12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
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แกไขการนําเสนอขอมูลงบการเงินป 2553 และ 2554 จากเดิมที่ใชงบเสมือน
ควบรวมกิจการเปน งบการเงินรวมของกลุมกิจการสําหรับป 2553 และงบ
การเงินรวมสําหรับป 2554 อธิบายเพิ่มเรื่องอัตราสวนสภาพคลอง แตก
รายละเอียดคาใชจายในการสงเสริมการขายที่จายใหกับ Modern Trade
นโยบายการขายลดลูกคาของวงเงิน Factoring การอธิบายรายละเอียดในบาง
จุดใหชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับปรุงตัวเลขตามงบการเงิน ฉบับแกไข สําหรับป 2554
เทียบกับป 2553 และงวด 9 เดือนป 2555 ตามขอเสนอแนะของสํานักงาน
ก.ล.ต.

การนําเสนอขอมูลตัวเลขและมูลคาตาง ๆ ตามที่ปรากฎในสวนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานนี้ สามารถ
อธิบายแหลงที่มาของตัวเลขในแตละป ไดดังนี้
1. ตัวเลขที่นําเสนอสําหรับ ป 2552 จะเปนการใชตัวเลขจากงบการเงินเสมือนควบรวมกิจการของบริษัท และ
ของ บริษัท อีสตโคสทดีไซน จํากัด (ECD) บริษัท อีสตโคสทอุตสาหกรรม จํากัด (ECI) บริษัท วี - ชัท เดคคอร จํากัด
(VCD) และบริษัท วี - ชัท อินดัสทรี จํากัด (VCI) โดยในลักษณะการรวมผลการดําเนินการ และฐานะทางการเงินทั้ง 5
บริษัท และตัดรายการระหวางกัน โดยในป 2552 บริษัทและบริษัทในเครือไดเริ่มวางแผนเกี่ยวกับการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกันและการปรับโครงสรางการดําเนินงานและการเงินภายในกลุมบริษัทในเครืออีสตโคสทซึ่งรวมถึงการรับโอน
กิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทจากบริษัทในเครือ โดยในป 2552 บริษัทและบริษัทในเครือยังไมไดดําเนินการใด ๆ ที่
เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
2. ตัวเลขที่นําเสนอสําหรับ ป 2553 จะเปนการใชตัวเลขจากงบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการ โดยในปดังกลาว
ผูถือ หุนของบริษัทและบริ ษัทในเครือไดเห็นชอบใหบริษัทและบริษัทในเครือดํา เนินการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม
เดียวกันและปรับปรุงโครงสรางการดําเนินงานและการเงินของบริษัทในเครือใหมาอยูภายใตการควบคุมของบริษัท โดยมี
การดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้
1. ในเดือนตุลาคม 2553 ไดมีการโอนพนักงานและสายการผลิตสินคา พรอมทั้งจําหนายสินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางผลิต วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองของบริษัทในเครือมายังบริษัท
2. ในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2553 ไดมีการจําหนายเครื่องจักร (ดวยราคาประเมินโดยผูประเมิน
ราคาอิสระสองราย โดยราคาซื้อขายอางอิงจากราคาประเมินที่ต่ํากวา) ของบริษัทในเครือมาใหแกบริษัท
3. ในเดือนธันวาคม 2553 ไดมีการขอลดยอดวงเงินสินเชื่อตาง ๆ ของบริษัทในเครือที่มีกับสถาบันการเงิน
ตาง ๆ และโอนเพิ่มเปนยอดวงเงินสินเชื่อของบริษัทแทน
โดยงบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการดังกลาว เปนงบการเงินที่ถูกจัดทําขึ้นเพื่อสะทอนใหเห็นถึงผลจากการ
รวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน โดยเปนการซื้อสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานเกือบทั้งหมดของบริษัทในเครือ ซึ่ง
สินทรัพยดังกลาว ไดแก สินคาคงเหลือ และสินทรัพยถาวร โดยผูซื้อคือ บริษัทซึ่งเปนกิจการที่มีอํานาจควบคุมกิจการอื่นที่
อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน ภายหลังการซื้อ – ขาย สินทรัพยดังกลาว บริษัทในเครือทั้งสี่แหงไดเริ่มหยุดดําเนินกิจกรรม
หลักทางธุรกิจ โดยผูถือหุนของแตละบริษัทเปนบุคคลกลุมเดียวกันและเปนผูถือหุนของบริษัทเชนเดียวกัน สินทรัพยสวนที่
ไมไดถูกบริษัทซื้อมาสุทธิจากหนี้สินทั้งหมดของบริษัทในเครือทั้งสี่แหง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไดถูกแสดงเปนรายการ
“สวนไดเสียที่เปนของผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทอื่นในกลุมบริษัทที่มีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน” ในงบ
แสดงฐานะการเงินและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนของป 2553 นอกจากนี้ ผลขาดทุนจากการประกอบการ
ของบริษัทในเครือดังกลาวเกือบทั้งหมดสําหรับป 2553 เปนสวนที่รับผิดชอบโดยผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทในเครือ
ดังกลาว ดังนั้น บริษัทจึงแสดงรายการขาดทุนจากการดําเนินงานสําหรับป 2553 ของบริษัทในเครือทั้งสี่แหงซึ่งรวมอยูใน
งบการเงินสําหรับกลุมกิจการของป 2553 เปน “ขาดทุนที่เปนของผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทอื่นในกลุมบริษัทที่มีการรวม
ธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 2553
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3. ตัวเลขที่นําเสนอสําหรับ ป 2554 จะเปนตัวเลขจากงบการเงินรวมของบริษัท (ไดแก บริษัท และบริษัทยอย
(บริษัท วีวี-เดคคอร จํากัด ในฐานะบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.95 จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2554) โดยในป 2554 ไดดําเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงสรางกลุมกิจการที่สําคัญเพิ่มเติมจากป 2553 ดังนี้
1. ในเดือนมีนาคม และเมษายน 2554 ไดมีการจําหนายเครื่องจักรสวนที่เหลือและสินทรัพยถาวรอื่น ยกเวน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร (ดวยราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระสองราย โดยราคาซื้อขาย
อางอิงจากราคาประเมินที่ต่ํากวา) ของบริษัทในเครือมาใหแกบริษัท
2. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ไดมีการจําหนายอาคารและสวนปรับปรุงอาคาร (ดวยราคาประเมินโดยผู
ประเมินราคาอิสระสองราย โดยราคาซื้อขายอางอิงจากราคาประเมินที่ต่ํากวา) ของบริษัทในเครือมา
ใหแกบริษัท
ทั้งนี้ ในระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 บริษัทในเครือไดเรียกเก็บคาเชาสินทรัพยถาวร
จากบริษัท สําหรับสินทรัพยถาวรในสวนที่ยังไมไดจําหนายมาใหแกบริษัท แตบริษัทเปนผูใชสินทรัพยถาวรดังกลาวในการ
ดําเนินงานของบริษัทโดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทในเครือเรียกเก็บคาเชาสินทรัพยถาวร
ระหวางกันในอัตราที่อางอิงราคาประเมินทรัพยสินของผูประเมินราคาอิสระสองราย
โดยในป 2554 เปนปที่การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันของบริษัท และบริษัทในเครือไดดําเนินการ
แลวเสร็จสมบูรณ โดยฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือทั้งสี่แหงไดถูกแยกออกไปอยางเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดจากบริษัทซึ่งเปนสวนที่รับผิดชอบเต็มจํานวนโดยผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทในเครือดังกลาว ดังนั้น บริษัทจึงไมมี
การจัดทํางบการเงินสําหรับกลุมกิจการ ในป 2554 และไดกลับรายการสวนไดเสียที่เปนของผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทอื่น
ในกลุมบริษัทที่มีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันที่เคยบันทึกในป 2553 ออกจากงบการเงินของบริษัท และไดรับรู
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันจํานวนเงินประมาณ 54.2 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการซื้อสินทรัพย
ถาวรของบริษัทในเครือในป 2553 และถูกตัดรายการออกไปในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการสําหรับป 2553
ตามที่แสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนสําหรับป 2554
กลุมบริษัทอีสตโคสท ไดดําเนินการปรับโครงสรางเสร็จเรียบรอยอยางสมบูรณ โดยเหลือเพียง บริษัท อีสตโคสท
เฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) (ECF) เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเพียงแหงเดียว ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยการจัด
โครงสรางกลุมบริษัทอีสตโคสทที่ผานมาที่เกิดขึ้นในระหวางชวงป 2553 ถึงป 2554 มีวัตถุประสงคเพื่อขจัดรายการ
ระหวางกัน (Connected Transaction) และปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) โดย
กระบวนการปรับโครงสรางกลุมบริษัทอีสตโคสทเริ่มจากการซื้อที่ดินทั้งหมดที่ใชในการประกอบธุรกิจที่ขณะนั้นเปน
กรรมสิทธิ์สวนตัวของกรรมการบริษัทเขาเปนกรรมสิทธิ์ในนาม ECF การดําเนินการซื้อเครื่องจักร อาคารโรงงาน สต็อก
สินคา ทรัพยสินอื่น ๆ จาก 4 บริษัทเขาเปนกรรมสิทธิ์ของ ECF การโอนยายพนักงานจาก 4 บริษัท เขาปฏิบัติงานใน ECF
รวมถึงการดําเนินการจายชําระคืนหนี้สินในระหวางกลุมบริษัทใหเสร็จสิ้น
ทั้ง นี้ที่ป ระชุม คณะกรรมการของ บริษัท อีส ตโ คสท อุต สาหกรรม จํา กัด (ECI) บริษัท อีส ตโ คสท ดีไ ซน
จํากัด (ECD) บริษัท วี – ชัท เดคคอร จํากัด (VCD) และบริษัท วี – ชัท อินดัสทรี จํากัด (VCI) ไดจัดการประชุมขึ้น
เมื่อวัน ที่ 17 กันยายน 2555 13 กันยายน 2555 12 กันยายน 2555 และ 14 กันยายน 2555 ตามลําดับ โดยมีมติ
จากที่ป ระชุม ”พิจ ารณาและเห็น ชอบใหมีการกํา หนดนโยบายการดํา เนิน ธุรกิจที่จ ะไมแ ขง ขัน กับ บริษัท อีสตโ คสท
เฟอรนิเทค จํากัด (ซึ่งขณะนั้นยังเปนบริษัท จํา กัด)” นอกจากนี้ทางบริษัท อีสตโ คสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) ใน
ฐานะ “ผูรับสัญญา” ยังไดจัดทําสัญญาบันทึกขอ ตกลง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 กับ ECI ECD VCD และ VCI
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โดยแตละบริษัทในฐานะ “ผูใ หสัญญา” ไดใหขอตกลงวา จะไมประกอบธุรกิจในลักษณะที่เปนการแขงขันกันกับธุรกิจที่
บริษัทประกอบธุรกิจอยูกอนหนาหรือดําเนินการประกอบธุรกิจอยูภายหลังการใหสัญญา โดยสามารถศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่หัวขอ 2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท หนา 2.1 – 10
ขอมูลตัวเลขที่นําเสนอในสวนของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ป 2552 จะเปนตัวเลขจากงบ
เสมือนควบรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งงบเสมือนควบรวมดั งกลา ว ทางบริ ษัทเปนผู จัดทํา ขึ้น โดยมีผู
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท (นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3425 จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด
แอสโซซิเอท จํากัด (อยูในรายชื่อผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย)) กลาวไวในหนารายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตวา บริษัทไดจัดทํางบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด และบริษัทใน
เครือนี้ขึ้นเปนกรณีพิเศษเพื่อนําเสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาฐานะการเงินรวมและผลการ
ดําเนินงานรวมของบริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ การพิจารณาดังกลาวมีวัตถุประสงคเฉพาะ
เพียงเพื่อใชเปนสวนหนึ่งของขอมูลในการนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อ
ขออนุญาตเสนอขายหุนตอประชาชนเปนครั้งแรกและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
ขอมูลตัวเลขที่นําเสนอในสวนของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ป 2553 (ปที่มีการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกัน) จะเปนตัวเลขจากงบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการ ซึ่งทางบริษัทไดมีการจัดทํางบการเงินรวม
สําหรับกลุมกิจการสําหรับป 2553 ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริ ษั ท อี ส ต โ คสท เ ฟอร นิ เ ทค จํ า กั ด และบริ ษั ท ในเครื อ ซึ่ ง อยู ภ ายใต ก ารควบคุ ม เดี ย วกั น ขึ้ น เป น กรณี พิ เ ศษ โดยมี
วัตถุประสงคเฉพาะเพียงเพื่อใชเปนขอมูลเปรียบเทียบกับงบการเงินของบริษัท สําหรับป 2554 (หลังการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกัน) และเพื่อนําเสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาฐานะการเงินรวม ผลการ
ดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมของบริษัทและบริษัทในเครือในระหวางการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันและ
การปรับโครงสรางการดําเนินงานและการเงินภายในกลุมบริษัทในเครืออีสตโคสท และเพื่อใชเปนสวนหนึ่งของขอมูลใน
การนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อขออนุญาตเสนอขายหุนตอประชาชน
เปนครั้งแรกและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เทานั้น
นอกจากนี้ งบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการสําหรับป 2553 ไดถูกจัดทําขึ้นโดยแสดงขอมูลที่สอดคลองใน
สาระสําคัญกับงบการเงินซึ่งผานการตรวจสอบแลว สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทและบริษัทในเครือ
โดยถูกจัดทําขึ้นตามเกณฑการจัดทํางบการเงิน โดยงบการเงินรวมดังกลาวไดรวมบัญชีตาง ๆ ของบริษัทและบริษัทใน
เครือซึ่งอยูภายใตการควบคุมเดียวกัน โดยรายการบัญชีและยอดคงเหลือระหวางบริษัทและบริษัทในเครือที่มีนัยสําคัญ ได
ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวมดังกลาวแลว ยกเวนรายการเจาหนี้ที่เกิดจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม
เดียวกัน
โดยบริษัทในเครือซึ่งอยูภายใตการควบคุมเดียวกันตามที่จะปรากฎในงบเสมือนควบรวมกิจการ สําหรับป 2552
และงบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการ สําหรับป 2553 ประกอบดวย
1. บริษัท อีสตโคสท อุตสาหกรรม จํากัด (ECI) ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจําหนายเฟอรนิเจอร
หนาที่ 2.12 - 3

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

2. บริษัท อีสตโคสท ดีไซน จํากัด (ECD) ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร
3. บริษัท วี - ชีท เดคคอร จํากัด (VCD) ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายกระดาษปดผิว
4. บริษัท วี - ชัท อินดัสทรี จํากัด (VCI) ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายไมแปรรูปอบแหง

โดยบริษัทและบริษัทในเครือทั้งสี่แหง มีผูถือหุนหลักซึ่งถือหุนในแตละบริษัทดวยสัดสวนที่เทา ๆ กัน ไดแก
คุณวัลลภ สุขสวัสดิ์ คุณวราภรณ สุขสวัสดิ์ คุณชาลี สุขสวัสดิ์ คุณอารักษ สุขสวัสดิ์ และคุณทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ โดยผูถือ
หุนทุกทานเปนกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือทั้งสี่แหง ดังนั้น บริษัทเหลานี้จึงเปนกลุมกิจการซึ่งอยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน
ขอมูลตัวเลขที่นําเสนอในสวนของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ป 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 (หลังการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน) และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 จะเปนตัวเลขจาก
งบการเงินรวม ของบริษัทและบริษัทยอย (บริษัท วีวี-เดคคอร จํากัด ในฐานะบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.95 จด
ทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554)
(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 - 4

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
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกตอง

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรอบบัญชี

ผูตรวจสอบบัญชี

งวด 9 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หนาที่ 2.12 - 5

การแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชี
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
งบเสมือนควบรวมกิจการ
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
เจาหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชา
การเงินสวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ครบกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552
ลานบาท
รอยละ

งบการเงินรวมสําหรับ
กลุมกิจการ
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553
ลานบาท
รอยละ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
ลานบาท
รอยละ

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2555
ลานบาท
รอยละ

1.77
-

0.43
0.00

0.07
-

0.01
0.00

3.34
10.00

0.38
1.14

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
87.24
94.85
35.80
221.91

0.80
17.77
0.00
19.32
7.29
45.19

6.20
88.70
121.97
17.86
248.06

0.70
10.08
0.00
13.86
2.03
28.18

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

13.55

2.76

-

0.00

-

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
6.84
269.12
491.03

50.66
0.00
0.00
1.39
54.81
100.00

358.13
253.15
0.82
20.05
632.14
880.20

40.69
28.76
0.09
2.28
71.82
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

350.44

71.37

367.29

41.73

391.57

39.10

-

0.00

29.51

6.01

12.48

1.42

31.50

3.15

139.18
3.70
3.35

34.20
0.91
0.00
0.82

163.66
208.89
2.26

0.00
33.33
42.54
0.46

137.22
0.46
4.56

0.00
15.59
0.05
0.52

181.66
1.71
7.74

0.00
18.14
0.17
0.77

29.74

7.31

10.89

2.22

55.69

6.33

55.70

5.56

หนาที่ 2.12 - 6

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

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

คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชา
การเงิน-สุทธิ
กําไรจากการขายและเชากลับคืนรอตัดบัญชี
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ
หนี้สินผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน
เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายแกบริษัทที่
เกี่ยวของกัน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552
ลานบาท
รอยละ
17.11
4.20
640.09
157.28

งบการเงินรวมสําหรับ
กลุมกิจการ
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553
ลานบาท
รอยละ
34.58
7.04
800.23
162.97

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
ลานบาท
รอยละ
26.00
2.95
603.71
68.59

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2555
ลานบาท
รอยละ
38.22
3.82
708.08
70.71

0.68

0.17

2.17

0.44

5.82

0.66

12.55

1.25

26.21
1.58

0.00
6.44
0.00
0.39

18.77
-

0.00
3.82
0.00
0.00

0.38
95.90
2.49
-

0.04
10.89
0.28
0.00

0.28
78.53
2.75
-

0.03
7.84
0.27
0.00

28.47
668.56

7.00
164.28

20.94
821.17

4.26
167.23

104.58
708.29

11.88
80.47

94.12
802.20

9.40
80.11

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลว
100.00
24.57
90.00
18.33
100.00
11.36
100.00
9.99
กําไรสะสม
- จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
1.63
0.40
0.00
4.50
0.51
4.50
0.45
- ยังไมไดจัดสรร
(363.23)
(89.25)
58.07
11.83
31.93
3.63
77.28
7.72
1/
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
0.00
(217.67)
(44.33)
35.49
4.03
17.45
1.74
19.53
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทซึ่งมีอํานาจ
(261.60)
(64.28)
(69.60)
(14.17)
171.91
195.98
19.57
ควบคุม
สวนไดเสียที่เปนของผูมีอํานาจควบคุมใน
0.00
(260.54)
(53.06)
0.00
0.00
บริษัทอื่นในกลุมบริษัทที่มีการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกัน2/
รวมสวนของผูถือหุน
(261.60)
(64.28)
(330.14)
(67.23)
171.91
19.53
199.23
19.89
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
406.97
100.00
491.03
100.00
880.20
100.00
1,001.43
100.00
หมายเหตุ : 1/องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน มีรายละเอียด ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มูลคาเทากับ ติดลบ 217.67 ลานบาท คือ รายการสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน โดยเพื่อวัตถุประสงคของ
การเปรียบเทียบกันไดกับขอมูลที่สําคัญของป 2554 ใหถือเสมือนวาการซื้อสินทรัพยถาวรจากบริษัทในเครือในป 2554 ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีประมาณ 45.5
ลานบาท ไดเกิดขึ้นแลวในป 2553 บริษัทจึงไดบันทึกเจาหนี้ตามภาระผูกพันจากการซื้อสินทรัพยถาวรดังกลาว จํานวนประมาณ 208.9 ลานบาท (มูลคาเทากับ
รายการ เจาหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) และสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันที่เกี่ยวของจํานวนเงิน
ประมาณ 163.4 ลานบาท ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลคาเทากับ 35.49 ลานบาท ประกอบดวย
1. การเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 1,000 บาท
2. สวนเกินทุนจากการตีราคา – สุทธิ ประกอบดวย อาคารเทากับ 166.18 ลานบาท และเครื่องจักรเทากับ 86.97 ลานบาท
3. สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.67 ลานบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มูลคาเทากับ 17.45 ลานบาท ประกอบดวย
1. สวนเกินทุนจากการตีราคา – สุทธิ ประกอบดวย อาคารเทากับ 159.81 ลานบาท และเครื่องจักรเทากับ 75.31 ลานบาท
2. สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.67 ลานบาท

หนาที่ 2.12 - 7

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

2/

สวนไดเสียที่เปนของผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทอื่นในกลุมบริษัทที่มีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน มูลคา 260.54 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ประกอบดวยสินทรัพย หนี้สินและสวนของผูถือหุนของบริษัทในเครือสี่แหง โดยสวนสินทรัพย จะไมรวมอาคารและอุปกรณซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ประมาณ
48.7 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยสวนที่จะตัดจําหนายและขายใหกับบุคคลภายนอกในป 2554 จํานวนเงินประมาณ 3.2 ลานบาท และสวนที่ถูกรวมเปนสวนหนึ่ง
ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณในงบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการจํานวนเงินประมาณ 45.5 ลานบาท ซึ่งตอมาในป 2554 บริษัทในเครือสี่แหงไดดําเนินการขาย
ทรัพยสินใหกับบริษัทในมูลคาสุทธิตามบัญชีรวมประมาณ 45.5 ลานบาท ในราคาจายซื้อสินทรัพยถาวรดังกลาวเทากับ 208.9 ลานบาท
*งบการเงินป 2553 มีการตัดรายการระหวางบริษัทและบริษัทในเครือทั้ง 4 แหง ยกเวนรายการเจาหนี้ที่เกิดจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (ตอ)
งบกําไรขาดทุนรวม

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดจากการขาย – สุทธิ
รายไดอื่น ๆ
รวมรายได
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจาย
และภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) กอนขาดทุน
ที่เปนของผูมีอํานาจควบคุม
ในบริษัทอื่นในกลุม บริษัทที่
มีการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน
ขาดทุนที่เปนของผูมีอํานาจ
ควบคุมในบริษัทอื่นในกลุม
บริษัทที่มีการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกัน
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนที่ยงั ไมเกิดขึน้ จาก
การวัดมูลคายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรจากการตีราคา
สินทรัพย1/
ขาดทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกัน2/
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

งบการเงินรวม
สําหรับกลุมกิจการ
ป 2553
ลานบาท รอยละ
942.15
97.92
20.03
2.08
962.18 100.00
813.31
84.53
62.69
6.52
54.63
5.68
930.62
96.72
31.55
3.28

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ป 2554
ลานบาท รอยละ
982.77
98.74
12.56
1.26
995.33 100.00
813.75
81.76
65.77
6.61
56.67
5.69
936.19
94.06
59.15
5.94

งวด 9 เดือน ป 2555
ลานบาท รอยละ
758.13
98.81
9.12
1.19
767.25 100.00
605.57
78.93
58.68
7.65
46.49
6.06
710.75
92.64
56.50
7.36

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)

27.01
1.91
30.23

2.71
0.19
3.04

25.08
3.55
27.88

3.27
0.46
3.63

21.84
2.72
12.53

2.95
0.37
1.69

-

0.00

26.52

2.76

-

0.00

-

0.00

-

0.00

24.98

3.03

26.20

2.72

30.23

3.04

27.88

3.63

12.53

1.69

-

-

-

-

0.001

0.00

(0.001)

0.00

-

0.00

-

-

-

-

274.78

27.61

-

0.00

274.78

37.09

-

-

(217.67)
(217.67)

(22.62)
(22.62)

274.78

0.00
27.61

(0.001)

0.00
0.00

274.78

0.00
37.09

-

-

(191.47)

(19.90)

305.01

30.64

27.88

3.63

287.31

38.79
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หมายเหตุ : 1/กําไรจากการตีราคาสินทรัพย ที่เกิดขึ้นในป 2554 มูลคา 274.78 ลานบาท เกิดจากในระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2554 อาคาร และเครื่องจักร
ของบริษัท ซึ่งรวมสวนที่ซื้อมาจากกลุมบริษัทในเครือในป 2553 และ 2554 ไดถูกประเมินราคาโดยผูประเมินราคาอิสระ 2 รายโดยการประเมินราคา
ดังกลาวทําใหมูลคาตามบัญชีของอาคาร และเครื่องจักร เพิ่มขึ้นประมาณ 170.6 ลานบาท และ 104.1 ลานบาท ตามลําดับ
2/
เพื่อวัตถุประสงคของการเปรียบเทียบกันไดกับขอมูลที่สําคัญของป 2554 ใหถือเสมือนวาการซื้อสินทรัพยถาวรจากบริษัทในเครือในป 2554 ซึ่งมีมูลคาสุทธิ
ตามบัญชีประมาณ 45.5 ลานบาท โดยทางบริษัทไดจายเงินซื้อทรัพยสินจํานวนประมาณ 208.9 ลานบาท ไดเกิดขึ้นแลวในป 2553 บริษัทจึงไดบันทึกผล
ขาดทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันจํานวนเงินประมาณ 163.4 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของป 2553 โดยตัวเลขขาดทุนจาก
การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันที่เกิดขึ้นในป 2553 มูลคา 217.67 ลานบาท เกิดจากในระหวางป 2553 บริษัทไดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณจาก
บริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีราคาตามบัญชีรวมประมาณ 10.3 ลานบาท ไดจายซื้อสินทรัพยถาวรดังกลาวไปในราคา 64.5 ลานบาทและในป 2554 โดยบริษัท
ไดซื้ออาคารและสวนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ ระบบไฟฟา เครื่องตกแตงติดตั้ง และเครื่องใชสํานักงาน และยานพาหนะจากบริษัทที่เกี่ยวของ
กัน ซึ่งมีราคาตามบัญชีรวมประมาณ 45.5 ลานบาท โดยบริษัทไดจายซื้อสินทรัพยถาวรดังกลาวไปในราคา 208.9 ลานบาท โดยราคาจายซื้อสินทรัพยที่
เกิดขึ้นในป 2553 และ 2554 ที่สูงกวาราคาตามบัญชี ทําใหเกิดรายการขาดทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันดังกลาว

(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

ตรวจสอบ
ป 2552
77.51

งบการเงิน
รวมสําหรับ
กลุมกิจการ
ตรวจสอบ
ป 2553
31.14

10.32
(0.07)
(4.53)
11.62

13.19
1.00
(16.76)
12.02

43.65
2.49
1.38
(0.083)
3.25
(0.001)
27.01

45.61
0.26
0.128
(1.20)
(0.098)
(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

(62.51)
(0.09)
18.76
(2.39)
19.15

(26.44)
(11.55)
(16.78)
(3.61)
31.26

44.44
1.24
13.58
(2.52)
30.75

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

หนาที่ 2.12 - 9

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ตรวจสอบ
ป 2554
32.14

สอบทาน
9 เดือนป 2555
31.43

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (ตอ)
งบกระแสเงินสด : บริษัท อีสตโคสทเฟอรนเิ ทค จํากัด (มหาชน) (ตอ)
หนวย : ลานบาท
งบการเงิน
รวมสําหรับ งบการเงินรวม งบการเงินรวม
กลุมกิจการ
สรุปงบกระแสเงินสด
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
สอบทาน
ป 2552
ป 2553
ป 2554
9 เดือนป 2555
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
(118.07)
(609.55)
(217.37)
รับชําระคืนเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
479.91
486.99
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเผื่อขายลดลง
(10.00)
10.00
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดเพิ่มขึ้น
(1.00)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น
(19.94)
(177.70)
(330.68)
(34.18)
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
(1.23)
(3.65)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
7.09
รับดอกเบี้ย
(0.00006)
22.56
11.46
0.21
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
(138.01)
(284.78)
(53.74)
(28.62)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
24.19
16.86
12.17
212.63
เจาหนี้จากการขายสิทธิเรียกรองในลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
19.01
(17.03)
(11.96)
16.47
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินลดลง
(3.09)
(3.56)
(3.11)
(4.65)
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
157.82
9.66
3.06
22.00
จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
(35.89)
(27.01)
(6.24)
(5.95)
เงินสดรับจากคาหุนเพิ่มทุน
10.00
65.00
เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
(38.90)
จายชําระคืนเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
จายเงินปนผล
(73.50)
จายดอกเบี้ย
(12.70)
(29.42)
(25.61)
(11.08)
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
0.073
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
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
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(ค) ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

งบเสมือนควบ
รวมกิจการ

งบการเงินรวม
สําหรับกลุม
กิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ป 2552

ป 2553

ป 2554

9 เดือนแรก
ป 2555

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
0.36
0.28
0.41
0.51
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
0.17
0.11
0.18
0.20
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
n.a.
0.03
0.04
0.061/
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
10.33
9.44
10.56
8.621/
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
34.86
38.15
34.08
41.79
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
9.40
12.26
11.34
7.991/
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
38.29
45.08
29.35
31.74
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
5.30
5.31
5.41
5.061/
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
67.99
67.84
66.55
71.09
CASH CYCLE (วัน)
5.17
(0.34)
(0.73)
15.78
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (PROFITABILITY RATIO)
20.12
อัตรากําไรขั้นตน (%)
17.67
13.68
17.20
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
6.64
3.35
6.02
7.45
60.70
52.85
54.42
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
n.a.
อัตรากําไรสุทธิ (%)
3.03
2.72
3.04
3.63
(8.85)
(38.21)
20.031/
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
(9.07)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินการ (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย (%)
6.55
5.83
4.41
3.951/
อัตราผลตอบแทนสินทรัพยถาวร (%)
36.63
19.66
24.35
26.341/
2.14
1.45
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
2.16
1.091/
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
(2.56)
(2.49)
4.12
4.03
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
n.a.
1.62
1.02
1.05
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เทา)
n.a.
0.07
0.19
0.52
2/
3/
อัตราการจายเงินปนผล (%)
0.00
0.00
243.11
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
ในภาพรวมของกลุมบริษัท ในป 2552 จะเปนปกอนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ป 2553 จะเปนปที่
เริ่มการปรับโครงสรางกลุมบริษัท เพื่อการเตรียมตัวสําหรับการเขาเปนบริษัทจดทะเบียนของกลุมบริษัทอีสตโคสท โดย
พิจารณาเลือกใหบริษัท อีสโคสทเฟอรนิเทค จํากัด ในขณะกอนการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เปนบริษัทที่จะเขาซื้อ
ทรัพยสินที่จะใชในการดําเนินธุรกิจจากบริษัททั้งสี่แหงในเครือเพื่อปรับโครงสรางใหเหลือเพียงบริษัทเดียวตอไป และในป
2554 ดําเนินการปรับโครงสรางกลุมบริษัทเปนที่เรียบรอย โดยทรัพยสินทั้งหมดที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัททั้งสี่
แหงในเครือถูกโอนยายกรรมสิทธิ์มาเปนของ บริษัท อีสทโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (กอนการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
จํากัด) ทั้งหมดเปนที่เรียบรอยแลว
โดยคําอธิบายในสวนการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานนี้ ขอใหโปรดเขาใจวา หากเปนการ
อธิบายสําหรับป 2552 จะหมายถึงกลุมบริษัททั้ง 5 แหง (ไดแก ECF ECI ECD VCD และ VCI) เนื่องจากเปนการอธิบาย
ตามงบการเงินเสมือนควบรวมกิจการ กอนการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจ สําหรับป 2553 จะหมายถึง บริษัท อีสตโคสท
เฟอรนิเทค จํากัด (กอนการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด) ที่รวมผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะใน
สวนที่มีการซื้อทรัพยสินเพื่อใชในการประกอบธุรกิจจากบริษัทในเครือสี่แหงเขามาไวแลว
เพราะเปนปที่เริ่มการปรับ
โครงสรางกลุมบริษัท โดยจะแสดงรายการขอมูลตามงบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการ และสําหรับป 2554 และ ชวง 9
เดือนแรกของป 2555 จะหมายถึง บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (กอนการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด) และ
บริษัทยอย เนื่องจากเปนการอธิบายตามงบการเงินรวม
ในเบื้องตนพบวา ตลอดระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา ตั้งแต ป 2552 - 2554 บริษัทมีมูลคารายไดจากการขายเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Average Growth Rate) สําหรับชวง 3 ปยอนหลังเทากับ รอยละ
9.79 โดยรายไดจากการขายระหวางป 2552 ถึงป 2553 มีอัตราการเติบโตรอยละ 15.56 และระหวางป 2553 ถึงป 2554
มีอัตราการเติบโตรอยละ 4.31 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายไดดังกลาว สาเหตุโดยหลักเกิดจากบริษัทดําเนินกลยุทธทางดาน
การตลาดดวยการรักษาฐานลูกคาที่มีอยู โดยไดประโยชนตอเนื่องจากยอดการสั่งซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นในแตละป ซึ่งสาเหตุที่
สําคัญของการเติบโตของยอดขายที่เกิดขึ้นในชวงป 2553 เกิดจากบริษัทสามารถสรางยอดขายเพิ่มขึ้นไดจากสวนของ
ลูกคาตางประเทศ ไดแก ลูกคาในประเทศญี่ปุน รวมถึงความสามารถในการขยายชองทางการรับคําสั่งจางผลิตสินคา
(Made to order) ไปยังกลุมลูกคาใหม ๆ เพิ่มเติม ซึ่งการขยายฐานลูกคาครอบคลุมทั้งกลุมลูกคาตางประเทศ และลูกคา
ภายในประเทศ ซึ่งเปนรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) ไดแก กลุมเทสโก โลตัส บิ๊กซี และโฮมโปร
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทยังคงมีรายไดที่เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยสวน
หนึ่งเกิดจากการไดรับอานิสงสจากการฟนฟูและซอมแซมที่อยูอาศัยภายหลังจากเหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้นในชวงไตร
มาสสุดทายของป 2554 ทําใหประชาชนมีความจําเปนที่จะตองสั่งซื้อเฟอรนิเจอรใหมเขาที่พักอาศัย โดยบริษัทมีรายได
จากการจําหนายผานโชวรูมเพิ่มขึ้นในชวง 9 เดือนแรกของป 2555 ประมาณรอยละ 10.71 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
กอน
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สําหรับภาพรวมการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของยอดขายเมื่อแบงแยกตามประเภทผลิตภัณฑนั้น พบวา กลุมผลิตภัณฑที่
มีการเติบโตของยอดขายอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2552 เปนตนมา คือ เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด โดยบริษัทมีสัดสวน
การจําหนายผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด 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 รายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอรที่จําหนายผานโชวรูม
อันดับที่ 4 คือ รายไดจากการจําหนายกระดาษปดผิว
อันดับที่ 5 คือ รายไดจากการจําหนายไมยางพาราแปรรูปอบแหง
ปจจุบันบริษัทมีรายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 70 เมื่อ
เทียบกับรายไดจากการขาย
รายไดของบริษัทแบงแยกตามประเภทชองทางการจัดจําหนาย สามารถเรียงลําดับสัดสวนที่สําคัญเมื่อเทียบกับ
รายไดจากการขาย ไดดังนี้
อันดับที่ 1 คือ การผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อ (Made to order) โดยใชตราสินคาของลูกคา
อันดับที่ 2 คือ การผลิตและจําหนายโดยใชตราสินคาของบริษัท
อันดับที่ 3 คือ การจําหนายผานโชวรูม
อันดับที่ 4 คือ การจําหนายผานรานคาปลีกรายยอย (Dealer)
ปจจุบันบริษัทมีรายไดจากการผลิตตามคําสั่งซื้อ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 60 เมื่อเทียบกับรายไดจากการ
ขาย หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 64 เมื่อเทียบกับรายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอรทั้งหมด
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สัดสวนรายไดแบงแยกตามประเภทผลิตภัณฑ (สัดสวนตอรายไดจากการขาย)
ป 2554
ป

ชวง 9 เดือนแรกป 2555
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สัดสวนรายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอร
แบงแยกตามชองทางการจัดจําหนาย (สัดสวนตอรายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอร)
ป 2554

ชวง 9 เดือนแรกป 2555

นอกจากนี้ยังสามารถแบงไดออกเปนรายไดจากการจําหนายตางประเทศ และภายในประเทศ คิดเปนสัดสวนใน
ปจจุบันประมาณรอยละ 60 และรอยละ 40 ตามลําดับ
บริษัทมีรายไดจากการขายในชวงป 2552 ป 2553 และ ป 2554 เทากับ 815.30 ลานบาท 942.15 ลานบาท
และ 982.77 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 15.56 เมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2552 และ
ป 2553 และรอยละ 4.31 เมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2553 และป 2554 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของประเภท
ผลิตภัณฑ จะพบวา ในชวงป 2553 รายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเกิดจากบริษัทมีอัตราการเติบโตของ
รายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด และเฟอรนิเจอรซื้อมาเพื่อจําหนาย คิดเปนอัตราการเติบโตเมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงป 2552 เทากับรอยละ 13.07 และรอยละ 83.24 ตามลําดับ สําหรับชวงป 2554 รายไดจากการขาย
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ของบริษัทเติบโตขึ้นจากการเติบโตของยอดขายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดเปนสําคัญ
คิดเปนอัตราการเติบโตเมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงป 2553 เทากับรอยละ 11.22
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 แตทั้งนี้ในสวนหนึ่งบริษัท
สามารถจัดหาคําสั่งจางผลิตสําหรับเฟอรนิเจอรไมยางพาราจากลูกคาประเทศญี่ปุนไดเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยสามารถนํามา
ชดเชยสวนคําสั่งจางผลิตของเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดที่ลดลงได สงผลใหในชวง 9 เดือนแรกของป 2555 มีอัตราการ
เติบโตที่นอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับชวงที่ผานมา
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
สรางโอกาสใหยอดขายเฟอรนิเจอรของบริษัทไดรับอานิสงสตามการเติบโตจากการขยายสาขาของลูกคาเหลานี้ดวย
เชนกัน บริษัทมีความเชื่อมั่นวา ขนาดกําลังการผลิตสินคาในปจจุบันมีความพรอมที่จะรองรับคําสั่งซื้อในปริมาณมากจาก
คําสั่งจางผลิตที่จะเขามาเพิ่มขึ้นได
ซึ่งหากเปนโรงงานในระดับกลางถึงระดับเล็กทางลูกคาจะใหความสําคัญตอ
ความสามารถดานกําลังการผลิตซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหบริษัทมีโอกาสไดรับคําสั่งจางผลิตตอเนื่องมาถึงทุกวันนี้
ลูกคาญี่ปุนจัดเปนลูกคาที่สงคําสั่งจางผลิตใหกับบริษัทเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ลูกคาในประเทศบาเรน
ฝรั่งเศส และสิงคโปร ตามลําดับ บริษัทยังคงเนนการขยายฐานลูกคาไปยังประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติม ไดแก ประเทศอินเดีย
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กลุมประเทศแถบตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา กลุมประเทศในทวีปแอฟริกา รวมไปถึงประเทศเพื่อนบานเพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมสําหรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึ้นในตนป 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 20.03 ลานบาท และ
12.56 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
ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีรายไดอื่น เทากับ 9.12 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
995.33 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) เทากับ รอยละ 9.91 มูลคารายไดรวมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องตามการเติบโตที่สําคัญของรายไดจากการขาย
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 767.25 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป
กอนรอยละ 3.58
ตนทุนขายและคาใชจาย
บริษัทมีสัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขาย ในป 2552 ป 2553 และ ป 2554 คิดเปนรอยละ 82.33 รอยละ
86.32 และ รอยละ 82.80 ตามลําดับ หรือคิดเปนมูลคาตนทุนขาย เทากับ 671.24 ลานบาท 813.31 ลานบาท และ
813.75 ลานบาท ตามลําดับ
หากพิจารณาจากชวงป 2552 และ ป 2554 จะเห็นไดวาบริษัทมีสัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายที่
ใกลเคียงกันคือรอยละ 82.33 และรอยละ 82.80 ตามลําดับ แตสัดสวนตนทุนขายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในชวงป 2553
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
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สินคา การฝกอบรมพนักงานเพื่อใหมีทักษะและความชํานาญในการผลิตเพื่อลดสวนสูญเสีย โดยผลของนโยบายดังกลาว
เริ่มสงผลในชวงป 2554 ประกอบกับบริษัทสามารถเจรจาตอรองเพื่อขอปรับราคาสินคากับลูกคาได และปริมาณคําสั่งซื้อ
ที่เริ่มเขามามากขึ้นจนชวยลดคาใชจายในการผลิตตอหนวยใหลดลงจากเดิม ดังนั้นในชวงป 2554 บริษัทสามารถบริหาร
จัดการตนทุนขายใหอยูที่ระดับรอยละ 82.80 ได แมวาในปดังกลาวราคาไมยางพาราจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากชวงป 2553
ถึงประมาณรอยละ 40 ก็ตาม นอกจากนี้ในชวงระหวางป 2553 และ ป 2554 บริษัทมีการลงทุนสั่งซื้อเครื่องจักรในรูปแบบ
กึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Machine) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดใหมาก
ขึ้น โดยเครื่องจักรบางสวนเริ่มติดตั้งและใชงานไดตั้งแตชวงปลายป 2553 สงผลใหบริษัทสามารถปรับลดปริมาณพนักงาน
ที่ใชในกระบวนการผลิตใหลดลงจากเดิมไดตั้งแตปลายปดังกลาวเชนกัน โดยการลงทุนในเครื่องจักรดังกลาว เริ่มสงผลตอ
ตนทุนขายที่สามารถปรับลดลงไดอยางมีนัยสําคัญตั้งแตชวงป 2554 เปนตนมา
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 ประกอบกับบริษัทมีปริมาณคําสั่งจางผลิตเขามามาก สําหรับลูกคา
ภายในประเทศบริษัทสามารถขยายปริมาณการขายสินคาใหกับรานคาปลีกขนาดใหญบางรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิม สงผลให
เกิดคาใชจายการผลิตตอหนวยลดลง ประกอบกับผลจากการดําเนินนโยบายลดตนทุนการผลิตและการใชเครื่องจักรใน
รูปแบบกึ่งอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นในชวงที่ผานมา
บริษัทมีสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวม ในป 2552 ป 2553 และป 2554 คิดเปนสัดสวน
เทากับรอยละ 11.96 รอยละ 12.19 และรอยละ 12.30 ตามลําดับ คิดเปนคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 98.55
ลานบาท 117.32 ลานบาท และ 122.44 ลานบาท ตามลําดับ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหบริษัทมีสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สําหรับชวงป 2552 ถึง
ป 2554 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 โดยคาใชจายสําหรับการโฆษณาและสงเสริมการขายที่
จายใหกับ Modern Trade ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน มีรายละเอียดในภาพรวมทั้งหมดแยกเปนแตละ
รายการที่ตองจายใหกับแตละแบรนด (เทสโก โลตัส บิ๊กซี และโฮมโปร) ดังนี้
¾ คาสวนลดพิเศษทางการคา (Rebate) คิดเปนสัดสวนรอยละตามยอดขาย
¾ คาใชจายสําหรับพนักงานดานการตลาด คิดเปนคาใชจายคงที่ตอเดือน
¾ คาใชจายทางดานการตลาด คิดเปนสัดสวนรอยละตามยอดขาย
¾ คาใชจายเกี่ยวกับการกระจายสินคา คิดเปนสัดสวนรอยละตามยอดขาย
¾ คาใชจายสวนลดสําหรับการเปดสาขาใหม คิดตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
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¾ คาใชจายสวนลดสําหรับโปรโมชั่นครบรอบป (Thank You Bonus) คิดเปนสัดสวนรอย
ละเฉพาะยอดขายสําหรับเดือนธันวาคมในแตละป
¾ คาใชจายพิเศษจายคงที่ คิดตามเงื่อนไขที่ตกลงกันตอป
3. คาใชจายดานขนสงและน้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากบริษัทมีจํานวนเที่ยวรถเพื่อวิ่งสงสินคาเพิ่มขึ้น
ประกอบกับแนวโนมราคาน้ํามันเชื้อเพลิงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
โดยในสวนของการขนสงบริษัทมี
สัดสวนมูลคาคาใชจายจากรถขนสงของบริษัทเอง ตอมูลคาคาใชจายการจางรถขนสงภายนอก
โดยประมาณที่สัดสวนรอยละ 70 และ รอยละ 30 ตามลําดับ
4. คาเสื่อมราคาทรัพยสินที่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากในชวงป 2554 บริษัทใชราคาประเมินซึ่งเปน
วิธีตีราคาใหมในการวัดมูลคาอาคารและเครื่องจักรเพื่อรับรูมูลคายุติธรรมของสินทรัพยซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปจากมูลคาตามบัญชีอยางมีนัยสําคัญ โดยใชวิธี Market Approach สําหรับการ
ประเมินราคาเครื่องจักร และใชวิธี Cost Approach สําหรับการประเมินราคาอาคาร สงผลใหบริษัท
มีการคิดคาเสื่อมราคาอาคาร และเครื่องจักรเพิ่มขึ้นสําหรับป 2554 โดยมูลคาตามบัญชีของอาคาร
และเครื่องจักรเพิ่มขึ้นประมาณ 170.6 ลานบาท และ 104.1 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีมูลคาคา
เสื่อมราคาโดยเปรียบเทียบระหวางป 2553 และ 2554 เทากับ 13.5 ลานบาท และ 24.9 ลานบาท
ตามลําดับ
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวม คิดเปนสัดสวนรอยละ
13.71 หรือมีมูลคา 105.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนที่มีสัดสวนรอยละ 12.01 หรือมีมูลคา 88.93 ลาน
บาท โดยสาเหตุของคาใชจายในการขายและบริหารที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นดังกลาวเกิดจาก คาโฆษณาและสงเสริมการขายใน
ประเทศเพิ่มขึ้นจากยอดขายเฟอรนิเจอรที่จําหนายใหกับ Modern Trade บางราย คาโฆษณาและสงเสริมการขาย
ตางประเทศที่ลูกคาตางประเทศบางรายมีการคิดคาใชจายดังกลาวกับทางบริษัทซึ่งเริ่มเกิดขึ้นในชวงปลายป 2554 โดย
จายเปนคาสงเสริมการขายที่ทางลูกคาขอในรูปของสวนลดสินคา เนื่องจากขณะนั้นทางลูกคาในตางประเทศรายดังกลาว
มีการจัดรายการสงเสริมการขายในสินคาที่สั่งทางบริษัทเปนผูผลิตให นอกจากนี้ยังมีคาบริการขนสงและคาระวางสินคา
ในประเทศตามจํานวนเที่ยวรถขนสงที่เพิ่มขึ้น และคาตอบแทนกรรมการผูบริหารที่มีการปรับโครงสรางเงินเดือนใหมในชวง
ป 2555
สําหรับสัดสวนตนทุนทางการเงินตอรายไดรวมของบริษัท ในป 2552 ป 2553 และป 2554 เทากับรอยละ 3.54
รอยละ 2.80 และรอยละ 2.71 ตามลําดับ หรือคิดเปนมูลคาเทากับ 29.13 ลานบาท 26.94 ลานบาท และ 27.01 ลานบาท
ตามลําดับ
ทั้งนี้ตนทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นตลอดชวงเวลาที่ผานมาทั้งหมดเปนดอกเบี้ยจายที่เกิดจากการกูยืมเงินกับ
สถาบันการเงิน โดยบริษัทมียอดคงคางวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 ป 2553 และป 2554 เทากับ 447.03 ลานบาท 350.44 ลานบาท และ 367.29 ลานบาท และมียอดคงคางวงเงิน
กูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ป 2553 และป 2554 เทากับ 55.95 ลานบาท 29.66 ลาน
บาท และ 151.59 ลานบาท ทั้งนี้จะเห็นไดวา 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
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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 2553 บริษัทจึงเริ่มมีวงเงินเบิกเกินบัญชีลดลง ในขณะที่ป 2554 สวนหนึ่งของ
วงเงินกูยืมระยะยาวที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากการจัดโครงสรางวงเงินสินเชื่อเพื่อใชประกอบการจัดโครงสรางทรัพยสินโดย
วิธีการซื้อทรัพยสินของกลุมบริษัท นอกจากนี้วงเงินกูยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ้นสวนหนึ่งยังมาจากการขอรับการสนับสนุนเพื่อ
ใชในการลงทุนสําหรับการสั่งซื้อเครื่องจักรและปรับปรุงอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดวย
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีตนทุนทางการเงินตอรายไดรวม เทากับรอยละ 3.27 หรือคิดเปน
มูลคาเทากับ 25.08 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน ที่มีสัดสวนรอยละ 2.95 คิดเปนมูลคาเทากับ 21.84 ลาน
บาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมียอดคงคางวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เทากับ 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 17.20 ตามลําดับ หรือคิดเปนมูลคากําไรขั้นตน เทากับ 144.06 ลานบาท 128.84
ลานบาท และ 169.02 ลานบาท ตามลําดับ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนปรับตัวเพิ่มขึ้นหากพิจารณาโดยเปรียบเทียบระหวางชวงป 2553
และป 2554 เกิดจากบริษัทไดปรับนโยบายในกระบวนการผลิตใหมโดยเนนลดตนทุนการผลิตสินคา การสั่งซื้อเครื่องจักร
กึ่งอัตโนมัติ (Semi-Autimatic Machine) เพื่อใชในกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดที่มากขึ้นจากเดิม เพื่อ
จะไดลดตนทุนในสวนของจํานวนพนักงานในกระบวนการผลิต การฝกอบรมพนักงานเพื่อใหมีทักษะและความชํานาญใน
การผลิตเพื่อลดสวนสูญเสีย ประกอบกับบริษัทสามารถเจรจาตอรองเพื่อขอปรับราคาสินคากับลูกคาได และปริมาณคําสั่ง
ซื้อที่เพิ่มขึ้นชวยลดคาใชจายในการผลิตคงที่ตอหนวยใหลดลงจากเดิม โดยแมวา ในป 2554 ราคาไมยางพาราจะปรับตัว
เพิ่มสูงขึ้นจากชวงป 2553 ถึงประมาณรอยละ 40 ก็ตาม
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 รอยละ 2.72 และรอยละ 3.04 หรือคิดเปนมูลคากําไรสุทธิเทากับ 24.98 ลานบาท 26.20 ลานบาท และ
30.23 ลานบาท ตามลําดับ
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ทั้งนี้ ในป 2553 จากขอมูลตามงบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการ ไดแสดงรายการขาดทุนที่เปนของผูมีอํานาจ
ควบคุมในบริษัทอื่นในกลุมบริษัทที่มีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันไวเปนจํานวน 26.52 ลานบาท กอนรายการ
กําไรสุทธิสําหรับงวดป 2553 ที่มีมูลคาเทากับ 26.20 ลานบาท
โดยรายการขาดทุนจํานวน 26.52 ลานบาท คือ ผลขาดทุนจากการดําเนินงาน สําหรับป 2553 ของบริษัทที่
เกี่ยวของกัน 4 แหง ที่งบการเงินของบริษัทดังกลาวไดถูกนํามาจัดทํางบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการ โดยผลขาดทุน
ดังกลาวเปนสวนที่ตองถูกรับผิดชอบสวนตัวโดยผูถือหุนของบริษัททั้ง 4 แหงและไมมีสวนที่ตองถูกรับผิดชอบโดย บริษัท
อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
นอกจากนี้ งบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการ ป 2553 ถูกจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคใหสามารถเปรียบเทียบกันได
กับขอมูลสําคัญของป 2554 ดังนั้นจึงมีการจัดทํารายการโดยใหถือเสมือนกับวา การซื้อสินทรัพยถาวรจากบริษัทในเครือ
ไดเกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแตป 2553 แลว ดังนั้นจึงปรากฏรายการขาดทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันจํานวน
217.67 ลานบาท โดยรายการดังกลาวเกิดจากบริษัทมีการจายเงินซื้อสินทรัพยจาก 4 บริษัท ในราคาที่สูงกวาราคาตาม
บัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ในระหวางป 2553 บริษัทไดดําเนินการจริงเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีราคาตาม
บัญชีรวมประมาณ 10.3 ลานบาท ในราคาจายซื้อสินทรัพยถาวรเทากับ 64.5 ลานบาท
- ในป 2554 บริษัทไดซื้ออาคารและสวนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ ระบบไฟฟา เครื่องตกแตงติดตั้ง
และเครื่องใชสํานักงาน และยานพาหนะจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีราคาตามบัญชีรวมประมาณ 45.5 ลาน
บาท ในราคาจายซื้อสินทรัพยถาวรดังกลาวไปในราคา 208.9 ลานบาท
โดยสวนตางที่เกิดขึ้นจาก 2 รายการดังกลาว เกิดเปนรายการขาดทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม
เดียวกันจํานวน 217.67 ลานบาท
นอกจากนี้ ในป 2554 จากขอมูลตามงบการเงินรวม ไดแสดงรายการกําไรจากการตีราคาทรัพยสิน จํานวน
274.78 ลานบาท โดยกําไรจากการตีราคาสินทรัพย ที่เกิดขึ้นในป 2554 มูลคา 274.78 ลานบาท เกิดจากในระหวางเดือน
มีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2554 อาคารและเครื่องจักรของบริษัท ซึ่งรวมสวนที่ซื้อมาจากกลุมบริษัทในเครือในป 2553
และ 2554 ไดถูกประเมินราคาโดยผูประเมินราคาอิสระ 2 ราย โดยการประเมินราคาดังกลาวทําใหมูลคาตามบัญชีของ
อาคารและเครื่องจักร เพิ่มขึ้นประมาณ 170.6 ลานบาท และ 104.1 ลานบาท ตามลําดับ ดังนั้นภายหลังจากรายการ
ดังกลาวแลว งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไดแสดงตัวเลขกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดป 2554 เทากับ 305.01 ลานบาท
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิ เทากับรอยละ 3.63 หรือคิดเปนมูลคาเทากับ 27.88
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน ที่มีสัดสวนรอยละ 1.69 คิดเปนมูลคาเทากับ 12.53 ลานบาท
โดยในชวง 9 เดือนแรกของป 2554 จากขอมูลตามงบการเงินรวม ไดแสดงรายการกําไรจากการตีราคาทรัพยสิน
จํานวน 274.78 ลานบาท โดยกําไรจากการตีราคาสินทรัพย ที่เกิดขึ้นในชวง 9 เดือนแรกของป 2554 มูลคา 274.78 ลาน
บาท เกิดจากในระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2554 อาคารและเครื่องจักรของบริษัท ซึ่งรวมสวนที่ซื้อมาจาก
กลุมบริษัทในเครือในป 2553 และ 2554 ไดถูกประเมินราคาโดยผูประเมินราคาอิสระ 2 ราย โดยการประเมินราคา
ดังกลาวทําใหมูลคาตามบัญชีของอาคารและเครื่องจักร เพิ่มขึ้นประมาณ 170.6 ลานบาท และ 104.1 ลานบาท
ตามลําดับ ดังนั้นภายหลังจากรายการดังกลาวแลว งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไดแสดงตัวเลขกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
9 เดือนแรกของป 2554 เทากับ 287.31 ลานบาท
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โดยผลกระทบสําคัญตอผลประกอบการโดยรวมที่ผานมาของบริษัท สําหรับปจจัยภายนอกคือ การปรับตัวเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของราคาไมยางพาราซึ่งใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพาราของบริษัท ปริมาณคําสั่งซื้อจากลูกคาที่
เขามาเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งสงผลตอคาใชจายในการผลิตคงที่ตอหนวยที่จะเกิดการประหยัดตอขนาด (Economies of scale)
ที่จะชวยใหบริษัทสามารถบริหารจัดการตนทุนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น สําหรับปจจัยภายในคือ ความสามารถในการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการลงทุนนําเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตและสามารถลดจํานวนพนักงานในสายการผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดใหลดลงจากเดิม
การเพิ่มทักษะและ
ความชํานาญในการผลิตใหกับบุคลากรเพื่อชวยลดตนทุนและคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากสวนสูญเสียได ความสามารถในการ
บริหารจัดการคาใชจายในการขายและบริหารใหอยูในสัดสวนที่ใกลเคียงจากเดิมแมวาบริษัทจะมีรายไดจากการขายสินคา
เพิ่มสูงขึ้นก็ตาม
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 221.91 ลานบาท 248.06 ลานบาท และ 359.86 ลานบาท ตามลําดับ มีรายละเอียด
ในแตละรายการที่สําคัญ ดังตอไปนี้
-

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 91.19 ลานบาท 94.90 ลานบาท และ 139.77 ลานบาท คิด
เปนสัดสวนตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 25.93 รอยละ 18.57 รอยละ 10.78 และรอยละ 13.96
ตามลําดับ
หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การคา ตั้งแตป 2552 ถึงชวงปจจุบัน จะพบวา โดย
ภาพรวมบริษัทมีมูลคาของลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนไปตามการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ขาย และหากพิจารณาจากความสามารถในการจัดเก็บหนี้ จะพบวา บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในชวงป
2552 ป 2553 ป 2554 และชวง 9 เดือน ป 2555 เทากับ 34.86 วัน 38.15 วัน 34.08 วัน และ 41.79 วัน
ตามลําดับ โดยในชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ที่นานขึ้นกวาเดิมเมื่อเทียบ
กับชวงอดีตที่ผานมา เนื่องจากบริษัทมีมูลคาลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นมากจากกลุมลูกคาในประเทศที่มีการสั่งซื้อ
สินคาจากบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งลูกคาในประเทศบางรายกําหนดเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินซึ่งทําใหบางครั้งรอบการ
เรียกเก็บเงินไมสอดคลองกับวันที่จะสามารถเรียกเก็บเงินได อาทิ เมื่อครบกําหนดชําระตองไดรับเงินทุกวัน
ศุกรแรกของสิ้นเดือน แตวันสิ้นเดือนตรงกับตนสัปดาห ทําใหบริษัทไดรับเงินวันศุกรถัดไป ดังนั้นจึงทําใหการ
จายชําระเงินลาชาออกไปจากเดิม
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
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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

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
มูลคาลูกหนี้การคา
ยังไมถึงกําหนดชําระ

8.21

75.51%

2.66

24.49%

- ระหวาง 3 - 6 เดือน

-

0.00%

- ระหวาง 7 - 12 เดือน

-

0.00%

- เกินกวา 12 เดือน

-

0.00%

รวมลูกหนี้การคา

10.87

100.00%

คางชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน

หนวย : ลานบาท

บริษัทอื่น
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 ซึ่งมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยกําหนดนโยบายที่จะ
ติดตามลูกหนี้ใหชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่ใหเครดิตเทอมใหไดทั้งหมด 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
ในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2555 (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ป 2555) บริษัทไดนําลูกหนี้การคา
จํานวนเงินประมาณ 42.6 ลานบาท ไปขายลดแกสถาบันการเงินสองแหง ภายในวงเงินสินเชื่อรวม 80.00
ลานบาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 สถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากการขายลด
ลูกหนี้การคา (Factoring) ดังกลาวมีสิทธิไลเบี้ยจํานวนเงินประมาณ 31.50 ลานบาท (ซึ่งจํานวนเงินที่อยู
ระหวางการรอเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การคาที่ทางบริษัทไดนําไปขายลดตอสถาบันการเงิน) โดยไดแสดง
เปนหนี้สินในรายการ “เจาหนี้จากการขายสิทธิเรียกรองลูกหนี้การคา”
ปจจุบันบริษัทไดรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อประเภทขายลดลูกหนี้ (Factoring) จากสถาบันการเงิน
2 แหง รวม 80.00 ลานบาท โดยตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน สําหรับวงเงิน Factoring บริษัทจะตองถูก
หักลดลูกหนี้การคาที่นําไปขายลด โดยทางสถาบันการเงินจะใหการสนับสนุนวงเงินหมุนเวียนโดยทั่วไปใน
อัตรารอยละ 80 ของยอดลูกหนี้การคาทั้งหมดที่นําไปขาย หรือตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ซึ่งจะมีความแตกตาง
กันในแตละสถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุน เมื่อทางบริษัทไดรับวงเงินขายลดจากสถาบันการเงินแลว จะ
มีคาใชจายดอกเบี้ยคิดตามอัตราที่ตกลงกัน โดยคํานวณจากยอดเงินที่ทางสถาบันการเงินใหการสนับสนุน
และเมื่อถึงวันครบกําหนดที่ทางสถาบันการเงินจะเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การคาของบริษัท หากทางสถาบัน
การเงินไดรับการจายชําระหนี้ครบถวนจากลูกหนี้การคาแลว ทางสถาบันการเงินจะโอนเงินสวนที่เหลือคืน
ใหกับบริษัท ยกตัวอยาง หากมีเงื่อนไขขายลดหนี้ที่รอยละ 80 ในวันที่ไดรับการจายชําระเงินจากลูกหนี้
การคาแลว ทางสถาบันการเงินจะโอนเงินคืนใหกับทางบริษัท อีกรอยละ 20
นอกจากนี้ สําหรับการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อประเภทขายลดลูกหนี้ (Factoring) ทางบริษัท
ไมจําเปนตองจัดหาสินทรัพยเพื่อเปนหลักประกันสําหรับวงเงินสินเชื่อประเภทนี้ ซึ่งจะเปนผลดีตอบริษัทใน
แงของการไมมีภาระในหลักทรัพยเพื่อใชค้ําประกัน และเปนการเสริมสภาพคลองทางการเงินใหกับบริษัท
อีกรูปแบบหนึ่ง ในกรณีที่ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งบริษัทมียอดคงคางเต็มในวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) ทาง
บริษัทก็สามารถใชวงเงินสินเชื่อ Factoring เพื่อเสริมสภาพคลองในชวงเวลาดังกลาวได
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- 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 94.85 ลานบาท 121.97 ลานบาท และ 198.14 ลาน
บาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 25.68 รอยละ 19.32 รอยละ 13.86 และรอยละ 19.79
ตามลําดับ
สินคาคงเหลือของบริษัทคือ วัตถุดิบที่เตรียมไวใชในการผลิต สินคาระหวางทํา และสินคาสําเร็จรูป
ที่เก็บสตอกไวเพื่อจําหนาย รวมถึงเฟอรนิเจอรที่นําเขาจากตางประเทศและที่สั่งซื้อจากภายในประเทศเพื่อ
จําหนาย โดยหากพิจารณาจากอดีตที่ผานมาจะพบวา มูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาวทําใหบริษัทจําเปนตองวางแผนการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ และการจัดเก็บสต็อกสินคาคงเหลือใหเพียงพอตอปริมาณความตองการ และจะตองปองกัน
ปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะใชในการผลิตเพื่อจัดจําหนายใหกับลูกคาโดยเฉพาะอยางยิ่งไมยางพารา
ซึ่งในอดีตที่ผานมาบริษัทมีการจัดเก็บสต็อกไมยางพาราโดยวางแผนดานปริมาณไวอยางเพียงพอ และใน
บางชวงที่ราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากไมยางพารามีราคาแพง บริษัทสามารถนําสต็อกสินคาที่มีอยูไป
จัดจําหนายใหกับบุคคลภายนอกได ซึ่งกรณีดังกลาวเกิดขึ้นเฉพาะในป 2553 เทานั้นที่ทางบริษัทมีการ
จําหนายไมยางพาราแปรรูปที่เก็บสต็อกไมไวเพื่อรอการผลิตเปนเฟอรนิเจอร ซึ่งโดยปกติแลวไมยางพารา
แปรรูปในระดับคุณภาพดีจะถูกสงตอเพื่อใชในกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรของบริษัททั้งหมดโดยไมมีการ
จําหนายใหกับบุคคลภายนอก
ในปจจุบันบริษัทมีปริมาณคําสั่งจางผลิตและคําสั่งซื้อสินคาเขามามาก
ดังนั้นไมยางพาราแปรรูปและอบแหงที่ไดจากกระบวนการแปรรูปและอบแหงของบริษัทกวารอยละ 95 ที่
บริษัทผลิตไดจะถูกสงเขาสูกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรของบริษัททั้งหมด โดยไมยางพาราแปรรูปและ
อบแหงที่เหลือประมาณรอยละ 5 จะจัดอยูในกลุมไมแปรรูปที่ไมไดถูกนําไปใชในการผลิตเฟอรนิเจอร
เนื่องจากคุณภาพไมผานการคัดเลือก และขนาดหนาไมที่เลื่อยไมไดขนาดตามที่กําหนด ไมแปรรูปจํานวน
นี้จะถูกนําไปจําหนายใหกับบุคคลภายนอก ที่รับซื้อเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเปนสินคา อาทิ พา
เลทสําหรับวางสินคา ตอไป
สําหรับการผลิตและจําหนายสินคาใหกับ Modern Trade ภายในประเทศ ซึ่งโดยสวนใหญสินคาที่
ผลิตใหกับ Modern Trade ภายในประเทศจะเปนผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมปาติเคิลบอรด บริษัทมีเงื่อนไข
จะตองผลิตสินคาสําเร็จรูปเพื่อจัดเก็บสต็อกไวรอการสงมอบ โดยทาง Modern Trade จะแจงปริมาณการ
สงมอบสินคาสําเร็จรูปที่บริษัทผลิตไวรอเปนครั้ง ๆ ไป ซึ่งทางบริษัทจําเปนที่จะตองมีสต็อกสินคาไว
เพียงพอและควบคุมใหมีการสงมอบสินคาไดตรงตอเวลา
หากพิจารณาระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (คํานวณโดยใชสินคาคงเหลือ – กลุมสินคาสําเร็จรูป โดยไม
รวมสินคาระหวางผลิต สินคาระหวางทางและวัตถุดิบที่ใชในการผลิต) ในชวงป 2552 ป 2553 ป 2554
และชวง 9 เดือนแรกของป 2555 พบวา บริษัทมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย เทากับ 38.29 วัน 29.35 วัน
31.74 วัน และ 45.08 วัน ตามลําดับ หรือคิดเปนระยะเวลาในการจัดเก็บสต็อกสินคาสินคาสําเร็จรูป
จนกวาจะสามารถจําหนายไดใชเวลาประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง หากพิจารณาในภาพรวมจากระยะเวลาขาย
สินคาเฉลี่ยตั้งแตชวงป 2552 จนถึงปจจุบัน จะพบวามีจํานวนวันเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สาเหตุสําคัญเกิด
จาก บริษัทมีปริมาณสต็อกสินคาสําเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจากมูลคา 67.42 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้นเปน 123.93 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เปนไปตามการขยายตัวของ

หนาที่ 2.12 - 25

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

รายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยสูงขึ้น
นอกจากบริษัทมีเงื่อนไขในการสต็อกสินคาสําเร็จรูปเพื่อรอการสงมอบใหกับลูกคา Modern Trade
ภายในประเทศแลว บริษัทยังมีจํานวนรูปแบบผลิตภัณฑใหม ๆ ที่ออกสูตลาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดย
ปจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมยางพาราจํานวน 62 รุน และมีผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมปารติเคิล
บอรดจํานวน 306 รุน ที่มีการผลิตและสงมอบสินคาใหกับลูกคาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามคําสั่งซื้อที่จะ
ไดรับ
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 269.12 ลานบาท 632.14 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 358.13 ลานบาท
และ 385.97 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 37.33 รอยละ 50.66 รอยละ 40.69
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
สวัสดิ์ 8.06 ลานบาท มูลคารวมเทากับ 75.55 ลานบาท) เพื่อจัดโครงสรางทรัพยสินที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของ
โรงงานเขาเปนกรรมสิทธิ์ในนามของบริษัท ในราคาทุนที่ 76.31 ลานบาท (สวนตางจํานวน 0.76 ลานบาท
เปนสวนคาธรรมเนียมในการโอนที่ดิน โดยบริษัทรวมเปนตนทุนคาที่ดิน โดยรวมยอดซื้อจากกรรมการ 75.55
ลานบาท และคาธรรมเนียมโอน 0.76 ลานบาท จะไดยอดรวมเทากับ 76.31 ลานบาท) นอกจากนี้ยังมี
รายการจายซื้อเครื่องจักร-อุปกรณที่ใชในการผลิตในราคา 64.50 ลานบาท เปนการซื้อจากบริษัทที่
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เกี่ยวของกันตามกระบวนการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุมอีสตโคสทกรุป จํานวน 3 บริษัท
ไดแก บริษัท อีสตโคสท อุตสาหกรรม จํากัด บริษัท อีสตโคสท ดีไซน จํากัด และบริษัท วี-ชัท อินดัสทรี
จํากัด โดยการขายทรัพยสินใหกับบริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด ในขณะนั้น (ราคาซื้อขายเปนราคาที่
อางอิงจากราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ ไดแก บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด และบริษัท ซิมส
พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด เปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และ สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย (VAT) โดยกําหนดราคา
ซื้อขายจากราคาประเมินที่ต่ํากวา โดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) (เปนวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาดโดยหามูลคาตลาดของทรัพยสินที่ประเมินราคา ใชการรวบรวมขอมูลเปรียบเทียบ
จากทรัพยสินอื่น ๆ ที่มีลักษณะความคลายคลึงกันในดานตาง ๆ มากที่สุด เพื่อการวิเคราะหเปรียบเทียบ
และปรับแกปจจัยความตางที่มีอยูระหวางทรัพยสินที่ประเมินกับทรัพยสินเปรียบเทียบเหลานั้น
แลวจึง
สรุปผลเปนความเห็นผูประเมินที่กําหนดเปนมูลคาตลาดของทรัพยสิน) สําหรับป 2554 บริษัทมีมูลคาซื้อ
ทรัพยสินถาวรจากบริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลที่เกี่ยวของกันรวม 231.25 ลานบาท บริษัทไดซื้ออาคาร
และสวนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ ระบบไฟฟา เครื่องตกแตงติดตั้ง เครื่องใชสํานักงาน และ
ยานพาหนะจากบริษัทที่เกี่ยวของรวม 4 บริษัท โดยเพิ่มเติมการซื้อทรัพยสินจาก บริษัท วี-ชัท เดคคอร
จํากัด อีกหนึ่งแหง เปนการดําเนินการที่ตอเนื่องจากป 2553 ในการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ โดย
ราคาซื้อขายใชราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ 2 รายตามที่กลาวขางตน ในสวนอาคาร โดยใชวิธี
ตนทุน Cost Approach (ใชหลักการตนทุนทดแทนใหมหักดวยคาเสื่อมราคา (Depreciated Replacement
Cost) ตามปจจัยที่มีผลตอการเสื่อมคาของทรัพยสิน เชน การเสื่อมราคาทางกายภาพ การเสื่อมราคาทาง
ประโยชนใชสอย และคาเสื่อมสภาพทางเศรษฐกิจ) และเครื่องจักรใชวิธี Market Approach โดยบริษัทได
ดําเนินการปรับโครงสรางกลุมบริษัทเหลือเพียง บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด เปนบริษัทเดียวที่
ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องเปนที่เรียบรอย ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และเนื่องจากบริษัทซื้ออาคาร
และเครื่องจักรตามราคาประเมินซึ่งสูงกวามูลคาทางบัญชี ดังนั้นมูลคาสวนที่เกินกวามูลคาทางบัญชีจะ
ปรากฎอยูในรายการสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันในสวนของผูถือหุนที่มูลคา
ติดลบ 217.67 ลานบาท
นอกจากทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจแลว ในชวงป 2553 และ 2554
บริษัทยังอยูระหวางการลงทุนเพิ่มเติมในอาคารโรงงานและเครื่องจักรเพื่อใชเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต โดยในสวนเครื่องจักรมีการลงทุนเครื่องจักรกึ่งอัตโนมติ (Semi-Automatic Machine)
เพื่อใชในกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรไมปาติเคิลบอรดเพิ่มขึ้น
โดยมีมูลคาเพิ่มขึ้นของอาคารระหวาง
กอสรางและเครื่องจักรระหวางติดตั้งเทากับ 15.66 ลานบาท และ 88.86 ลานบาท สําหรับป 2553 และ
2554 ตามลําดับ
ในชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทบันทึกดอกเบี้ยจายของเงินกูยืมระยะยาวสําหรับการกอสราง
อาคารเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสวนปรับปรุงอาคารระหวางการกอสรางเปนจํานวนเงินประมาณ 0.5
ลานบาท
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- 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 28.76 และรอยละ 23.48 ตามลําดับ
ในป 2554 บริษัทใชราคาประเมินซึ่งเปนวิธีตีราคาใหมในการวัดมูลคาอาคาร และเครื่องจักรเพื่อรับรู
มูลคายุติธรรมของทรัพยสินที่เปลี่ยนแปลงไปจากมูลคาตามบัญชีอยางมีนัยสําคัญ โดยใชวิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) สําหรับการประเมินราคาเครื่องจักร และใชวิธีตนทุน (Cost Approach)
สําหรับการประเมินราคาอาคาร ในระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2554 อาคาร และเครื่องจักร
ของบริษัทซึ่งรวมสวนที่ซื้อมาจากบริษัทที่เกี่ยวของกันในป 2553 และ 2554 ไดถูกประเมินราคาโดยผู
ประเมินราคาอิสระ ซึ่งเปนรายเดียวกับผูประเมินราคาทรัพยสินในชวงการซื้อขายทรัพยสินระหวางกันเพื่อ
จัดโครงสรางกลุมบริษัท โดยมีราคาประเมินในสวนอาคารประมาณ 218.00 ลานบาท และสวนเครื่องจักร
ประมาณ 150.00 ลานบาท ซึ่งทําใหอาคาร และเครื่องจักร มีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเพิ่มขึ้น
ประมาณ 170.6 ลานบาท และ 104.10 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทบันทึกมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่
เพิ่มขึ้นดังกลาวเปน รายการสวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน
สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาสินทรัพยรวม
เทากับ 406.97 ลานบาท 491.03 ลานบาท 880.20 ลานบาท และ 1,001.43 ลานบาท ตามลําดับ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหรายการสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบในชวงอดีตที่ผานมาถึงชวง 9
เดือนแรกของป 2555 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของที่ดิน ที่มีการซื้อจากกรรมการบริษัท เขาเปนกรรมสิทธิ์ในนาม
บริษัทซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมกิจการสําหรับการเตรียมตัวเขาเปนบริษัทจดทะเบียน
การ
ลงทุนกอสรางในสวนของอาคาร และการลงทุนเครื่องจักรที่ใชในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม ตอมาในป 2554 บริษัทได
ประเมินราคาทรัพยสินทําใหมูลคาทางบัญชีของอาคาร และเครื่องจักรเพิ่มขึ้น สวนที่เพิ่มขึ้นจากมูลคาทางบัญชีจะถูก
แสดงในรายการสวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน สวนสาเหตุอื่นรองลงมาเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและ
สินคาคงเหลือในชวงป 2555 เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของยอดขาย
สภาพคลอง
บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
เทากับ 0.36 เทา 0.28 เทา 0.41 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 221.91 ลานบาท 248.06 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
800.23 ลานบาท 603.71 ลานบาท และ 708.08 ลานบาท ตามลําดับ โดยในระหวางป 2552 ถึง ป 2554 บริษัทมีมูลคา
หนี้สินหมุนเวียนลดลงอยางมีนัยสําคัญ เกิดจากบริษัทมีเจรจาเพื่อขอปรับโครงสรางวงเงินสินเชื่อกับเจาหนี้สถาบันการเงิน
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ในระหวางชวงการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ บริษัทมียอดคงคางเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินลดลงอยางมีนัยสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีมูลคา
เทากับ 447.03 ลานบาท 350.44 ลานบาท 367.29 ลานบาท และ 391.57 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งผลจากการปรับ
โครงสรางการดําเนินธุรกิจทําใหทางบริษัทมีการเจรจาเพื่อขอปรับลดวงเงินจากบริษัทในกลุม 4 แหง และปรับวงเงินเพียง
บางสวนเขามาเปนวงเงินกูยืมระยะสั้นของบริษัทเอง ทําใหมูลคายอดคงคางเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินลดลงเมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2552 และ 2553 นอกจากนี้สาเหตุที่หนี้สินหมุนเวียนลดลงอยางมี
นัยสําคัญยังเกิดจากการลดลงในระหวางป 2553 และ 2554 จากเดิมที่มีมูลคาเจาหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 ที่มีมูลคาเทากับ 208.89 ลานบาท ลดลงเหลือ 0.46 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ซึ่งเปนการ
ตั้งเจาหนี้สําหรับการจายซื้อทรัพยสินใหกับบริษัทในเครือ 4 แหง เพื่อปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหวางป
2553 และ 2554 (ป 2553 โดยวัตถุประสงคของการเปรียบเทียบกันไดกับขอมูลที่สําคัญของป 2554 การจัดทํางบการเงิน
จึงถือเสมือนกับวา การซื้อสินทรัพยถาวรจากบริษัทในเครือในป 2554 ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีประมาณ 45.5 ลานบาท
ไดเกิดขึ้นแลวในป 2553 บริษัทจึงไดบันทึกเจาหนี้ตามภาระผูกพันจากการซื้อสินทรัพยถาวรดังกลาวจํานวนประมาณ
208.89 ลานบาท ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)
นอกจากนี้หากพิจารณาจากอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว พบวา บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เทากับ 0.17 เทา 0.11 เทา 0.18 เทา และ
0.20 เทา ตามลําดับ ซึ่งโดยภาพรวมบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญเกิดจากโดยภาพรวม
บริษัทมีมูลคาลูกหนี้การคา – สุทธิ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30
กันยายน 2555 มีมูลคาเทากับ 105.54 ลานบาท 91.19 ลานบาท 94.90 ลานบาท และ 139.77 ลานบาท ตามลําดับ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง และสภาพคลองหมุนเร็วคอนขางต่ํา เนื่องจากที่ผานมา
นับตั้งแตชวงป 2550 ถึงป 2554 บริษัทมีการลงทุนเพื่อสั่งซื้อเครื่องจักร และการลงทุนปรับปรุงอาคารเพื่อใชใน
กระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง
โดยแหลงที่มาของเงินลงทุนสวนหนึ่งมาจากกระแสเงินสดที่ใชในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท และสวนหนึ่งมาจากการไดรับการสนับสนุนวงเงินกูยืมระยะสั้นประเภท Revolving จากสถาบันการเงิน ซึ่งไม
สอดคลองกับการลงทุนของบริษัทซึ่งเปนการลงทุนในสินทรัพยไมหมุนเวียน ทั้งนี้ ในระยะหลังนับตั้งแตป 2554 บริษัทเริ่ม
ไดรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อที่สอดคลองกับรูปแบบการลงทุนแลว
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาหนี้สินหมุนเวียน
เทากับ 640.09 ลานบาท 800.23 ลานบาท 603.71 ลานบาท และ 708.08 ลานบาท ตามลําดับ มีรายละเอียดในแตละ
รายการที่สําคัญ ดังตอไปนี้
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554
และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีมูลคาเทากับ 447.03 ลานบาท 350.44 ลานบาท 367.29 ลานบาท และ
391.57 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและสวนของผูถือหุน เทากับรอยละ 109.84 รอยละ 71.37 รอยละ
41.73 และรอยละ 39.10 ตามลําดับ โดยภาพรวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
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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 163.66 ลานบาท 137.22 ลานบาท และ 181.66 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน เทากับรอยละ 35.11 รอยละ 33.33 รอยละ 15.59 และรอยละ 18.14
ตามลําดับ หากพิจารณาโดยภาพรวมจะพบวา บริษัทมีมูลคาเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการ
เพิ่มขึ้นของยอดขาย ในชวงที่ผานมาบริษัทมีระยะเวลาการจายชําระหนี้ ในป 2552 ป 2553 ป 2554 และ
ชวง 9 เดือนแรกของป 2555 มีระยะเวลาเทากับ 67.99 วัน 67.84 วัน 66.55 วัน และ 71.09 วัน ตามลําดับ
โดยบริษัทสามารถบริหารระยะเวลาการจายชําระหนี้ไดใกลเคียงกันตลอดชวงที่ผานมา และมีระยะเวลาจาย
ชําระคืนหนี้เพิ่มขึ้นเล็กนอยในชวง 9 เดือนแรกของป 2555
- เจาหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2553 และ ป 2554 มีมูลคาเทากับ 208.89 ลาน
บาท และ 0.46 ลานบาท ตามลําดับ โดยเกิดจากการตั้งมูลคาเจาหนี้อื่นสําหรับการจายซื้อทรัพยสินใหกับ
บริษัทในเครือ 4 แหง เพื่อปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหวางป 2553 และ 2554 ที่ผานมา
หนี้สินไมหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาหนี้สินไม
หมุนเวียน เทากับ 28.47 ลานบาท 20.94 ลานบาท 104.58 ลานบาท และ 94.12 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด
ในรายการที่สําคัญ ดังนี้
- เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มี
มูลคาเทากับ 26.21 ลานบาท 18.77 ลานบาท 95.90 ลานบาท และ 78.53 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน เทากับรอยละ 6.44 รอยละ 3.82 รอยละ 10.89 และรอยละ 7.84 ตามลําดับ
โดยมูลคาเงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในชวงป 2554 เกิดจากบริษัทไดรับการสนับสนุนวงเงิน
สินเชื่อระยะยาวเพิ่มขึ้นจากป 2553 รวม 163.00 ลานบาท เพื่อใชสําหรับขยายการกอสรางอาคารโรงงาน
และลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณสําหรับใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต รวมถึงการจัด
โครงสรางวงเงินสินเชื่อเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชเงิน และวงเงินสินเชื่อเพื่อใชประกอบการจัด
โครงสรางกลุมกิจการในระหวางป 2553 และ 2554
- เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 มีมูลคาเทากับ 1.58 ลาน
บาท และหลังจากนั้น ตั้งแต ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2553 จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทไมมี
รายการเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายแกบริษัทที่เกี่ยวของกันแตอยางใด
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาหนี้สินรวม เทากับ
668.56 ลานบาท 821.17 ลานบาท 708.29 ลานบาท และ 802.20 ลานบาท ตามลําดับ
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สาเหตุสําคัญที่ทําใหรายการหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบในชวงอดีตที่ผานมาถึงชวง 9
เดือนแรกของป 2555 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินกูยืมระยะยาว – สุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการขอรับการสนับสนุน
วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการกอสรางอาคารโรงงานสวนขยายและการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณเพื่อใช
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดโครงสรางวงเงินสินเชื่อเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชเงิน
และวงเงินสินเชื่อเพื่อใชประกอบการจัดโครงสรางกลุมกิจการในระหวางป 2553 และ 2554
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาสวนของผูถือหุน
เทากับ ติดลบ 261.60 ลานบาท ติดลบ 330.14 ลานบาท 171.91 ลานบาท และ 199.23 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับป 2552 เนื่องจากเปนการพิจารณาตัวเลขจากงบเสมือนควบรวมกิจการ ดังนั้นสวนของผูถือหุน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 จึงมีผลติดลบ เนื่องจาก 4 บริษัทในเครือ มีสวนของผูถือหุนติดลบ เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมเกินทุน
โดยในแตละบริษัท ไดแก ECI ECD VCD และ VCI มีสวนของผูถือหุนเทากับ ติดลบ 53.20 ลานบาท ติดลบ 204.70 ลาน
บาท ติดลบ 2.49 ลานบาท และ ติดลบ 58.08 ลานบาท ตามลําดับ ในขณะที่ ECF มีสวนของผูถือหุนเทากับ 56.87 ลาน
บาท ดังนั้นเมื่อรวมทั้ง 5 บริษัท จึงไดยอดรวมเทากับ ติดลบ 261.60 ลานบาท
สําหรับป 2553 เนื่องจากเปนการพิจารณาตัวเลขจากงบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการ จะพบวา ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 สวนของผูถือหุนของบริษัทซึ่งมีอํานาจควบคุม (สวนของผูถือหุนของ ECF ในปที่เริ่มการปรับโครงสราง
กิจการ) มีมูลคาเทากับ ติดลบ 69.60 ลานบาท ซึ่งสาเหตุสําคัญเกิดจากรายการสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.67 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีรายการบัญชีสวนไดเสียที่เปนของผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทอื่น
ในกลุมบริษัทที่มีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน มีมูลคาเทากับ ติดลบ 260.54 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคาของผล
ขาดทุนสะสมสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทที่เกี่ยวของกัน 4 แหงที่งบการเงินของบริษัทดังกลาวไดถูกนํามา
จัดทํางบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการ
โดยยอดคงเหลือดังกลาวเปนสวนที่ตองถูกรับผิดชอบสวนตัวโดยผูถือหุนของ
บริษัททั้ง 4 แหงและไมมีสวนที่ตองถูกรับผิดชอบโดย บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ดังนั้น
เมื่อคํานวณมูลคาสวนของผูถือหุนภายหลังรายการดังกลาว จึงปรากฎเปนมูลคาสวนของผูถือหุนเทากับ ติดลบ 330.14
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตอมาในป 2554 ซึ่งเปนปที่การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันของบริษัทและ
บริษัทในเครือไดดําเนินการแลวเสร็จสมบูรณ
ฐานะการเงินของบริษัทในเครือทั้งสี่แหงไดถูกแยกออกไปอยางเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดจาก ECF และจะเปนสวนที่ตองรับผิดชอบเต็มจํานวนโดยผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทในเครือดังกลาวแทน
โดยสวนของผูถือหุนมีรายละเอียดในรายการที่สําคัญ ดังนี้
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีมูลคาเทากับ 100.00 ลานบาท เกิด
จากการรวมมูลคาทุนจดทะเบียนของ 5 บริษัท ในชวงที่ผานมาตามรูปแบบของงบเสมือนควบรวมกิจการ
ตอมาขอมูลในป 2553 ที่แสดงตัวเลขตามงบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการ และเปนปที่เริ่มการปรับ
โครงสรางกิจการ จึงแสดงมูลคาทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวของ ECF เพียงแหงเดียวเทานั้น
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2553 และ ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน
เทากับ 90.00 ลานบาท 100.00 ลานบาท และ 100.00 ลานบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวเทากับ 100.00 ลานบาท ตามขอมูลงบการเงินรวมของ
บริษัท คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.99 ตอหนี้สินและสวนของผูถือหุน โดยในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของ
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บริษัท เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ไดมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 130.00 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 520.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท โดยหุนจํานวน 120.00 ลานหุน จะจัดสรรเพื่อเสนอ
ขายใหกับประชาชนทั่วไป
- กําไรสะสม – ที่ยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 มีมูลคาเทากับ ขาดทุนสะสม 363.23 ลานบาท
เกิดจากการรวมมูลคากําไรสะสม – ที่ยังไมไดจัดสรรของ 5 บริษัท ในชวงที่ผานมาตามรูปแบบของงบเสมือน
ควบรวมกิจการ ตอมาขอมูลในป 2553 ที่แสดงตัวเลขตามงบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการ และเปนปที่
เริ่มการปรับโครงสรางกิจการ จึงแสดงมูลคากําไรสะสม – ที่ยังไมไดจัดสรรของ ECF เพียงแหงเดียวเทานั้น
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2553 และ ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีกําไรสะสม – ที่ยัง
ไมไดจัดสรรเทากับ 58.07 ลานบาท 31.93 ลานบาท และ 77.28 ลานบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 30
กันยายน 2555 บริษัทมีกําไรสะสม – ที่ยังไมไดจัดสรร คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.72 ตอหนี้สินและสวนของผู
ถือหุน
- องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2553 และป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน
2555 มีมูลคาเทากับ ติดลบ 217.67 ลานบาท 35.49 ลานบาท และ 17.45 ลานบาท ตามลําดับ
ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มูลคาองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนเทากับ ติดลบ 217.67 ลานบาท คือ รายการ
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน โดยเพื่อวัตถุประสงคของการเปรียบเทียบกันไดกับขอมูลที่
สําคัญของป 2554 ใหถือเสมือนวาการซื้อสินทรัพยถาวรจากบริษัทในเครือในป 2554 ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี
ประมาณ 45.5 ลานบาท ไดเกิดขึ้นแลวในป 2553 บริษัทจึงไดบันทึกเจาหนี้ตามภาระผูกพันจากการซื้อสินทรัพยถาวร
ดังกลาว จํานวนประมาณ 208.9 ลานบาท (มูลคาเทากับรายการ เจาหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553) และสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันที่เกี่ยวของจํานวนเงินประมาณ 163.4
ลานบาท ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 นอกจากนี้ในป 2553 ยังไดเกิดการซื้อสินทรัพยถาวร
ดังกลาวจริงจากบริษัทในเครือ ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีประมาณ 10.3 ลานบาท โดยบริษัทจายเงินซื้อไปในราคา 64.5
ลานบาท (ดังนั้นจึงเกิดมูลคาสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันอีกจํานวน 54.2 ลานบาท) และ
เมื่อรวมระหวางสวนที่เกิดขึ้นจริง 54.2 ลานบาท และสวนเสมือนการซื้อเกิดขึ้นในป 2553 163.4 ลานบาท จึงไดตัวเลข
รวมมูลคาสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันเทากับ 217.67 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลคาองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนเทากับ 35.49 ลานบาท ประกอบดวย
1. การเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 1,000 บาท
2. สวนเกินทุนจากการตีราคา – สุทธิ ประกอบดวย อาคารเทากับ 166.18 ลานบาท และเครื่องจักร
เทากับ 86.97 ลานบาท
3. สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.67 ลานบาท เปน
ผลมาจากการซื้อสินทรัพยจาก 4 บริษัทในชวงการปรับโครงสรางกิจการในราคาที่สูงกวามูลคาทาง
บัญชีของทรัพยสิน ณ วันที่ซื้อ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มูลคาองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนเทากับ 17.45 ลานบาท
ประกอบดวย
1. การเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 0 บาท
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2. สวนเกินทุนจากการตีราคา – สุทธิ ประกอบดวย อาคารเทากับ 159.81 ลานบาท และเครื่องจักร
เทากับ 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 31.43 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนที่ 15.25 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 27.01 ลานบาท และจายดอกเบี้ย 25.61 ลานบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เทากับ 2.15 ลานบาท
หากพิจารณาจากอัตราสวน Cash Cycle จะพบวา ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
เทากับ 41.79 วัน ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย เทากับ 45.08 วัน และระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยเทากับ 71.09 วัน ซึ่งทําให
บริษัทมี Cash Cycle เทากับ 15.78 วัน
รายจายเพื่อการลงทุน
รายจายเพื่อการลงทุนของบริษัทที่ผานมา มีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนในการกอสรางอาคารโรงงงาน เครื่องจักรและ
อุปกรณสําหรับขยายกําลังการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีรายละเอียดรายจายเพื่อการลงทุน ดังตอไปนี้
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

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
โดยราคาซื้ออาคาร และเครื่องจักรเปนไปตามราคาตลาดที่ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ ไดแก บริษัท บรูค เรียลเอสเตท
จํากัด และบริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ จํากัด โดยสวนเกินจากมูลคาทางบัญชีจะแสดงอยูในสวนของผูถือหุน รายการ –
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 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)
ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 400,000,000 หุน (สี่รอยลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท (ยี่สิบหาสตางค) บริษัท
มีกําไรสุทธิสําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เทากับ 27.88 ลานบาท โดยปรับกําไรสุทธิเต็มปจะ
เทากับ 37.17 ลานบาท เมื่อคํานวณหาอัตรากําไรตอหุนจะเทากับ 0.09 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

หนาที่ 2.12 - 34

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

จากกําไรสุทธิสําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 (กรณีปรับเต็มป) ตามที่กลาวขางตน จะสงผลใหกําไรสุทธิตอหุนปรับ
ลดลง (Fully Diluted) จนมีคาเทากับ 0.07 บาทตอหุน

หนาที่ 2.12 - 35

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

สวนเพิ่มเติม
หัวขอที่ 12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
โดยเปรียบเทียบระหวาง งบป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ งบป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หนาที่ 2.12 สวนเพิ่มเติม - 1

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
ขอมูลตัวเลขที่นําเสนอในสวนของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ป 2554 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 (หลังการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน) และป 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จะเปนตัวเลข
จากงบการเงินรวม ของบริษัทและบริษัทยอย (บริษัท วีวี - เดคคอร จํากัด ในฐานะบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ
99.95 จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554)
(ก) ผูสอบบัญชีและรายงานของผูสอบบัญชี
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)
สําหรับป 2554 และ ป 2555 สามารถสรุปไดดังนี้
งบการเงินรอบบัญชี
ผูตรวจสอบบัญชี
งวด 12 เดือน
นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูสอบบัญชีรับ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 อนุญาต เลขทะเบียน 3425 จาก
บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท
จํากัด (อยูในรายชื่อผูสอบบัญชีที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย)
งวด 12 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หนาที่ 2.12 สวนเพิ่มเติม - 2

การแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชี
งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงานรวม และกระแส
เงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท
และบริษัทยอย และฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป
งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท อีสต
โคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการดําเนินงานรวม
และกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
และงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินของ
บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงินรวม : บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (ตอ)
งบการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
ลานบาท
รอยละ

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเผือ่ ขาย
ลูกหนี้การคา
- บริษัทที่เกีย่ วของกัน
- บริษัทอื่น
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การจากการขายสิทธิเรียกรองในลูกหนี้การคา
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินสวนที่ครบ
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

งบการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
ลานบาท
รอยละ

3.34
10.00

0.38
1.14

1.63
-

0.17
0.00

6.20
88.70
121.97
17.86
248.06

0.70
10.08
13.86
2.03
28.18

9.17
101.29
211.22
22.06
345.37

0.93
10.28
21.44
2.24
35.05

358.13
253.15
0.82
20.05
632.14
880.20

0.00
40.69
28.76
0.09
2.28
71.82
100.00

2.00
395.43
229.42
3.80
9.21
639.85
985.22

0.20
40.14
23.29
0.39
0.93
64.95
100.00

367.29
12.48
137.22
0.46
4.56

41.73
1.42
15.59
0.05
0.52

393.92
23.65
166.60
2.75
9.65

39.98
2.40
16.91
0.28
0.98

55.69
26.00
603.71

6.33
2.95
68.59

53.98
35.78
686.33

5.48
3.63
69.66
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงินรวม : บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (ตอ)
งบการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
ลานบาท
รอยละ

งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ
กําไรจากการขายและเชากลับคืนรอตัดบัญชี
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ
หนี้สินผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและเรียกชําระแลว
กําไรสะสม
- จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
- ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถอื หุน 1/
รวมสวนของผูถอื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
ลานบาท
รอยละ

5.82
0.38
95.90
2.49
104.58
708.29

0.66
0.04
10.89
0.28
11.88
80.47

16.90
0.25
71.36
2.84
91.35
777.67

1.72
0.03
7.24
0.29
9.27
78.93

100.00

11.36

100.00

10.15

4.50
31.93
35.49
171.91
880.20

0.51
3.63
4.03
19.53
100.00

6.30
89.50
11.75
207.55
985.22

0.64
9.08
1.19
21.07
100.00

หมายเหตุ : 1/องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน มีรายละเอียด ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลคาเทากับ 35.49 ลานบาท ประกอบดวย
1. การเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 600 บาท
2. สวนเกินทุนจากการตีราคา – สุทธิ ประกอบดวย อาคารเทากับ 166.18 ลานบาท และเครื่องจักรเทากับ 86.97 ลานบาท
3. สวนเกินทุน (ต่ํากวา) จากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.67 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลคาเทากับ 11.75 ลานบาท ประกอบดวย
1. สวนเกินทุนจากการตีราคา – สุทธิ ประกอบดวย อาคารเทากับ 157.66 ลานบาท และเครื่องจักรเทากับ 71.76 ลานบาท
2. สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.67 ลานบาท
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (ตอ)
งบกําไรขาดทุนรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดจากการขาย – สุทธิ
รายไดอื่น ๆ
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร

รวมรายได

รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผือ่ ขาย
กําไรจากการตีราคาสินทรัพย1/
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
หมายเหตุ :

1/

งบการเงินรวม
ป 2554
ลานบาท
รอยละ
982.77
98.74
12.56
1.26
995.33
100.00
813.75
81.76
65.77
6.61
56.67
5.69
936.19
94.06
59.15
5.94
27.01
2.71
1.91
0.19
30.23
3.04

งบการเงินรวม
ป 2555
ลานบาท
รอยละ
1,064.73
98.58
15.36
1.42
1,080.10
100.00
851.68
78.85
83.97
7.77
69.21
6.41
1,004.86
93.03
75.24
6.97
33.60
3.11
6.00
0.56
35.64
3.30

0.001

0.00

0.00

0.00

274.78
274.78
305.01

27.61
27.61
30.64

0.00
0.00
35.64

0.00
0.00
3.30

กําไรจากการตีราคาสินทรัพย ที่เกิดขึ้นในป 2554 มูลคา 274.78 ลานบาท เกิดจากในระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม
2554 อาคาร และเครื่องจักรของบริษัท ซึ่งรวมสวนที่ซื้อมาจากกลุมบริษัทในเครือในป 2553 และ 2554 ไดถูกประเมินราคาโดยผู
ประเมินราคาอิสระ 2 ราย โดยการประเมินราคาดังกลาวทําใหมูลคาตามบัญชีของอาคาร และเครื่องจักร เพิ่มขึ้นประมาณ 170.6
ลานบาท และ 104.1 ลานบาท ตามลําดับ
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

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

สรุปงบกระแสเงินสด
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
ปรับปรุงรายการที่ไมใชเงินสด
คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี
คาใชจายผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยังไมเกิดขึน้
คาเผื่อมูลคาสินคาลาสมัยและเคลือ่ นไหวชาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ขาดทุน (กําไร) จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ
ขาดทุน (กําไร) จากการวัดมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จาย
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
ลูกหนี้อื่น – บริษทั ที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
รับชําระคืนเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเผือ่ ขายลดลง
เงินลงทุนในบริษทั ยอยเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดเพิ่มขึ้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
รับดอกเบีย้
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

งบการเงินรวม
ตรวจสอบ
ป 2554
32.14

งบการเงินรวม
ตรวจสอบ
ป 2555
41.64

43.65
2.49
1.38
(0.083)
3.25
(0.001)
27.01

63.25
0.35
0.33
(0.03)
0.22
(3.25)
(0.001)
33.60

(0.05)
(28.51)
0.29
22.50
(14.42)

(15.94)
(89.21)
(0.001)
(4.39)
(2.81)

(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)

29.38
2.29
8.35
(2.86)
60.91
10.00
(2.00)
(44.96)
(3.48)
5.47
0.001
(34.97)
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

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

สรุปงบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
ตรวจสอบ
ป 2554

งบการเงินรวม
ตรวจสอบ
ป 2555

16.86
(17.03)
(3.09)
157.82
(35.89)
10.00
(73.50)
(29.42)
25.74
3.26
0.073
3.34

26.66
11.17
(4.84)
9.66
(35.90)
(34.39)
27.64
(1.71)
3.34
1.63

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
เจาหนี้จากการขายสิทธิเรียกรองในลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินลดลง
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
จายชําระคืนเงินกูย ืมระยะยาว
เงินสดรับจากคาหุนเพิ่มทุน
จายเงินปนผล
จายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

(ค) ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

งบการเงินรวม
ป 2554

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
0.41
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
0.18
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
0.04
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารคา (เทา)
10.56
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
34.08
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
11.34
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
31.74
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
5.41
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
66.55
CASH CYCLE (วัน)
(0.73)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
17.20
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
6.02
52.85
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
3.04
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
(38.21)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินการ (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย (%)
4.41
อัตราผลตอบแทนสินทรัพยถาวร (%)
24.35
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
1.45
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
4.12
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอื หุน (เทา)
1.02
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
0.19
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เทา)
1/
243.112/
อัตราการจายเงินปนผล (%)

งบการเงินรวม
ป 2555
0.50
0.16
0.09
10.37
34.72
8.33
43.22
5.61
64.21
13.72
20.01
7.07
80.95
3.30
18.78
3.82
26.25
1.16
3.75
1.34
0.80
0.00

หมายเหตุ : 1/อัตราการจายเงินปนผล = เงินปนผลจาย / กําไรสุทธิ
2/
การจายเงินปนผลที่เกิดขึ้นในชวงป 2554 เปนการพิจารณาจายจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร โดยแบง
ออกเปนการจาย 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เปนไปตามมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554
โดยพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนจํานวน 48.50 ลานบาท และครั้งที่ 2 เปนไปตามมติของที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 โดยพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนจํานวน
25.00 ลานบาท
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.2.1 ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา
นับตั้งแตกลุมบริษัทอีสตโคสท ไดดําเนินการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจเสร็จสมบูรณเปนที่เรียบรอยตั้งแต
ชวงป 2554 นั้น บริษัทไดประกอบธุรกิจผานการดําเนินการของ 2 นิติบุคคล ประกอบดวย บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค
จํากัด (กอนการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน) และ บริษัท วีวี – เดคคอร จํากัด ในฐานะบริษัทยอย ที่บริษัทถือหุนอยูใน
สัดสวนรอยละ 99.95) โดยหากเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ระหวางป 2554 และป 2555 ที่ผานมา บริษัทมีมูลคา
รายไดจากการขายเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการเติบโตเทากับ รอยละ 8.34 ซึ่งเปนอัตราการเติบโตที่ใกลเคียงกับในชวง 3 ป
ยอนหลัง ตั้งแตป 2552 ถึงป 2554 ที่ผานมา ที่มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ย (Compound Average Growth Rate) เทากับ
รอยละ 9.79 โดยสาเหตุหลักของการเติบโตในป 2555 เกิดจากบริษัทสามารถสรางยอดขายใหเติบโตขึ้นไดจากการ
จําหนายเฟอรนิเจอรไมยางพารา และกระดาษปดผิว โดยมียอดขายที่เติบโตขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 อยูที่รอยละ
67.26 และ รอยละ 47.37 ตามลําดับ
ผลการดําเนินงาน
รายได
รายไดของบริษัทสามารถแบงแยกตามประเภทผลิตภัณฑ และชองทางการจัดจําหนายได โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
รายไดของบริษัทแบงแยกตามประเภทผลิตภัณฑ สามารถเรียงลําดับสัดสวนที่สําคัญเมื่อเทียบกับรายไดจากการ
ขาย ไดดังนี้
อันดับที่ 1 คือ รายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด
อันดับที่ 2 คือ รายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอรไมยางพารา
อันดับที่ 3 คือ รายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอรที่จําหนายผานโชวรูม
อันดับที่ 4 คือ รายไดจากการจําหนายกระดาษปดผิว
อันดับที่ 5 คือ รายไดจากการจําหนายไมยางพาราแปรรูปอบแหง
ปจจุบันบริษัทมีรายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 71 เมื่อ
เทียบกับรายไดจากการขาย
รายไดของบริษัทแบงแยกตามประเภทชองทางการจัดจําหนาย สามารถเรียงลําดับสัดสวนที่สําคัญเมื่อเทียบกับ
รายไดจากการขาย ไดดังนี้
อันดับที่ 1 คือ การผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อ (Made to order) โดยใชตราสินคาของลูกคา
อันดับที่ 2 คือ การผลิตและจําหนายโดยใชตราสินคาของบริษัท
อันดับที่ 3 คือ การจําหนายผานโชวรูม
อันดับที่ 4 คือ การจําหนายผานรานคาปลีกรายยอย (Dealer)
ปจจุบันบริษัทมีรายไดจากการผลิตตามคําสั่งซื้อ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 62 เมื่อเทียบกับรายไดจากการ
ขาย หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 65 เมื่อเทียบกับรายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอรทั้งหมด
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

สัดสวนรายไดแบงแยกตามประเภทผลิตภัณฑ (สัดสวนตอรายไดจากการขาย)
ป 2554

ป 2555
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สัดสวนรายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอร
แบงแยกตามชองทางการจัดจําหนาย (สัดสวนตอรายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอร)
ป 2554

ป 2555

นอกจากนี้ยังสามารถแบงออกเปนรายไดจากการจําหนายตางประเทศ และภายในประเทศ สําหรับชวงป 2555
คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 62 และรอยละ 38 ตามลําดับ
บริษัทมีรายไดจากการขายในชวงป 2554 และ ป 2555 เทากับ 982.77 ลานบาท และ 1,064.73 ลานบาท
ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 8.34 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของประเภทผลิตภัณฑ จะ
พบวา ในชวงป 2555 รายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเกิดจากบริษัทมีอัตราการเติบโตของรายไดจากการ
จําหนายเฟอรนิเจอรไมยางพารา และกระดาษปดผิว คิดเปนอัตราการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับชวงป 2554 เทากับรอย
ละ 67.26 และรอยละ 47.37 ตามลําดับ โดยสวนของเฟอรนิเจอรไมยางพาราที่มียอดขายปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เกิดจากการ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของคําสั่งซื้อจากลูกคาประเทศญี่ปุน
ซึ่งชวยใหยอดรวมของรายไดจากการขายปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
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ถึงแมวาในป 2555 บริษัทจะมีรายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดลดลงจากเดิมรอยละ 1.18 ก็ตาม
(บริษัทมีรายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดในป 2554 และป 2555 เทากับ 766.41 ลานบาท และ
757.38 ลานบาท ตามลําดับ) โดยสาเหตุสําคัญที่ทําใหรายไดสวนเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดลดลงเกิดจากคําสั่งซื้อ
จากลูกคาบางรายในตางประเทศลดลง แตในขณะเดียวกัน บริษัทไดรับคําสั่งซื้อสินคาจากกลุมลูกคารานคาปลีกขนาด
ใหญภายในประเทศ (Modern Trade) ไดแก เทสโก โลตัส บิ๊กซี และโฮมโปร เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้คําสั่งซื้อในการผลิต
เฟอรนิเจอรไมปาติเคิลบอรดจากลูกคาในตางประเทศเริ่มกลับมาเขาอีกครั้งในชวงปลายป 2555
ดังนั้นจึงสงผลใหภาพรวมของรายไดจากการขายเพิ่มสูงขึ้น แมวา บริษัทจะไดรับผลกระทบจากคําสั่งซื้อ
เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดจากกลุมลูกคาในประเทศญี่ปุนลดลงก็ตาม
ลูกคาญี่ปุนจัดเปนลูกคาที่สงคําสั่งจางผลิตใหกับบริษัทเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนสัดสวนกวารอยละ 57 เมื่อเทียบ
กับรายไดจากการขายทั้งหมด รองลงมาคือ ลูกคาในประเทศบาเรน สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส ตามลําดับ
สําหรับการขยายฐานลูกคาในประเทศนั้น ที่ผานมาในชวงป 2555 บริษัทไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคากลุมรานคา
ปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) ไดแก เทสโก โลตัส บิ๊กซี โฮมโปร เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหในภาพรวมบริษัท
สามารถสรางรายไดจากการขาย – ภายในประเทศ เติบโตจากป 2554 ที่มีมูลคาเทากับ 294.46 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน
406.49 ลานบาท ในป 2555 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 38.05 โดยสาเหตุเกิดจากรานคาปลีกขนาดใหญ
ดังกลาว มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยปจจุบันบริษัทอยูระหวางการปรับตัว เพื่อขยายกําลังการผลิตใหสามารถรองรับปริมาณคําสั่งซื้อทั้งในสวน
ของคําสั่งซื้อเฟอรนิเจอรไมยางพาราจากลูกคาในประเทศญี่ปุน และคําสั่งซื้อเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดจากกลุมลูกคา
ประเภทรานคาปลีกขนาดใหญภายในประเทศ ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในชวงป 2555 บริษัทใชวิธีการปรับเพิ่มเวลา
การทํางานของพนักงานฝายผลิต (ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทไดขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่องผานการลงทุน
ในสวนเครื่องจักรและสวนอาคารที่ใชในการผลิต) ทั้งนี้บริษัทไดวางแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิตผานการลงทุนเพิ่มเติมใน
เครื่องจักรเพื่อลดปญหาคาแรงงานที่มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตตอไป
รายไดอื่นของบริษัท ในป 2554 และป 2555 มีมูลคาเทากับ 12.56 ลานบาท และ 15.36 ลานบาท ตามลําดับ
รายไดอื่นของบริษัทประกอบดวย กําไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพยถาวร ดอกเบี้ยรับ กําไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน รายไดชดเชยสงออก รายไดจากการขายเศษวัสดุ โดยสวนสําคัญของรายไดอื่นที่เพิ่มขึ้นในชวงป 2555 เกิด
จากเงินชดเชยประกันภัยทรัพยสินสวนที่สูญเสียในชวงน้ําทวมที่เกิดขึ้นเมื่อชวงไตรมาสที่ 4 ป 2554 โดยบริษัทไดรับการ
จายเงินชดเชยดังกลาวเทากับ 3.24 ลานบาท
รายไดรวม ในป 2554 และ ป 2555 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 995.33 ลานบาท และ 1,080.10 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตเทากับ รอยละ 8.52 มูลคารายไดรวมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการเติบโตที่สําคัญของ
รายไดจากการขาย
ตนทุนขายและคาใชจาย
บริษัทมีสัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขาย ในป 2554 และ ป 2555 คิดเปนรอยละ 82.80 และรอยละ
79.99 หรือคิดเปนมูลคาตนทุนขาย เทากับ 813.75 ลานบาท และ 851.68 ลานบาท ตามลําดับ
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โดยสาเหตุสําคัญที่ทําใหบริษัทสามารถบริหารตนทุนขายใหลดลงไดจากเดิม เกิดจากอานิสงสในภายหลังจากที่
บริษัทไดปรับนโยบายในกระบวนการผลิตใหมตั้งแตชวงป 2553 ที่ผานมา โดยเนนลดตนทุนการผลิตสินคา การฝกอบรม
พนักงานเพื่อใหมีทักษะและความชํานาญในการผลิตเพื่อลดสวนสูญเสีย โดยผลของนโยบายดังกลาวเริ่มสงผลในชวงป
2554 ประกอบกับบริษัทสามารถเจรจาตอรองเพื่อขอปรับราคาสินคากับลูกคาได และปริมาณคําสั่งซื้อที่เริ่มเขามามากขึ้น
สามารถชวยลดคาใชจายในการผลิตตอหนวยใหลดลงจากเดิม โดยสาเหตุสําคัญที่สัดสวนตนทุนขายลดลงอยางตอเนื่อง
จากชวงป 2554 เนื่องจากราคาไมยางพาราปรับตัวลดลงจากชวงป 2554 ถึงรอยละ 60 ประกอบกับบริษัทมีปริมาณคําสั่ง
จางผลิตเขามามากจากกลุมลูกคารานคาปลีกขนาดใหญ สงผลใหเกิดคาใชจายการผลิตตอหนวยลดลง
บริษัทมีสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวม ในป 2554 และป 2555 คิดเปนสัดสวนเทากับรอย
ละ 12.30 และ รอยละ 14.18 คิดเปนคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 122.44 ลานบาท และ 153.18 ลานบาท
ตามลําดับ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหบริษัทมีสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น เกิดจาก
1. คาโฆษณาและสงเสริมการขายในประเทศ เปนคาใชจายที่เปนไปตามขอตกลงสําหรับการจําหนาย
สินคาใหกับกลุมรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) ไดแก เทสโก โลตัส บิ๊กซี และโฮมโปร
เมื่อรายไดจากการจําหนายผาน Modern Trade เพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงมีคาโฆษณาและสงเสริมการ
ขายดังกลาวที่จะตองจายเพิ่มขึ้นเชนกัน โดยคาใชจายสําหรับการโฆษณาและสงเสริมการขายที่
จายใหกับ Modern Trade ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน มีรายละเอียดในภาพรวมทั้งหมดแยกเปนแตละ
รายการที่ตองจายใหกับแตละแบรนด (เทสโก โลตัส บิ๊กซี และโฮมโปร) ดังนี้
¾ คาสวนลดพิเศษทางการคา (Rebate) คิดเปนสัดสวนรอยละตามยอดขาย
¾ คาใชจายสําหรับพนักงานดานการตลาด คิดเปนคาใชจายคงที่ตอเดือน
¾ คาใชจายทางดานการตลาด คิดเปนสัดสวนรอยละตามยอดขาย
¾ คาใชจายเกี่ยวกับการกระจายสินคา คิดเปนสัดสวนรอยละตามยอดขาย
¾ คาใชจายสวนลดสําหรับการเปดสาขาใหม คิดตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
¾ คาใชจายสวนลดสําหรับโปรโมชั่นครบรอบป (Thank You Bonus) คิดเปนสัดสวนรอย
ละเฉพาะยอดขายสําหรับเดือนธันวาคมในแตละป
¾ คาใชจายพิเศษจายคงที่ คิดตามเงื่อนไขที่ตกลงกันตอป
2. คาโฆษณาและสงเสริมการขายตางประเทศที่ลูกคาตางประเทศบางรายมีการคิดคาใชจายดังกลาว
กับทางบริษัทซึ่งเริ่มเกิดขึ้นในชวงปลายป 2554
3. คาบริการขนสงและคาระวางสินคาในประเทศตามจํานวนเที่ยวรถขนสงที่เพิ่มขึ้น จากยอดจําหนาย
ใหกับกลุมรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) เพิ่มสูงขึ้น
4. คาตอบแทนกรรมการผูบริหารที่มีการปรับโครงสรางเงินเดือนใหมในชวงป 2555
5. คาเสื่อมราคาทรัพยสินที่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมีมูลคาคาเสื่อมราคาโดยเปรียบเทียบระหวางป
2554 และ 2555 เทากับ 2.38 ลานบาท และ 6.53 ลานบาท ตามลําดับ จากการลงทุนในสินทรัพย
ที่เพิ่มขึ้น
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สําหรับสัดสวนตนทุนทางการเงินตอรายไดรวมของบริษัท ในป 2554 และป 2555 เทากับรอยละ 2.71 และรอย
ละ 3.11 หรือคิดเปนมูลคาเทากับ 27.01 ลานบาท และ 33.60 ลานบาท ตามลําดับ
ตนทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นเปนดอกเบี้ยจายที่เกิดจากการกูยืมเงินกับสถาบันการเงินเพื่อใชหมุนเวียนในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยมียอดคงคางวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554
และป 2555 เทากับ 367.29 ลานบาท และ 393.92 ลานบาท ตามลําดับ และมียอดคงคางวงเงินกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และป 2555 เทากับ 151.59 ลานบาท และ 125.34 ลานบาท ตามลําดับ
อัตรากําไรขั้นตน และอัตรากําไรสุทธิ
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตน ในป 2554 และ ป 2555 คิดเปนสัดสวนกําไรขั้นตนตอรายไดจากการขาย รอยละ
17.20 และรอยละ 20.01 หรือคิดเปนมูลคากําไรขั้นตน เทากับ 169.02 ลานบาท และ 213.05 ลานบาท ตามลําดับ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปกอน เกิดจากการปรับตัวลดลงของราคาไม
ยางพาราที่ประมาณรอยละ 60 ประกอบกับอยูในชวงที่บริษัทตัดสินใจที่จะเจรจาเพื่อขอปรับราคาสินคากับลูกคา ซึ่งทาง
ลูกคายอมรับการปรับเพิ่มขึ้นของราคาสินคา ผลจากคําสั่งซื้อของลูกคาที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งชวยลดคาใชจายในการผลิตคงที่ตอ
หนวยลงได และนโยบายการปรับกระบวนการเพื่อลดตนทุนการผลิตสินคา
เมื่อพิจารณาอัตรากําไรสุทธิของบริษัท พบวา บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิในป 2554 และป 2555 เทากับ รอยละ 3.04
และรอยละ 3.30 หรือคิดเปนมูลคากําไรสุทธิเทากับ 30.23 ลานบาท และ 35.64 ลานบาท ตามลําดับ
ในป 2554 จากขอมูลตามงบการเงินรวม ไดแสดงรายการกําไรจากการตีราคาทรัพยสิน จํานวน 274.78 ลาน
บาท โดยกําไรจากการตีราคาสินทรัพย ที่เกิดขึ้นในป 2554 มูลคา 274.78 ลานบาท เกิดจากในระหวางเดือนมีนาคมถึง
เดือนกรกฎาคม 2554 อาคารและเครื่องจักรของบริษัท ซึ่งรวมสวนที่ซื้อมาจากกลุมบริษัทในเครือในป 2553 และ 2554 ได
ถูกประเมินราคาโดยผูประเมินราคาอิสระ 2 ราย โดยการประเมินราคาดังกลาวทําใหมูลคาตามบัญชีของอาคารและ
เครื่องจักร เพิ่มขึ้นประมาณ 170.6 ลานบาท และ 104.1 ลานบาท ตามลําดับ ดังนั้นภายหลังจากรายการดังกลาวแลว งบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไดแสดงตัวเลขกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดป 2554 เทากับ 305.01 ลานบาท
โดยผลกระทบสําคัญตอผลประกอบการโดยรวมที่ผานมาของบริษัท สําหรับปจจัยภายนอก ในชวงป 2555 บริษัท
ไมไดรับผลกระทบจากการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของราคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตแตอยางใด แตทั้งนี้บริษัทไดรับผลกระทบบาง
จากปริมาณการคําสั่งซื้อสําหรับการผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดจากลูกคาตางประเทศลดลง แตบริษัทยังไดรบั คําสั่ง
ซื้อจากกลุมลูกคารานคาปลีกขนาดใหญในประเทศ (Modern Trade) เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ซึ่งชวยชดเชยรายไดจากการ
จําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด สงผลใหปรับตัวลดลงจากเดิมเพียงเล็กนอยเทานั้น และในสวนของเฟอรนิเจอรไม
ยางพาราบริษัทไดรับคําสั่งซื้อเพิ่มสูงขึ้นมากจากกลุมลูกคาในประเทศญี่ปุน โดยปริมาณคําสั่งซื้อจากลูกคาที่เขามาเพิ่มขึ้น
หรือลดลงสงผลตอคาใชจายในการผลิตคงที่ตอหนวยที่จะเกิดการประหยัดตอขนาด (Economies of scale) ซึ่งจะชวยให
บริษัทสามารถบริหารจัดการตนทุนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น สําหรับปจจัยภายในคือ ที่ผานมาเพื่อใหสามารถรองรับคําสั่ง
ผลิตที่มีเขามามากขึ้น บริษัทใชวิธีการขยายกําลังการผลิตผานการเพิ่มจํานวนชั่วโมงการทํางานของแรงงาน สงผลใหบริษัท
มีคา แรงงานเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทวางแผนในการเพิ่มกําลังการผลิตผานการลงทุนในเครื่องจักรใหมากขึ้นจากเดิม และใน
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สวนของคาใชจายในการขายและบริหาร
มีคาใชจายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากการปรับเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการ
สงเสริมการขายภายในประเทศ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกับกลุมลูกคารานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade)
12.2.2 ฐานะทางการเงินของบริษัท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 บริษัทมีมูลคาสินทรัพยหมุนเวียน เทากับ 248.06 ลานบาท และ
345.37 ลานบาท ตามลําดับ มีรายละเอียดในแตละรายการที่สําคัญ ดังตอไปนี้
-

ลูกหนี้การคา – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 มีมูลคาลูกหนี้การคา – สุทธิ เทากับ 94.90
ลานบาท และ 110.46 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 10.78 และรอยละ 11.21
ตามลําดับ โดยลูกหนี้การคาปรับตัวเพิ่มขึ้นตามรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีรายการลูกหนี้การคา - สุทธิเทากับ 110.46 ลานบาท แบงเปน
ลูกหนี้การคา – บริษัทที่เกี่ยวของกัน 9.17 ลานบาท ที่เกิดจากการขายเฟอรนิเจอร และกระดาษปดผิวสําหรับ
ใชในการผลิตเฟอรนิเจอรใหกับบริษัทที่เกี่ยวของกันจํานวน 27.65 ลานบาท คือ บริษัท อินเด็กซอินเตอรเฟรน
จํากัด และ บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีกรรมการเปนคูสมรสของนายอารักษ สุขสวัสดิ์
ซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูถือหุน กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนามและผูบริหารของบริษัท และลูกหนี้การคา –
บริษัทอื่น 101.29 ลานบาท ซึ่งมูลคาลูกหนี้การคาโดยสวนใหญประมาณรอยละ 73 อยูในกลุมลูกหนี้การคาที่
ยังไมถึงกําหนดชําระ ปจจุบันลูกคาที่บริษัทพิจารณาใหเครดิตเทอมทั้งหมดจะเปนลูกคา Modern Trade
ภายในประเทศ ซึ่งที่ผานมากลุมลูกคาดังกลาวไมมีปญหาเรื่องการเรียกเก็บหนี้แตอยางใด สําหรับลูกคา
ตางประเทศบริษัทกําหนดเงื่อนไขการชําระเงินเปน L/C at sight หรือการโอนเงินทันที (T/T) กอนวันสงสินคา
(Shipment Date)
สามารถแสดงขอมูลอายุหนี้ที่คางชําระได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามตารางดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

หนวย : ลานบาท

มูลคาลูกหนี้การคา
ยังไมถึงกําหนดชําระ

7.09

77.32%

2.08

22.68%

- ระหวาง 3 - 6 เดือน

-

0.00%

- ระหวาง 7 - 12 เดือน

-

0.00%

- เกินกวา 12 เดือน

-

0.00%

รวมลูกหนี้การคา

9.17

100.00%

คางชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
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หนวย : ลานบาท

บริษัทอื่น
มูลคาลูกหนี้การคา
ยังไมถึงกําหนดชําระ

74.19

73.25%

- ไมเกิน 3 เดือน

26.92

26.58%

- ระหวาง 3 - 6 เดือน

0.17

0.17%

- ระหวาง 7 - 12 เดือน

0.01

0.00%

- เกินกวา 12 เดือน

0.00

0.00%

รวมลูกหนี้การคา

101.29

100.00%

คางชําระ

บริษัทไดกําหนดนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากขอมูลทางสถิติเกี่ยวกับการ
เรียกเก็บหนี้จากลูกคาในอดีต ซึ่งมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยกําหนดนโยบายที่จะ
ติดตามลูกหนี้ใหชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่ใหเครดิตเทอมใหไดทั้งหมด ดังนี้
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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทไดนําลูกหนี้การคาจํานวนเงินประมาณ 32.3 ลานบาท ไปขายลด
แกสถาบันการเงินสองแหง ภายในวงเงินสินเชื่อรวม 80.00 ลานบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากการขายลดลูกหนี้การคา (Factoring) ดังกลาวมีสิทธิไล
เบี้ยจํานวนเงินประมาณ 23.60 ลานบาท (ซึ่งเปนจํานวนเงินที่อยูระหวางการรอเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้
การคาที่ทางบริษัทไดนําไปขายลดตอสถาบันการเงิน) โดยไดแสดงเปนหนี้สินในรายการ “เจาหนี้จากการ
ขายสิทธิเรียกรองลูกหนี้การคา”
ปจจุบันบริษัทไดรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อประเภทขายลดลูกหนี้ (Factoring) จากสถาบันการเงิน
2 แหง รวม 80.00 ลานบาท โดยตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน สําหรับวงเงิน Factoring บริษัทจะตองถูก
หักลดลูกหนี้การคาที่นําไปขายลด โดยทางสถาบันการเงินจะใหการสนับสนุนวงเงินหมุนเวียนโดยทั่วไปใน
อัตรารอยละ 80 ของยอดลูกหนี้การคาทั้งหมดที่นําไปขาย หรือตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ซึ่งจะมีความแตกตาง
กันในแตละสถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุน เมื่อทางบริษัทไดรับวงเงินขายลดจากสถาบันการเงินแลว จะ
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มีคาใชจายดอกเบี้ยคิดตามอัตราที่ตกลงกัน โดยคํานวณจากยอดเงินที่ทางสถาบันการเงินใหการสนับสนุน
และเมื่อถึงวันครบกําหนดที่ทางสถาบันการเงินจะเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การคาของบริษัท หากทางสถาบัน
การเงินไดรับการจายชําระหนี้ครบถวนจากลูกหนี้การคาแลว ทางสถาบันการเงินจะโอนเงินสวนที่เหลือคืน
ใหกับบริษัท ยกตัวอยาง หากมีเงื่อนไขขายลดหนี้ที่รอยละ 80 ในวันที่ไดรับการจายชําระเงินจากลูกหนี้
การคาแลว ทางสถาบันการเงินจะโอนเงินคืนใหกับทางบริษัท อีกรอยละ 20
นอกจากนี้ สําหรับการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อประเภทขายลดลูกหนี้ (Factoring) ทางบริษัท
ไมจําเปนตองจัดหาสินทรัพยเพื่อเปนหลักประกันสําหรับวงเงินสินเชื่อประเภทนี้ ซึ่งจะเปนผลดีตอบริษัทใน
แงของการไมมีภาระในหลักทรัพยเพื่อใชค้ําประกัน และเปนการเสริมสภาพคลองทางการเงินใหกับบริษัท
อีกรูปแบบหนึ่ง ในกรณีที่ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งบริษัทมียอดคงคางเต็มในวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) ทาง
บริษัทก็สามารถใชวงเงินสินเชื่อ Factoring เพื่อเสริมสภาพคลองในชวงเวลาดังกลาวได
- สินคาคงเหลือ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 มีมูลคาสินคาคงเหลือ – สุทธิ เทากับ
121.97 ลานบาท และ 211.22 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 13.86 และรอยละ
21.44 ตามลําดับ
สินคาคงเหลือของบริษัทคือ วัตถุดิบที่เตรียมไวใชในการผลิต สินคาระหวางทํา และสินคาสําเร็จรูป
ที่เก็บสตอกไวเพื่อจําหนาย รวมถึงเฟอรนิเจอรที่นําเขาจากตางประเทศและที่สั่งซื้อจากภายในประเทศเพื่อ
จําหนาย โดยมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจากปริมาณการ
ขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาวทําใหบริษัทจําเปนตองวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ และการจัดเก็บสต็อกสินคาคงเหลือ
ใหเพียงพอตอปริมาณความตองการ และจะตองปองกันปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะใชในการผลิต
เพื่อใหสามารถจัดจําหนายสินคาใหกับลูกคาไดทันเวลา
สําหรับการผลิตและจําหนายสินคาใหกับ Modern Trade ภายในประเทศ ซึ่งโดยสวนใหญสินคาที่
ผลิตใหกับ Modern Trade ภายในประเทศจะเปนผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมปาติเคิลบอรด บริษัทมีเงื่อนไข
จะตองผลิตสินคาสําเร็จรูปเพื่อจัดเก็บสต็อกไวรอการสงมอบ โดยทาง Modern Trade จะแจงปริมาณการ
สงมอบสินคาสําเร็จรูปที่บริษัทผลิตไวรอเปนครั้ง ๆ ไป ซึ่งทางบริษัทจําเปนที่จะตองมีสต็อกสินคาไว
เพียงพอและควบคุมใหมีการสงมอบสินคาไดตรงตอเวลา
โดยหากพิจารณามูลคาสินคาคงเหลือ – สุทธิ ระหวาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 จะ
พบวา ในป 2555 บริษัทมีปริมาณสินคาคงเหลือเพิ่มสูงขึ้นมาก สาเหตุดังกลาวเกิดจาก ณ วันสิ้นงวดป
2555 บริษัทมีมูลคาสินคาในสต็อกเพื่อรอการสงมอบสําหรับกลุมเฟอรนิเจอรไมยางพาราเพื่อสงออกไป
จําหนายในประเทศญี่ปุน และเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดที่รอสงมอบใหกับกลุมลูกคารานคาปลีกขนาด
ใหญ (Modern Trade) เปนจํานวนมาก
หากพิจารณาระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (คํานวณโดยใชสินคาคงเหลือ – กลุมสินคาสําเร็จรูป โดยไม
รวมสินคาระหวางผลิต สินคาระหวางทางและวัตถุดิบที่ใชในการผลิต) ในชวงป 2554 และป 2555 พบวา
บริษัทมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย เทากับ 31.74 วัน และ 43.22 วัน ตามลําดับ หรือคิดเปนระยะเวลาใน
การจัดเก็บสต็อกสินคาสินคาสําเร็จรูปจนกวาจะสามารถจําหนายไดใชเวลาประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง โดย
จํานวนวันที่เพิ่มขึ้นดังกลาว เปนไปตามปริมาณสต็อกสินคาสําเร็จรูปที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจากมูลคา
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78.28 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้นเปน 126.21 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตาม
การขยายตัวของรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
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 31 ธันวาคม 2555
บริษัทไดตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลาสมัยและเคลื่อนไหวชา เปนจํานวน 2.35 ลานบาท
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 บริษัทมีมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน เทากับ 632.14 ลานบาท และ
639.85 ลานบาท ตามลําดับ มีรายละเอียดในแตละรายการที่สําคัญ ดังตอไปนี้
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 มีมูลคาที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ – สุทธิ เทากับ 358.13 ลานบาท และ 395.43 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวม เทากับรอย
ละ 40.69 และรอยละ 40.14 ตามลําดับ โดยในระหวางป 2555 บริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมในสวนของ
เครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิต ยานพาหนะสําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ และการกอสรางอาคาร และ
สวนปรับปรุงอาคารเพื่อขยายกําลังการผลิต
- สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 มีมูลคาสวนเกินทุน
จากการตีราคาทรัพยสิน – สุทธิ เทากับ 253.15 ลานบาท และ 229.42 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพย
รวม เทากับรอยละ 28.76 และรอยละ 23.29 ตามลําดับ
ในป 2554 บริษัทใชราคาประเมินซึ่งเปนวิธีตีราคาใหมในการวัดมูลคาอาคาร และเครื่องจักรเพื่อรับรู
มูลคายุติธรรมของทรัพยสินที่เปลี่ยนแปลงไปจากมูลคาตามบัญชีอยางมีนัยสําคัญ โดยใชวิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) สําหรับการประเมินราคาเครื่องจักร และใชวิธีตนทุน (Cost Approach)
สําหรับการประเมินราคาอาคาร ในระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2554 อาคาร และเครื่องจักร
ของบริษัทซึ่งรวมสวนที่ซื้อมาจากบริษัทที่เกี่ยวของกันในป 2553 และ 2554 ไดถูกประเมินราคาโดยผู
ประเมินราคาอิสระ โดยมีราคาประเมินในสวนอาคารประมาณ 218.00 ลานบาท และสวนเครื่องจักร
ประมาณ 150.00 ลานบาท ซึ่งทําใหอาคาร และเครื่องจักร มีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเพิ่มขึ้น
ประมาณ 170.6 ลานบาท และ 104.10 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทบันทึกมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่
เพิ่มขึ้นดังกลาวเปน รายการสวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน
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สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 บริษัทมีมูลคาสินทรัพยรวม เทากับ 880.20 ลานบาท และ 985.22
ลานบาท ตามลําดับ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหรายการสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 เกิดจากบริษัทมี
มูลคาสินคาคงเหลือ – สุทธิ เพิ่มขึ้นจากเดิม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีมูลคาเทากับ 121.97 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน
211.22 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สภาพคลอง
บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 เทากับ 0.41 เทา และ 0.50 เทา
ตามลําดับ โดยอัตราสวนสภาพคลอง เกิดจากรายการสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งหากพิจารณาจากตัวเลข
ดังกลาว อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุเกิดจากบริษัทมีมูลคาสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดยมีมูลคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 เทากับ 248.06 ลานบาท และ 345.37 ลานบาท ตามลําดับ โดยบริษัทมีมูลคา
หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และป 2555 เทากับ 603.71 ลานบาท และ 686.33 ลานบาท ตามลําดับ
โดยมูลคาหนี้สินหมุนเวียนที่ผานมา เพิ่มขึ้นจากรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และ
เจาหนี้การคาเปนสําคัญ
นอกจากนี้หากพิจารณาจากอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว พบวา บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 เทากับ 0.18 เทา และ 0.16 เทา ตามลําดับ บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองหมุน
เร็วลดลงเล็กนอยจากสาเหตุของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของมูลคาหนี้สินหมุนเวียน จากรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจาหนี้การคาเปนสําคัญ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง และสภาพคลองหมุนเร็วคอนขางต่ํา เนื่องจากที่ผานมา
นับตั้งแตชวงป 2550 ถึงป 2554 บริษัทมีการลงทุนเพื่อสั่งซื้อเครื่องจักร และการลงทุนปรับปรุงอาคารเพื่อใชใน
กระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง
โดยแหลงที่มาของเงินลงทุนสวนหนึ่งมาจากกระแสเงินสดที่ใชในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท และสวนหนึ่งมาจากการไดรับการสนับสนุนวงเงินกูยืมระยะสั้นประเภท Revolving จากสถาบันการเงิน ซึ่งไม
สอดคลองกับการลงทุนของบริษัทซึ่งเปนการลงทุนในสินทรัพยไมหมุนเวียน ทั้งนี้ ในระยะหลังนับตั้งแตป 2554 บริษัทเริ่ม
ไดรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อที่สอดคลองกับรูปแบบการลงทุนแลว
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 บริษัทมีมูลคาหนี้สินหมุนเวียน เทากับ 603.71 ลานบาท และ
686.33 ลานบาท ตามลําดับ มีรายละเอียดในแตละรายการที่สําคัญ ดังตอไปนี้
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 มี
มูลคาเทากับ 367.29 ลานบาท และ 393.92 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและสวนของผูถือหุน เทากับ
รอยละ รอยละ 41.73 และรอยละ 39.98 ตามลําดับ วงเงินคงคางเพิ่มขึ้นตามความตองการเพื่อเบิกใช
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
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- เจาหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 มีมูลคาเทากับ 137.22 ลานบาท และ 166.60
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและสวนของผูถือหุน เทากับรอยละ 15.59 และรอยละ 16.19
ตามลําดับ บริษัทมีมูลคาเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของยอดขาย ในระหวางป 2554 และ ป 2555
มีระยะเวลาการจายชําระหนี้ เทากับ 66.55 วัน และ 64.21 วัน ตามลําดับ โดยบริษัทสามารถบริหาร
ระยะเวลาการจายชําระหนี้ไดใกลเคียงกันตลอดชวงที่ผานมา
หนี้สินไมหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 บริษัทมีมูลคาหนี้สินไมหมุนเวียน เทากับ 104.58 ลานบาท และ
91.35 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดในรายการที่สําคัญ ดังนี้
- เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 มีมูลคาเทากับ 95.90 ลานบาท และ
71.36 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและสวนของผูถือหุน เทากับรอยละ 10.89 และรอยละ 7.24
ตามลําดับ โดยที่ผานมา บริษัทขอรับการสนับสนุนวงเงินกูยืมระยะยาวเพื่อใชสําหรับขยายการกอสราง
อาคารโรงงาน และลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณสําหรับใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
รวมถึงการจัดโครงสรางวงเงินสินเชื่อเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชเงิน และวงเงินสินเชื่อเพื่อใช
ประกอบการจัดโครงสรางกลุมกิจการในระหวางป 2553 และ 2554 ที่ผานมา
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 บริษัทมีมูลคาหนี้สินรวม เทากับ 708.29 ลานบาท และ 777.67 ลาน
บาท ตามลําดับ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหรายการหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเกิดจากมูลคาสินคาคงเหลือ – สุทธิ ที่เพิ่มขึ้น
จาก 121.97 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปน 211.22 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 บริษัทมีมูลคาสวนของผูถือหุน เทากับ 171.91 ลานบาท และ
207.55 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดในรายการที่สําคัญ ดังนี้
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน
เทากับ 100.00 ลานบาท และ 100.00 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและสวนของผูถือหุนเทากับรอยละ
11.36 และรอยละ 10.15 ตามลําดับ โดยในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555
ไดมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 130.00 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 520.00 ลานหุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 0.25 บาท โดยหุนสามัญจํานวน 120.00 ลานหุน จะจัดสรรเพื่อเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไป
- กําไรสะสม – ที่ยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 บริษัทมีกําไรสะสม – ที่ยังไมได
จัดสรรเทากับ 31.93 ลานบาท และ 89.50 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและสวนของผูถือหุนเทากับ
รอยละ 3.63 และรอยละ 9.08 ตามลําดับ โดยในสวนของกําไรสะสม – ที่ยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 นี้ คิดเปนสวนรายการตัดจายจากสวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินในสวนอาคาร และเครื่องจักร ซึ่ง
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โอนเขากําไรสะสมและไมสามารถจายเปนเงินปนผลไดเทากับ 45.36 ลานบาท โดยมีสวนกําไรสะสมที่
สามารถจายเปนเงินปนผลไดเทากับ 44.14 ลานบาท
- องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 มีมูลคาเทากับ 35.49 ลาน
บาท และ 11.75 ลานบาท ตามลําดับ ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลคาเทากับ 35.49 ลานบาท ประกอบดวย
1. การเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 600 บาท
2. สวนเกินทุนจากการตีราคา – สุทธิ ประกอบดวย อาคารเทากับ 166.18 ลานบาท และเครื่องจักร
เทากับ 86.97 ลานบาท
3. สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.67 ลานบาท เปน
ผลมาจากการซื้อสินทรัพยจาก 4 บริษัทในเครือในชวงการปรับโครงสรางกิจการในราคาที่สูงกวา
มูลคาทางบัญชีของทรัพยสิน ณ วันที่ซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลคาเทากับ 11.75 ลานบาท ประกอบดวย
1. สวนเกินทุนจากการตีราคา – สุทธิ ประกอบดวย อาคารเทากับ 157.66 ลานบาท และเครื่องจักร
เทากับ 71.76 ลานบาท
2. สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.67 ลานบาท เปน
ผลมาจากการซื้อสินทรัพยจาก 4 บริษัทในชวงการปรับโครงสรางกิจการในราคาที่สูงกวามูลคาทาง
บัญชีของทรัพยสิน ณ วันที่ซื้อ
กระแสเงินสด สําหรับงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน
บริษัทมีเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน เทากับ 60.91 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชวงป
2555 เกิดจากบริษัทสามารถทํากําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดไดเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน มีมูลคาเทากับ 41.64
ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงปกอนที่ 32.14 ลานบาท ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 89.21 ลานบาท
และลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น 15.94 ลานบาท สองรายการดังกลาวสงผลใหกระแสเงินสดลดลง ในขณะที่บริษัทมีรายการ
เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 29.38 ลานบาท และรายการบวกกลับคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี 63.25 ลานบาท ตามที่
กลาวมาเปนรายการสําคัญซึ่งสงผลตอเงินไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงานสุทธิที่เกิดขึ้นในงวดดังกลาว
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน
บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน เทากับ ติดลบ 34.97 ลานบาท รายการที่สําคัญประกอบดวย ในชวงป
2555 มีเงินสดจายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพิ่มขึ้น 44.96 ลานบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดรับจากการจําหนายเงิน
ลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเผื่อขาย 10.00 ลานบาท
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เทากับ ติดลบ 27.64 ลานบาท รายการที่สําคัญประกอบดวย เงิน
สดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 26.66 ลานบาท เงินสดรับจากเจาหนี้จากการ
ขายสิทธิเรียกรองในลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น 11.17 ลานบาท เบิกใชเงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 9.66 ลานบาท ในขณะที่มี
กระแสเงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 35.90 ลานบาท และจายดอกเบี้ย 34.39 ลานบาท
หนาที่ 2.12 สวนเพิ่มเติม - 21

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เทากับ 1.63 ลานบาท
หากพิจารณาจากอัตราสวน Cash Cycle จะพบวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
เทากับ 34.72 วัน ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย เทากับ 43.22 วัน และระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยเทากับ 64.21 วัน ซึ่งทําให
บริษัทมี Cash Cycle เทากับ 13.72 วัน
รายจายเพื่อการลงทุน
รายจายเพื่อการลงทุนของบริษัทที่ผานมา มีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนในการกอสรางอาคารโรงงงาน เครื่องจักรและ
อุปกรณสําหรับขยายกําลังการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีรายละเอียดรายจายเพื่อการลงทุน ดังตอไปนี้
ตารางรายละเอียดรายจายเพื่อการลงทุน
หนวย : ลานบาท

ป 2554
รายจายเพื่อการลงทุนในสินทรัพยถาวร

330.69

ป 2555
44.96

หมายเหตุ : มูลคาการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอยางมีนยั สําคัญที่เกิดขึ้นในชวงป 2554 เกิดจากบริษัทซื้อทรัพยสินจากบริษัท
ในเครือรวม 4 บริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน เพื่อประกอบการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจที่เกิดขึ้น
ในชวงป 2553 และ 2554 โดยราคาซื้ออาคาร และเครื่องจักรเปนไปตามราคาตลาดที่ประเมินโดยผู
ประเมินราคาอิสระ ไดแก บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด และบริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ จํากัด โดย
สวนเกินจากมูลคาทางบัญชีจะแสดงอยูในสวนของผูถือหุน รายการ – สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกัน ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จํานวน ติดลบ 52.25 ลานบาท และ ติดลบ
217.67 ลานบาท สําหรับป 2553 และ 2554 ตามลําดับ
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