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12. ฐานะการเงินและผลการด ําเนินงาน
12.1 งบการเงิน

12.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
(1) รายงานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตองบการเงินสํ าหรับงวดส้ินสุด 30

มถินุายน 2546
ผูสอบบัญชี ไดแก นายประวทิย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4917 จาก

บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซลัแทนส จ ํากัด ไดแสดงความเห็นวา งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30
มถินุายน และผลการดํ าเนินงานวา ไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระที่
สํ าคญัตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทาน

(2) รายงานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตองบการเงินสํ าหรับป 2545
ผูสอบบัญชี ไดแก นายประวทิย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4917 จาก

บริษัท เคพีเอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญชี จํ ากัด เห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 ผล
การด ําเนินงานและกระแสเงินสดสํ าหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตาม
หลักการบัญชท่ีีรับรองท่ัวไป โดยที่ไมไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข ขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 2 เกีย่วกับการท่ีบริษัทไมไดแสดงงบกระแสเงินสด การเสนอขอมูลทางการเงินจ ําแนกตามสวนงาน การเปด
เผยขอมลูเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งการแสดงรายการและเปดเผยขอมูลสํ าหรับเครื่องมือ
ทางการเงนิสํ าหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2544 เนื่องจากบริษัทไดรับการยกเวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตร
ฐานการบญัชท่ีียกเวนการบังคับการใชกับธุรกิจที่มิใชเปน บริษัทมหาชนจ ํากัด ตามประกาศสมาคมนักบัญชีและ
ผูสอบบัญชรัีบอนุญาตแหงประเทศไทย ฉบับท่ี 004/2544-2546 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2544

นอกจากนีห้มายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ในป 2545 บริษัทไดเปล่ียนแปลงประมาณ
การอายกุารใชงานของสินทรัพย มีผลกระทบทํ าใหคาเส่ือมราคาในป 2545 เพิ่มขึ้น 1.9 ลานบาทและงวดตอไป
ดวยจ ํานวนทีเ่ทากันตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยนั้น ดังนั้นบริษัทจึงไดปรับปรุงงบการเงินส ําหรับป 2544
และไดปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการคํ านวณคาเส่ือมราคาในปกอนๆ ดังนั้นบริษัทจึง
ไดปรับปรุงงบการเงินสํ าหรับป 2544 ท่ีนํ ามาแสดงเปรียบเทียบขึ้นใหม เปนเหตุใหกํ าไรสุทธิในป 2544 ลดลง
จ ํานวน 3.4 ลานบาท (5.78 บาทตอหุน) และกํ าไรสะสมตนป 2545 และ 2544 ลดลงจํ านวน 15.92 ลานบาท
และ 12.51 ลานบาท ตามลํ าดับ

(3) รายงานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตองบการเงินสํ าหรับป 2544
ผูสอบบัญชี ไดแก นางพเยาว เนาวรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 989 จากสํ านักงาน

สอบบัญชไีพโรจนพัฒนา ไดแสดงความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 และผล
การด ําเนินงานสํ าหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีที่รับ
รองท่ัวไป

(4) รายงานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตองบการเงินสํ าหรับป 2543
ผูสอบบัญชี ไดแก นางพเยาว เนาวรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 989 จากสํ านักงาน

สอบบัญชไีพโรจนพัฒนา ไดแสดงความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และผล
การด ําเนินงานสํ าหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีที่รับ
รองท่ัวไป
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12.1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการด ําเนินงานของบริษัท
ตารางสรุปรายการงบดุล งบก ําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราสวนทางการเงินที่ส ําคัญ

เปนดังตอไปน้ี
ตารางสรุปงบดุลของบริษัท

รายการ

จาํนวนเงิน รอยละ จาํนวนเงิน รอยละ จาํนวนเงิน รอยละ จาํนวนเงิน รอยละ

สนิทรัพย

สนิทรัพยหมุนเวียน

  เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 19,788,511     2.99      7,285,682       0.97      14,086,085     1.58      11,525,543       1.36      
  ลูกหน้ีการคาและตัว๋เงินรับ 63,557,641     9.61      60,025,462     8.02      124,596,671   13.96    59,448,750       7.02      
  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -                 -        -                 -        4,745,225       0.53      4,745,225         0.56      
  ลูกหน้ีการคาและตัว๋เงินรับ-สุทธิ 63,557,641     9.61      60,025,462     8.02      119,851,446   13.43    54,703,525       6.46      
  เงินใหกูยืมระยะสัน้แกบุคคลท่ีเก่ียวของกัน -                 -        -                 -        30,820,300     3.45      -                    -        
  สินคาคงเหลือ-สุทธิ 234,133,163   35.39    326,239,033   43.60    364,803,921   40.87    412,977,481     48.75    
  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 5,530,314       0.84      4,688,730       0.63      6,414,007       0.72      11,850,537       1.40      
รวมสนิทรัพยหมุนเวียน 323,009,629  48.83    398,238,907  53.22    535,975,758  60.05    491,057,086    57.97    

  ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ-สุทธิ 338,463,399   51.17    349,966,937   46.77    356,490,191   39.94    356,022,386     42.03    
  สินทรัพยไมหมนุเวียนอืน่ 22,909            0.00      22,909            0.00      22,909            0.00      22,909              0.00      
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 338,486,308  51.17    349,989,846  46.78    356,513,100  39.95    356,045,295    42.03    

รวมสินทรัพย 661,495,937  100.00  748,228,754  100.00  892,488,858  100.00  847,102,382    100.00  

หนีส้นิและสวนของผูถือหุน

หนีส้นิหมุนเวียน

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 24,546,008     3.71      211,155,343   28.22    300,894,150   33.71    316,219,760     37.33    
  ตั๋วสัญญาใชเงิน 40,000,000     6.05      -                 -        -                 -        -                    -        
  เจาหน้ีการคาและเช็คจายลวงหนา 137,397,911   20.77    32,218,127     4.31      30,131,903     3.38      28,939,828       3.42      
  สวนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงป -                 -        -                 -        18,832,988     2.11      19,187,700       2.27      
  เงินกูยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                 -        7,275,916       0.97      -                 -        -                    -        
  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 1,092,264       0.17      2,585,704       0.35      11,612,945     1.30      13,231,469       1.56      
รวมหนี้สินหมุนเวียน 203,036,183   30.69    253,235,090   33.84    361,471,986   40.50    377,578,756     44.57    
  เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ 181,575,956   27.45    147,209,068   19.67    122,074,537   13.68    113,424,707     13.39    

รวมหนี้สิน 384,612,139  58.14    400,444,158  53.52    483,546,523  54.18    491,003,464    57.96    

สวนของผูถือหุน -                 -        -                 -        -                 -        -                    -        
  ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 59,000,000     8.92      59,000,000     7.89      220,000,000   24.65    220,000,000     25.97    
  กําไรสะสม 217,883,797   32.94    288,784,596   38.60    188,942,335   21.17    136,098,918     16.07    

  รวมสวนของผูถือหุน 276,883,797  41.86    347,784,596  46.48    408,942,335  45.82    356,098,918    42.04    

  รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 661,495,937  100.00  748,228,754  100.00  892,488,858  100.00  847,102,382    100.00  

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน

2543 2544 2545 30 มิถุนายน 2546
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ตารางสรุปงบก ําไรขาดทุนของบริษทั

หมายเหตุ  ในป 2543 และ 2544 บริษัทไมไดจัดทํ างบกระแสเงินสด เนื่องจากบริษัทมีสถานะเปนบริษัทจ ํากัด และไมได
มีขอบังคับในการจัดทํ างบกระแสเงินสดในปดังกลาว

รายการ

จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ

รายไดจากการดาํเนินงาน

  รายไดจากการขาย 383,984,438   99.90    437,574,125   99.93    334,617,106   94.51    202,359,725     93.90    
  กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น -                 -        -                 -        10,597,204     2.99      10,288,404       4.77      
  รายไดอืน่ 378,078          0.10      324,965          0.07      8,845,396       2.50      2,855,367         1.32      

รวมรายได 384,362,516  100.00  437,899,090  100.00  354,059,706  100.00  215,503,496    100.00  

คาใชจายจากการดาํเนินงาน

  ตนทุนขาย 240,976,569   62.70    280,604,654   64.08    234,224,948   66.15    120,183,157     55.77    
  คาใชจายในการขายและบรหิาร 41,664,945     10.84    38,534,197     8.80      35,069,290     9.90      27,011,935       12.53    
  ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น -                 -        8,289,519       1.89      -                 -        -                    -        

รวมตนทุนและคาใชจาย 282,641,514  73.54    327,428,370  74.77    269,294,238  76.06    147,195,092    68.30    

กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบีย้จายและภาษเีงินไดนิติบคุคล 101,721,002   26.46    110,470,720   25.23    84,765,468     23.94    68,308,404       31.70    
  ดอกเบีย้จาย 19,495,161     5.07      27,059,254     6.18      23,607,729     6.67      11,151,822       5.17      
  ภาษเีงินไดนิติบคุคล -                 -        -                 -        -                 -        -                    -        

  กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 82,225,841    21.39    83,411,465    19.05    61,157,739    17.27    57,156,583      26.52    

  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 1.87                -        1.90                -        1.39                -        1.30                  -        
  จาํนวนหุนสามญัถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 590,000          -        590,000          -        1,053,150       -        2,200,000         -        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน -                 -        -                 -        (12,951,149)   -        76,154,144       -        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน -                 -        -                 -        (54,064,586)   -        22,439,266       -        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน -                 -        -                 -        73,816,138     -        (101,153,951)    -        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สทุธิ -                 -        -                 -        6,800,402       -        (2,560,541)        -        

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน

2543 2544 2545 30 มิถุนายน 2546
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ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินท่ีสํ าคัญของบริษัท

รายการ 2543 2544 2545 30 มถิุนายน 2546
อตัราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)

  อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.59 1.57 1.48 1.30
  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.41 0.27 0.37 0.18
  อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) N.A. N.A. -0.03 0.16
  อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 7.42 7.08 3.62 4.40
  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 48.52 50.84 99.31 81.85
  อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 19.32 6.28 3.01 2.81
  ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 18.63 57.31 119.58 128.21
  อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี ้(เทา) 2.50 3.31 7.51 8.14
  ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 144.18 108.80 47.92 44.24
  วงจรเงินสด (วัน) -77.02 -0.65 170.98 165.82
อตัราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

  อัตรากําไรข้ันตน (%) 37.24 35.87 30.00 40.61
  อัตรากําไรจากการดาํเนินงาน (%) 26.46 27.12 20.95 26.92
  อัตรากําไรอ่ืน (%) 0.10 0.07 5.49 6.10
  อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) N.A. N.A. -15.28 55.74
  อัตราสวนกําไรสุทธิ (%) 21.39 20.94 14.28 21.75
  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 34.88 26.71 16.16 29.88
อตัราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 14.19 11.83 7.45 13.14
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 28.90 26.84 22.05 37.06
  อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.66 0.62 0.43 0.50
อตัราสวนวเิคราะหนโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)

  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.39 1.15 1.18 1.38
  อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา) N.A. N.A. 0.45 7.83
  อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) N.A. N.A. -0.04 0.59
  อัตราการจายเงินปนผล (%) 0.00 0.00 263.25 280.98
ขอมูลตอหุน

  มูลคาหุนตามบัญชีกอนการเสนอขายหุนตอประชาชน (บาท) 6.29 7.90 9.29 8.09
  มูลคาหุนตามบัญชีหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน (บาท) - - - 5.56
  กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน 1.87 1.90 1.39 2.60
  เงินปนผลตอหุน 0.00 0.00 3.66 3.65

หมายเหต ุ (1) ปรับใหเปนจํ านวนหุนเทากับ 44 ลานหุน ที่ราคาพาร 5 บาทเพ่ือการเปรียบเทียบ
(2) ก ําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุนเสมือนเต็มป ภายหลังการเพ่ิมทุนมีจํ านวน 1.79 บาท หรือคิดเปนการลดลง

 รอยละ  31.25

(2)

(1)
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12.2! ค ําอธบิายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการด ําเนินงาน

12.2.1!การวเิคราะหผลการดํ าเนินงาน
ภาพรวมของผลการด ําเนินงานท่ีผานมา
ธุรกิจไมพ้ืนสํ าเร็จรูปเปนธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตที่ดีส ําหรับสถานที่พักอาศัยในตางประเทศทั้ง

ในประเทศในแถบยโุรปและสหรัฐอเมริกา เนื่องจากที่พักอาศัยในตางประเทศโดยสวนใหญจะท ําการปูพื้นดวย
พรม แตเนือ่งจากการปูพื้นดวยพรมกอใหเกิดปญหาหลายอยาง เชน เชื้อโรคตางๆที่อาศัยอยูในพรม การท ํา
ความสะอาดพรมทํ าไดคอนขางยาก เปนตน ในขณะท่ีไมพ้ืนสํ าเร็จรูปมีจุดเดน คือ มีความปลอดภัยตอสุขภาพ
สามารถทํ าความสะอาดไดงายกวาและมีความสวยงาม ทํ าใหไมพ้ืนสํ าเร็จรูปเปนทางเลือกหนึ่งที่มีความนิยม
มากขึน้ในการปูพ้ืนท่ีพักอาศัยแทนพรม โดยในปจจุบันผูบริหารคาดวา พื้นของที่พักอาศัยสวนใหญในตาง
ประเทศท้ังในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกายังเปนการปูพรมอยูมากถึงรอยละ 80 ทํ าใหบริษัทมีโอกาสสูงมากที่จะ
เขาไปเพ่ิมสวนแบงการตลาดไดเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมาบริษัทเริ่มมีก ําลังการผลิตคอนขางเต็มที่
และมลูีกคาบางรายท่ีบริษัทไมสามารถรับคํ าส่ังผลิตสินคาตามความตองการของลูกคาได บริษัทจึงไดตัดสินใจ
เพ่ิมก ําลังการผลิตขึ้นในป 2547

บริษทัเปนผูผลิตและจํ าหนายไมพ้ืนสํ าเร็จรูปชั้นนํ าของประเทศ โดยในป 2543 และป 2544
บริษทัสงออกสินคาไปยังกลุมลูกคาตางประเทศ เชน บริษทัในประเทศเยอรมัน สเปน เดนมารก สหรัฐอเมริกา
และแคนาดา เปนตน สวนตั้งแตป 2545 เปนตนไป บริษัทมีการขยายชองทางการจํ าหนายสินคาไปยังกลุมลูกคา
ภายในประเทศ เน่ืองจากเปนการลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงตลาดภายนอกประเทศแตเพียงอยางเดียว  โดยใน
ชวง 6 เดอืนแรกของป 2546 บริษัทมีรายได 215.50 ลานบาทและมีกํ าไรสุทธ ิ57.16 ลานบาท

ก. รายได
บริษทัมรีายไดจากการขายป 2543 มูลคาเทากับ 383.98 ลานบาท สวนในป 2544 มีรายได

จากการขายเทากบั 437.57 ลานบาท โดยในชวง 9 เดือนแรกของป 2544 บริษัทมีรายไดจากการขายทั้งสิ้น
350.05 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 80.0 ของรายไดทั้งป 2544 โดยในชวง 3 เดือนท่ีเหลือของปไดรับผลกระทบ
จากการกอวนิาศกรรมเมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2544 ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลกระทบตอยอดขายไปถึงชวง
ตนป 2545 ดวยเน่ืองจากความไมชัดเจนในเรื่องการฟนตัวของเศรษฐกิจโดยรวม และในชวง 6 เดือนหลังของป
2545 มขีาวเกีย่วกบัการเกิดสงครามระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอิรัก จากปจจัยทั้งสองขอ สงผล
กระทบอยางมากกบัรายไดในป 2545 ตลอดทั้งปแมวาบริษัทจะพยายามขยายชองทางการขายในประเทศตั้งแต
ไตรมาส 2 ของป 2545 แลวก็ตาม   ทํ าใหยอดขายในป 2545 ลดลงเปน 334.62 ลานบาท หรือคิดเปนการลดลง
รอยละ 23.53 จากปกอนหนา  ทั้งนี้สามารถแบงไดเปนยอดสงออกไปยังตางประเทศทั้งสิ้น 255.32 ลานบาท
และยอดขายในประเทศทั้งสิ้น 79.28 ลานบาท

ชวง 6 เดอืนแรกของป 2546 บริษัทมีรายไดจากการขายเทากับ 202.36 ลานบาท โดยเปนยอด
การสงออกท้ังส้ิน 185.89 ลานบาท (เปนการขายไมพ้ืนประเภท 3 ชั้น จํ านวน 160.64 ลานบาท)  สาเหตุที่บริษัท
มยีอดขายเพิม่สูงขึน้จากงวดเดียวกันของปกอนหนา  เนื่องจากสงครามระหวางสหรัฐอเมริกาและอริักจบสิ้นลง
ทํ าใหประชากรโลกมีความมั่นใจในการใชจายเพิ่มขึ้น  ทํ าใหมียอดส่ังซื้อเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยอดขายใน
ประเทศสํ าหรับงวด 6 เดือนของป 2546 มีจ ํานวนทั้งสิ้น 16.47 ลานบาทก็เพิ่มสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน
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หนาเชนกัน  ซึ่งมีจ ํานวนเพียง 2.97 ลานบาท (เปนตัวเลขที่ไดจากรายงานผูบริหารที่จัดท ําขึ้นภายในบริษัท)  ท้ัง
น้ีเน่ืองจากภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยในประเทศฟนตัวอยางชัดเจน ซึ่งจะทํ าใหยอดขายในประเทศใน
คร่ึงปแรกของป 2546 ปรับตัวดีขึ้น

รายไดของบริษัทยังมีผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน โดยในป 2545 รายไดเปนสกุลเงินยูโร
รอยละ 68.39 และสกุลเงินดอลลารสหรัฐ รอยละ 7.92 สวนตนทุนในป 2545 เปนสกุลเงินบาทรอยละ 64.52
สกลุเงนิดอลลารสหรัฐรอยละ 33.61 ป 2545 คาเงินยูโรแข็งคาขึ้นทํ าใหบริษทัมีกํ าไรจากอัตราแลกเปล่ียนมูลคา
10.60 ลานบาท และในชวง 6 เดือนแรกของป 2546 สัดสวนรายไดและตนทุนยังมีแนวโนมเชนเดียวกับป 2545
ประกอบกบัคาเงนิยูโรแข็งคาขึ้นตอเนื่องจากป 2545 ทํ าใหบริษทัมีกํ าไรจากอัตราแลกเปล่ียนมูลคา  10.29 ลาน
บาท

ข. ตนทุนขาย
ในป 2543-2545 บริษทัมตีนทุนขายเทากับ 240.98 ลานบาท 280.60 ลานบาท และ 234.22

ลานบาทตามลํ าดับ คิดเปนรอยละ 62.76 รอยละ 64.13 และรอยละ 70.00 ของรายไดจากการขาย ตามลํ าดับ
(ไมรวมก ําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนและรายไดอื่น ๆ) สาเหตุที่บริษัทมีตนทุนขายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญ
ในป 2545 เน่ืองจากในป 2545 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของทรัพยสินตามหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินป 2545 (ดูรายละเอียดในหัวขอที่ดิน อาคาร และอุปกรณ) ประกอบกับมีการปรับอัตรา
คาแรงขัน้ตํ ่าของจังหวัดสิงหบุรีจาก 133 บาทตอคนตอวนั เปน 135 บาทตอคนตอวนั มีผลใหคาแรงและคาใช
จายท่ีเกีย่วของอ่ืน เชน คาใชจายประกันสังคม คาลวงเวลา เปนตน เพิ่มสูงขึ้น ในชวง 6 เดือนของป 2546 บริษัท
มตีนทุนขายเทากับ  120.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ  59.39 ของรายไดจากการขาย ซึ่งมีอัตรากํ าไรข้ันตนท่ีดีข้ึน
เน่ืองจากวตัถุดิบประเภทหนาไมและไมช้ันลางสวนใหญเปนการนํ าเขาจากตางประเทศ และมีการช ําระเงินเปน
เงนิสกลุดอลลาหสหรัฐ  ซึ่งในชวง 6 เดือนแรกของป 2546 คาคาเงินสกุลดังกลาวออนตัวลง  ทํ าใหบริษัทมีตน
ทนุวตัถดุบิตํ ่าลง  อีกทั้งบริษัทยังด ําเนินการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตใหมใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เชน การติด
ตัง้เคร่ืองปอนกาวใหม และยายต ําแหนงเคร่ืองท ํารองลิ้นไมใหมาอยูในตํ าแหนงการบรรจุหีบหอ  ทํ าใหขบวนการ
ผลิตมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน  สงผลตอการลดลงของตนทุนขาย

ค. คาใชจายในการขายและบริหาร
ในป 2543-2545 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 41.66 ลานบาท 38.53 ลาน

บาท และ 35.07 ลานบาท ตามลํ าดับ  คิดเปนรอยละ 10.84 รอยละ 8.81  และ รอยละ 10.48  ของรายไดจาก
การขายตามลํ าดบั  สาเหตุที่อัตราคาใชจายขายและบริหารตอรายไดจากการขายมีจ ํานวนคอนขางมากในป
2543 และ 2545  เปนเพราะในป 2543 บริษัทไดรวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํ านวน 6.99 ลานบาทไวในคา
ใชจายขายและบริหารดวย ดังนั้นถาตัดคาใชจายดังกลาวออกจะทํ าให คาใชจายขายและบริหารมีจ ํานวน 34.67
ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 9.03 ของรายไดจากการขาย  นอกจากน้ันในป 2544 บริษัทยังไมมีนโยบายการตั้ง
สํ ารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสํ าหรับลูกหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมได  ตอมาในป 2545 บริษัทมีนโยบายต้ังสํ ารอง
ดงักลาวและทํ าการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สูญขึ้นจ ํานวน 4.75 ลานบาทสํ าหรับลูกหนี้คางช ําระเกินกวา 12 เดือน
ถาตดัคาใชจายดงักลาวออกจะทํ าใหคาใชจายขายและบริหารมีจํ านวน 30.33 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 9.06
ของรายไดจากการขาย
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ในชวง 6 เดอืนแรกของป 2546 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 27.01 ลานบาท
คดิเปนรอยละ 12.53 ของรายไดจากการขาย คาใชจายสวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากป 2545 มีสาเหตุหลัก คือ คาใชจาย
เกีย่วกบับุคลากรทีเ่พิ่มขึ้นมาก เนื่องจากบริษัทมีการปรับอัตราเงินเดือนใหกับพนักงานและผูบริหารเพื่อใหการมี
มาตราฐานมากยิ่งขึ้น

บริษทัจายดอกเบ้ียจายในป 2544 เทากับ 27.06 ลานบาท ป 2545 เทากับ 23.61 ลานบาท ลด
ลง 3.45 ลานบาท  สาเหตุที่ดอกเบี้ยจายลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนวงเงินกูจากสถาบันการเงินใหม (Refinance)
เพ่ือใหมีเงื่อนไขการกูที่ดีขึ้นและอัตราดอกเบี้ยลดลง  สวนในชวง 6 เดือนแรกของป 2546 จายดอกเบี้ยเทากับ
11.15 ลานบาท ซึ่งเปนระดับที่ใกลเคียงกันกับป 2545

ง. ก ําไร
บริษทัมอัีตราก ําไรข้ันตนในป 2543-2545 และ เทากับ รอยละ 37.24 รอยละ 35.87 และรอย

ละ 30.00  ตามลํ าดับ สํ าหรับคร่ึงแรกของป 2546 บริษัทมีอัตรากํ าไรข้ันตนเทากับรอยละ 40.61 ดังสาเหตุที่ได
กลาวไปแลวเรื่องตนทุนขายขางตน

บริษทัมอัีตราก ําไรจากการด ําเนินงาน (ไมรวมก ําไรจากอัตราแลกเปล่ียน) ในป 2543-2545 เทา
กบั รอยละ 26.46 รอยละ 27.12 และ รอยละ 20.95 ตามลํ าดับ    สํ าหรับคร่ึงแรกของป 2546 บริษัทมีอัตรา
ก ําไรจากการด ําเนินงานเทากับรอยละ 26.92 เพิ่มขึ้น  ดังสาเหตุที่ไดกลาวไปแลวเรื่องคาใชจายขายและบริหาร
ขางตน

บริษทัมอัีตราก ําไรสุทธ ิ (ไมรวมก ําไรจากอัตราแลกเปล่ียน) ในป 2543-2545 เทากับรอยละ
21.39 รอยละ 20.94 และรอยละ 14.28 ตามลํ าดับ สํ าหรับคร่ึงแรกของป 2546 บริษัทมีอัตรากํ าไรสุทธิเทากับ
รอยละ 21.75 ดังสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน

จ. อตัราผลตอบแทนของผูถือหุน
บริษทัมีอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนในป 2543-2545 เทากับรอยละ 34.88 รอยละ 26.71

และรอยละ 16.16 ตามลํ าดับ บริษัทมีอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนลดลงในป 2544 เนื่องจากบริษัทมีก ําไรสุทธิ
ในป 2544 ใกลเคียงกับป 2543 ในขณะที่บริษัทมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น สวนในป 2545 บริษัทยังคงมีอัตราผล
ตอบแทนของผูถอืหุนลดลงจากป 2544 เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 59 ลานบาทเปน 220 ลาน
บาทในชวงเดือนกันยายนป 2545 และบริษัทมีกํ าไรสุทธิลดลงเทากับ 22.25 ลานบาท สํ าหรับในชวง 6 เดือน
แรกของป 2546 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนรอยละ 29.88 เนื่องจากบริษัทมีก ําไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนและ
การจายเงินปนผลจํ านวน 110 ลานบาททํ าใหสวนของผูถือหุนลดลง

12.2.2 การวิเคราะหฐานะการเงิน

สินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ ส้ินป 2544 มีมูลคาเทากับ 748.23 ลานบาท สวน ณ ส้ินป 2545 มี

มลูคาเทากับ 892.49 ลานบาท เพิ่มขึ้น 144.26 ลานบาท โดย ณ ส้ินป 2544 สินทรัพยรวมของประกอบดวยสิน
ทรัพยหมนุเวียนมีมูลคาเทากับ 398.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 53.22 ของสินทรัพยรวม และ ณ ส้ินป 2545
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สนิทรัพยรวมประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนมีมูลคาเทากับ 535.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.05 ของสิน
ทรัพยรวม สนิทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากป 2544 รอยละ 34.59 โดยมีปจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
การคาและตัว๋เงินรับสุทธิ 59.83 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือสุทธิจ ํานวน 38.56 ลานบาท และเงินให
กูยมืระยะสัน้แกบุคคลที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น 30.82 ลานบาท สวนสินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 349.99
ลานบาทในป 2544 เปน 356.51 ลานบาทในป 2545

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีสินทรัพยมูลคา 847.10 ลานบาท ลดลง 45.39 ลานบาท
โดยมอีงคประกอบหลักคือ ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับสุทธิลดลง 65.15 ลานบาท เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลที่
เกีย่วของกนัลดลง 30.82 ลานบาท สินทรัพยทั้งสิ้นประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนมีมูลคาเทากับ 491.06 ลาน
บาท คดิเปนรอยละ  57.97 สวนสินทรัพยถาวรมีมูลคา 356.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ  42.03

ลกูหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
บริษทัมลีกูหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ เพิ่มขึ้นจาก 60.03 ลานบาท (ระยะเวลาเก็บหนี้

ประมาณ 51 วัน) ณ ส้ินป 2544 เปน 119.85 ลานบาท (ระยะเวลาเก็บหนี้ประมาณ 99 วัน) ณ ส้ินป 2545 เพิ่ม
ขึน้รอยละ 99.67 เนื่องจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีลูกหนี้การคาจํ านวน 5 ราย ซึ่งยังมิไดช ําระเงิน
จ ํานวนท้ังส้ิน 79.10 ลานบาท สวน ณ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทไดรับการชํ าระเงินจากลูกคาดังกลาวแลว ทํ าให
บริษทัมยีอดลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ เทากับ 54.70 ลานบาท ดังนั้นถาไมมีผลของลูกหนี้ดังกลาวจะท ํา
ใหบริษทัมรีะยะเวลาเก็บหน้ีสํ าหรับป 2545 และ 30 มิถุนายน 2546 ประมาณ 57 วันและ 47 วัน ตามลํ าดับ

ในป 2545 บริษัทมีการตั้งสํ ารองหน้ีสูญท้ังส้ิน 4.75 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.42 ของราย
ไดจากการขาย และ 6 เดือนแรกของป 2546  บริษัทมีการตั้งสํ ารองหน้ีสูญท้ังส้ิน 4.75 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ  2.35 ของรายไดจากการขาย โดยบริษัทมีนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเทากับจ ํานวนหนี้ที่คาดวาจะ
เกบ็เงนิไมได ท่ีผานมาบริษัทมีการตั้งคาใชจายดังกลาวในลูกคารายที่บริษัทไมไดรับช ําระเงินมากกวา 12 เดือน
ขึน้ไป แตบริษทัก็จะพิจารณาจากประวัติและฐานะการเงินของลูกหนี้การคารายนั้นประกอบดวย โดยมีราย
ละเอียดของอายุลูกหน้ี ณ 31 ธันวาคม 2545 และ 30 มิถุนายน 2546 ดังนี้

31 ธนัวาคม 2545 30 มิถุนายน 2546รายละเอียดลูกหนี้
จํ านวนเงิน (ลานบาท) จํ านวนเงิน (ลานบาท)

นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 94.87 52.75
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 16.85 -
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 8.13 1.95
มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 4.75 4.75

รวม 124.60 59.45
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 4.75 4.75
ลูกหน้ีการคา-สุทธิ 119.85 54.70
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สินคาคงเหลือ-สุทธิ
บริษทัมสิีนคาคงเหลือ-สุทธิ เพิ่มขึ้นจาก  326.24 ลานบาท ณ ส้ินป 2544 เปน  364.80 ลาน

บาท ณ ส้ินป 2545 และเพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดย ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2546 มีมูลคาสินคาคงเหลือ-สุทธิ เทากับ
412.98 ลานบาท  โดยมีรายละเอียดดังตารางดานลาง

31 ธนัวาคม 2544 31 ธนัวาคม 2545 30 มิถุนายน 2546รายละเอียด
จํ านวนเงิน (ลานบาท) จํ านวนเงิน (ลานบาท) จํ านวนเงิน (ลานบาท)

วัตถุดิบ 169.79 152.04 153.89
งานระหวางทํ า 72.47 119.34 180.91
สินคาสํ าเร็จรูป 74.41 81.20 66.70

สินคาระหวางทาง-วัตถุดิบ 9.57 - -
วัสดุส้ินเปลือง - 12.21 11.48
รวม 326.24 364.80 412.98

สํ าหรบัวตัถดุบิ บริษัทมีความจ ําเปนที่จะตองจัดเก็บไวเปนจํ านวนมาก เนื่องจากวัตถุดิบสวน
ใหญตองทํ าการส่ังซ้ือจากตางประเทศ สงผลใหระยะเวลาการจัดสงหลังจากที่ไดสั่งสินคาไปแลวใชเวลา
ประมาณ 4-5 เดอืน รวมทั้งวัตถุดิบมักจะขาดแคลนในชวงปลายปซึ่งสงผลมาจากฤดูกาล และบริษัทไมสามารถ
ควบคมุคณุภาพของวตัถดุบิที่มาจากธรรมชาติได เพ่ือทํ าใหบริษัทมั่นใจวาจะมีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิตสินคา
เพ่ือจดัสงใหกบัลูกคา บริษัทจึงมีความจ ําเปนที่จะตองมีการจัดเก็บวัตถุดิบในปริมาณมาก   สํ าหรับในป 2544
บริษทัมกีารส่ังซือ้วตัถดุบิเขามาจํ านวนมาก เนื่องจากบริษัทคาดการณอัตราการเติบโตของยอดขายสูง แตเมื่อ
เกดิเหตกุารณกอการรายในประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายน ทํ าใหเกิดการชะลอตัวของยอดขาย สงผลให
มยีอดวตัถดุบิคงเหลือ ณ ส้ินป 2544 จํ านวนถึง 170 ลานบาทคิดเปนระยะเวลาการเก็บวัตถุดิบเฉล่ียประมาณ
7.3 เดอืน(คดิจากวตัถดุบิคงเหลือ ณ ส้ินป 2544)  สํ าหรับป 2545 และ 6 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีระยะ
เวลาเก็บวัตถุดิบประมาณ 8.24 เดือน และ 7.64 เดอืน ตามลํ าดับ ซึ่งถือวาอยูในระดับที่คอนขางสูงเนื่องจาก
การท่ีมวีตัถดุบิปริมาณมากในป 2544 ประกอบกับบริษัทไมมีระบบการคัดแยกและจัดเก็บวัตถุดิบที่มีประสิทธิ
ภาพ และสถานท่ีในการจัดเก็บวัตถุดิบที่มีไมเพียงพอ สงผลใหการเบิกใชวัตถุดิบไดยาก เชน ไมสามารถเบิกใช
วตัถดุิบแบบเขากอนออกกอน ได (FIFO) และไมสามารถเบิกใชวัตถุดิบในชนิดของไมที่ตองการได เปนตน
บริษทัจงึตองส่ังซือ้วตัถุดิบมาใชเพิ่มมากเกินความจํ าเปน แตอยางไรก็ตามบริษัทไดดํ าเนินการแกไขปรับปรุง
ระบบการจดัเก็บและคัดแยกวัตถุดิบ และการจัดสรางโกดังจัดเก็บสินคาและวัตถุดิบ  และคาดวาจะสามารถลด
ระยะเวลาเก็บวัตถุดิบดังกลาวใหเหลือ 6 เดอืน ภายในป 2547

ในขณะท่ีงานระหวางทํ าของบริษัท ไดแก ไมพ้ืนท่ีอยูระหวางกระบวนการผลิตและไมพ้ืนท่ียังไมได
เคลือบสี ขดัเงา โดยในป 2545 และ ม.ค. – มิ.ย. ป 2546 บริษทัมีระยะเวลาของงานระหวางทํ าประมาณ 6.1
เดือน และ 9.0 เดอืนตามลํ าดับ เนื่องจากบริษัทมีกระบวนการผลิตที่เกิดปญหาคอขวด (Bottleneck) ในข้ันตอน
การทํ ารางลิ้นซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายของการผลิต  นอกจากนี้ไมมีหลายชนิดที่มีสีและคุณภาพแตกตางกัน โดยใน
กระบวนการผลิต บริษัทตองมีการคัดเลือกเพื่อใหสินคามีมาตรฐานเดียวกัน แตไมเปนวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ
ทํ าใหควบคมุเร่ืองเกรดของสินคาหรือสีใหมีความใกลเคียงกันไดยาก ดังนั้นไมสวนที่เขาขบวนการผลิตแลวแตไม
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ไดมาตรฐานตามท่ีตองการจึงถือวาเปนงานระหวางทํ าประเภทหน่ึง  ทํ าใหบริษทัมีงานระหวางทํ าคอนขางสูง แต
บริษทัมแีผนท่ีจะลดงานระหวางทํ าโดยการเพิ่มเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อแกปญหาคอขวดดังกลาว รวม
ท้ังขยายชองทางการจดัจ ําหนายใหม ๆ ท้ังตลาดตางประเทศและตลาดในประเทศ ซึ่งงานระหวางทํ าดังกลาว
สามารถผลิตเปนสินคาสํ าเร็จรูปไดรวดเร็วและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ทั้งนี้บริษัทมีเปาหมายที่จะลดงาน
ระหวางท ําใหเหลือระยะเวลา 6 เดอืน ภายในป 2547

สวนสินคาสํ าเร็จรูป บริษัทมีระยะเวลาเก็บสินคาสํ าเร็จรูปในป 2545 และ 6 เดือนแรกของป 2546
ประมาณ 4.2 เดือน และ 3.3 เดอืน ตามลํ าดบั ซึ่งปริมาณสินคาสํ าเร็จรูปดังกลาวถือไดวาอยูในระดับปกติของ
ธุรกิจนี้

บริษทัไมมคีวามจ ําเปนตองตั้งสํ ารองสินคาลาสมัย โดยวัตถุดิบประเภทไมเปนวัตถุดิบที่ไมเกิดความ
เสียหายเน่ืองจากวตัถดุบิจะผานการอัดน้ํ ายาก ําจัดมอดและเชื้อรา รวมทั้งภายในบริเวณโรงงานของบริษัทมีการ
ปองกนัปลวกเปนอยางด ี และเม่ือนํ าไปใชจะตองอบใหไดความชื้นตามที่ตองการกอน ถึงแมการเก็บวัตถุดิบไว
นานจะตองอบในระยะเวลาที่นานขึ้นแตอยางไรก็ตามก็ไมกระทบถึงตนทุนในการผลิต เนื่องจากบริษัทนํ าเศษฝุน
ไมท่ีมาจากการผลิตมาเปนเชื้อเพลิงในการอบ ดานงานระหวางทํ าและสินคาสํ าเร็จรูป จะไมเกิดความเสียหาย
หากงานระหวางทํ าและสินคาสํ าเร็จรูปไมถูกนํ ้าหรือฝน ทั้งนี้บริษัทก็ไดมีการจัดเก็บงานระหวางทํ าและสินคา
สํ าเรจ็รูปไวภายในโรงงานเปนอยางดีอีกดวย

ที่ดิน, อาคาร และอุปกรณ
ในป 2545 และไตรมาส 2 ของป 2546 บริษัทมีที่ดิน, อาคาร และอุปกรณ จํ านวนทั้งสิ้น

359.49 และ 356.02 ลานบาท ตามลํ าดับ ในป 2545 บริษัทมีการลดประมาณการอายุการใชงานของทรัพยสิน
เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของกรมสรรพากรดังนี้

อายกุารใชงาน (ป)รายการ
เดิม ใหม

อาคาร 50 20
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ (บางสวน) 20 10
เครือ่งตกแตงติดตั้ง (บางสวน) 10 5
เคร่ืองใชสํ านักงาน 10 5

การเปล่ียนแปลงประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยประเภทดังกลาว มีผลกระทบใหคาเส่ือมราคาในป
2545 เพ่ิมขึน้จ ํานวน 1.9 ลานบาทและงวดตอๆ ไปดวยจํ านวนท่ีเทากนัตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยน้ัน
ในคร่ึงปแรกของป 2546  บริษทัทํ าการลงทุนสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น 8.38 ลานบาท นอกจากนั้นเพื่อใหสอดคลอง
กบัแผนการขยายก ําลังผลิต ในชวงครึ่งปหลังของป 2546 บริษัทมีการลงทุนในโกดังจัดเก็บสินคาประมาณ 35
ลานบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 50 ลานบาท และทํ าการสั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมจ ํานวน 50 ลานบาท จากงบ
ประมาณทั้งสิ้นประมาณ 100 ลานบาทอีกดวย
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สภาพคลอง

กระแสเงินสดจากการด ําเนินงาน
ป 2545 บริษัทมีกระแสเงินสดไปในการดํ าเนินงานสุทธิเทากบั -12.95 ลานบาท โดยบริษัทไดรับ

กระแสเงนิสดจากการด ําเนินงานเพิ่มขึ้นจากกํ าไรสุทธ ิ61.16 ลานบาท และรายการปรับกํ าไรสุทธิที่มิใชเงินสด
หลัก คือ คาเส่ือมราคาจํ านวน 16.72 ลานบาท  แตบริษัทตองการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการที่มีลูกหน้ี
การคาและตัว๋เงินรับสุทธิเพิ่มขึ้น 64.82 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือสุทธิจํ านวน 38.56 ลานบาท
โดยมเีหตผุลของการเพิ่มขึ้นไดอธิบายไวในหัวขอลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิและสินคาคงเหลือ-สุทธิ ขาง
ตน ตามลํ าดับ

ใน 6 เดอืนแรกของป 2546 บริษัทมีกระแสเงินสดในการดํ าเนินงานสุทธิเทากบั  76.15 ลานบาท
โดยบริษทัไดรับกระแสเงนิสดจากการดํ าเนินงานเพิ่มขึ้นจากกํ าไรสุทธ ิ 57.16 ลานบาท และรายการปรับกํ าไร
สุทธทิีมิ่ใชเงินสดหลัก คือ คาเส่ือมราคาจํ านวน 8.84 ลานบาท  แตบริษัทสามารถเก็บเงินจากลูกหน้ีได 64.64
ลานบาทแตมีสินคาคงเหลือสุทธิเพ่ิมข้ึนจํ านวน 48.17 ลานบาท

กระแสเงินสดจากการลงทุน
ป 2545 บริษัทมีกระแสเงินสดที่ใชไปในการลงทุนสุทธิเทากับ 54.06 ลานบาท โดยมีรายการ

หลักๆ คอื การซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น 23.24 ลานบาท เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
30.82 ลานบาท ในขณะท่ี 6 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีกระแสเงินสดไดมาจากการลงทุนสุทธิเทากับ  22.44
ลานบาท โดยไดรับช ําระคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน 30.82 ลานบาท แตมีการซื้อสินทรัพย
ถาวรทั้งสิ้น 8.38 ลานบาท

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ป 2545 บริษัทมีกระแสเงินสดที่ไดจากการจัดหาเงินสุทธิเทากับ 73.82 ลานบาท โดยบริษัทได

กระแสเงนิสดรบัจากการออกหุนเพิ่มทุนทั้งสิ้น 161.00 ลานบาท เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น 109.16
ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น 145 ลานบาท และมีกระแสเงินสดท่ีใชไปสํ าหรับจายเงินปน
ผลใหผูถอืหุนจ ํานวน 161.00 ลานบาท ชํ าระเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 151.30 ลานบาท และเงินเบิกเกิน
บัญชธีนาคารลดลง 21.77 ลานบาท

ใน 6 เดอืนแรกของป 2546 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินสุทธิเทากับ  -101.15 ลาน
บาท โดยมรีายการหลัก คือ การจายเงินปนผล 110 ลานบาท ชํ าระเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 8.3 ลานบาท
ในขณะท่ีมเีงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น 20.35 ลานบาท

กระแสเงนิสดสุทธิ
โดยสรุป ป 2545 และ 6 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิท้ังส้ิน  6.8 ลานบาท

และ –2.56 ลานบาทตามลํ าดับ
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อัตราสวนสภาพคลอง
ป 2545 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง 1.48 เทา และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ

0.37 เทา โดยวงจรเงินสดของบริษัทมีคาประมาณ 171 วัน เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 99.31 วัน
และมรีะยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย  119.58 วัน ในขณะที่มีระยะเวลาช ําระหน้ีเฉล่ีย  47.92 วัน จากอัตราสวน
สภาพคลองดงักลาวจะเห็นไดวาบริษัทมีปญหาหลักจากการที่บริษัทมีสินคาคงคลังอยูในระดับสูง สวนระยะ
เวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ที่มีคาสูงเนื่องจากมีลูกหนี้รายใหญซึ่งบริษัทยังมิไดรับช ําระ ณ ส้ินป 2545 จากสาเหตุดังกลาว
ทํ าใหบริษทัมเีงนิเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 89.74 ลานบาท อยางไรก็ตาม
บริษัทก ําลังอยูระหวางการขายหุนเพ่ิมทุนใหกับประชาชน ซึ่งเงินทุนดังกลาวสวนหนึ่งจะนํ ามาเปนเงินทุนหมุน
เวยีนของบริษทัและจายช ําระเงินกูดังกลาวไดบางสวน ทํ าใหสามารถลดภาระการกูยืมจากธนาคารลง และ
บริษทัก ําลังกอสรางโกดังเก็บสินคาสํ าเร็จรูป เพื่อลดจ ํานวนสินคาคงคลังของบริษัทลง ซึ่งจะชวยทํ าใหบริษัทได
รบัเงนิทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งดวย

รายจายลงทนุ
ป 2545 บริษทัไมมีรายจายลงทุนที่สํ าคัญใดๆ แตในชวงครึ่งปหลังของป 2546 บริษัทจะมีราย

จายลงทุนเพ่ือสรางโกดังสํ าหรับเก็บวัตถุดิบและสินคาสํ าเร็จรูปและมีการซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกํ าลังการผลิต 
โดยมรีายละเอียดอางอิงจากหัวขอ 6.2

แหลงที่มาของเงินทุน
หน้ีสิน

หน้ีสินรวม ณ ส้ินป 2544 มีมูลคา 400.44 ลานบาท สวน ณ ส้ินป 2545 มีมูลคา 483.55 ลาน
บาท เพ่ิมขึน้ 83.10 ลานบาทหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 20.75 โดยหน้ีสินสวนท่ีเพ่ิมข้ึน สวนใหญคือรายการเงินเบิกเกิน
บัญชแีละเงนิกูยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงินจาก 211.16 ลานบาท เปน 300.89 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมี
ความตองการเงนิทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการที่มีลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทมีเงิน
กูยมืระยาวลดลงจาก 147.21 ลานบาท ในป 2544 เหลือ 122.07 ลานบาท ในป 2545

เมือ่วนัท่ี 19 ตลุาคม 2544 บริษทัไดแปลงเงินตราตางประเทศ ซึ่งเปนเงินกูยืมจากธนาคารใน
ประเทศ ซึ่งขณะนั้นมีหนี้คางชํ าระ DEM 4,120,000 เปนสกลุเงินบาทเพื่อลดความเส่ียงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปล่ียนลง

สวนหน้ีสินรวม ณ 30 มิถุนายน 2546 มีมูลคา 491 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2545 จํ านวน 7.46
ลานบาท โดยบริษัทมีหน้ีสินสวนใหญ คือ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 316.22
ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวอื่น 113.43 ลานบาท

สวนของผูถือหุน
ในป 2543 และ 2544 บริษัทมีสวนของผูถือหุนจ ํานวน 277 ลานบาท และ 348 ลานบาท ทั้งนี้

บริษทัไมไดทํ าการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน เนื่องจากบริษัทตองการน ําก ําไรสะสมเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ตอมาในป 2545 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที ่ 27 กันยายน 2545 มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลรวม
เปนจ ํานวนเงนิท้ังส้ิน 161 ลานบาท และเมื่อวันที ่29 สิงหาคม 2545 และ 14 กันยายน 2545 ที่ประชุมวิสามัญผู
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ถอืหุนไดมมีตใิหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 59 ลานบาท เปน 220 ลานบาท เพ่ือนํ าไปใชในการรองรับการขยาย
ตวัของธรุกจิ โดยออกหุนสามัญใหมจํ านวน 1.61 ลานหุน ในราคาหุนละ 100 บาท เสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม
การเพ่ิมทุนดงักลาวบริษัทไดจดทะเบียนชํ าระแลวเต็มจ ํานวน และในเดือนกันยายน 2546 บริษัทไดทํ าการแปร
สภาพเปนบริษทัมหาชนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 220 ลานบาท เปน 320 ลานบาท เพ่ือนํ าหุนเพิ่มทุนจํ านวน
20 ลานหุนเสนอขายใหกับประชาชนท่ัวไปและพนักงานของบริษัท โดยเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากเดิมหุนละ
100 บาท เปน หุนละ 5 บาท

ในป 2546 บริษทัมีการจายเงินปนผล 2 คร้ัง โดยผานมติสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2546 ลงวันท่ี 30
เมษายน 2546 จ ํานวน 110 ลานบาท และมติวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2546 จ ํานวน
50.6 ลานบาท สงผลใหมูลคาทางบัญชีตอหุนลดลงเทากับ 8.09 บาทตอหุน และ 6.94 บาทตอหุน ตามลํ าดับ
ซึง่หากไมมกีารจายเงินปนผลดังกลาวจะทํ าใหบริษัทมีมูลคาทางบัญชีตอหุนเทากับ 10.59 บาทตอหุน

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุนพบวา บริษัทมีสัดสวนเงินกูระยะสั้นและเงินกู

ระยะยาวประมาณรอยละ 75 และรอยละ 25 ตามลํ าดบั หลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้บริษัทมีเปาหมายที่
จะนํ าเงนิจากการเสนอขายหุนดังกลาวมาลดสัดสวนเงินกูระยะส้ันลงในระดับที่เหมาะสมในอนาคตตอไป ณ ส้ิน
ป 2544 และ ป 2545 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของของผูถือหุนเทากับ 1.15 เทา และ 1.18 เทาตาม
ลํ าดบั โดยบรษิทัมีหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้นแตในขณะเดียวกันบริษัทก็ไดรับเงินเพิ่มทุนเขามาตามที่ไดกลาวขางตน
ป 2545 บริษัทมีอัตราสวนความสามารถช ําระดอกเบี้ย 0.45 เทา

ณ 30 มถินุายน 2546 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของของผูถือหุนเทากับ 1.38 เทา เพิ่มขึ้น
จากป 2545 เนือ่งจากบริษัทมีการจายเงินปนผลจํ านวน 110 ลานบาท และบริษัทมีอัตราสวนความสามารถ
ช ําระดอกเบ้ีย 7.83 เทา เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานสูงถึง 76.15 ลานบาท ในชวง 6 เดือน
แรก อยางไรกต็ามหากบริษัทสามารถระดมทุนเพ่ิมไดจาการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหกับประชาชนในคร้ังน้ี
จะทํ าใหอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของของผูถือหุนของบริษัทลดลงซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงโครงสรางเงินทุนของ
บริษทัท่ีเหมาะสมและมีความสามารถในการชํ าระดอกเบี้ยที่ดีขึ้น

12.3.2. ปจจัยและอทิธพิลที่อาจมีผลตอการด ําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
สทิธปิระโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน (BOI) ลดลง
บริษทัไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํ านักงานคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิต

ไมพ้ืนสํ าเร็จรูปของบริษัท โดยบริษัทไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ จากการสงเสริมการลงทุน เชน การไดรับยกเวน
ภาษเีงนิไดนิตบุิคคล เปนตน (สามารถดูรายละเอียดสิทธิประโยชนเพิ่มเติมในขอ 3.1.2) ซึ่งบริษัทไดรับการยก
เวนยกเวนภาษีนิติบุคคลสํ าหรับก ําไรสุทธ ิ เปนระยะเวลา 8 ป เริ่มตั้งแตวันที ่ 1 พฤษภาคม 2540 ถึงวันที ่ 30
เมษายน 2548 เมื่อหมดสิทธิประโยชนดังกลาว ทํ าใหบริษัทไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล สํ าหรับก ําไร
สุทธท่ีิไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกต ิ เปนระยะเวลาอีก 5 ป โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคม 2548 ถึงวันที ่30 เมษายน 2553
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อยางไรกต็ามบริษทัไดวางแผนในการเพ่ิมยอดขายของบริษัทในอนาคต รวมทั้งไดวางแผนการเพิ่มก ําลัง
การผลิตเพ่ือใหสอดคลองกับแผนการเพ่ิมยอดขายของบริษัท เพื่อชดเชยคาสิทธิประโยชนเกี่ยวกับภาษีที่ไดรับ
จากการสงเสริมการลงทุนลดลงในอนาคต

โครงการขยายก ําลังผลิตเพิ่มขึ้น
ปจจบัุนแมวาบริษัทมีอัตราการใชกํ าลังผลิตสํ าหรับสินคาสํ าเร็จรูปประมาณรอยละ  65 – 70 ก็ตาม

(ดรูายละเอียดในหัวขอ 3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ) แตเมื่อพิจารณาถึงก ําลังผลิตที่รวมถึงงานระหวาง
ทํ าแลว พบวาบริษัทมีอัตราการใชกํ าลังผลิตในอัตราประมาณรอยละ 90 ทุกป  และจากการที่บริษัทเล็งเห็นถึง
ศกัยภาพของตลาดไมพื้นสํ าเร็จรูปท่ีมีแนวโนมในการเติบโตสูงท้ังตลาดตางประเทศและตลาดในประเทศน้ัน  ทํ า
ใหบริษทัมโีครงการขยายก ําลังผลิตข้ึนเปน 1,400,000 ตารางเมตรตอป คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 65 ท้ังน้ีบริษัท
มลูีกคารองรับการขยายตัวดังกลาวเรียบรอยแลว

ผลกระทบจากการเพิ่มทุน
บริษทัจะทํ าการเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายตอประชาชนท่ัวไปจํ านวน 20 ลานหุนราวปลายป 2546 ทั้งนี้การ

เพ่ิมทุนดงักลาวอาจสงผลกระทบตอมูลคาตามบัญชีตอหุนและก ําไรสุทธิตอหุนของบริษัทได   สํ าหรับมูลคาตาม
บัญช ีณ 30 มถิุนายน 2546 เทากับ 8.09 บาทตอหุน จะลดลงเปน 5.56 บาทตอหุนหลังการเพ่ิมทุน  นอกจากนี้
ก ําไรสุทธติอหุนสํ าหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2546(คิดเปนตัวเลขเต็มป) มีจ ํานวน 2.60 บาทตอหุน จะลดลง
เปน 1.79 บาทตอหุน ทั้งนี้การลดลงของมูลคาตามบัญชีตอหุนและก ําไรสุทธิตอหุนคิดเปนการลดลงรอยละ
31.25
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