บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยความเสี่ยง
กอนการตัดสินใจในการลงทุน ผูลงทุนควรใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการพิจารณาปจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอหุนสามัญของบริษัท ตลอดจนขอมูลรายละเอียดอื่นในเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้ ปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในหัวขอ
นี้มิไดเปนความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู ดังนั้น ปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทมิไดรับทราบในขณะนี้ หรือที่บริษัทเห็นวาเปน
ปจจัยความเสี่ยงที่ไมเปนสาระสําคัญในปจจุบัน อาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอธุรกิจ หรือผลการดําเนินงาน
ของบริษัท ในอนาคตได
อนึ่ง ขอความในลักษณะการคาดการณในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เชน การใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาด
วา” “เห็นวา” “อาจจะ” “มีแผนการ” หรือ “ประมาณ” เปนตน หรือคําหรือขอความอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกัน หรือการ
คาดการณเกี่ยวกับแผนการประกอบธุรกิจ ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท นโยบายของรัฐบาล และอื่นๆ เปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนได
ปจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนสามัญของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ สามารถสรุปไดดังนี้
ก. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน

Update ขอมูลสําหรับ งวด 6 เดือนแรก ป 2556

1.1 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ
ปรับปรุงขอมูล เพื่อกระชับขอมูลใหอานไดงายขึ้น
ป 2553-2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีลูกหนี้การคาและรายไดคางรับกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญจํานวน 54.91 ลานบาท, 63.57 ลานบาท, และ 68.57 ลานบาท และ 83.22 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ
30.15, รอยละ 29.67, และรอยละ 26.56 ของรายไดจากการขายและบริการ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 38.53, รอยละ
35.6135.58, และรอยละ 34.7334.69 และรอยละ 36.79 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ตามลําดับ ซึ่งสัดสวนลูกหนี้การคา
และรายไดคางรับตอสินทรัพยรวมอยูในระดับสูง ประกอบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีรายไดคางรับอยูใน
อัตราสวนรอยละ 37.87 ของลูกหนี้การคาและรายไดคางรับกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งเปนสัดสวนที่สูง และมี
ระยะเวลาที่นานขึ้น เนื่องจากบริษัทตองใชเวลาในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อเปดใบแจงหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกคานานขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุมลูกคาภาครัฐ (รายละเอียดโปรดดูในสวนที่ 2.12 ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน ในสวนของลูกหนี้
การค า และรายไดคา งรั บ) ดัง นั้น หากลูกคา ของกลุมบริษัท มีลัก ษณะเปน หนี้สูญ หรือหนี้สงสัย จะสู ญ เปน จํา นวนที่ มี
นัยสําคัญ และระยะเวลาในการเปดใบแจงหนี้ที่นานขึ้นจะเปนผลใหบริษัทรับชําระหนี้ลาชาเชนเดียวกัน ซึ่ง อาจสงผล
กระทบตอสภาพคลองทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งในป 2553-2555และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ-กิจการอื่นที่คางชําระเกินกําหนดมากกวา 180 - 360 วัน อยูในอัตราสวนรอยละ 3.75, รอย
ละ 3.60 และรอยละ 6.47และรอยละ 4.05 ของลูกหนี้การคาและรายไดคางรับกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามลําดับ
และบริษัทมีลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ-กิจการอื่นที่คางชําระเกินกําหนดมากกวา 360 วัน ในอัตราสวนรอยละ 19.94,
รอยละ 18.06 และรอยละ 18.29และรอยละ 18.07 ของลูกหนี้การคาและรายไดคางรับกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามลําดับ ซึ่งลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ-กิจการอื่นที่คางชําระเกินกําหนดมากกวา 180 – 360 วัน และ เกินกําหนด
มากวา 360 วัน มีสัดสวนในระดับที่สูง ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระหนี้ดังกลาว ประกอบกับความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการใหเครดิตแกลูกคา หากบริษัทไมมีกระบวนการควบคุม ตรวจสอบและติดตามการ
ใหเครดิตแกลูกคาเปนอยางดี
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นอกจากลูกหนี้การคาปกติของบริษัทแลว บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทไดมีการ
ใหบริการออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ใหแกลูกคาในกลุมธุรกิจเกี่ยวกับการ
ใหบริการทางการแพทยสวนหนี่งในลักษณะสัญญาเชาทางการเงินโดยมีระยะเวลาสัญญาเชา 5 ป ณ สิ้นป 2553 – 2555
และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินของบริษัทมีจํานวน 9.00 ลานบาท, 8.33 ลานบาท, และ
10.17 ลานบาท และ 9.11 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.32, รอยละ 4.66, รอยละ 5.14 และรอยละ 4.05 5.75
และรอยละ 6.49 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ซึ่งในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินของ
บริษัทมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและสอดคลองกับการขยายตัวรายไดของบริษัทและ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ลูกหนี้
ตามสัญญาเชาทางการเงินของบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 12.829.11 ลานบาท ดังนั้นบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการผิดชําระ
หนี้จากลูกคาตามสัญญาเชาทางการเงินดังกลาวหากบริษัทไมมีระบบการใหเครดิตแกลูกคาที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการ
คัดสรรลูกคาสัญญาเชาทางการเงิน ซึ่งจะกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต

เพิ่มเติมขอมูลหลัง Company Visit อธิบายถึงเหตุผลที่รายไดคางรับมีระยะเวลาคางนาน
อยางไรก็ตาม การใหเครดิตเทอมแกลูกคาเปนการดําเนินงานปกติทั่วไป บริษัทไดมีนโยบายเนนการควบคุม
คุณภาพของลูกหนี้การคาที่เปนลูกคารายใหม (ยกเวนลูกคารายใหญที่เปนนิติบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับทั่วไป)
จะตองมีการสั่งซื้อเปนเงินสดเปนระยะเวลาหนึ่งกอนที่จะมีการพิจารณาใหเครดิตในการสั่งซื้อ นอกจากนี้บริษัทยังมี
นโยบายการใหเครดิตเทอมที่รัดกุมกับลูกคาโดยมีการพิจารณาทบทวนเครดิตลูกคาและติดตามหนี้จากลูกหนี้อยางใกลชิด
ทุกราย ทั้งนี้สาเหตุของลูกหนี้การคาและรายไดคางรับมีระยะเวลาคางนานสวนใหญเกิดจากรายไดคางรับจากงานบริการ
ดูแลบํารุงระบบน้ํา Preventive Maintenance(PM) ในสวนของธุรกิจบริการทางการแพทย โดยปกติสําหรับลูกคาทั่วไปและ
ลูกคารายใหม บริษัทจะไมเขาดําเนินการใหบริการงาน PM กอนไดทําสัญญางานบริการกับลูกคา แตจะเขาดําเนินการ
บริการก็ตอเมื่อไดทําสัญญาแลว ทั้งนี้รายไดคางรับที่มีเวลาคางนานสวนใหญมาจากลูกคาเดิมและเปนหนวยงานภาครัฐ
ซึ่งบริษัทไดใหความสําคัญในการใหบริการอยางทันทวงที เนื่องจากเกี่ยวของกับสุขภาพและความปลอดภัยของผูปวย
ดังนั้นบริษัทจึงมีการเขาไปใหบริการกอนทําสัญญา โดยบริษัทจะสงใบเสนอราคาเพื่อใหลูกคาลงนามกอนเขาดําเนินงาน
ใหบริการ และหลังจากเสร็จสิ้นการใหบริการในแตละครั้งลูกคาจะตองลงนามในใบรายงานบริการ (Service Report)
สําหรับการออกใบแจงหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกคา บริษัทจําเปนตองรอสัญญาที่ลงนามโดยลูกคากอนถึงจะเปดใบแจง
หนี้เพื่อเรียกเก็บเงินได สวนสาเหตุในการรอสัญญาจากลูกคานานนั้นเนื่องจากลูกคาสวนใหญนั้นเปนโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลศูนยไตเทียมและเปนหนวยงานภาครัฐที่มีขั้นตอนการอนุมัติจายเงินที่ยาวกวาภาคเอกชน ทั้ ง นี้
นอกจากนี้ บริษัทไดใหฝายการเงินมีการจัดตั้งทีมงานสําหรับการติดตามการชําระหนี้จากลูกคาในกรณีที่ลูกหนี้มีการคาง
ชําระนานซึ่งในการทํางานสวนนี้จะมีการประสานงานรวมกับฝายขายและการตลาด โดยเริ่มทําการเฝาระวังและติดตาม
ลูกหนี้ที่เริ่มคางชําระนานเกินกวา 30 วัน ซึ่งบริษัทจะมีการตรวจทานเปนประจําทุกเดือน พรอมทั้งทํารายงานสรุประบุ
เหตุผลของความลาชาของลูกหนี้ในแตละราย และทุกๆไตรมาสตองมีการรายงานอายุลูกหนี้การคา และรายไดคางรับที่มี
ระยะเวลานานใหแกคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบถึงผลการติดตาม ทั้งนี้ในอดีตที่ผานมาลูกหนี้การคาจากลูกคา
หนวยงานภาครัฐ หรือลูกคาที่รับงานจากหนวยงานภาครัฐ ไมเคยเปนรายการหนี้สูญเลย นอกจากนี้ ประกอบกับ บริษัทได
มีการตั้งนโยบายคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกคาภาคเอกชนโดยพิจารณาจากลูกหนี้คางชําระหนี้เกิน 180 -360 วัน จะ
มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 50 ของยอดหนี้คงคาง และในกรณีที่ลูกหนี้มีอายุการชําระเงินเกินกวา 360
วัน บริษัทจะใชอัตราการตั้งเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 จากยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น โดยเริ่มตนใชนโยบาย
ดังกลาวตั้งแตตนป 2553 ซึ่งในป 2553 บริษัทไดมีการตั้งคาหนี้สงสัยจะสูญจํานวนเงิน 11.90 ลานบาท หรือในอัตรารอย
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ละ 21.71 ของลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ ซึ่งมูลหนี้หลักเปนของบริษัท เพรสิเดนท พารค เฮาซิ่ง ดีเวลอปเมนท จํากัด
จํานวน 10.06 ลานบาท ซึ่งผิดชําระหนี้ตั้งแตป 2541 เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรงใน
ประเทศไทยทําใหลูกหนี้รายดังกลาวไมสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได อยางไรก็ดี บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท ไดทําการฟองรองขอชําระหนี้ในเรื่องผิดสัญญาวาจางทําของตั้งแตป 2542 เปนตนมา ณ เมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2551 ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ดังกลาวชําระเงินตนคืนบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด จํานวนเงิน
10 ลานบาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป ตอมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ลูกหนี้ดังกลาวไดถูกฟองลมละลายโดย
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง และศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนี้ดังกลาว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 บริษัท
เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัดไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมเปนที่เรียบรอย อยางไรก็ดี จาก
ความเห็นของผูบ ริหารของบริษัท คาดวา การไดรับ ชํา ระหนี้จํานวนเงิน ดังกลาวหลัง คดีเสร็จสิ้น มี ความเปน ไปไดนอ ย
นอกจากนี้ นอกจากนี้ในชวงปลายป 2555 บริษัทไดมีการตั้งนโยบายคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกคาภาครัฐเพิ่มเติม
โดยพิจารณาจากลูกหนี้ที่มีอายุการชําระหนี้เกินกวา 540 -720 วัน จะมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 50
ของยอดหนี้คงคาง และในกรณีที่ลูกหนี้มีอายุการชําระเงินเกินกวา 720 วัน บริษัทจะใชอัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในอัตรารอยละ 100 จากยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น โดยเริ่มตนใชนโยบายดังกลาวในชวงปลายป 2555 ที่ผานมา
เพิ่มเติมขอมูลที่บริษัทมีการนํานโยบายตั้งคาเผื่อของลูกหนี้ภาครัฐมาใชสําหรับป 2555
เพิ่มเติมขอมูลที่บริษัทมีการนํานโยบายตั้งคาเผื่อของลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินมาใชสําหรับป 2556
สํา หรั บ ในสว นนโยบายคา เผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ ของสัญ ญาเชา ทางการเงิน แตเดิ มบริษัท ไดป รั บ ใช น โยบาย
หลักการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคาที่ไดกลาวไวขางตนมาปฎิบัติใช เพื่อเปนการบริหารความเสี่ยงในการ
ดูแลและเก็บชําระหนี้ในสวนของลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงิน เนื่องจากสัดสวนลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินมีการขยายตัว
สูงขึ้น ณ สิ้นป 2555 บริษัทเริ่มมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 0.07 ลานบาท และหลังจากชวงเวลาดังกลาวบริษัท
ไดรับชําระหนี้เปนที่เรียบรอยแลว ตอมาผูบริหารของบริษัทไดเล็งเห็นถึงการเพิ่มมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให
เหมาะสมกับลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินมากขึ้นและเสริมสรางในการดูแลและเก็บชําระหนี้ใหมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการ
เสนอนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินและเริ่มมาปฎิบัติใชตั้งแตตนป 2556 โดย
หากลูกหนี้มีการผิดงวดชําระหนี้มากกวา 6 งวดขึ้นไป บริษัทจะหยุดการรับรูรายไดงานบริการดูแลบํารุงรักษาและทําการ
ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 ของมูลคาลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินที่คงเหลืออยูเปนรายสัญญา
สําหรับลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้หากบริษัทนํานโยบายดังกลาวมาปฎิบัติใชในป 2555 บริษัทจะมีการ
ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 1.80 ลานบาท อันเปนผลทําใหกําไรสุทธิลดลงตามจํานวนดังกลาว อยางไรก็ดีในชวง
ระยะเวลา 3 ปที่ผานมาบริษัทไมเคยประสบปญหาหนี้สูญจากลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงิน หากเปนเพียงแตการผิดชําระ
หนี้รับชําระหนี้ลาชากวาวันครบกําหนดชําระหนี้แตอยางใดซึ่งมีนอยมาก และยังไมเคยตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
นับตั้งแตนํานโยบายดังกลาวมาใช เนื่องจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินสวนใหญคือโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ที่มีการประกอบกิจการเปนระยะเวลานานและมีความนาเชื่อถือ บริษัทจึงมิไดมีการกําหนดนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญแตอยางใดหนี้ที่ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวไว
1.2 ความเสี่ยงจากการจัดใหมีปริมาณสินคาคงคลังในระดับสูง
Update ขอมูลสําหรับ งวด 6 เดือนแรก ป 2556
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ณ สิ้นป 2553 -– 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีมูลคาสินคาคงเหลือเทียบกับสินทรัพยรวมของ
บริษัทคิดเปนสัดสวนรอยละ 33.81,รอยละ 38.4638.44, และรอยละ 38.4938.45 และรอยละ 37.95 ตามลําดับ ซึ่งการ
จัดใหมีสินคาคงคลังไวเพื่อดําเนินธุรกิจในปริมาณที่สูง จะทําใหบริษัทตองรับภาระคาใชจายในการจัดเก็บรักษาและตนทุน
ทางการเงินที่สูงเชน คาเชาโกดังเพื่อเก็บสินคา คาพนักงานดูแลคลังสินคา และการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยใน
คลังสินคา อีกทั้งบริษัทยังมีความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยและภัยตางๆทําใหสินคาคงคลังอาจเกิดการสูญเสีย นอกจากนี้
บริษัทอาจประสบปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงินไดหากผลิตภัณฑและอุปกรณมีอัตราการหมุนเวียนต่ํา และหากมี
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์อยางมีนัยสําคัญจะทํา
ใหสินคาในคลังลาสมัยและยากที่จะจําหนายออกไปซึ่งบริษัทอาจจะตองทําการบันทึกคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา
และทําใหกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทได
อยางไรก็ตาม ดวยบริษัทมีนโยบายเนนการใหบริการและการจัดจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณเกี่ยวของกับ
ระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์แบบครบวงจร ดังนั้นผลิตภัณฑและอุปกรณตางๆจะตองมีความพรอมในการใหบริการแกลูกคา
ทัน ตามเวลาที่ลู กค า ต อ งการ บริ ษั ท จึ ง จํ า เปน ตอ งจั ด หาผลิต ภัณ ฑแ ละอุป กรณ เก็ บ ไวใ หบ ริก ารแก ลูก คา ในปริ มาณ
คอนขางมากและผลิตภัณฑและอุปกรณหลักที่บริษัทจัดเก็บไวนั้นเปนผลิตภัณฑและอุปกรณประเภทหมุนเวียนเร็วมีอัตรา
การจําหนายออกที่คอนขางสูง ทั้งนี้บริษัทมีการจัดทํารายงานวิเคราะหอายุของสินคาคงเหลือ (Aging stock report) และ
รายงานการเคลื่อนไหวสินคา (Last moving stock report) ทุกๆสิ้นไตรมาส โดยทั้ง 2 รายงานนี้จะถูกสงตอไปยังฝายขาย
และฝายบริหารเพื่อวิเคราะหขอมูลโดยจะเนนสินคาที่มีการคางนาน เพื่อวางแผนและดําเนินการจัดจําหนายการสินคา
คงเหลือเหลานั้นไมใหมีการคางนานเพื่อปองกันการเสื่อมสภาพสินคาและความลาสมัยของสินคาคงเหลือ อยางไรก็ดี การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ในชวงระยะเวลาเกือบ 20 ปที่ผานมา ไมไดมีการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางมีนัยสําคัญนอกจากการพัฒนาทางดานการออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑใหมีลักษณะที่
สวยงามมากขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแตป 2554เปนตนมา บริษัทและบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด ไดมีการพิจารณาตั้งคาเผื่อการ
ลดลงของมูลคาสินคาในอัตรารอยละ 0.30 และรอยละ 0.40 ของตนทุนสินคาสําหรับสินคาสภาพปกติ ตามลําดับ ซึ่งอัตรา
ดังกลาวเปนอัตราการบริหารสินคาในสภาพรวมพิจารณาโดยผูบริหารของบริษัท และการตั้งคาเผื่อการลดลงของมูลคา
สินคาเทากับผลตางระหวางตนทุนสินคากับมูลคาที่คาดวาจะขายไดสําหรับสินคาที่คาดวาจะมีราคาขายต่ํากวาราคาทุน
และการตั้งคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาทั้งจํานวนสําหรับสินคาที่ชํารุดหรือเสียหายและสินคาที่ลาสมัย สําหรับการ
สั่งซื้อสินคานั้น บริษัทมีการกําหนดยอดขั้นต่ําของสินคาคงเหลือไว ซึ่งบริษัทจะทําการสั่งซื้อสินคาเมื่อระดับของสินคา
คงเหลือ มีจํานวนนอยกวายอดขั้น ต่ํา ที่กํา หนดไว โดยการกํ าหนดยอดสิน ค า คงเหลือขั้น ต่ําดังกลา ว มีการกํ าหนดให
สอดคลองกับตารางสินคาที่ใชในแตละโครงการ หรือ Bill of Quantity (BOQ) ที่บริษัทไดใหบริการแกลูกคาในแตละ
โครงการ ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทมีการเก็บสินคาคงเหลือใหสอดคลองกับปริมาณการใชงานจริงและเพื่อไมใหมีการเก็บสินคา
คงเหลือเกินความจําเปน และยังสามารถปองกันความลาสมัยของสินคาคงเหลือไดอีกดวย อีกทั้งการสั่งซื้อสินคาเปน
จํานวนมากในแตละครั้งสามารถทําใหบริษัทประหยัดตนทุนในการทํางานและคาการขนสงสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ
ได นอกจากนี้ บริษัทและบริษัท เออรวิง คอปเปอรเรชั่น จํากัด ไดมีการทํากรมธรรมประกันอัคคีภัยและภัยอื่นๆสําหรับ
สินคาคงคลัง ในวงเงินทุนประกันรวม 60.00 ลานบาทหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 78.95 70.24 ของสินคาคงเหลือสุทธิรวม
ณ วันที่ ธันวาคม 255530 มิถุนายน 2556 เพื่อปองกันผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากอัคคีภัยและภัย
อื่นๆได
เพิ่มเติมขอมูลหลัง Company Visit อธิบายถึงการสั่งซื้อสินคา บริษัทมีนโยบายกําหนดยอดสินคาคงเหลือขั้นต่ํา
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1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยและที่พักอาศัย
Update ขอมูลสําหรับ งวด 6 เดือนแรก ป 2556
ในป 2553 – 2555 และ งวด 6 เดือนแรกป 2556 บริษัทมีรายไดจากลูกคาในกลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยและที่พัก
อาศัยคิดเปนสัดสวนรอยละ 52.59, รอยละ 52.0049.79, และ รอยละ 49.7952.00 และรอยละ 54.28 ของรายไดรวมจาก
การขายและบริการ ตามลําดับ โดยลูกคาสวนใหญจะเปนผูประกอบการเพื่อการพาณิชยที่อยูในกลุมธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม (Food and Beverage) ดังนั้นหากความตองการซื้อหรือรายไดของผูบริโภคลดลงจะสงผลกระทบตอการ
ขยายตัวของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและความตองการใชระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์และรายไดของบริษัทได
อยางไรก็ตาม กลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับการอุปโภคบริโภค ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัย 4 ที่มี
ความจําเปนตอชีวิตประจําวัน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมใหประเทศไทยเปนครัวของโลก ทั้งนี้ นอกจาก
รายไดจากกลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยและที่พักอาศัยแลว ในป 2553-2555 และ งวด 6 เดือนแรกป 2556 บริษัทยังมีรายได
จากกลุมอุตสาหกรรมและผูประกอบการ OEM คิดเปนสัดสวนรอยละ 33.33, รอยละ 31.68, และรอยละ 25.75 และรอย
ละ 25.98 ของรายไดรวมจากการขายและบริการและรายไดจากกลุมธุรกิจใหบริการทางการแพทย คิดเปนสัดสวนรอยละ
13.1513.80, รอยละ 17.2418.09, และรอยละ 21.20 20.81 และรอยละ 19.13 ของรายไดรวมจากการขายและบริการ
ตามลําดับ ดังนั้นรายไดรวมของบริษัทจึงไมไดพึ่งพิงลูกคากลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยและที่พักอาศัยแตเพียงกลุมเดียว
สําหรับการพึ่งพิงลูกคารายใหญ บริษัทมีรายไดจากการขายและบริการใหแกลูกคารายใหญ 10 รายแรกใน ป
2553-2555 และ งวด 6 เดือนแรกป 2556 ในสัดสวนรอยละ 50.84, รอยละ 47.72, และ รอยละ 45.23 และรอยละ 47.33
ของรายไดจากการขายและบริการ ตามลําดับ ทั้งนี้บริษัทมีลูกคาเพียงรายเดียวที่มียอดการสั่งซื้อเกินกวารอยละ 10 ของ
รายไดจากการขายและบริการในชวงป 2553 – 2555 และ งวด 6 เดือนแรกป 2556 ซึ่งลูกคารายดังกลาวเปนผูผลิตและ
จําหนายน้ําอัดลมขนาดใหญและมีชองทางสาขาการจัดจําหนายทั่วประเทศไทย และ ในงวด 6 เดือนแรกป 2556 บริษัทมี
ลูกคาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรายที่มียอดสั่งซื้อเกินกวารอยละ 10 ของรายไดจากการขายและบริการ ซึ่งลูกคารายดังกลาว
ดําเนินธุรกิจคาปลีก (รานสะดวกซื้อ) ที่มีสาขาที่มากที่สุดในประเทศ ซึ่งบริษัททําธุรกิจกับลูกคา 2 รายนี้มาเปนระยะเวลา
กวา15 ป และมีความสัมพันธอันดีทางธุรกิจมาโดยตลอด
1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผลิตรายใหญ
Update ขอมูลสําหรับ งวด 6 เดือนแรก ป 2556
ดวยลักษณะธุรกิจของบริษัทเปนผูออกแบบ ประกอบ ติดตั้งและใหบริการในผลิตภัณฑเครื่องกรองน้ํา ไสกรอง
และอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ ประกอบกับสินคาที่ขายสวนใหญนําเขาจากตางประเทศและเปน
สินคาของกลุมบริษัทในเครือ Pentair โดยมี 2 บริษัทดังนี้คือ บริษัท Pentair Filtration Solutions, LLC และบริษัท Pentair
Pacific Rim (Water) Limited ซึ่งในป 2553 - 2555 และ ในงวด 6 เดือนแรกป 2556 บริษัทมีการสั่งซื้อสินคาจากกลุม
บริษัทในเครือ Pentair ในสัดสวนรอยละ41.66, รอยละ35.54, และ รอยละ 38.01 และรอยละ 33.89 ของมูลคาการสั่งซื้อ
สินคาทั้งหมด ตามลําดับ เนื่องจากผลิตภัณฑและอุปกรณที่บริษัทจัดจําหนายแกลูกคาสวนใหญจะมาจากผูผลิตราย
ดังกลาวประกอบกับผูผลิตมีเงื่อนไขในขอกําหนดและสัญญาที่เกี่ยวกับเปาหมายของยอดขายที่ใหแกบริษัทจึงทําใหบริษัท
ไดมีการนําเขาผลิตภัณฑและอุปกรณจากผูผลิตดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นหากผูผลิตประสบปญหาทางการเงินจนถึง
ระดับตองปดโรงงานหรือเลิกกิจการหรือมีการปรับเปลี่ยนราคาสินคาอยางมีนัยสําคัญ จะทําใหบริษัทไมสามารถปรับตัวใน
การจัดหาผลิตภัณฑและอุปกรณมาทดแทนเพื่อจําหนายและใหบริการแกลูกคาไดอยางทันทวงที จนอาจทําใหเปนผลเสีย
หายตอการดําเนินงานและสูญเสียรายไดของบริษัทในสวนนี้
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อยางไรก็ตาม บริษัทมีการคํานึงถึงความเสี่ยงในดานการพึ่งพิงผูผลิตรายใหญนี้เปนอยางดี บริษัทไดมีการทํา
สัญญาเปนตัวแทนจัดจําหนายในกลุมผลิตภัณฑและอุปกรณของกลุมบริษัทในเครือ Pentair เนื่องจากวาบริษัทและกลุม
บริษัทในเครือ Pentair มีความสัมพันธการทําธุรกิจรวมกันอยางตอเนื่องเปนเวลากวา 15 ป ทั้งดานแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทั้งในตัวสินคาและการใหบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องกรองน้ํา ไสกรองและอุปกรณตางๆของระบบบําบัดน้ําให
บริสุทธิ์ มีการสงผูบริหารและพนักงานระดับหัวหนางานเขารวมประชุมและอบรมในหลักสูตรตางๆทั้งในและตางประเทศที่
ทางกลุมบริษัทในเครือ Pentair กําหนด และระหวางทําการคาระหวางกัน บริษัทไมเคยมีแนวโนมที่จะเกิดขอพิพาทใดๆ อัน
เปนเหตุใหกลุมบริษัทในเครือ Pentair ยกเลิกสัญญาตัวแทนจัดจําหนาย ประกอบกับประสบการณอันยาวนานของบริษัทที่
ไดรับไววางใจจากลูกคาและมีความรูความเขาใจถึงปญหาและความตองการของลูกคาเปนอยางดี ซึ่งทําใหความสัมพันธ
ระหวางบริษัทและผูจําหนายเปนความสัมพันธตางเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ กลุมบริษัทในเครือ Pentair เปนบริษัท
ผลิตเครื่องกรองน้ํา ไสกรอง และอุปกรณที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพเปนอันดับตนๆของโลก ซึ่งมีลูกคาและตัวแทนจัดจําหนาย
ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จึงมีความมั่นคงและความนาเชื่อถือในระดับสากล สวนความเสี่ยงดานราคาสินคาที่อาจมีการ
ปรับตัวอยางมีนัยสําคัญนั้น กลุมบริษัทในเครือ Pentair จะมีการกําหนดราคาสินคาประจําทุกๆปกอนลวงหนาและแจงให
บริ ษั ท ทราบเกี่ ย วกั บ ต น ทุ น และราคาสิ น ค า ที่ อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ให บ ริ ษั ท สามารถวางแผนและดํ า เนิ น การ
ปรับเปลี่ยนราคาสินคาของบริษัทใหสอดคลองกับตนทุนที่จะไดรับ
1.5 ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายตราสินคา (Brand) ที่สําคัญ
เพิ่มเติมขอมูลยอดการสั่งซื้อจากตัวแทนที่ระบุจากตัวแทน เปรียบเทียบกับยอดการสั่งซื้อของบริษัท
เนื่องดวยสินคาสวนใหญที่บริษัทจําหนายอยูภายใตกลุมบริษัทในเครือ Pentair โดยมี 2 บริษัทดังนี้คือ Pentair
Filtration Solutions, LLC และ Pentair Pacific Rim (Water) Limited ภายใตตราสินคา (Brand name) Pentair
,Everpure ,GE, Shurflo, Pentek ,Fleck ,Structural, ,Park ,Homespring ,Merlin และ Fiberdyne เปนตน ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ เครื่องกรองน้ํา ไสกรองและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําให
บริสุทธิ์ โดยบริษัทไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจัดจําหนายในการจําหนายผลิตภัณฑของ Pentair Filtration Solutions,
LLC เปนระยะเวลา 5 ป (ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560) และผลิตภัณฑของ Pentair Pacific
Rim (Water) เปนระยะเวลา 2 ป (ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557) โดยเปนสัญญาตัวแทน
จําหนายแบบไมไดรับกรรมสิทธิ์แตเพียงผูเดียวในการเปนตัวแทนจัดจําหนายภายในประเทศไทย(Non-Exclusive) และมี
การกําหนดเงื่อนไขมูลคายอดขายขั้นต่ําตอปทั้ง 2 สัญญา ทั้งนี้สัญญาตัวแทนจําหนายของ Pentair Filtration Solutions,
LLC และ Pentair Pacific Rim (Water) Limited เปนสัญญาที่กําหนดยอดขายขั้นต่ําที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 11
ตอป และรอยละ 10 ตอปตลอดอายุสัญญา ตามลําดับ ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงในการสูญเสียการเปนตัวแทนหาก
บริษัทไมสามารถสั่งซื้อสินคาจากบริษัทดังกลาวตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว
อยางไรก็ตาม ในชวง 3 ป ที่ผานมา กลุมบริษัทมีมูลคาการสั่งซื้อจาก Pentair Filtration Solutions, LLC และ
Pentair Pacific Rim (Water) Limited อยูในระดับที่จะสามารถบรรลุเปาหมายของมูลคาการจําหนายที่กําหนดไวใน
สัญญาตัวแทนจัดจําหนายดังกลาว บริษัทจึงเห็นวาเปาหมายยอดสั่งซื้อสินคาที่บริษัทไดรับจากบริษัทผูผลิตดังกลาวไมมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดํารงสถานะเปนตัวแทนจําหนายของกลุมบริษัทผูผลิตรายดังกลาว ทําใหบริษัทเชื่อมั่น
วาจะมียอดจําหนายเปนไปตามยอดจําหนายเปาหมายและสัญญา อยางไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบยอดสั่งซื้อของบริษัท ณ สิ้น
ป 2555 กับยอดขายขั้นต่ําที่ Pentair Filtration Solutions, LLC และ Pentair Pacific Rim (Water) Limited ไดกําหนดไว
สําหรับป 2556 โดยมูลคาที่บริษัทไดมีการสั่งซื้อจากบริษัทดังกลาวมีมูลคาเกินกวายอดขั้นต่ําที่ไดกําหนดไวในอัตรารอยละ
18.72 และรอยละ 38.28 ตามลําดับ นอกจากนี้ ที่ผานมาเปนเวลากวา 15 ป บริษัทมีความสัมพันธอันดีกับบริษัทในเครือ
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Pentair มาตลอดและบริษัทไมเคยผิดขอตกลงอื่นใดตามสัญญาแตงตั้งตัวแทนจัดจําหนาย โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา
บริษัทไดรับการสนับสนุนและลิขสิทธิ์การเปนตัวแทนจําหนายมาโดยตอเนื่อง ทั้งนี้หากในกรณีที่บริษัทไมสามารถสั่งซื้อ
สินคาตามยอดขั้นต่ําที่ไดกําหนดไวในแตละป โดยในทางปฎิบัติบริษัทและตัวแทนจําหนายจะมีการตกลงเจรจากันเพิ่มเติม
เพื่อประโยชนสูงสุดของทั้งบริษัทและบริษัทผูผลิตสินคา ทั้งนี้จุดแข็งของบริษัทมีหนวยงานบริการที่ครอบคลุมการใหบริการ
ในทุกภาคพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งผูผลิตไมมีนโยบายที่จะมาทําการตลาดเองเนื่องจากความยุงยากในการบริหารงาน
บริการ และหากบริษัทตองสูญเสียการเปนตัวแทนจริง บริษัทสามารถที่จะเลือกผูผลิตรายอื่นที่มีผลิตภัณฑมาตราฐาน
เดียวกันได

1.6 ความเสี่ยงจากคูแขงรายใหมและบริษัทเจาของตราสินคาเขามาทําการตลาดเอง
ธุรกิจการใหจัดจําหนายและใหบริการระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์เปนธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศ เนื่องจากเปนระบบปจจัยพื้นฐานที่มีความจําเปนในการใชอุปโภคบริโภคทั่วไป อีกทั้งระบบบําบัดน้ําให
บริสุทธิ์ยังมีสวนสําคัญในธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆ ไมวาจะเปนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการผลิตที่ใชระบบน้ํา
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิต เชน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนคอมพิวเตอรที่ตองใชน้ําบริสุทธิ์ในการทําความสะอาด
ชิ้น ส ว นคอมพิ ว เตอร เป น ต น อี ก ทั้ง ธุ ร กิ จ ทางการแพทย ยัง มี ค วามจํ า เป น ต อ งใชร ะบบบํ า บั ดน้ํ า ให บ ริ สุ ท ธิ์ เ พื่ อ ใช ใ น
กระบวนการรักษาทางการแพทย เชน ระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์สําหรับศูนยไตเทียม ทันตกรรม ศูนยรักษาความงามตางๆ
และศูนยบริการทางการแพทยอื่นๆที่อยูในสถานพยาบาล เปนตน จึงทําใหธุรกิจระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์เปนธุรกิจที่มี
โอกาสเติบ โตทางธุ รกิ จที่ ดีแ ละมีข นาดตลาดที่ ใ หญม าก จึ ง มี ค วามเสี่ ยงดา นคู แ ข ง หรือ เจ า ของตราสิ น ค า เขา มาทํ า
การตลาดเอง
อยางไรก็ตาม บริษัทดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์มานานกวา 20 ป มีความรู
ความสามารถทั้งในเชิงดานเทคนิค ความรูและความตองการของลูกคา ไมวาจะเปนลูกคากลุมเพื่อการพาณิชย กลุม
อุตสาหกรรมโรงงานและกลุมธุรกิจบริการทางการแพทย โดยบริษัทตระหนักดีถึงการแขงขันและการเขามาของคูแขง
รายใหม ซึ่งปจจุบันจะมีผูประกอบการหลากหลายทั้งที่เปนคูแขงขันทางตรงและทางออม เชน ซื้อผลิตภัณฑและอุปกรณ
ของบริษัทนําไปจําหนายและติดตั้ง เนื่องจากขนาดของตลาดในธุรกิจน้ําเปนอุตสาหกรรมที่ใหญและเปนปจจัยหลักในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทจึงไดมีการพัฒนาและเนนการใหบริการที่เปนระบบตามสากลและมีความสัมพันธ
อยางใกลชิดกับลูกคา ซึ่งประสบการณและความสัมพันธที่ดีตอลูกคาและเขาใจถึงปญหาและมีวิธีแกไขอยางเปนระบบที่
สะสมมาเปนเวลาปๆ จึงมีความแตกตางจากผูประกอบการรายอื่นๆ ดังนั้นเชนกันคูแขงรายใหมที่จะเขามาในธุรกิจนี้จึง
ตองมีจุดเดนที่เหนือกวาบริษัทถึงจะสามารถเจาะกลุมตลาดดังกลาวได ประกอบกับบริษัทมีการฝกอบรมบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอใหมีความรูความสามารถในการแกไขปญหาทางเทคนิคและมีการใหบริการที่ครอบคลุมอยางทั่วถึง อีกทั้งมี
ผลิตภัณฑและอุปกรณที่ไดมาตรฐานตามสากล จึงทําใหเปนอุปสรรคของการเขามาของคูแขงรายใหม ซึ่งจะตองมีความ
พรอมในดานของผลิตภัณฑและบริการอยางครบวงจร สวนผูจําหนายหลักที่จะเขามาทําตลาดแขงขันกับตัวแทนหรือบริษัท
นั้น มีโอกาสต่ําที่จะเปนไปไดเพราะผูจําหนายมีนโยบายที่ถือปฎิบัติกับประเทศอื่นๆที่ผานมาโดยจะรวมมือกับตัวแทนของ
ประเทศนั้นๆรวมกันทําตลาด สวนผูจําหนายจะไปมุงเนนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑและอุปกรณใหมๆที่มีประสิทธิมากกวา
ที่จะเขามาแขงขันทําตลาดเอง
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1.7 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
Update ขอมูลสําหรับ งวด 6 เดือนแรก ป 2556
สินคาที่บริษัทจัดจําหนายสวนใหญเปนสินคาที่นําเขาจากตางประเทศโดยตรง โดยยอดการสั่งซื้อสินคาจาก
ตางประเทศในป 2553 – 2555 และ ในงวด 6 เดือนแรกป 2556 คิดเปนสัดสวนรอยละ 65.96, รอยละ61.77, และรอยละ
59.01 และรอยละ 55.7458.46 ของยอดการสั่งซื้อทั้งหมด ตามลําดับ โดยการเสนอราคาและการชําระเงินสําหรับสินคา
นําเขาจะใชเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯเปนหลัก ซึ่งบริษัทมีสัดสวนการชําระคาสินคาที่นําเขาจากตางประเทศดวยสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯเมื่อเทียบกับการชําระเงินคาสินคานําเขาดวยสกุลเงินตางประเทศทั้งหมดในป 2553 – 2555 และ ในงวด 6
เดือนแรกป 2556 ที่รอยละ 95.41, รอยละ 96.54, และรอยละ 93.57 และรอยละ 93.87 ตามลําดับ ดังนั้นบริษัทจึงอาจ
ไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจะสงผลตอตนทุนสินคาและ
กําไรขั้นตนของบริษัท
อย า งไรก็ ต าม ผลกํ า ไร(ขาดทุ น )จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นของบริ ษั ท เป น ผลของภาวะที่ บ ริ ษั ท ไม ส ามารถที่ จ ะ
คาดการณไดอยางแมนยํา ทั้งนี้บริษัทไดมีการเปดวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward) ในวงเงิน 100,000
ดอลลารสหรัฐฯ เพื่อเปนเครื่องมือในการปองกันหรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ซึ่งที่ผานมาในป 2553 -2555 และ งวด 6 เดือนแรกป 2556 กลุมบริษัทมีผลกําไร จากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 0.25 ลาน
บาท, 0.1204 ลานบาท, และ 0.34 ลานบาท, และ 0.16 ลานบาท ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัทไดมีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศดวยการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยูตลอดเวลา อีกทั้งหาก
อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลทําใหตนทุนสินคาของบริษัทเพิ่มขึ้นมาก บริษัทจะทําการปรับราคาสินคาไป
ตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยแจงใหลูกคาทราบลวงหนา ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงไมสงผล
กระทบตอรายไดและตนทุนของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ

1.8 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญ
Update ขอมูลสําหรับ งวด 6 เดือนแรก ป 2556
บริษัทประกอบธุรกิจทั้งการออกแบบ ประกอบและจัดจําหนายและใหบริการเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
เชน เครื่องกรองน้ํา ไสกรอง อุปกรณตางๆ รวมไปถึงลักษณะงานที่เปนโครงการที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
โดยทําหนาที่ตั้งแตออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง และดูแลบํารุงรักษาระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ ซึ่งในการ
ใหบริการระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของลูกคา บริษัทตองอาศัยความรูที่
เกิดจากทักษะและประสบการณอันยาวนานของบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน ไดแก วิศวกรผูควบคุมงาน
และออกแบบเชิงเทคนิคเพื่อการใชงานของลูกคา ฝายชางติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์และอุปกรณของบริษัท โดย
วิศวกรทํางานรวมกับฝายชางเพื่อใหงานไดคุณภาพตามที่ผูวาจางตองการและสามารถสงมอบงานไดตามกําหนดเวลา
ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียบุคลากรในสวนงานดังกลาวไป อาจสงผลกระทบตอความสามารถในการรับงานของบริษัท อันจะ
สงผลใหการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายได
จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจของฝายบริหารบริษัทที่อยูในธุรกิจนี้มายาวนานกวา 20 ป ทําใหมีความรู
ความเขาใจในธุรกิจเปนอยางดี โดยไดตระหนักถึงการใหความสําคัญเกี่ยวกับการสรางและการรักษาบุคลากรของบริษัท
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เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกลาว โดยบริษัทไดกําหนดแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพพนักงานบริษัท ดวย
การสงเขาอบรมในหลักสูตรตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถใหแกพนักงานและลดการพึ่งพิงพนักงานบุคคลใด
บุคคลหนึ่ ง โดยเฉพาะ ควบคูไ ปกั บ สงเสริม ใหพ นั ก งานรูสึกเปน สว นหนึ่ง ของบริษัท ดวยการดูแ ลและจัดสวัสดิก ารที่
เหมาะสมใหแกพนักงานแตละระดับเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน นอกจากนี้ บริษัทเสริมสรางความสัมพันธที่ดี
ภายในบริษัทอยางตอเนื่องทุกป อาทิ การมีกิจกรรมสัมพันธรวมกัน การจัดสัมนาภายในบริษัท ซึ่งจากแนวทางที่บริษัท
ดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ งดั ง กล า ว ทํ า ให ที่ ผ า นมาบริ ษั ท ไม เ คยประสบป ญ หาการขาดแคลนวิ ศ วกรและฝ า ยช า ง
ผูชํานาญการ ณ วันที่ ธันวาคม 30 มิถุนายน 25565 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานฝายขายและการตลาดจํานวนรวม
31 33 คน และพนักงานฝายบริการทางเทคนิคจํานวนรวม 65 75 คน
ข. ความเสี่ยงดานการจัดการ
1.9 ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุน อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุนตอนักลงทุนรายใหมในราคาที่
ต่ํากวาราคาเสนอขายครั้งนี้
ดวยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 3/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ไดมีมติใหเพิ่มทุน
จดทะเบียนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวเทากับ 100 บาทตอหุน คิดเปน
จํานวน 10,000,000 บาท หรือคิดเปนจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน คิดเปนสัดสวนรอยละ
10.00 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ โดยบริษัทมีวัตถุประสงคที่จะนําเงินที่ไดรับจากการ
เพิ่มทุนดังกลาวไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
ทั้งนี้ ในการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาว กลุมผูถือหุนเดิม “ตระกูลเตชะเกษม” ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท(ถือหุนในสัดสวนรอยละ 72.93 ของทุนชําระแลวกอนการเพิ่มทุนในครั้งนั้น) และผูถือหุนรายอื่นๆที่เหลือ ไม
ประสงคจองซื้อหุนตามสิทธิ เนื่องจากความตองการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจ
ดังนั้น บริษัทจึงไดจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหแกนักลงทุนรายใหมจํานวน 2 ราย คือ นายศิริพงษ วองวุฒิพรชัย และ นาย
ธีรภัทท สอนกลิ่น อีกทั้งยังไดจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในครอบครัวเตชะเกษมอีก 2 รายใหมคือ นายกฤษฎา เตชะ
เกษม และนางมุกดา เตชะเกษม รวมเปนจํานวน 4 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.นายศิริพงษ วองวุฒิพรชัย เปนผูที่มีความรูและประสบการณในการดําเนินธุรกิจในตลาดผลิตภัณฑระบบน้ํา
และเครื่องดื่มของกลุมผูบริโภคทั่วไป ซึ่งมีสวนในการสนับสนุนและขยายธุรกิจในตลาดผูบริโภคทั่วไปของบริษัท โดยไดซื้อ
หุนเพิ่มหุนดังกลาวเปนจํานวน 71,500 หุน มูลคาที่ตราไวเทากับ 100 บาทตอหุนหรือคิดเปนจํานวน 14,300,200 หุน มูล
คาที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน และมีสัดสวนการถือหุนเทากับรอยละ 7.15 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนตอ
ประชาชนในครั้งนี้
2.นายธีระภัทท สอนกลิ่น เปนผูที่มีความรูและประสบการณในการทํางานวงการเครื่องมือและหองปฏิบัติการ
ทางการแพทย ซึ่งมีสวนในการสนับสนุนและขยายธุรกิจผลิตภัณฑเกี่ยวกับระบบน้ําทางการแพทย เชนระบบน้ําบริสุทธิ์
สําหรับเครื่องฟอกเลือด บริษัท โดยไดซื้อหุนเพิ่มหุนดังกลาวเปนจํานวน 13,000 หุน มูลคาที่ตราไวเทากับ 100 บาทตอหุน
หรือคิดเปนจํานวน 2,600,200 หุน มูลคาที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน และมีสัดสวนการถือหุนเทากับรอยละ 1.30 ของทุน
ชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้
3.นายกฤษฎา เตชะเกษม ไดซื้อหุนเพิ่มหุนดังกลาวเปนจํานวน 12,500 หุน มูลคาที่ตราไวเทากับ 100 บาทตอ
หุนหรือคิดเปนจํานวน 2,500,200 หุน มูลคาที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน และมีสัดสวนการถือหุนเทากับรอยละ 1.25 ของทุน
ชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้

สวนที่ 2.1 หนา 9

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

4. นางมุกดา เตชะเกษม ไดซื้อหุนเพิ่มหุนดังกลาวเปนจํานวน 3,000 หุน มูลคาที่ตราไวเทากับ 100 บาทตอหุน
หรือคิดเปนจํานวน 600,200 หุน มูลคาที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน และมีสัดสวนการถือหุนเทากับรอยละ 0.30 ของทุนชําระ
แลวภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้
โดยที่นักลงทุนและบุคคลในครอบครัวเตชะเกษมจํานวนรวม 4 ราย ไดซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทดังกลาว และบริษัท
ไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวครบถวนแลวในเดือนกุมภาพันธ 2554 โดยราคาขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมดังกลาว
อาจจะเปนราคาที่ต่ํากวาราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ ดังนั้น ผูลงทุนที่จองซื้อหุนในครั้งนี้อาจไดรับ
ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน (Price dilution) หากผูถือหุนดังกลาวนําหุนออกขายในตลาดหลักทรัพยฯ

1.10ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญถือหุนรวมกันมากกวารอยละ 50
ณ วัน ที่ 20 กัน ยายน 2555 ครอบครัว เตชะเกษมถือ หุนในบริษัท ในสัดสวนรอยละ 77.58 ของจํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ซึ่งสัดสวนดังกลาวจะลดลงเหลือรอยละ 54.62 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน (รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 8 โครงสรางเงินทุน) โดยครอบครัว
เตชะเกษมเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทในสัดสวนรวมกันเกินกวา 50 ของทุนชําระแลวหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ใหแกประชาชน จะทําใหครอบครัวเตชะเกษมสามารถมีอิทธิพลตอมติสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด เวนแต
เรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทกําหนดใหตองไดรับมติไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การ
ลดทุน การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น เปนตน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึง
อาจจะไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญนําเสนอได
อย า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งดั ง กล า ว จึ ง ได มี ก ารจั ด ให มี ค ณะกรรมการอิ ส ระ 5 ท า นจาก
คณะกรรมการทั้งหมด 11 ทาน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการทํางานของคณะกรรมการและผูบริหารในระดับหนึ่ง
อีกทั้ง คณะกรรมการมีนโยบายที่คํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนหลักในการตัดสินใจกระทําการหรือละเวนกระทํา
การใด ๆ นอกจากนี้ หากบริษัทมีความจําเปนในการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอน
การอนุมัติการทํารายการระหวางกันและหลักเกณฑที่ประกาศไวของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด โดยผูบริหาร กรรมการ หรือ ผูถือหุนที่มีสวนเกี่ยวของกับ
รายการดังกลาวจะไมมีสิทธิในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ

ค. ความเสี่ยงดานการเสนอขายหลักทรัพย
1.11ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับผลการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ แลว เมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2556 โดยที่บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของ
บริษัทในเบื้องตนแลวเห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ อยางไร
ก็ตาม ยังคงมีเงื่อนไขวาบริษัทจะตองมีการกระจายการถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300 ราย และถือหุนรวมกันไม
นอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว ดังนั้นบริษัทยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
ใหเปนบริษัทหลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทใน
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ตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถ
เขาจดทะเบียนได

สวนที่ 2.1 หนา 11

