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12. ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
12.1 งบการเงิน
(ก) ผู้สอบบัญชีและสรุ ปรายงานความเห็นโดยผู้สอบบัญชี
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีไ่ ด้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจําปี 2553 - 2555 สามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้
งบตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี

: งวดบัญชีปี 2553 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
: บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอสโซซิเอท จํากัด
โดยนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ความเห็นโดย : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินของบริ ษัทฯและบริษัทย่อยได้ แสดงฐานะการเงินรวมและ
ผู้สอบบัญชี
เฉพาะกิจการ ผลการดําเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการได้ อย่าง
ถูกต้ อง ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
งบตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี

: งวดบัญชีปี 2554 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
: บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอสโซซิเอท จํากัด
โดยนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ความเห็นโดย : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแส
ผู้สอบบัญชี
เงินสด โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
บริ ษัทฯได้ ถือปฏิบตั ิตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีทกี่ ําหนดให้ ใช้ มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ตาม
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีทเี่ ริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2553 เป็ นต้ นไป งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบ ได้ แสดงในรูปแบบใหม่เพื่อสอดคล้ องกับงบการเงิน
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
งบตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี

: งวดบัญชีปี 2555 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
: บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอสโซซิเอท จํากัด
โดยนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ความเห็นโดย : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินของบริ ษัทฯและบริษัทย่อยได้ แสดงฐานะการเงินรวมและ
ผู้สอบบัญชี
เฉพาะกิจการ ผลการดําเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการได้ อย่าง
ถูกต้ อง ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
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#1 ปรับปรุง
ข้ อมูลตาม
งบปี 2555
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(ข) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (งบการเงินรวม)
สรุ ปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ า-สุทธิ
มูลค่างานเสร็จที่ยงั ไม่ได้ เรียกเก็บจากลูกค้ า
เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบี ้ยค้ างรับจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ ้าประกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะสันสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ า
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมและดอกเบี ้ยค้ างจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้ อง
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายและหนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
เงินกู้ระยะยาว-สุทธิ
หนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ ว
ส่วนลดจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ -สุทธิ
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 53
ล้ านบาท
%
14.12
1.90%
125.94 16.99%
73.19
9.87%
183.13 24.70%
5.60
0.76%
133.14 17.96%
14.70
1.98%
549.83 74.16%
21.95
2.96%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
146.52 19.76%
21.77
2.94%
1.35
0.18%
191.60 25.84%
741.42 100.00%
441.33 59.52%
57.91
7.81%
5.73
0.77%
37.01
4.99%
0.24
0.03%
0.52
0.07%
48.98
6.61%
0.00
0.00%
27.44
3.70%
619.17 83.51%
13.99
1.89%
50.09
6.76%
0.00
0.00%
64.08
8.64%
683.25 92.15%
120.00 16.19%
120.00 16.19%
0.00
0.00%
(62.60) -8.44%
0.00
0.00%
(62.60) -8.44%
57.40
7.74%
0.77
0.10%
58.17
7.85%
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ตรวตสอบแล้ ว
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 54 สิน้ สุด 31 ธ.ค. 55
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
12.11
1.63%
7.89
0.96%
96.67 12.97% 117.80 14.32%
90.05 12.08% 86.50 10.51%
149.43 20.05%
0.00
0.00%
5.97
0.80% 16.55
2.01%
178.55 23.96% 190.86 23.20%
15.42
2.07% 24.68
3.00%
548.19 73.57% 444.28 54.00%
13.40
1.80% 13.40
1.63%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
1.00
0.12%
145.90 19.58% 328.36 39.91%
36.39
4.88% 34.09
4.14%
1.26
0.17%
1.68
0.20%
196.95 26.43% 378.54 46.00%
745.14 100.00% 822.82 100.00%
474.01 63.61% 533.41 64.83%
69.61
9.34% 94.28 11.46%
6.55
0.88%
7.25
0.88%
45.20
6.07% 20.35
2.47%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.62
0.08%
0.04
0.00%
25.70
3.45% 14.26
1.73%
1.19
0.16%
3.75
0.46%
24.66
3.31% 36.10
4.39%
647.54 86.90% 709.43 86.22%
8.17
1.10%
2.65
0.32%
6.38
0.86%
5.23
0.64%
5.27
0.71%
7.40
0.90%
19.82
2.66% 15.28
1.86%
667.36 89.56% 724.71 88.08%
130.00 17.45% 130.00 15.80%
130.00 17.45% 130.00 15.80%
(5.63) -0.76% (5.63) -0.68%
(46.59) -6.25% (26.27) -3.19%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
(46.59) -6.25% (26.27) -3.19%
77.78 10.44% 98.10 11.92%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
77.78 10.44% 98.10 11.92%
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สรุ ปรายการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ ตามสัญญา
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
รวมรายได้
ต้ นทุนงานตามสัญญา
ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริการ
รวมต้ นทุน
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น/1
กําไรก่อนค่าใช้ จา่ ย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร
กําไรจากการดําเนินงาน
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปั นกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

ปี 2553
ล้ านบาท
%
592.55 88.93%
73.75 11.07%
666.30 100.00%
537.69 80.70%
61.33 9.20%
599.02 89.90%
67.28 10.10%
39.32 5.90%
106.60 16.00%
70.81 10.63%
35.79 5.37%
42.06 6.31%
(6.27) -0.94%
0.00 0.00%
(6.27) -0.94%
0.00 0.00%
(6.27) -0.94%

(4.13) -0.62%
(2.14) -0.32%

ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2554
ปี 2555
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
636.85 95.14%
625.66 93.40%
32.50 4.86%
44.20 6.60%
669.35 100.00%
669.86 100.00%
519.29 77.58%
495.82 74.02%
31.16 4.66%
27.76 4.14%
550.45 82.24%
523.58 78.16%
118.90 17.76%
146.28 21.84%
33.06 4.94%
21.30 3.18%
151.96 22.70%
167.58 25.02%
83.51 12.48%
99.62 14.87%
68.45 10.23%
67.96 10.15%
41.35 6.18%
40.73 6.08%
27.10 4.05%
27.23 4.07%
2.81 0.42%
6.91 1.03%
24.29 3.63%
20.33 3.03%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
24.29 3.63%
20.33 3.03%

24.01
0.28

3.59%
0.04%

20.33
0.00

3.03%
0.00%

กําไรต่อหุ้น # ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น)
(3.44)
18.47
15.64
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
100.00
100.00
100.00
จํานวนหุ้นสามัญ (ล้ านหุ้น)
1.20
1.30
1.30
ปรับปรุงมูลค่าหุ้นสามัญทีต่ ราไว้ เพื่อการเปรียบเทียบ
กําไรต่อหุ้น # ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น)
(0.01)
0.05
0.04
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
0.25
0.25
0.25
จํานวนหุ้นสามัญ (ล้ านหุ้น)
480
520
520
ปรับปรุงคํานวณการปรับฐานจํานวนหุ้นสามัญหลังเสนอขาย IPO (Fully Dilute)
0.03
กําไรต่อหุ้น # ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ (Fully Dilute) (บาท/หุ้น)/2
0.25
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
720
จํานวนหุ้นสามัญ - หลังเสนอขาย IPO (ล้ านหุ้น)
หมายเหตุ : /1 รายได้ อื่น ประกอบด้ วย กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน, รายได้ คา่ บริหาร, รายได้ คา่ เช่า, ดอกเบี ้ยรับ และรายได้ อื่นๆ
/2 กําไรต่อหุ้น (Fully Dilute) : คํานวณจากกําไรสุทธิของปี 2555 หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญทังหมดหลั
้
งเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
ประชาชน (IPO) เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ จํานวนหุ้นสามัญหลัง IPO เท่ากับ 720 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น
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สรุ ปรายการงบกระแสเงินสด
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ/(จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดําเนินงาน
ลูกหนีก้ ารค้า
มูลค่างานตามสัญญาทีย่ งั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
สิ นค้าคงเหลื อ
ลูกหนีอ้ ื ่นกิ จการทีเ่ กี ่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวี ยนอื ่น
เงิ นฝากสถาบันการเงิ นทีม่ ี ภาระค้าประกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวี ยนอื ่น

สินทรัพย์จากการดําเนินงาน(เพิ่มขึ ้น)/ลดลง
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ื ่นกิ จการทีเ่ กี ่ยวข้องกัน
จานวนทีเ่ รี ยกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างงานตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีส้ ิ นหมุนเวี ยนอื ่น

หนี ้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ ้น/(ลดลง)
เงินสดรับ/(จ่าย)จากการดําเนินงาน
จ่ายภาษี เงิ นได้

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไป) กิจกรรมดาเนินงาน
รับดอกเบี ้ย
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกันลดลง (เพิ่มขึ ้น)
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ ้น
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ ้น
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ ้น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ ้น
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไป) ในกิจกรรมลงทุน
จ่ายดอกเบี ้ย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการขายและการเช่ากลับเพิ่มขึ ้น
จ่ายชําระคืนหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

หน้ าที่ 2.12 - 4

ปี 2553
(6.27)
39.15
32.88

ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2554
ปี 2555
24.29
20.33
67.07
76.06
91.36
96.38

18.24
129.99
30.60
(5.60)
(8.21)
(6.25)
4.89

32.68
(17.34)
(49.85)
(0.37)
(1.19)
8.55
0.09

(22.50)
3.55
(13.54)
(10.58)
(10.11)
0.00
(0.42)

163.66

(27.42)

(53.60)

(149.17)
0.52
48.04
10.63

12.42
0.09
(26.53)
(8.63)

24.40
(0.58)
(11.44)
1.83

(89.97)
106.57

(22.65)
41.29

14.21
57.00

0.00

(1.62)

(4.35)

106.57
0.23
(147.79)
0.00
0.00
0.43
(18.23)
(20.91)
(186.28)
(35.62)
79.65
0.05
0.00
(12.39)
23.36
(7.24)
30.00
77.81
(1.90)
16.02
14.12

39.67
0.50
44.33
0.00
(3.00)
0.14
(25.26)
(17.93)
(1.22)
(41.09)
32.62
(0.05)
0.00
(35.51)
0.00
(6.43)
10.00
(40.46)
(2.01)
14.12
12.11

52.65
20.40
91.39
0.00
(1.00)
0.84
(152.95)
(1.68)
(43.02)
(40.35)
59.40
0.00
6.00
(32.01)
0.00
(6.88)
0.00
(13.84)
(4.22)
12.11
7.89

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)

(ค) ตารางสรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
เท่า
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
เท่า
ระยะเวลาชําระหนี ้
วัน
Cash cycle
วัน
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขันต้
้ น
%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
%
อัตรากําไรอื่น
%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
%
อัตรากําไรสุทธิ
%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
%
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย
เท่า
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน - Cash basis
เท่า
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
%

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

0.89
0.34
0.17
5.29
68
4.06
89
4.51
80
77

0.85
0.31
0.06
6.01
60
3.53
102
8.63
42
120

0.63
0.30
0.08
6.25
58
2.83
127
6.39
56
128

10.10%
5.37%
0.00%
297.77%
-0.62%
-9.28%

17.76%
10.23%
0.00%
57.95%
3.59%
35.52%

21.84%
10.15%
0.00%
77.46%
3.03%
23.11%

-0.56%
13.86%
0.91

3.23%
28.19%
0.90

2.59%
17.99%
0.85

11.90
3.53
5.43
0.00%

8.58
2.03
0.95
0.00%

7.39
2.46
1.35
0.00%

12.2 คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
12.2.1 ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็ นผู้ออกแบบ สร้ างสรรค์ ผลิตตัวถังและติดตังระบบวิ
้
ศวกรรมทีเ่ กี่ยวกับยานยนต์เพื่อการ
พาณิชย์ รวมทังเป็
้ นผู้ผสานเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก เข้ ากับการ
จัดการอย่างมืออาชีพ อาทิ รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื่ องบิน (Catering Hi-loaders truck), รถดับเพลิง-รถกู้ภยั , รถบรรทุก
เครื่ องดื่ม, รถขนส่งไปรษณีย์, รถพ่วง-รถกึ่งพ่วงพิเศษ การรับจ้ างบริ หารโครงการสร้ างเรื อตรวจการไกลฝั่ ง (OPV) โครงการ
บริ การงานซ่อมและศูนย์ซอ่ มให้ แก่ Linfox สําหรับรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง ของโครงการ Tesco-Lotus เป็ นต้ น ผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัทฯ เป็ นการผลิตตามคําสัง่ ซื ้อของลูกค้ า (Made to Order) ให้ กบั ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อยจํานวน 1 บริ ษัท ดําเนินธุรกิจดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตังตู
้ ้ บรรทุกห้ อง
หน้ าที่ 2.12 - 5
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เย็นไฟเบอร์ กลาส นํ ้าหนักเบา สําหรับบรรทุกสินค้ า อาหารสดและแห้ ง ซึง่ หากพิจารณาภาพรวมของผลการดําเนินงานในช่วง
3 ปี ที่ผา่ นมาของบริษัทฯ พบว่า บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการดําเนินธุรกิจ 2 ลักษณะ ได้ แก่ รายได้ ตามสัญญา คิด
เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 88 ถึงร้ อยละ 95 ของรายได้ รวม และรายได้ จากการขายและให้ บริการ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 5 ถึงร้ อยละ 12 ของรายได้ รวม
ในปี 2553-2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ รวมตามงบการเงินรวมเท่ากับ 666.31 ล้ านบาท 669.36 ล้ าน
บาท และ 669.86 ล้ านบาท ตามลําดับ ตามลําดับ ในปี 2553 มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ )
เท่ากับ 4.13 ล้ านบาท แต่ในปี 2554-2555 บริ ษัทฯ มีกําไรเบ็ดเสร็ จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่) เท่ากับ 24.01 ล้ าน
บาท และ 20.33 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี
้ ้ ผลขาดทุนที่เกิ ดขึ ้นในปี 2553 เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากปั ญหาวิกฤตทาง
การเมืองในประเทศ ทําให้ กระบวนการผลิตและส่งมอบสินค้ าเกิดความล่าช้ าเนื่องจากคู่ค้าไม่สามารถส่ง วัสดุอุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ ซึง่ เป็ นวัตถุดิบการผลิตมายังบริ ษัทฯ ได้ ส่งผลให้ รายได้ ในปี 2553 ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
ทัง้ นี ้ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี มูลค่า โครงการคงเหลื อ ที่ ยัง ไม่ได้ รั บ รู้ รายได้
(Backlog) จํานวน 194.37 ล้ านบาท (รายละเอียดตามหัวข้ อ 2.3 งานที่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบ) และบริ ษัทฯ ตังเป
้ ้ าหมายการเติบโต
ของรายได้ ในปี 2556 ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5-ร้ อยละ 10 ของรายได้ ปี 2555
#3 เพิ่มเติม
ข้ อมูล

ผลการดาเนินงาน
รายได้
รายได้ รวมของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในงวดบัญชีปี 2553-2555 เท่ากับ 666.31 ล้ านบาท 669.36 ล้ านบาท และ
669.86 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยหากพิจารณาตามประเภทรายได้ สามารถอธิบายการเปลีย่ นแปลงได้ ดังนี ้
ประเภทรายได้
รายได้ ตามสัญญา
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ/1
รวมรายได้
รายได้ อื่น/2
รวมรายได้ ทงั ้ หมด

ปี 2553
ล้ านบาท
%
592.56 88.93%
73.75 11.07%
666.31 100.00%
39.33
5.90%
705.64

ปี 2554
ล้ านบาท
%
636.85 95.14%
32.51
4.86%
669.36 100.00%
33.06
4.94%
702.41

ปี 2555
ล้ านบาท
%
625.66 93.40%
44.20
6.60%
669.86 100.00%
21.30
3.18%
691.16

หมายเหตุ : /1 - รายได้ จากการขาย ประกอบด้ วย การขาย spare part, การขายสินค้ าตัวอย่าง (รถต้ นแบบ), การขายสินค้ าในสต๊ อก เป็ นต้ น
/2 - รายได้ อื่น ประกอบด้ วย กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน, รายได้ คา่ บริหาร, รายได้ คา่ เช่า, ดอกเบี ้ยรับ และรายได้ อื่นๆ
#1 เพิ่มเติม
ข้ อมูล

ตารางแสดงรายได้ แยกตามประเทศ ปี 2553-2555
ประเทศ
ประเทศไทย
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ประเทศอื่นๆ
รวมรายได้

ปี 2553
ล้ านบาท
%
517.75 77.70%
63.70
9.56%
22.04
3.31%
18.90
2.84%
43.93
6.59%
666.31 100.00%
หน้ าที่ 2.12 - 6

ปี 2554
ล้ านบาท
%
273.82 40.91%
45.90
6.86%
45.73
6.83%
59.55
8.90%
244.36 36.51%
669.36 100.00%

ปี 2555
ล้ านบาท
%
351.60 52.49%
188.52 28.14%
0.00
0.00%
0.04
0.01%
129.69 19.36%
669.86 100.00%
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จากข้ อมูลรายได้ แยกตามประเทศจะพบว่า ในปี 2554-2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสดั ส่วนการส่งออกสินค้ าไป
จําหน่ายยังต่างประเทศเพิ่มขึ ้นจากปี 2553 โดยกลุม่ ประเทศลูกค้ าหลัก คือ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึง่ มีสดั ส่วน
ยอดขายในปี 2553-2555 เท่ากับร้ อยละ 9.56 ร้ อยละ 6.86 และร้ อยละ 28.14 ของรายได้ รวมตามลําดับ
รายได้ ตามสัญญา
รายได้ ตามสัญญา ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นสัญญาจ้ างผลิตสินค้ าและในสัญญามีการระบุราคาค่าสินค้ าไว้ อย่างแน่นอน
บริ ษัทฯ จึงต้ องรับรู้รายได้ จากการให้ บริ การตามสัญญาตามขันความสํ
้
าเร็ จของงาน (Percentage of completion method)
กล่าวคือเมื่อผลงานตามสัญญาสามารถประมาณได้ อย่างน่าเชื่อถือเกี่ยวกับขันความสํ
้
าเร็ จของงาน รายได้ ตามสัญญางานจะ
ถูกรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยคํานวณจากความสําเร็จของกิจกรรมงานตามสัญญา ณ วันที่รายงาน ขันความสํ
้
าเร็จ
ของงานตามสัญญาคํานวณจากอัตราส่วนของต้ นทุนงานตามสัญญาที่ทําเสร็จจนถึงวันที่รายงานกับประมาณการต้ นทุนงาน
ทังหมดตามสั
้
ญญา ในกรณีที่มคี วามเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่นอนว่าต้ นทุนทังหมดของโครงการเกิ
้
นกว่ามูลค่ารายได้ ตามสัญญา
บริ ษัทฯ จะรับรู้ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จา่ ยทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยรายได้ ที่รับรู้แล้ วแต่ยงั ไม่ถงึ
กําหนดเรี ยกชําระตามสัญญาแสดงไว้ เป็ นมูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่เรียกเก็บจากลูกค้ าในงบเเสดงฐานะการเงิน
รายได้ ตามสัญญาประกอบด้ วย รายได้ จากการรับจ้ างออกแบบ ผลิตตัวถังและติดตังระบบวิ
้
ศวกรรมที่เกี่ยวกับยาน
ยนต์เพื่อการพาณิชย์ โดยมีผลิตภัณฑ์อยู่ 2 กลุม่ คือ กลุม่ ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (Standard Product) และผลิตภัณฑ์ออกแบบ
พิเศษ (Special Design Product) และรายได้ จากการรับบริ หารโครงการ (Project Management and Service) สําหรับ
รายได้ จากการรับจ้ างออกแบบ ผลิต และติดตังตู
้ ้ บรรทุกห้ องเย็นไฟเบอร์ กลาส นํ ้าหนักเบา ของบริ ษัทย่อยจะถูกนับรวมเป็ น
กลุม่ ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน โดยในปี 2553-2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ ตามสัญญาแยกตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์ได้ ดงั นี ้
ประเภทรายได้

ดาเนินงานโดย

1) กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
-

รถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง

บริ ษัทฯ

-

ตู้ห้องเย็นไฟเบอร์ กลาส

บริ ษัทฯ / บริ ษัทย่อย

2) ผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ล้ านบาท % ล้ านบาท % ล้ านบาท %
65.30 11.02% 181.72 28.53% 275.81 44.08%
60.02 10.13%
5.28

0.89%

143.94 22.60%
37.79

5.93%

140.97

22.53%

134.84

20.15%

284.18 47.96%

363.47 57.07%

348.06 55.63%

151.44 25.56%

360.45 56.60%

348.06

55.63%

-

รถลาเลียงอาหารสาหรับเครื ่องบิ น

บริ ษัทฯ

-

รถดับเพลิ ง-รถกู้ภยั

บริ ษัทฯ

45.02

7.60%

3.02

0.47%

0.00

0.00%

-

ยานยนต์สาหรับกองทัพ

บริ ษัทฯ

87.73 14.81%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

บริ ษัทฯ

243.08 41.02%

91.66 14.39%

1.79

0.29%

592.56 100.00%

636.85 100.00%

3) กลุ่มบริ หารโครงการ
รวมทัง้ สิน้

625.66 100.00%

ปี 2553-2555 บริ ษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ ตามสัญญาสูงที่สดุ จากผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษมาโดยตลอด โดยมี
รายได้ จํานวน 284.18 ล้ านบาท 363.47 ล้ านบาท และ 348.06 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 47.96 ร้ อยละ 57.07 และร้ อย
ละ 55.63 ตามลําดับ โดยนับตังแต่
้ ปี 2553 เป็ นต้ นมา รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื่ องบินสร้ างรายได้ เป็ นอันดับหนึง่ ของ
ผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริ ษัทฯ เน้ นทําการตลาดงานรถลําเลียงอาหารสําหรับเครื่ องบินมากขึ ้น
เพราะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ มีความชํานาญเป็ นพิเศษ มีการปรับรูปแบบให้ หลากหลายเพื่อรองรับเครื่ องบินทุกแบบและทุก
ขนาดความจุผ้ โู ดยสาร มีการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตให้ รวดเร็ วยิง่ ขึ ้น จนได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากลูกค้ า
ธุรกิจครัวการบินจากหลายประเทศทัว่ โลก อีกทังบริ
้ ษัทฯ ยังได้ ออกแบบและพัฒนารถลําเลียงอาหารสําหรับเครื่ องบินแอร์ บสั
หน้ าที่ 2.12 - 7
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A380 ได้ สาํ เร็ จ ซึง่ เป็ นเครื่องบินลําใหญ่ที่สดุ ในปั จจุบนั ที่ต้องอาศัยความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีของงานระบบ
วิศวกรรมที่แม่นยํา บริ ษัทฯ ถือเป็ นผู้ผลิต 1 ใน 2 รายของโลกที่สามารถผลิตได้ โดยในปี 2555 บริ ษัทฯ มียอดขายผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวเป็ นอันดับหนึง่ ของโลก ในส่วนของยานยนต์สาํ หรับกองทัพ บริ ษัทฯ ได้ ทําการส่งมอบรถส่วนที่เหลือทังหมดให้
้
แก่
กองทัพในปี 2553 และยังไม่ได้ รับงานใหม่เพิ่มอีก สําหรับรถดับเพลิง-รถกู้ภยั บริ ษัทฯ มียอดรายได้ จากผลิตภัณฑ์ประเภท
ดังกล่าวลดลงมาโดยตลอด จนในปี 2555 ไม่มีการขายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว สาเหตุหลักเนื่องมาจากมีข้อจํากัดการแข่งขันด้ าน
ราคาจากปั จจัยเรื่ องอัตราภาษี นาํ เข้ าของวัสดุอปุ กรณ์และส่วนประกอบ
ซึง่ เกือบทังหมดจะต้
้
องนําเข้ ามาจากต่างประเทศ
เพื่อให้ ได้ สนิ ค้ าที่มีคณ
ุ ภาพดี
ปี 2553-2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ ตามสัญญาจากกลุม่ ผลิตภัณฑ์มาตรฐานจํานวน 65.30 ล้ านบาท
181.72 ล้ านบาท และ 275.81 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 11.02 ร้ อยละ 28.53 และร้ อยละ 44.08 ของรายได้ รวมตาม
สัญญาตามลําดับ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายประกอบด้ วยรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงที่ลกู ค้ าต้ องการความเป็ นพิเศษ เช่น
สามารถขนส่งสินค้ าขนาดใหญ่มากเป็ นพิเศษ ขนส่งสินค้ าที่มีนํ ้าหนักมากเป็ นพิเศษ เป็ นต้ น ซึง่ จะต้ องอาศัยการออกแบบและ
เทคโนโลยีด้านงานระบบวิศวกรรมที่ลํ ้าสมัย ซึง่ บริษัทฯ ได้ สร้ างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นในเรื่ องดังกล่าว และสามารถ
สร้ างมูลค่าเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ์ได้ เป็ นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์หลักอีกประเภทหนึง่ ในกลุม่ นี ้คือ ตู้ห้องเย็น ไฟเบอร์ กลาสนํ ้าหนัก
เบา ซึง่ ผลิตและทําการตลาดโดยบริ ษัทย่อย ก็เป็ นอีกหนึง่ ผลิตภัณฑ์ที่มีอตั ราการเติบโตของยอดรายได้ มาอย่างต่อเนื่องตังแต่
้
ปี 2553 เป็ นต้ นมา
สําหรับรายได้ กลุม่ บริ หารโครงการตังแต่
้ ปี 2553 เป็ นต้ นมา บริษัทฯ ได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการรับจ้ างบริ หารโครงการ
และเป็ นที่ปรึกษาในการสร้ างเรื อตรวจการณ์ไกลฝั่ ง ของกองทัพเรือ ให้ กบั บริ ษัท อูก่ รุงเทพ จํากัด นับตังแต่
้ ปี 2552 เป็ นต้ นมา
โดยในปี 2553-2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากกลุม่ บริ หารโครงการจํานวน 243.08 ล้ านบาท 91.66 ล้ านบาท และ 1.79 ล้ านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 41.02 ร้ อยละ 14.39 และร้ อยละ 0.29 ของรายได้ รวมตามสัญญา โดยเหตุที่รายได้ ดงั กล่าวทยอยลดลง
เรื่ อยๆ เนื่องจากโครงการมีความคืบหน้ าไปมากจนเกือบเสร็ จสมบูรณ์แล้ ว
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รับรู้รายได้ จากการขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อได้ โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนที่
เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ าที่มีนยั สําคัญไปให้ กบั ผู้ซื ้อแล้ ว รายได้ จากการขาย ประกอบด้ วย การขายอะไหล่
(spare part) บางประเภทที่บริษัทฯ จําเป็ นต้ องสัง่ นําเข้ ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ ในการผลิตงานของลูกค้ าเป็ นปกติอยูแ่ ล้ ว
โดยส่วนใหญ่มากกว่าร้ อยละ 80 เป็ นการขายอะไหล่ให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศที่สงั่ ผลิตรถจากบริ ษัทฯ โดยเฉพาะรถลําเลียง
อาหารสําหรับเครื่ องบิน และส่วนที่เหลือประมาณร้ อยละ 20 เป็ นการขายให้ แก่ลกู ค้ าในประเทศ รายได้ จากการขายยัง
ประกอบด้ วยการขายสินค้ าตัวอย่าง (รถต้ นแบบ) หรื อการขายสินค้ าในสต๊ อก เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ รับรู้รายได้ จากการให้ บริ การเมื่อมีการให้ บริ การ โดยรายได้ ดงั กล่าวมาจากการให้ บริ การรับซ่อมผลิตภัณฑ์
โดยส่วนใหญ่จะซ่อมให้ เฉพาะรถของลูกค้ าหลังหมดระยะเวลาประกันซึง่ สัง่ ซื ้อจากบริษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยเท่านัน้ ซึง่ โดยปกติ
บริ ษัทฯ จะรับประกันสินค้ าให้ เฉลีย่ 1 ปี โดยสัดส่วนรายได้ จากการขายและรายได้ จากการให้ บริ การในปี 2553-2555 สามารถ
สรุปได้ ดงั ตาราง
ประเภทรายได้
รวมรายได้ จากการขาย
รวมรายได้ จากการให้ บริ การ
รวมทัง้ สิน้

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ล้ านบาท % ล้ านบาท % ล้ านบาท %
62.08 84.08% 15.45 47.52% 10.87 24.60%
11.67 13.92% 17.06 52.48% 33.33 75.40%
73.75 100.00% 32.51 100.00% 44.20 100.00%
หน้ าที่ 2.12 - 8
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รายได้ อื่น
รายได้ อื่น ประกอบด้ วย หมายถึง รายได้ คา่ บริ หาร, รายได้ คา่ เช่า, ดอกเบี ้ยรับ, กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
เป็ นต้ น ปี 2553-2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ อื่นเท่ากับ 39.32 ล้ านบาท 33.06 ล้ านบาท และ 21.30 ล้ านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 5.90 ร้ อยละ 4.94 และร้ อยละ 3.18 ของรายได้ รวม ตามลําดับ ทังนี
้ ้ รายได้ ดอกเบี ้ยรับจะ
ลดลงไป เนื่องจากบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย รับชําระคืนหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืมแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องทังหมดเป็
้
นที่เรี ยบร้ อยแล้ วตัง้ แต่เดือน
ธันวาคม ปี 2555 และไม่มีนโยบายทีจ่ ะให้ ก้ แู ก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องหรื อบุคคลอื่น ยกเว้ นเป็ นการให้ ก้ แู ก่บริษัทย่อยเพื่อใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
ต้ นทุนและกาไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนงานตามสัญญา ประกอบด้ วย ต้ นทุนวัตถุดิบ เงินเดือนและค่าจ้ างแรงงานผลิตในแผนกต่างๆ ค่าจ้ างเหมาจาก
บุคคลอื่น และค่าใช้ จ่ายในการผลิตต่างๆ เป็ นต้ น บริษัทจะบันทึกต้ นทุนงานตามสัญญาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยอ้ างอิง
กับขันความสํ
้
าเร็ จของงานตามสัญญา วันที่รายงาน เมื่อผลงานตามสัญญาสามารถประมาณได้ อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีทมี่ ี
ความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่นอนว่าต้ นทุนทังหมดของโครงการเกิ
้
นกว่ามูลค่ารายได้ ตามสัญญา บริ ษัทจะรับรู้ ผลขาดทุนที่คาด
ว่าจะเกิดขึ ้นเป็ นค่าใช้ จา่ ยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จทันที และหากบริ ษัทไม่สามารถประมาณผลของงานตามสัญญาได้ อย่าง
น่าเชื่อถือ บริ ษัทจะรับรู้ต้นทุนงานตามสัญญาเป็ นค่าใช้ จา่ ยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดทีต่ ้ นทุนนันเกิ
้ ดขึ ้น
ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ต้ นทุนสินค้ าทีข่ าย เงินเดือนและค่าจ้ างของแผนกที่เกี่ยวข้ อง และ
การปั นค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายในการกําหนดราคางานตามสัญญาให้ มีอัตรากําไรไม่ตาํ่ กว่าร้ อยละ 15 และกําหนดให้
มีการทบทวนประมาณการต้ นทุนการผลิตให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนจริ งทุกไตรมาส หรื อเมื่อมีปัจจัยใดที่สง่ ผลกระทบต่อต้ นทุน
งานนันๆ
้ อย่างมีนยั สําคัญ
ในงวดบัญชีปี 2553-2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนงานตามสัญญาเท่ากับ 537.69 ล้ านบาท 519.29 ล้ าน
บาท และ 495.82 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80.70 ร้ อยละ 77.58 และร้ อยละ 74.02 ของรายได้ รวม
ตามลําดับ อัตราส่วนต้ นทุนงานตามสัญญาลดลงอย่างต่อเนื่องสาเหตุจากบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้ จากสินค้ ากลุม่ ที่มีอตั รา
กําไรต่อหน่วยสูงกว่าเพิ่มขึ ้นทุกปี จากการมุง่ เน้ นทําการตลาดสินค้ าเฉพาะกลุม่ และมีต้นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริการ
เท่ากับ 61.33 ล้ านบาท 31.16 ล้ านบาท และ 27.76 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 9.20 ร้ อยละ 4.66 และ
ร้ อยละ 4.14 ของรายได้ รวม ตามลําดับ อัตราส่วนต้ นทุนขายและให้ บริ การลดลงอย่างต่อเนื่องสาเหตุจากบริษัทฯ มีสดั ส่วน
รายได้ จากการให้ บริ การเพิม่ ขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึง่ เป็ นรายได้ ทมี่ ีอตั รากําไรสูงกว่ารายได้ จากการขาย
ในงวดบัญชีปี 2553-2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกําไรขันต้
้ นเท่ากับ 67.28 ล้ านบาท 118.90 ล้ านบาท และ
146.28 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 10.10 ร้ อยละ 17.76 และร้ อยละ 21.84 ของรายได้ รวม
ตามลําดับ จากข้ อมูลจะพบว่าอัตรากําไรขันต้
้ นของบริษัทฯ มีทิศทางปรับตัวเพิม่ ขึ ้นอย่างต่อเนือ่ งทุกปี เนื่องจากบริ ษัทฯ
มุง่ เน้ นทําการตลาดสําหรับสินค้ าที่มีความชํานาญเป็ นพิเศษ มีรายได้ จากการให้ บริ การเพิ่มขึ ้นทุกปี กอปรกับการบริ หารจัดการ
ต้ นทุนการผลิตเพื่อคงความสามารถในการทํากําไรขันต้
้ นได้ ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
#2 อธิบาย
เพิ่มให้ ชดั เจน

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับบุคลากร ค่าใช้ จา่ ยใน
การส่งออกสินค้ าไปยังลูกค้ าต่างประเทศ ค่าขนส่งสินค้ าในประเทศ และค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารอื่น เป็ นต้ น
ในงวดบัญชีปี 2553-2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารเท่ากับ 70.81 ล้ านบาท 83.51
ล้ านบาท และ 99.62 ล้ านบาท ตามลําดับ ค่าใช้ จ่ายทีเ่ พิ่มขึ ้นในปี 2555 เนื่องจากมีคา่ ใช้ จา่ ยในการส่งออกสินค้ าไปยังลูกค้ า
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ต่างประเทศมากขึ ้น โดยเฉพาะการขายรถลําเลียงอาหารสําหรับเครื่ องบิน มีการปรับเพิม่ เงินเดือนและสวัสดิการซึง่ รวมไปถึง
ผลประโยชน์พนักงานที่เพิม่ ขึ ้นตามฐานเงินเดือนของพนักงาน ค่าใช้ จา่ ยในการติดตามหนี ้และบริ หารการจัดเก็บหนี ้ เป็ นต้ น
กาไรก่ อนดอกเบีย้ และภาษี
หากพิจารณาข้ อมูลกําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี ้ยและภาษี (Earnings Before Interest and Tax: EBIT) จะ
พบว่าบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินงานอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีและมีทิศทางดีขึ ้นมาโดย
ต่อเนื่อง โดยในปี 2553-2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานเท่ากับ 35.79 ล้ านบาท 68.45 ล้ านบาท และ
67.96 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรจากการดําเนินงานต่อรายได้ เท่ากับร้ อยละ 5.37 ร้ อยละ 10.23 และร้ อยละ
10.15 โดยตังแต่
้ ปี 2554 เป็ นต้ นมา บริ ษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจโดยเน้ นทําการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ชํานาญ ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย อาทิ รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื่ องบิน รถพ่วง-กึ่งพ่วงออกแบบ
พิเศษสําหรับหน่วยงานการไฟฟ้ า เป็ นต้ น ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีอตั ราการทํากําไรต่อหน่วยได้ เพิม่ ขึ ้น
ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2553-2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 42.06 ล้ านบาท 41.35 ล้ านบาท และ 40.73
ล้ านบาท ตามลําดับ ต้ นทุนทางการเงินดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีภาระหนี ้เงินกู้กบั สถาบันการเงินจํานวน
มาก เนื่องจากสินค้ าของบริ ษัทฯ มีมลู ค่าสูง และต้ องใช้ ระยะเวลาในการผลิตค่อนข้ างนานโดยประมาณ 3-6 เดือน อีกทังการ
้
ส่งมอบสินค้ าจะไม่ได้ สง่ มอบทีละหน่วย แต่จะส่งมอบเป็ นส่วนๆ ของคําสัง่ ซื ้อ ทําให้ บริษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินกู้ระยะสัน้
เพื่อสัง่ ซื ้อวัสดุอปุ กรณ์และส่วนประกอบจากต่างประเทศ ซึง่ ในปี 2553-2555 มีภาระหนี ้เงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
จํานวน 441.33 ล้ านบาท 474.01 ล้ านบาท และ 533.41 ล้ านบาท ตามลําดับ จึงส่งผลให้ มตี ้ นทุนทางการเงินค่อนข้ างสูงในแต่
ละปี ทังนี
้ ้ ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว คาดว่าจะสามารถลดภาระต้ นทุนทางการเงินให้
ลดลงได้ รวมทังบริ
้ ษัทฯ มีโอกาสที่จะระดมทุนผ่านเครื่ องมือทางการเงินผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต
ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ในปี 2554 บริ ษัทฯ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจํานวน 2.81 ล้ านบาท และในปี 2555 บริ ษัทฯ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
เท่ากับ 6.91 ล้ านบาท ตามลําดับ เมื่อคํานวณเปรี ยบเทียบกับภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลกับกําไรสุทธิก่อนหักภาษี ในปี 2554 และปี
2555 จะพบว่าอัตราภาษี เมื่อเปรี ยบเทียบกับกําไรก่อนหักภาษี จะสูงขึ ้นจากร้ อยละ 10.37 ของกําไรก่อนภาษีในปี 2554 เป็ น
ร้ อยละ 25.38 ของกําไรก่อนภาษี ในปี 2555 ทังนี
้ ้เป็ นผลมาจากในปี 2554 บริ ษัทฯ มีการจําหน่ายและมีกําไรจากสินค้ าที่ได้ รับ
การส่งเสริ มการลงทุน (BOI) คือ ตู้โลหะและตู้อลูมิเนียมสําหรับบรรทุกสินค้ า ในสัดส่วนที่สงู กว่าในปี 2555
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
ในงวดบัญชีปี 2553 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 4.13 ล้ านบาท แต่
ในงวดบัญชีปี 2554-2555 มีกําไรเบ็ดเสร็ จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่) เท่ากับ 24.01 ล้ านบาท และ 20.33 ล้ าน
บาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิบริ ษัทฯ (เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่) ในงวดบัญชีปี 2553-2555 ร้ อยละ -0.62
ร้ อยละ 3.59 และร้ อยละ 3.03 ของรายได้ รวม ตามลําดับ สาเหตุที่ในปี 2553 บริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุน เนื่องจาก
ผลกระทบจากปั ญหาวิกฤตทางการเมืองในประเทศ ทําให้ โครงการของลูกค้ าบางส่วนมีการชะลอโครงการออกไป รายได้ ในปี
2553 จึงไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ในขณะที่บริ ษัทฯ ยังคงมีคา่ ใช้ จา่ ยประจําต่างๆ และต้ นทุนทางการเงิน แต่ในปี 2554 บริ ษัทฯ
มีผลกําไรเนื่องจากมีการเน้ นทําการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษ รวมทังมี
้ การปรับกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ ้น สําหรับในปี 2555 บริ ษัทฯ มีกําไรลดลง เนื่องจากมี

หน้ าที่ 2.12 - 10

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารเพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น

จากการปรับเงินเดือนและสวัสดิการให้ แก่พนักงาน

รวมทังมี
้ ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล

อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีอตั ราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2553-2555 เท่ากับร้ อยละ -9.28 ร้ อยละ 35.52
และร้ อยละ 23.11 ตามลําดับ โดยบริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่) เท่ากับ 57.40 ล้ านบาท 77.78
ล้ านบาท และ 98.10 ล้ านบาท ตามลําดับ สาเหตุที่อตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงในปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยมีกําไรเบ็ดเสร็ จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่) ลดลง ในขณะที่สว่ นของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่)
เพิ่มสูงขึ ้นจากกําไรสุทธิที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยทําได้ ในงวดบัญชีปี 2555
12.2.2 ฐานะทางการเงินของบริษัท
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริ ษัทและบริษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 741.42 ล้ านบาท 745.14
ล้ านบาท และ 822.82 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์รายการสําคัญดังนี ้
 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ
14.12 ล้ านบาท 12.11 ล้ านบาท และ 7.89 ล้ านบาท ตามลําดับ ประกอบด้ วยเงินสดย่อยและเงินฝากธนาคาร ทังใน
้
รูปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจํา
 ลูกหนีก้ ารค้ าและค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีลกู หนี ้การค้ า-สุทธิ เท่ากับ 125.94 ล้ านบาท
96.67 ล้ านบาท และ 117.80 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการให้ เทอมเครดิตแก่ลกู หนี ้เฉลีย่
เท่ากับ 30-60 วันนับจากวันส่งใบแจ้ งหนี ้ โดยสามารถคํานวณระยะเวลาเรี ยกเก็บหนี ้เฉลีย่ ในปี 2553 - 2555 ได้
เท่ากับ 68 วัน 60 วัน และ 58 วัน ตามลําดับ ซึง่ จากข้ อมูลจะพบว่าบริ ษัทฯ มีประสิทธิภาพในการบริ หารการจัดเก็บ
เงินจากลูกหนี ้การค้ าดีขึ ้น
โดยสามารถสรุปยอดลูกหนี ้การค้ าตามอายุหนี ้ที่ค้างชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554-2555 ได้ ดงั นี ้
(หน่วย : ล้ านบาท)
ช่ วงเวลา
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
อายุหนี ้ไม่เกิน 3 เดือน
อายุหนี ้ระหว่าง 3 เดือน – 6 เดือน
อายุหนี ้ระหว่าง 6 เดือน – 12 เดือน
อายุหนี ้มากกว่า 12 เดือนขึ ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ า - สุทธิ

31 ธันวาคม 2554
39.80
13.65
0.07
3.80
40.38
97.70
(1.03)
96.67

31 ธันวาคม 2555
81.11
26.42
0.21
1.26
11.24
120.24
(2.44)
117.80

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประมาณค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญโดยประมาณจากลูกหนี ้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ และ
วิเคราะห์ประวัติการชําระหนี ้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี ้ในอนาคตของลูกหนี ้เป็ นเกณฑ์พิจารณาอายุหนี ้ที่
ค้ างชําระ ลูกหนี ้การค้ าที่เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน บริษัทฯ จะตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน ยกเว้ น
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กรณีที่คาดว่าจะได้ รับชําระหนี ้จากลูกหนี ้แน่นอน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554-2555 มียอดค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
เท่ากับ 1.03 ล้ านบาท และ 2.44 ล้ านบาท ตามลําดับ เนื่องจาก ณ สิ ้นปี 2554 มีลกู หนี ้การค้ าที่เกินกําหนดชําระ
มากกว่า 12 เดือน จํานวน 39.40 ล้ านบาท ที่บริ ษัทฯ คาดว่าจะได้ รับชําระคืนหนี ้แน่นอน และ ณ สิ ้นปี 2555 มีลกู หนี ้
การค้ าที่เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน จํานวน 8.80 ล้ านบาท ที่บริ ษัทฯ คาดว่าจะได้ รับชําระคืนหนี ้แน่นอน
#2 อธิบาย
เช่นกัน ทังนี
้ ้ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าได้ บนั ทึกค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ เพียงพอแล้ ว
เพิ่มให้ ชดั เจน

 มูลค่ างานเสร็จที่ยงั ไม่ ได้ เรียกเก็บจากลูกค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีมลู ค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่ได้ เรียกเก็บจากลูกค้ า
เท่ากับ 73.19 ล้ านบาท 90.05 ล้ านบาท และ 86.50 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ เกิดจากการที่บริ ษัทรับรู้รายได้ ตาม
สัญญาไปแล้ วแต่ยงั ไม่ถงึ กําหนดเรี ยกชําระตามสัญญา
 เงินให้ ก้ แู ละดอกเบีย้ ค้ างรับจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2554 บริ ษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินให้ ก้ แู ละดอกเบี ้ยค้ างรับจากบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้ องเท่ากับ 183.13 ล้ านบาท และ 149.43 ล้ านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ รับชําระคืน
หนี ้พร้ อมดอกเบี ้ยค้ างรับทังหมดเป็
้
นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยผู้ก้ ยู มื ได้ โอนขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างกรรมสิทธิ์สว่ นตัว ใน
มูลค่า 95.60 ล้ านบาท ให้ แก่บริ ษัทฯ ประกอบด้ วยบ้ านพักอาศัยซึง่ บริ ษัทฯ ใช้ เป็ นบ้ านพักสวัสดิการสําหรับผู้บริ หาร
โดยไม่คิดค่าตอบแทน รวมทังที
้ ด่ ินเปล่าซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากโรงงาน ซึง่ ที่ผา่ นมา ได้ ให้ บริษัทฯ ใช้ ประโยชน์ และใช้ คํ ้า
ประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินโดยไม่คดิ ค่าตอบแทน ทังนี
้ ค้ ณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วว่ามีศกั ยภาพที่
จะนํามาลงทุนขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยในอนาคต โดยราคาซื ้อขายกําหนดกันเท่ากับราคาประเมิ นโดย
บริ ษัทประเมินราคาที่สมาคมผู้ประเมินราคาให้ การรับรอง ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าเป็ นราคาที่ยตุ ิธรรม
ภาระหนี ้ส่วนต่างที่เหลือจากราคาซื ้อขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างดังกล่าว ทางผู้ก้ ยู มื ได้ จดั หาแหล่งเงินและนํามาชําระ
คืนให้ แก่บริษัทฯ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
 สินค้ าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริ ษัทฯ และบริษัทย่อยมีสนิ ค้ าคงเหลือเท่ากับ 133.14 ล้ านบาท
178.55 ล้ านบาท และ 190.86 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมูลค่าสินค้ าคงเหลือส่วนใหญ่คือ วัสดุอปุ กรณ์หรื อ
ส่วนประกอบทังที
้ ่อยูใ่ นคลังสินค้ าหรื ออยูร่ ะหว่างทางจัดส่งมายังคลังสินค้ าซึง่ ถือว่าเป็ นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์
มูลค่าส่วนทีเ่ หลือจะประกอบด้ วย สินค้ าระหว่างผลิต สินค้ าสําเร็จรูป และวัสดุสิ ้นเปลือง
 เงินฝากประจาที่มีภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีเงินประจําทีม่ ีภาระคํ ้าประกันเท่ากับ 21.95
ล้ านบาท 13.40 ล้ านบาท และ 13.40 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ ยอดเงินฝากประจําที่มีภาระคํ ้าประกันใช้ สาํ หรับคํ ้า
ประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน อาทิ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี วงเงินหนังสือคํ ้าประกันสัญญางานซึง่ จําเป็ นต้ อง
ใช้ มากขึ ้นตามการเพิ่มขึ ้นของมูลค่างานและสัญญางาน
 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ
146.52 ล้ านบาท 145.90 ล้ านบาท และ 328.36 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ ประกอบด้ วย ที่ดินที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของ
บริ ษัทฯ อาคารโรงงาน อาคารสํานักงานใหญ่และส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่ องใช้ เครื่ องตกแต่งสํานักงาน ครุภณ
ั ฑ์
และยานพาหนะ เป็ นต้ น โดยในปี 2555 บริ ษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มเติมในทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ รวมประมาณ
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212.05 ล้ านบาท ทังในส่
้ วนของรัว้ คอนกรี ตรอบโรงงานและระบบระบายนํ ้าเพื่อป้องกันปั ญหานํ ้าท่วม มีการลงทุน
ก่อสร้ างอาคารโรงงานส่วนเพิ่มเพื่อขยายพื ้นทีใ่ ช้ สอยในโรงงาน มีการลงทุนเครื่ องจักรเพื่อเพิม่ กําลังการผลิตให้ แก่
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และมีการรับโอนที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างจากลูกหนี ้เงินให้ ก้ เู พื่อเป็ นการชําระคืนเงินกู้ ทังนี
้ ้
มูลค่าที่ดินทีเ่ ป็ นที่ตงโรงงานและสํ
ั้
านักงานใหญ่เนื ้อที่รวม 48-2-16.1 ไร่ ซึง่ ได้ บนั ทึกไว้ ในงบการเงินมูลค่ารวม 28.00
ล้ านบาท ซึง่ เป็ นการบันทึกบัญชีด้วยราคาทุน บริษัทฯ ยังไม่ได้ ทาํ การปรับปรุงมูลค่าที่ดินตามราคาตลาด
แหล่ งที่มาของเงินทุน
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีหนี ้สินรวมเท่ากับ 683.25 ล้ านบาท 667.36
ล้ านบาท และ 724.71 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของหนี ้สินรายการสําคัญดังนี ้
 เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2552 – 2554 บริ ษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเท่ากับ
441.33 ล้ านบาท 474.01 ล้ านบาท และ 533.41 ล้ านบาทตามลําดับ โดยเงินกู้ยมื ระยะสันตามตั
้
วเลขดังกล่าวเป็ น
ภาระหนี ้ตามวงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ ที่สถาบันการเงินให้ การสนับสนุนแก่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพื่อใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ อาทิ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินทรัสต์รีซีทส์ วงเงินแพคกิ ้งเครดิต วงเงินตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีภาระหนี ้ที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากการใช้ วงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินให้ การสนับสนุนเพิ่มขึ ้นเพื่อ
รองรับการสัง่ ซื ้อวัสดุอปุ กรณ์หรื อส่วนประกอบสําหรับงานโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ รับคําสัง่ ซื ้อและเลตเตอร์ ออฟ
เครดิตแล้ ว ทังการสั
้
ง่ ซื ้อจากต่างประเทศและในประเทศ
 เจ้ าหนีก้ ารค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีเจ้ าหนี ้การค้ า เท่ากับ 57.91 ล้ านบาท
69.61 ล้ านบาท และ 94.28 ล้ านบาท ตามลําดับ ส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าค่าสินค้ า ซึง่ บริษัทฯ ได้ เทอมเครดิตจาก
เจ้ าหนี ้การค้ าเฉลีย่ ประมาณ 60 วัน โดยสามารถคํานวณระยะเวลาชําระหนี ้เฉลีย่ ในปี 2553 - 2555 ได้ เท่ากับ 80 วัน
42 วัน และ 56 วัน ตามลําดับ
 ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์ พนักงาน
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ ใช้ มาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์
พนักงาน ซึง่ นักคณิตศาสตร์ ประกันภัยได้ ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน โดยผู้บริ หารได้ บนั ทึกหนี ้สินและ
ผลประโยชน์พนักงานที่เกิดขึ ้นก่อนปี 2554 โดยได้ ปรับกับกําไรสะสม ณ วันต้ นงวดของรอบบัญชีปี 2554 ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2554 – 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
เท่ากับ 5.27 ล้ านบาท และ 7.40 ล้ านบาท ตามลําดับ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่เท่ากับ 57.40 ล้ านบาท 77.78 ล้ าน
บาท และ 98.10 ล้ านบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ วเท่ากับ
130.00 ล้ านบาท มีสว่ นลดจากการเพิม่ สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเท่ากับ 5.63 ล้ านบาท มีขาดทุนสะสมคงเหลือเท่ากับ
26.27 ล้ านบาท
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โครงสร้ างเงินทุน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555
เท่ากับ 11.90 เท่า 8.58 เท่า และ 7.39 เท่า ตามลําดับ อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสิ ้นปี 2554 ลดลงเนื่องจากการ
หนี ้สินรวมลดลง ในขณะที่สว่ นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มทุนชําระแล้ วในปี 2554 อีกจํานวน 10 ล้ านบาท เพื่อนําเงินไปใช้
หมุนเวียนธุรกิจ และเพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขการขอบัตรส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน รวมทังมี
้ กําไร
สุทธิจากการดําเนินงานในงวดปี 2554 สําหรับอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสิ ้นปี 2555 ลดลงเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้น
ที่เพิ่มขึ ้นในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวม โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26.12 จากผลกําไรสุทธิในงวดปี
2555 ในขณะที่หนี ้สินรวมเพิม่ ขึ ้นเพียงร้ อยละ 8.59
สภาพคล่ อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี ้สินหมุนเวียน)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
เท่า

31 ธันวาคม
2553
2554
2555
14.12
12.11
7.89
549.83 548.19
444.28
619.17 647.54
709.43
0.89
0.85
0.63

ล้ านบาท

106.57

39.67

52.65

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ ้นปี 2554 เท่ากับ 0.85 เท่า ซึง่ อยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกับปี ที่ผา่ นมา แต่ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ และบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่องลดลงเหลือ 0.63 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง จาก
การลดลงของรายการเงินให้ ก้ ยู มื และดอกเบี ้ยค้ างรับจากบุคคลและกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน (โดยได้ รับชําระคืนหนี ้ส่วนใหญ่จาก
การโอนทรัพย์สนิ เพื่อชําระหนี ้ดังกล่าว) แต่ขณะเดียวกันหนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น จากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยมื ระยะสันจาก
้
สถาบันการเงินเพื่อสัง่ ซื ้อวัตถุดิบและใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการผลิตตามคําสัง่ ซื ้อทีเ่ ข้ ามา
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2553-2555 เท่ากับ 106.57 ล้ านบาท 39.67
ล้ านบาท และ 52.65 ล้ านบาท ตามลําดับ
รายจ่ ายเพื่อการลงทุน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ไม่มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่มีนยั สําคัญในปี 2553–2554 ที่ผา่ นมา แต่ในปี 2555 มีการ
ลงทุนในพันธบัตรหุ้นกู้ของสถาบันการเงินแห่งหนึง่ จํานวน 1.00 ล้ านบาท และมีการลงทุนในที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ รวม
ประมาณ 212.05 ล้ านบาท ทังในส่
้ วนของรัว้ คอนกรีตรอบโรงงานและระบบระบายนํ ้าเพื่อป้องกันปั ญหานํ ้าท่วม มีการลงทุน
ก่อสร้ างอาคารโรงงานส่วนเพิ่มเพื่อขยายพื ้นทีใ่ ช้ สอยในโรงงาน มีการลงทุนเครื่ องจักรเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตให้ แก่บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย และมีการรับโอนทีด่ ินและสิง่ ปลูกสร้ างจากกรรมการและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันบางบริษัทเพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของการ
ชําระคืนหนี ้เงินให้ ก้ ยู มื

12.3 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)
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บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จา่ ยค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดบัญชีปี 2553 – 2555 ให้ แก่
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ดังนี ้
1. ค่าสอบบัญชีประจําปี
1.1. CTV-Doll และงบการเงินรวม
1.2. CTV-Doll BOI
1.3. CTV-TMT
1.4. CTV-TMT BOI
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
2.1. CTV-Doll และงบการเงินรวม
2.2. CTV-TMT
รวมเฉพาะบริษัท CTV-Doll
รวมทัง้ สิน้

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

640,000
0
300,000
50,000

640,000
50,000
300,000
50,000

640,000
0
300,000
0

480,000
0
1,120,000
1,470,000

480,000 480,000
0
0
1,170,000 1,120,000
1,520,000 1,420,000

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)
- ไม่มี ปั จจัยที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปั จจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดําเนินงานหรื อฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากทีไ่ ด้ กล่าวไว้ แล้ วใน
หัวข้ อปั จจัยความเสีย่ ง ได้ แก่
การลดลงของกําไรต่อหุ้นเนื่องจากจํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
จากงบการเงินงวดบัญชีปี 2555 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ วเต็มมูลค่า
เท่ากับ 130.00 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 1.30 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิสว่ น
ที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่เท่ากับ 20.33 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรต่อหุ้นเท่ากับ 15.64 บาทต่อหุ้น (คํานวณที่มลู ค่าทีต่ ราไว้
100 บาทต่อหุ้น) หรื อเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น หากคํานวณที่มลู ค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น เพื่อความสะดวกในการเปรี ยบเทียบ
กับมูลค่าทีต่ ราไว้ ของหุ้นสามัญ ณ ปั จจุบนั โดยคํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ซึง่ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ วจํานวน 180.00
บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 720.00 ล้ านหุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ดังนัน้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่
ประชาชนในครัง้ นี ้ อาจส่งผลให้ อตั รากําไรต่อหุ้นของบริ ษัทฯ ทีจ่ ะเกิดขึ ้นในอนาคตลดลง หากบริ ษัทไม่สามารถสร้ างรายได้
และกําไรสุทธิให้ มีอตั ราการเติบโตที่มากกว่าอัตราการเพิ่มขึ ้นของจํานวนหุ้นสามัญของบริ ษั ทฯ
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