บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
สําหรับการนําเสนอขอมูลในสวนของตัวเลขและมูลคาตาง ๆ ตามที่จะปรากฏในสวนของฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานนี้ สําหรับป 2552 ป 2553 และ ป 2554 จะเปนการนําเสนอตัวเลขและมูลคารวมของบริษัท และของ
บริษัท อีสตโคสทดีไซน จํากัด (ECD) บริษัท อีสตโคสทอุตสาหกรรม จํากัด (ECI) บริษัท วี - ชัท เดคคอร จํากัด (VCD)
และบริษัท วี - ชัท อินดัสทรี จํากัด (VCI) โดยเสมือนวา การปรับโครงสรางของกลุมบริษัทอีสตโคสท ไดดําเนินการปรับ
โครงสรางบริษัทเปนที่เรียบรอยตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2552 ที่ผานมา ทั้งนี้เพื่อใหสะดวกตอการพิจารณาภาพรวมการ
ประกอบธุรกิจในชวงป 2552 ป 2553 และป 2554 โดยสามารถเปรียบเทียบกับขอมูลที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ผานมาไดบน
โครงสรางเดียวกัน โดยกลุมบริษัทอีสตโคสท ไดดําเนินการปรับโครงสรางเสร็จเรียบรอยอยางสมบูรณ โดยเหลือเพียง
บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) (ECF) เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเพียงแหงเดียว ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2554
โดยการจัด โครงสรา งกลุ มบริษัท อีสตโคสท ที่ผา นมาที่เ กิดขึ้น ในระหวา งชว งป 2553 ถึง ป 2554 โดยในช ว งป 2553
กระบวนการปรับโครงสรางกลุมบริษัทเริ่มจากการซื้อที่ดินทั้งหมดที่ใชในการประกอบธุรกิจซึ่งขณะนั้นเปนกรรมสิทธิ์
สวนตัวของกรรมการบริษัทเขาเปนกรรมสิทธิ์ในนาม ECF การดําเนินการโอนสายการผลิตสินคาพรอมทั้งจําหนายสินคา
สําเร็จรูป สินคาระหวางผลิต วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องจักรและอุปกรณบางสวนจาก 4 บริษัทเขาเปนกรรมสิทธิ์ของ
ECF รวมถึงเจรจาเพื่อขอลดยอดวงเงินสินเชื่อตาง ๆ ของบริษัทในกลุมที่มีกับสถาบันการเงินและโอนเพิ่มเปนวงเงินสินเชื่อ
ของ ECF การดําเนินการจายชําระคืนหนี้สินในระหวางกลุมบริษัทเพื่อขจัดปญหารายการระหวางกัน (Connected
Transaction) และความขัดแยงทางประโยชน (Conflict of Interest) โดยในระหวางป 2554 บริษัทไดดําเนินการเพิ่มเติม
ในสวนของการโอนอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณสวนที่เหลือ และสินทรัพยถาวรอื่น ๆ การโอนยอดวงเงินสินเชื่อกับ
สถาบันการเงินที่ยังมีภาระหนี้คงคางมายัง ECF รวมถึงการโอนยายพนักงานจาก 4 บริษัท เขาปฏิบัติงานใน ECF โดย ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2554 กลุมบริษัทอีสตโคสท ไดดําเนินการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ โดยเหลือเพียง ECF เปน
บริษัทที่ดําเนินธุรกิจโดยเรียบรอยและสมบูรณเพียงแหงเดียว
ดังนั้นขอมูลตัวเลขที่นําเสนอในสวนของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ป 2552 – 2554 จะ
เปนตัวเลขจากงบเสมือนควบรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งงบเสมือนควบรวมดังกลาว ทางบริษัท
เปนผูจัดทํา ขึ้น โดยมี ผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท (โดยนายเมธี รัตนศรีเ มธา ผูส อบบัญ ชีรับ อนุญ าต เลข
ทะเบีย น 3425 จากบริษ ัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเ อท จํ า กัด (อยู ใ นรายชื่ อ ผู ส อบบั ญ ชี ที่ ไ ด รั บ ความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย)) กลาวไวในหนารายงานของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตวา บริษัทไดจัดทํางบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 2553 และ 2554
และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด และบริษัทในเครือนี้
ขึ้นเปนกรณีพิเศษเพื่อนําเสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาฐานะการเงินรวมและผล
การดําเนินงานรวมของบริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด และบริษัทในเครือกอนและหลังการปรับโครงสราง
การดําเนินงานและการเงินภายในกลุมบริษัทในเครืออีสตโคสทซึ่งอยูภายใตการควบคุมเดียวกัน ทั้งนี้ การ
พิ จ ารณาดั ง กล า วมี วั ต ถุ ป ระสงค เ ฉพาะเพี ย งเพื่ อ ใช เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของข อ มู ล ในการนํ า เสนอต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อขออนุญาตเสนอขายหุนตอประชาชนเปนครั้งแรกและ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
โดยบริษัทในเครือตามที่จะปรากฎในงบเสมือนควบรวมกิจการ ประกอบดวย
หนาที่ 2.12 - 1

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

1. บริษัท อีสตโคสท อุตสาหกรรม จํากัด (ECI)
2. บริษัท อีสตโคสท ดีไซน จํากัด (ECD)
3. บริษัท วี - ชีท อินดัสทรี จํากัด (VCD)
4. บริษัท วี - ชัท เดคคอร จํากัด (VCI)
5. บริษัท วีวี-เดคคอร จํากัด ในฐานะบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.95 จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่

11 พฤษภาคม 2554
โดย ECI ECD VCD และ VCI ไดหยุดการดําเนินธุรกิจตั้งแตชวงสิ้นป 2553 ประกอบกับดําเนินการโอนทรัพยสิน
ที่ใชในการประกอบธุรกิจ รวมถึงพนักงานใหกับบริษัทในชวงป 2554 ที่ผานมา แตยังไมมีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทใหชําระบัญชีเพื่อปดกิจการ ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน ทางคณะกรรมการของ ECI
ECD VCD และ VCI ไดมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 17 กันยายน 2555 13 กันยายน
2555 12 กันยายน 2555 และ 14 กันยายน 2555 ตามลําดับ โดยกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจที่จะไมแขงขันกับบริษัท
สวนการดําเนินการขั้นตอไปทางคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องการขายบริษัทเพื่อใชประโยชนจากขาดทุนสะสม
หรือการชําระบัญชีเพื่อปดกิจการตอไป
(ก) ผูสอบบัญชีและรายงานของผูสอบบัญชี
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และ ECI ECD VCD และ VCI ระหวางป
2552 – ป 2554 และระหวางงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 สามารถสรุปไดดังนี้
บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรอบบัญชี
ผูตรวจสอบบัญชี
งวด 12 เดือน
นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4996
จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
(อยูในรายชื่อผูสอบบัญชีที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย)
งวด 12 เดือน
นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูสอบบัญชีรับ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 อนุญาต เลขทะเบียน 3425 จาก
บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท
จํากัด (อยูในรายชื่อผูสอบบัญชีที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
งวด 12 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย)

หนาที่ 2.12 - 2

การแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชี
งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสวนของผู
ถือหุนและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงานรวม และกระแส
เงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท
และบริษัทยอย และฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรอบบัญชี

ผูตรวจสอบบัญชี

งวด 9 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หนาที่ 2.12 - 3

การแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชี
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป
ผูสอบบัญชีใหขอสรุปวา ไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อ
วา ขอมูลทางการเงินระหวางกาลรวมของบริษัทและ
บริษัทยอย และขอมูลทางการเงินระหวางกาลของ
บริษัทไมไดจัดทําขึ้นตามตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่อง “งบการเงินระหวางกาล” ใน
สาระสําคัญจากการสอบทานของผูสอบบัญชี

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงินรวม : บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเผื่อขาย
ลูกหนี้การคา
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัทอื่น
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินใหกูยืมแกและดอกเบี้ยคางรับจากบุคคล
และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
กําหนด
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจาหนี้การจากการขายสิทธิเรียกรองใน
ลูกหนี้การคา
เจาหนี้การคา
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัทอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชา
การเงินสวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ครบกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป

งบเสมือนควบรวมกิจการ
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552
ลานบาท
รอยละ

งบเสมือนควบรวมกิจการ
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553
ลานบาท
รอยละ

งบเสมือนควบรวมกิจการ
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
ลานบาท
รอยละ

งบการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2555
ลานบาท
รอยละ

1.77
-

0.43
0.00

2.61
-

0.50
0.00

3.91
10.00

0.44
1.13

2.15
-

0.21
0.00

0.00
105.54
104.52
16.74
228.57

0.00
25.93
0.00
25.68
4.11
56.16

3.95
99.16
106.04
27.34
239.09

0.76
19.15
0.00
20.48
5.28
46.17

6.19
89.40
121.99
18.18
249.67

0.70
10.12
0.00
13.81
2.06
28.26

10.87
128.90
198.14
19.80
359.86

1.09
12.87
0.00
19.79
1.98
35.94

22.67

5.57

22.45

4.33

1.68

0.19

-

0.00

-

0.00

-

0.00

-

0.00

1.00

0.10

151.94
3.79
178.40
406.97

37.33
0.00
0.00
0.93
43.84
100.00

248.73
7.59
278.76
517.85

48.03
0.00
0.00
1.46
53.83
100.00

358.15
253.15
0.82
20.07
633.87
883.53

40.54
28.65
0.09
2.27
71.74
100.00

385.97
235.12
3.74
15.74
641.56
1,001.43

38.54
23.48
0.37
1.57
64.06
100.00

447.03

109.84

446.44

86.21

379.78

42.98

391.57

39.10

-

0.00

-

0.00

-

0.00

31.50

3.15

139.18
3.70
3.35

34.20
0.91
0.82

168.48
3.70
2.78

32.53
0.71
0.54

137.53
3.70
4.57

15.57
0.42
0.52

181.66
1.71
7.74

18.14
0.17
0.77

29.74

7.31

29.60

5.72

36.19

4.10

55.70

5.56

หนาที่ 2.12 - 4

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงินรวม : บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ตอ)

งบแสดงฐานะการเงิน
คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชา
การเงิน-สุทธิ
กําไรจากการขายและเชากลับคืนรอตัดบัญชี
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ
หนี้สินผลประโยชนของพนักงานหลังออก
จากงาน
เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายแกบริษัทที่
เกี่ยวของกัน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน

งบเสมือนควบรวมกิจการ
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552
ลานบาท
รอยละ
17.11
4.20
640.09
157.28

งบเสมือนควบรวมกิจการ
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553
ลานบาท
รอยละ
42.17
8.14
693.17
133.86

งบเสมือนควบรวมกิจการ
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
ลานบาท
รอยละ
28.57
3.23
590.33
66.81

งบการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2555
ลานบาท
รอยละ
38.22
3.82
708.08
70.71

0.68

0.17

2.17

0.42

5.82

0.66

12.55

1.25

26.21
-

0.00
6.44
0.00

18.77
-

0.00
3.63
0.00

4.76
115.40
2.49

0.54
13.06
0.28

3.54
78.53
2.75

0.35
7.84
0.27

1.58

0.39

0.66

0.13

128.77

14.57

-

0.00

28.47
668.56

7.00
164.28

21.60
714.77

4.17
138.03

257.24
847.57

29.12
95.93

97.37
805.45

9.72
80.43

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลว
100.00
24.57
165.00
31.86
175.00
19.81
100.00
9.99
กําไรสะสม
- จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
1.63
0.40
1.63
0.31
6.13
0.69
4.50
0.45
- ยังไมไดจัดสรร
(363.23)
-89.25
(363.55)
-70.20
(398.32)
-45.08
74.02
7.39
1/
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย – สุทธิ
0.00
0.00
253.15
28.65
0.00
2/
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.45
1.74
รวมสวนของผูถือหุน
(261.60)
-64.28
(196.92)
-38.03
35.96
4.07
195.98
19.57
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
406.97
100.00
517.85
100.00
883.53
100.00
1,001.43
100.00
หมายเหตุ : 1/สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย – สุทธิ ที่ปรากฏตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จะถูกนําไปรวมอยูในสวนองคประกอบอื่นของสวนของผูถือ
หุน สําหรับขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
2/
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มูลคาเทากับ 17.45 ลานบาท ประกอบดวย
1. การเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 0 บาท
2. สวนเกินทุนจากการตีราคา – สุทธิ ประกอบดวย อาคารเทากับ 159.81 ลานบาท และเครื่องจักรและอุปกรณเทากับ 75.31 ลานบาท
3. สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.67 ลานบาท

หนาที่ 2.12 - 5

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (ตอ)
งบกําไรขาดทุนรวม

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดจากการขาย - สุทธิ
รายไดอื่น ๆ
รวมรายได
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจาย
และภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนที่ยงั ไมเกิดขึน้ จาก
การวัดมูลคายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรจากการตีราคา
สินทรัพย
ขาดทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกัน
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับงวด

งบเสมือนควบรวม
กิจการ
ป 2552
ลานบาท รอยละ
815.30
98.96
8.60
1.04
823.90 100.00
671.24
81.47
51.36
6.23
47.19
5.73
769.79
93.43
54.11
6.57

งบเสมือนควบรวม
กิจการ
ป 2553
ลานบาท รอยละ
942.15
97.92
20.04
2.08
962.18 100.00
813.31
84.53
62.69
6.51
54.63
5.68
930.62
96.72
31.56
3.28

งบเสมือนควบรวม
กิจการ
ป 2554
ลานบาท รอยละ
984.08
98.60
13.96
1.40
998.04 100.00
809.94
81.15
67.05
6.72
61.80
6.19
938.79
94.06
59.26
5.94

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งวด 9 เดือน ป 2555
ลานบาท รอยละ
758.13
98.67
10.24
1.33
768.38 100.00
605.57
78.81
58.68
7.64
46.49
6.05
710.75
92.50
57.63
7.50

งวด 9 เดือน ป 2554
ลานบาท รอยละ
732.54
98.89
8.20
1.11
740.74
100.00
614.72
82.99
47.63
6.43
41.30
5.58
703.65
94.99
37.09
5.01

29.13
24.98

3.54
0.00
3.03

26.94
4.94
- 0.32

2.80
0.51
-0.03

27.41
5.74
26.11

2.75
0.58
2.62

25.08
3.55
29.01

3.26
0.46
3.77

21.84
2.72
12.53

2.95
0.37
1.69

-

-

-

-

-

-

(0.001)

0.00

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

0.00

274.78

37.09

-

-

-

-

-

-

(0.001)

0.00
0.00

(163.56)
111.22

-22.08
15.01

-

-

-

-

-

-

29.01

3.77

123.75

16.71

หนาที่ 2.12 - 6

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (ตอ)
งบกระแสเงินสด : บริษัท อีสตโคสทเฟอรนเิ ทค จํากัด (มหาชน)
หนวย : ลานบาท
สรุปงบกระแสเงินสด

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
ปรับปรุงรายการที่ไมใชเงินสด
คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี
คาใชจายผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
คาเผื่อมูลคาสินคาลาสมัยและเคลื่อนไหวชาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กําไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ
ขาดทุน (กําไร) จากการวัดมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
ลูกหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้กรมสรรพากร – ภาษีมูลคาเพิ่ม
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
รับชําระคืนเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเผื่อขายลดลง
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดเพิ่มขึ้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
รับดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ตรวจสอบ
ป 2552
77.51

งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ป 2553
ป 2554
31.13
32.27

งบการเงินรวม
สอบทาน
9 เดือนป 2555
32.55

10.32
(0.07)
(4.53)
11.62

13.19
1.00
(16.76)
12.02

43.65
2.49
1.38
(0.21)
3.25
(0.0009)
27.01

45.61
0.26
0.128
(1.20)
(1.23)
(3.25)
(0.21)
25.08

(24.76)
(24.44)
(3.93)
(6.21)
(0.87)

94.09
(37.98)
(0.29)
(20.18)
(4.88)
(5.97)

(0.05)
(28.51)
0.29
23.57
(1.07)
(14.42)

(44.92)
(74.97)
(1.65)
(2.20)

123.56
8.08
0.45
166.72
(118.07)
(19.94)
(0.00006)
(138.01)

(62.51)
(0.09)
18.76
(2.39)
19.15
(129.64)
(177.70)
22.56
(284.78)

(26.44)
(11.55)
(16.78)
(3.61)
31.26
(217.37)
486.99
(10.00)
(330.68)
(1.23)
7.09
11.46
(53.74)

44.44
1.24
13.58
(2.52)
30.75
10.00
(1.00)
(34.18)
(3.65)
0.21
(28.62)

หนาที่ 2.12 - 7

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (ตอ)
งบกระแสเงินสด : บริษัท อีสตโคสทเฟอรนเิ ทค จํากัด (มหาชน) (ตอ)
หนวย : ลานบาท
งบการเงิน
งบการเงิน
งบการเงินรวม งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ
สรุปงบกระแสเงินสด
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
สอบทาน
ป 2552
ป 2553
ป 2554
9 เดือนป 2555
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
12.17
212.63
24.19
16.86
เจาหนี้จากการขายสิทธิเรียกรองในลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
16.47
(11.96)
(17.03)
19.01
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินลดลง
(4.65)
(3.11)
(3.09)
(3.56)
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
22.00
3.06
157.82
9.66
จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
(6.24)
(5.95)
(35.89)
(27.01)
เงินสดรับจากคาหุนเพิ่มทุน
65.00
10.00
เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
(38.90)
จายชําระคืนเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
จายเงินปนผล
(73.50)
จายดอกเบี้ย
(11.08)
(12.70)
(29.42)
(25.61)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(28.89)
265.62
25.74
(3.31)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
(0.18)
(0.003)
3.26
(1.18)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
0.26
0.076
0.07
3.34
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด
0.08
0.073
3.34
2.15
หมายเหตุ : บริษัทไดเริ่มกอตั้ง บริษัท วีวี-เดคคอร จํากัด ในฐานะบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.95 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554

หนาที่ 2.12 - 8

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

(ค) ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

งบเสมือนควบ
รวมกิจการ

งบเสมือนควบ
รวมกิจการ

งบเสมือนควบ
รวมกิจการ

งบการเงินรวม

ป 2552

ป 2553

ป 2554

9 เดือนแรก
ป 2555

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
0.36
0.34
0.42
0.51
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
0.17
0.15
0.19
0.20
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
n.a.
n.a.
n.a.
0.061/
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
10.33
8.80
9.65
8.491/
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
34.86
37.31
42.38
40.93
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
9.40
12.26
11.29
7.991/
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
38.29
29.35
31.89
45.08
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
5.30
5.16
5.17
4.971/
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
67.99
69.73
69.65
72.36
CASH CYCLE (วัน)
(0.45)
5.17
0.55
15.10
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
17.67
13.68
17.70
20.12
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
6.64
3.35
6.02
7.60
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
n.a.
n.a.
n.a.
53.36
อัตรากําไรสุทธิ (%)
3.03
(0.03)
2.62
3.77
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
(9.07)
0.14
(32.44)
33.351/
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินการ (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย (%)
6.55
(0.07)
3.73
4.101/
อัตราผลตอบแทนสินทรัพยถาวร (%)
36.63
12.99
23.60
26.741/
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
2.16
2.08
1.41
1.091/
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
(2.56)
(3.63)
23.57
4.11
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
n.a.
n.a.
n.a.
1.03
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เทา)
n.a.
n.a.
n.a.
0.52
2/
3/
อัตราการจายเงินปนผล (%)
0.00
0.00
281.50
0.00
1/
หมายเหตุ :
ปรับปรุงการคํานวณเปนอัตราสวนเต็มป (Annualized) เพื่อใหสามารถนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีตได
2/
อัตราการจายเงินปนผล = เงินปนผลจาย / กําไรสุทธิ
3/
การจายเงินปนผลที่เกิดขึ้นในชวงป 2554 เปนการพิจารณาจายจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร โดยแบงออกเปนการจาย 2 ครั้ง
โดยครั้งที่ 1 เปนไปตามมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 โดยพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
เปนจํานวน 48.50 ลานบาท และครั้งที่ 2 เปนไปตามมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 โดยพิจารณา
จายเงินปนผลใหแกผูถอื หุนเปนจํานวน 25.00 ลานบาท
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.2.1 ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา
เมื่อพิจารณาจากภาพรวมของบริษัทในเบื้องตนพบวา ตลอดระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา ตั้งแต ป 2552 - 2554
บริษัทมีมูลคารายไดจากการขายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Average Growth Rate)
สําหรับชวง 3 ปยอนหลังเทากับ รอยละ 9.86 โดยรายไดจากการขายระหวางป 2552 ถึงป 2553 มีอัตราการเติบโตรอยละ
15.56 และระหวางป 2553 ถึงป 2554 มีอัตราการเติบโตรอยละ 4.45 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายไดดังกลาว สาเหตุโดยหลัก
เกิดจากบริษัทดําเนินกลยุทธทางดานการตลาดดวยการรักษาฐานลูกคาที่มีอยู โดยไดประโยชนตอเนื่องจากยอดการสั่งซื้อ
ที่เพิ่มสูงขึ้นในแตละป ซึ่งสาเหตุที่สําคัญของการเติบโตของยอดขายที่เกิดขึ้นในชวงป 2553 เกิดจากบริษัทสามารถสราง
ยอดขายเพิ่มขึ้นไดจากสวนของลูกคาตางประเทศ ไดแก ลูกคาในประเทศญี่ปุน รวมถึงความสามารถในการขยายชอง
ทางการรับคําสั่งจางผลิตไปยังกลุมลูกคาใหม ๆ เพิ่มเติม ซึ่งการขยายฐานลูกคาครอบคลุมทั้งกลุมลูกคาตางประเทศ และ
ลูกคาภายในประเทศ ซึ่งเปนรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) ไดแก กลุมเทสโก โลตัส บิ๊กซี และโฮมโปร
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทยังคงมีรายไดที่เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยสวน
หนึ่งเกิดจากการไดรับอานิสงสจากการฟนฟูและซอมแซมที่อยูอาศัยภายหลังจากเหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้นในชวงไตร
มาสสุดทายของป 2554 ทําใหประชาชนมีความจําเปนที่จะตองสั่งซื้อเฟอรนิเจอรใหมเขาที่พักอาศัย โดยบริษัทมีรายได
จากการจําหนายผานโชวรูมเพิ่มขึ้นในชวง 9 เดือนแรกของป 2555 ประมาณรอยละ 7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
สําหรับภาพรวมการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของยอดขายเมื่อแบงแยกตามประเภทผลิตภัณฑนั้น พบวา กลุมผลิตภัณฑที่
มีการเติบโตของยอดขายอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2552 เปนตนมา คือ เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด โดยมีบริษัทมี
สัดสวนการจําหนายผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด คิดเปนประมาณรอยละ 70 ของรายไดจากการขาย – สุทธิ
ผลการดําเนินงาน
รายได
รายไดของบริษัทสามารถแบงแยกตามประเภทผลิตภัณฑ และชองทางการจัดจําหนายได โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
รายไดของบริษัทแบงแยกตามประเภทผลิตภัณฑ สามารถเรียงลําดับสัดสวนที่สําคัญเมื่อเทียบกับรายไดจากการ
ขาย ไดดังนี้
อันดับที่ 1 คือ รายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด
อันดับที่ 2 คือ รายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอรไมยางพารา
อันดับที่ 3 คือ รายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอรซื้อมาเพื่อจําหนาย (Trading)
อันดับที่ 4 คือ รายไดจากการจําหนายกระดาษปดผิว
อันดับที่ 5 คือ รายไดจากการจําหนายไมยางพาราแปรรูปอบแหง
ปจจุบันบริษัทมีรายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 70 เมื่อ
เทียบกับรายไดจากการขาย
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รายไดของบริษัทแบงแยกตามประเภทชองทางการจัดจําหนาย สามารถเรียงลําดับสัดสวนที่สําคัญเมื่อเทียบกับ
รายไดจากการขาย ไดดังนี้
อันดับที่ 1 คือ การผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อ (Made to order) โดยใชตราสินคาของลูกคา
อันดับที่ 2 คือ การผลิตและจําหนายโดยใชตราสินคาของบริษัท
อันดับที่ 3 คือ การจําหนายผานโชวรูม
อันดับที่ 4 คือ การจําหนายผานตัวแทนจําหนายรายยอย (Dealer)
ปจจุบันบริษัทมีรายไดจากการผลิตตามคําสั่งซื้อ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 65 เมื่อเทียบกับรายไดจากการ
ขาย
สัดสวนรายไดแบงแยกตามประเภทผลิตภัณฑ

สัดสวนรายไดแบงแยกตามชองทางการจัดจําหนาย

นอกจากนี้ยังสามารถแบงไดออกเปนรายไดจากการจําหนายตางประเทศ และภายในประเทศ คิดเปนสัดสวนใน
ปจจุบันประมาณรอยละ 61 และรอยละ 39 ตามลําดับ
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บริษัทมีรายไดจากการขายในชวงป 2552 ป 2553 และ ป 2554 เทากับ 815.30 ลานบาท 942.15 ลานบาท
และ 984.08 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 15.56 เมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2552 และ
2553 และรอยละ 4.45 เมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2553 และ 2554 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของประเภทผลิตภัณฑ
จะพบวา ในชวงป 2553 รายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเกิดจากบริษัทมีอัตราการเติบโตของรายไดจากการ
จําหนายเฟอรนิเจอรปารติเคิลบอรด และเฟอรนิเจอรซื้อมาเพื่อจําหนาย คิดเปนอัตราการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับชวงป
2552 เทากับรอยละ 13.07 และรอยละ 83.26 ตามลําดับ สําหรับชวงป 2554 รายไดจากการขายของบริษัทเติบโตขึ้นจาก
การเติบโตของยอดขายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด และกระดาษปดผิว คิดเปนอัตราการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับชวง
ป 2553 เทากับรอยละ 9.98 และ รอยละ 12.57 ตามลําดับ
สาเหตุสําคัญของการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของยอดขายเฟอรนิเจอร ในชวง 3 ป ยอนหลัง เกิดจากการเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องของคําสั่งซื้อจากลูกคาประเทศญี่ปุน คือ Nitori Co.,Ltd. (Nitori) ปจจุบัน Nitori เปนรานคาปลีกเฟอรนิเจอร
ที่ครองสวนแบงรายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอรมากที่สุดในประเทศญี่ปุน โดยมีระยะเวลาติดตอซื้อขายกันกับบริษัท
มาเปนเวลาไมนอยกวา 15 ป โดยสินคาที่ทางบริษัทผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อใหกับ Nitori คือ ผลิตภัณฑประเภท
โตะ เกาอี้ ตูเอนกประสงค และชั้นวางของ โดย Nitori จะสงคําสั่งจางผลิตมาที่บริษัททั้งในสวนของเฟอรนิเจอรไมปารติ
เคิลบอรด และเฟอรนิเจอรไมยางพารา โดยถือเปนลูกคารายสําคัญอันดับตน ๆ ของบริษัท สาเหตุตอมาคือ การจําหนาย
เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดใหกับกลุมรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) ภายในประเทศ ไดแก เทสโก โลตัส บิ๊กซี
และโฮมโปร ในภาพรวมเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง สวนหนึ่งเปนการเติบโตตามจํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้นตอเนื่องดวยเชนกัน
บริษัทมีรายไดจากการขายในชวง 9 เดือนแรกของป 2555 เทากับ 758.13 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น
เทากับรอยละ 3.5 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาอัตราการเติบโตของรายไดจาก
การขายในป 2555 เติบโตคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับชวงที่ผานมา สาเหตุที่สําคัญเกิดจากยอดคําสั่งซื้อของลูกคาใน
ตางประเทศบางรายลดปริมาณการสั่งซื้อลงจากเดิม เนื่องจากอยูในระหวางการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปแบบเฟอรนิเจอร
ที่จะสั่งซื้อ หรืออยูระหวางการพิจารณากระแสความนิยมเฟอรนิเจอรใหมีรูปแบบใหม ๆ เพื่อใหการสั่งจางผลิตสินคา
เปนไปอยางสอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในตลาดเฟอรนิเจอรสําหรับกลุมผูบริโภค โดยยอดคําสั่งซื้อดังกลาวจะ
ลดลงอยางมีนัยสําคัญสําหรับเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดสําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 แตทั้งนี้บริษัทสามารถ
จัดหาคําสั่งจางผลิตสําหรับเฟอรนิเจอรไมยางพาราจากลูกคาประเทศญี่ปุนไดเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยสามารถนํามาชดเชย
สวนคําสั่งจางผลิตของเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดที่ลดลงได สงผลใหในชวง 9 เดือนแรกของป 2555 มีอัตราการเติบโต
ที่นอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับชวงที่ผานมา
โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา
บริษัทใหความสําคัญตอการรักษาฐานลูกคาโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมลูกคาใน
ประเทศญี่ปุน ซึ่งปจจุบันมีการสั่งจางผลิตสินคากับบริษัท คิดเปนสัดสวนกวารอยละ 55 เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจาก
การขายทั้งหมด ดังนั้นจึงถือไดวาบริษัทมีระดับการพึ่งพาลูกคาในกลุมประเทศญี่ปุนคอนขางสูง โดยมีจํานวนลูกคาใน
ประเทศญี่ปุนไมนอยกวา 10 ราย มีระยะเวลาติดตอซื้อขายสินคากันไมนอยกวา 5 ป ถึงสูงสุด 15 ป ทั้งนี้การติดตอซื้อขาย
ที่ดําเนินมาอยางตอเนื่องเกิดจากกลุมลูกคาเหลานี้มีความเชื่อมั่นตอคุณภาพผลิตภัณฑ การสงมอบที่ตรงตอเวลา ความ
ซื่อสัตยจนเกิดเปนความมั่นใจและเปดโอกาสใหบริษัทไดรับคําสั่งจางผลิตสินคามาอยางตอเนื่องจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้
การรักษาฐานลูกคาดังกลาว ชวยใหบริษัทมีการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากกลุมลูกคาในประเทศ
ญี่ปุน โดยสวนใหญคือ รานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) และรานคาปลีกเฟอรนิเจอร ที่มีสาขาครอบคลุมในหลาย
ๆ ภาคของประเทศญี่ปุน ลูกคาเหลานี้จะมีอัตราการเติบโตของสาขาที่เปดใหบริการเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องทุกปซึ่งจะเปนการ
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สรางโอกาสใหยอดขายเฟอรนิเจอรของบริษัทไดรับอานิสงสตามการเติบโตจากการขยายสาขาของลูกคาเหลานี้ดวย
เชนกัน บริษัทมีความเชื่อมั่นวา ขนาดกําลังการผลิตสินคาในปจจุบันมีความพรอมที่จะรองรับคําสั่งซื้อในปริมาณมากจาก
คําสั่งจางผลิตที่จะเขามาเพิ่มขึ้นได
ซึ่งหากเปนโรงงานในระดับกลางถึงระดับเล็กทางลูกคาจะใหความสําคัญตอ
ความสามารถดานกําลังการผลิตซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหบริษัทมีโอกาสไดรับคําสั่งจางผลิตตอเนื่องมาถึงทุกวันนี้
ลูกคาญี่ปุนจัดเปนลูกคาที่สงคําสั่งจางผลิตใหกับบริษัทเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ลูกคาในประเทศบาเรน
ฝรั่งเศส และสิงคโปร ตามลําดับ บริษัทยังคงเนนการขยายฐานลูกคาไปยังประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติม ไดแก ประเทศอินเดีย
กลุมประเทศแถบตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา กลุมประเทศในทวีปแอฟริกา รวมไปถึงประเทศเพื่อนบานเพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมสําหรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในตนป 2558 ตอไป
สําหรับการขยายฐานลูกคาในประเทศนั้น ที่ผานมา เนื่องจากเปนกลุมรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade)
ไดแก เทสโก โลตัส บิ๊กซี โฮมโปร มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศและมีจํานวนสาขาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่
ผานมา ดังนั้นยอดขายเฟอรนิเจอรภายในประเทศของบริษัทจึงเพิ่มขึ้นตามการขยายสาขาของกลุมรานคาปลีกขนาดใหญ
ดังกลาวดวยเชนกัน
รายไดอื่นของบริษัท ในป 2552 ป 2553 และ ป 2554 มีมูลคาเทากับ 8.60 ลานบาท 20.04 ลานบาท และ
13.96 ลานบาท ตามลําดับ รายไดอื่นของบริษัทประกอบดวย กําไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพยถาวร ดอกเบี้ยรับ
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน รายไดชดเชยสงออก รายไดจากการขายเศษวัสดุ บริษัทมีรายไดอื่นในชวงป 2553
สูงอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับปอื่น ๆ สาเหตุดังกลาวเกิดจากบริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 12.24 ลานบาท
ในขณะที่ป 2552 และป 2554 บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.39 ลานบาท และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 4.62
ลานบาทตามลําดับ
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีรายไดอื่น เทากับ 10.24 ลานบาท เพิ่มสูงขึ้นจากชวงเดียวกันของป
กอนที่มีรายไดอื่นเทากับ 8.20 ลานบาท โดยสวนสําคัญของรายไดอื่นที่เพิ่มขึ้นในชวงป 2555 เกิดจากเงินชดเชย
ประกันภัยทรัพยสินสวนที่สูญเสียในชวงน้ําทวมที่เกิดขึ้นเมื่อชวงไตรมาสที่ 4 ป 2554 โดยบริษัทไดรับการจายเงินชดเชย
ดังกลาวเทากับ 3.24 ลานบาท
รายไดรวม ในป 2552 ป 2553 และ ป 2554 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 823.90 ลานบาท 962.18 ลานบาท และ
998.04 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) เทากับ รอยละ 10.06 มูลคารายไดรวมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องตามการเติบโตที่สําคัญของรายไดจากการขาย
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 768.38 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป
กอนรอยละ 3.73
ตนทุนขายและคาใชจาย
บริษัทมีสัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขาย ในป 2552 ป 2553 และ ป 2554 คิดเปนรอยละ 82.33 รอยละ
86.32 และ รอยละ 82.30 ตามลําดับ หรือคิดเปนมูลคาตนทุนขาย เทากับ 671.24 ลานบาท 813.31 ลานบาท และ
809.94 ลานบาท ตามลําดับ
หากพิจารณาจากชวงป 2552 และ ป 2554 จะเห็นไดวาบริษัทมีสัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายที่
ใกลเคียงกันคือรอยละ 82.33 และรอยละ 82.30 ตามลําดับ แตสัดสวนตนทุนขายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในชวงป 2553
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โดยในป 2553 บริษัทประสบปญหาในหลาย ๆ ดาน โดยสาเหตุที่สําคัญเกิดจากราคาไมยางพาราซึ่งใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพาราในชวงป 2553 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากป 2552 ประมาณรอยละ 15 และมีแนวโนมปรับตัว
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงชวงป 2554 ประกอบกับบริษัทไมสามารถปรับราคาสินคาตามตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นกับลูกคา
ได การปรับอัตราคาจางแรงงานตามนโยบายของรัฐบาล ปริมาณคําสั่งจางผลิตของบริษัทในขณะนั้นยังไมเกิดการ
ประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เนื่องจากปริมาณคําสั่งจางผลิตยังมีอยูไมมากพอที่จะคุมกับคาใชจายในการ
ผลิตสวนที่เปนตนทุนคงที่ได แตภายหลังจากนั้นบริษัทไดปรับนโยบายในกระบวนการผลิตใหมโดยเนนลดตนทุนการผลิต
สินคา การฝกอบรมพนักงานเพื่อใหมีทักษะและความชํานาญในการผลิตเพื่อลดสวนสูญเสีย โดยผลของนโยบายดังกลาว
เริ่มสงผลในชวงป 2554 ประกอบกับบริษัทสามารถเจรจาตอรองเพื่อขอปรับราคาสินคากับลูกคาได และปริมาณคําสั่งซื้อ
ที่เริ่มเขามามากขึ้นจนชวยลดคาใชจายในการผลิตตอหนวยใหลดลงจากเดิม ดังนั้นในชวงป 2554 บริษัทสามารถบริหาร
จัดการตนทุนขายใหอยูที่ระดับรอยละ 82.30 ได แมวาในปดังกลาวราคาไมยางพาราจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากชวงป 2553
ถึงประมาณรอยละ 40 ก็ตาม
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีสัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขาย คิดเปนรอยละ 79.88 หรือ
คิดเปนมูลคาตนทุนขายเทากับ 605.57 ลานบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ที่มีสัดสวนตนทุนขาย
เทากับรอยละ 83.92 โดยสาเหตุสําคัญที่สัดสวนตนทุนขายลดลงอยางตอเนื่องจากชวงป 2554 เนื่องจากราคาไม
ยางพาราปรับตัวลดลงจากชวงป 2554 ถึงรอยละ 60 ประกอบกับบริษัทมีปริมาณคําสั่งจางผลิตเขามามากจากลูกคา
ตางประเทศ
สําหรับลูกคาภายในประเทศบริษัทสามารถขยายปริมาณการขายสินคาใหกับรานคาปลีกขนาดใหญบาง
รายไดเพิ่มขึ้นจากเดิม สงผลใหเกิดคาใชจายการผลิตตอหนวยลดลง ประกอบกับผลจากการดําเนินนโยบายลดตนทุนการ
ผลิตในชวงที่ผานมา
บริษัทมีสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวม ในป 2552 ป 2553 และป 2554 คิดเปนสัดสวน
เทากับรอยละ 11.96 รอยละ 12.19 และรอยละ 12.91 ตามลําดับ คิดเปนคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 98.55
ลานบาท 117.32 ลานบาท และ 128.85 ลานบาท ตามลําดับ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหบริษัทมีสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เกิดจาก
1. บริษัทมีเงินเดือน และคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน ฝายขายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการเพิ่มขึ้นของ
รายไดจากการขาย เนื่องจากบริษัทเนนขยายตลาดและเจาะกลุมลูกคารายใหม ๆ
2. คาโฆษณาและสงเสริมการขายในประเทศ เปนคาใชจายที่เปนไปตามขอตกลงสําหรับการจําหนาย
สินคาใหกับกลุมรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) ไดแก เทสโก โลตัส บิ๊กซี และโฮมโปร
เมื่อรายไดจากการจําหนายผาน Modern Trade เพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงมีคาโฆษณาและสงเสริมการ
ขายดังกลาวที่จะตองจายเพิ่มขึ้นเชนกัน
3. คาใชจายดานขนสงและน้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากบริษัทมีจํานวนเที่ยวรถเพื่อวิ่งสงสินคาเพิ่มขึ้น
ประกอบกับแนวโนมราคาน้ํามันเชื้อเพลิงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
โดยในสวนของการขนสงบริษัทมี
สัดสวนรถขนสงของบริษัทเอง ตอการจางรถขนสงภายนอก ที่สัดสวนรอยละ 70 และ รอยละ 30
ตามลําดับ
4. คาเสื่อมราคาทรัพยสินที่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากในชวงป 2554 บริษัทใชราคาประเมินซึ่งเปน
วิธีตีราคาใหมในการวัดมูลคาอาคารสํานักงาน เพื่อรับรูมูลคายุติธรรมของสินทรัพยซึ่งเปลี่ยนแปลง
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ไปจากมูลคาตามบัญชีอยางมีนัยสําคัญ โดยใชวิธี Cost Approach สงผลใหบริษัทมีการคิดคา
เสื่อมราคาอาคารสํานักงานเพิ่มขึ้นสําหรับป 2554
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวม คิดเปนสัดสวนรอยละ
13.69 หรือมีมูลคา 105.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนที่มีสัดสวนรอยละ 12.01 หรือมีมูลคา 88.93 ลาน
บาท โดยสาเหตุของคาใชจายในการขายและบริหารที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นดังกลาวเกิดจาก คาโฆษณาและสงเสริมการขายใน
ประเทศเพิ่มขึ้นจากยอดขายเฟอรนิเจอรที่จําหนายใหกับ Modern Trade บางราย คาโฆษณาและสงเสริมการขาย
ตางประเทศที่ลูกคาตางประเทศบางรายมีการคิดคาใชจายดังกลาวกับทางบริษัทซึ่งเริ่มเกิดขึ้นในชวงปลายป
2554
คาบริการขนสงและคาระวางสินคาในประเทศตามจํานวนเที่ยวรถขนสงที่เพิ่มขึ้น และคาตอบแทนกรรมการผูบริหารที่มี
การปรับโครงสรางเงินเดือนใหมในชวงป 2555
สําหรับสัดสวนตนทุนทางการเงินของบริษัท ในป 2552 ป 2553 และป 2554 เทากับรอยละ 3.54 รอยละ 2.80
และรอยละ 2.75 ตามลําดับ หรือคิดเปนมูลคาเทากับ 29.13 ลานบาท 26.94 ลานบาท และ 27.41 ลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ตนทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นตลอดชวงเวลาที่ผานมาทั้งหมดเปนดอกเบี้ยจายที่เกิดจากการกูยืมเงินกับ
สถาบันการเงิน โดยบริษัทมียอดคงคางวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 ป 2553 และป 2554 เทากับ 447.03 ลานบาท 446.44 ลานบาท และ 379.78 ลานบาท และมียอดคงคางวงเงิน
กูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ป 2553 และป 2554 เทากับ 55.95 ลานบาท 48.37 ลาน
บาท และ 151.59 ลานบาท ทั้งนี้จะเปนไดวา บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจากเดิมในชวงป 2554 สาเหตุดังกลาว
เกิดจากตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 บริษัทมีการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจภายในกลุมอีสต
โคสท จากทั้งหมด 5 บริษัท ประกอบดวย บริษัท อีสตโคสท เฟอรนิเทค จํากัด บริษัท อีสตโคสท อุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท อีสตโคสท ดีไซน จํากัด บริษัท วี-ชัท เดคคอร จํากัด และบริษัท วี-ชัท อินดัสทรี จํากัด ใหเหลือเพียง บริษัท อีสต
โคสท เฟอรนิเทค จํากัด เทานั้น ดังนั้นในสวนของวงเงินสินเชื่อตาง ๆ ของบริษัทในเครือ จึงไดมีการขอเจรจากับเจาหนี้
สถาบันการเงินเพื่อลดยอดวงเงินสินเชื่อของบริษัทในเครือ และโอนเพิ่มเปนวงเงินสินเชื่อของบริษัท พรอมกับการจัด
ประเภทวงเงินสินเชื่อใหมและขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อใชประกอบในการจัดโครงสรางผานวิธีการซื้อ
ทรัพยสินจากบริษัทในเครือ ดังนั้นในชวงป 2554 บริษัทจึงมีวงเงินเบิกเกินบัญชีลดลง ในขณะที่มีวงเงินกูยืมระยะยาวเพิ่ม
สูงขึ้นดังกลาว
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีตนทุนทางการเงิน เทากับรอยละ 3.26 หรือคิดเปนมูลคาเทากับ
25.08 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน ที่มีสัดสวนรอยละ 2.95 คิดเปนมูลคาเทากับ 21.84 ลานบาท โดย ณ
วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมียอดคงคางวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเทากับ 391.57
ลานบาท และวงเงินกูยืมระยะยาวเทากับ 134.23 ลานบาท
อัตรากําไรขั้นตน และอัตรากําไรสุทธิ
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตน ในป 2552 ป 2553 และ ป 2554 คิดเปนสัดสวนกําไรขั้นตนตอรายไดจากการขาย รอย
ละ 17.67 รอยละ 13.68 และรอยละ 17.70 ตามลําดับ หรือคิดเปนมูลคากําไรขั้นตน เทากับ 144.06 ลานบาท 128.84
ลานบาท และ 174.14 ลานบาท ตามลําดับ
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สาเหตุสําคัญที่ทําใหบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนปรับตัวเพิ่มขึ้นหากพิจารณาโดยเปรียบเทียบระหวางชวงป 2553
และป 2554 เกิดจากบริษัทไดปรับนโยบายในกระบวนการผลิตใหมโดยเนนลดตนทุนการผลิตสินคา การฝกอบรม
พนักงานเพื่อใหมีทักษะและความชํานาญในการผลิตเพื่อลดสวนสูญเสีย ประกอบกับบริษัทสามารถเจรจาตอรองเพื่อขอ
ปรับราคาสินคากับลูกคาได และปริมาณคําสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นชวยลดคาใชจายในการผลิตตอหนวยใหลดลงจากเดิม โดย
แมวา
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีกําไรขั้นตนตอรายไดจากการขาย เทากับรอยละ 20.12 หรือคิดเปน
มูลคาเทากับ 152.56 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน ที่มีสัดสวนรอยละ 16.08 คิดเปนมูลคาเทากับ 117.82
ลานบาท โดยสาเหตุสําคัญของกําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้นในชวง 9 เดือนแรกของป 2555 เกิดจากการปรับตัวลดลงของราคาไม
ยางพาราที่ประมาณรอยละ 60 ผลจากคําสั่งซื้อลูกคาที่เพิ่มสูงขึ้น และนโยบายการปรับกระบวนการเพื่อลดตนทุนการผลิต
สินคา
เมื่อพิจารณาอัตรากําไรสุทธิของบริษัท พบวา บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิในป 2552 ป 2553 และป 2554 เทากับกําไร
รอยละ 3.03 ขาดทุน รอยละ 0.03 และกําไร รอยละ 2.62 หรือคิดเปนมูลคา กําไรสุทธิเทากับ 24.98 ลานบาท ขาดทุนสุทธิ
เทากับ 0.32 ลานบาท และกําไรสุทธิเทากับ 26.11 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิ เทากับรอยละ 3.77 หรือคิดเปนมูลคาเทากับ 29.01
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน ที่มีสัดสวนรอยละ 1.69 คิดเปนมูลคาเทากับ 12.53 ลานบาท
โดยผลกระทบสําคัญตอผลประกอบการโดยรวมที่ผานมาของบริษัท สําหรับปจจัยภายนอกคือ การปรับตัวเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของราคาไมยางพาราซึ่งใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพาราของบริษัท ปริมาณคําสั่งซื้อจากลูกคาที่
เขามาเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งสงผลตอคาใชจายในการผลิตตอหนวยที่จะเกิดการประหยัดตอขนาด (Economies of scale) ที่
จะชวยใหบริษัทสามารถบริหารจัดการตนทุนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น สําหรับปจจัยภายในคือ ความสามารถในการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการผลิต การเพิ่มทักษะและความชํานาญในการผลิตใหกับบุคลากรเพื่อชวยลดตนทุนและคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นจากสวนสูญเสียได ความสามารถในการบริหารจัดการคาใชจายในการขายและบริหารใหอยูในสัดสวนที่ใกลเคียง
จากเดิมแมวาบริษัทจะมีรายไดจากการขายสินคาเพิ่มสูงขึ้น
12.2.2 ฐานะทางการเงินของบริษัท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาสินทรัพย
หมุนเวียน เทากับ 228.57 ลานบาท 239.09 ลานบาท 249.67 ลานบาท และ 358.86 ลานบาท ตามลําดับ มีรายละเอียด
ในแตละรายการที่สําคัญ ดังตอไปนี้
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-

ลูกหนี้การคา – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีมูลคา
ลูกหนี้การคา – สุทธิ เทากับ 105.54 ลานบาท 103.11 ลานบาท 95.59 ลานบาท และ 139.77 ลานบาท คิด
เปนสัดสวนตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 25.93 รอยละ 19.91 รอยละ 10.82 และรอยละ 13.96
ตามลําดับ
หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การคา ตั้งแตป 2552 ถึงชวงปจจุบัน จะพบวา โดย
ภาพรวมบริษัทมีมูลคาของลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เปนไปตามการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขาย
และหากพิจารณาจากความสามารถในการจัดเก็บหนี้ จะพบวา บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในชวงป
2552 ป 2553 ป 2554 และชวง 9 เดือน ป 2555 เทากับ 34.86 วัน 40.93 วัน 37.31 วัน และ 42.38 วัน
ตามลําดับ โดยในชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ที่นานขึ้นกวาเดิมเมื่อเทียบ
กับชวงอดีตที่ผานมา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีรายการลูกหนี้การคา - สุทธิเทากับ 139.77 ลานบาท แบงเปน
ลูกหนี้การคา – บริษัทที่เกี่ยวของกัน 10.87 ลานบาท ที่เกิดจากการขายกระดาษปดผิวสําหรับใชในการผลิต
เฟอรนิเจอรใหกับบริษัทที่เกี่ยวของกันจํานวน 19.02 ลานบาท คือ บริษัท อินเด็กซอินเตอรเฟรน จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทที่มีกรรมการเปนคูสมรสของนายอารักษ สุขสวัสดิ์ ซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูถือหุน กรรมการ กรรมการผูมี
อํานาจลงนามและผูบริหารของบริษัท และลูกหนี้การคา – บริษัทอื่น 128.90 ลานบาท ซึ่งมูลคาลูกหนี้การคา
โดยสวนใหญประมาณรอยละ 63 อยูในกลุมลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระ ปจจุบันลูกคาที่บริษัท
พิจารณาใหเครดิตเทอมทั้งหมดจะเปนลูกคา Modern Trade ภายในประเทศ ซึ่งที่ผานมากลุมลูกคาดังกลาว
ไมมีปญหาเรื่องการเรียกเก็บหนี้แตอยางใด สําหรับลูกคาตางประเทศบริษัทกําหนดเงื่อนไขการชําระเงินเปน
L/C at sight หรือการโอนเงินทันที (T/T) กอนวันสงสินคา (Shipment Date)
สามารถแสดงขอมูลอายุหนี้ที่คางชําระได ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ตามตารางดังนี้
หนวย : ลานบาท

มูลคาลูกหนี้การคา
ยังไมถึงกําหนดชําระ

81.18

62.98%

- ไมเกิน 3 เดือน

47.62

36.94%

- ระหวาง 3 - 6 เดือน

0.06

0.05%

- ระหวาง 7 - 12 เดือน

0.04

0.03%

- เกินกวา 12 เดือน

0.00

0.00%

รวมลูกหนี้การคา

128.90

100.00%

คางชําระ

บริษัทไดกําหนดนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากขอมูลทางสถิติเกี่ยวกับการ
เรียกเก็บหนี้จากลูกคาในอดีต ซึ่งจะมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยกําหนดนโยบายที่จะ
ติดตามลูกหนี้ใหชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่ใหเทอมเครดิตใหไดทั้งหมด ดังนี้
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ลูกหนี้นับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ตั้งแต 0 – 1 เดือน
ตั้งแต 1 – 3 เดือน
ตั้งแต 3 – 6 เดือน
ตั้งแต 6 – 12 เดือน
ตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป

อัตราการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ
ของยอดลูกหนี้คงเหลือสุทธิ
รอยละ 0
รอยละ 0
รอยละ 0
รอยละ 50
รอยละ 100

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการตัดหนี้สูญตามหลักการสรรพากร “ประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 186
พ.ศ. 2543” โดยเมื่อป 2552 บริษัทมีการตัดหนี้สูญลูกคาจํานวนหนึ่งคิดเปนจํานวนเงิน 3.35 ลานบาท ซึ่ง
เปนลูกคาที่ซื้อไมยางพาราแปรรูปอบแหง กระดาษปดผิว และเฟอรนิเจอรไมยางพาราจากลูกคารายยอยใน
ประเทศ ซึ่งเปนการตัดหนี้สูญดังกลาวดําเนินการภายหลังจากที่ศาลมีคําสั่งพิพากษาเปนที่เรียบรอยแลว
หลังจากนั้นบริษัทไมมีการตัดหนี้สูญจนถึงปจจุบัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทไดนําลูกหนี้การคาจํานวนเงินประมาณ 42.6 ลานบาท ไปขายลด
แกสถาบันการเงินสองแหง ภายในวงเงินสินเชื่อรวม 80 ลานบาท โดยสถาบันการเงินดังกลาวมีสิทธิไลเบี้ย
จํานวนเงินประมาณ 31.50 ลานบาท โดยไดแสดงเปนหนี้สินในรายการ “เจาหนี้จากการายสิทธิเรียกรอง
ลูกหนี้การคา”
- สินคาคงเหลือ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มี
มูลคาสินคาคงเหลือ – สุทธิ เทากับ 104.52 ลานบาท 106.04 ลานบาท 121.99 ลานบาท และ 198.14 ลาน
บาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 25.68 รอยละ 20.48 รอยละ 13.81 และรอยละ 19.79
ตามลําดับ
สินคาคงเหลือของบริษัทคือ วัตถุดิบที่เตรียมไวใชในการผลิต สินคาระหวางทํา และสินคาสําเร็จรูป
ที่เก็บสตอกไวเพื่อจําหนาย รวมถึงเฟอรนิเจอรที่นําเขาจากตางประเทศเพื่อจําหนาย โดยหากพิจารณาจาก
อดีตที่ผานมาจะพบวา มูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจาก
ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาวทําใหบริษัทจําเปนตองวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ และการจัดเก็บสต็อก
สินคาคงเหลือใหเพียงพอตอปริมาณความตองการ และจะตองปองกันปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะใช
ในการผลิตเพื่อจัดจําหนายใหกับลูกคาโดยเฉพาะอยางยิ่งไมยางพารา
ซึ่งในอดีตที่ผานมาบริษัทมีการ
จัดเก็บสต็อกไมยางพาราโดยวางแผนดานปริมาณไวอยางเพียงพอ
และในบางชวงที่ราคาปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้นเนื่องจากไมยางพารามีราคาแพง
บริษัทสามารถนําสต็อกสินคาที่มีอยูไปจัดจําหนายใหกับ
บุคคลภายนอกได ซึ่งกรณีดังกลาวเกิดขึ้นในป 2553 ที่ผานมา แตในปจจุบันบริษัทมีปริมาณคําสั่งจางผลิต
และคําสั่งซื้อสินคาเขามามาก ดังนั้นไมยางพาราแปรรูปและอบแหงกวารอยละ 95 ที่บริษัทผลิตไดจะถูกสง
เขาสูกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรของบริษัท และสําหรับการผลิตและจําหนายสินคาใหกับ Modern
Trade ภายในประเทศ บริษัทมีเงื่อนไขจะตองผลิตสินคาสําเร็จรูปเพื่อจัดเก็บสต็อกไวรอการสงมอบ โดย
ทาง Modern Trade จะแจงปริมาณการสงมอบสินคาสําเร็จรูปที่บริษัทผลิตไวรอเปนครั้ง ๆ ไป ซึ่งทาง
บริษัทจําเปนที่จะตองมีสต็อกสินคาไวเพียงพอและควบคุมใหมีการสงมอบสินคาไดตรงตอเวลา
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หากพิจารณาระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยในชวงป 2552 ป 2553 ป 2554 และชวง 9 เดือนแรกของป
2555 พบวา บริษัทมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย เทากับ 38.29 วัน 29.35 วัน 31.89 วัน และ 45.08 วัน
ตามลําดับ หรือคิดเปนระยะเวลาในการจัดเก็บสต็อกสินคาสินคาสําเร็จรูปจนกวาจะสามารถจําหนายไดใช
เวลาประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง หากพิจารณาในภาพรวมจากระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยตั้งแตชวงป 2552
จนถึงปจจุบัน จะพบวามีจํานวนวันเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สาเหตุสําคัญเกิดจาก บริษัทมีปริมาณสต็อก
สินคาสําเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจากมูลคา 67.42 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้นเปน
123.93 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เปนไปตามการขยายตัวของรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง แตทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยสูงขึ้น นอกจากบริษัทมีเงื่อนไขในการ
สต็อกสินคาสําเร็จรูปเพื่อรอการสงมอบใหกับลูกคา Modern Trade ภายในประเทศแลว บริษัทยังมีจํานวน
รูปแบบผลิตภัณฑใหม ๆ ที่ออกสูตลาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยปจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไม
ยางพาราจํานวน 62 รุน และมีผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดจํานวน 306 รุน ที่มีการผลิตและสง
มอบสินคาใหกับลูกคาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามคําสั่งซื้อที่จะไดรับ
สําหรับนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสินคาคงเหลือนั้น ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายการตั้งคา
เผื่อสินคาลาสมัย ทางบริษัทไดเริ่มใชนโยบายการตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัยและเคลื่อนไหวชา โดยพิจารณา
จากสินคาที่มีอายุเกิน 3 ปขึ้นไป สภาพสินคาและประสบการณที่ผานมาในอดีต โดยประมาณคาเผื่อมูลคา
สินคาลาสมัยและเคลื่อนไหวชารอยละ 5 ของมูลคาสินคาที่จะไดรับ หากสินคาคางนานเกินกวา 4 ปขึ้นไป
จะตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลาสมัยรอยละ 50 ของมูลคาสินคาที่จะไดรับ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาทางบริษัท
ไดเนนดําเนินการตามนโยบายการตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหวของสินคาคงเหลืออยางตอเนื่อง
หากเปนสินคาที่มีการเคลื่อนไหวชา หรือเปนสวนที่ตกคางจากการสงมอบ บริษัทจะแกปญหาโดยการจัด
ใหมีรายการสงเสริมการขาย เพื่อเปนชองทางการระบายสินคา อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
บริษัทไดตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลาสมัยและเคลื่อนไหวชา เปนจํานวน 1.18 ลานบาท
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาสินทรัพยไม
หมุนเวียน เทากับ 178.40 ลานบาท 278.76 ลานบาท 633.87 ลานบาท และ 641.56 ลานบาท ตามลําดับ มีรายละเอียด
ในแตละรายการที่สําคัญ ดังตอไปนี้
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน
2555 มีมูลคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ เทากับ 151.94 ลานบาท 248.73 ลานบาท 358.15 ลานบาท
และ 385.97 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 37.33 รอยละ 48.03 รอยละ 40.54
และรอยละ 38.54 ตามลําดับ
หากพิจารณามูลคาการลงทุนในสินทรัพยที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผานมา จะพบวา ในป 2553 บริษัท อีสต
โคสทเฟอรนิเทค จํากัด มีมูลคาทรัพยสินที่ซื้อจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันซึ่งเปนไปตามนโยบาย
การจัดโครงสรางของกลุมอีสตโคสทกรุปที่เกิดขึ้นในระหวางป 2553 ถึงป 2554 โดยแบงรายการหลัก ๆ
ออกเปนสวนของที่ดินที่ซื้อจากกรรมการบริษัท (ประกอบดวยเงินจายซื้อที่ดินใหกับคุณวัลลภ สุขสวัสดิ์
38.58 ลานบาท คุณชาลี คุณอารักษ และคุณทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ 28.91 ลานบาท และคุณวราภรณ สุข
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สวัสดิ์ 8.06 ลานบาท) เพื่อจัดโครงสรางทรัพยสินที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของโรงงานเขาเปนกรรมสิทธิ์ในนาม
ของบริษัท ในราคาทุนที่ 76.31 ลานบาท และเครื่องจักร-อุปกรณที่ใชในการผลิตในราคาทุนที่ 32.37 ลาน
บาท เปนการซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวของกันตามกระบวนการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุมอีสต
โคสทกรุป จํานวน 3 บริษัท ไดแก บริษัท อีสตโคสท อุตสาหกรรม จํากัด บริษัท อีสตโคสท ดีไซน จํากัด
และบริษัท วี-ชัท อินดัสทรี จํากัด โดยการขายทรัพยสินใหกับบริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด ในขณะ
นั้น (ราคาซื้อขายเปนราคาที่อางอิงจากราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ ไดแก บริษัท บรูค เรียล
เอสเตท จํากัด และบริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด เปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และ สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศ
ไทย (VAT) โดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) (เปนวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดโดยหา
มูลคาตลาดของทรัพยสินที่ประเมินราคา ใชการรวบรวมขอมูลเปรียบเทียบจากทรัพยสินอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
ความคลายคลึงกันในดานตาง ๆ มากที่สุด เพื่อการวิเคราะหเปรียบเทียบ และปรับแกปจจัยความตางที่มีอยู
ระหวางทรัพยสินที่ประเมินกับทรัพยสินเปรียบเทียบเหลานั้น แลวจึงสรุปผลเปนความเห็นผูประเมินที่กําหนด
เปนมูลคาตลาดของทรัพยสิน) สําหรับป 2554 บริษัทมีมูลคาซื้อทรัพยสินถาวรจากบริษัทที่เกี่ยวของกันและ
บุคคลที่เกี่ยวของกันรวม 231.25 ลานบาท บริษัทไดซื้ออาคารและสวนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและ
อุปกรณ ระบบไฟฟา เครื่องตกแตงติดตั้ง เครื่องใชสํานักงาน และยานพาหนะจากบริษัทที่เกี่ยวของรวม 4
บริษัท โดยเพิ่มเติมการซื้อทรัพยสินจาก บริษัท วี-ชัท เดคคอร จํากัดอีกหนึ่งแหง เปนการดําเนินการที่
ตอเนื่องจากป 2553 ในการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ โดยราคาซื้อขายใชราคาประเมินของผูประเมิน
ราคาอิสระ 2 รายตามที่กลาวขางตน ในสวนอาคาร โดยใชวิธีตนทุน Cost Approach (ใชหลักการตนทุน
ทดแทนใหมหักดวยคาเสื่อมราคา (Depreciated Replacement Cost) ตามปจจัยที่มีผลตอการเสื่อมคาของ
ทรัพยสิน เชน การเสื่อมราคาทางกายภาพ การเสื่อมราคาทางประโยชนใชสอย และคาเสื่อมสภาพทาง
เศรษฐกิจ) และเครื่องจักรและอุปกรณใชวิธี Market Approach โดยบริษัทไดดําเนินการปรับโครงสราง
กลุมบริษัทเหลือเพียง บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด เปนบริษัทเดียวที่ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องเปนที่
เรียบรอย ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และเนื่องจากบริษัทซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณตามราคา
ประเมินซึ่งสูงกวามูลคาทางบัญชี
ดังนั้นมูลคาสวนที่เกินกวามูลคาทางบัญชีจะปรากฏอยูในรายการ
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันในสวนของผูถือหุน
นอกจากทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจแลว ในชวงป 2553 และ 2554
บริษัทยังอยูระหวางการลงทุนเพิ่มเติมในอาคารโรงงานและเครื่องจักรเพื่อใชเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต โดยมีมูลคาเพิ่มขึ้นของอาคารระหวางกอสรางและเครื่องจักรระหวางติดตั้งเทากับ 15.66
ลานบาท และ 88.86 ลานบาท สําหรับป 2553 และ 2554 ตามลําดับ
ในชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทบันทึกดอกเบี้ยจายของเงินกูยืมระยะยาวสําหรับการกอสราง
อาคารเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสวนปรับปรุงอาคารระหวางการกอสรางเปนจํานวนเงินประมาณ 0.5
ลานบาท
- สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
มีมูลคาสวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน – สุทธิ เทากับ 253.15 ลานบาท และ 235.12 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 28.65 และรอยละ 23.48 ตามลําดับ
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ในป 2554 บริษัทใชราคาประเมินซึ่งเปนวิธีตีราคาใหมในการวัดมูลคาอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ
เพื่อรับรูมูลคายุติธรรมของทรัพยสินที่เปลี่ยนแปงไปจากมูลคาตามบัญชีอยางมีนัยสําคัญ
โดยใชวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สําหรับการประเมินราคาเครื่องจักรและอุปกรณ และใชวิธี
ตนทุน (Cost Approach) สําหรับการประเมินราคาอาคาร ในระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม
2554 อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณของบริษัทซึ่งรวมสวนที่ซื้อมาจากบริษัทที่เกี่ยวของกันในป 2553 และ
2554 ไดถูกประเมินราคาโดยผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งเปนรายเดียวกับผูประเมินราคาทรัพยสินในชวงการ
ซื้อขายทรัพยสินระหวางกันเพื่อจัดโครงสรางกลุมบริษัท โดยมีราคาประเมินในสวนอาคารประมาณ 218
ลานบาท และสวนเครื่องจักรและอุปกรณประมาณ 150 ลานบาท ซึ่งทําใหอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ
มีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเพิ่มขึ้นประมาณ 170.6 ลานบาท และ 99.6 ลานบาท ตามลําดับ บริษัท
บันทึกมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นดังกลาวเปน รายการสวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน
สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาสินทรัพยรวม
เทากับ 406.97 ลานบาท 517.85 ลานบาท 883.53 ลานบาท และ 1,001.43 ลานบาท ตามลําดับ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหรายการสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบในชวงอดีตที่ผานมาถึงชวง 9
เดือนแรกของป 2555 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ สวนหนึ่งเกิดจากการปรับ
โครงสรางการดําเนินธุรกิจโดยวิธีการซื้อทรัพยสินจากบริษัทอื่น ๆ ในกลุมรวม 4 บริษัทที่เริ่มดําเนินการตั้งแตป 2553
ตอมาในป 2554 บริษัทไดประเมินราคาทรัพยสินทําใหมูลคาทางบัญชีของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มขึ้น สวนที่
เพิ่มขึ้นจากมูลคาทางบัญชีจะถูกแสดงในรายการสวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน สวนสาเหตุอื่นรองลงมาเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือในชวงป 2555 เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของยอดขาย
สภาพคลอง
บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
เทากับ 0.36 เทา 0.34 เทา 0.42 เทา และ 0.51 เทา ตามลําดับ โดยอัตราสวนสภาพคลอง เกิดจากรายการสินทรัพย
หมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งหากพิจารณาจากอัตราสวนสภาพคลองของบริษัทพบวา ในภาพรวมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยบริษัทมีมูลคาสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีมูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป
2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เทากับ 228.57 ลานบาท 239.09 ลานบาท 249.67 ลานบาท และ 359.86 ลาน
บาท ตามลําดับ ในขณะที่บริษัทสามารถบริหารจัดการหนี้สินหมุนเวียนใหลดลงอยางมีนัยสําคัญได โดยมีมูลคาหนี้สิน
หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เทากับ 640.09 ลานบาท
693.17 ลานบาท 590.33 ลานบาท และ 708.08 ลานบาท ตามลําดับ โดยสาเหตุที่บริษัทสามารถบริหารจัดการหนี้สิน
หมุนเวียนใหลดลงไดอยางตอเนื่อง เกิดจากบริษัทมีเจรจาเพื่อขอปรับโครงสรางวงเงินสินเชื่อกับเจาหนี้สถาบันการเงินใน
ระหวางชวงการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ
บริษัทมียอดคงคางเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินลดลงอยางมีนัยสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีมูลคา
เทากับ 447.03 ลานบาท 446.44 ลานบาท 379.78 ลานบาท และ 391.57 ลานบาท ตามลําดับ
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นอกจากนี้หากพิจารณาจากอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว พบวา บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เทากับ 0.17 เทา 0.15 เทา 0.19 เทา และ
0.20 เทา ตามลําดับ ซึ่งโดยภาพรวมบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญเกิดจากบริษัทมีมูลคา
ลูกหนี้การคา – สุทธิ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
มีมูลคาเทากับ 105.54 ลานบาท 103.10 ลานบาท 95.59 ลานบาท และ 139.77 ลานบาท ตามลําดับ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาหนี้สินหมุนเวียน
เทากับ 640.09 ลานบาท 693.17 ลานบาท 590.33 ลานบาท และ 708.08 ลานบาท ตามลําดับ มีรายละเอียดในแตละ
รายการที่สําคัญ ดังตอไปนี้
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป2554
และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีมูลคาเทากับ 447.03 ลานบาท 446.44 ลานบาท 379.78 ลานบาท และ
391.57 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและสวนของผูถือหุน เทากับรอยละ 109.84 รอยละ 86.21 รอยละ
42.98 และรอยละ 39.10 ตามลําดับ โดยภาพรวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินลดลงจากในชวงอดีตสาเหตุสําคัญเกิดจากการปรับโครงสรางวงเงินสินเชื่อภายหลังการปรับ
โครงสรางการดําเนินธุรกิจโดยมีการขอลดยอดวงเงินสินเชื่อตาง ๆ ของบริษัทในเครือที่มีกับสถาบันการเงิน
และโอนเพิ่มเปนวงเงินสินเชื่อของบริษัท
- เจาหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีมูลคาเทากับ
142.87 ลานบาท 172.18 ลานบาท 141.23 ลานบาท และ 183.37 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและ
สวนของผูถือหุน เทากับรอยละ 35.11 รอยละ 33.25 รอยละ 15.98 และรอยละ 18.31 ตามลําดับ หาก
พิจารณาโดยภาพรวมจะพบวา
บริษัทมีมูลคาเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการเพิ่มขึ้นของ
ยอดขาย ในชวงที่ผานมาบริษัทมีระยะเวลาการจายชําระหนี้ ในป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ชวง 9 เดือน
แรกของป 2555 มีระยะเวลาเทากับ 67.99 วัน 69.73 วัน 69.65 วัน และ 72.36 วัน ตามลําดับ โดยบริษัท
สามารถบริหารระยะเวลาการจายชําระหนี้ไดใกลเคียงกันตลอดชวงที่ผานมา
หนี้สินไมหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาหนี้สินไม
หมุนเวียน เทากับ 28.47 ลานบาท 21.60 ลานบาท 257.24 ลานบาท และ 97.37 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด
ในรายการที่สําคัญ ดังนี้
- เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มี
มูลคาเทากับ 26.21 ลานบาท 18.77 ลานบาท 115.40 ลานบาท และ 78.53 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน เทากับรอยละ 6.44 รอยละ 3.63 รอยละ 13.06 และรอยละ 7.84 ตามลําดับ
โดยมูลคาเงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในชวงป 2554 เกิดจากบริษัทไดรับการสนับสนุนวงเงิน
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สินเชื่อระยะยาวเพิ่มขึ้นจากป 2553 รวม 163.00 ลานบาท เพื่อใชสําหรับขยายการกอสรางอาคารโรงงาน
และลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณสําหรับใชในการผลิต
- เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป2554 และ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2555 มีมูลคาเทากับ 1.58 ลานบาท 0.66 ลานบาท 128.77 ลานบาท และ 0.00 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและสวนของผูถือหุน เทากับรอยละ 0.39 รอยละ 0.13 รอยละ 14.57 และรอยละ
0.00 ตามลําดับ โดยมูลคาเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายแกบริษัทที่เกี่ยวของกันมีมูลคาอยางมีนัยสําคัญ
ในชวงป 2554 เนื่องจากภายหลังการจัดโครงสรางกิจการ บริษัทในเครือ 4 บริษัท ไดจายชําระคืนหนี้รวมทั้ง
บริษัทไดจายชําระคืนหนี้ที่มีอยูระหวางกันกับ 4 บริษัท ซึ่งไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยโดยจะสังเกตไดจาก
มูลคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ไมปรากฏมูลคาเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายแกบริษัทที่เกี่ยวของกันตาม
งบการเงินรวม ณ วันที่เดียวกันของบริษัท แตมูลคาที่ปรากฏ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนรายการที่เกิด
จาก 4 บริษัทในเครือยังคงคางชําระคืนหนี้ระหวางกันเอง ตามงบการเงินเสมือนควบรวมกิจการ ซึ่งแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่เดียวกัน
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาหนี้สินรวม เทากับ
668.56 ลานบาท 714.77 ลานบาท 847.57 ลานบาท และ 805.45 ลานบาท ตามลําดับ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหรายการหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบในชวงอดีตที่ผานมาถึงชวง 9
เดือนแรกของป 2555 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินกูยืมระยะยาว – สุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการขอรับการสนับสนุน
วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการกอสรางอาคารโรงงานสวนขยายและการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณเพื่อใช
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาสวนของผูถือหุน
เทากับ ติดลบ 261.60 ลานบาท ติดลบ 196.92 ลานบาท 35.96 ลานบาท และ 195.98 ลานบาท ตามลําดับ โดยมี
รายละเอียดในรายการที่สําคัญ ดังนี้
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 และ ป 2554 มีมูลคาเทากับ
100.00 ลานบาท 165.00 ลานบาท และ 175.00 ลานบาท ตามลําดับ เกิดจากการรวมมูลคาทุนจดทะเบียน
ของ 5 บริษัทในชวงที่ผานมาตามรูปแบบของงบเสมือนควบรวมกิจการ แตภายหลังจากการปรับโครงสราง
กิจการเปนที่เรียบรอยจึงเหลือการดําเนินธุรกิจอยูที่บริษัทเพียงแหงเดียว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวเทากับ 100.00 ลานบาท ตามขอมูลงบการเงินรวมของ
บริษัท คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.99 ตอหนี้สินและสวนของผูถือหุน โดยในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของ
บริษัท เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ไดมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 130.00 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 520.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท โดยหุนจํานวน 120.00 ลานหุน จะจัดสรรเพื่อเสนอ
ขายใหกับประชาชนทั่วไป
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- กําไรสะสม – ที่ยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 และ ป 2554 มีมูลคาเทากับ ขาดทุน
สะสม 363.23 ลานบาท ขาดทุนสะสม 363.55 ลานบาท และขาดทุนสะสม 398.32 ลานบาท ตามลําดับ
มูลคาดังกลาวเกิดจากการรวมสวนขาดทุนสะสมของ 4 บริษัท ในชวงที่ผานมาตามรูปแบบของงบเสมือน
ควบรวมกิจการ (ในสวนของบริษัทมีกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 และ ป 2554 มีมูลคา
เทากับ 31.87 ลานบาท 58.07 ลานบาท และ 27.54 ลานบาท ตามลําดับ) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
บริษัทมีกําไรสะสม – ที่ยังไมไดจัดสรร เทากับ 74.02 ลานบาท ตามขอมูลงบการเงินรวมของบริษัท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 7.39 ตอหนี้สินและสวนของผูถือหุน
- องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มูลคาเทากับ 17.45 ลานบาท
ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 0 บาท
2. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย – สุทธิ ประกอบดวย อาคารเทากับ 159.81 ลานบาท และ
เครื่องจักรและอุปกรณเทากับ 75.31 ลานบาท
3. สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.67 ลานบาท เปน
ผลมาจากการซื้อสินทรัพยจาก 4 บริษัทในชวงการปรับโครงสรางกิจการในราคาที่สูงกวามูลคาทาง
บัญชีของทรัพยสิน ณ วันที่ซื้อ
กระแสเงินสด สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน
บริษัทมีเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน เทากับ 30.75 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชวง 9
เดือนแรกของป 2555 เกิดจากบริษัทสามารถทํากําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดไดเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน มี
มูลคาเทากับ 32.55 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนที่ 15.24 ลานบาท ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้
การคาเพิ่มขึ้น 44.92 ลานบาท และสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 74.97 ลานบาท สองรายการดังกลาวสงผลใหกระแสเงินสด
ลดลง ในขณะที่บริษัทมีรายการเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 44.44 ลานบาท ตามที่กลาวมาเปนรายการสําคัญซึ่งสงผลตอเงิน
ไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงานสุทธิที่เกิดขึ้นในงวดดังกลาว
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน
บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน เทากับ ติดลบ 28.63 ลานบาท รายการที่สําคัญประกอบดวย ในชวง 9
เดือนแรกของป 2555 มีเงินสดจายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพิ่มขึ้น 34.18 ลานบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดรับจาก
การจําหนายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเผื่อขาย 10.00 ลานบาท
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เทากับ ติดลบ 3.31 ลานบาท รายการที่สําคัญประกอบดวย เงิน
สดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 24.19 ลานบาท เงินสดรับจากเจาหนี้จากการ
ขายสิทธิเรียกรองในลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น 19.01 ลานบาท เบิกใชเงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 9.66 ลานบาท ในขณะที่มี
กระแสเงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 27.00 ลานบาท และจายดอกเบี้ย 25.61 ลานบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เทากับ 2.15 ลานบาท
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หากพิจารณาจากอัตราสวน Cash Cycle จะพบวา ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
เทากับ 42.38 วัน ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย เทากับ 45.08 วัน และระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยเทากับ 72.36 วัน ซึ่งทําให
บริษัทมี Cash Cycle เทากับ 15.10 วัน
รายจายเพื่อการลงทุน
รายจายเพื่อการลงทุนของบริษัทที่ผานมา มีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนในการกอสรางอาคารโรงงงาน เครื่องจักรและ
อุปกรณสําหรับขยายกําลังการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีรายละเอียดรายจายเพื่อการลงทุน ดังตอไปนี้
ตารางรายละเอียดรายจายเพื่อการลงทุน
หนวย : ลานบาท

รายจายเพื่อการลงทุนใน
สินทรัพยถาวร

ป 2552

ป 2553

ป 2554

ชวง 9 เดือนแรก
ของป 2555

23.57

177.70

330.69

34.18

หมายเหตุ : มูลคาการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอยางมีนยั สําคัญที่เกิดขึ้นในชวงป 2553 และ 2554 เกิดจากบริษัทซื้อทรัพยสินจากบริษัทในเครือ
รวม 4 บริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน เพื่อประกอบการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นในชวงป 2553 และ 2554
โดยราคาซื้อเปนไปตามราคาตลาดที่ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ ไดแก บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด และบริษัท ซิมส
พร็อพเพอรตี้ จํากัด โดยสวนเกินจากมูลคาทางบัญชีจะแสดงอยูในสวนของผูถือหุน รายการ – สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกัน ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จํานวน ติดลบ 52.25 ลานบาท และ ติดลบ 217.67 ลานบาท
สําหรับป 2553 และ 2554 ตามลําดับ

12.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1. คาตรวจสอบบัญชีประจําป (Audit Fee)
สําหรับป 2555 บริษัทไดวาจางผูสอบบัญชี ไดแก นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
3425 แหงบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในรอบป 2555 โดยมี
คาธรรมเนียมและการเรียกเก็บเงินโดยประมาณเปนจํานวนเงินรวม 580,000 บาท (หาแสนแปดหมื่นบาท
ถวน)
2. คาสอบทานขอมูลทางการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส)
คิดเปนจํานวนเงิน 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถวน)
ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตนอกเหนือจากที่ไดกลาวไวแลว
ในสวนที่ 2 ขอ 1 เรื่องปจจัยความเสี่ยง มีดังตอไป นี้
1. การลดลงของกําไรตอหุนเนือ่ งจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน
ภายหลังจากการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน
130.00 ลานบาท คิดเปนทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวเต็มมูลคาจํานวน 100.00 ลานบาท (หนึ่งรอยลานบาทถวน)
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ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 400,000,000 หุน (สี่รอยลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท (ยี่สิบหาสตางค) บริษัท
มีกําไรสุทธิสําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เทากับ 29.01 ลานบาท โดยปรับกําไรสุทธิเต็มปจะ
เทากับ 38.67 ลานบาท เมื่อคํานวณหาอัตรากําไรตอหุนจะเทากับ 0.10 บาทตอหุน ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุนใน
ครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 130.00 ลานบาท (หนึ่งรอยสามสิบลานบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 520,000,000 หุน (หารอยยี่สิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุน 0.25 บาท ดังนั้นการเพิ่มทุนครั้งนี้จะสงผลใหมูลคา
กําไรตอหุนของบริษัทในอนาคตนอยกวากําไรตอหุนที่เกิดขึ้นได และหากรายไดและกําไรสุทธิของบริษัทมีอัตราการเติบโต
ต่ํากวาความสามารถในการสรางรายไดและกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นใน ปชวง 9 เดือนแรกของป 2555 ที่ผานมา โดยพิจารณา
จากกําไรสุทธิสําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 (กรณีปรับเต็มป) ตามที่กลาวขางตน จะสงผลใหกําไรสุทธิตอหุนปรับ
ลดลง (Fully Diluted) จนมีคาเทากับ 0.07 บาทตอหุน
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