํารองเงินทุนหมุนเวียนดังกลาว 

อยางไรก็ดีหากพิจารณาถึงความสามารถในการสรางกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจะพบวาเพียงพอที่
จะชําระคืนเงินกูที่ครบกําหนดดังกลาว รวมถึงกระแสเงินสดคงเหลือจากการดําเนินงานที่คาดวาจะมีผลกําไรอยางตอ
เนื่อง ซึ่งจะทําใหกําไรสะสมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อันจะเปนเครื่องยืนยันถึงความสามารถในการจายเงิน
ปนผลของบริษัทฯ ไดในอนาคตอันใกล 
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หนี้สิน 
หนี้สินโดยรวมของกลุมบริษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาส 2 ของป 2546 เมื่อเทียบกับป 2545 คือ

เพิ่มจากระดับ 990 ลานบาท เปน 1,113 ลานบาท โดยเปนการเพิ่มขึ้นของ เงินทดรองรับจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน 
เปนหลัก ซึ่งเงินทดรองรับจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน เปนรายการที่เกิดจากการที่ บ.ชลประทีปสินทรัพย ไดมีการรับโอน
ที่ดินจาก ละไดมีการออกตั๋วสัญญาใชเงินใหแกนายประทีป (รายละเอียดกรุณาดูในสวนของรายการ
ระหวางกัน

 50 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลมาจากนโยบายของกลุมบริษัทฯ ที่
ตองการเป างแหลงเงินทุนใหมีการพึ่งพิงเงินกูในระยะยาวมากขึ้นเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการเงิน 

าว กลุมบริษัทฯ มีวงเงินกูยืมทั้งส้ิน 8 สัญญา แบงออกไดเปนวงเงินกูยืมของ
บริษัทฯ 3 

กลุมบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งจะมีการออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 22 ลาน
หุน บริษัทฯคาดวาจะไดรับเม็ดเงินเพื่อใชในการบริหารและขยายกิจการไมต่ํากวา 400 ลานบาท ซึ่งจะสงผลใหอัตรา
สวนหนี้สินตอทุนของกลุมบริษัทฯ อยูที่ 2.17  

นายประทีป แ
) ซึ่งที่ดินดังกลาวแตเดิมนายประทีปไดนําไปจํานองไวกับสถาบันการเงิน เมื่อมีการโอนสินทรัพยดังกลาว

เกิดขึ้น สถาบันการเงินในฐานะเจาหนี้จะตองมีการทําเรื่อง โอนปลดจํานอง และโอนจํานองสินทรัพยดังกลาว ซึ่ง ณ 
ชวงเวลาดังกลาว สถาบันการเงินไมสามารถจัดการกับธุระกรรมการโอนดังกลาวใหแลวเสร็จไดทั้งหมด จึงมีเพียงตั๋ว
สัญญาใชเงินบางสวนที่ไดรับการแปลงสภาพเปนหุนเพิ่มทุนใน บ.ชลประทีปสินทรัพย ในขณะที่บางสวนยังคงสภาพ
เปนหนี้สินในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน 

ในสวนของหนี้สินของบริษัทฯ ในป 2544 เทียบกับป 2543 บริษัทฯ มีหนี้สินลดลงจาก 636 ลานบาท เปน 
435 ลานบาท โดยเปนการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชี เจาหนี้การคา และเงินกูยืมระยะยาวเปนหลัก ซึ่งในสวนของเงิน
กูยืมที่ลดลงเปนผลมาจากการปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารและสถาบันการเงินไปแลวบางสวน โดยมีการลดเงินตน
และดอกเบี้ยคงคางใหแกบริษัทฯ ซึ่งระดับหนี้สินดังกลาวในป 2544 เมื่อเทียบกับป 2545 ไมไดมีการปรับเปล่ียนอยาง
มีนัยสําคัญ  

ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2546 กลุมบริษัทฯ มีหนี้เงินกูในระยะสั้นทั้งส้ิน 294 ลานบาท และหนี้เงินกูระยะยาว 
277 ลานบาท ซึ่งหนี้ระยะสั้นในไตรมาส 2 ป 2546 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 21 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2545 
แตเปนสัดสวนที่นอยกวาหนี้ระยะยาวที่เพิ่มขึ้นประมาณ

ลี่ยนแปลงโครงสร
ในสวนของหนี้เงินกูระยะย
สัญญา จํานวนเงินทั้งส้ิน 91 ลานบาท โดยมีภาระดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยที่ MLR และบริษัทยอยมีวงเงินกูยืม

ระยะยาวจํานวน 5 สัญญา จํานวนเงินทั้งส้ิน 279 ลานบาท โดยมีภาระการจายดอกเบี้ยที่ MLR เมื่อพิจารณาถึงภาระ
ดอกเบี้ยจายของกลุมบริษัทฯ รวมสวนของหนี้สินระยะยาวที่ครบกําหนดชําระใน 1 ป ในป 2545 และ ณ ส้ินไตรมาส 
2 ป 2546 จะพบวาอยูที่ 47 ลานบาท และ 49 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเมื่อนํามาเทียบกับ กําไรจากการดําเนินงาน
ปกติกอนดอกเบี้ยจาย (ไมรวมคาความนิยมตัดจายที่เกิดจากการปรับโครงสรางหนี้ในป 2545) ที่อยูที่ 48 ลานบาท 
และ 62 ลานบาท ในป 2545 และ ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2546 ตามลําดับ จะพบวากลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดพอเพียง
ในการชําระคืนดอกเบี้ย และเงินตน โดยกระแสเงินสดมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากการเติบโตของยอดขายและการขยาย
ธุรกิจ นอกจากนี้อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับตัวขึ้นจาก รอยละ 10.76 ในป 2545 เปนรอยละ 14.58 ในไตร
มาส 2 ป 2546 ซึ่งปจจัยบวกดังที่กลาวมาจะสงผลใหภาระหนี้สินของกลุมบริษัทฯ ลดลง 

 
ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 
ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2546 กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนที่ 9.77 เทา โดยมีภาระหนี้เงินกูโดยรวม 

632 ลานบาท โดยโครงสรางเงินทุนของ

หนาที่ 2-74 



บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) 
 

หนาที่ 2-75 

อยางไรก็ดี ตามแผนงานการขยายการลงทุนในโครงการอิฐมวลเบา ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะใชเงินลงทุนสวน
หนึ่งประมา

เอาจํานวนหุนเพิ่มทุนที่จะออกขายมารวมคํานวณ บริษัทฯ จะมีมูลคาหุนตาม
บัญชีตอหุน

ณะการขยายตัวที่มีลักษณะการขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ในชวงเศรษฐกิจขาขึ้น ธุรกิจของบริษัทฯ 
จะมีการขย

บ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดเงินและตลาดทุนก็เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอบริษัทฯเชนเดียวกัน โดย
บริษัทฯ ได ะสมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และภาระหนี้ของ
กลุมบริษัท

ณ 100 – 120 ลานบาท จากการออกหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยจํานวนเงินที่เหลืออีกประมาณ 580 – 600 
ลานบาท จะมีการระดมทุนเพิ่มเติมจากผูรวมทุนซึ่งเปนพันธมิตรธุรกิจ และจากการกูยืมจากสถาบันการเงิน 

 
ผลกระทบของการออกหุนเพิ่มทุนตอ อัตราสวนกําไรตอหุน และมูลคาหุนตามบัญชี 
เนื่องจากบริษัทฯ มีการออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 22 ลานหุน ซึ่งกอนการออกหุนเพิ่มทุนดังกลาว บริษัทฯ มี

จํานวนหุน 40 ลานหุน ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนกําไรตอหุน ณ ส้ิน ไตรมาส 2 ป 2546 ที่ 1.55 โดยถามีการนําเอา
จํานวนหุนเพิ่มทุนที่จะออกขายมารวมคํานวณ บริษัทฯ จะมีอัตราสวนกําไรตอหุนเทากับ 1 

ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2546 บริษัทฯ มีมูลคาสวนของผูถือหุน 114 ลานบาท สงผลใหบริษัทฯ มีมูลคาหุนตาม
บัญชีตอหุนที่ 2.85 ซึ่งหากมีการนํา

ที่ 1.84 
  

12.2.4 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไดแก ธุรกิจผลิตภัณฑคอนกรีต และธุรกิจคาวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงบาน เปน

ธุรกิจที่มีลักษ
ายตัวตามลักษณะการเพิ่มขึ้นของอุปสงค ซึ่งจะสงผลดีตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ

บริษัทฯ อยางไรก็ตามในกรณีที่เศรษฐกิจประสบปญหาหรืออยูในชวงขาลง ภาวะอุปสงคที่มีตอผลิตภัณฑและบริการ
ของบริษัทฯ ยอมมีการปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ยอมไดรับผลกระทบในทาง
ลบดังกลาวดวย 

ริษัทฯ ไดมีการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต  บริษัทฯ มี
การขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตและมีการขยายสายงานผลิตไปสูผลิตภัณฑใหมๆเพื่อรองรับอุปสงคที่เกิด
ขึ้น บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในโครงการคอนกรีตมวลเบา และการเพิ่มสาขาขายวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงบาน
ซึ่งจะทําใหบริษัทฯมีรายไดเพิ่มขึ้นจากธุรกิจปจจุบัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนการลงุทนซื้อรถบรรทุกและศึกษา
ระบบจัดการขนสงที่จะมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการ ซึ่งจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการขน
สงสินคาของบริษัทฯและลดตนทุนในการบริหารการขนสง โดยในสวนของเทคโนโลยีที่จะนํามาใชจะเปนระบบติดตาม
และตรวจสอบเสนทางการเดินรถ ณ ชวงเวลานั้นๆ (Real Time) โดยสามารถตรวจสอบไดวา ณ ชวงเวลาตางๆ รถขน
สงของบริษัทฯ กําลังปฏิบัติงานอยู ณ ตําแหนงใด เพื่อใหสามารถเปลี่ยนแปลงเสนทางไดตามลักษณะความตองการ
ของลูกคาและของบริษัทฯ ไดทันทวงที ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวจะชวยเพิ่มความคลองตัว ศักยภาพ และประสิทธิภาพ
ของระบบขนสงของบริษัทฯ 

มีการวางแผนโครงสรางทางการเงินที่เหมา
ฯ ภายหลังการขายหุนใหแกประชาชนทั่วไปจะมีแนวโนมลดลง จากเม็ดเงินใหมและรายไดที่เพิ่มขึ้น 
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