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12. ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
12.1 งบการเงิน
(ก) ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานความเห็นโดยผู้สอบบัญชี
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีไ่ ด้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย ประจาปี 2553 - 2555 สามารถ
สรุปได้ดังนี้
งบตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี

: งวดบัญชีปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
: บริษัท เอ็ม อาร์ แอสโซซิเอท จากัด
โดยนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ความเห็นโดย : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้แสดงฐานะการเงินรวมและ
ผู้สอบบัญชี
เฉพาะกิจการ ผลการดาเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการได้อย่าง
ถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
งบตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี

: งวดบัญชีปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
: บริษัท เอ็ม อาร์ แอสโซซิเอท จากัด
โดยนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ความเห็นโดย : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและกระแส
ผู้สอบบัญชี
เงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
บริษัทฯได้ถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีทกี่ าหนดให้ใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ตาม
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีทเี่ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป งบการเงินสาหรับปีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นามาแสดงเปรียบเทียบ ได้แสดงในรูปแบบใหม่เพื่อสอดคล้องกับงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
งบตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี

: งวดบัญชีปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
: บริษัท เอ็ม อาร์ แอสโซซิเอท จากัด
โดยนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ความเห็นโดย : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้แสดงฐานะการเงินรวมและ
ผู้สอบบัญชี
เฉพาะกิจการ ผลการดาเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการได้อย่าง
ถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (งบการเงินรวม)
สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจากลูกค้า
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้อง
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
เงินกู้ระยะยาว-สุทธิ
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
ส่วนลดจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่-สุทธิ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 53
ล้านบาท
%
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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ตรวตสอบแล้ว
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 54 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
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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สรุปรายการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ตามสัญญา
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รวมรายได้
ต้นทุนงานตามสัญญา
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
รวมต้นทุน
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น/1
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กาไรจากการดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

ปี 2553
ล้านบาท
%
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%

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2554
ปี 2555
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
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%

กาไรต่อหุ้น # ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น)
(3.44)
18.47
15.64
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
100.00
100.00
100.00
จานวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)
1.20
1.30
1.30
ปรับปรุงมูลค่าหุน้ สามัญทีต่ ราไว้เพื่อการเปรียบเทียบ
กาไรต่อหุ้น # ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น)
(0.01)
0.05
0.04
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
0.25
0.25
0.25
จานวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)
480
520
520
ปรับปรุงคานวณการปรับฐานจานวนหุน้ สามัญหลังเสนอขาย IPO (Fully Dilute)
0.03
กาไรต่อหุ้น # ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (Fully Dilute) (บาท/หุ้น)/2
0.25
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
720
จานวนหุ้นสามัญ - หลังเสนอขาย IPO (ล้านหุ้น)
หมายเหตุ : /1 รายได้อื่น ประกอบด้วย กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน, รายได้คา่ บริหาร, รายได้คา่ เช่า, ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ
/2 กาไรต่อหุ้น (Fully Dilute) : คานวณจากกาไรสุทธิของปี 2555 หารด้วยจานวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
ประชาชน (IPO) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ จานวนหุ้นสามัญหลัง IPO เท่ากับ 720 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
รายการปรับกระทบกาไรสุทธิเป็นเงินสดรับ/(จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
สินค้าคงเหลือ
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้้าประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์จากการดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)/ลดลง
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
จ้านวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างงานตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น/(ลดลง)
เงินสดรับ/(จ่าย)จากการดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดาเนินงาน
รับดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการขายและการเช่ากลับเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

หน้าที่ 2.12 - 4

ปี 2553
(6.27)
39.15
32.88

ตรวจสอบแล้ว
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 จากัด (มหาชน)

(ค) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
เท่า
ระยะเวลาชาระหนี้
วัน
Cash cycle
วัน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น
%
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
%
อัตรากาไรอื่น
%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
%
อัตรากาไรสุทธิ
%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
เท่า
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน - Cash basis
เท่า
อัตราการจ่ายเงินปันผล
%

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 คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
12.2.1 ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรมทีเ่ กี่ยวกับยานยนต์เพื่อการ
พาณิชย์ รวมทั้งเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก เข้ากับการ
จัดการอย่างมืออาชีพ อาทิ รถลาเลียงอาหารสาหรับเครื่องบิน (Catering Hi-loaders truck), รถดับเพลิง-รถกู้ภยั , รถบรรทุก
เครื่องดื่ม, รถขนส่งไปรษณีย์, รถพ่วง-รถกึ่งพ่วงพิเศษ การรับจ้างบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการไกลฝั่ง (OPV) โครงการ
บริการงานซ่อมและศูนย์ซ่อมให้แก่ Linfox สาหรับรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง ของโครงการ Tesco-Lotus เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ เป็นการผลิตตามคาสัง่ ซือ้ ของลูกค้า (Made to Order) ให้กับภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจานวน 1 บริษัท ดาเนินธุรกิจดาเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตัง้ ตู้บรรทุกห้อง
หน้าที่ 2.12 - 5

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)

เย็นไฟเบอร์กลาส น้าหนักเบา สาหรับบรรทุกสินค้า อาหารสดและแห้ง ซึ่งหากพิจารณาภาพรวมของผลการดาเนินงานในช่วง
3 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดาเนินธุรกิจ 2 ลักษณะ ได้แก่ รายได้ตามสัญญา คิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 88 ถึงร้อยละ 95 ของรายได้รวม และรายได้จากการขายและให้บริการ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 12 ของรายได้รวม
ในปี 2553-2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมตามงบการเงินรวมเท่ากับ 666.31 ล้านบาท 669.36 ล้าน
บาท และ 669.86 ล้านบาท ตามลาดับ ตามลาดับ ในปี 2553 มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)
เท่ากับ 4.13 ล้านบาท แต่ในปี 2554-2555 บริษัทฯ มีกาไรเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 24.01 ล้าน
บาท และ 20.33 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในปี 2553 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตทาง
การเมืองในประเทศ ทาให้ กระบวนการผลิตและส่งมอบสินค้าเกิดความล่าช้าเนื่องจากคู่ค้าไม่สามารถส่ง วัสดุอุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบการผลิตมายังบริษัทฯ ได้ ส่งผลให้รายได้ในปี 2553 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ทั้ ง นี้ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี มู ลค่ า โครงการคงเหลื อ ที่ ยั ง ไม่ ได้ รั บ รู้ ร ายได้
(Backlog) จานวน 194.37 ล้านบาท (รายละเอียดตามหัวข้อ 2.3 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ) และบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโต
ของรายได้ในปี 2556 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5-ร้อยละ 10 ของรายได้ปี 2555
ผลการดาเนินงาน
รายได้
รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย ในงวดบัญชีปี 2553-2555 เท่ากับ 666.31 ล้านบาท 669.36 ล้านบาท และ
669.86 ล้านบาท ตามลาดับ โดยหากพิจารณาตามประเภทรายได้ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนี้
ประเภทรายได้
รายได้ตามสัญญา
รายได้จากการขายและการให้บริการ/1
รวมรายได้
รายได้อื่น/2
รวมรายได้ทั้งหมด

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

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

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

หมายเหตุ : /1 - รายได้จากการขาย ประกอบด้วย การขาย spare part, การขายสินค้าตัวอย่าง (รถต้นแบบ), การขายสินค้าในสต๊อก เป็นต้น
/2 - รายได้อื่น ประกอบด้วย กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน, รายได้ค่าบริหาร, รายได้ค่าเช่า, ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเทศ ปี 2553-2555
ประเทศ
ประเทศไทย
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ประเทศอื่นๆ
รวมรายได้

ปี 2553
ล้านบาท
%
517.75 77.70%
63.70
9.56%
22.04
3.31%
18.90
2.84%
43.93
6.59%
666.31 100.00%

หน้าที่ 2.12 - 6

ปี 2554
ล้านบาท
%
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
ล้านบาท
%
351.60 52.49%
188.52 28.14%
0.00
0.00%
0.04
0.01%
129.69 19.36%
669.86 100.00%

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)

จากข้อมูลรายได้แยกตามประเทศจะพบว่า ในปี 2554-2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสดั ส่วนการส่งออกสินค้าไป
จาหน่ายยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปี 2553 โดยกลุ่มประเทศลูกค้าหลัก คือ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งมีสัดส่วน
ยอดขายในปี 2553-2555 เท่ากับร้อยละ 9.56 ร้อยละ 6.86 และร้อยละ 28.14 ของรายได้รวมตามลาดับ
รายได้ตามสัญญา
รายได้ตามสัญญา ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างผลิตสินค้าและในสัญญามีการระบุราคาค่าสินค้าไว้อย่างแน่นอน
บริษัทฯ จึงต้องรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาตามขั้นความสาเร็จของงาน (Percentage of completion method)
กล่าวคือเมื่อผลงานตามสัญญาสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือเกี่ยวกับขั้นความสาเร็จของงาน รายได้ตามสัญญางานจะ
ถูกรับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยคานวณจากความสาเร็จของกิจกรรมงานตามสัญญา ณ วันที่รายงาน ขั้นความสาเร็จ
ของงานตามสัญญาคานวณจากอัตราส่วนของต้นทุนงานตามสัญญาที่ทาเสร็จจนถึงวันที่รายงานกับประมาณการต้นทุนงาน
ทั้งหมดตามสัญญา ในกรณีที่มคี วามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทั้งหมดของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา
บริษัทฯ จะรับรู้ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จา่ ยทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยรายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถงึ
กาหนดเรียกชาระตามสัญญาแสดงไว้เป็นมูลค่างานเสร็จที่ยงั ไม่เรียกเก็บจากลูกค้าในงบเเสดงฐานะการเงิน
รายได้ตามสัญญาประกอบด้วย รายได้จากการรับจ้างออกแบบ ผลิตตัวถังและติดตัง้ ระบบวิศวกรรมที่เกีย่ วกับยาน
ยนต์เพื่อการพาณิชย์ โดยมีผลิตภัณฑ์อยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (Standard Product) และผลิตภัณฑ์ออกแบบ
พิเศษ (Special Design Product) และรายได้จากการรับบริหารโครงการ (Project Management and Service) สาหรับ
รายได้จากการรับจ้างออกแบบ ผลิต และติดตั้งตู้บรรทุกห้องเย็นไฟเบอร์กลาส น้าหนักเบา ของบริษัทย่อยจะถูกนับรวมเป็น
กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน โดยในปี 2553-2555 บริษัทฯ และบริษทั ย่อย มีรายได้ตามสัญญาแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี้
ประเภทรายได้

ดาเนินงานโดย

1) กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
-

รถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง

บริษัทฯ

-

ตู้ห้องเย็นไฟเบอร์กลาส

บริษัทฯ / บริษัทย่อย

2) ผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
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%

-

รถล้าเลียงอาหารส้าหรับเครื่องบิน

บริษัทฯ

-

รถดับเพลิง-รถกู้ภัย

บริษัทฯ

45.02

7.60%

3.02

0.47%

0.00

0.00%

-

ยานยนต์สา้ หรับกองทัพ

บริษัทฯ

87.73 14.81%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

บริษัทฯ

243.08 41.02%

91.66 14.39%

1.79

0.29%

592.56 100.00%

636.85 100.00%

3) กลุ่มบริหารโครงการ
รวมทั้งสิ้น

625.66 100.00%

ปี 2553-2555 บริษัทฯ และบริษทั ย่อย มีรายได้ตามสัญญาสูงที่สดุ จากผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษมาโดยตลอด โดยมี
รายได้จานวน 284.18 ล้านบาท 363.47 ล้านบาท และ 348.06 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.96 ร้อยละ 57.07 และร้อย
ละ 55.63 ตามลาดับ โดยนับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา รถลาเลียงอาหารสาหรับเครื่องบินสร้างรายได้เป็นอันดับหนึง่ ของ
ผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ เน้นทาการตลาดงานรถลาเลียงอาหารสาหรับเครื่องบินมากขึน้
เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีความชานาญเป็นพิเศษ มีการปรับรูปแบบให้หลากหลายเพื่อรองรับเครื่องบินทุกแบบและทุก
ขนาดความจุผู้โดยสาร มีการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตให้รวดเร็วยิง่ ขึ้น จนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า
ธุรกิจครัวการบินจากหลายประเทศทั่วโลก อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ออกแบบและพัฒนารถลาเลียงอาหารสาหรับเครื่องบินแอร์บสั
หน้าที่ 2.12 - 7
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A380 ได้สาเร็จ ซึ่งเป็นเครือ่ งบินลาใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ที่ต้องอาศัยความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีของงานระบบ
วิศวกรรมที่แม่นยา บริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิต 1 ใน 2 รายของโลกที่สามารถผลิตได้ โดยในปี 2555 บริษัทฯ มียอดขายผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นอันดับหนึ่งของโลก ในส่วนของยานยนต์สาหรับกองทัพ บริษัทฯ ได้ทาการส่งมอบรถส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แก่
กองทัพในปี 2553 และยังไม่ได้รับงานใหม่เพิ่มอีก สาหรับรถดับเพลิง-รถกู้ภัย บริษัทฯ มียอดรายได้จากผลิตภัณฑ์ประเภท
ดังกล่าวลดลงมาโดยตลอด จนในปี 2555 ไม่มีการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สาเหตุหลักเนื่องมาจากมีข้อจากัดการแข่งขันด้าน
ราคาจากปัจจัยเรื่องอัตราภาษีนาเข้าของวัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบ
ซึ่งเกือบทั้งหมดจะต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ
เพื่อให้ได้สนิ ค้าที่มีคุณภาพดี
ปี 2553-2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ตามสัญญาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานจานวน 65.30 ล้านบาท
181.72 ล้านบาท และ 275.81 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.02 ร้อยละ 28.53 และร้อยละ 44.08 ของรายได้รวมตาม
สัญญาตามลาดับ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายประกอบด้วยรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงที่ลูกค้าต้องการความเป็นพิเศษ เช่น
สามารถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษ ขนส่งสินค้าที่มีนาหนั
้ กมากเป็นพิเศษ เป็นต้น ซึง่ จะต้องอาศัยการออกแบบและ
เทคโนโลยีด้านงานระบบวิศวกรรมที่ล้าสมัย ซึ่งบริษัทฯ ได้สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นในเรื่องดังกล่าว และสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์หลักอีกประเภทหนึ่งในกลุ่มนี้คือ ตู้หอ้ งเย็นไฟเบอร์กลาสน้าหนัก
เบา ซึ่งผลิตและทาการตลาดโดยบริษัทย่อย ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเติบโตของยอดรายได้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2553 เป็นต้นมา
สาหรับรายได้กลุ่มบริหารโครงการตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา บริษทั ฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการรับจ้างบริหารโครงการ
และเป็นที่ปรึกษาในการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ของกองทัพเรือ ให้กับบริษัท อู่กรุงเทพ จากัด นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา
โดยในปี 2553-2555 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุม่ บริหารโครงการจานวน 243.08 ล้านบาท 91.66 ล้านบาท และ 1.79 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.02 ร้อยละ 14.39 และร้อยละ 0.29 ของรายได้รวมตามสัญญา โดยเหตุที่รายได้ดงั กล่าวทยอยลดลง
เรื่อยๆ เนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าไปมากจนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว
รายได้จากการขายและการให้บริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รับรู้รายได้จากการขายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่
เป็นสาระสาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสาคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขาย ประกอบด้วย การขายอะไหล่
(spare part) บางประเภทที่บริษัทฯ จาเป็นต้องสัง่ นาเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตงานของลูกค้าเป็นปกติอยูแ่ ล้ว
โดยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 เป็นการขายอะไหล่ให้กับลูกค้าต่างประเทศที่สั่งผลิตรถจากบริษัทฯ โดยเฉพาะรถลาเลียง
อาหารสาหรับเครื่องบิน และส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 20 เป็นการขายให้แก่ลูกค้าในประเทศ รายได้จากการขายยัง
ประกอบด้วยการขายสินค้าตัวอย่าง (รถต้นแบบ) หรือการขายสินค้าในสต๊อก เป็นต้น
บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการเมื่อมีการให้บริการ โดยรายได้ดังกล่าวมาจากการให้บริการรับซ่อมผลิตภัณฑ์
โดยส่วนใหญ่จะซ่อมให้เฉพาะรถของลูกค้าหลังหมดระยะเวลาประกันซึ่งสัง่ ซื้อจากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเท่านั้น ซึ่งโดยปกติ
บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าให้เฉลี่ย 1 ปี โดยสัดส่วนรายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการในปี 2553-2555 สามารถ
สรุปได้ดังตาราง
ประเภทรายได้
รวมรายได้จากการขาย
รวมรายได้จากการให้บริการ
รวมทั้งสิน้

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
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%
หน้าที่ 2.12 - 8
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รายได้อื่น
รายได้อื่น ประกอบด้วย หมายถึง รายได้ค่าบริหาร, รายได้คา่ เช่า, ดอกเบี้ยรับ, กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
เป็นต้น ปี 2553-2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้อื่นเท่ากับ 39.32 ล้านบาท 33.06 ล้านบาท และ 21.30 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.90 ร้อยละ 4.94 และร้อยละ 3.18 ของรายได้รวม ตามลาดับ ทั้งนี้ รายได้ดอกเบี้ยรับจะ
ลดลงไป เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย รับชาระคืนหนีเ้ งินให้กยู้ ืมแก่บุคคลที่เกีย่ วข้องทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัง้ แต่เดือน
ธันวาคม ปี 2555 และไม่มีนโยบายทีจ่ ะให้กู้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่น ยกเว้นเป็นการให้กู้แก่บริษัทย่อยเพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
ต้นทุนและกาไรขัน้ ต้น
ต้นทุนงานตามสัญญา ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ เงินเดือนและค่าจ้างแรงงานผลิตในแผนกต่างๆ ค่าจ้างเหมาจาก
บุคคลอื่น และค่าใช้จ่ายในการผลิตต่างๆ เป็นต้น บริษัทจะบันทึกต้นทุนงานตามสัญญาในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยอ้างอิง
กับขั้นความสาเร็จของงานตามสัญญา วันที่รายงาน เมื่อผลงานตามสัญญาสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีทมี่ ี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทั้งหมดของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นเป็นค่าใช้จา่ ยในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที และหากบริษัทไม่สามารถประมาณผลของงานตามสัญญาได้อย่าง
น่าเชื่อถือ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนงานตามสัญญาเป็นค่าใช้จา่ ยในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดทีต่ ้นทุนนั้นเกิดขึ้น
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้าทีข่ าย เงินเดือนและค่าจ้างของแผนกที่เกี่ยวข้อง และ
การปันค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ กาหนดนโยบายในการกาหนดราคางานตามสัญญาให้มีอัตรากาไรไม่ตากว่
่ าร้อยละ 15 และกาหนดให้
มีการทบทวนประมาณการต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงทุกไตรมาส หรือเมื่อมีปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุน
งานนั้นๆ อย่างมีนยั สาคัญ
ในงวดบัญชีปี 2553-2555 บริษทั ฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนงานตามสัญญาเท่ากับ 537.69 ล้านบาท 519.29 ล้าน
บาท และ 495.82 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.70 ร้อยละ 77.58 และร้อยละ 74.02 ของรายได้รวม
ตามลาดับ อัตราส่วนต้นทุนงานตามสัญญาลดลงอย่างต่อเนื่องสาเหตุจากบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากสินค้ากลุ่มที่มีอตั รา
กาไรต่อหน่วยสูงกว่าเพิ่มขึ้นทุกปี จากการมุ่งเน้นทาการตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม และมีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
เท่ากับ 61.33 ล้านบาท 31.16 ล้านบาท และ 27.76 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.20 ร้อยละ 4.66 และ
ร้อยละ 4.14 ของรายได้รวม ตามลาดับ อัตราส่วนต้นทุนขายและให้บริการลดลงอย่างต่อเนื่องสาเหตุจากบริษัทฯ มีสัดส่วน
รายได้จากการให้บริการเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึง่ เป็นรายได้ทมี่ ีอัตรากาไรสูงกว่ารายได้จากการขาย
ในงวดบัญชีปี 2553-2555 บริษทั ฯ และบริษัทย่อย มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 67.28 ล้านบาท 118.90 ล้านบาท และ
146.28 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 10.10 ร้อยละ 17.76 และร้อยละ 21.84 ของรายได้รวม
ตามลาดับ จากข้อมูลจะพบว่าอัตรากาไรขั้นต้นของบริษัทฯ มีทิศทางปรับตัวเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนือ่ งทุกปี เนื่องจากบริษัทฯ
มุ่งเน้นทาการตลาดสาหรับสินค้าที่มีความชานาญเป็นพิเศษ มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี กอปรกับการบริหารจัดการ
ต้นทุนการผลิตเพื่อคงความสามารถในการทากาไรขั้นต้นได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับบุคลากร ค่าใช้จา่ ยใน
การส่งออกสินค้าไปยังลูกค้าต่างประเทศ ค่าขนส่งสินค้าในประเทศ และค่าใช้จา่ ยในการบริหารอื่น เป็นต้น
ในงวดบัญชีปี 2553-2555 บริษทั ฯ และบริษัทย่อย มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารเท่ากับ 70.81 ล้านบาท 83.51
ล้านบาท และ 99.62 ล้านบาท ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายทีเ่ พิ่มขึ้นในปี 2555 เนื่องจากมีคา่ ใช้จา่ ยในการส่งออกสินค้าไปยังลูกค้า
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ต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการขายรถลาเลียงอาหารสาหรับเครื่องบิน มีการปรับเพิม่ เงินเดือนและสวัสดิการซึง่ รวมไปถึง
ผลประโยชน์พนักงานที่เพิม่ ขึ้นตามฐานเงินเดือนของพนักงาน ค่าใช้จา่ ยในการติดตามหนี้และบริหารการจัดเก็บหนี้ เป็นต้น
กาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี
หากพิจารณาข้อมูลกาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี (Earnings Before Interest and Tax: EBIT) จะ
พบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความสามารถในการทากาไรจากการดาเนินงานอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีและมีทิศทางดีขึ้นมาโดย
ต่อเนื่อง โดยในปี 2553-2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกาไรจากการดาเนินงานเท่ากับ 35.79 ล้านบาท 68.45 ล้านบาท และ
67.96 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นอัตรากาไรจากการดาเนินงานต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 5.37 ร้อยละ 10.23 และร้อยละ
10.15 โดยตัง้ แต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจโดยเน้นทาการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ชานาญ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ รถลาเลียงอาหารสาหรับเครื่องบิน รถพ่วง-กึ่งพ่วงออกแบบ
พิเศษสาหรับหน่วยงานการไฟฟ้า เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราการทากาไรต่อหน่วยได้เพิม่ ขึ้น
ต้นทุนทางการเงิน
ในปี 2553-2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 42.06 ล้านบาท 41.35 ล้านบาท และ 40.73
ล้านบาท ตามลาดับ ต้นทุนทางการเงินดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงินจานวน
มาก เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ มีมูลค่าสูง และต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานโดยประมาณ 3-6 เดือน อีกทั้งการ
ส่งมอบสินค้าจะไม่ได้ส่งมอบทีละหน่วย แต่จะส่งมอบเป็นส่วนๆ ของคาสั่งซื้อ ทาให้บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องใช้เงินกู้ระยะสั้น
เพื่อสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบจากต่างประเทศ ซึ่งในปี 2553-2555 มีภาระหนี้เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จานวน 441.33 ล้านบาท 474.01 ล้านบาท และ 533.41 ล้านบาท ตามลาดับ จึงส่งผลให้มตี ้นทุนทางการเงินค่อนข้างสูงในแต่
ละปี ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คาดว่าจะสามารถลดภาระต้นทุนทางการเงินให้
ลดลงได้ รวมทั้งบริษัทฯ มีโอกาสที่จะระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ในปี 2554 บริษัทฯ จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจานวน 2.81 ล้านบาท และในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เท่ากับ 6.91 ล้านบาท ตามลาดับ เมื่อคานวณเปรียบเทียบกับภาษีเงินได้นติ ิบุคคลกับกาไรสุทธิก่อนหักภาษี ในปี 2554 และปี
2555 จะพบว่าอัตราภาษีเมื่อเปรียบเทียบกับกาไรก่อนหักภาษีจะสูงขึ้นจากร้อยละ 10.37 ของกาไรก่อนภาษีในปี 2554 เป็น
ร้อยละ 25.38 ของกาไรก่อนภาษีในปี 2555 ทัง้ นี้เป็นผลมาจากในปี 2554 บริษัทฯ มีการจาหน่ายและมีกาไรจากสินค้าที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน (BOI) คือ ตู้โลหะและตู้อลูมิเนียมสาหรับบรรทุกสินค้า ในสัดส่วนที่สูงกว่าในปี 2555
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
ในงวดบัญชีปี 2553 บริษัทฯ มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 4.13 ล้านบาท แต่
ในงวดบัญชีปี 2554-2555 มีกาไรเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 24.01 ล้านบาท และ 20.33 ล้าน
บาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิบริษัทฯ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ในงวดบัญชีปี 2553-2555 ร้อยละ -0.62
ร้อยละ 3.59 และร้อยละ 3.03 ของรายได้รวม ตามลาดับ สาเหตุที่ในปี 2553 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุน เนื่องจาก
ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตทางการเมืองในประเทศ ทาให้โครงการของลูกค้าบางส่วนมีการชะลอโครงการออกไป รายได้ในปี
2553 จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะที่บริษัทฯ ยังคงมีค่าใช้จา่ ยประจาต่างๆ และต้นทุนทางการเงิน แต่ในปี 2554 บริษัทฯ
มีผลกาไรเนื่องจากมีการเน้นทาการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่มีความเชีย่ วชาญเป็นพิเศษ รวมทัง้ มีการปรับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทากาไรที่ดีขึ้น สาหรับในปี 2555 บริษัทฯ มีกาไรลดลง เนื่องจากมี
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ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

จากการปรับเงินเดือนและสวัสดิการให้แก่พนักงาน

รวมทั้งมีภาษีเงินได้นิติบคุ คล

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุน้
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2553-2555 เท่ากับร้อยละ -9.28 ร้อยละ 35.52
และร้อยละ 23.11 ตามลาดับ โดยบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 57.40 ล้านบาท 77.78
ล้านบาท และ 98.10 ล้านบาท ตามลาดับ สาเหตุที่อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงในปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีกาไรเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)
เพิ่มสูงขึ้นจากกาไรสุทธิที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยทาได้ในงวดบัญชีปี 2555
12.2.2 ฐานะทางการเงินของบริษทั
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 741.42 ล้านบาท 745.14
ล้านบาท และ 822.82 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์รายการสาคัญดังนี้
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ
14.12 ล้านบาท 12.11 ล้านบาท และ 7.89 ล้านบาท ตามลาดับ ประกอบด้วยเงินสดย่อยและเงินฝากธนาคาร ทัง้ ใน
รูปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจา
 ลูกหนีก้ ารค้าและค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า-สุทธิ เท่ากับ 125.94 ล้านบาท
96.67 ล้านบาท และ 117.80 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการให้เทอมเครดิตแก่ลูกหนี้เฉลี่ย
เท่ากับ 30-60 วันนับจากวันส่งใบแจ้งหนี้ โดยสามารถคานวณระยะเวลาเรียกเก็บหนีเ้ ฉลี่ยในปี 2553 - 2555 ได้
เท่ากับ 68 วัน 60 วัน และ 58 วัน ตามลาดับ ซึง่ จากข้อมูลจะพบว่าบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บ
เงินจากลูกหนีก้ ารค้าดีขึ้น
โดยสามารถสรุปยอดลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554-2555 ได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ช่วงเวลา
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
อายุหนี้ไม่เกิน 3 เดือน
อายุหนี้ระหว่าง 3 เดือน – 6 เดือน
อายุหนี้ระหว่าง 6 เดือน – 12 เดือน
อายุหนี้มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - 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

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้และ
วิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ในอนาคตของลูกหนีเ้ ป็นเกณฑ์พิจารณาอายุหนี้ที่
ค้างชาระ ลูกหนีก้ ารค้าที่เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจานวน ยกเว้น
หน้าที่ 2.12 - 11

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)

กรณีที่คาดว่าจะได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้แน่นอน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554-2555 มียอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เท่ากับ 1.03 ล้านบาท และ 2.44 ล้านบาท ตามลาดับ เนื่องจาก ณ สิ้นปี 2554 มีลูกหนี้การค้าที่เกินกาหนดชาระ
มากกว่า 12 เดือน จานวน 39.40 ล้านบาท ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับชาระคืนหนี้แน่นอน และ ณ สิ้นปี 2555 มีลูกหนี้
การค้าที่เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน จานวน 8.80 ล้านบาท ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับชาระคืนหนี้แน่นอน
เช่นกัน ทั้งนีฝ้ า่ ยบริหารเชื่อว่าได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เพียงพอแล้ว
 มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจากลูกค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่างานเสร็จที่ยงั ไม่ได้เรียกเก็บจากลูกค้า
เท่ากับ 73.19 ล้านบาท 90.05 ล้านบาท และ 86.50 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทรับรู้รายได้ตาม
สัญญาไปแล้วแต่ยงั ไม่ถงึ กาหนดเรียกชาระตามสัญญา
 เงินให้กู้และดอกเบี้ยค้างรับจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินให้กแู้ ละดอกเบี้ยค้างรับจากบุคคลและ
กิจการที่เกีย่ วข้องเท่ากับ 183.13 ล้านบาท และ 149.43 ล้านบาท ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับชาระคืน
หนีพ้ ร้อมดอกเบีย้ ค้างรับทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้กู้ยมื ได้โอนขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ส่วนตัว ใน
มูลค่า 95.60 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยซึ่งบริษัทฯ ใช้เป็นบ้านพักสวัสดิการสาหรับผู้บริหาร
โดยไม่คิดค่าตอบแทน รวมทั้งทีด่ ินเปล่าซึง่ อยู่ไม่ไกลจากโรงงาน ซึ่งที่ผ่านมา ได้ให้บริษัทฯ ใช้ประโยชน์ และใช้คา้
ประกันวงเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินโดยไม่คดิ ค่าตอบแทน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีศักยภาพที่
จะนามาลงทุนขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต โดยราคาซื้อขายกาหนดกันเท่ากับราคาประเมินโดย
บริษัทประเมินราคาที่สมาคมผู้ประเมินราคาให้การรับรอง ซึง่ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเป็นราคาที่ยตุ ิธรรม
ภาระหนี้ส่วนต่างที่เหลือจากราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ทางผู้กู้ยมื ได้จดั หาแหล่งเงินและนามาชาระ
คืนให้แก่บริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
 สินค้าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 133.14 ล้านบาท
178.55 ล้านบาท และ 190.86 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมูลค่าสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่คือ วัสดุอุปกรณ์หรือ
ส่วนประกอบทั้งที่อยูใ่ นคลังสินค้าหรืออยู่ระหว่างทางจัดส่งมายังคลังสินค้าซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์
มูลค่าส่วนทีเ่ หลือจะประกอบด้วย สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสาเร็จรูป และวัสดุสิ้นเปลือง
 เงินฝากประจาที่มีภาระค้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินประจาทีม่ ีภาระค้าประกันเท่ากับ 21.95
ล้านบาท 13.40 ล้านบาท และ 13.40 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ ยอดเงินฝากประจาที่มีภาระค้าประกันใช้สาหรับค้า
ประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน อาทิ วงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี วงเงินหนังสือค้าประกันสัญญางานซึ่งจาเป็นต้อง
ใช้มากขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของมูลค่างานและสัญญางาน
 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทฯ และบริษทั ย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ
146.52 ล้านบาท 145.90 ล้านบาท และ 328.36 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินที่ตั้งสานักงานใหญ่ของ
บริษัทฯ อาคารโรงงาน อาคารสานักงานใหญ่และส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องใช้ เครื่องตกแต่งสานักงาน ครุภัณฑ์
และยานพาหนะ เป็นต้น โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มเติมในทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ รวมประมาณ
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212.05 ล้านบาท ทั้งในส่วนของรั้วคอนกรีตรอบโรงงานและระบบระบายน้าเพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วม มีการลงทุน
ก่อสร้างอาคารโรงงานส่วนเพิ่มเพื่อขยายพื้นทีใ่ ช้สอยในโรงงาน มีการลงทุนเครื่องจักรเพื่อเพิม่ กาลังการผลิตให้แก่
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีการรับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากลูกหนี้เงินให้กเู้ พื่อเป็นการชาระคืนเงินกู้ ทั้งนี้
มูลค่าที่ดินทีเ่ ป็นที่ตั้งโรงงานและสานักงานใหญ่เนื้อที่รวม 48-2-16.1 ไร่ ซึ่งได้บันทึกไว้ในงบการเงินมูลค่ารวม 28.00
ล้านบาท ซึ่งเป็นการบันทึกบัญชีด้วยราคาทุน บริษัทฯ ยังไม่ได้ทาการปรับปรุงมูลค่าที่ดินตามราคาตลาด
แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนีส้ ินรวมเท่ากับ 683.25 ล้านบาท 667.36
ล้านบาท และ 724.71 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดของหนี้สินรายการสาคัญดังนี้
 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2552 – 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเท่ากับ
441.33 ล้านบาท 474.01 ล้านบาท และ 533.41 ล้านบาทตามลาดับ โดยเงินกู้ยมื ระยะสั้นตามตัวเลขดังกล่าวเป็น
ภาระหนี้ตามวงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ ที่สถาบันการเงินให้การสนับสนุนแก่บริษัทฯ และบริษทั ย่อย เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ อาทิ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินทรัสต์รีซีทส์ วงเงินแพคกิง้ เครดิต วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน
เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการใช้วงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบสาหรับงานโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับคาสั่งซือ้ และเลตเตอร์ออฟ
เครดิตแล้ว ทั้งการสั่งซื้อจากต่างประเทศและในประเทศ
 เจ้าหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทฯ และบริษทั ย่อยมีเจ้าหนีก้ ารค้า เท่ากับ 57.91 ล้านบาท
69.61 ล้านบาท และ 94.28 ล้านบาท ตามลาดับ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าค่าสินค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้เทอมเครดิตจาก
เจ้าหนีก้ ารค้าเฉลี่ยประมาณ 60 วัน โดยสามารถคานวณระยะเวลาชาระหนีเ้ ฉลี่ยในปี 2553 - 2555 ได้เท่ากับ 80 วัน
42 วัน และ 56 วัน ตามลาดับ
 ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์
พนักงาน ซึ่งนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน โดยผู้บริหารได้บันทึกหนี้สินและ
ผลประโยชน์พนักงานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2554 โดยได้ปรับกับกาไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบบัญชีปี 2554 ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2554 – 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
เท่ากับ 5.27 ล้านบาท และ 7.40 ล้านบาท ตามลาดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถอื หุน้ บริษัทใหญ่เท่ากับ 57.40 ล้านบาท 77.78 ล้าน
บาท และ 98.10 ล้านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วเท่ากับ
130.00 ล้านบาท มีส่วนลดจากการเพิม่ สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั ย่อยเท่ากับ 5.63 ล้านบาท มีขาดทุนสะสมคงเหลือเท่ากับ
26.27 ล้านบาท
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โครงสร้างเงินทุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555
เท่ากับ 11.90 เท่า 8.58 เท่า และ 7.39 เท่า ตามลาดับ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสิน้ ปี 2554 ลดลงเนือ่ งจากการ
หนี้สินรวมลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนชาระแล้วในปี 2554 อีกจานวน 10 ล้านบาท เพื่อนาเงินไปใช้
หมุนเวียนธุรกิจ และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการขอบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมทัง้ มีกาไร
สุทธิจากการดาเนินงานในงวดปี 2554 สาหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นปี 2555 ลดลงเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุน้
ที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.12 จากผลกาไรสุทธิในงวดปี
2555 ในขณะที่หนี้สินรวมเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 8.59
สภาพคล่อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
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

ล้านบาท

106.57

39.67

52.65

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2554 เท่ากับ 0.85 เท่า ซึ่งอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเหลือ 0.63 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง จาก
การลดลงของรายการเงินให้กู้ยมื และดอกเบี้ยค้างรับจากบุคคลและกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน (โดยได้รับชาระคืนหนี้สว่ นใหญ่จาก
การโอนทรัพย์สินเพื่อชาระหนี้ดังกล่าว) แต่ขณะเดียวกันหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยมื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการผลิตตามคาสั่งซื้อทีเ่ ข้ามา
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานในปี 2553-2555 เท่ากับ 106.57 ล้านบาท 39.67
ล้านบาท และ 52.65 ล้านบาท ตามลาดับ
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่มีนยั สาคัญในปี 2553–2554 ที่ผ่านมา แต่ในปี 2555 มีการ
ลงทุนในพันธบัตรหุ้นกู้ของสถาบันการเงินแห่งหนึง่ จานวน 1.00 ล้านบาท และมีการลงทุนในที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ รวม
ประมาณ 212.05 ล้านบาท ทั้งในส่วนของรัว้ คอนกรีตรอบโรงงานและระบบระบายน้าเพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วม มีการลงทุน
ก่อสร้างอาคารโรงงานส่วนเพิ่มเพื่อขยายพื้นทีใ่ ช้สอยในโรงงาน มีการลงทุนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตให้แก่บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย และมีการรับโอนทีด่ ินและสิ่งปลูกสร้างจากกรรมการและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบางบริษัทเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ
ชาระคืนหนีเ้ งินให้กู้ยมื

12.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จา่ ยค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2553 – 2555 ให้แก่
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ดังนี้
1. ค่าสอบบัญชีประจาปี
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
รวมทั้งสิ้น

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 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วใน
หัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ได้แก่
การลดลงของกาไรต่อหุ้นเนื่องจากจานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
จากงบการเงินงวดบัญชีปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วเต็มมูลค่า
เท่ากับ 130.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 1.30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทฯ มีกาไรสุทธิส่วน
ที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 20.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากาไรต่อหุ้นเท่ากับ 15.64 บาทต่อหุ้น (คานวณที่มูลค่าทีต่ ราไว้
100 บาทต่อหุ้น) หรือเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น หากคานวณที่มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบ
กับมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน โดยคานวณจากจานวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเรียกชาระแล้ว ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ซึง่ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 180.00
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 720.00 ล้านหุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่
ประชาชนในครั้งนี้ อาจส่งผลให้อัตรากาไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคตลดลง หากบริษัทไม่สามารถสร้างรายได้
และกาไรสุทธิให้มีอัตราการเติบโตที่มากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ

หน้าที่ 2.12 - 15

