บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
สรุปภาพรวมของบริษัท
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) (Asia Green Energy Public Company Limited) (“บริษัท”)
กอตั้งโดยนายพนม ควรสถาพร ซึ่งไดจดทะเบียนกอตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
เทากับ 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 140,000,000 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบ
ลานบาทถวน) และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวเทากับ 105,000,000 บาท (หนึ่งรอยหาลานบาทถวน) แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 105,000,000 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจการนําเขาถานหิน และจัดจําหนายถานหินสะอาด (clean coal) คุณภาพสูง
จากตางประเทศ ใหกับกลุมโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ภายในประเทศ รวมถึงการจัดจําหนายกะลาปาลมใหกับลูกคา โดย
แนวคิดในการกอตั้งธุรกิจเริ่มจาก นายพนม ควรสถาพร เล็งเห็นโอกาสในการดําเนินธุรกิจดานเชื้อเพลิงถานหินในประเทศ
ไทย ซึ่งเปนเชื้อเพลิงที่มีตนทุนที่ถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ ประกอบกับสถานการณดานราคาน้ํามัน
และมีแนวโนมที่จะขาดแคลนตอไปในอนาคต
ทําใหโรงงาน
เชื้อเพลิงที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา
อุตสาหกรรมตาง ๆ ไดเริ่มหาชองทางการใชพลังงานอื่น ๆ เขามาทดแทนการใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต เพื่อ
ลดตนทุนใหสามารถแขงขันไดตอไป ทําใหถานหินเริ่มเขามามีบทบาทในการเปนแหลงเชื้อเพลิงใหมที่จะเขามาทดแทน
น้ํามัน ทางผูกอตั้งจึงไดทําการศึกษาและจัดทําการวิจัยธุรกิจดานเชื้อเพลิงถานหินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศจน
เกิดความมั่นใจวา แนวโนมการดําเนินธุรกิจนาจะเปนไปไดดวยดี ในการเปนผูจัดหาแหลงเชื้อเพลิงรูปแบบใหม ที่จะเขามา
ทดแทนน้ํามันที่กําลังอยูในชวงภาวะวิกฤติดานราคา ดังนั้น ในป 2547 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด จึงถูกกอตั้ง
ขึ้นมาอยางเปนทางการในปดังกลาว โดยมีสํานักงานใหญของบริษัทตั้งอยูเลขที่ 122/1 หมูที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสม
ดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยผลิตภัณฑที่บริษัทเปนผูจัดจําหนายสามารถแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ
ดังนี้
1. ถานหิน ประเภทบิทูมินัส
2. กะลาปาลม (ทั้งนี้ทางบริษัทไดหยุดการเปนผูจัดจําหนายกะลาปาลมตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป 2551
เปนตนไป)
นอกจากนี้ บริษัทไดตั้งสํานักงานสาขาเพื่อใชเปนคลังเก็บสินคาและโรงงานคัดแยกถานหิน จํานวน 3 แหง ไดแก
1. สํานักงานสาขาจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยูท่ี 99/99 หมูที่ 2 ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บน
พื้นที่ขนาด 35-1-82 ไร โดย ณ 30 กันยายน 2551 มีกําลังการผลิตเต็มที่สามารถคัดแยกถานหินไดประมาณ
6,000 ตันตอวัน โดยปจจุบันมีกําลังการผลิตจริงเทากับ 2,300 ตันตอวัน และมีพื้นที่สามารถเก็บสต็อกถาน
หินไดในปริมาณสูงสุด 250,000 ตัน
2. สํานักงานสาขาจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยูที่ 88 หมูที่ 6 ตําบลหนองชุมพล อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี บน
พื้นที่ขนาด 177-3-75.9 ไร โดย ณ 30 กันยายน 2551 มีกําลังการผลิตเต็มที่สามารถคัดแยกถานหินได
ประมาณ 2,000 ตันตอวัน โดยปจจุบันมีกําลังการผลิตจริงเทากับ 750 ตันตอวัน และมีพื้นที่สามารถเก็บ
สต็อกถานหินไดในปจจุบันเทากับ 150,000 ตัน โดยสามารถขยายพื้นที่เก็บสต็อกไดในปริมาณสูงสุดถึง
250,000 ตัน
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3. สํานักงานสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูที่ 11 หมูที่ 5 ตําบลปากจั่น อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยสํานักงานสาขาแหงนี้มีลักษณะเปนคลังสินคา โดยจะไมมีกระบวนการคัดแยกถาน
หินแตอยางใด
ทั้งนี้สํานักงานสาขาจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรี
จะทําการคัดแยกถานหินโดยใชเครื่องจักรที่มี
ประสิทธิภาพสูง เพื่อใหไดถานหินที่มีคุณภาพตรงกับความตองการของลูกคา และใหคําแนะนําในการใชงานแกกลุมลูกคา
เปนสําคัญ ซึ่งบริษัทมีทีมงานที่เชี่ยวชาญพรอมใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับเปลี่ยนบอยเลอร หรือปรับปรุงเพื่อให
สามารถใชกับเชื้อเพลิงที่ไมใชน้ํามันได โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานสูงสุด ใหกับอุตสาหกรรมตั้งแต
ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ และการคํานึงถึงการใหบริการหลังการขาย (after sales service) ดวยทีมงานที่สามารถติดตาม
ดูแลอยางใกลชิดพรอมแกปญหาใหกับลูกคาทุกเมื่อที่ตองการ เหลานี้จึงนับเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทสามารถสราง
รายไดจากการขายใหเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องได โดยกลุมลูกคาที่บริษัทใหบริการในปจจุบัน จะอยูในกลุมอุตสาหกรรม
กระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอาหารเปนสําคัญ นอกจากนี้บริษัทยังไดเริ่มขยายฐานลูกคาไปยัง
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต อุตสาหกรรมพลังงาน เชน โรงงานผลิตเอทานอล โรงไฟฟา เปนตน ซึ่งจะเปนกลุมลูกคาที่มี
ศักยภาพของบริษัทตอไปในอนาคต
ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานที่ผานมา บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายอยางตอเนื่อง นับตั้งแต
ป 2547 ซึ่งเปนปกอตั้งบริษัท โดยบริษัทสามารถสรางรายไดในป 2548 ป 2549 และ ป 2550 เทากับ 86.78 ลานบาท
493.08 ลานบาท และ 950.48 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นถึงแนวโนมการเจริญเติบโตในชวง 3 ปที่ผานมา มีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยปละไมต่ํากวารอยละ 230.95 สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2551 นั้น บริษัทสามารถสรางรายไดจากการขาย
ไดเทากับ 1,517.18 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตถึงรอยละ 133.15 ของรายไดจากการขายในชวงเดียวกันของป
2550
บริษัทมีเปาหมายในการรักษาระดับการเปนหนึ่งในผูนําธุรกิจดานการนําเขาและจัดจําหนายถานหิน โดยใน
ดานการตลาด
บริษัทมีนโยบายการขยายตลาดไปยังกลุมลูกคาที่อยูระหวางการพิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนประเภท
เชื้อเพลิงที่ใชในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะบอยเลอร จากการใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง มาเปนการใชถานหิน โดยทาง
บริษัทมีทีมงานที่พรอมใหคําแนะนําและสรางความรู ความเขาใจใหเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อชวยแกปญหาดานตนทุนการผลิตที่
เพิ่มสูงขึ้นจากการใชน้ํามันเตา เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหเกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่บริษัทได
เขาไปเปนผูใหบริการจัดหาถานหิน
ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยใหสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง นอกจากการใหความสําคัญดานการจัดหาแหลงวัตถุดิบคุณภาพสูง และ
ทีมงานผูใหบริการแลว บริษัทยังไดวางแผนเรื่องการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณที่จะใชในกระบวนการคัดแยกถานหิน
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรู และความชํานาญในดานการใหบริการที่
สูงขึ้นไป เพื่อรองรับการขยายการใหบริการ และสําหรับดานการบริหารจัดการนั้น ทางบริษัทไดวางแผนเพื่อยกระดับ
ระบบการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน ซึ่งจะสงผลใหบริษัทสามารถลดตนทุนและเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน
โดยบริษัทไดกําหนดเปาหมายการเติบโตของรายไดโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 20 ตอป ภายใน 3 ปตอจากนี้ไป ดวย
การขยายฐานลูกคาไปยังกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังคงใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตใหเปลี่ยนมาใช
ถานหินเปนเชื้อเพลิงแทน และนําจุดเดนและขอไดเปรียบที่สําคัญของถานหินมานําเสนอเพื่อสรางความเขาใจใหเกิดขึ้น
ในกลุมลูกคา ซึ่งจะเนนถึงผลประโยชนในระยะยาวจากการประหยัดตนทุนดานพลังงานเปนสําคัญ โดย ณ วันที่ 30
กันยายน 2551 บริษัทมีลูกคาที่ใหบริการอยางตอเนื่องคิดเปนจํานวนรวมกวา 280 ราย จากจํานวนฐานลูกคาทั้งสิ้น
เทากับ 490 ราย ซึ่งสวนใหญจะเปนกลุมลูกคาที่อยูในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว
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อุตสาหกรรมกระดาษ ทั้งนี้คาดวาภายหลังจากการดําเนินการดานการตลาดเชิงรุก จะชวยใหบริษัทสามารถขยาย
จํานวนฐานลูกคาไดเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะการขยายฐานไปยังกลุมลูกคาในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต อุตสาหกรรม
พลังงาน นอกจากนี้บริษัทยังไดกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนอยางเหมาะสม โดย
กําหนดนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ภาวะอุตสาหกรรมถานหิน
ปจจุบันภาวะอุตสาหกรรมถานหินไดขยายตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ทําให
อุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง มีการปรับตัวมาใชพลังงานทดแทนประเภทอื่นเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
พลังงานถานหิน ซึ่งมีคุณสมบัติใกลเคียงน้ํามันเตาแตราคายังต่ํากวามาก เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ ในขณะที่ใน
ประเทศไทยยังมีขอจํากัดเรื่องแหลงผลิต ซึ่งถานหินที่มีอยูในประเทศไทยคือ ถานหินประเภทลิกไนตและซับบิทูมินัส ซึ่งมี
ปริมาณจํากัดและเปนถานหินลิกไนตที่มีอยู เปนถานหินคุณภาพต่ํา ซึ่งเทากับเปนการเปดโอกาสใหผูนําเขาและจัด
จําหนายถานหินคุณภาพดีจากตางประเทศมีผลการดําเนินงานที่เติบโตอยางตอเนื่อง จากปริมาณความตองการถานหิน
คุณภาพดีเพื่อใชในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามภาวการณเปลี่ยนแปลงจากปจจัยทางดานราคา
น้ํามัน และการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามธุรกิจการจําหนายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย ยังเปนธุรกิจที่มีผูประกอบการนอยราย ซึ่งในประเทศไทย มีบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) บริษัท ลานนารี
ซอรสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ดําเนินบทบาทเปนผูจัดจําหนายที่สําคัญ
ของไทยในขณะนี้ ซึ่งแตละบริษัทดังกลาวขางตน จะมีการกําหนดประเภทกลุมลูกคาหลักที่แตกตางกัน โดยบริษัท บานปู
จํากัด (มหาชน) บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) จะเนนกลุมลูกคาที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ สําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ปจจุบันผูจัดจําหนายที่เปนที่รูจักดีในตลาดนี้คือ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิส
เซส จํากัด (มหาชน) และยังมีผูประกอบการรายยอยอีกประมาณ 4 - 5 ราย ทั้งนี้ภาวะการแขงขันของกลุมผูจัดจําหนาย
ถานหินในประเทศไทยขณะนี้ยังมีการแขงขันที่ไมสูงมากนัก อีกทั้งผูประกอบการแตละรายยังสามารถขยายตลาดและเพิ่ม
ฐานลูกคาไดอีกมาก
แนวโนมอุตสาหกรรมถานหิน
จากขอมูลของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ใหขอมูลเกี่ยวกับการใชลิกไนต และถาน
หิน ในชวงป 2551 ที่ผานมาวา มีการใชถานหินเพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 9.7 โดยประกอบดวยการใชลิกไนต 18 ลานตัน
และถานหินนําเขา 17 ลานตัน โดยการใชลิกไนตสวนใหญจะเปนการใชในภาคการผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย สวนที่เหลือจํานวนเล็กนอยจะถูกนําไปใชในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดแก การผลิตปูนซีเมนต กระดาษ
อุตสาหกรรมอาหาร และอื่น ๆ โดยการใชลิกไนตในภาคอุตสากรรมไดลดลงมากเนื่องจากอุปทานในประเทศลดจากการที่
บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) หยุดผลิต เนื่องจากปริมาณสํารองหมด ไมมีแหลงสัมปทานใหม ทําใหตองใช
ถานหินนําเขาทดแทน ขณะที่การใชถานหิน แบงเปนการใชในอุตสาหกรรม และใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของ
ผูผลิตไฟรายเล็ก (SPP) และ ผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ (IPP) ซึ่งจากขอมูลที่กลาวมา พบวา ในชวงป 2551 ถานหินนําเขาได
เขามามีบทบาทเพื่อทดแทนการใชลิกไนต ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยจากขอมูลของ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร พบวา มูลคาการนําเขาถานหินทุกประเภท
ของไทยในขณะนี้ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตชวงป 2548 ถึงชวง 10 เดือนแรกของ ป 2551 ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกลาว มาจาก
การเพิ่มขึ้นของทั้งปริมาณและมูลคาการนําเขา ตามอุปสงคในประเทศที่เพิ่มขึ้น ในแงของการเปนพลังงานทางเลือกเพื่อ
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ทดแทนน้ํามันเตา รวมถึงลิกไนตในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีอัตราการขยายตัวของมูลคาการนําเขา เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางป 2549 และ 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 57.91 และสําหรับชวง 10 เดือนแรกของป 2550 เทียบกับป 2551
พบวา เพิ่มขึ้นรอยละ 25.59 หากนําขอมูลดังกลาวมาเปรียบเทียบกับขอมูลของกรมศุลกากร พบวา มูลคาการนําเขาถาน
หินในชวง 10 เดือนแรกของป 2551 มีมูลคาเทากับ 30,677.22 ลานบาท โดยสามารถแบงเปนถานหินประเภทบิทูมินัส ซึ่ง
เปนถานหินที่บริษัทเปนผูนําเขาและจัดจําหนายเทากับ 15,058.67 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 49.09 จากมูลคา
การนําเขาถานหินทั้งหมด โดยในชวง 10 เดือนแรกของป 2551 การนําเขาถานหินประเภทบิทูมินัสจากอินโดนีเซีย คิดเปน
มูลคาเทากับ 10,880.41 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 72.25 ของมูลคาการนําเขาถานหินประเภทบิทูมินัสทั้งหมด

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
เมื่อพิจารณาภาพรวมของบริษัทในเบื้องตนพบวา รายไดหลักของบริษัทมาจากการจําหนายเชื้อเพลิง 2 ประเภท
คือ ถานหิน และกะลาปาลม (ทั้งนี้ทางบริษัทไดหยุดการเปนผูจัดจําหนายกะลาปาลมตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป 2551 เปน
ตนไป) ดังนั้น แนวโนมการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทจึงคาดวา จะเปนไปในทิศทางที่มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง
โดยมีปจจัยเสริมหลักจากการที่ภาวะราคาน้ํามันมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวงหลายปที่ผานมา ทําใหโรงงาน
อุตสาหกรรมหลายแหงตองปรับตัวโดยหันมาพิจารณาสรรหาพลังงานเชื้อเพลิงที่เปนทางเลือกใหม แทนการใชน้ํามันเตา
เปนเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิตที่สําคัญ ซึ่งถานหินถือเปนพลังงานทางเลือกที่สําคัญอยางหนึ่งที่ถูกนํามาพิจารณาใช
ทดแทนน้ํามันเตาในชวงเวลานี้ และคาดวาจะมีแนวโนมความตองการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้สาเหตุที่สําคัญมาจาก
การที่ถานหินมีราคาตนทุนถูกกวาซึ่งจะทําใหในกระบวนการผลิตมีตนทุนการผลิตที่ลดลง และเมื่อเปรียบเทียบราคาและ
คาความรอนของถานหินกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ แลว ถานหินจึงเปนเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกสามารถสรางความไดเปรียบใน
เรื่องตนทุนการผลิตไดเปนอยางดี ดังนั้นปจจุบันนี้โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ในประเทศไทย จึงเปลี่ยนมาใชถานหินเปน
เชื้อเพลิงโดยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับขณะนี้ยังมีผูประกอบการในประเทศเปนจํานวนไมมากที่ดําเนินธุรกิจ
จําหนายถานหิน จึงนับเปนโอกาสทางธุรกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของการเปนผูนําเขาและจัดจําหนายถานหินคุณภาพดีใหกับ
บริษัท ดังจะเห็นไดจากความสามารถของบริษัทในการขยายฐานลูกคาไดเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 196 ราย ในป 2549
เพิ่มขึ้นเปนประมาณ 490 ราย ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 (ในจํานวนนี้มีลูกคาที่ใหบริการอยางตอเนื่องประมาณ 280
ราย) ซึ่งนอกจากโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจจากภาวะราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นแลว ปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งคือ ความ
พิถีพิถันในการคัดเลือกและจัดหาถานหินคุณภาพสูงที่จะนํามาจําหนายใหกับลูกคา รวมถึงการใหความสําคัญเปนอยาง
มากกับการใหบริการแกลูกคา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก อาทิเชน การบริการขนสงสินคาเพื่อใหทันกับความตองการ
ของลูกคา และเพื่อเปนการรองรับการใหบริการดังกลาว บริษัทจึงไดมีการจัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต
จํากัด ขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 โดยบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) เขาเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ
99.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัท (บริษัทยอยมีทุนจดทะเบียนเทากับ 1.00 ลานบาท) ทั้งนี้เพื่อชวยเสริม
ความแข็งแกรงในการดําเนินธุรกิจ และเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดในดานการใหบริการใหกับลูกคา โดยบริษัท เอ.จี.อี.
ทรานสปอรต จํากัด ไดเริ่มใหบริการดานการขนสงแกบริษัทไดตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551
รายได
บริษัทมีรายไดหลักจากการจําหนายถานหินและกะลาปาลมเปนสําคัญ
ทั้งนี้จะมีรายไดอีกเล็กนอยจากการ
ใหบริการน้ํามันเชื้อเพลิงแกบริษัทในเครือ คิดเปนรายไดจากการขายโดยรวมของบริษัท โดยรายไดจากการขายของบริษัท
ในชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 เทากับ 1,517.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวง 9 เดือนแรกของป 2550 ที่มีรายไดจากการขาย
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เทากับ 650.73 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 133.15 โดยสาเหตุสําคัญของรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว
เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณถานหินที่จําหนาย รวมทั้งราคาจําหนายเฉลี่ยตอตันที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ปริมาณ
จําหนายกะลาปาลมมีจํานวนที่ลดลง อยางไรก็ตาม ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป 2551 บริษัทจะไมปรากฏรายไดจากการ
จําหนายกะลาปาลมอีกตอไป
สําหรับรายไดจากการขายของบริษัทในป 2550 เทากับ 950.48 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 ที่มีรายไดจากการ
ขายเทากับ 493.08 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 92.77 และจากผลการดําเนินงานในป 2548 บริษัทมีรายได
จากการขายเทากับ 86.78 ลานบาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากป 2549 เทากับ 406.30 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ
468.17 โดยการเพิ่มขึ้นของรายไดในอัตราที่สูงอยางตอเนื่องดังกลาว สาเหตุหลักเปนผลจากการที่บริษัทสามารถขยายฐาน
ลูกคาไดเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยในป 2548 บริษัทมีจํานวนลูกคา 55 ราย เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปนประมาณ 300 ราย ในป
2550
ทั้งนี้ บริษัทมีรายไดรวม ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 เทากับ 1,526.50 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวง 9 เดือนแรกของป 2550 ที่มีรายไดรวมเทากับ 655.19 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 132.99
สําหรับในป 2550 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 955.61 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 และ 2548 ที่มีรายไดรวม
เทากับ 496.50 ลานบาท และ 88.24 ลานบาท ตามลําดับ
อัตรากําไรขั้นตน และอัตรากําไรสุทธิ
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2551 บริษัทมีสัดสวนกําไรขั้นตน คิดเปนรอยละ 20.14 ของรายไดจากการขาย คิด
เปนสัดสวนกําไรขั้นตนที่ลดลงจากชวง 9 เดือนแรกของป 2550 ที่มีสัดสวนกําไรขั้นตน คิดเปนรอยละ 20.61 ของรายได
จากการขาย หรือคิดเปนมูลคากําไรขั้นตน ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 และ 2550 เทากับ 305.54 ลานบาท และ
136.01 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับสาเหตุของกําไรขั้นตนที่ลดลง เปนผลมาจากการที่บริษัทมีสัดสวนตนทุนขายที่เพิ่มขึ้น
จากราคาตนทุนถานหินนําเขามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับตนทุนดานการขนสงถานหินจากตางประเทศ ไดแก คา
น้ํามันเชื้อเพลิง คาระวางเรือ มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น เหลานี้เปนปจจัยที่สงผลใหบริษัทมีตนทุนขายเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางชวงเดียวกันของป 2550 และ 2551
ในป 2550 บริษัทมีสัดสวนกําไรขั้นตน คิดเปนรอยละ 20.61 ของรายไดจากการขาย คิดเปนสัดสวนกําไรขั้นตนที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2548 ที่มีสัดสวนกําไรขั้นตนในป 2549 คิดเปนรอยละ 13.24 ของรายไดจากการขาย และ
มีสัดสวนขาดทุนในป 2548 คิดเปนรอยละ 3.33 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ หรือคิดเปนมูลคากําไรขั้นตน ในป
2550 และ 2549 เทากับ 195.88 ลานบาท และ 65.29 ลานบาท ตามลําดับ และคิดเปนผลขาดทุน ในป 2548 เทากับ 2.89
ลานบาท ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาอัตรากําไรสุทธิของบริษัท พบวา ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 บริษัทมีสัดสวนกําไรสุทธิ คิดเปน
รอยละ 7.24 คิดเปนสัดสวนกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากชวง 9 เดือนแรกของป 2550 ที่มีสัดสวนกําไรสุทธิ คิดเปนรอยละ 6.66
หรือคิดเปนมูลคากําไรสุทธิ ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 และ 2550 เทากับ 110.59 ลานบาท และ 43.30 ลานบาท
ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําใหบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากเดิมนั้น เกิดจากการที่บริษัทสามารถบริหารคาใชจาย
ในการขายและบริหารไดลดลงจากเดิม แมวาจะมีสัดสวนตนทุนขายและดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมก็ตาม
บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิใน ป 2550 คิดเปนรอยละ 6.62 คิดเปนสัดสวนกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตป
2548 ที่มีสัดสวนกําไรสุทธิในป 2549 คิดเปนรอยละ 3.29 และมีสัดสวนขาดทุนในป 2548 คิดเปนรอยละ 8.21 หรือคิดเปน
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มูลคากําไรสุทธิ ในป 2550 และ 2549 เทากับ 63.24 ลานบาท และ 16.32 ลานบาท ตามลําดับ และคิดเปนผลขาดทุนในป
2548 เทากับ 7.25 ลานบาท ตามลําดับ
สินทรัพย
บริษัทมีมูลคาสินทรัพยรวม ณ 30 กันยายน 2551 เทากับ 1,586.61 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ
703.07 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 271.44 ลานบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2548 เทากับ 249.69 ลานบาท
ตามลําดับ โดยสินทรัพยรวมของบริษัทจะคิดเปนสัดสวนของสินทรัพยหมุนเวียนมากกวารอยละ 85 ซึ่งมูลคาสินทรัพยรวม
ของบริษัทมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนผลมาจากสาเหตุตาง ๆ ดังนี้
- เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ 31 ธันวาคม ป 2548 ป 2549 ป 2550 และ ณ 30 กันยายน 2551
เทากับ 0.11 ลานบาท 14.00 ลานบาท 8.66 ลานบาท และ 11.81 ลานบาท ตามลําดับ โดยเงินสดและเงินฝากสถาบัน
การเงินใน ป 2549 เพิ่มขึ้นจากป 2548 เปนจํานวนมาก เนื่องจากการมีผลกําไรจากการดําเนินงานที่ดีขึ้นจากเดิม และ
การมีเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น สําหรับป 2550 ถึงชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 บริษัทมีเงินสด
และเงินฝากจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักสําคัญคือ บริษัทมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นจากเดิม
- ลูกหนี้การคา ณ 31 ธันวาคม ป 2548 ป 2549 ป 2550 และ ณ 30 กันยายน 2551 เทากับ 62.14 ลานบาท
88.29 ลานบาท 194.10 ลานบาท และ 341.31 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่
ผานมา โดยเปนไปอยางสอดคลองตามการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน นอกจากนี้บริษัท
ยังสามารถบริหารระยะเวลาเก็บหนี้ไดดีขึ้น โดยในชวงป 2548 ป 2549 ป 2550 และชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 มี
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เทากับ 128.88 วัน 54.91 วัน 53.48 วัน และ 47.64 วัน ตามลําดับ สําหรับนโยบายการตั้งคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้น บริษัทไดกําหนดนโยบายโดยเริ่มตั้งสํารองในอัตรารอยละ 50 ของมูลคาหนี้ที่คางชําระ สําหรับ
ลูกคาที่คางชําระ 7 – 12 เดือน และจะตั้งสํารองในอัตรารอยละ 100 ของมูลคาหนี้ที่คางชําระ สําหรับลูกคาที่คางชําระ
เกิน 12 เดือน และลูกคาที่ทางบริษัทไดดําเนินการฟองรองและทางศาลไดประทับรับฟองเรียบรอยแลว
- สินคาคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม ป 2548 ป 2549 ป 2550 และ 30 กันยายน 2551 เทากับ 145.71 ลานบาท
134.01 ลานบาท 377.30 ลานบาท และ 1,011.33 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสินคาคงเหลือของบริษัทคือ ปริมาณถานหิน
และกะลาปาลมที่เก็บสตอกไวเพื่อใชในการจําหนาย ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนั บ ตั้ ง แตป 2548
จนถึ ง ป จจุบัน สํา หรั บ ปริม าณสิน คา คงเหลือ ที่ ลดลงเมื่อ เปรียบเทีย บระหวา งป 2548 และ 2549 เนื่อ งจาก ในชว ง
ป 2548 เปน ชว งแรกของการดํา เนิน ธุรกิจ ทํา ใหยัง ไม สามารถคาดคะเนการจัดเก็บสตอ กสิน คา คงเหลือ ที่
สอดคลอ งกับ ปริม าณความตอ งการของลูกคา ไดอ ยา งถูกตองมากนัก ประกอบกับปริมาณการขายยังมีมูลคาไมสูง
มากนัก อยางไรก็ตามปริมาณความตองการของลูกคาคอย ๆ เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2549 เปนตนมา ทําให
บริษัทจําเปนตองวางแผนการจัดเก็บสตอกสินคาคงเหลือใหเพียงพอตอปริมาณความตองการ และจะตองปองกันปญหา
การขาดแคลนสินคาที่จะสงมอบใหกับลูกคา ประกอบกับราคาถานหินในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความ
ตองการบริโภคที่สูงขึ้น สงผลใหบริษัทจําเปนตองวางแผนการบริหารตนทุนการสั่งซื้อถานหินเพื่อแกไขราคาตนทุนถาน
หินที่อาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไดในอนาคต
เหลานี้จึงเปนเหตุผลที่ทําใหบริษัทจําเปนตองมีปริมาณสินคาคงเหลืออยูใน
ระดับที่สูงเพียงพอที่จะปองกันปญหาดังกลาวไมใหเกิดขึ้นได โดยในชวงป 2548 ป 2549 ป 2550 และ ชวง 9 เดือนแรก
ของ ป 2551 บริษัทมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย เทากับ 318.49 วัน 117.70 วัน 121.97 วัน และ 154.72 วัน ตามลําดับ
หรือคิดเปนระยะเวลาการจัดเก็บสินคาเพื่อพรอมจําหนายไดสําหรับระยะเวลาประมาณ 5 เดือน ทั้งนี้ ในชวง 9 เดือน
แรกของป 2551 บริษัทมีระยะเวลาการจัดเก็บสินคานานมากขึ้น เนื่องจากราคาถานหินในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอยาง
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ตอเนื่อง เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจสงผลใหบริษัทมีตนทุนสินคาที่สูงขึ้นไดในอนาคต บริษัทจึงจําเปนตองเรง
การสั่งซื้อและนําเขาถานหินในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ประกอบกับความตองการของลูกคาในการสั่งซื้อถานหินเพื่อใช
เปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
รวมทั้งปญหาการไมมีพื้นที่สําหรับสต็อกถานหินเพื่อใชใน
กระบวนการผลิตของกลุมลูกคา
ดังนั้นทางบริษัทจึงจําเปนจะตองสต็อกถานหินไวในปริมาณที่มากเพื่อจะสามารถ
ปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปญหาดานราคา และเพื่อรองรับกับความตองการของลูกคาไดอยางตอเนื่อง สําหรับ
กะลาปาลมนั้น นับตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป 2551 ที่ผานมา บริษัทไมมีการจัดเก็บสต็อกอีกตอไป เนื่องจากไดยกเลิก
การขายสินคาดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ ณ 31 ธันวาคม ป 2548 ป 2549 ป 2550 และ 30 กันยายน 2551 เทากับ
21.87 ลานบาท 29.74 ลานบาท 94.09 ลานบาท และ 206.09 ลานบาท ตามลําดับ โดยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ
มีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยในป 2549 บริษัทไดลงทุนในสวนของการปรับปรุงพื้นที่
การกอสรางลานสําหรับเทกองถานหิน และเริ่มติดตั้งเครื่องจักรเพื่อใชในการคัดแยกถานหิน สําหรับป 2550 นั้น บริษัท
ไดเนนการลงทุนในสวนของการกอสรางโกดังเก็บสินคาและโรงคัดแยกถานหิน การกอสรางสายพานเพื่อลําเลียงถานหิน
สําหรับเขาเครื่องคัดแยก รวมถึงการลงทุนในสวนของเครื่องจักร และอุปกรณ สําหรับสํานักงานสาขาจังหวัดสมุทรสาคร
และจังหวัดเพชรบุรี เพิ่มขึ้นจากเดิม สําหรับชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 นั้น บริษัทไดมีการลงทุนที่สําคัญคือ การซื้อ
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินสําหรับสํานักงานสาขาจังหวัดเพชรบุรี รองลงมาคือ การลงทุนซื้อเครื่องจักร เครื่องมือและ
อุปกรณที่ใชในกระบวนการคัดแยกถานหิน และการลงทุนเพิ่มเติมในสวนของการปรับปรุงอาคารโรงงาน การซื้ออุปกรณ
และรถสําหรับใชงานภายในสํานักงานสาขาจังหวัดสมุทรสาคร
- เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย คือ บริษัท เอ.จี.อี. ทราน
สปอรต จํากัด เปนเงินจํานวน 0.99 ลานบาท โดยทางคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 มีมติใหลงทุน
ในบริษัทดังกลาวในสัดสวนรอยละ 99.00 จากทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท (รายการนี้ปรากฏเฉพาะในงบดุล ณ วันที่
30 กันยายน 2551 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ)
หนี้สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีหนี้สินรวม เทากับ 1,367.49 ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 ที่มีหนี้สินรวม เทากับ 571.64 ลานบาท และเพิ่มขึ้นจาก 244.19 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ
238.13 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามลําดับ โดยการที่บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนั้น เนื่องจาก
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัทมีภาระหนี้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป ภาษีเงินไดคางจาย หนี้สินหมุนเวียนอื่น และหนี้สินตาม
สัญญาเชาซื้อ-สุทธิ ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป ยกเวนในสวนของรายการเจาหนี้การคา และเงินกูยืมระยะยาว – สุทธิ ที่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 มีมูลคาลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยสาเหตุที่รายการเจาหนี้การคา
ลดลงเนื่องจาก บริษัทมีการจายชําระหนี้เร็วขึ้นกวาเดิม สวนรายการเงินกูยืมระยะยาวนั้น เริ่มเกิดขึ้นในป 2550 โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อนําไปใชลงทุนในคลังสินคาและโรงคัดแยกถานหินที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี และในชวง 9
เดือนแรกของป 2551 ที่ผานมา บริษัทไมไดมีการขอรับการสนับสนุนเงินกูดังกลาวเพิ่มจากสถาบันการเงิน โดยสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหรายการหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 เพิ่มขึ้นจากเดิมอยางมีนัยสําคัญนั้น เกิดจากสวนของหนี้สิน
หมุนเวียนรวมที่เพิ่มสูงขึ้นจากรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ที่เพิ่มขึ้นเปน 1,125.47
ลานบาท จากเดิม 422.23 ลานบาท ในป 2550 และรายการเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันซึ่งมียอดคงคาง
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เทากับ 19.50 ลานบาท จากเดิมที่ไมมียอดคงคางในป 2550 อยางไรก็ตามรายการหนี้สินดังกลาวเปนรายการหนี้สินที่
สําคัญเพื่อใชเสริมสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจ และเปนไปอยางสอดคลองกับการเติบโตของรายไดจากการขาย และ
การจัดเก็บสต็อกสินคาที่จําเปนจะตองมีการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรองรับกับการเติบโตของยอดขาย
สําหรับในสวนของ
หนี้สินไมหมุนเวียนนั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 มีมูลคาเพิ่มขึ้นจากเดิมเชนกัน โดยมีมูลคาของหนี้สินไมหมุนเวียน
เทากับ 37.90 ลานบาท จากเดิม 18.38 ลานบาท ในป 2550 สําหรับสาเหตุของการเพิ่มขึ้นดังกลาวเกิดจากการที่บริษัทมี
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ คิดเปนมูลคาเทากับ 24.67 ลานบาท จากเดิม 3.15 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
โดยหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อที่เพิ่มขึ้นดังกลาว เกิดจากการรวมสวนของบริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด ในฐานะบริษัท
ยอยที่ทําสัญญาเพื่อเชาซื้อรถสําหรับใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีสวนของผูถือหุน เทากับ 219.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2550 ที่มีสวนของผูถือหุนรวม เทากับ 131.43 ลานบาท และเพิ่มขึ้นจาก 27.25 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549 และ 11.56 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามลําดับ โดยบริษัทมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นตลอด
ระยะเวลา ที่ผานมา ซึ่งสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรของบริษัทที่เพิ่มขึ้นตามผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผานมา จากตัวเลขผลขาดทุนสะสมของป 2548 เทากับ 8.44 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน
กําไรสะสมของป 2549 ป 2550 และชวง 9 เดือนแรกของป 2551 เทากับ 7.25 ลานบาท 70.49 ลานบาท และ 110.59
ลานบาท ตามลําดับ อยางไรก็ตามในชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 ที่ผานมา บริษัทมีการจายเงินปนผลจํานวน 66.96 ลาน
บาท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ที่ผานมา และมีการเพิ่มขึ้นของทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทจากเดิม 20.00
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปน 105.00 ลานบาท (จากทุนจดทะเบียนจํานวน 140.00 ลานบาท) ณ วันที่ 30
กันยายน 2551

โครงการในอนาคต
บริษัท ไดวางแผนเกี่ยวกับการดําเนินโครงการในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• สํานักงานสาขาแหงที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี มีโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรักษาคุณภาพสินคาและการดูแล
สิ่งแวดลอมของโรงงาน โดยการกอสรางอาคารวัตถุดิบ ขนาด 60 x 100 เมตร สูง 10 เมตร
• การลงทุนดานระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
o หองบัญชาการ (war room)
o โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (ERP) พรอมระบบสื่อสาร และคูมือการใชงาน
o ฮารดแวร
• การวิจัยและพัฒนา ผานโครงการศึกษาการทําถานหินอัดกอนเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา

สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 35,000,000 หุน โดยเสนอ
ขายตอ ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนาย เสนอขายตอนักลงทุนประเภทสถาบัน และผูมีอุป
การคุณของบริษัท การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทไมไดมีการจัดสรรหุนใหแกประชาชนในวงกวาง
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เนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายมีจํานวนจํากัด โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 6.50 บาท คิดเปน Price/Earning Ratio
เทากับ 7.85 เทา (โดยสวนของ Earning per share คํานวณจากผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต
เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม ป 2551) และมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท การเสนอขายหุนครั้งนี้คิดเปนสัดสวนรอยละ
25.00 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน โดยทําการเสนอขายในวันที่ 17 18 และ 19 กุมภาพันธ 2552 โดย
บริษัทมีวัตถุประสงคที่จะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนไปใชดําเนินการดานตาง ๆ ไดแก
โครงการปรับปรุงคลังสินคาและโรงคัดแยก ดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ และเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงคจะนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม
เอ ไอ ภายหลังจากที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลว
อนึ่ง กอนการตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผูลงทุนควรใชวิจารญาณในการพิจารณาปจจัยความ
เสี่ยงที่ปรากฏในสวนที่ 2 หัวขอ 1.1 - 1.5 โดยมีปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ สามารถสรุปได ดังนี้

ปจจัยความเสี่ยง
บริษัทมีปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ดังตอไปนี้
1. ความเสี่ยงจากการดําเนินการขนสงสินคาทางเรือมาจากตางประเทศ
เนื่องจากบริษัทนําเขาถานหินมาจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อจําหนาย ทําใหมีความจําเปนตองใชวิธีการขนสง
ถานหินมาทางเรือ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงหากเกิดกรณีที่ไมมีเรือขนสง หรือเรือขนสงมีจํานวนไมเพียงพอ รวมทั้งคาใชจายดาน
คาระวางเรือที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดเวลา
อยางไรก็ตาม ทางบริษัทตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดกําหนดวิธีการปองกัน อาทิ การทําสัญญาจาง
เรือกับผูใหบริการเรือขนสงเปนระยะเวลา 1 ป ซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นใจวา จะมีเรือขนสงเพื่อจัดสงสินคาใหกับบริษัท
อยางแนนอนในระดับหนึ่ง รวมทั้งทําใหสามารถคาดการณคาใชจายเกี่ยวกับคาขนสงไดแมนยํายิ่งขึ้น นอกจากนี้ ใน
สัญญาซื้อขายถานหินบางสวนไดรวมคาบริการขนสงถานหินจากประเทศอินโดนีเซียมายังทาเรือจังหวัดสมุทรสาครไวแลว
เชนกันซึ่งผูขายสินคาจะตองจัดหาเรือขนสงให รวมทั้งทางบริษัทยังมีการติดตามขาวสารเกี่ยวกับสถานการณ และ
คาดการณคาระวางเรือลวงหนา เพื่อใหสามารถปรับตัวและวางแผนรับมือไดทันกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากการวางแผนเพื่อลดปญหาความเสี่ยงดานการจัดหาเรือเพื่อขนสงสินคาจากตางประเทศแลว บริษัท
ยังตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดในระหวางการเดินทางเพื่อขนสงสินคามาทางเรือ
ทางบริษัทจึงไดทําสัญญา
ประกันภัยในระหวางการขนสงไวสําหรับทุกเที่ยวเรือของการขนสงแบบ Total Loss ซึ่งจะสามารถเรียกชดเชยคาเสียหายได
กรณีที่เรือขนสงจมลงทั้งลําเทานั้น และที่ผานมาบริษัทประกันภัยจะไมรับประกันความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในชวงหนามรสุม ซึ่งโดยปกติหนามรสุมจะเกิดขึ้นตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกป
ทั้งนี้ในอดีตบริษัทเคยไดรับความเสียหายจากการสูญเสียปริมาณถานหินจากลมมรสุมพัดถานหินตกน้ํา
ระหวางการขนสง ในชวงเดือนพฤศจิกายน ป 2550 ที่ผานมา แตทั้งนี้สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดเหตุการณดังกลาวเกิดจากเรือ
ขนสงที่มีสภาพบกพรองในบางสวน ประกอบกับเปนชวงหนามรสุม จากเหตุการณดังกลาวทําใหปจจุบันบริษัทไดกําหนด
มาตรการเนนการตรวจสอบอยางเขมงวดของเรือขนสงวา มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม ประกอบกับเนื่องจากปจจุบันธุรกิจ
การประกันภัยมีการแขงขันสูง บริษัทประกันภัยจึงไดเปดรับการประกันภัยเพื่อคุมครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติใน
ระหวางการขนสงทางเรือ ตั้งแตเดือนมีนาคม ป 2551 เปนตนมา ประกอบกับทางบริษัทใหความสําคัญกับการทํา
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ประกันภัยเพื่อเตรียมรับความเสี่ยงจากการขนสงทางเรือในชวงหนามรสุม ดังนั้น นับตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 เปนตนมา
บริษัทจึงไดทําประกันภัยดังกลาวเพิ่มเติมเพื่อใหคุมครองในทุกเที่ยวทุกลําของเรือที่ขนสงถานหินของบริษัท อยางไรก็ตาม
ในอดีตที่ผานมาปญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนั้น คิดเปนมูลคาความเสียหายประมาณ 5 ลานบาท ซึ่งทางบริษัทไดรับ
ความชวยเหลือในการชดเชยคาเสียหายจากบริษัทเรือ (ซึ่งในสัญญาการจางเรือระบุวา ทางเจาของเรือไมตองรับผิดชอบ
ความเสียหายระหวางการขนสงจากสาเหตุของภัยธรรมชาติแตอยางใด) ในฐานะพันธมิตรทางการคาเปนจํานวนประมาณ
รอยละ 33 ของคาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณ 1.65 ลานบาท
2. ความเสี่ยงในการสงมอบสินคาลาชา
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการสงมอบสินคา มีทั้งในดานของคุณภาพถานหิน ปริมาณของถานหิน และ
ระยะเวลาการสงมอบ ซึ่งความเสี่ยงตาง ๆ ที่กลาวมา บริษัทไดวางแผนเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้
1. ดานคุณภาพของถานหิน บริษัทมีการควบคุมคุณภาพของถานหินดวยเครื่องมือการตรวจสอบที่ทันสมัย
และมีคุณภาพ โดยจะทําการตรวจสอบตั้งแตชวงในขั้นตอนการสั่งซื้อสินคา การรับมอบสินคา และชวง
กอนการสงมอบสินคาใหกับลูกคา เพื่อใหสามารถมั่นใจไดวา คุณภาพของสินคาตรงกับความตองการ
ของลูกคา
2. ดานปริมาณของถานหิน
บริษัทไดลงนามสัญญาซื้อขายถานหินกับผูจัดจําหนายจากประเทศ
อินโดนีเซียลวงหนา เพื่อใหครอบคลุมปริมาณขายที่ไดคาดการณไวตลอดป ซึ่งจะทําใหบริษัทมั่นใจวา
มีสินคาในปริมาณที่ไดตกลงกันไว นอกจากนี้ บริษัทไดกอสรางคลังสินคาขึ้น 2 แหง คือ ที่ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร และอําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเก็บสต็อกถานหิน โดยมีปริมาณสต็อกสินคา
เพื่อสามารถจําหนายไดเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน
3. ดานระยะเวลาการสงมอบสินคา บริษัทมีนโยบายในการสงมอบสินคาใหทันกับความตองการใชงาน
ของลูกคา หรือทันตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว โดยทางบริษัทจะมีระบบการควบคุมระยะเวลาการสง
มอบสินคาอยางเขมงวด ซึ่งไดจัดเตรียมรถบรรทุกสําหรับใชในการขนสงถานหินไปยังลูกคาโดยคํานึงถึง
ปริมาณรถที่เหมาะสมกับปริมาณงานการสงมอบ เพื่อใหการจัดสงสินคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองความพึงพอใจใหกับลูกคาไดสูงสุด
3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายรายใหญ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนการนําเขาถานหินจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทซื้อถานหินจากผูจัด
จําหนายรายใหญรายหนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีความขัดแยงกับผูจัดจําหนายรายใหญดังกลาว อาจสงผลกระทบตอการจัดหา
วัตถุดิบถานหินอยางมีนัยสําคัญกับทางบริษัทได แตอยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทไดสรางความสัมพันธกับผูจัดจําหนาย
รายใหญดังกลาวมาเปนเวลาตอเนื่องกวา 4 – 5 ป ซึ่งผูจัดจําหนายรายดังกลาวเปนบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานะทางการเงินที่
มั่นคง และปจจุบันเปนเจาของใบอนุญาตในการเปนผูประกอบการเหมืองถานหินในระดับ 3 จากรัฐบาลของประเทศ
อินโดนีเซีย (รายละเอียดอยูในวรรคที่ 3) รวม 6 แหง นอกจากนี้กอนการติดตอเพื่อเปนคูคานั้น ทางบริษัทไดเขาไปศึกษา
รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และสรางความสัมพันธกับผูจัดจําหนายรายดังกลาว เพื่อใหมั่นใจวา จะสามารถจัดหาแหลง
ถานหินที่มีคุณภาพดี และมีคุณสมบัติตรงกับความตองการของกลุมลูกคาของบริษัทในราคาที่สมเหตุสมผลได ซึ่งปจจุบัน
บริษัทไดทําสัญญาสั่งซื้อถานหินลวงหนาจากผูจัดจําหนายรายดังกลาว ในปริมาณ 3 ลานตัน เพื่อรองรับการขยายตลาด
ของทางบริษัท โดยในป 2550 และ ชวง 9 เดือนแรกของป 2551 บริษัทมีสัดสวนการสั่งซื้อถานหินจากผูจัดจําหนายราย

สวนที่ 1 – หนาที่ 10

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

ใหญดังกลาว คิดเปนรอยละ 21.59 และรอยละ 29.89 ของปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมดของบริษัท ตามลําดับ โดยตลอด
ระยะเวลาที่ผานมาทางผูจัดจําหนายไมเคยประสบปญหาเรื่องการสงมอบถานหินทั้งในเรื่องของเวลาและปริมาณการ
จําหนายใหแกบริษัทแตอยางใด ทั้งนี้ในปจจุบันทางผูจัดจําหนายรายดังกลาวมีกําลังการผลิตประมาณ 100,000 ตันตอ
เดือน โดยที่ผานมาทางบริษัทไดขอเสนอซื้อถานหินที่ผลิตไดทั้งหมดของผูจัดจําหนายรายดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากทางบริษทั
จะไดประโยชนในดานการประหยัดตนทุนการรวบรวมปริมาณถานหิน
และมีความสะดวกในการใชบริการเรือขนสง
เนื่องจากทางผูจําหนายรายดังกลาวจะจัดหาเรือขนสงใหบางสวนดวย
อยางไรก็ตาม นอกจากผูจัดจําหนายหลักรายดังกลาวแลว บริษัทยังไดสรางความสัมพันธและสั่งซื้อสินคา
จากผูจัดจําหนายรายอื่น อีกประมาณ 5 – 6 ราย ซึ่งในจํานวน 5 – 6 ราย ดังกลาวมีผูจัดจําหนายถานหินรายใหญติด
อันดับ 1 ใน 20 ของประเทศอินโดนีเซียรวมอยูดวย โดยทางบริษัทไดเริ่มสั่งซื้อสินคาจากรายใหญดังกลาวตั้งแตชวงเดือน
เมษายน ป 2551 ที่ผานมา นอกจากนี้บริษัทดังกลาวยังไดรับใบอนุญาตในการเปนผูประกอบการเหมืองถานหิน ประเภท
PKP2B จากรัฐบาลอินโดนีเซีย ซึ่งถือเปนใบอนุญาตในระดับ 2 จากทั้งหมด 3 ระดับ ซึ่งจะมีเพียง 34 บริษัทเทานั้น จากทั้ง
ประเทศที่ไดรับใบอนุญาตในระดับดังกลาว
ซึ่งปจจุบันในประเทศอินโดนีเซีย
มีผูไดรับใบอนุญาตจากรัฐบาลในการเปนผูประกอบการเหมืองถานหิน
จํานวนทั้งสิ้น 164 บริษัท แบงเปน
ระดับ 1 หรือ BUMN คือ เหมืองที่รัฐบาลเปนผูดําเนินการเอง ปจจุบันมีผูไดรับอนุญาตเพียง 1 บริษัท
เทานั้น ไดแก PT.Bukit Asam
ระดับ 2 หรือ PKP2B คือ ใบอนุญาตในการเปนผูประกอบการเหมืองถานหินที่ออกโดยรัฐบาลกลางของ
ประเทศอินโดนีเซียออกใหแกผูลงทุนในประเทศ และตางประเทศ ซึ่งจะสามารถทําเหมืองถานหินไดในขนาดพื้นที่ถึง
100,000 เฮคเตอร ปจจุบันมีผูไดรับอนุญาต จํานวน 34 บริษัท
ระดับ 3 หรือ KP คือ ใบอนุญาตในการเปนผูประกอบการเหมืองถานหินที่ออกโดยรัฐบาลทองถิ่น ที่ออก
ใหกับบริษัทในประเทศเทานั้น ซึ่งจะสามารถทําเหมืองถานหินไดในขนาดพื้นที่ไมเกิน 1,000 เฮคเตอร ปจจุบันมีผูไดรับ
อนุญาต จํานวน 129 บริษัท
4. ความเสี่ยงจากขอรองเรียนเรื่องสิ่งแวดลอม
โดยธรรมชาติแลว แรธาตุประเภทถานหินเมื่อนํามาใชงานโดยทําใหเกิดการเผาไหม กาซออกซิเจนที่อยูใน
อากาศจะเขาทําปฏิกิริยากับถานหินซึ่งจะมีสวนประกอบของกํามะถัน ทําใหเกิดเปนกาซพิษ ไดแก กาซซัลเฟอรไดออกไซด
ซึ่งเปนสาเหตุใหปอดอักเสบ และเกิดปญหามลภาวะสิ่งแวดลอมจากฝุนละอองของถานหิน ที่อาจทําใหเกิดโรคภูมิแพ
อยางไรก็ตามถานหินนั้นมีอยูหลายประเภท ไดแก แอนทราไซต บิทูมินัส ซับบิทูมินัส และลิกไนต ซึ่งถานหินแตละประเภท
จะกอใหเกิดปริมาณกาซพิษ หรือมลภาวะที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับคุณภาพของถานหินประเภทนั้น ๆ
อยางไรก็ตาม ถานหินที่บริษัทนําเขาและจัดจําหนายทั้งหมดคือ ถานหินประเภทบิทูมินัส ซึ่งเปนถานหิน
คุณภาพสูง มีปริมาณขี้เถาและกํามะถันอยูในระดับต่ํา คือ มีปริมาณกํามะถันประมาณรอยละ 0.3 – 0.5 ในขณะที่น้ํามัน
เตามีกํามะถันประมาณรอยละ 2.0 - 3.0
ซึ่งจะเห็นไดวา ถานหินกอใหเกิดกํามะถันในปริมาณที่นอยกวาน้ํามันเตาซึ่งเปนที่นิยมใชในภาคอุตสาหกรรม
ในชวงที่ผานมา แตอยางไรก็ตาม บริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญเปนอยางมากตอการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
โดยในสวนของบริเวณโรงงานคัดแยกถานหินหรือคลังสินคา บริษัทไดกําหนดใหมีมาตรการในการควบคุมฝุนละอองจาก
ถานหิน โดยการใชผาใบคลุมบนกองถานหินอยางมิดชิด และมีระบบสเปรยน้ําโดยรอบบริเวณ เพื่อปองกันการฟุงกระจาย
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และในสวนของรถบรรทุกขนสงถานหินทั้งหมด จะมีผาใบปดคลุมอยางมิดชิด นอกจากนี้ ในบริเวณทาเรือที่มีการขนสงถาน
หิน ก็ไดจัดทําระบบสเปรยน้ําเพื่อปองกันฝุนฟุงกระจายเชนกัน โดยบริษัทไดตระหนักดีถึงการสรางความเขาใจและความ
ไววางใจจากชุมชนที่อยูอาศัยในบริเวณรอบพื้นที่คลังสินคาและโรงคัดแยกทั้ง 3 แหง บริษัทจึงไดจัดตั้งหนวยมวลชน
สัมพันธดานสิ่งแวดลอม เพื่อทําหนาที่ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนาที่เกี่ยวกับการรับขอรองเรียนจากชาวบาน และการ
แกไขปญหาเกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอพื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น อยางไรก็ตามแมวา ในชวง
เวลาที่ผานมา ทางบริษัทจะเคยไดรับขอรองเรียนจากชาวบาน หรือขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ จากองคการบริหารสวน
ตําบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร (สําหรับคลังสินคาและโรงคัดแยก แหงที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร) และขอเสนอแนะเพื่อ
ดําเนินการปฏิบัติใหถูกตองจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี (สําหรับคลังสินคาและโรงคัดแยก แหงที่ 2 จังหวัด
เพชรบุรี) เกี่ยวกับการจัดการปญหาดานฝุนละอองที่เกิดจากถานหิน (สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีขอรองเรียน และ
การแกไขปญหา ไดในสวนที่ 2 หัวขอ 3.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม) ซึ่งที่ผานมา ภายหลังจากบริษัทไดรับแจงขอรองเรียน
และขอเสนอแนะดังกลาวแลว บริษัทไมเคยนิ่งนอนใจในการเรงดําเนินการเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการ
ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ไดรับแตอยางใด นอกจากนี้ เมื่อทางบริษัทไดดําเนินการแกไขปญหา รวมถึงการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะเปนที่เรียบรอยแลว ทางบริษัทจะจัดทําหนังสือเพื่อแจงถึงองคการบริหารสวนตําบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร
และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับทราบความคืบหนา รวมถึงการดําเนินการที่แลวเสร็จในทุกครั้ง ทําให
ปจจุบันนี้ บริษัทไมไดรับขอรองเรียนเกี่ยวกับปญหาดานสิ่งแวดลอม จากชาวบานหรือหนวยงานราชการที่ดูแลและควบคุม
ดานสิ่งแวดลอมแลว สําหรับในสวนของคลังสินคาและโรงคัดแยกถานหินของบริษัทนั้น ในปจจุบันบริษัทไดรับใบอนุญาต
ในการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2551 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 สําหรับสาขาจังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดสมุทรสาคร ตามลําดับ เปนที่เรียบรอยแลว
5. ความเสี่ยงดานการบริหารสินคาคงเหลือ
เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขาและจัดจําหนายถานหิน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมีสต็อกถาน
หินใหเพียงพอตอการจัดจําหนายและสอดคลองกับความตองการของลูกคาโดยจะตองสามารถสงมอบสินคาไดอยาง
ตอเนื่อง ประกอบกับปจจุบันบริษัทไดขยายฐานการใหบริการถานหินออกไปสูภาคอุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต ซึ่งเปนภาคอุตสาหกรรมที่มีปริมาณความตองการใชถานหินเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีปริมาณสต็อกถานหินเพื่อพรอมใหบริการไดอยางเพียงพอ โดยสวนหนึ่งที่ทําใหมีปริมาณมากเนื่องจากบริษัทได
นับรวมปริมาณถานหินที่อยูในระหวางการขนสงบนเรือดวย
แตอยางไรก็ตามบริษัทไดมีมาตรการในการบริหารสินคา
คงเหลือโดย
1. บริษัทมีการบริหารระยะเวลาในการขายสินคาอยูในชวงไมเกิน 5 เดือน ประกอบดวยถานหินที่อยู
ระหวางการขนสงทางเรือจากผูจําหนาย ประมาณ 1 เดือน และถานหินที่อยูระหวางการคัดแยก
และสวนที่เก็บอยูในสต็อกสินคาที่โรงงาน เปนระยะเวลา 3 – 4 เดือน
2. บริษัทมีนโยบายในการควบคุมคุณภาพของถานหินที่อยูภายในสต็อกสินคา
โดยจะตองสงมอบ
สินคาตามคุณภาพที่ตกลงกับลูกคาทุกประการ ผานการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้
¾ ครั้งที่ 1 ในขั้นตอนการเตรียมสินคากอนสงมอบ ทางเจาหนาที่ฝายควบคุมคุณภาพ
(Quality Control) จะเก็บตัวอยางสินคาตามมาตรฐานที่กําหนดและสงผลการตรวจสอบ
ใหผูรับผิดชอบพิจารณากอนสงมอบสินคาทุกครั้ง
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¾ ครั้งที่ 2 จะเก็บตัวอยางถานหินจากบนรถบรรทุกทุกคันขณะที่รถผานเครื่องชั่ง เพื่อเตรียม
วิ่งรถเพื่อไปสงใหลูกคา
โดยจะทําการบันทึกขอมูลทั้งหมดของถานหินไวในระบบ
สารสนเทศ
¾ ครั้งที่ 3 จะเปนการเก็บตัวอยางถานหินขณะสงมอบสินคาที่โรงงานของลูกคาเพื่อสงผล
เขาหองตรวจสอบ (Lab) โดยฝายตรวจสอบภายนอก ซึ่งเปนที่ยอมรับดวยกันทั้งสองฝาย
เพื่อใหมั่นใจไดถึงคุณภาพของสินคาที่สงมอบวา ตรงตามขอตกลงที่กําหนดรวมกันทั้งสอง
ฝาย
ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหาเรื่องการสงสินคาคืน ซึ่งเปนหนึ่งในมาตรการบริหารสินคาคงเหลือ
ของบริษัทที่สําคัญ
3. การบริหารสต็อกถานหินที่มีขนาดเล็ก (ต่ํากวา 10 mm.) บริษัทมีนโยบายเพื่อเรงการขาย โดยไดเรง
จัดหาและขยายฐานกลุมลูกคาใหมที่มีความตองการซื้อถานหินขนาดดังกลาว ซึ่งคาดวาสต็อกถาน
หินที่มีขนาดเล็กของบริษัทจะสามารถลดลงอยางมีนัยสําคัญไดภายใน ป 2552
4. นโยบายในการตรวจสอบสต็อกสินคา โดยในทุก ๆ ไตรมาส บริษัทจะวาจางบริษัทผูเชี่ยวชาญดาน
การสํารวจจากภายนอก (ซึ่งปจจุบัน ใชบริการจาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (SGS) ซึ่ง
มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและไมมีความสัมพันธหรือความเกี่ยวของกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงของบริษัท) เขามาตรวจสอบปริมาณสต็อกถานหินทั้งหมดที่มี โดยวิธีการตรวจสอบที่เปนที่
ยอมรับตามมาตรฐานสากลทั่วไป ซึ่งมีขั้นตอนเบื้องตน อาทิ การทําแผนผังกองถานหิน การปกหมุด
จุดตั้งกลอง การวัดมุมราบ ระยะราบ ระยะดิ่ง การเก็บพิกัด 150 – 800 จุด ตามปริมาตรของกอง
ถานหิน การตรวจสอบความหนาแนน เปนตน โดยในการสํารวจทุกครั้งทางผูตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทจะเขารวมสังเกตการณดวย ทั้งนี้เพื่อความถูกตองและเชื่อถือไดในปริมาณสต็อกสินคาที่มีอยู
ทั้งหมดของบริษัท
6. ความเสี่ ย งจากราคาถ า นหิ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามราคาตลาดโลก
จากสถานการณที่น้ํามันเตาซึ่งเปนผลผลิตของน้ํามัน และเปนเชื้อเพลิงที่สําคัญสําหรับหมอไอน้ํา (Boiler)
เพื่อการผลิตไอน้ําสําหรับใชในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ มีการปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามัน และยังมี
แนวโนมการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนั้น สงผลใหภาคอุตสาหกรรมการผลิตประสบกับปญหาตนทุนในกระบวนการผลิตที่เพิ่ม
สูงขึ้น ทําใหภาคอุตสาหกรรมเริ่มหันมาหาแหลงเชื้อเพลิงที่มีราคาตนทุนที่ถูกกวา ซึ่งถานหินถือเปนทางเลือกหนึ่งที่
ภาคอุตสาหกรรมหันมาเลือกใช เมื่อปริมาณความตองการถานหินเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับภาวะวิกฤติดานราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก ทําใหราคาถานหินไดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามกลไกตลาด ซึ่งระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา (ตั้งแตป 2548 2549 และ
2550) ราคาถานหินที่บริษัทไดนําเขามามีอัตราการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
จากภาวะดังกลาว ถือเปนความเสี่ยงที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางหนึ่งของบริษัท ทางบริษัทจึงไดกําหนด
แนวทางปองกันโดยการทําสัญญาซื้อขายถานหินระยะยาวกับผูจัดจําหนาย/ผูผลิต เปนระยะเวลาลวงหนา เพื่อใหมี
ปริมาณสินคาเพียงพอสําหรับจําหนายแกลูกคา โดยในสัญญาจะระบุราคาจําหนาย โดยอางอิงราคาตลาดโลก และมีการ
ติดตามดูทิศทางของแนวโนมราคาถานหินในตลาดโลกตลอดเวลา
นอกจากนี้ ในการกําหนดราคาขายสินคาแกลูกคา ทางบริษัทจะคํานวณจากราคาตนทุนสินคากอนเปน
สําคัญ ทําใหสามารถรักษาระดับของอัตรากําไรขั้นตนไวได แมวาราคาตนทุนสินคาจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ หาก
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เปรียบเทียบระหวางราคาตนทุนน้ํามันเตาและถานหินจะยังคงพบวา น้ํามันเตามีราคาตนทุนสูงกวาถานหินเปนอยาง
มาก และยังคงปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลาเชนกัน และหากเปรียบเทียบระหวางถานหินกับแหลงเชื้อเพลิง
ประเภทอื่น ๆ อาทิเชน กะลาปาลม หรือแกลบ ซึ่งเชื้อเพลิงประเภทนี้มีขอไดเปรียบเฉพาะในเรื่องของราคาเมื่อเทียบเปน
ปริมาณ ที่ต่ํากวาถานหินเทานั้น แตจะมีจํากัดในเรื่องความสะดวกในการใชงาน และปริมาณที่จะจัดหาไดอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งอาจสงผลตอการใชในการผลิตไอน้ําของโรงงานอุตสาหกรรม
7. ความเสี่ ย งกรณี ที่ บ ริ ษั ท ทํา สั ญ ญาเช า สํานักงานสาขาแหงที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร และมีการ
กอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินดังกลาว
บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดิน โฉนดเลขที่ 122 123 59394 และ 86564 ตั้งอยูที่ หมู 2 ตําบลนาดี อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลว หรือจะมีขึ้นในภายภาคหนาจากบริษัท พรปรีชา จํากัด ซึ่งเปน บริษัท
ในกลุมครอบครัวของนายพนม ควรสถาพร ซึ่งเปนกรรมการ ผูถือหุนใหญ และกรรมการผูจัดการของบริษัท (โดย
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน ในสวนของบริษัท พรปรีชา จํากัด) ทั้งนี้การเชา
พื้นที่ดังกลาวมีวัตถุประสงคการเชาเพื่อใหบริษัท ใชพื้นที่กรรมสิทธิ์ของ บริษัท พรปรีชา จํากัด เปนสํานักงาน สาขา แหงที่
1 สําหรับกอสรางคลังสินคาและโรงคัดแยกถานหิน เพื่อรองรับปริมาณความตองการของกลุมลูกคา ซึ่งสวนใหญเปนกลุม
ลูกคาที่มีพื้นที่โรงงานตั้งอยูในบริเวณถนนเศรษฐกิจ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และกลุมลูกคาในจังหวัดใกลเคียง โดย
ปจจุบันบริษทั มีจํานวนลูกคาสําหรับการใหบริการของสํานักงาน สาขา แหงที่ 1 คิดเปนรอยละ 70 ของจํานวนลูกคาที่
ใหบริการทั้งหมด โดยบริษัทมีการกอสรางอาคารโรงงานและสํานักงาน โดยมีมูลคาการกอสรางสุทธิ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2551 เทากับ 30.96 ลานบาท ซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่บริษัท พรปรีชา จํากัด ไมยินยอมใหเชาที่ดิน
ดังกลาวตอไป รวมถึงความเสี่ยงกรณีของอายุสัญญาการเชาที่ไมครอบคลุมพอดีถึงระยะเวลาการตัดคาเสื่อมราคาของ
อาคารและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินดังกลาว โดยปจจุบันบริษัทไดทําสัญญาการเชาที่ดินมีกําหนดอายุ 3 ป เริ่มอายุการเชา
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553
อยางไรก็ตาม ในกรณีของความเสี่ยงดังกลาว บริษัทพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากบริษัท พรปรีชา จํากัด เปน
บริษัทในกลุมครอบครัวของนายพนม ควรสถาพร ประกอบกับการทําสัญญาการเชาโดยมีเงื่อนไขขอหนึ่งระบุไวอยาง
ชัดเจนวา “หามมิใหผูใหเชาบอกเลิกสัญญาเชา กอนครบกําหนดเวลาตามสัญญาเชา เวนแตผูเชาจะเปนฝายกระทําผิด
สัญญา หรือในกรณีที่สัญญาเชามีผลระงับหรือเหตุอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว” ซึ่งในกรณีของการยกเลิกสัญญาเชา
และสําหรับกรณีความเสี่ยงเรื่องอายุสัญญาการเชาที่ไม
ที่ดินโดยไมมีเหตุผลอันสมควรของผูใหเชาจึงเปนไปไมได
ครอบคลุมพอดีถึงระยะเวลาการตัดคาเสื่อมราคาของอาคารและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินดังกลาวนั้น ไดมีการระบุเงื่อนไขใน
บันทึกตอทายของสัญญาเชาที่ดินดังกลาว ขอหนึ่งวา “เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา และผูเชามิไดประพฤติผิดสัญญา
เชาในขอหนึ่งขอใด ผูใหเชาจะยินยอมใหผูเชาตออายุสัญญาเชาไปอีกไมนอยกวา 6 คราว คราวละไมต่ํากวา 3 ป” ซึ่ง
จากเงื่อนไขดังกลาวเทากับบริษัทมีสิทธิที่จะขอเชาที่ดินดังกลาวไดในระยะเวลาสูงสุดถึง 21 ป
8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อและนําเขาถานหินจากผูจัดจําหนายตางประเทศเปนเงินสกุลดอลลาร
สหรัฐอเมริกา แตรายไดของบริษัทเปนสกุลเงินบาททั้งหมดจากการจําหนายถานหินใหแกลูกคาในประเทศ ดังนั้นบริษัทจึง
มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หากเกิดสถานการณที่อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ปรับตัวออนคาลง จะสงผลใหบริษัทมีตนทุนดานการนําเขาสินคาเพิ่มสูงขึ้น
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อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว
โดยปจจุบัน บริษัทไดจัดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ไวครอบคลุมบางสวนแลวกับ
ทางสถาบันการเงิน โดยปจจุบันวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศดังกลาว สามารถครอบคลุมความเสี่ยงสําหรับวงเงิน
Letter of credit (L/C) ที่ใชในการสั่งซื้อถานหินจากตางประเทศไดทั้งหมด เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต รวมทั้งการติดตามขาวสาร การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยางใกลชิดอยู
ตลอดเวลา เพื่อจะไดประเมินสถานการณ และหาทางปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นผานการทําสัญญา Forward
Contract ไดทัน เพื่อเปนการลดปญหาและความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นได
9. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากปจจุบัน บริษัทมีการใชบริการวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั้งในสวนของวงเงินกูระยะยาวและ
ระยะสั้น ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตามบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับต่ํา โดยการติดตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยทั้งในตลาดโลกและในประเทศไทย ทั้งใน
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางตอเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังมีความไดเปรียบในสวนของอัตราดอกเบี้ย โดยจํานวน
วงเงินสินเชื่อที่ไดรับการสนับสนุนนั้น บริษัทไดรับอัตราดอกเบี้ยแบบ Money market rate ทั้งหมด ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยที่
ต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูโดยทั่วไป ทําใหการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยไมสงผลกระทบตอกิจการมากเทาที่ควร
10. ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย และอิ ท ธิ พ ลหลั ก ที่ อ าจมี ผ ลต อ การดํา เนิ น งานหรื อ ฐานะการเงิ น
ในอนาคต
บริษัท คาดวา จะมีความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต เกี่ยวกับการ
ลดลงของกําไรสุทธิสําหรับงบการเงิน งวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จากผลของการปรับลดลงของ
ปริมาณสินคาคงเหลือเปนมูลคาประมาณ 17.08 ลานบาท และการขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือประมาณ
14.41 ลานบาท (โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก หัวขอ ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือ
ฐานะการเงินในอนาคต)

คําเตือน ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย

สวนที่ 1 – หนาที่ 15

