บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
(ก) ผูสอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สําคัญ
รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทระหวางป 2548 – ชวง 9 เดือนแรกของ ป
2551 สามารถสรุปไดดังนี้
รายงานผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งตรวจสอบโดย
นายสุทิน โตประเสริฐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 1914 จาก บริษัท ตรวจสอบบัญชี ยูบีซีซี จํากัด ไดใหความเห็น
วา ยกเวนผลของรายการปรับปรุงที่อาจมีขึ้นตองบการเงิน สําหรับการไมไดเขาสังเกตการณการตรวจนับสินคาคงเหลือตน
งวด ตามที่แสดงในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เนื่องจากยังไมไดรับแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของกิจการ ผูสอบ
บัญชีเห็นวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รายงานผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งตรวจสอบโดย
นายสุทิน โตประเสริฐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 1914 จาก บริษัท ตรวจสอบบัญชี ยูบีซีซี จํากัด ไดใหความเห็น
อยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รายงานผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งตรวจสอบโดยนาย
ประดิษฐ รอดรอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 218 จาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ไดใหความเห็น
อยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ซึ่งสอบทานโดย
นายประดิษฐ รอดรอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 218 จาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ไดเปดเผยไวใน
รายงานวา ผูสอบบัญชีไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
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บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ป 2549 ป 2550 และสําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

สรุปรายการงบดุล

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2548
ลบ.

งบเฉพาะกิจการ

งบรวม

ตรวจสอบแลว

สอบทานแลว

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2549

%

ลบ.

%

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2550
ลบ.

%

สิ้นสุด 30 ก.ย. 2551
ลบ.

%

0.11

0.05

14.00

5.16

8.66

1.23

11.82

0.75

62.14

24.89

88.29

32.53

194.10

27.61

341.31

21.51

8.81

3.53

0.00

0.00

11.03

1.57

0.00

0.00

สินคาคงเหลือ – สุทธิ

145.71

58.36

134.01

49.37

377.30

53.66

1,011.33

63.74

เงินลวงหนาคาสินคา

0.00

0.00

0.00

0.00

12.01

1.71

0.01

0.00

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

10.58

4.24

5.34

1.97

5.85

0.83

6.96

0.44

227.36

91.06

241.63

89.02

608.96

86.61

1,371.43

86.44

ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ

21.87

8.76

29.74

10.96

94.09

13.38

206.09

12.99

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ

0.46

0.18

0.06

0.02

0.03

0.00

9.09

0.57

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

22.33

8.94

29.80

10.98

94.11

13.39

215.18

13.56

249.69

100.00

271.44

100.00

703.07

100.00

1,586.61

100.00

224.07

89.74

203.19

74.86

422.23

60.05

1,125.47

70.94

เจาหนี้การคา

9.74

3.90

20.19

7.44

79.90

11.36

70.63

4.45

เจาหนี้อื่น

0.00

0.00

3.36

1.24

4.64

0.66

4.50

0.28

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.50

1.23

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป

1.40

0.56

0.00

0.00

3.85

0.55

3.01

0.19

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งป

0.00

0.00

1.23

0.45

2.68

0.38

14.70

0.93

ภาษีเงินไดคางจาย

0.00

0.00

3.67

1.35

24.27

3.45

44.76

2.82

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

1.39

0.56

11.39

4.20

15.70

2.23

47.01

2.96

236.60

94.76

243.03

89.53

553.26

78.69

1,329.59

83.80

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ-สุทธิ

0.00

0.00

1.16

0.43

3.15

0.45

24.67

1.55

เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ

0.00

0.00

0.00

0.00

15.23

2.17

13.23

0.83

เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

1.53

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

1.53

0.61

1.16

0.43

18.38

2.61

37.90

2.39

238.13

95.37

244.19

89.96

571.64

81.31

1,367.49

86.19

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

รวมสินทรัพย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

รวมหนี้สินหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

หมายเหตุ : บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด ไดจดทะเบียนกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 โดยบริษัทเขาไปเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.00 ในฐานะ
บริษัทยอย ซึ่งเริ่มมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงแกบริษัทแตเพียงผูเดียวตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551 ที่ผานมา

สวนที่ 2 - หนาที่ 100

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (ตอ)
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ป 2549 ป 2550 และสําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

สรุปรายการงบดุล

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2548
ลบ.

งบเฉพาะกิจการ

งบรวม

ตรวจสอบแลว

สอบทานแลว

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2549

%

ลบ.

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2550

%

ลบ.

สิ้นสุด 30 ก.ย. 2551

%

ลบ.

%

ทุนจดทะเบียน

20.00

-

20.00

-

20.00

-

140.00

-

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว

20.00

8.01

20.00

7.37

20.00

2.84

105.00

6.62

เงินรับลวงหนาคาหุน

0.00

0.00

0.00

0.00

40.94

5.82

0.00

0.00

สํารองตามกฎหมาย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.53

0.22

(8.44)

(3.38)

7.25

2.67

70.49

10.03

110.59

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.004

0.00

11.56

4.63

27.25

10.04

131.43

18.69

219.12

13.81

กําไร (ขาดทุน) สะสม ยังไมไดจัดสรร
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ : บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด ไดจดทะเบียนกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 โดยบริษัทเขาไปเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.00 ในฐานะ
บริษัทยอย ซึ่งเริ่มมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงแกบริษัทแตเพียงผูเดียวตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551 ที่ผานมา
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บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (ตอ)
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ป 2549 ป 2550 และสําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

สรุปรายการงบกําไรขาดทุน

งบเฉพาะกิจการ

งบรวม

ตรวจสอบแลว

สอบทานแลว

2548

2549

ชวง 9 เดือนแรก

2550

ของป 2551

ลบ.

%

ลบ.

%

ลบ.

%

86.78

98.55

493.08

99.31

950.48

99.46

1,517.18

99.39

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

0.00

0.00

3.39

0.68

4.63

0.48

6.91

0.45

รายไดอื่น

1.46

1.65

0.04

0.01

0.50

0.05

2.41

0.16

88.24

100.00

496.50

100.00

955.62

100.00

1,526.50

100.00

89.67

101.62

427.79

86.16

754.60

78.97

1,211.64

79.37

คาใชจายในการขายและบริหาร

5.52

6.25

36.92

7.44

96.24

10.07

127.88

8.38

คาใชจายอื่น ๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมคาใชจาย

95.19

107.88

464.70

93.60

850.85

89.04

1,339.52

87.75

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได

(6.95)

(7.88)

31.80

6.40

104.77

10.96

186.98

12.25

ดอกเบี้ยจาย

0.30

0.34

11.93

2.40

12.97

1.36

26.11

1.71

ภาษีเงินได

0.00

0.00

3.55

0.72

28.56

2.99

50.28

3.29

สวนของผูถือหุนสวนนอย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

(7.25)

(8.21)

16.32

3.29

63.24

6.62

110.59

7.24

รายไดจากการขาย

รวมรายได
ตนทุนขาย

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ลบ.

%

หมายเหตุ : บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด ไดจดทะเบียนกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 โดยบริษัทเขาไปเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.00
ในฐานะบริษัทยอย ซึ่งเริ่มมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงแกบริษัทแตเพียงผูเดียวตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551 ที่ผานมา

สวนที่ 2 - หนาที่ 102

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (ตอ)
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ป 2549 ป 2550 และสําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
งบเฉพาะกิจการ
ตรวจสอบแลว
สรุปงบกระแสเงินสด

กําไรสุทธิกอนภาษี*
ปรับปรุงรายการที่ไมใชเงินสด
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ขาดทุน (กําไร) จากการตัดจําหนายทรัพยสิน
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ
คาเสื่อมราคา
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในทรัพยสินและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคา – บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา – บริษัทอื่น
สินคาคงเหลือ
เงินจายลวงหนาคาสินคา
ลูกหนี้กรมสรรพากร
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (เงินมัดจําและเงินประกัน)
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา – บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา – บริษัทอื่น
เจาหนี้อื่น – บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได

2549

2550

ลานบาท
19.87*

ลานบาท
91.80*

งบรวม
สอบทานแลว
ชวง 9 เดือนแรกของ
ป 2551
ลานบาท
160.87*

0.00
0.00
0.00
0.91
6.27
11.93
38.98

1.18
0.11
0.03
0.05
5.18
12.97
111.32

3.74
0.06
0.00
0.00
10.82
26.11
201.60

0.05
(26.20)
11.70
0.00
0.00
5.30
(0.06)

(5.75)
(101..25)
(243..29)
(12.01)
0.00
(0.52)
0.04

5.75
(156.70)
(634.03)
12.13
2.93
(4.17)
(4.27)

(6.58)
17.02
3.36
0.00
7.83
51.40
(10.34)
(0.01)

1.14
56.60
1.28
0.00
4.67
(187.76)
(13.34)
(7.96)

1.68
(11.00)
(0.14)
0.00
13.47
(572.75)
(22.98)
(29.79)

หมายเหตุ : บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด ไดจดทะเบียนกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 โดยบริษัทเขาไปเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.00
ในฐานะบริษัทยอย ซึ่งเริ่มมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงแกบริษัทแตเพียงผูเดียวตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551 ที่ผานมา
* รายการตั้งตนของงบกระแสเงินสดสําหรับป 2549 และ 2550 ใชกําไรสุทธิกอนภาษีเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับ ชวง 9
เดือนแรกของป 2551 ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปใชรายการ กําไรกอนภาษี เปนขอมูลตั้งตนของงบกระแสเงินสด เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีใหม ฉบับที่ 25 ที่มีผลบังคับใชในป 2550 โดยมาตรฐานใหมดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินสําหรับงวดปจจุบันแตอยางใด
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (ตอ)
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ป 2549 ป 2550 และสําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
งบเฉพาะกิจการ
ตรวจสอบแลว
สรุปงบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

2549

2550

ลานบาท

ลานบาท

งบรวม
สอบทานแลว
ชวง 9 เดือน
แรกของ
ป 2551
ลานบาท

41.05

(209.06)

(625.51)

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
8.76
(11.03)
11.03
เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น
0.00
0.00
(4.80)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
2.10
6.40
0.00
เงินสดจายสวนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
(16.78)
(69.47)
(72.93)
เงินสดจายเงินลงทุนในบริษัทยอย
0.00
0.00
0.00
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน
(5.92)
(74.11)
(66.70)
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(20.87)
219.04
703.25
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น
0.00
0.00
19.50
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
0.00
20.00
0.00
จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
0.00
(0.92)
(2.84)
เงินรับลวงหนาคาหุนกอนการจดทะเบียน
0.00
40.94
0.00
จายชําระเจาหนี้เชาซื้อ
(0.37)
(1.23)
(1.64)
รับชําระคาหุนเพิ่มทุน
0.00
0.00
44.06
จายเงินปนผล
0.00
0.00
(66.96)
0.01
เงินรับชําระคาหุนจากผูถือหุนสวนนอย
0.00
0.00
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
(21.25)
277.83
695.38
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
13.89
(5.34)
3.17
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันตนป
0.11
14.00
8.66
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันสิ้นป
14.00
8.66
11.82
หมายเหตุ : บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด ไดจดทะเบียนกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 โดยบริษัทเขาไปเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ
99.00 ในฐานะบริษัทยอย ซึ่งเริ่มมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงแกบริษัทแตเพียงผูเดียวตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551 ที่
ผานมา
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(ค) ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

ณ 31 ธันวาคม
2548

งบเฉพาะกิจการ
ณ 31 ธันวาคม
2549

ณ 31 ธันวาคม
2550

งบรวม
ณ 30 กันยายน
2551

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)
1.10
1.03
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
0.96
0.99
0.37
0.27
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
0.26
0.42
-0.53
-0.89
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
n.a.
n.a.
6.73
7.56
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
2.79
6.56
53.48
47.64
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
128.88
54.91
3.06
2.95
2.33
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
1.13
117.70
121.97
154.72
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
318.49
28.59
15.08
21.46
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
18.34
12.59
23.87
16.77
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
19.63
160.02
151.57
185.59
CASH CYCLE (วัน)
427.74
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
-3.33
13.24
20.61
20.14
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
-7.88
6.40
10.96
12.25
อัตรากําไรสุทธิ (%)
-8.21
3.29
6.62
7.24
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
-117.25
84.10
79.71
84.12
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินการ (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพยรวม (%)
-5.34
6.26
12.98
12.88
อัตราผลตอบแทนสินทรัพยถาวร (%)
-35.65
87.54
110.51
107.85
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)
0.65
1.91
1.96
1.78
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
20.60
8.96
4.35
6.24
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา)
-23.40
2.67
8.08
7.16
อัตราการจายปนผล (%)
0.00
0.00
105.88
0.00
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
-2.36*
0.82*
3.16*
1.26
กําไรตอหุน (Fully Diluted)
-0.36*
0.82*
3.16*
1.05**
มูลคาตามบัญชี (Fully Diluted)
0.58*
1.36*
6.57*
1.57
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
30,767
200,000
200,000
87,875,458
จํานวนหุนสามัญทั้งหมด
20,000,000*
20,000,000*
20,000,000*
140,000,000***
หมายเหตุ * ปรับราคาพารเปน 1 บาทตอหุน เพื่อใชในการเปรียบเทียบ
** คํานวณกําไรตอหุน (Fully Diluted) จากกําไรสุทธิสําหรับป 2551 ประมาณ 147.45 ลานบาท (คํานวณกําไรสุทธิเต็ม
ปโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศจากกําไรสุทธิงวด 9 เดือนแรกของป 2551) หารดวยจํานวนทุนจดทะเบียนภายหลัง
การเสนอขายหุนครั้งนี้เทากับ 140,000,000 หุน
*** จํานวน 140,000,000 หุน เปนจํานวนหุนภายหลังการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้
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**** บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด ไดจดทะเบียนกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 โดยบริษัทเขาไปเปนผูถือหุนในสัดสวน
รอยละ 99.00 ในฐานะบริษัทยอย ซึ่งเริ่มมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงแกบริษัทแตเพียงผูเดียวตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2551 ที่ผานมา
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.2.1 ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา
เมื่อพิจารณาภาพรวมของบริษัทในเบื้องตนพบวา รายไดหลักของบริษัทมาจากการจําหนายเชื้อเพลิง 2 ประเภท
คือ ถานหิน และกะลาปาลม (ทั้งนี้ทางบริษัทไดหยุดการเปนผูจัดจําหนายกะลาปาลมตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป 2551 เปน
ตนไป) ซึ่งหากพิจารณาจากผลการดําเนินงานในชวงเวลาที่ผานมานั้น ทางบริษัทคาดวา แนวโนมการเติบโตทางธุรกิจ จะ
เปนไปในทิศทางที่มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยเสริมหลักจากการที่ภาวะราคาน้ํามันมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น
อยางตอเนื่องในชวงหลายปที่ผานมา ทําใหโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหงตองปรับตัวโดยหันมาพิจารณาสรรหาพลังงาน
เชื้อเพลิงที่เปนทางเลือกใหม แทนการใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิตที่สําคัญ ซึ่งถานหินถือเปนพลังงาน
ทางเลือกที่สําคัญอยางหนึ่งที่ถูกนํามาพิจารณาใชทดแทนน้ํามันเตาในชวงเวลานี้ และคาดวาจะมีแนวโนมความตองการ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้สาเหตุที่สําคัญมาจาก การที่ถานหินมีราคาตนทุนถูกกวาซึ่งจะทําใหในกระบวนการผลิตมีตนทุน
การผลิตที่ลดลง และเมื่อเปรียบเทียบราคาและคาความรอนของถานหินและกะลาปาลมกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ แลว
ถานหินและกะลาปาลมคิดจึงเปนเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกสามารถสรางความไดเปรียบในเรื่องตนทุนการผลิตไดเปนอยางดี
ดังนั้นปจจุบันนี้โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ในประเทศไทย จึงเปลี่ยนมาใชถานหินเปนเชื้อเพลิงโดยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ ประกอบกับขณะนี้ยังมีผูประกอบการในประเทศเปนจํานวนไมมากที่ดําเนินธุรกิจจําหนายถานหิน และกะลาปาลม
จึงนับเปนโอกาสทางธุรกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของการเปนผูนําเขาและจัดจําหนายถานหินคุณภาพดีใหกับบริษัท ดังจะเห็น
ไดจากความสามารถของบริษัทในการขยายฐานลูกคาไดเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 196 ราย ในป 2549 เพิ่มขึ้นเปน
ประมาณ 490 รายในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 ซึ่งนอกจากโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจจากภาวะราคาน้ํามันที่ปรับตัว
สูงขึ้นแลว ปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งคือ ความพิถีพิถันในการคัดเลือกและจัดหาถานหินคุณภาพสูงที่จะนํามาจําหนายใหกับ
ลูกคา รวมถึงการใหความสําคัญเปนอยางมากกับการใหบริการแกลูกคา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก อาทิเชน การ
บริการขนสงสินคาเพื่อใหทันกับความตองการของลูกคา และเพื่อเปนการรองรับการใหบริการดังกลาว บริษัทจึงไดมีการ
จัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด ขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 โดยบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี
จํากัด (มหาชน) เขาเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัท (บริษัทยอยมีทุนจด
ทะเบียนเทากับ 1.00 ลานบาท) ทั้งนี้เพื่อชวยเสริมความแข็งแกรงในการดําเนินธุรกิจ และเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใน
ดานการใหบริการใหกับลูกคา ทั้งนี้บริษัทยอยเริ่มมีรายไดจากการดําเนินงานตั้งแตเดือนกรกฎาคม ป 2551 เปนตนมา
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา รายไดของบริษทั มีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นทุกป โดยจะเห็นไดจากรายไดจากการขาย
ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 86.78 ลานบาทในป 2548 เปน 493.08 ลานบาท ในป 2549 คิดเปนอัตราการเติบโตของรายไดรอย
ละ 468.17 สําหรับรายไดจากการขายป 2550 เทากับ 950.48 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดรอยละ 92.77
และในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 บริษัทมีรายไดจากการขายเทากับ 1,517.18 ลานบาท สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทในป
2548 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ เทากับ 7.25 ลานบาท เนื่องจากเปนชวงเริ่มตนของการดําเนินธุรกิจโดยบริษัทไดเริ่มจด
ทะเบียนกอตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 อยางไรก็ตามในป 2549 ป 2550 และในชวง 9 เดือนแรกของป 2551
บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 16.32 ลานบาท 63.24 ลานบาท และ 110.59 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งจากรายไดและกําไรสุทธิ
ดังกลาวของบริษัท แสดงใหเห็นถึงแนวโนมการเติบโตและผลประกอบการที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
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ผลการดําเนินงาน
รายได
บริษัทมีรายไดหลักจากการจําหนายถานหินและกะลาปาลมเปนสําคัญ
ทั้งนี้จะมีรายไดอีกเล็กนอยจากการ
ใหบริการน้ํามันเชื้อเพลิงแกบริษัทในเครือ คิดเปนรายไดจากการขายโดยรวมของบริษัท โดยรายไดจากการขายของบริษัท
ในชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 เทากับ 1,517.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวง 9 เดือนแรกของป 2550 ที่มีรายไดจากการขาย
เทากับ 650.73 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 133.15 โดยสาเหตุสําคัญของรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว
เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณถานหินที่จําหนาย รวมทั้งราคาจําหนายเฉลี่ยตอตันที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ปริมาณ
จําหนายกะลาปาลมมีจํานวนที่ลดลง
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
ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 บริษัทมีรายไดจากการจําหนายถานหิน จํานวน 1,469.70 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 96.67 ของรายไดจากการขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากชวง 9 เดือนแรกของป 2550 ที่มีรายไดจากการจําหนาย
ถานหิน จํานวน 492.87 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 198.19 โดยการเพิ่มขึ้นดังกลาวมีสาเหตุมาจาก
ปริมาณการจําหนายถานหินที่เพิ่มขึ้นโดยในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 เทากับ 566,114.86 ตัน ในขณะที่ชวงเดียวกัน
ของป 2550 จําหนายไดเทากับ 218,970.72 ตัน คิดเปนสัดสวนการจําหนายเพิ่มขึ้นรอยละ 158.54
สําหรับในป 2550 บริษัทมีรายไดจากการจําหนายถานหิน จํานวน 788.54 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
82.96 ของรายไดจากการขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากป 2549 และ 2548 ที่มีรายไดจากการจําหนายถานหินจํานวน 324.42
ลานบาท และ 69.48 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 143.07 และรอยละ 366.93 ตามลําดับ ทั้งนี้จะเห็นไดวา
ในชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 บริษัทมีสัดสวนการจําหนายถานหินเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 96.67 ของรายไดจากการขาย
ทั้งหมดนั้น เปนผลมาจากราคาน้ํามันที่ยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอตนทุน
เชื้อเพลิงประเภทน้ํามันเตาที่ใชอยูในภาคอุตสาหกรรมการผลิต จนมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยหันมาใชถานหินเปน
พลังงานทางเลือกใหม ที่จะชวยแกไขปญหาดานตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่ใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงได
สําหรับรายไดจากการจําหนายกะลาปาลม ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 นั้น บริษัทมีรายไดจากการจําหนาย
กะลาปาลม จํานวน 47.30 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.12 ของรายไดจากการขายทั้งหมด ซึ่งคิดเปนรายไดจากการ
จําหนายกะลาปาลมที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวง 9 เดือนแรกของป 2550 ที่บริษัทมีรายไดเทากับ 157.86 ลานบาท หรือ
คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 70.04
ทั้งนี้ทางบริษัทจะไมปรากฏรายไดจากการจําหนายกะลาปาลมตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป 2551 เปนตนไป
เนื่องจากการสั่งซื้อกะลาปาลมมีขอจํากัดเรื่องปริมาณและฤดูกาลสั่งซื้อ ทําใหมีความยุงยากและเกิดตนทุนดานการบริหาร
จัดการในการสั่งซื้อคอนขางมาก ประกอบกับสัดสวนการจําหนายกะลาปาลมคอย ๆ ลดลงอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ทาง
บริษัทตองการยุติประเด็นของกลิ่นจากกะลาปาลมที่มักเกิดขึ้นจากความชื้นในชวงฤดูฝน
ซึ่งสงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมในชุมชนบริเวณใกลเคียงกับพื้นที่เก็บสต็อกกะลาปาลม ทางบริษัทจึงตัดสินใจยกเลิกการจําหนายกะลา
ปาลม
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สําหรับในป 2550 บริษัทมีรายไดจากการจําหนายกะลาปาลมเทากับ 156.56 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
16.47 ของรายไดจากการขายทั้งหมด ในขณะที่ป 2549 และ 2548 ที่มีรายไดจากการจําหนายกะลาปาลมจํานวน 166.03
ลานบาท และ 17.23 ลานบาท สําหรับสัดสวนการจําหนายกะลาปาลมที่คอย ๆ ลดลงนับตั้งแตชวงป 2550 นั้น มีสาเหตุมา
จากบริษัทไดใหความสําคัญในการจัดจําหนายถานหิน ซึ่งเปนไปตามความตองการของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปริมาณ
ความตองการใชเพิ่มสูงขึ้นมาก จึงทําใหทางบริษัทเนนการจัดจําหนายถานหินเปนสําคัญ นอกจากนี้กลุมลูกคาที่เคยใช
กะลาปาลมเปนเชื้อเพลิงไดเปลี่ยนมาใชถานหินแทน รวมทั้งเหตุผลดานการสั่งซื้อกะลาปาลมจะตองอาศัยเรื่องฤดูกาล
สั่งซื้อวัตถุดิบ ซึ่งทําใหมีความยุงยากในการสั่งซื้อ ประกอบกับแนวโนมในปจจุบันไดมีกลุมลูกคาโดยทั่วไปหันมาใหความ
สนใจใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในการผลิตเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเห็นไดจากสัดสวนการจําหนายของถานหินในชวง
9 เดือนแรกของป 2551 คิดเปนรอยละ 96.67 ของรายไดจากการขายทั้งหมด เปรียบเทียบกับป 2550 ที่มีสัดสวนการ
จําหนาย คิดเปนรอยละ 82.96 ของรายไดจากการขายทั้งหมด ซึ่งเหตุผลดังกลาวมา ทําใหบริษัทเนนการจัดจําหนายถาน
หินเปนสําคัญ จึงทําใหสัดสวนการจําหนายกะลาปาลมคอย ๆ ลดลง
ทั้งนี้จากขอมูลโดยเปรียบเทียบระหวางปริมาณการจําหนายถานหินและกะลาปาลม สําหรับชวง 9 เดือนแรกของ
ป 2550 และ 2551 มีปริมาณการขายโดยเปรียบเทียบ ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบปริมาณการขาย

รายการ
ถานหิน
กะลาปาลม

ชวง 9 เดือน
แรกของ
ป 2551
(ตัน)
566,114.86
19,165.33

ชวง 9 เดือน
แรกของ
ป 2550
(ตัน)
218,970.72
63,168.40

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เทียบระหวางไตรมาส
(%)

ป 2550
(ตัน)

ป 2549
(ตัน)

158.53
-69.66

341,142.04
65,372.98

152,810.85
81,686.52

ในสวนของรายไดจากการขายของบริษัท นอกจากจะมีการจําหนายถานหินและกะลาปาลม คิดเปนสัดสวน
รวมกันมากกวารอยละ 99 ของรายไดจากการขายทั้งหมดแลว บริษัทยังมีรายไดจากการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งเปน
การใหบริการน้ํามันแกรถที่บริษัทจางจาก บริษัท สถาพรธนาพัฒน จํากัด และ บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด (ซึ่งเปน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน และบริษทั ยอย ตามลําดับ โดยสามารถดูรายละเอียดไดจาก หัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน ในหัวขอ
เกี่ยวกับ บริษัท สถาพรธนาพัฒน จํากัด และ บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด) เพื่อใหเขามารับถานหินจากคลังเก็บ
สินคาและโรงคัดแยกถานหินของบริษัทที่จังหวัดสมุทรสาคร และเพชรบุรี เพื่อนําไปสงตอใหกับลูกคาของบริษัท เพื่อชวย
อํานวยความสะดวก เนื่องจากการใหบริการขนสงถานหินแกลูกคาของบริษัทจะเปนการใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดย
ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 ป 2550 2549 และ 2548 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเทากับ 3.44 ลาน
บาท 5.38 ลานบาท 2.63 ลานบาท และ 0.07 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.23 รอยละ 0.57 รอยละ
0.53 และรอยละ 0.08 ของรายไดจากการขายทั้งหมด สําหรับรายไดจากการใหบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ในชวง 9 เดือนแรก
ของป 2551 จะแบงเปนการจําหนายใหกับบริษัท สถาพรธนาพัฒน จํากัด ในฐานะบริษัทที่เกี่ยวของจํานวน 0.18 ลานบาท
และจําหนายใหกับบริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด ในฐานะบริษัทยอยจํานวน 3.26 ลานบาท
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อยางไรก็ตาม บริษัทไดยกเลิกการใหบริการน้ํามันเชื้อเพลิงแก บริษัท สถาพรธนาพัฒน จํากัด ตั้งแตชวงเดือน
กุมภาพันธ ป 2551 ที่ผานมา และไดเริ่มใหบริการน้ํามันเชื้อเพลิงแก บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด ตั้งแตชวงเดือน
กรกฎาคม 2551 เปนตนมา เนื่องจาก บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด ไดเริ่มดําเนินธุรกิจการใหบริการขนสงแกบริษัท
เพียงผูเดียว ตั้งแตเดือนดังกลาว
สําหรับรายไดอื่นของบริษัทนั้น ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 เทากับ 9.32 ลานบาท คิดเปนรายไดอื่นที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับชวง 9 เดือนแรกของป 2550 ที่มีรายไดเทากับ 4.45 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ
109.44
สําหรับในป 2550 มีรายไดอื่นเทากับ 5.13 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 และ 2548 ที่มีรายไดอื่นเทากับ 3.42
ลานบาท และ 1.46 ลานบาท ตามลําดับ โดยรายไดอื่นเกิดจาก กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน คาบริการชั่งน้ําหนัก ดอกเบี้ย
รับ และรายไดจากการชดเชยทรัพยสินเสียหาย
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
ตนทุนขายและคาใชจาย
บริษัทมีสัดสวนตนทุนขาย สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2551 คิดเปนรอยละ 79.86 ของรายไดจากการขาย ซึ่ง
เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับชวง 9 เดือนแรกของป 2550 ที่คิดเปนรอยละ 79.10 ของรายไดจากการขาย หรือคิด
เปนมูลคาตนทุนขาย ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 และ 2550 เทากับ 1,211.64 ลานบาท และ 514.72 ลานบาท
ตามลําดับ สําหรับสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของตนทุนขายในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2550 นั้น เกิดจากชวงป 2551 ที่ผานมา ราคาถานหินไดมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับตนทุน
ดานการขนสงถานหินจากตางประเทศ ไดแก คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาระวางเรือ มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น เหลานี้เปนปจจัยที่
สงผลใหบริษัทมีตนทุนขายเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหวางชวงเดียวกันของป 2550 และ 2551 ทั้งนี้แมวาชวงที่ผานมา
ตนทุนขายจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแตบริษัทสามารถปรับราคาขายเพิ่มตามการเพิ่มขึ้นของตนทุนไดเชนกัน อยางไรก็ตามจะ
เห็นไดวา บริษัทสามารถบริหารสัดสวนตนทุนขายใหอยูในระดับใกลเคียงกันไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้หากเปรียบเทียบระหวาง
สัดสวนตนทุนขายสําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2551 กับสัดสวนตนทุนขายของป 2550 จะพบวา มีสัดสวนใกลเคียงกัน
จากรอยละ 79.39 ของรายไดจากการขายในป 2550 เปนรอยละ 79.86 ของรายไดจากการขายสําหรับชวง 9 เดือนแรกของ
ป 2551
สําหรับสัดสวนตนทุนขายของบริษัท ในป 2550 คิดเปนรอยละ 79.39 ของรายไดจากการขาย คิดเปนสัดสวน
ตนทุนขายที่ลดลงอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2549 และ 2548 ที่มีสัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายคิดเปนรอยละ
86.76 และ รอยละ 103.33 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ หรือคิดเปนมูลคาตนทุนขาย ในป 2550 2549 และ 2548
เทากับ 754.60 ลานบาท 427.79 ลานบาท และ 89.67 ลานบาท ตามลําดับ
หาก
ทั้งนี้จะเห็นไดวาสัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายของบริษัทมีสัดสวนลดลงอยางตอเนื่องทุกป
เปรียบเทียบในชวง 3 ปที่ผานมา ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทพยายามหาทางสั่งซื้อวัตถุดิบคุณภาพสูงในราคาที่สามารถสราง
ความไดเปรียบดานตนทุนใหกับบริษัท ซึ่งตลอดเวลานับตั้งแตเริ่มตนการดําเนินธุรกิจ บริษัทไดพยายามเสาะหาและสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจําหนายถานหิน (suppliers) จากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อใหมั่นใจไดถึงคุณภาพของถานหิน การ
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สงมอบที่ตรงเวลา ปริมาณสํารองถานหินที่มีจํานวนเพียงพอ รวมถึงราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อสามารถสรางความไดเปรียบ
ทางดานการแขงขันใหกับบริษัทได โดยในป 2551 บริษัทไดทําสัญญาลงนามซื้อขายถานหินเปนจํานวนกวา 3.612 ลานตัน
(โดยสามารถดูรายละเอียดไดจาก หัวขอที่ 3.4 สัญญาสําคัญที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ ในสวนของสัญญาซื้อถานหิน)
ในราคาที่มีการเจรจาตกลง ซึ่งเปนไปตามแนวทางสรางและรักษาความสัมพันธกับผูจัดจําหนายถานหินอยางตอเนื่อง ซึ่ง
คาดวา ในอนาคตจะทําสัญญาลงนามซื้อขายถานหินเปนจํานวนมากกวาเดิม เพื่อใหสามารถรองรับตอปริมาณความ
ตองการใชถานหินที่คาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นของลูกคาได ทั้งนี้นอกจากบริษัทจะพยายามหาทางเพื่อลดตนทุนขายใหไดอยาง
ตอเนื่อง บริษัทยังคํานึงถึงตนทุนในการจัดการและกระบวนการคัดแยกถานหินที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
สําหรับสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัท ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 คิดเปนรอยละ 8.38
ของรายไดรวม ซึ่งเปนสัดสวนที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับชวง 9 เดือนแรกของป 2550 ที่มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 10.43
ของรายไดรวม หรือคิดเปนมูลคาคาใชจายในการขายและบริหาร ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 และ 2550 เทากับ
127.88 ลานบาท และ 68.34 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสัดสวนที่ลดลงดังกลาว เปนผลมาจากการที่บริษัทสามารถสราง
รายไดจากการจําหนายสินคาไดเพิ่มขึ้นจากเดิม สําหรับมูลคาคาใชจายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นจากเดิมนั้น สวน
ใหญเกิดจากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจางพนักงานเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิม และ
สวนหนึ่งเกิดจากคาขนสงออก ซึ่งเปนคาใชจายในการขนสงถานหินใหกับลูกคาของบริษัทซึ่งเปนไปตามปริมาณการขายที่
เพิ่มขึ้น โดยนโยบายการใหบริการของบริษัทนั้น จะเปดใหบริการขนสงถานหินแกลูกคาตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมี
คาใชจายในการสงเสริมการขาย และประชาสัมพันธที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
สัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัท ในป 2550 คิดเปนรอยละ 10.07 ของรายไดรวม คิดเปน
สัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแตป 2549 และ 2548 ที่มีสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอ
รายไดรวมคิดเปนรอยละ 7.44 และ รอยละ 6.25 ของรายไดรวม ตามลําดับ หรือคิดเปนมูลคาคาใชจายในการขายและ
บริหาร ในป 2550 2549 และ 2548 เทากับ 96.24 ลานบาท 36.92 ลานบาท และ 5.52 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับสาเหตุของคาใชจายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นดังกลาว เนื่องจาก บริษัทมีคาใชจายในการขนสงสินคา
เพื่อใหบริการแกลูกคา ในป 2550 เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยคาขนสงดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.66 ของรายไดรวม ในขณะที่
ป 2549 และ 2548 คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.23 และ รอยละ 1.8 ของรายไดรวม ตามลําดับ หรือคิดเปนมูลคาคาขนสงในป
2550 2549 และ 2548 เทากับ 73.24 ลานบาท 25.98 ลานบาท และ 1.59 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของคาขนสง
ดังกลาวเปนการเพิ่มขึ้นตามรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานการณราคาน้ํามันที่เปนปจจัยหลักในการขนสง
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้สาเหตุอีกสวนหนึ่งที่สงผลใหคาใชจายในการขายและบริหารปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาจาก คาใชจาย
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้น ตามจํานวนบุคลากร โดยในป 2550 คิดเปนรอยละ 0.98 ของรายไดรวม
เพิ่มขึ้นจากป 2549 ที่มีสัดสวนเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานตอรายไดรวมคิดเปนรอยละ 0.89 แตทั้งนี้คิดเปนสัดสวนที่
ลดลงจากเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวม สําหรับป 2548 ที่คิดเปนสัดสวน รอยละ 1.27 หรือคิดเปนมูลคาเงินเดือนและ
สวัสดิการพนักงาน ในป 2550 2549 และ 2548 เทากับ 9.41 ลานบาท 4.41 ลานบาท และ 1.12 ลานบาท ตามลําดับ
นอกจากนี้ในป 2550 บริษัทยังมีคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากคาเสื่อมราคา คาที่ปรึกษา คาสอบบัญชี ซึ่งเปนคาใชจายเพื่อการ
เตรียมตัวเพื่อเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ รวมทั้ง การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งคาใชจายตาง
ๆ เหลานี้ เปนสาเหตุใหในป 2550 บริษัทมีสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากเดิม
สําหรับสัดสวนดอกเบี้ยจายของบริษัท ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 คิดเปนรอยละ 1.71 ของรายไดรวม ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากชวง 9 เดือนแรกของป 2550 ที่มีสัดสวนเทากับรอยละ 1.47 ของรายไดรวม หรือคิดเปนมูลคาตนทุนการกูยืม /
ดอกเบี้ยจาย ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 และ 2550 เทากับ 26.11 ลานบาท และ 9.61 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับ
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ดอกเบี้ยจาย ที่เพิ่มสูงขึ้นในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 นั้น เปนผลจากการที่บริษัทไดขอรับการสนับสนุนทางการเงิน
สําหรับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นคิดเปนจํานวนรวมกวา 703.25 ลานบาท โดยมี
ยอดภาระหนี้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 เทากับ 1,125.47 ลาน
บาท อยางไรก็ตามเนื่องจากในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 บริษัทไดรับการสนับสนุนเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่
เกี่ยวของกันเปนจํานวนรวม 175.30 ลานบาท ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวของกันดังกลาว ไมไดคิดดอกเบี้ยจากทางบริษัท ทั้งนี้หากใน
อนาคตทางบริษัทไมไดรับการสนับสนุนวงเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันในลักษณะดังกลาว อาจสงผลใหบริษัท
มีภาระดอกเบี้ยจายจากสถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมได
สัดสวนดอกเบี้ยจายของบริษัท ในป 2550 คิดเปนรอยละ 1.36 ของรายไดรวม คิดเปนสัดสวนดอกเบี้ยจายที่
ลดลงนับตั้งแตป 2549 ที่มีสัดสวนดอกเบี้ยจายตอรายไดรวมคิดเปนรอยละ 2.40 แตทั้งนี้เปนสัดสวนที่เพิ่มขึ้นจากป 2548
ที่มีสัดสวน รอยละ 0.34 หรือคิดเปนมูลคาดอกเบี้ยจาย ในป 2550 2549 และ 2548 เทากับ 12.97 ลานบาท 11.93 ลาน
บาท และ 0.30 ลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ดอกเบี้ยจายที่เกิดขึ้นตลอดชวงเวลาที่ผานมา เปนดอกเบี้ยจายที่เกิดจากเงินกูประเภทเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ที่มียอดวงเงินการกูยืมเพิ่มขึ้นโดยมีภาระหนี้ที่เกิดขึ้นสําหรับรายการเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันสิ้นงวดบัญชีในป 2550 2549 และ 2548 เทากับ 422.23 ลานบาท 203.19
ลานบาท และ 224.07 ลานบาท ตามลําดับ นอกจากนี้บริษัทเริ่มมีรายการวงเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ตั้งแตป
2550 ซึ่งเปนการขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการกอสรางคลังเก็บสินคาและโรงคัดแยก รวมถึงการ
ติดตั้งอุปกรณที่ใชในกระบวนการคัดแยก สําหรับสํานักงานสาขาตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยบริษัทมี
ยอดภาระหนี้คงคางสําหรับวงเงินกูระยะยาวดังกลาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 เทากับ 16.24 ลานบาท
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากมูลคาดอกเบี้ยจาย โดยเปรียบเทียบระหวางป 2550 และ 2549 จะพบวา มี
มูลคาคอนขางใกลเคียงกันคือ 12.97 ลานบาท ในป 2550 และ 11.93 ลานบาท ในป 2549 แมวาในป 2550 ทางบริษัทจะ
มีภาระหนี้ที่เปนเงินกูเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นคิดเปนวงเงินที่สูงกวาก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจาก ในป 2550 บริษัทไดรับ
การสนับสนุนวงเงินกูจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ย Money market rate ซึ่งชวยใหบริษัทไดรับประโยชนจากอัตรา
ดอกเบี้ยที่ลดลงกวาเดิม
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 สําหรับสาเหตุที่สัดสวนกําไรขั้นตนลดลงนั้น เปนผลมาจากการที่บริษัทมีสัดสวนตนทุนขาย
เพิ่มขึ้นจากราคาตนทุนถานหินนําเขาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 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
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2550 และ 2549 เทากับ 195.88 ลานบาท และ 65.29 ลานบาท ตามลําดับ และคิดเปนผลขาดทุน ในป 2548 เทากับ 2.89
ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในป 2548 นั้น เนื่องจากอยูในชวงเริ่มตนของการดําเนินธุรกิจ และเปนชวงที่บริษัทอยู
ระหวางการจัดหาผูจัดจําหนายถานหินเพื่อนําเขา ทําใหการจัดซื้อดวยปริมาณที่ยังไมมาก และความไมคุนเคยกัน ไม
สามารถสรางอํานาจในการเจรจาตอรองเพื่อใหไดราคาตนทุนที่สามารถสรางความไดเปรียบได สงผลใหในชวงดังกลาว มี
ตนทุนการสั่งซื้อถานหินสูง ประกอบกับการดําเนินการดานการตลาดยังอยูในชวงเริ่มตน จึงยังทําใหมีรายไดจากการขายไม
สูงมากนั้น อยางไรก็ตาม ภายหลังจากป 2548 บริษัทไดเริ่มสรางความสัมพันธที่ดี และเริ่มคุนเคยกับผูจัดจําหนายถานหิน
ที่จะนําเขาจากประเทศอินโดนีเซีย ประกอบกับปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทเริ่มมีอํานาจในการ
เจรจาตอรองเพื่อใหไดราคาที่สมเหตุสมผล และสรางความไดเปรียบดานตนทุน จึงสงผลใหบริษัทสามารถสรางกําไรใหเพิ่ม
สูงขึ้นได ดังจะเห็นไดจากอัตรากําไรขั้นตนที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2549 อยางไรก็ตามแมวาอัตรากําไรดังกลาว
จะลดลงเล็กนอยในชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 แตก็เกิดจากสาเหตุสําคัญที่มีตนทุนดานการขนสงถานหินจาก
ตางประเทศ ไดแก คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาระวางเรือ มีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อพิจารณาอัตรากําไรสุทธิของบริษัท พบวา ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 บริษัทมีสัดสวนกําไรสุทธิเทากับรอย
ละ 7.24 คิดเปนสัดสวนกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากชวง 9 เดือนแรกของป 2550 ที่มีสัดสวนกําไรสุทธิ คิดเปนรอยละ 6.66 หรือคิด
เปนมูลคากําไรสุทธิ ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 และ 2550 เทากับ 110.59 ลานบาท และ 43.30 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่ง
สาเหตุสําคัญที่ทําใหบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากเดิมนั้น เกิดจากการที่บริษัทสามารถบริหารสัดสวนคาใชจายในการ
ขายและบริหารไดลดลงจากเดิม แมวาจะมีสัดสวนตนทุนขาย ดอกเบี้ย และภาษีเงินไดเพิ่มขึ้นจากเดิมก็ตาม
บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิใน ป 2550 คิดเปนรอยละ 6.62 คิดเปนสัดสวนกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตป
2548 ที่มีสัดสวนกําไรสุทธิในป 2549 คิดเปนรอยละ 3.29 และมีสัดสวนขาดทุนในป 2548 คิดเปนรอยละ 8.21 หรือคิดเปน
มูลคากําไรสุทธิ ในป 2550 และ 2549 เทากับ 63.24 ลานบาท และ 16.32 ลานบาท ตามลําดับ และคิดเปนผลขาดทุนในป
2548 เทากับ 7.25 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับผลขาดทุนจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นในป 2548 นั้น สาเหตุที่สําคัญเนื่องจากการมีสัดสวนตนทุนขายที่สูง จาก
ความสามารถในการจัดหาแหลงวัตถุดิบที่จะนําเขาถานหิน และความสัมพันธที่มีตอผูจัดจําหนายยังไมแข็งแกรงพอที่จะ
สรางอํานาจในการเจรจาตอรองได สงผลใหในชวงปดังกลาว บริษัทมีตนทุนในการนําเขาถานหินที่สูง ประกอบกับอยูในชวง
เริ่มตนของการดําเนินการดานการตลาด จึงยังทําใหมีจํานวนลูกคานอยราย ซึ่งไมสามารถสรางยอดขายไดเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมถึงตนทุนขายที่เกิดขึ้น แตอยางไรก็ตาม ภายหลังจากป 2548 บริษัทไดเริ่มวางแผนการดําเนินการดานการตลาดใน
เชิงรุก และเนนการนําเสนอถึงผลประโยชน การเปรียบเทียบใหเห็นความไดเปรียบทางดานตนทุนผลิตในการใชถานหินเปน
เชื้อเพลิง เพื่อสรางความเขาใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย ประกอบกับการมีฐานขอมูลลูกคาเปาหมายในมือ เหลานี้สงผลให
บริษัทสามารถขยายฐานลูกคาไดเพิ่มมากขึ้นจากเดิม จนปจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีฐานลูกคาที่สั่งซื้อสินคา
คิดเปนจํานวนรวมกวา 490 ราย โดยมีจํานวนลูกคาที่สั่งซื้อสินคาอยางตอเนื่องเปนจํานวน 280 ราย ซึ่งไมเพียงแต
ความสามารถในการขยายฐานลูกคาที่มากขึ้นจากเดิมเทานั้น แตยังรวมถึงการเนนสรางความสัมพันธที่ดีในระยะยาวกับผูจัด
จําหนายถานหินรายหลักของบริษัท เพื่อความสามารถและโอกาสในการเจรจาตอรองเพื่อผลประโยชนที่จะเอื้ออํานวยตอกัน
ทั้งสองฝาย ในลักษณะของ win-win strategy สิ่งเหลานี้จึงเปนสาเหตุที่สงผลใหบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
นับตั้งแตป 2549 ถึง ชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากอัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร จะพบวา บริษัทมีอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 ป 2550 และ ป 2549 มีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน
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เทากับรอยละ 12.25 รอยละ 10.96 และ รอยละ 6.40 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยในป 2548 มีอัตราขาดทุนจากการ
ดําเนินงาน เทากับรอยละ 7.88 ของรายไดรวม ซึ่งแสดงใหเห็นวา บริษัทมีความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินงานได
เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยสาเหตุที่สําคัญมาจากประสิทธิภาพในการบริหารตนทุนขายที่ดีขึ้น แมวาในชวงป 2548 - 2550
บริษัทจะมีสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องก็ตาม แตทั้งนี้ ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551
บริษัทมีความสามารถในการบริหารสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารไดลดลงจากเดิม ดังจะเห็นไดวา มีสัดสวน
คาใชจายในการขายและบริหารในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 เทากับรอยละ 8.38 ของรายไดรวม ซึ่งลดลงจากรอยละ
10.07 ของรายไดรวม ในป 2550 ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหบริษัทมีอัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไรในชวง 9
เดือนแรกของ ป 2551 ดีขึ้นจากเดิม ซึ่งไดแก อัตรากําไรจากการดําเนินงาน และอัตรากําไรสุทธิ เมื่อเปรียบเทียบกับชวงป
2548 – 2550 ที่ผานมา แมวาในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 บริษัทจะมีอัตราดอกเบี้ยจาย / ตนทุนการกูยืม และอัตราการ
จายภาษีเงินไดที่สูงขึ้นจากเดิมก็ตาม
สําหรับชวงป 2548 – 2549 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2549 มีอัตรา
ผลตอบแทนผูถือหุนเทากับ รอยละ 84.10 เพิ่มขึ้นจากป 2548 ที่มีผลตอบแทนผูถือหุนติดลบเทากับ รอยละ 117.25 ซึ่ง
สาเหตุที่สําคัญเกิดจากการมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นจากเดิม สําหรับป 2550 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอย
ละ 79.71 ซึ่งสาเหตุที่ลดลงจากป 2549 เนื่องจาก ในป 2550 บริษัทมีรายการเงินรับลวงหนาคาหุนเทากับ 40.94 ลานบาท
ซึ่งเปนเงินที่เตรียมใชเพื่อการเพิ่มทุนจดทะเบียนในอนาคต สงผลใหในปดังกลาว บริษัทมีสัดสวนผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นจากป
2549 ประกอบกับการมีกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเปนจํานวนมาก โดยในป 2550 และ 2549 มีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
เทากับ 70.49 ลานบาท และ 7.25 ลานบาท ตามลําดับ และมีสวนของผูถือหุน เทากับ 131.43 ลานบาท และ 27.25 ลาน
บาท ตามลําดับ
อยางไรก็ตามหากพิจารณาจาก อัตราผลตอบแทนผูถือหุนในชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 จะพบวา มีอัตรา
ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจากชวงป 2550 โดยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 79.71 เปน รอยละ 84.12 ซึ่งเปนผลจาก
ความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มสูงขึ้นของบริษัท
12.2.2 ฐานะทางการเงินของบริษัท
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 โดยเงินสดและ
เงินฝากสถาบันการเงินใน ป 2549 เพิ่มขึ้นจากป 2548 เปนจํานวนมาก เนื่องจากการมีผลกําไรจากการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นจากเดิม และการมีเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น สําหรับป 2550 ถึง
ชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 บริษัทมีเงินสดและเงินฝากจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักสําคัญคือ
บริษัทมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นจากเดิม
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- 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 ซึ่งมีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอด
ระยะเวลาที่ผานมา โดยเปนไปอยางสอดคลองตามการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เชนกัน ทั้งนี้ลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นสวนใหญ ในชวงป 2549 ป 2550 จนถึงชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 จะอยู
ในกลุมลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ โดยคิดเปนสัดสวนลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระตอลูกหนี้การคาสุทธิ
เทากับ รอยละ 55.35 รอยละ 57.07 และรอยละ 65.81 ตามลําดับ หรือคิดเปนมูลคาเทากับ 48.87 ลานบาท
110.77 ลานบาท และ 224.62 ลานบาท ตามลําดับ โดยสัดสวนที่รองลงมา คือ กลุมลูกหนี้ที่คางชําระ 1 –
3 เดือน อยางไรก็ตาม ในชวงป 2548 ป 2549 ป 2550 และชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 บริษัทมี
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เทากับ 128.88 วัน 54.91 วัน 53.48 วัน และ 47.64 วัน ตามลําดับ ซึ่งแสดงถึง
ความสามารถและประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้ที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้สัดสวนลูกหนี้การคาดังกลาวคิดเปนสัดสวนลูกหนี้ที่คางชําระ 1 – 3 เดือน สําหรับป 2549
ป 2550 และชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 เทากับ รอยละ 43.93 รอยละ 39.19 และรอยละ 33.82 ตามลําดับ
หรือคิดเปนมูลคาเทากับ 38.79 ลานบาท 76.07 ลานบาท และ 115.44 ลานบาท ตามลําดับ โดยแสดงใน
ตารางแยกอายุลูกหนี้ ดังนี้
ตารางแสดงอายุลูกหนี้ สําหรับป 2549 ป 2550 และชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551
ชวง 9 เดือนแรกของ
ป 2551
ยังไมถึงกําหนด

2550

2549

65.81%

110.77

57.07%

48.87

คางชําระ 4 – 6 เดือน

0.51

0.15%

5.29

2.72%

0.35

55.35
%
43.93
%
0.40%

33.82%

76.07

39.19%

38.79

คางชําระ 7 – 12 เดือน

1.71

0.50%

2.86

1.47%

0.22

0.25%

คางชําระเกิน 12 เดือน

3.90

1.14%

0.26

0.13%

0.06

0.07%

224.62
คางชําระ 1 – 3 เดือน
115.44

รวมลูกหนี้การคา

346.18

195.24

88.29

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4.87
341.31

1.13

-

194.10

88.29

ลูกหนี้การคา - สุทธิ

หมายเหตุ สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2551 บริษัทมีเฉพาะรายการลูกหนี้การคา – บริษัทอื่นเทานั้น สวนลูกหนี้
การคา – บริษัทที่เกี่ยวของกันไมมีมูลคารายการเกิดขึ้น
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นอกจากนี้ บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแต
ชวงไตรมาสที่ 1 ป 2551 โดยมีรายละเอียดของนโยบาย ดังนี้
อายุของลูกหนี้ที่คางชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ 1 – 3 เดือน
คางชําระ 4 – 6 เดือน
คางชําระ 7 – 12 เดือน
คางชําระเกิน 12 เดือน
หนี้ที่ทางบริษัทไดดําเนินการฟองรองและทางศาลได
ประทับรับฟองเรียบรอยแลว

อัตรารอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(คิดเปนสัดสวนของมูลคาหนี้ที่คางชําระ)
50
100
100

อยางไรก็ตาม เมื่อมีการติดตามเพื่อทวงถามการจายชําระคืนหนี้แลวแตยังไมไดรับการชําระ ทาง
บริษัทจะพิจารณาถึงความคุมคาหากดําเนินคดีทางศาล ซึ่งหากพิจารณาแลวไมคุมคา ทางบริษัทจะ
ดําเนินการตัดเปนหนี้สูญตอไป และหากมีความจําเปนจะตองขายสินคาใหกับลูกคารายดังกลาว ทาง
บริษัทจะกําหนดนโยบายการจําหนายเปนเงินสดเทานั้น อยางไรก็ตามตลอดระยะเวลาป 2548 – ชวง 9
เดือนแรกของ ป 2551 ที่ผานมา บริษัทไมมีปญหาเรื่องหนี้สูญแตอยางใด
- 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
ปริมาณถานหินและกะลาปาลมที่เก็บสตอกไวเพื่อใชในการจําหนาย ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องนับ ตั้ง แตป 2548 จนถึง ป จจุบัน สํา หรับ ปริม าณสิน คา คงเหลือ ที่ลดลงเมื่อ เปรียบเทีย บระหวา ง
ป 2548 และ 2549 เนื่อ งจาก ในชว งป 2548 เปน ชว งแรกของการดํา เนิน ธุรกิจ ทํา ใหยัง ไมสามารถ
คาดคะเนการจัดเก็บสตอ กสิน คา คงเหลือ ที่ สอดคลอ งกับ ปริม าณความตอ งการของลูกคา ไดอ ย า ง
ถูกตอ งมากนั ก ประกอบกับปริมาณการขายยังมีมูลคาไมสูงมากนัก อยางไรก็ตามปริมาณความตองการ
ของลูกคาคอย ๆ เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2549 เปนตนมา ทําใหบริษัทจําเปนตองวางแผนการ
จัดเก็บสตอกสินคาคงเหลือใหเพียงพอตอปริมาณความตองการ และจะตองปองกันปญหาการขาดแคลน
สินคาที่จะสงมอบใหกับลูกคา ประกอบกับราคาถานหินในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความ
ตองการบริโภคที่สูงขึ้น สงผลใหบริษัทจําเปนตองวางแผนการบริหารตนทุนการสั่งซื้อถานหินเพื่อแกไขราคา
ตนทุนถานหินที่อาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไดในอนาคต เหลานี้จึงเปนเหตุผลที่ทําใหบริษัทจําเปนตองมีปริมาณ
สินคาคงเหลืออยูในระดับที่สูงเพียงพอที่จะปองกันปญหาดังกลาวไมใหเกิดขึ้นได โดยในชวงป 2548 ป
2549 ป 2550 และ ชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 บริษัทมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย เทากับ 318.49 วัน
117.70 วัน 121.97 วัน และ 154.72 วัน ตามลําดับ หรือคิดเปนระยะเวลาการจัดเก็บสินคาเพื่อพรอม
จําหนายไดสําหรับระยะเวลาประมาณ 5 เดือน ในปจจุบัน ทั้งนี้จะเห็นไดวา ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551
นั้น บริษัทมีระยะเวลาการจัดเก็บสินคานานมากขึ้น ทั้งนี้เปนสาเหตุจากการที่ราคาถานหินในตลาดโลก
ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงจากราคาถานหินที่อาจสงผลใหบริษัทมีตนทุน
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สินคาที่สูงขึ้นไดในอนาคต บริษัทจึงจําเปนตองเรงการสั่งซื้อและนําเขาถานหินในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
ประกอบกับความตองการของลูกคาในการสั่งซื้อถานหินเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตที่เพิ่ม
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
และความตองการใหจัดสงสินคาของลูกคาซึ่งสวนใหญแลวเปนโรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมที่เปดดําเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบกับปญหาการไมมีพื้นที่สําหรับสต็อกถาน
หินเพื่อใชในกระบวนการผลิตของกลุมลูกคา ดังนั้นทางบริษัทจึงจําเปนจะตองสต็อกถานหินไวในปริมาณที่
มากเพื่อจะสามารถปองกันความเสี่ยงจากราคาถานหินที่สูงขึ้น และเพื่อรองรับกับความตองการของลูกคา
ไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้นับตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป 2551 ที่ผานมา บริษัทไมมีการจัดเก็บสต็อกกะลาปาลม
อีกตอไป เนื่องจากไดยกเลิกการขายกะลาปาลมเปนที่เรียบรอยแลว
สําหรับนโยบายการบริหารสินคาคงเหลือ ซึ่งปจจุบันมีเพียงสต็อกถานหินนั้น บริษัทไดกําหนดนโยบายที่
สําคัญ ดังนี้
• บริษัทมีการบริหารระยะเวลาในการขายสินคาอยูในชวงไมเกิน 5 เดือน ประกอบดวยถานหินที่อยู
ระหวางการขนสงทางเรือจากผูจําหนาย ประมาณ 1 เดือน และถานหินที่อยูระหวางการคัดแยก
และสวนที่เก็บอยูในสต็อกสินคาที่โรงงาน เปนระยะเวลา 3 – 4 เดือน
• บริษัทมีนโยบายในการควบคุมคุณภาพของถานหินที่อยูภายในสต็อกสินคา
โดยจะตองสงมอบ
สินคาตามคุณภาพที่ตกลงกับลูกคาทุกประการ ผานการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้
¾ ครั้งที่ 1 ในขั้นตอนการเตรียมสินคากอนสงมอบ ทางเจาหนาที่ฝายควบคุมคุณภาพ
(Quality Control) จะเก็บตัวอยางสินคาตามมาตรฐานที่กําหนดและสงผลการตรวจสอบ
ใหผูรับผิดชอบพิจารณากอนสงมอบสินคาทุกครั้ง
¾ ครั้งที่ 2 จะเก็บตัวอยางถานหินจากบนรถบรรทุกทุกคันขณะที่รถผานเครื่องชั่ง เพื่อเตรียม
วิ่งรถเพื่อไปสงใหลูกคา
โดยจะทําการบันทึกขอมูลทั้งหมดของถานหินไวในระบบ
สารสนเทศ
¾ ครั้งที่ 3 จะเปนการเก็บตัวอยางถานหินขณะสงมอบสินคาที่โรงงานของลูกคาเพื่อสงผลเขา
หองตรวจสอบ (Lab) โดยฝายตรวจสอบภายนอก ซึ่งเปนที่ยอมรับดวยกันทั้งสองฝาย เพื่อให
มั่นใจไดถึงคุณภาพของสินคาที่สงมอบวา ตรงตามขอตกลงที่กําหนดรวมกันทั้งสองฝาย
ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหาเรื่องการสงสินคาคืน ซึ่งเปนหนึ่งในมาตรการบริหารสินคาคงเหลือ
ของบริษัทที่สําคัญ
• การบริหารสต็อกถานหินที่มีขนาดเล็ก (ต่ํากวา 10 mm.) บริษัทมีนโยบายเพื่อเรงการขาย โดยไดเรง
จัดหาและขยายฐานกลุมลูกคาใหมที่มีความตองการซื้อถานหินขนาดดังกลาว ซึ่งคาดวาสต็อกถาน
หินที่มีขนาดเล็กของบริษัทจะสามารถลดลงอยางมีนัยสําคัญไดภายใน ป 2552
• 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
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ถานหิน การตรวจสอบความหนาแนน เปนตน โดยในการสํารวจทุกครั้งทางผูตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทจะเขารวมสังเกตการณดวย ทั้งนี้เพื่อความถูกตองและเชื่อถือไดในปริมาณสต็อกสินคาที่มีอยู
ทั้งหมดของบริษัท
- 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 และ
อุปกรณ – สุทธิ มีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยในป 2549 บริษัทไดลงทุนใน
สวนของการปรับปรุงพื้นที่ การกอสรางลานสําหรับเทกองถานหิน และเริ่มติดตั้งเครื่องจักรเพื่อใชในการคัด
แยกถานหิน สําหรับป 2550 นั้น บริษัทไดเนนการลงทุนในสวนของการกอสรางโกดังเก็บสินคาและโรงคัด
แยกถานหิน การกอสรางสายพานเพื่อลําเลียงถานหินสําหรับเขาเครื่องคัดแยก รวมถึงการลงทุนในสวนของ
เครื่องจักร และอุปกรณ สําหรับสํานักงานสาขาจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี เพิ่มขึ้นจากเดิม
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 นั้น บริษัทไดมีการลงทุนที่สําคัญคือ การซื้อที่ดินและสวนปรับปรุง
ที่ดินสําหรับสํานักงานสาขาจังหวัดเพชรบุรี รองลงมาคือ การลงทุนซื้อเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณที่ใช
ในกระบวนการคัดแยกถานหิน และการลงทุนเพิ่มเติมในสวนของการปรับปรุงอาคารโรงงาน การซื้อ
อุปกรณและรถสําหรับใชงานภายในสํานักงานสาขาจังหวัดสมุทรสาคร โดยในป 2549 ป 2550 และชวง
ชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 บริษัทมีเงินสดจายเพื่อลงทุนในที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
คิดเปนมูลคารวม 16.78 ลานบาท 69.47 ลานบาท และ 72.93 ลานบาท ตามลําดับ (สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก หัวขอที่ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ ในสวนของตารางแสดงสินทรัพย
ของบริษัทที่ใชในการประกอบธุรกิจ)
- เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย คือ บริษัท เอ.จี.อี. ทราน
สปอรต จํากัด เปนเงินจํานวน 0.99 ลานบาท โดยทางคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 มี
มติใหลงทุนในบริษัทดังกลาวในสัดสวนรอยละ 99.00 จากทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท (รายการนี้
ปรากฎเฉพาะในงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ)
สภาพคลอง
ณ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนรวมเทากับ 1,371.43 ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก ณ 31
ธันวาคม 2550 ที่มีสินทรัพยหมุนเวียนรวม เทากับ 608.96 ลานบาท และเพิ่มขึ้นจาก 241.63 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม
2549 และ 227.36 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2548 ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นดังกลาว เปนการเพิ่มขึ้นจากรายการหลักที่
สําคัญ คือ ลูกหนี้การคาสุทธิ และสินคาคงเหลือ ตามรายไดจากการขายที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเปนผลมาจากการมี
รายการเงินลวงหนาคาสินคาที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแตชวงป 2550 โดย ณ 31 ธันวาคม 2550 มีมูลคารวม 12.01 ลานบาท ซึ่งเงิน
ลวงหนาคาสินคาดังกลาวเปนการจายเงินคาสินคาลวงหนาใหกับผูจัดจําหนายกะลาปาลมภายในประเทศ และไดลดลง
เหลือเพียง 0.01 ลานบาท ณ 30 กันยายน 2551 ซึ่งเปนคามัดจําการสั่งซื้อถานหินทั้งหมด อยางไรก็ตามสาเหตุสําคัญที่ทํา
ให ณ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ 30 ธันวาคม 2551 นั้น เปนผลจาก
การมีรายการสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเดิมเปนสําคัญ
สําหรับหนี้สินหมุนเวียนรวมของบริษัท ณ 30 กันยายน 2551 เทากับ 1,329.59 ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จาก ณ 31 ธันวาคม 2550 ที่มีหนี้สินหมุนเวียนรวม เทากับ 553.26 ลานบาท และเพิ่มขึ้นจาก 243.03 ลานบาท ณ 31
ธันวาคม 2549 และ 236.60 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2548 ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นดังกลาว เปนสาเหตุจากการ
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เพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ที่ใชเพื่อการหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจเปนสําคัญ
โดยบริษัทมีภาระหนี้จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น ณ 31 ธันวาคม ป 2548 ป 2549 ป 2550 และ 30
กันยายน 2551 เทากับ 224.07 ลานบาท 203.19 ลานบาท 422.23 ลานบาท และ 1,125.47 ลานบาท ตามลําดับ
นอกจากนี้ยังเกิดจากรายการเจาหนี้การคา
ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นตามการสั่งซื้อถานหินและกะลาปาลมเพื่อใชในการจัด
จําหนายที่เพิ่มมากขึ้นตามปริมาณความตองการของลูกคา โดยบริษัทมีรายการเจาหนี้การคา ณ 31 ธันวาคม ป 2548 ป
2549 ป 2550 และ 30 กันยายน 2551 เทากับ 9.74 ลานบาท 20.19 ลานบาท 79.90 ลานบาท และ 70.63 ลานบาท
ตามลําดับ ทั้งนี้สําหรับสาเหตุที่รายการเจาหนี้การคาในชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 ลดลงจากชวงสิ้นป 2550 เนื่องจาก
โดยปกติแลว ทางบริษัทมีการสั่งซื้อและนําเขาสินคาจากตางประเทศ โดยเงื่อนไขเปนเงินสด โดยทางบริษัทจะขอรับการ
สนับสนุนวงเงิน Trust Receipt จากทางสถาบันการเงินเพื่อชําระคาสินคาไปกอน และจะจายชําระคืนโดยมีเงื่อนไขภายใน
120 - 180 วัน โดยในชวงปลายป 2550 บริษัทมีการสั่งซื้อสินคาและนําเขาถานหินจากตางประเทศแบบ FOB (Free on
Board) ซึ่งทางบริษัทมีการรับรูรายการสินคาตามกรรมสิทธิ์ของสินคา ณ ตนทาง ซึ่งขณะนั้นอยูระหวางการติดตอกับทาง
สถาบันการเงินเพื่อดําเนินการจัดทําเอกสารเพื่อขอใชวงเงิน Trust Receipt จึงทําใหมีรายการเจาหนี้การคาคอนขางสูงใน
ชวงเวลาดังกลาว แตทั้งนี้ในชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 บริษัทมีการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ โดยเงื่อนไขการชําระเงิน
ยังคงเปนเงินสดเชนเคย ประกอบกับมีมูลคาการสั่งซื้อสินคาที่เพิ่มสูงขึ้น โดยจะเห็นไดจากมูลคาสินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้น
จาก ณ 31 ธันวาคม 2550 ที่มูลคา 377.30 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 1,011.33 ลานบาท ณ 30 กันยายน 2551 แตเนื่องจาก
ทางบริษัทมีการจัดทําเอกสารเพื่อขอใชวงเงิน Trust Receipt กับทางสถาบันการเงินไดทัน ณ ชวงสิ้นไตรมาส จึงทําใหมี
รายการมูลคาเจาหนี้การคาลดลงจากเดิม โดยเปลี่ยนแปนวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงินแทน
ทั้งนี้ในสวนของหนี้สินหมุนเวียนรวมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแต ณ 31 ธันวาคม 2548 ถึง 30 กันยายน 2551
ตามเหตุผลที่อธิบายขางตนแลวนั้น สวนหนึ่งของการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องดังกลาวเกิดจากรายการเงินกูยืมระยะสั้นจาก
บุคคลที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 เทากับ 19.50 ลานบาท เพื่อใชเปนวงเงินหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
นอกจากนี้ยังมีรายการหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ครบชําระภายในหนึ่งปที่เพิ่มขึ้นตามรายการหนี้สินตามสัญญาเชา
ซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ ยานพาหนะเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และยังเกิดจาก
รายการภาษีเงินไดคางจาย และหนี้สินหมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้นดวย ทั้งนี้รายการหลักที่เพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่นซึ่งมี
มูลคารวมเทากับ 47.01 ลานบาท ณ 30 กันยายน 2551 นั้นมีรายการที่สําคัญ ไดแก รายการคาขนสงคางจายจํานวน
11.85 ลานบาท เจาหนี้ซื้อทรัพยสิน 16.66 ลานบาท และคาใชจายคางจายอื่น 11.91 ลานบาท
สําหรับในชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 บริษัทไดมีการกูยืมเงินระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันจํานวน 175.30
ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทมียอดคงคาง
เทากับ 19.50 ลานบาท
จากปจจัยตาง ๆ ขางตนที่กลาวมา สงผลใหอัตราสวนสภาพคลองของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2548 ป
2549 ป 2550 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 มีอัตราเทากับ 0.96 เทา 0.99 เทา 1.10 เทา และ 1.03 เทา ตามลําดับ ซึ่ง
เปนอัตราสวนที่อยูในระดับใกลเคียงกัน และมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ตั้งแตป 2548
– 2550 แตทั้งนี้เหตุผลที่อัตราสวนดังกลาวลดลงเล็กนอยในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 เนื่องจากในชวงดังกลาว บริษัทมี
อัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนมากกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียน โดยหนี้สินหมุนเวียนรวมที่เพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญเกิดจาก รายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งมียอดคงคาง ณ วันที่ 30
กันยายน 2551 เทากับ 1,125.47 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่มียอดคงคางเทากับ 422.23 ลานบาท

สวนที่ 2 - หนาที่ 119

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

สําหรับอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2548 ป 2549 ป 2550 และ ณ วันที่ 30 กันยายน
2551 มีอัตราเทากับ 0.26 เทา 0.42 เทา 0.37 เทา และ 0.27 เทา ตามลําดับ ทั้งนี้สําหรับสาเหตุที่อัตราสวนสภาพคลอง
หมุนเร็วปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2549 ป 2550 และชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 นั้น เกิดจากการรายการ
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินลดลงจากเดิม และในสวนของลูกหนี้การคาสุทธิ มีอัตราการปรับตัวสูงขึ้นนอยกวา การ
เพิ่มขึ้นของรายการหนี้สินหมุนเวียน
หากพิจารณาจากอัตราสวนสภาพคลอง จะพบวา ตั้งแตป 2548 – ชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 บริษัทมี
อัตราสวนสภาพคลองอยูในระดับที่ใกลเคียงกันทุกป
อยางไรก็ตามหากพิจารณาจากกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ดําเนินงาน จะพบวา ในป 2549 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานเทากับ 41.05 ลานบาท แตในป 2550 และชวง 9
เดือนแรกของ ป 2551 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานติดลบ 209.06 ลานบาท และติดลบ 625.51 ลานบาท
ตามลําดับ แมวาในชวงป 2550 ถึงชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 บริษัทจะสามารถทํากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 16.32 ลานบาท
ในป 2549 เปน 63.24 ลานบาท และ 110.59 ลานบาท ในป 2550 และชวง 9 เดือนแรกของป 2551 ตามลําดับ รวมถึงมี
ความสามารถในการทํากําไรไดในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหวางชวงป 2549 ถึงชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 ก็
ตาม ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก ในป 2550 บริษัทมีรายไดจากการขาย เทากับ 950.48 ลานบาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจาก 493.08 ลาน
บาท ในป 2549 คิดเปนสัดสวนการเพิ่มขึ้นรอยละ 92.77 และสําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2551 บริษัทสามารถสราง
รายไดจากการขายเทากับ 1,517.18 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2550 ที่มีรายไดจากการขายเทากับ
650.73 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนการเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 133.15 ซึ่งการมีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นดังกลาว สงผลให
บริษัทจําเปนตองใชเงินเพื่อหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นในสวนของการจัดเก็บสตอกสินคาคงเหลือ การใหเทอม
เครดิตแกลูกหนี้การคา การจายเงินลวงหนาคาสินคาสําหรับใชในการสั่งซื้อสินคาจากผูจัดจําหนาย และการจายชําระคืน
หนี้ใหกับเจาหนี้การคาที่ทางบริษัทสั่งซื้อถานหินในระยะเวลาที่เร็วขึ้นกวาเดิม ปจจัยเหลานี้สงผลใหมีเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงานติดลบในป 2550 จนถึงชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 ประกอบกับในชวงเวลาเดียวกันดังกลาวบริษัทไดใชเงินใน
กิจกรรมการลงทุนซื้อที่ดิน ปรับปรุงที่ดิน การกอสรางโกดังเก็บสินคาและโรงคัดแยกถานหิน รวมถึงการสั่งซื้อ ตอเติมและ
ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อใชในกระบวนการคัดแยกถานหินเพิ่มสูงขึ้น คิดเปนมูลคาการลงทุนรวม 69.47 ลาน
บาท ในป 2550 และ 72.93 ลานบาท ในชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 ซึ่งสวนที่เพิ่มขึ้นในชวงเวลานี้จะรวมถึงการลงทุนซื้อ
ยานพาหนะเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอย (บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด) ดวย ทั้งนี้การลงทุนทั้งหมดที่
กลาวมาจะชวยเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจใหกับบริษัทไดมากขึ้นจากเดิม เปนการสงผลดีตอการดําเนินธุรกิจในระยะ
ยาวตอไป
ในสวนของกิจกรรมจัดหาเงินนั้น บริษัทมีเงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น และรับชําระคาหุนเพิ่มทุน ในชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 เทากับ 703.25
ลานบาท 19.50 ลานบาท และ 44.06 ลานบาท ตามลําดับ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้
ในชวงดังกลาว บริษัทไดมีการจายเงินปนผลออกเปนจํานวน 66.96 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ที่อนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ที่ผานมา สําหรับในป 2550 นั้น
บริษัทมีเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะยาว เพิ่มขึ้น เทากับ 219.04 ลานบาท และ
20.00 ลานบาท ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีสวนของเงินรับลวงหนาคาหุน เพื่อใชหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและ
เตรียมพรอมสําหรับการเพิ่มทุนในอนาคต เปนจํานวนรวม 40.94 ลานบาท และมีเงินสดบางสวนใชในการจายชําระคืนเงิน
กูยืมระยะยาว และชําระเจาหนี้เชาซื้อ เทากับ 0.92 ลานบาท และ 1.23 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้บริษัทเริ่มมีการกอภาระ
หนี้เงินกูยืมระยะยาวขึ้นในป 2550 โดยมีภาระหนี้เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิ เทากับ 15.23 ลานบาท และเริ่มมีรายการเชา
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ซื้อเพิ่มขึ้นจากป 2549 ซึ่งเปนการเชาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณสําหรับใชในกระบวนการคัดแยกถานหินสําหรับสํานักงาน
สาขาที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี โดยมีมูลคาหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2549 ป
2550 และ 30 กันยายน 2551 เทากับ 1.16 ลานบาท 3.15 ลานบาท และ 24.67 ลานบาท ตามลําดับ (ทั้งนี้สาเหตุที่มูลคา
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 เพิ่มขึ้นเปนอยางมาก เนื่องจากไดรวมสวนของหนี้สินตามสัญญาเชา
ซื้อของ บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด ในฐานะบริษัทยอย ที่ไดมีการทําสัญญาเพื่อเชาซื้อรถสําหรับใชในการดําเนิน
ธุรกิจจํานวน 10 คัน แบงออกเปน รถเดี่ยว 5 คัน รถพวง 5 คัน) ซึ่งในป 2550 และชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 บริษัทมีเงิน
สดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 277.83 ลานบาท และ 695.38 ลานบาท ตามลําดับ
ตามรายละเอียดของตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญขางตน จะพบวา ในชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551
บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เทากับ 47.64 วัน ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย เทากับ 154.72 วัน และระยะเวลาชําระหนี้
เฉลี่ยเทากับ 16.77 วัน ซึ่งทําใหบริษัทมี Cash cycle เทากับ 185.59 วัน หรือประมาณ 6 เดือน อยางไรก็ตาม บริษัทไดรับ
การสนับสนุนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมถึงเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งที่ผานมาบริษัทมีความสัมพันธกับสถาบันการเงินเปนอยางดี และไดรับ
การสนับสนุนในอัตราดอกเบี้ย Money market rate สําหรับทุกวงเงิน และทุกสถาบันการเงิน นอกจากนี้ในสวนของเงิน
กูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันไมมีการคิดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเหลานี้จะชวยสรางความไดเปรียบในดานตนทุนการ
กูยืมใหกับบริษัทไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามหากพิจารณาถึงแนวโนมของ Cash cycle ของบริษัท จะพบวา มีแนวโนมที่ดี
ขึ้นอยางตอเนื่องสําหรับชวงป 2548 ป 2549 และ ป 2550 โดยบริษัทมี Cash cycle เทากับ 427.74 วัน 160.02 วัน และ
151.57 วัน ตามลําดับ แตทั้งนี้จะพบวา Cash Cycle ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 เพิ่มขึ้นเปน 185.59 วัน ตามลําดับ
ซึ่งสาเหตุที่ทําให Cash Cycle เพิ่มขึ้นดังกลาวมาจากบริษัทมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมีการจัดเก็บ
สต็อกสินคาคงเหลือในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อปองกันปญหาความเสี่ยงจากราคาถานหิน รวมถึงคาใชจายดานน้ํามัน
เชื้อเพลิงและคาระวางเรือซึ่งเปนคาใชจายที่สําคัญในการนําเขาถานหินจากตางประเทศที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ
บริษัทจําเปนจะตองสต็อกสินคาในปริมาณที่มากเพื่อใหเพียงพอกับความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้แลวสาเหตุหนึ่งที่ทําให Cash Cycle เพิ่มสูงขึ้นมาจาก บริษัทมีระยะเวลาจายชําระหนี้เจาหนี้การคาเร็วขึ้น
กวาเดิม ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาความสัมพันธที่ดีและอํานาจในการเจรจาตอรอง เพื่อประโยชนในการสั่งซื้อสินคา อยางไรก็
ตามบริษัทไดปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การคา
โดยสามารถบริหารระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยให
ลดลงจากเดิมเชนกัน
แหลงที่มาของเงินทุน
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
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วัตถุประสงค เพื่อนําไปใชลงทุนในคลังสินคาและโรงคัดแยกถานหินที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี และในชวง 9
เดือนของป 2551 ที่ผานมา บริษัทไมไดมีการขอรับการสนับสนุนเงินกูดังกลาวเพิ่มจากสถาบันการเงิน โดยสาเหตุสําคัญที่
ทําใหรายการหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 เพิ่มขึ้นจากเดิมอยางมีนัยสําคัญนั้น เกิดจากสวนของหนี้สินหมุนเวียนรวม
ที่เพิ่มสูงขึ้นจากรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ที่เพิ่มขึ้นเปน 1,125.47 ลานบาท จาก
เดิม 422.23 ลานบาท ในป 2550 และรายการเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันซึ่งมียอดคงคางเทากับ 19.50 ลาน
บาท จากเดิมที่ไมมียอดคงคางในป 2550 อยางไรก็ตามรายการหนี้สินดังกลาวเปนรายการหนี้สินที่สําคัญเพื่อใชเสริม
สภาพคลองในการดําเนินธุรกิจ และเปนไปอยางสอดคลองกับการเติบโตของรายไดจากการขาย และการจัดเก็บสต็อก
สินคาที่จําเปนจะตองมีการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรองรับกับการเติบโตของยอดขาย สําหรับในสวนของหนี้สินไมหมุนเวียนนั้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 มีมูลคาเพิ่มขึ้นจากเดิมเชนกัน โดยมีมูลคาของหนี้สินไมหมุนเวียนเทากับ 37.90 ลานบาท จาก
เดิม 18.38 ลานบาท ในป 2550 สําหรับสาเหตุของการเพิ่มขึ้นดังกลาวเกิดจากการที่บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ สุทธิ คิดเปนมูลคาเทากับ 24.67 ลานบาท จากเดิม 3.15 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยหนี้สินตามสัญญาเชา
ซื้อที่เพิ่มขึ้นดังกลาว เกิดจากการรวมสวนของบริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด ในฐานะบริษัทยอยที่ทําสัญญาเพื่อเชาซื้อ
รถสําหรับใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
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
นอกจากนี้ในป 2550 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากรายการเงินรับลวงหนาคาหุนจํานวน 40.94 ลานบาท
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและการรองรับการเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ซึ่งในวัน
ดังกลาว บริษัทไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20.00 ลานบาท เปน 140.00 ลานบาท โดยคิดเปนสวนของทุนจด
ทะเบียนที่จายชําระแลวรวม 105.00 ลานบาท โดยในสวนที่เหลือจํานวน 35.00 ลานบาท จะดําเนินการจัดจําหนายหุน
สามัญใหกับประชาชนทั่วไปตอไป
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 เทากับ 6.24 เทา ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่มีอัตราสวนดังกลาวเทากับ 4.35 เทา ซึ่งสาเหตุที่สําคัญเกิดจากการกอหนี้ใน
สวนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ
ทั้งนี้หากพิจารณาจากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในชวง 3 ปยอนหลัง จะพบวา มีแนวโนมลดลงอยาง
ตอเนื่อง โดยใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2548 ป 2549 และ ป 2550 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ
20.60 เทา 8.96 เทา และ 4.35 เทา ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุของการลดลงดังกลาวเกิดจากกําไรจากการดําเนินงานที่เพิ่ม
สูงขึ้น และรายการเงินรับลวงหนาคาหุน ที่สงผลใหสวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม อยางไรก็ตาม การกอภาระ
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หนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องของบริษัททั้งในสวนของเงินกูยืมระยะสั้น
และระยะยาวในชวงที่ผานมาของบริษัทมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อใชหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และเพื่อใชในการซื้อที่ดิน ปรับปรุงที่ดิน การกอสรางและปรับปรุง
พื้นที่ในสวนของคลังสินคาและโรงคัดแยก
รวมถึงการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มขึ้นจากเดิม
เพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจใหดีขึ้นตอไป
สําหรับเหตุการณสําคัญที่มีผลกระทบตอสวนของผูถือหุนที่เกิดขึ้น ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 ไดแก เมื่อวันที่
24 เมษายน 2551 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 มีมติใหพิจารณาจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการ
จายเงินปนผลประจําป 2550 โดยพิจารณาจัดสรรเงินผลกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรรวมเปนเงินทั้งสิ้น 70.49 ลานบาท
(เจ็ดสิบลานสี่แสนเกาหมื่นบาท) เพื่อหักเปนเงินทุนสํารองของบริษัทตามกฎหมาย จํานวนทั้งสิ้น 3.53 ลานบาท (สามลาน
หาแสนสามหมื่นบาท) และจัดสรรเพื่อจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน
ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุนละ 334.80 บาท (สามรอยสามสิบสี่บาทแปดสิบสตางค) เปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 66.96 ลานบาท (หกสิบหกลานเกาแสนหกหมื่นบาทถวน) โดยใหมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม
2551 ที่ผานมา
รายจายเพื่อการลงทุน
รายจายเพื่อการลงทุนของบริษัทที่ผานมา มีวัตถุประสงคของการลงทุนเพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการจัดเก็บส
ตอกสินคาคงเหลือ
และปรับปรุงกระบวนการคัดแยกถานหินใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม
ทั้งนี้เพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตของธุรกิจ และเพื่อสนองตอบตอความตองการของลูกคาที่ปจจุบันมีความตองการใชถานหินในกระบวนการ
ผลิตเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยบริษัทจะเนนการสงมอบสินคาที่ตรงตอเวลา ซึ่งจะตองมีปริมาณสตอกสินคาคงเหลือที่
เพียงพอตอการจัดจําหนาย การจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ เพื่อคงไวซึ่งคุณสมบัติที่เหมาะสมของถานหิน ดังนั้นทางบริษัทจึง
จําเปนตองใชเงินลงทุนในสวนของการกอสรางคลังสินคาและโรงคัดแยกที่ไดมาตรฐาน
โดยเนนการจัดเก็บที่สามารถ
ควบคุมคุณภาพไดเปนอยางดี และในชวง 9 เดือนแรกของ ป 2551 บริษัทไดมีการลงทุนซื้อที่ดิน มีการปรับปรุงที่ดิน ที่
สํานักงานสาขาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเปนการรองรับการขยายฐานลูกคาไปในแถบจังหวัดดังกลาว รวมถึงลูกคาที่อยูในพื้นที่
ภาคใต และนอกจากนี้ยังมีการลงทุนในสวนของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในคลังสินคาและกระบวนการคัดแยก
ถานหิน สําหรับในสวนของบริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด ในฐานะบริษัทยอยนั้น ในชวงที่ผานมาไดลงทุนเกี่ยวกับ
ยานพาหนะเปนสําคัญ โดยมีรายละเอียดรายจายเพื่อการลงทุน ดังตอไปนี้
รายละเอียดรายจายเพื่อการลงทุน

รายจายเพื่อการลงทุน

2548

2549

2550

18,960,618.55

16,778,904.82

69,472,981.15

ชวง 9 เดือนแรก
ของป 2551
72,932,706.02

12.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทไดจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 218 แหง บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในรอบป 2550 เปนจํานวนเงินรวม
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250,000.00 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) และไดจายคาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ๆ ละ 50,000 บาท เปนจํานวน
เงินรวม 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)
2. คาบริการอื่น ๆ (Non audit fee)
บริษัทไดจายคาสอบทานกระดาษทําการกับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวม
50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตนอกเหนือจากที่ไดกลาวไวแลวใน
สวนที่ 2 ขอ 1 เรื่องปจจัยความเสี่ยง มีดังตอไปนี้
1. การลดลงของกําไรตอหุนเนื่องจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน
จากงบการเงินระหวางกาลที่สอบทานแลว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระ
แลวเต็มมูลคาจํานวน 105,000,000 บาท (หนึ่งรอยหาลานบาทถวน) ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 105,000,000 หุน
(หนึ่งรอยหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2551 เทากับ 110.59
ลานบาท หากใชกําไรสุทธิสําหรับงวด 9 เดือนแรก ปรับเปนกําไรสําหรับงวด 12 เดือน จะไดกําไรสุทธิสําหรับป 2551
เทากับ 147.45 ลานบาท หรือคิดอัตรากําไรตอหุนเทากับ 1.26 บาทตอหุน โดยคํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 140,000,000 บาท
(หนึ่งรอยสี่สิบลานบาท) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 140,000,000 หุน (หนึ่งรอยสี่สิบลานหุน) โดยมีมูลคาที่ตราไวเทากับ 1
บาทตอหุน ดังนั้นการเพิ่มทุนครั้งนี้อาจสงผลใหมูลคากําไรตอหุนของบริษัทในอนาคตนอยกวากําไรตอหุนที่เกิดขึ้นได หาก
รายไดและกําไรสุทธิของบริษัทมีอัตราการเติบโตต่ํากวาความสามารถในการสรางรายไดและกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นในชวง 9
เดือนแรกของป 2551 ที่ผานมา โดยจากกําไรสุทธิที่คาดการณสําหรับป 2551 ขางตน จะทําใหกําไรสุทธิตอหุนปรับลด
(Fully Diluted) มีคาเทากับ 1.05 บาทตอหุน
อยางไรก็ตาม จากแนวโนมความตองการดานเชื้อเพลิงที่เปนทางเลือกใหมที่จะเขามาใชทดแทนน้ํามันเตาที่
มีราคาปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณราคาน้ํามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในปจจุบันนั้น ถานหินถือเปนทางเลือกใหม
อยางหนึ่ง ที่โรงงานอุตสาหกรรมโดยสวนใหญในปจจุบัน หันมาใชเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ซึ่งขอดีของถานหินคือ
การมีตนทุนที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับคาความรอนที่ไดรับจากเชื้อเพลิงทางเลือกอื่น ๆ ประกอบกับถานหินของบริษัท เปน
ถานหินคุณภาพดี กอใหเกิดมลภาวะที่ต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งกาซซัลเฟอรไดออกไซด ซึ่งมีปริมาณนอยกวาน้ํามันเตา และ
ขี้เถาที่อยูในระดับต่ํา ถานหินจึงถือเปนทางเลือกในอันดับแรก ๆ ของการเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงที่ใชในกระบวนการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรมโดยสวนใหญในปจจุบันนี้ ซึ่งแสดงใหเห็นวาปริมาณความตองการใชถานหินในปจจุบันจะยังคง
เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และคาดวาจะสงผลตอผลประกอบการของบริษัทใหสามารถเติบโตไดตอไป เหลานี้ เปนปจจัยที่ทํา
ใหบริษัทคาดวา จะมีรายไดจากการขายที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหอัตรากําไรตอหุนของบริษัทสูงขึ้น ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งที่
สามารถชดเชยกับจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุนแกประชาชนดังกลาว
2. การลดลงของกําไรสุทธิสําหรับงบการเงิน งวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จาก
ผลของการปรับลดลงของปริมาณสินคาคงเหลือ และการขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ
การปรับลดลงของปริมาณสินคาคงเหลือ
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บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

เนื่องจากบริษัทมีการบันทึกบัญชีของปริมาณสต็อกสินคาคงเหลือที่มีอยูในปจจุบัน
ไมสอดคลองกับ
ปริมาณสต็อกสินคาคงเหลือที่ไดจากผลการสํารวจของบริษัทผูสํารวจ (Surveyor) ซึ่งเปนบริษัทภายนอกที่มีความเปน
อิสระในการดําเนินการสํารวจดังกลาว ทางบริษัทจึงไดทําการปรับลดปริมาณสินคาคงเหลือลงประมาณ 17.08 ลานบาท
ซึ่งการปรับลดลงดังกลาว จะสงผลใหบริษัทมีกําไรกอนภาษีลดลง
การขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ
เนื่องจากสต็อกสินคาคงเหลือของบริษัท เปนถานหินทั้งหมดโดยมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
ซึ่งสงผลใหในการบันทึกบัญชีของมูลคาสต็อกสินคาที่มีอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตองสอดคลองและเปนไปตามราคา
ตลาดของถานหินในขณะนั้น ซึ่งปจจุบันราคาถานหินอยูในแนวโนมการปรับตัวลดลงจากเดิม ทําใหการบันทึกมูลคาสต็อก
สินคาคงเหลือของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวาจะจําหนายไดในอนาคต ทางบริษัทจึง
ทําการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือลงประมาณ 14.41 ลานบาท ซึ่งปรากฏเปนรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคา
คงเหลือในงบกําไรขาดทุน ซึ่งการปรับลดลงดังกลาว จะสงผลใหบริษัทมีกําไรกอนภาษีลดลง
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