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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
สําหรับงบการเงินงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
ตรวจสอบโดยนางสาวชุตินันท พรเลิศอารักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3514 บริษัท สํานักงาน พี.บี.เอส. จํากัด
ซึ่งไดแสดงความเห็นวางบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
สําหรับงบการเงินงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
ตรวจสอบโดยนางสาวชุตินันท พรเลิศอารักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3514 บริษัท สํานักงาน พี.บี.เอส. จํากัด
ซึ่งไดแสดงความเห็นวางบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
สําหรับงบการเงินงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
ตรวจสอบโดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งไดแสดง
ความเห็นวางบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แตใหขอสังเกตเรื่องการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในกิจการรวมคาในงบการเงินรวม จาก
เดิมที่แสดงไวเปนเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย เปลี่ยนเปนนํางบการเงินของกิจการรวมคามารวมไวในงบการเงินรวมตามวิธีรวมตาม
สัดสวน และขอสังเกตในเรื่องการแกไขขอผิดพลาดปกอนจากการที่บริษัทและบริษัทยอยบันทึกสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินเปน
คาใชจายและการบันทึกคาซอมแซมเปนสินทรัพย ดังนั้น บริษัทจึงไดทําการปรับยอนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของป 2550 ขึ้นใหม ซึ่งรายการปรับปรุงดังกลาวมีความเหมาะสมและไดนําไปปรับปรุงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตาม
สมควรแลว
สําหรับงบการเงินงวดปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552
สอบทานโดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งไดแสดง
ความเห็นวาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินของบริษัทไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจาก
การสอบทาน
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12.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ 31 ธันวาคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2551 และ ณ 30 มิถุนายน 2552
หนวย: บาท

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น:
รายไดคางรับ
วัสดุคงเหลือ
คาใชจายจายลวงหนา
อื่นๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมมตี ัวตน
เงินฝากประจําที่มภี าระผูกพัน
เงินมัดจําและเงินประกัน
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายปกอน
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและเชาซื้อ - สุทธิ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
กําไรสะสม จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

ณ 31 ธันวาคม 2549
จํานวนเงิน รอยละ

งบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2550
ณ 31 ธันวาคม 2551
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

24,753,162
27,211,113
31,837,383

13,300,634 4.57%
51,534,388 17.71%

32,421,788 10.55%
43,011,666 13.99%

1,013,520 0.35%
7,077,496 2.43%
1,772,059 0.61%
1,690,285 0.58%
76,388,381 26.25%

1,013,429 0.33% 4,535,461
6,121,229 1.99% 7,884,414
2,040,108 0.66% 2,221,909
131,910 0.04% 2,930,776
84,740,130 27.56% 101,374,218

207,672,039 71.38%
5,914,884 2.03%
977,770 0.34%
214,564,693 73.75%
290,953,075 100.00%

6.19%
6.81%
7.96%

ณ 30 มิถุนายน 2552
จํานวนเงิน รอยละ

21,877,484
17,221,764
56,228,307

5.20%
4.09%
13.36%

1.13% 14,442,715
1.97%
6,492,413
0.56%
3,536,311
0.73%
433,573
25.35% 120,232,567

3.43%
1.54%
0.00%
0.10%
28.56%

217,281,038 70.68% 287,741,512 71.96% 290,227,847 68.95%
1.69%
6,768,170
1.61%
4,929,070 1.60% 6,774,256
2,023,026
0.51%
2,042,467
0.49%
0.49%
1,561,807
0.37%
474,770 0.15% 1,945,152
96,979
0.02%
222,684,878 72.44% 298,483,946 74.65% 300,697,269 71.44%
307,425,008 100.00% 399,858,164 100.00% 420,929,836 100.00%

6.77%
0.56%
5.15%

5,000,000
12,592,623
25,886,513

1.25%
3.15%
6.47%

8,244,303
16,943,872
24,385,135

4.03%
5.79%

4,526,085 1.56%
4,484,752 1.54%
54,043,637 18.57%

3,892,252 1.27%
4,363,721 1.42%
46,605,951 16.02%

4,682,821
5,633,087
53,795,043

1.17%
1.41%
13.45%

20,259,731
10,109,855
79,942,894

4.81%
2.40%
18.99%

1,710,000 0.59%
12,565,727 4.32%
14,275,727 4.91%
68,319,364 23.48%

7,953,162 2.59% 61,994,308
7,953,162 2.59% 61,994,308
54,559,113 17.75% 115,789,351

15.50% 60,164,018
15.50% 60,164,018
28.96% 140,106,913

14.29%
14.29%
33.29%

11,068,545
10,620,844
8,905,155
14,438,256

200,000,000
140,000,000
6,406,495
76,227,216
222,633,711
290,953,075

3.80%
3.65%
3.06%
4.96%

68.74%
48.12%
2.20%
26.20%
76.52%
100.00%

20,813,720
1,710,000
15,826,259

200,000,000
140,000,000
8,076,898
104,788,997
252,865,896
307,425,008
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65.06%
45.54%
2.63%
34.09%
82.25%
100.00%

160,000,000 40.01%
160,000,000 40.01%
129,450
0.03%
11,812,429
2.95%
112,126,933 28.04%
284,068,813 71.04%
399,858,164 100.00%

200,000,000 47.51%
160,000,000 38.01%
11,978
0.00%
13,322,429
3.17%
107,488,516 25.54%
280,822,923 66.71%
420,929,836 100.00%

บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2551 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552

ผลการดําเนินงาน
รายไดหลัก
รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการขายสินคา
รวมรายไดหลัก
ตนทุนและคาใชจาย
ตนทุนการใหบริการ
ตนทุนขาย
รวมตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอนื่
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายทางการเงิน - ดอกเบี้ยจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (บาท)

2549
จํานวนเงิน รอยละ

งบการเงินรวม
2550
2551
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

งวด 6 เดือน ป 2552
จํานวนเงิน รอยละ

318,525,619 83.20% 386,211,978
61,766,992 16.13% 38,450,318
380,292,612 99.34% 424,662,295

90.55% 426,189,475
9.02% 53,284,341
99.57% 479,473,816

88.57% 251,961,330
11.07%
1,817,187
99.64% 253,778,517

98.45%
0.71%
99.16%

207,287,166
60,539,456
267,826,622
112,465,990
2,539,780
69,304,386
4,794,979
40,906,405
13,191,123
27,715,283

54.15% 256,869,678
15.81% 37,666,926
69.96% 294,536,604
29.57% 130,125,691
0.66%
1,832,991
18.10% 82,840,721
1.25%
3,337,966
10.69% 45,779,996
3.45% 14,672,924
7.24% 31,107,072

60.23% 277,112,502
8.83% 51,114,327
69.06% 328,226,829
30.64% 151,246,988
0.43%
1,725,901
19.42% 95,440,251
0.78%
2,234,815
10.73% 55,297,822
3.44% 14,824,355
7.29% 40,473,467

57.59% 112,650,553
10.62%
1,786,389
68.21% 114,436,941
31.54% 139,341,575
0.36%
2,144,924
717,622
19.83% 53,058,629
0.46%
3,181,995
11.49% 84,528,253
3.08% 23,656,670
8.41% 60,871,583

44.02%
0.70%
44.72%
54.91%
0.84%
0.28%
20.73%
1.24%
33.03%
9.24%
23.79%

0.20

0.22

0.28

0.38

หมายเหตุ:
(1) ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการเปลี่ยนอายุการใชงานโดยประมาณของยานพาหนะและอุปกรณประกอบที่ใชในการบริการขนสง โดย
เปลี่ยนจากอายุการใชงานเดิม 5 ป เปน 5 - 10 ป เพื่อใหสอดคลองกับอายุการใชงานจริงของสินทรัพยดังกลาว การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุ
การใชงานดังกลาว สงผลใหคาเสื่อมราคาตอปลดลงและกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 13.67 ลานบาท ซึ่งไดมีการรับรูผลกําไรในงบการเงินรวมเรียบรอย
แลว ทั้งนี้ หากไมรวมผลกระทบจากการเปลี่ยนอายุการใชงานดังกลาวจะทําใหกําไรสุทธิ ป 2551 เทากับ 26.80 ลานบาท
(2) รายไดจากการขายสินคาเปนรายไดจากการขายกรดฟอสฟอริคใหบริษัทที่เกี่ยวของ (รายละเอียดสวนที่ 2 ขอ 11 รายการระหวางกัน) โดยในป 2551
มีรายไดดังกลาว เทากับ 49.66 ลานบาท และมีกําไรขั้นตนเทากับ 2.17 ลานบาท ทั้งนี้ ตั้งแตป 2552 เปนตนไป จะไมมีรายไดจากธุรกรรมดังกลาว
แลว เนื่องจากไมใชธุรกิจปกติของบริษัท
(3) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 บริษัทไดดําเนินการขายหุนทั้งหมดใน เอสอีเอส เคม เปนจํานวนเงิน 2.56 ลานบาท (มูลคาตามบัญชี) สงผลใหบริษัทมี
ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกิจการรวมคาจํานวน 3.04 ลานบาท บริษัทไดบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวแลวทั้งจํานวน
ในไตรมาส 2 ป 2552 อยางไรก็ตาม บริษัทไดรับการชําระเงินจากการขายหุน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552
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งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2551 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552
งบการเงินรวม

รายการ

2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน:
กําไรจาการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว

40,906,405
-

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายทรัพยสิน
คาเสื่อมราคา

2550

ป 2551

45,779,996
-

6 เดือนป 2552

55,297,822

84,528,253

(18,702)

(283,837)

6,603

326,374

3,123,239

(31)

38,592,394

42,185,797

29,680,910

18,202,763

985,814
-

985,814
-

17,134
-

124,993
599,302
86,425

คาความนิยมตัดบัญชี
คาตัดจําหนายสินทรพัยไมมีตัวตน
ขาดทุนจากการเลิกใชสินทรัพย
ขาดทุนจากสินทรัพยสูญหาย
คาใชจายดอกเบี้ยจาย

4,794,979

3,337,966

2,234,815

3,181,995

85,286,195

92,615,947

90,335,220

106,439,863

ลูกหนี้การคา

(21,048,006)

8,522,721

11,174,283

(24,390,924)

รายไดคางรับ

633,563

90

(3,522,032)

(9,907,254)

วัสดุคงเหลือ

2,500,442

956,267

(1,763,185)

1,392,000

436,177

1,290,326

(2,980,667)

1,182,801

3,082,116

503,000

(1,470,382)

286,366

(14,395,708)

11,272,405

1,438,018

(31,437,011)

1,021,644

10,192,876

(8,221,097)

4,351,249

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยจากการดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
เงินทดรองจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

554,722

(512,373)

(42,349)

1,009,018

-

(669,253)

2,164,363

4,799,528

2,030,662

10,078,345

(6,569,107)

9,108,427

72,921,150

113,966,697

85,204,130

84,111,280

(4,881,693)

(3,344,466)

(2,617,438)

(3,462,406)

(11,586,338)

(15,306,757)

(14,033,786)

(8,079,760)

56,453,119

95,315,474

68,552,906

72,569,113

-

(57,062,962)

(64,275,000)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว

-

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว

-

-

30,000,000

74,430,714

เงินฝากประจํามีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

-

-

(2,023,026)

(19,441)

7,723

309,000

6,116,343

279

(21,502,246)

(53,305,057)

(27,780,966)

(10,421,945)

(1,862,321)

(118,906)

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพย
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

-

เงินลงทุนระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)

2,046,347

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมการลงทุน

-

-

-

(19,448,176)

(52,996,057)

(52,612,931)

(404,299)

11,068,545

(11,068,545)

5,000,000

3,244,303

(6,780,498)

(3,224,563)

(17,498,600)

(14,284,795)

(29,735,720)

(8,905,155)

(1,710,000)

-

-

20,000,000

-

(29,400,000)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาซื้อเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาวที่จะครบกําหนดชําระภายใน 1 ปเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดรับคาหุนสามัญเพิ่มทุน

-

จายเงินปนผล

(7,000,000)

-

เงินกูยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(2,500,000)

-

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

-

(64,000,000)
-

(34,947,672)

(23,198,263)

(23,608,600)

(75,040,492)

2,057,271

19,121,154

(7,668,626)

(2,875,678)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

11,243,363

13,300,634

32,421,788

24,753,162

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

13,300,634

32,421,788

24,753,162

21,877,484

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2551 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552
อัตราสวนทางการเงิน

2549

2550

2551

งวด 6 เดือนป 2552

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง

(เทา)

1.41

1.82

1.88

1.50

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

(เทา)

1.20

1.62

1.56

1.19

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด

(เทา)

1.14

1.89

1.37

1.09

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา

(เทา)

9.27

8.98

12.81

11.53 *

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

(วัน)

39

41

29

32 *

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ

(เทา)

32.16

44.63

46.87

31.84 *

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย

(วัน)

12

9

8

12 *

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้

(เทา)

26.49

18.74

19.65

15.50 *

ระยะเวลาชําระหนี้

(วัน)

14

20

19

24*

วงจรเงินสด

(วัน)

37

30

18

20*

อัตรากําไรขั้นตน

(%)

29.57%

30.64%

31.54%

54.91%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

(%)

11.94%

11.52%

11.96%

34.27%

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร

(%)

123.53%

194.05%

119.15%

82.74%

อัตราสวนกําไรสุทธิ

(%)

7.24%

7.29%

8.41%

23.79%

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

(%)

13.06%

13.08%

15.08%

43.10% *

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

(%)

9.50%

10.40%

11.44%

29.66% *

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

(%)

12.31%

14.23%

15.53%

40.64% *

อัตราการหมุนของสินทรัพย

(เทา)

1.31

1.43

1.36

1.25 *

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

(เทา)

0.31

0.22

0.41

0.50

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย

(เทา)

14.94

34.08

32.55

24.29

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน

(เทา)

0.87

1.25

0.51

0.47

อัตราการจายเงินปนผล

(%)

25.26%

0.00%

72.64%

105.14%***

(บาท)

0.14

0.16

0.20

0.61*

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน

อัตรากําไรตอหุนปรับลดเต็มที่**
* คํานวณเปนป

** คํานวณที่ฐานทุนจดทะเบียน 200 ลานหุนมุลคาหุนละ 1 บาท
*** เปนการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 160 ลานหุนในอัตราหุนละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.2.1 ภาพรวมการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตั้งแตป 2549 – ป 2551 บริษัทและเคมทรานสมีรายไดรวมเทากับ 382.83 ลานบาท 426.50 ลานบาท และ
481.20 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 11.41 และรอยละ 12.83 ตามลําดับ โดยรายไดหลักของบริษัทและเคมท
รานสมีจํานวนเทากับ 380.29 ลานบาท 424.66 ลานบาท และ 479.47 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.34 รอยละ
99.57 และรอยละ 99.64 ของรายไดรวม ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยรายไดจากการใหบริการและรายไดจากการขายสินคาคิดเปน
สัดสวนเฉลี่ยสําหรับป 2549 – ป 2551 ประมาณรอยละ 87.44 และรอยละ 12.56 ของรายไดรวม ตามลําดับ
สําหรับป 2549 – ป 2551 บริษัทและเคมทรานสมีรายไดจากการใหบริการเทากับ 318.53 ลานบาท 386.21 ลานบาท และ
426.19 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 21.25 และรอยละ 10.35 ตามลําดับ โดยรายไดจากการใหบริการประกอบดวย (1)
รายไดจากบริการขนสง (2) รายไดจากบริการจัดเก็บและกระจายสินคา (3) รายไดจากบริการบริหารงานขนสง ซึ่งรายไดจากการ
ใหบริการของบริษัทและเคมทรานสเติบโตตามการขยายตัวของลูกคา โดยมีปริมาณการขนสงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รายไดจากการใหบริการ
ขนสงประกอบดวย รายไดจากการใหบริการขนสงของบริษัทและเคมทรานส โดยรายไดจากการใหบริการขนสงของบริษัท เปนรายได
จากสัญญาการใหบริการลูกคาหลักจํานวน 2 รายที่ทําธุรกิจกับบริษัทมานานกวา 5 ป โดยลูกคารายหนึ่งในจํานวนสองรายดังกลาวเปน
ลูกคาของบริษัทตั้งแตบริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจในป 2538 และมีการตอสัญญาการใหบริการกับบริษัทเรื่อยมา จึงถือเปนรายไดที่คอนขาง
มั่นคง สําหรับรายไดจากการใหบริการขนสงของเคมทรานส สวนใหญเปนรายไดจากสัญญาระยะสั้นประมาณ 1 - 3 ป แตมีอัตราการ
เติบโตของรายไดอยางตอเนื่อง โดยในป 2551 เคมทรานสไดทําสัญญาใหบริการขนสงกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต (Natural Gas for
Vehicle - NGV) ที่สาขาขอนแกน จังหวัดขอนแกนใหกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยมีมูลคาของสัญญา 250.00 ลานบาท ซึ่งจะ
เริ่มรับรูรายไดในป 2552 เปนตนไป
สําหรับป 2549 – ป 2551 บริษัทมีรายไดจากการขายสินคาเทากับ 61.77 ลานบาท 38.45 ลานบาท และ 53.28 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.13 รอยละ 9.02 และรอยละ 11.07 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยในป 2549 – 2550 รายได
ดังกลาวเปนรายไดจากการขายกรดฟอสฟอริกใหกบั บริษัทที่เกีย่ วของ คือ บริษัท สยามฟอสเฟต อินดัสทรี จํากัด ทั้งจํานวน สําหรับป
2551 เปนรายไดจากการขายกรดฟอสฟอริกใหกบั บริษัทที่เกี่ยวของเปนจํานวน 49.66 ลานบาท ทัง้ นี้ ในป 2552 จะไมมีรายไดจาก
ธุรกรรมดังกลาวแลวเนื่องจากไมใชธุรกิจปกติของบริษัท (รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 11. รายการระหวางกัน)
บริษัทและเคมทรานสมีกําไรขั้นตนในป 2549 – ป 2551 เทากับ 112.47 ลานบาท 130.13 ลานบาท และ 151.25 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 29.57 รอยละ 30.64 และรอยละ 31.54 ตามลําดับ โดยอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง อันเปนผลมาจากการขยายตัวของรายไดจากการบริการเปนหลัก สงผลใหบริษัทและเคมทรานสมีกําไรสุทธิในป 2549 – ป
2551 เทากับ 27.72 ลานบาท 31.11 ลานบาท และ 40.47 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 7.24 รอยละ 7.29
และรอยละ 8.41 ตามลําดับ
ทั้งนี้ ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการเปลี่ยนอายุการใชงานโดยประมาณของยานพาหนะและอุปกรณประกอบที่ใช
ในการบริการขนสง โดยเปลี่ยนจากอายุการใชงานเดิม 5 ป เปน 5 - 10 ป เพื่อใหสอดคลองกับอายุการใชงานจริงของสินทรัพยดังกลาว
สงผลใหคาเสื่อมราคาตอปลดลงและกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 13.67 ลานบาท ซึ่งไดมีการรับรูผลกําไรในงบการเงินรวมเรียบรอยแลว
ทั้งนี้ หากไมรวมผลกระทบจากการเปลี่ยนอายุการใชงานดังกลาวจะทําใหกําไรสุทธิ ป 2551 เทากับ 26.80 ลานบาท
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12.2.2 วิเคราะหผลการดําเนินงาน
รายได
โครงสรางรายได
1. บริการขนสงสินคา
2. บริการจัดเก็บและกระจายสินคา
3. บริการบริหารงานขนสง
รวมรายไดจากการบริการ
4. รายไดจากการขายสินคา
รวมรายไดหลัก
รายไดอื่น ๆ
รายไดรวม

ป 2549

ดําเนินการโดย
เกียรติธนา / เคมทรานส
เกียรติธนา
เคมทรานส
เกียรติธนา
เกียรติธนา / เคมทรานส

ลานบาท
228.30
57.72
32.51
318.53
61.77
380.29
2.54
382.83

รอยละ
59.63
15.08
8.49
83.20
16.13
99.34
0.66
100.00

ป 2550
ลานบาท
288.02
61.84
36.36
386.21
38.45
424.66
1.83
426.50

ป 2551

รอยละ ลานบาท
67.53
319.26
14.50
67.42
8.52
39.51
90.55
426.19
9.02
53.28
99.57
479.47
0.43
1.73
100.00 481.20

รอยละ
66.35
14.01
8.21
88.57
11.07
99.64
0.36
100.00

รายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2549 – ป 2551 มีมูลคาเทากับ 382.83 ลานบาท 426.50 ลานบาท และ 481.20
ลานบาท โดยรายไดหลักของบริษัทและบริษัทยอยในป 2549 – ป 2551 มีมูลคาเทากับ 380.29 ลานบาท 424.66 ลานบาท และ479.47
ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 21.25 และรอยละ 10.35 ตามลําดับ ทั้งนี้ โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษทั ยอย สามารถ
สรุปไดดังนี้
(1) รายไดจากการใหบริการ ประกอบดวย
- รายไดจากการใหบริการขนสงสินคา บริษัทประกอบธุรกิจใหบริการขนสงโดยมีการใหบริการทั้งสวนหัวและหางของรถบรรทุก
หรือสวนหัวหรือสวนหางของรถบรรทุกเพียงอยางเดียว ซึ่งรายไดจากการใหบริการขนสงสินคาถือเปนรายไดหลักของบริษัท โดยในป
2549 – ป 2551 บริษัทและเคมทรานสมีรายไดจากการใหบริการขนสงสินคาเทากับ 228.30 ลานบาท 288.02 ลานบาท และ 319.26
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 59.63 รอยละ 67.53 และรอยละ 66.35 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการ
เติบโตรอยละ 26.16 และรอยละ 10.85 ตามลําดับ ทั้งนี้ รายไดจากการใหบริการขนสงสินคาประกอบดวย รายไดจากการใหบริการ
ขนสงสินคาของบริษัทและเคมทรานส
รายไดจากการใหบริการขนสงสินคาของบริษัทสําหรับป 2459 – ป 2551 คิดเปนรอยละ 37.66 รอยละ 44.26 และรอยละ
42.87 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยเปนรายไดจากสัญญาการใหบริการขนสงสินคาใหกับลูกคา 2 ราย ซึ่งเปนผูผลิตรายใหญใน
อุตสาหกรรมผลิตโลหะสังกะสีและโซดาไฟน้ํา คิดเปนสัดสวนเฉลี่ย (ป 2549 – ป 2551) ประมาณรอยละ 42 และรอยละ 20 ของรายได
รวม ตามลําดับ ซึ่งลูกคาทั้ง 2 รายดังกลาวทําธุรกิจกับบริษัทมานานกวา 5 ป โดยลูกคารายหนึ่งในจํานวนสองรายดังกลาวเปนลูกคา
ของบริษัทตั้งแตบริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจในป 2538 และมีการตอสัญญาการใหบริการกับบริษัทเรื่อยมา จึงถือเปนรายไดที่คอนขางมั่นคง
โดยการเติบโตของรายไดจากการใหบริการขนสงของบริษัทในป 2549 – 2551 เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการขยายตัวของลูกคาที่มีการ
เพิ่มกําลังการผลิตสังกะสี ทําใหรายไดจากการขนสงของบริษัทซึ่งเกิดการขนสงวัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการผลิต
สังกะสีแทงเพิ่มขึ้นตามไปดวย
สําหรับรายไดจากการขนสงสินคาของเคมทรานสคิดเปนรอยละ 21.97 รอยละ 23.27 และรอยละ 23.48 ของรายไดรวม
ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนสัญญาระยะสั้นประมาณ 1 - 3 ป แตมีอัตราการเติบโตของรายไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ในปลายป 2551
เคมทรานสไดทําสัญญาใหบริการขนสงกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต (Natural Gas for Vehicle - NGV) ที่สาขาขอนแกน จังหวัด
ขอนแกนใหกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยมีมูลคาของสัญญา 250.00 ลานบาท ซึ่งจะเริ่มรับรูรายไดในป 2552
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- รายไดจากการใหบริการจัดเก็บและกระจายสินคา สําหรับป 2549 – ป 2551 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการจัดเก็บและ
กระจายสินคาเทากับ 57.72 ลานบาท 61.84 ลานบาท และ 67.42 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 15.08 รอยละ 14.50
และรอยละ 14.01 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 7.15 และรอยละ 9.03 สําหรับป 2550 และป 2551
ตามลําดับ รายไดจากการใหบริการจัดเก็บและกระจายสินคาเปนรายไดจากการใหบริการจัดเก็บโลหะสังกะสีใหกับ บริษัท ผาแดง
อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ที่สาขาบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกระจายสินคาตอใหกับลูกคาปลายทาง หรือทาเรือในกรณีที่
เปนการสงออก โดยรายไดจากการใหบริการจัดเก็บและกระจายสินคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มกําลังการผลิตโลหะสังกะสีอยางตอเนื่อง
ของลูกคารายดังกลาว ทําใหปริมาณการใชบริการจัดเก็บและกระจายสินคาของบริษัทเพิ่มขึ้นตามไปดวย
รายไดจากการใหบริการบริหารงานขนสง สําหรับป 2549 – ป 2551 เคมทรานสมีรายไดจากการใหบริการบริหารงานขนสง
เทากับ 32.51 ลานบาท 36.36 ลานบาท และ 39.51 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.49 รอยละ 8.52 และรอยละ 8.21
ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 11.84 และรอยละ 8.67 ตามลําดับ รายไดจากการใหบริการบริหารงาน
ขนสงเปนการใหบริการบริหารงานขนสงน้ํามันดิบเฉพาะเจาะจงกับ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ที่สาขาลาน
กระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งเปนรายไดจากสัญญาการใหบริการอายุ 4 ป โดยรายไดจากการใหบริการบริหารงานขนสงเพิ่มขึ้นตาม
การขยายตัวของลูกคา
(2) รายไดจากการขายสินคา
สําหรับป 2549 – ป 2551 บริษัทมีรายไดจากการขายสินคาเทากับ 61.77 ลานบาท 38.45 ลานบาท และ 53.28 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.13 รอยละ 9.02 และรอยละ 11.07 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ
(37.78) และรอยละ 35.70 สําหรับป 2550 และป 2551 ตามลําดับ โดยในป 2549 – 2550 รายไดดังกลาวเปนรายไดจากการขายกรด
ฟอสฟอริกใหกบั บริษัทที่เกี่ยวของ คือ บริษัท สยามฟอสเฟต อินดัสทรี จํากัด ทั้งจํานวน สําหรับป 2551 มีรายไดจากการขายกรด
ฟอสฟอริกใหกบั บริษัทที่เกี่ยวของเปนจํานวน 49.66 ลานบาท ทั้งนี้ ในป 2552 จะไมมีรายไดจากธุรกรรมดังกลาวแลวเนื่องจากไมใช
ธุรกิจปกติของบริษัท (รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 11. รายการระหวางกัน)
(3) รายไดอื่น
บริษัทและเคมทรานสมีรายไดอื่นสําหรับป 2549 – ป 2551 เปนจํานวน 2.54 ลานบาท 1.83 ลานบาท และ 1.73 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 0.66 รอยละ 0.43 และรอยละ 0.36 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยรายไดอื่นๆประกอบดวย รายไดคาเชารถและอุปกรณ
รายไดดอกเบี้ยรับ และรายไดจากเงินลงทุนระยะสัน้
ตนทุน
ตนุทนรวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2549 – ป 2551 มีมูลคาเทากับ 267.83 ลานบาท 294.54 ลานบาท และ 328.23
ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 69.96 รอยละ 69.06 และรอยละ 68.21 ของรายไดรวม โดยสามารถแบงโครงสรางของตนทุนไดดังนี้
(1) ตนทุนการใหบริการ สําหรับป 2549 – 2551 มีจํานวนเทากับ 207.29 ลานบาท 256.87 ลานบาท และ 277.11 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 54.15 รอยละ 60.23 และรอยละ 57.59 ของรายไดรวม ตามลําดับ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอย
ประกอบธุรกิจใหบริการขนสง รวมทั้งบริการจัดเก็บและกระจายสินคา ดังนั้น ตนทุนการใหบริการหลัก คือ ตนทุนคาน้ํามัน และคาเสื่อม
ราคารถบรรทุก ซึ่งคิดเปนสัดสวนเฉลี่ย (ป 2549 – ป 2551) ประมาณรอยละ 62 และรอยละ 10 ของตนทุนการใหบริการ ตามลําดับ
โดยตนทุนคาน้ํามันในป 2550 และป 2551 เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของรายไดและการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันในตลาด ทั้งนี้ ในป 2551
คาเสื่อมราคารถบรรทุกลดลงจากป 2550 คิดเปนรอยละ 47.61 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของยานพาหนะ
และอุปกรณประกอบที่ใชในการบริการขนสงและกระจายสินคาจากเดิม 5 ป เปน 5-10 ป ตามอายุการใชงานจริง นอกจากนี้ คาใช
เกี่ยวกับพนักงานคอนขางคงที่คืออยูที่ประมาณรอยละ 13 ของตนทุนการใหบริการรวม
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(2) ตนทุนการขายสินคา สําหรับป 2549 – 2551 มีจํานวนเทากับ 60.54 ลานบาท 37.67 ลานบาท และ 51.11 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 15.81 รอยละ 8.83 และรอยละ 10.62 ของรายไดรวม ตามลําดับ ซึ่งเปนตนทุนในการขายกรดฟอสฟอริก โดย
การลดลงของตนทุนขายในป 2550 และการเพิ่มขึ้นของตนทุนขายในป 2551 เปนไปตามการลดลงและการขยายตัวของรายไดจากการ
ขายในปดังกลาวตามลําดับ
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารสําหรับป 2549 – ป 2551 เทากับ 69.30 ลานบาท 82.84 ลานบาท และ 95.44 ลานบาท ตามลําดับ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 18.10 รอยละ 19.42 และรอยละ 19.83 ของรายไดรวม ตามลําดับ คาใชจายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นในป 2551
เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคาตรวจสอบบัญชี และมีคาใชจายที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเขาจดทําเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมทั้งคา
ผูตรวจสอบภายใน อยางไรก็ตาม เมื่อเทียบสัดสวนของคาใชจายในการบริหารกับรายไดรวมแลว พบวาสัดสวนดังกลาวคอนขางคงที่
โดยอยูระดับประมาณรอยละ 19 ของรายไดรวม แสดงใหเห็นวาบริษัทสามารถจัดการและรักษาระดับของคาใชจายในการบริหารได
ทั้งนี้ คาใชจายในการบริหารที่สําคัญ คือ คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน เชน เงินเดือน คาลวงเวลา โบนัส สวัสดิการ เปนตน โดยในป 2549
– ป 2551 คาใชจายดังกลาวมีมูลคารวม 34.50 ลานบาท 38.18 ลานบาท และ 43.19 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.78 รอยละ 46.09
และรอยละ 45.25 ของคาใชจายในการบริหารทั้งหมดตามลําดับ
กําไรขั้นตนและกําไรสุทธิ
กําไรขั้นตนสําหรับป 2549 – ป 2551 มีจํานวน 112.47 ลานบาท 130.13 ลานบาท และ 151.25 ลานบาท คิดเปนอัตราการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 15.70 และรอยละ 16.23 สําหรับป 2550 และป 2551 เมือ่ เทียบกับปกอ นหนา ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนผลมา
จากการขยายตัวของรายไดจาการบริการเปนหลัก สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทเทากับรอยละ 29.57 รอยละ 30.64 และรอยละ
31.54 สําหรับป 2549 – ป 2551 ตามลําดับ
กําไรสุทธิสําหรับป 2549 – ป 2551 มีจํานวน 27.72 ลานบาท 31.11 ลานบาทและ 40.47 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น
รอยละ 12.24 และรอยละ 30.11 สําหรับป 2550 และป 2551 เมือ่ เทียบกับปกอนหนา ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอย
ละ 7.24 รอยละ 7.29 และรอยละ 8.41 สําหรับป 2549 – ป 2551 ตามลําดับ
ทั้งนี้ ในป 2551 บริษัทและบริษทั ยอยไดมีการเปลี่ยนอายุการใชงานโดยประมาณของยานพาหนะและอุปกรณประกอบที่ใช
ในการบริการขนสง โดยเปลี่ยนจากอายุการใชงานเดิม 5 ป เปน 5 - 10 ป เพื่อใหสอดคลองกับอายุการใชงานจริงของสินทรัพยดังกลาว
การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานดังกลาว สงผลใหคาเสือ่ มราคาตอปลดลงและกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 13.67 ลานบาท
โดยมีการรับรูในงบการเงินรวมเรียบรอยแลว ซึ่งหากไมรวมผลกระทบจากการเปลี่ยนอายุการใชงานดังกลาวจะทําใหกําไรสุทธิใน ป
2551 เทากับ 26.80 ลานบาท อนึง่ ในป 2251 เคมทรานสและเอสอีเอส เคม ซึง่ เปนบริษัทยอย มีกําไร(ขาดทุน) สุทธิ เปนจํานวน 7.78
ลานบาท และ (2.81) ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งไดมีการรับรูผลกําไร(ขาดทุน)ในงบการเงินรวมเรียบรอยแลว
12.2.3 วิเคราะหฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยรวมของกลุมบริษัท ณ สิน้ ป 2549 – สิ้นป 2551 มีมูลคาเทากับ 290.95 ลานบาท 307.43 ลานบาท และ 399.86
ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยหมุนเวียน ณ สิ้นป 2549 – สิ้นป 2551 มีมูลคาเทากับ 76.39 ลานบาท 84.74 ลานบาท และ 101.37
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 26.25 รอยละ 27.56 และรอยละ 25.35 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ สินทรัพยหมุนเวียน
ของบริษัทประกอบดวยสินทรัพยที่สําคัญ มีดังตอไปนี้
(1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นป 2549 – สิ้นป 2551 มีมลู คาเทากับ 13.30 ลานบาท 32.42 ลานบาท และ
24.75 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 4.57 รอยละ 10.55 และรอยละ 6.19 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ เงินสดและรายการ
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เทียบเทาเงินสดในป 2550 เพิ่มขึ้นจากป 2549 เนือ่ งจากเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากการลดลงของลูกหนีก้ ารคา และการ
เพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา ทั้งนี้ ในป 2551 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงเนื่องจากเงินสดจาการดําเนินงานลดลงจากการ
เพิ่มขึ้นของรายไดคางรับจากบริการขนสง และการลดลงของคาเสือ่ มราคาและเจาหนี้การคา
(2) เงินลงทุนชั่วคราว ณ สิ้นป 2551 มูลคาเทากับ 27.21 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.81 ของสินทรัพยรวม เงินลงทุนชั่วคราว
ดังกลาวเปนเงินลงทุนในกองทุนประเภท Money Market มีสภาพคลองสูง เพื่อเปนการบริหารเงินสดคงเหลือของบริษัท โดยกองทุน
ดังกลาวเนนการลงทุนในตั๋วเงินคงคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ําประกัน พันธบัตรธนาคารแหงประเทศ
ไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้อื่นใดที่มีความเสี่ยงต่ํากวาหรือเทียบเทาพันธบัตรที่กลาวมา ซึ่งกองทุนดังกลาวจะไมลงทุนในตรา
สารหนี้ภาคเอกชน สัญญาซือ้ ขายลวงหนาหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes)
(3) ลูกหนี้การคา ณ สิ้นป 2549 – สิ้นป 2551 มีมูลคาเทากับ 51.53 ลานบาท 43.01 ลานบาท และ 31.84 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 17.71 รอยละ 13.99 และรอยละ 7.96 ตามลําดับ ลูกหนี้การคามีจํานวนลดลงอยางตอเนือ่ งเปนผลมาจาก
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้ที่ดีขนึ้ ประกอบกับการลดลงของลูกหนีจ้ ากการขายกรดฟอสฟอริกในป 2551 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการ
ใหเครดิตลูกหนี้การคาสวนใหญเปนระยะเวลา 30 วัน โดยระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลีย่ ของบริษัทในป 2549 – ป 2551 เทากับ 39 วัน
41 วัน และ 29 วัน ตามลําดับ ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงเนือ่ งจากการที่บริษัทมีลูกคาจํานวนนอยรายและสวนใหญเปนสัญญา
ระยะยาว ทําใหบริษัทสามารถบริหารลูกหนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพและที่ผานมาไมเคยมีปญหาในการเก็บหนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีลูกหนี้เกิน
กําหนดไมเกิน 1 – 3 เดือน ณ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 1.39 ลานบาท ซึ่งเปนลูกหนี้จากสัญญาระยะสั้น (Spot Contract) โดยมี
รายละเอียดลูกหนี้ตามตาราง ดังนี้
รายละเอียดลูกหนี้การคา
ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดไมเกิน 1-3 เดือน
ลูกหนี้การคารวม
เช็ครับลงวันที่ลวงหนา
รวมทั้งสิ้น

ณ 31 ธ.ค. 2549
47,714,602.97
47,714,602.97
3,819,785.03
51,534,388.00

มูลคา (บาท)
ณ 31 ธ.ค. 2550
42,835,271.45
42,835,271.45
176,394.98
43,011,666.43

ณ 31 ธ.ค. 2551
27,418,795.16
1,391,165.20
28,809,960.36
3,027,422.81
31,837,383.17

(4) สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ สิ้นป 2549 – สิ้นป 2551 มีมูลคาเทากับ 11.55 ลานบาท 9.31 ลานบาท และ 17.57 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 3.97 รอยละ 3.03 และรอยละ 4.39 ตามลําดับ สินทรัพยหมุนเวียนอื่นประกอบดวย รายไดคางรับ วัสดุ
คงเหลือ คาใชจายจายลวงหนา และอื่นๆ ทั้งนี้ สินทรัพยหมุนเวียนอื่นโดยสวนใหญเปนวัสดุคงเหลือ ซึ่งประกอบดวยวัสดุสิ้นเปลืองที่
จําเปนในการซอมบํารุงรถบรรทุก เชน ยางรถยนต และอะไหลตาง ๆ เปนตน รวมถึงน้ํามันรถ ทั้งนี้ สินทรัพยหมุนเวียนอื่นในป 2550
ลดลงเนื่องจากการลดลงของลูกหนี้สรรพากรจํานวน 1.50 ลานบาท และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นในป 2551 เพิ่มขึ้นเนือ่ งจากการเพิ่มขึ้น
ของรายไดคางรับจากการบริการขนสงจํานวน 3.60 ลานบาท และคาสินคาจายลวงหนาจํานวน 1.69 ลานบาท
สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ สิ้นป 2549 – สิ้นป 2551 มีมูลคาเทากับ 214.56 ลานบาท 222.68 ลานบาท และ 298.48 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 73.75 รอยละ 72.44 และรอยละ 74.65 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ สินทรัพยไมหมุนเวียนของ
บริษัทประกอบดวยสินทรัพยที่สําคัญ มีดังตอไปนี้
(1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ สิ้นป 2549 – สิ้นป 2551 มีมูลคาสุทธิเทากับ 207.67 ลานบาท 217.28 ลานบาท และ
287.74 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 71.38 รอยละ 70.68 และรอยละ 71.96 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวย
ยานพาหนะและอุปกรณประกอบเปนสําคัญ เนือ่ งจากบริษัทและบริษัทยอยมีการดําเนินธุรกิจหลักเปนการใหบริการขนสงและกระจาย
สินคาใหกับลูกคาของผูวาจาง ดังนัน้ ยานพาหนะและอุปกรณประกอบจึงเปนสินทรัพยที่สําคัญสําหรับการประกอบธุรกิจ โดย ณ สิ้นป

สวนที่ 2 หนา 62

บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

2549 – ป 2551 ยานพาหนะและอุปกรณประกอบมีมูลคาสุทธิเทากับ 72.75 ลานบาท 82.85 ลานบาท และ 149.90 ลานบาท
ตามลําดับ ทั้งนี้ ยานพาหนะและอุปกรณประกอบ ณ สิ้นป 2551 เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาอยางมีนัยสําคัญเนื่องจากบริษทั ยอยไดมีการ
เชาซื้อยานพาหนะและอุปกรณประกอบเพิ่มเติมเพื่อรองรับการดําเนินงานใหบริการขนสงกาซ NGV ที่สาขาขอนแกน
ทั้งนี้ ในป 2551 บริษัทและบริษทั ยอยไดมีการเปลี่ยนอายุการใชงานโดยประมาณของยานพาหนะและอุปกรณประกอบที่ใช
ในการบริการขนสง โดยเปลี่ยนจากอายุการใชงานเดิม 5 ป เปน 5 - 10 ป เพื่อใหสอดคลองกับอายุการใชงานจริงของสินทรัพยดังกลาว
การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานดังกลาว มีผลใหคาเสือ่ มราคาตอปลดลง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ–สุทธิและกําไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นจํานวน 13.67 ลานบาท ซึง่ ไดมีการรับรูในงบการเงินรวมแลว
(2) สินทรัพยไมมีตัวตน ณ สิ้นป 2549 – สิ้นป 2551 มีมูลคาเทากับ 5.91 ลานบาท 4.93 ลานบาท และ 6.77 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 2.03 รอยละ 1.60 และรอยละ 1.69 ตามลําดับ สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวย คาความนิยม และโปรแกรม
คอมพิวเตอร ซึ่งมีนโยบายการตัดจําหนายตามวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน 10 ป สินทรัพยไมมีตัวตนในป 2551 เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
บริษัทมีการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวน 1.85 ลานบาท
(3) เงินฝากประจําที่มีภาระผูกพัน ณ สิ้นป 2551 มีมูลคาเทากับ 2.02 ลานบาท ซึง่ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินกูยมื
ระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
(4) เงินมัดจําและเงินประกัน ณ สิ้นป 2549 – สิ้นป 2551 มีมูลคาเทากับ 0.98 ลานบาท 0.47 ลานบาท และ 1.95 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 0.34 รอยละ 0.15 และรอยละ 0.49 ตามลําดับ เงินมัดจําและเงินประกันดังกลาวเปนเงินมัดจําการเชา
สํานักงานและเงินประกันการใชไฟฟา โดยในป 2551 เงินมัดจําเพิ่มขึ้นจากเงินมัดจําคาเปลี่ยนเครื่องยนตดีเซลเปนเครื่องยนต NGV
จํานวน 2 เครื่อง
สภาพคลอง
(1) สภาพคลองกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทสําหรับป 2549 – ป 2551 มีจํานวน 56.45 ลานบาท 95.32 ลานบาท และ
68.55 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2549 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานป 2550 เพิ่มขึ้นจากป 2549 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกําไร
สุทธิและการลดลงของลูกหนี้การคาซึ่งเปนผลมาจากการลดลงของลูกหนี้จากการขายกรดฟอสฟอริกและประสิทธิภาพในการเรียกเก็บ
หนี้ที่ดีขึ้นประกอบกับการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา ทั้งนี้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานป 2551 ลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
รายไดคางรับการจากบริการขนสง และการลดลงของคาเสื่อมราคาอันเปนผลมาจาการเปลี่ยนแปลงการประมาณการอายุยานพาหนะ
และอุปกรณประกอบ ประกอบกับการลดลงของเจาหนี้การคา ทั้งนี้ ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินป 2551 จํานวน 3.12 ลานบาท
เปนการขาดทุนจากการจําหนายเครื่องบินและทรัพยสินอื่นๆ จํานวน 2.85 ลานบาท และ 0.27 ลานบาท ตามลําดับ โดยเครื่องบิน
ดังกลาวไมไดใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัท อยางไรก็ตาม กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทเปนบวกตลอดมา แสดงให
เห็นถึงความสามารถในการสรางเงินสดจากการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สําหรับเงินทดรองจายจากกิจการที่เกี่ยวของกันเปนเงินทด
รองจายระหวาง เอสอีเอส เคมกับบริษัทที่เกี่ยวของ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนในป 2549 – ป 2551 มีจํานวน (19.45) ลานบาท (53.00) ลานบาท และ (52.61) ลาน
บาท ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนการลงทุนเพื่อซื้อยานพาหนะและอุปกรณประกอบเปนหลัก ทั้งนี้ ในป 2551 บริษัทมีการลงทุนในเงิน
ลงทุนชั่วคราวซึ่งเปนกองทุนประเภท Money Market ซึ่งมีสภาพคลองสูง จํานวน 57.06 ลานบาท และมีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
ชั่วคราวจํานวน 30 ลานบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินในป 2549 – ป 2551 มีจํานวน (34.95) ลานบาท (23.20) ลานบาท และ (23.61)
ลานบาท ตามลําดับ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินใชไปในป 2550 ลดลง เนื่องจากไมมีการจายปนผล และมีการชําระคืน
เงินกูลดลง ทั้งนี้ ในป 2551 บริษัทมีการเพิ่มทุนชําระแลวจํานวน 20 ลานบาท และมีการจายปนผลระหวางกาลจํานวน 29.40 ลานบาท
รวมทั้งหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาซื้อลดลงจํานวน 17.50 ลานบาท
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(2) อัตราสวนสภาพคลอง
ในป 2549 - ป 2551 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.41 เทา 1.82 เทา 1.88 เทา ตามลําดับ อัตราสวนสภาพคลอง
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปนผลมาจากสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ ง และหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากการ
จายคืนเงินกูระยะสั้นและระยะยาวจํานวนรวม 19.97 ลานบาทในป 2550 ทั้งนี้ ในป 2551 สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการลงทุนใน
เงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 27.21 ลานบาท นอกจากนี้ หากพิจารณาสภาพคลองจากวงจรเงินสด จะเห็นไดวาวงจรเงินสดลดงจาก 37 วัน
ในป 2549 เปน 30 วันในป 2550 และ 18 วันในป 2551 เนือ่ งจากระยะเวลาเก็บหนีล้ ดลงอยางเห็นไดชัดจาก 39 วันในป 2549 เปน 41
วันในป 2550 และ 29 วันในป 2551 แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนีข้ องบริษัท
แหลงที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
ณ สิ้นป 2549 – สิ้นป 2551 บริษัทมีหนี้สินรวมเปนจํานวน 68.32 ลานบาท 54.56 ลานบาท และ 115.79 ลานบาท ตามลําดับ โดย
หนี้สินหมุนเวียน ณ สิน้ ป 2549 – สิ้นป 2551 มีมูลคาเทากับ 54.04 ลานบาท 46.61 ลานบาท และ 53.80 ลานบาท ตามลําดับ หนี้สิน
หมุนเวียนของบริษัทประกอบดวยหนี้สินที่สําคัญ มีดังตอไปนี้
(1) เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 11.07 ลานบาท
และ 5.00 ลานบาท ณ สิ้นป 2549 และสิ้นป 2551 ตามลําดับ สําหรับในป 2550 บริษัทไมมีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทมีสัดสวนที่นอย เนือ่ งจากวงจรเงินสดของบริษัทสัน้ ทําใหบริษัทมีเงินหมุนเวียนเพียงพอในกิจการ
(2) เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย ณ สิน้ ป 2549 – สิ้นป 2551 มีมูลคาเทากับ 10.62 ลานบาท 20.81 ลานบาท และ 12.59
ลานบาท ตามลําดับ โดยมีระยะเวลาในการชําระหนี้เฉลี่ยเทากับ 14 วัน 20 วัน และ 19 วัน ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนเจาหนี้จากการ
ซื้อน้ํามันเชือ้ เพลิง ซึ่งมีเครดิตการชําระหนี้ประมาณ 7 วัน - 30 วัน ทําใหระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยสั้น
หนี้สินไมหมุนเวียนของบริษัทสวนใหญเปนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและเชาซื้อ โดยเปนการเชาซื้อยานพาหนะและ
อุปกรณประกอบสําหรับการประกอบธุรกิจบริการขนสงและกระจายสินคา โดยมีมูลคาเทากับ 27.00 ลานบาท 23.78 ลานบาท และ
87.88 ลานบาท ณ สิ้นป 2549 – สิ้นป 2551 ตามลําดับ ทั้งนี้ ในป 2551 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและเชาซื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากเค
มทรานสไดมีการซื้อยานพาหนะและอุปกรณประกอบเพื่อรองรับการใหบริการขนสงกาซธรรมชาติ (NGV) ทางรถยนตในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางเคมทรานสและผูผลิตรายใหญรายหนึ่ง โดยมีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552
บริษัทมีการกูยืมระยะยาวในสัดสวนที่นอย เนื่องจากมีนโยบายการใชแหลงเงินทุนจาการเพิ่มทุนในสวนของผูถือหุนเพื่อลด
ภาระดอกเบี้ยจาย โดยบริษัทมีเงินกูระยะยาวในป 2549 และ ป 2550 เปนจํานวน 10.62 ลานบาท และ 1.71 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้
ในป 2551 บริษัทไดมีการจายชําระเงินกูครบทั้งจํานวน
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2549 – สิ้นป 2551 มีมูลคาเทากับ 222.63 ลานบาท 252.87 ลานบาท และ 284.07 ลานบาท
ตามลําดับ สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกป ทั้งนี้ ในป 2551 บริษัทมีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนชําระแลวจํานวน 20.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 20.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท นอกจากนี้ ในป
2549 และป 2551 บริษัทไดมีการประกาศจายเงินปนผลเปนจํานวน 7.00 ลานบาท และ 29.40 ลานบาท ตามลําดับ สงผลใหอัตราการ
จายเงินปนผลเทากับรอยละ 1.83 และรอยละ 6.11 สําหรับป 2549 และป 2551 ตามลําดับ
อัต ราสว นหนี้ สิน ต อ ส วนของผูถื อ หุ น ณ สิ้ น ป 2549 – ป 2551 เท า กั บ 0.31 เท า 0.22 เท า และ 0.41 เท า ตามลํ า ดั บ
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2550 ลดลงจากป 2549 เนื่องจากบริษัทไดมีการชําระคืนเงินกูทั้งระยะสั้นและระยะยาวจาก
สถาบันการเงินเปนจํานวน 19.97 ลานบาท และชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและเชาซื้อจํานวน 3.22 ลานบาท ทั้งนี้ ในป 2551
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อัตราสวนดังกลาวเพิ่มขึ้นเนื่องจากหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและเชาซื้อเพิ่มขึ้นอันเปนผลมาจากการเชาซื้อยานพาหนะและอุปกรณ
ประกอบสําหรับงานบริการขนสงกาซ NGV ที่จังหวัดขอนแกน อยางไรก็ตาม อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูในระดับที่คอนขาง
ต่ํา แสดงใหเห็นวาบริษัทใชแหลงเงินทุนในการดําเนินธุรกิจสวนใหญจากสวนของผูถือหุนและใชเงินกูเทาที่จําเปน ทําใหมีความเสี่ยง
ดานการเงินต่ําและมีความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
งบการเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบและสอบทานโดย นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982
สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ มีคาใชจายสําหรับป 2551 เปนจํานวนรวมประมาณ 1.05 ลานบาท (เปนคาบริการตรวจสอบทั้งจํานวน)
12.2.4 การเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่สําคัญสําหรับงวด 6 เดือนป 2552
ผลการดําเนินงาน
สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทมีรายไดรวมเปนจํานวน 255.92 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9.26 เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปกอ นหนา โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงสรางรายได
1. บริการขนสงสินคา
2. บริการจัดเก็บและกระจายสินคา
3. บริการบริหารงานขนสง
4. บริการฝกอบรมการระงับเหตุฉุกเฉิน
รวมรายไดจากการบริการ
5. รายไดจากการขายสินคา
รวมรายไดหลัก
รายไดอื่น ๆ
รายไดรวม

ดําเนินการโดย
เกียรติธนา / เคมทรานส
เกียรติธนา
เคมทรานส
เอสอีเอส เคม *
เกียรติธนา
เกียรติธนา / เคมทรานส

งวด 6 เดือน ป 2551

งวด 6 เดือน ป 2552

ลานบาท
164.91
33.52
20.40
0.00
218.83
13.99
232.82
1.42
234.24

ลานบาท
203.10
33.52
14.99
0.35
251.96
1.82
253.78
2.14
255.92

รอยละ
70.40
14.31
8. 71
0.00
93.42
5.97
99.39
0.61
100.00

รอยละ
79.36
13.10
5.86
0.14
98.45
0.71
99.16
0.84
100.00

หมายเหตุ: * บริษัทดําเนินการขายหุนทั้งหมดใน เอสอีเอส เคม ใหกับ บริษัท ซีคอร เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2552

สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2552 บริษัทและเคมทรานสมีรายไดจากการใหบริการขนสงเปนจํานวน 203.10 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 79.36 ของรายไดรวม และมีอัตราการขยายตัวรอยละ 22.66 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา เนื่องจากปริมาณการ
ขนสงเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากในป 2552 เคมทรานสไดเริ่มรับรูรายไดจากการใหบริการขนสงกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต (NGV)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูผลิตรายใหญในประเทศ โดยมีสัดสวนรายไดคิดเปนรอยละ19.88 ของรายไดจากการใหบริการ
ทั้งนี้ สัญญาใหบริการขนสงกาซ NGV มีมูลคา 250.00 ลานบาท ซึ่งรับรูเปนรายไดแลว 50.10 ลานบาท
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการจัดเก็บและกระจายสินคาเปนจํานวน 33.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.10 ของรายไดรวม
โดยรายไดดังกลาวมีจํานวนใกลเคียงกับงวดเดียวกับของปกอนหนา นอกจากนี้ เคมทรานสมีรายไดจากการใหบริการบริหารงานขนสง
เปนจํานวน 14.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.86 ของรายไดรวม และคิดเปนอัตราการขยายตัวรอยละ (22.45) เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปกอนหนา เนื่องจากจํานวนเที่ยวในการขนสงลดลง
บริษัทมีรายไดจากการขายสําหรับงวด 6 เดือนป 2552 จํานวน 1.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.71 ของรายไดรวม และคิด
เปนอัตราการขยายตัวรอยละ (87.01) เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา เนื่องจากตั้งแตป 2552 เปนตนไป บริษัทจะไมมีรายได
จากการขายกรดฟอสฟอริกใหกับบริษัท สยามฟอสเฟต อินดัสทรี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของตอไป เนื่องจากไมใชธุรกิจปกติของ
บริษัท (รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 11. รายการระหวางกัน) ทั้งนี้ รายไดอื่นสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2552 เปนจํานวน 2.14 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 0.84 ของรายไดรวม โดยรายไดอื่นๆ ประกอบดวย รายไดคาเชารถและอุปกรณ รายไดดอกเบี้ยรับ และรายไดจากเงิน
ลงทุนระยะสั้น
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ตนทุนรวมของบริษัทสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2552 เทากับ 114.44 ลานบาท บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนคิดเปนรอยละ 54.91
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 25.60 การเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของอัตรากําไร
ขั้นตนมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การลดลงของตนทุนน้ํามันเชื้อเพลิงคิดเปนรอยละ 51.62 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา อัน
เปนผลมาจากการลดลงของราคาน้ํามันในตลาด รวมถึงการควบคุมการใชน้ํามันใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (2) การหยุดการขายกรด
ฟอสฟอริกใหกับบริษัทที่เกี่ยวของ คือ บริษัท สยามฟอสเฟต อินดัสทรี จํากัด ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนนอย (รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 11
รายการระหวางกัน) และ (3) การใหบริการขนสงกับลูกคาใหมซึ่งเปน Niche Market เพิ่มขึ้น เชน การใหบริการขนสงกาซ NGV และการ
ใหบริการขนสงสารเคมีไปประเทศเพื่อนบาน จากสาเหตุดังกลาวสงผลใหบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ตนทุนการใหบริการหลัก
คือ ตนทุนคาน้ํามัน และคาเสื่อมราคา โดยมีสัดสวนเปนรอยละ 48.06 และรอยละ 9.83 ของตนทุนการใหบริการรวม ตามลําดับ
คาใชจายในการบริหาร ซึ่งประกอบดวยคาใชจายในการขาย คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร คาชดเชยจากอุบัติเหตุแก
ผูวาจาง และขาดทุนจากการเลิกใช/จําหนายทรัพยสิน สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2552 เทากับ 53.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.01
ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนหนา ซึ่งมีสัดสวนคาใชจายบริหารตอรายไดรวมเทากับรอยละ 18.27 เนื่องจาก
คาใชจายพนักงานเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 25.77 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา อันเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของพนักงาน
สาขาขอนแกน ประกอบกับคาชดเชยจากอุบัติเหตุแกผูวาจางโดยมีการประเมินมูลคาความเสียหายประมาณ 2.04 ลานบาท โดยคาดวา
จะสามารถทราบมูลคาความเสียหายที่แนนอนไดประมาณไตรมาส 3 - 4 ป 2552
กําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนป 2552 เทากับ 60.87 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 23.79 ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา ซึ่งมีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 5.81 อันเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นอยางมีนยั สําคัญ
ของกําไรขั้นตนเปนหลัก
สภาพคลอง
(1) สภาพคลองกระแสเงินสด
สําหรับงวด 6 เดือนป 2552 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเปนบวกเทากับ 72.57 ลานบาท เนื่องจากกําไรสุทธิ
ที่เพิ่มขึ้นเปนหลัก กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนเทากับ (0.40) ลานบาท เปนผลมาจากการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน
64.28 ลานบาท (โดยมีเงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 74.43 ลานบาท) ซึ่งเปนการลงทุนในกองทุนประเภท
Money Market ซึ่งมีสภาพคลองสูง และเนนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล โดยกองทุนจะไมลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน และเงินสด
จายซื้ออุปกรณเครื่องใช จํานวน 10.42 ลานบาท สําหรับเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ (75.04) ลานบาท เนื่องจากการจายชําระ
หนี้สินตามสัญญเชาซื้อการเงินจํานวน 14.28 ลานบาท และการจายเงินปนผลจํานวน 64.00 ลานบาท ซึ่งเปนการจายเงินปนผลจาก
การดําเนินงานของบริษัทในป 2551 ในอัตราหุนละ 0.40 บาทใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 160 ลานหุน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552
(2) อัตราสวนสภาพเคลองและวงจรเงินสด
สําหรับงวด 6 เดือนป 2552 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.50 เทา ลดลงจากป 2551 ซึ่งมีอัตราสวนดังกลาวเทากับ
1.88 เทา โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนจากภาษีเงินไดคางจายและประมาณการหนี้สินที่จะตองจายชดเชย
เนื่องจากอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม บริษัทมีวงจรเงินสดสําหรับงวด 6 เดือนป 2552 เทากับ 20 วัน ซึ่งถือวาคอนขางสั้นแสดงใหเห็นถึงการ
ความสามารถในการบริหารสภาพคลอง
ฐานะการเงิน
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ สิ้นงวด 6 เดือนป 2552 เทากับ 420.93 ลานบาท โดยสินทรัพยสวนใหญเปนที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ ซึ่งมีจํานวน 290.23 ลานบาท คิดเปนรอยละ 68.95 ของสินทรัพยรวม ประกอบดวยยานพาหนะและอุปกรณเปนสําคัญ ทั้งนี้
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ สิ้นงวด 6 เดือนป 2552 เพิ่มขึ้นจํานวน 21.07 ลานบาท จาก ณ สิ้นป 2551 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นลูกหนี้
การคาและรายไดคางรับจากการใหบริการขนสงกาซ NGV ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) จากการลงทุน
ในรถหัวลากและบานพักคนงาน
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หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นงวด 6 เดือนป 2552 เทากับ 140.11 ลานบาท โดยหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 24.32 ลาน
บาท จาก ณ สิ้นป 2551 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินที่
จะตองจายชดชยจากอุบัติเหตุแกผูวาจางประมาณ 2.04 ลานบาท โดยคาดวาจะสามารถทราบมูลคาความเสียหายที่แนนอนประมาณ
ไตรมาส 3- 4 ป 2552 สําหรับหนี้สินไมหมุนเวียนลดลงจํานวน 1.83 ลานบาท เปนผลมาจากการลดลงของหนี้สินตามสัญญาเชา สวน
ของผูถือหุน ณ สิ้นงวด 6 เดือนป 2552 เทากับ 280.82 ลานบาท ลดลงจํานวน 3.25 ลานบาท จาก ณ สิ้นป 2551 อันเปนผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิจํานวน 60..87 ลานบาทและการจายปนผลจํานวน 64.00 ลานบาท สงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือ
หุน ณ สิ้นงวด 6 เดือนป 2552 เทากับ 0.50 เทา
การเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่สาํ คัญภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2552
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2552 วันที่ 27 พฤษภาคม 2552 มีมติอนุมัติการขายหุนทั้งหมดใน บริษัท เอสอีเอส เคม
จํากัด ใหกับ IRC หรือบริษัทในเครือ โดย ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2552 บริษัทไดดําเนินการขายหุนทั้งหมดใน เอสอีเอส เคม ใหกับ บริษัท
ซีคอร เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกับ IRC แตไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกับ เกียรติธนา
ขนสง เปนจํานวนเงิน 2.56 ลานบาท (มูลคาตามบัญชี) สงผลใหบริษัทมีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกิจการรวมคา จํานวน 3.04
ซึ่งบริษัทไดบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวแลวทั้งจํานวนในไตรมาส 2 ป 2552 ทั้งนี้ บริษัทไดรับการชําระเงินจาก
การขายหุนเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552
(2) ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2552 วันที่ 17 สิงหาคม 2552 ไดอนุมัติการจายเงินปนผลจากการดําเนินงานของ
บริษัทในป 2551 ในอัตราหุนละ 0.27 บาท เปนจํานวนเงินรวม 43.20 ลานบาท ใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 160,000,000 หุนกอนการ
เสนอขายหุนเพิ่มทุนในครงนี้ โดยกําหนดใหมีการจายปนผลในวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ซึ่งผูที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไมได
รับเงินปนผลจํานวนดังกลาว ทั้งนี้การจายปนผลดังกลาวมีผลทําใหกําไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ลดลงจาก 107.49 ลานบาท
เหลือ 64.29 ลานบาท สวนของผูถือหุนลดลงจาก 280.82 ลานบาท เหลือ 237.62 ลานบาท และมูลคาตามบัญชีตอหุนลดลงจาก 1.76
บาท เหลือ 1.49 บาท
12.2.5 ปจจัยทีอ่ าจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต
ผลกระทบของความผันผวนของราคาน้ํามันตอตนทุนและความสามารถในการทํากําไร
เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทและเคมทรานส คือ การใหบริการขนสง โดยบริษัทและเคมทรานสมีตนทุนคาน้ํามันเฉลี่ย (ป
2549 – ป 2551) ประมาณรอยละ 62 ของตนทุนคาบริการรวม ซึ่งราคาน้ํามันมักจะผันผวนตามภาวะอุปสงคและอุปทานในตลาดโลก
ในภาวะที่ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นจะทําใหตนทุนบริการของบริษัทสูงขึ้นดวย ดังนั้น ราคาน้ํามันจึงมีผลกระทบอยางมากตอกําไรของ
บริษัท
บริษัทไดตระหนักถึงตนทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความผันผวนของราคาน้ํามัน จึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของความผันผวน
ดังกลาวดวยนโยบายการกําหนดราคาซึ่งพิจารณาปจจัยราคาน้ํามันรวมดวย โดยสัญญาการใหบริการขนสงกับลูกคาสวนใหญจะ
กําหนดอัตราคาบริการที่สามารถปรับไดสวนหนึ่งตามราคาน้ํามันที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับราคาน้ํามันที่มีการปรับครั้งลาสุด โดย
คาบริการจะปรับไดตามสัดสวนที่ไดมีการกําหนดไวในสัญญา ซึ่งความสามารถในการปรับราคาคาบริการทําใหบริษัทสามารถลดความ
เสี่ยงจากผลกระทบของความผันผวนของราคาน้ํามันลงได
ทั้งนี้ ในไตรมาส 2 ป 2552 ราคาน้ํามันดีเซลในตลาดมีราคาเฉลี่ยเทากับ 21.57 บาทตอลิตร ซึ่งราคาน้ํามันดีเซลดังกลาว
เฉลี่ย (1 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2552) ไดปรับขึ้นเปน 24.37 บาทตอลิตร คิดเปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 12.98 ดังนั้นตนทุนน้ํามัน
ของบริษัทในไตรมาส 3 ป 2552 จึงมีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งหากบริษัทไมสามารถปรับราคาคาบริการได หรือการปรับขึ้นคาบริการไดบางสวน
อาจทําใหกําไรขั้นตนในไตรมาส 3 ป 2552 ลดลงจากไตรมาส 2 ป 2552
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ภาระผูกพันตามสัญญาเชาซื้อ ถาไมไดรับการตอสัญญา
ในชวงปลายป 2551 เคมทรานสไดมีการจัดเตรียมยานพาหนะและอุปกรณประกอบ เพื่อรองรับการใหบริการขนสงกาซ
ธรรมชาติสําหรับรถยนต (NGV) ทางรถยนตจากสถานีตนทางไปสงยังสถานีปลายทางในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สงผลใหเคมท
รานสมีหนี้สินจากสัญญาเชาซื้อจํานวน 82.25 ลานบาท ณ สิ้นป 2551 ทั้งนี้ หากเคมทรานสไมไดรับการตอสัญญาใหบริการขนสง NGV
จะทําใหเคมทรานสมีภาระผูกพัน (ประกอบดวยมูลคาของหนี้สินตามสัญญาเชาและดอกเบี้ยจายในอนาคต) ที่จะตองจายสําหรับ
สัญญาเชาจนครบกําหนดตามสัญญาจํานวน 94.12 ลานบาท อนึ่ง ณ 30 มิถุนายน 2552 เคมทรานสมีหนี้สินจากสัญญาเชาซื้อจํานวน
75.76 ลานบาท และมีภาระผูกพัน (ประกอบดวยมูลคาของหนี้สินตามสัญญาเชาและดอกเบี้ยจายในอนาคต) ที่จะตองจายสําหรับ
สัญญาเชาจนครบกําหนดตามสัญญาจํานวน 85.76 ลานบาท อยางไรก็ตาม เงินลงทุนสําหรับโครงการขนสงกาซ NGV ที่ขอนแกน เริ่ม
มีกระแสเงินสด (Cash Flow) เปนบวกในไตรมาส 2 ป 2552 และกําลังรับรูรายไดเพิ่มขึ้นตามภาวะความตองการใชกาซ NGV
การลดลงของกําไรตอหุนเนื่องจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน
ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิ 40.47 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตรากําไรตอหุนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักเทากับ 0.28 บาทตอหุน โดยภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้จํานวน 40 ลานหุน บริษัท
จะมีหุนที่ออกและเรียกชําระแลวเปน 200 ลานหุน ซึ่งจะสงผลใหอัตรากําไรตอหุนของบริษัทในป 2551 ลดลงจาก 0.28 บาทตอหุนเหลือ
0.20 บาทตอหุน และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนลดลงจากรอยละ 15.08 เปนรอยละ 14.03
สําหรับในงวด 6 เดือนแรกป 2552 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 60.87 ลานบาท อัตรากําไรตอหุนและผลตอบแทนผูถือหุนของ
บริษัท คํานวณปรับลดเต็มที่ (Fully Diluted) จากทุนเรียกชําระแลว 200 ลานหุน โดยคํานวณเปรียบเทียบเปนป (Annualized) จะ
เทากับ 0.61 บาทตอหุน และรอยละ 40.25 ตามลําดับ โดยภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน จะทําใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียน
สําหรับ การขยายธุรกิ จ ซึ่ง บริษั ทคาดวาจะทํ าใหผลการดํ าเนิ นงานในอนาคตมีการเติบ โต และมี ผลกํ าไรที่ คาดวาจะสามารถลด
ผลกระทบจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้
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