บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สรุปรายงานผูสอบบัญชี
ป

ชื่อผูสอบบัญชี

ผูสอบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่

บริษัทผูสอบบัญชี

2553

นางสาวสุวรรณา คงสาธิตพร

3696

บริษัท เอ็ม แอนด บี ออดิท จํากัด

2554

นายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ *

4165

บริษัท บีพอี าร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด

2555

นายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ *

4165

บริษัท บีพอี าร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด

งวด 6 เดือนแรกป 2556

นายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ *

4165

บริษัท บีพอี าร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด

*ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในป 2553 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชี จึงเปนเหตุใหผูสอบบัญชีไมไดเขาสังเกตการณการตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวนเงิน 33.18 ลานบาท และผูสอบบัญชีไมสามารถใชวิธีตรวจสอบอื่นใหเปนที่พอใจในปริมาณและ
มูลคาของสินคาคงเหลือดังกลาวได ดังนั้นผูสอบบัญชีเห็นวา เมื่อยกเวนผลกระทบของรายการปรับปรุงที่อาจมีขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง
สินคาคงเหลือแลว งบการเงินไดแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในป 2554 ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทยอยและได
ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินขางตนนี้
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัทและบริษัทยอย และฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริษัทโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในป 2555 ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และไดตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัท ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่อง
อื่นๆ ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ผูสอบบัญชีไดสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2556 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอของบริษัทและบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินของบริษัท ซึ่งประกอบดวยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบยอของ บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและ
นําเสนอ สวนผูสอบบัญชีเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาล จากผลการสอบทานผูสอบบัญชีไม
พบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้ผูสอบบัญชีขอใหสังเกต
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนํามาตรฐานบัญชี เรื่อง ภาษีเงินได ที่มีผลบังคับใชมาถือปฎิบัติ ทั้งนี้
ผูสอบบัญชีมิไดใหขอสรุปอยางมีเงื่อนไขตอกรณีนี้แตอยางใด
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
หนวย : พันบาท
รายการ

31 ธันวาคม 2553
(ตรวจสอบแลว)*
จํานวน
สัดสวน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
จํานวน
สัดสวน
จํานวน
สัดสวน

30 มิถุนายน 2556
(สอบทานแลว)
จํานวน
สัดสวน

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
4,175

2.93%

2,830

1.58%

2,969

1.50%

1,720

0.76%

43,450

30.49%

53,481

29.94%

56,230

28.45%

71,373

31.71%

2,394

1.68%

2,417

1.35%

3,136

1.59%

3,457

1.54%

48,176
-

33.81%
0.00%

68,663
-

38.44%
0.00%

76,001
-

38.45%
0.00%

85,424
-

37.95%
0.00%

1,079

0.76%

823

0.46%

1,474

0.75%

2,825

1.26%

170

0.12%

395

0.22%

353

0.18%

256

0.11%

99,444

69.79%

128,609

71.99%

140,163

70.91%

165,055

73.33%

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน

2,316

1.63%

2,348

1.31%

2,395

1.21%

2,416

1.07%

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน

6,607

4.64%

5,912

3.31%

7,030

3.56%

5,658

2.51%

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา รายไดคางรับ และลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สินคาคงเหลือ
เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินจายลวงหนาคาสินคา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

รายการ

31 ธันวาคม 2553
(ตรวจสอบแลว)*
จํานวน
สัดสวน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
จํานวน
สัดสวน
จํานวน
สัดสวน

30 มิถุนายน 2556
(สอบทานแลว)
จํานวน
สัดสวน

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

31,155

21.86%

35,741

20.01%

41,057

20.77%

45,391

20.17%

2,687

1.89%

2,787

1.56%

2,794

1.41%

2,734

1.21%

284

0.00%
0.20%

2,070
1,177

1.16%
0.66%

2,870
1,355

1.45%
0.69%

2,461
1,357

1.09%
0.60%

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

43,050

30.21%

50,035

28.01%

57,501

29.09%

60,017

26.67%

รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

142,494

100.00%

178,644

100.00%

197,664

100.00%

225,072

100.00%

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

21,063

14.78%

10,717

6.00%

23,513

11.90%

33,625

14.94%

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของ

10,816

7.59%
0.08%

26,202

14.67%
0.07%

12,941

6.55%
0.05%

25,426
9

11.30%
0.00%

0.46%
2.51%

935

0.52%
1.59%

1,625

0.82%
0.97%

2,268
1,316

1.01%
0.58%

เงินลงทุนในบริษัทยอย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

111
650
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

รายการ

31 ธันวาคม 2553
(ตรวจสอบแลว)*
จํานวน
สัดสวน
3,572

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
จํานวน
สัดสวน
จํานวน
สัดสวน
2,832
1,924

30 มิถุนายน 2556
(สอบทานแลว)
จํานวน
สัดสวน

450

0.32%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

2,732

1.92%

2,678

1.50%

1,851

0.94%

494

0.22%

19

0.01%

2,458

1.38%

1,582

0.80%

1,904

0.85%

120

0.00%
0.08%

11,833
461

6.62%
0.26%

14,216
1,306

7.19%
0.66%

11,652
1,471

5.18%
0.65%

39,533

27.74%

58,248

32.61%

59,058

29.88%

78,165

34.73%

33

0.02%

3,376

1.89%

6,577

3.33%

8,486

3.77%

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

4,588

3.22%

1,756

0.98%

-

0.00%

-

0.00%

รายไดบริการตามสัญญาเชาทางการเงินรอรับรูเปนรายได

1,284

0.90%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

5,201

3.65%

6,059

3.39%

6,984

3.53%

7,481

3.32%

-

0.00%

1,260

0.71%

1,557

0.79%

1,242

0.55%

รายไดบริการตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดรับรูเปนรายไดภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
เงินรับลวงหนาคาสินคา
โบนัสคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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รายการ

31 ธันวาคม 2553
(ตรวจสอบแลว)*
จํานวน
สัดสวน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
จํานวน
สัดสวน
จํานวน
สัดสวน

30 มิถุนายน 2556
(สอบทานแลว)
จํานวน
สัดสวน

74

0.05%

74

0.04%

74

0.04%

75

0.03%

รวมหนี้สนิ ไมหมุนเวียน

11,180

7.85%

12,525

7.01%

15,192

7.69%

17,284

7.68%

รวมหนี้สนิ

50,713

35.59%

70,773

39.62%

74,250

37.56%

95,449

42.41%

60,399
60,399
7,958
20,873
2,551

42.39%
42.39%
5.59%
0.00%
14.65%
1.79%

70,399
70,399
11,858
1,190
21,873
2,551

39.41%
39.41%
6.64%
0.67%
12.24%
1.43%

100,000
70,399
11,858
1,190
37,416
2,551

50.59%
35.62%
6.00%
0.60%
18.93%
1.29%

100,000
70,399
11,858
1,872
42,943
2,551

44.43%
31.28%
5.27%
0.83%
19.08%
1.13%

91,781

64.41%

107,871

60.38%

123,414

62.44%

129,623

57.59%

รวมหนี้สนิ และสวนของผูถ ือหุน
142,494
หมายเหตุ * งบการเงินป 2553 ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชื่อื่นซึ่งไมไดอยูในรายชื่อของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

100.00%

178,644

100.00%

197,664

100.00%

225,072

100.00%

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม - จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุน

สวนที่ 2.12 หนา 6

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หนวย : พันบาท
รายการ

31 ธันวาคม 2553
(ตรวจสอบแลว)*
จํานวน
สัดสวน

31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบแลว)
จํานวน
สัดสวน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบแลว)
จํานวน
สัดสวน

30 มิถุนายน 2555
(สอบทานแลว)
จํานวน
สัดสวน

30 มิถุนายน 2556
(สอบทานแลว)
จํานวน
สัดสวน

รายได
รายไดจากการขายและการใหบริการ
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาการเงิน
รายไดอื่น

180,953
1,184
544

99.05%
0.65%
0.30%

212,424
1,822
959

98.71%
0.85%
0.45%

257,146
1,004
2,741

98.56%
0.38%
1.05%

120,277
610
620

98.99%
0.50%
0.51%

141,972
751
884

98.86%
0.52%
0.62%

รวมรายได

182,681

100.00%

215,205

100.00%

260,892

100.00%

121,507

100.00%

143,607

100.00%

63.14%
3.98%
13.80%
10.39%
91.31%
8.69%
0.92%
7.77%
2.55%
5.22%
0.00%
5.22%

169,034
10,904
31,864
25,822
237,624
23,268
2,935
20,332
5,292
15,040
15,040

64.79%
4.18%
12.21%
9.90%
91.08%
8.92%
1.13%
7.79%
2.03%
5.76%
0.00%
5.76%

78,077
4,598
15,609
12,881
111,165
10,342
1,296
9,046
2,243
6,803
6,803

64.26%
3.78%
12.85%
10.60%
91.49%
8.51%
1.07%
7.44%
1.85%
5.60%
0.00%
5.60%

96,361
7,214
17,099
13,517
134,191
9,416
1,529
7,887
1,678
6,209
6,209

67.10%
5.02%
11.91%
9.41%
93.44%
6.56%
1.06%
5.49%
1.17%
4.32%
0.00%
4.32%

คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร

118,688
64.97%
135,877
2,140
1.17%
8,573
42,178
23.09%
29,695
10,481
5.74%
22,357
รวมคาใชจาย
173,487
94.97%
196,503
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
9,195
5.03%
18,701
ตนทุนทางการเงิน
1,783
0.98%
1,982
กําไรกอนภาษีเงินได
7,411
4.06%
16,720
ภาษีเงินได
4,747
2.60%
5,484
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
2,664
1.46%
11,235
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
2,551
1.40%
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
5,215
2.85%
11,235
หมายเหตุ * งบการเงินป 2553 ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชื่อื่นซึ่งไมไดอยูในรายชื่อของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)

31 ธันวาคม 2553
(ตรวจสอบแลว)*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพยระหวางกอสราง
ตัดจําหนายสินทรัพยถาวร
(กําไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร
ตัดจําหนายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนพนักงาน
ตนทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกิจการอื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน
สินคาคงเหลือ
เงินจายลวงหนาคาสินคา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

30 มิถุนายน 2556
(สอบทานแลว)

7,412

16,720

20,332

7,887

3,697
11,904
530
824
(131)
3
1,783
(120)
25,903

3,968
605
212
380
(543)
78
601
1,982
(65)
23,937

4,449
1,854
455
(380)
170
(2,084)
5
(6)
628
2,935
(87)
28,272

2,574
(273)
(187)
(605)
92
328
1,529
(27)
11,318

(12,138)
(50)
(5,099)
(6,001)
1,843
430

(8,364)
(1,447)
(1,267)
(21,499)
278
(225)

(5,806)
1,148
(2,619)
(6,982)
(652)
42

(15,471)
539
1,117
(9,236)
(1,351)
97

สวนที่ 2.12 หนา 8

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2553
(ตรวจสอบแลว)*
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นกิจการอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดบริการตามสัญญาเชาทางการเงินรอรับรูเปนรายได
คาใชจายคางจาย
เงินรับลวงหนาคาสินคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการรับโอนหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับชําระคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยที่ไมมีตัวตน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย

(12)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
(215)
(855)

30 มิถุนายน 2556
(สอบทานแลว)
(3)

(271)
344
111
(5,200)
(795)
(530)
74
(1,391)
(1,673)
(2,701)
(5,765)

15,294
21
206
11,833
2,439
341
21,332
(1,568)
(6,239)
13,525

(13,270)
(32)
240
2,383
(877)
845
475
2,311
(2,084)
(6,123)
(5,896)

12,362
(91)
(2,564)
323
164
1
(2,795)
(1,328)
(2,945)
(7,068)

120
(17)
674
(1,435)
(990)
170

63
(32)
(2,938)
(512)
669

87
(47)
(4,173)
(551)
2,463

27
(21)
(3,233)
(235)
684

สวนที่ 2.12 หนา 9

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2553
(ตรวจสอบแลว)*
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เบิกเงินเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินลดลง
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)

(1,478)

(2,750)

(2,220)

30 มิถุนายน 2556
(สอบทานแลว)
(2,778)

14,761
(837)
(2,700)
540
(4,051)
7,713
470
3,705
4,175

(10,346)
(2,246)
(3,572)
13,900
(9,856)
(12,120)
(1,344)
4,175
2,830

12,796
(1,877)
1,218
(3,882)
8,255
139
2,830
2,969

10,112
(907)
976
(1,584)
8,597
(1,249)
2,969
1,720

หมายเหตุ * งบการเงินป 2553 ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชื่อื่นซึ่งไมไดอยูในรายชื่อของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

อัตราสวนทางการเงิน
31 ธันวาคม 2553

31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555

30 มิถุนายน 2556

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง(เทา)

2.52

2.21

2.37

2.11

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

1.27

1.01

1.06

0.94

(0.16)

0.277

(0.10)

(0.10)

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2553
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)

31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555

30 มิถุนายน 2556

3.71

3.59

3.89

3.74

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

97.01

100.33

92.50

96.23

อัตราหมุนเวียนสินคาคงเหลือ

2.59

2.29

2.29

2.36

138.98

157.53

156.97

152.83

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)

14.68

7.29

8.59

10.05

ระยะเวลาการชําระหนี้ (วัน)

24.52

49.36

41.93

35.83

211.47

208.49

207.54

213.22

34.84%

36.58%

34.52%

32.48%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

5.08%

8.80%

9.05%

6.63%

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)

(0.63)

72.32%

(0.25)

(0.75)

อัตรากําไรสุทธิ (%)

1.46%

5.22%

5.76%

4.32%

3.48%

11.26%

13.01%

9.82%

1.92%

7.00%

7.99%

5.88%

19.32%

45.45%

50.75%

40.64%

1.32

1.34

1.39

1.36

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย

Cash Cycle (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (%)

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2553
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555

30 มิถุนายน 2556

0.55

0.66

0.60

0.74

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)

18.10

20.25

17.51

11.74

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เทา)

(0.79)

0.71

(0.56)

(1.19)

อัตราการจายเงินปนผล (%)

0.00%

87.72%

0.00%

0.00%

กําไรสุทธิตอหุน - ขั้นพื้นฐาน (บาท)

0.02

0.08

0.11

0.04

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

0.76

0.77

0.88

0.92

ขอมูลตอหุน*

หมายเหตุ : * ขอมูลตอหุนในป 2553 และป 2554 คํานวณโดยปรับมูลคาที่ตราไวตอหุนเปน 0.50 บาท เพื่อใชในการเปรียบเทียบ
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.2.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
บริ ษั ท มี สํ า นั ก งานใหญ ตั้ ง อยู เ ลขที่ 95 ซอยรามอิ น ทรา 117 ถนนรามอิ น ทรา แขวงมี น บุ รี เขตมี น บุ รี
กรุงเทพมหานคร บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ (Purified Water
Treatment System) โดยบริษัทเปนผูนําเขาผลิตภัณฑและอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์จาก
ตางประเทศ บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบและสามารถใหคําแนะนําที่เกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําให
บริสุทธิ์แกลูกคาไดตั้งแตงานที่ไมมีความซับซอนไปจนถึงงานที่ตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญทางดานงานวิศวกรรม
ทั้งนี้ผลิตภัณฑและการบริการของบริษัทและบริษัทยอยสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ตามที่ไดอธิบายไวในสวนที่
2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวขอ 2.4 ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ไดแก
1) จัดจําหนาย ปรับปรุง และซอมแซมระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
2) จัดจําหนายพรอมออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
3) การใหบริการดูแลบํารุงรักษาระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
12.2.2 การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
รายได
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ํา
ใหบริสุทธิ์ และออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ปรับปรุง ซอมแซม และใหบริการดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ โดยใน
ป 2553 – 2555 และ งวด 6 เดือนแรกของป 2556 บริษัทมีรายไดรวมจํานวน 182.68 ลานบาท, 215.20 ลานบาท, 260.89
ลานบาท และ 143.61 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2553 บริษัทมีรายไดรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจํานวน 26.67 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 17.10 จากป 2552 โดยการเพิ่มขึ้นสวนใหญเกิดจากรายไดการจัดจําหนาย ปรับปรุง และซอมแซมระบบที่
เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ เนื่องจากมีการขยายตัวและความตองการผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับ
ระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ในกลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชย, กลุมอุตสาหกรรมและผูประกอบการดานระบบน้ําเพิ่มขึ้น ในป
2554 บริษัทมีรายไดรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจํานวน 32.52 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 17.80 จากป 2553 โดยการเพิ่มขึ้น
สวนใหญเกิดจากรายไดจากการจัดจําหนายพรอมออกแบบและประกอบการติดตั้งระบบ เนื่องจากเปนผลพวงที่บริษัทไดมี
การเจาะตลาดในกลุมธุรกิจบริการทางการแพทยเชิงรุกโดยการขายแบบสัญญาเชาทางการเงินในปกอนๆ อีกทั้งการติดตั้ง
ระบบน้ําที่มีประสิทธิภาพในการใชงาน จึงทําใหบริษัทไดรับความไววางใจและเปนที่รูจักในกลุมธุรกิจบริการทางการแพทย
เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายไดจากการจัดจําหนาย ปรับปรุง และซอมแซมระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ก็ยังมีการ
เติบโตอยางตอเนื่องเชนกันในทุกๆกลุมธุรกิจของบริษัท ในป 2555 บริษัทมีรายไดรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจํานวน 45.69 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21.23 โดยการเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนผลจากการเพิ่มขึ้นจากรายไดทุกสวนโครงสรางรายไดของ
บริษัท โดยการเพิ่มขึ้นของรายไดนั้นสวนใหญเกิดจากการขยายตัวในกลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชย และกลุมธุรกิจบริการทาง
การแพทยเปนหลัก สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2556 รายไดรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจํานวน 22.10 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอย
ละ 18.19 จากงวดเดียวกันของป 2555 โดยการเพิ่มขึ้นสวนใหญเกิดจากรายไดจากการจัดจําหนาย ปรับปรุง และซอมแซม
ระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ทั้งในกลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชย, กลุมอุตสาหกรรมและผูประกอบการดาน
ระบบน้ํ า และกลุ ม ธุ ร กิ จ บริ ก ารทางการแพทย นอกจากนี้ บ ริ ษั ท มี ร ายได จ ากการจั ด จํ า หน า ยพร อ มออกแบบและ
ประกอบการติดตั้งระบบจากลูกคากลุมอุตสาหกรรมและผูประกอบการดานระบบจํานวน 6 ราย ซึ่งเมื่อเปรียบกับงวด
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เดียวกันป 2555 บริษัทมีรายไดจากกลุมลูกคาดังกลาวเพียงจํานวน 1 ราย ทั้งนี้โครงสรางรายไดและรายละเอียดสามารถ
สรุปไดในตารางดังตอไปนี้
หนวย : พันบาท
รายได
รายไดจากการจัดจําหนาย ปรับปรุง
และซอมแซมระบบ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

งวด 6 เดือนแรก ป 56

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

166,753.02

91.28%

184,136.46

85.56%

218,128.06

83.61%

121,164.06

84.37%

รายไดจากการจัดจําหนายพรอมออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบ
รายไดจากการขายแบบชําระเงินปกติ
รายไดจากการขายและดอกเบี้ยตาม
สัญญาเชาทางการเงิน
รายไดจากงานบริการดูแลบํารุงรักษา
ระบบ

6,026.99

3.30%

21,794.61

10.13%

28,393.61

10.88%

16,723.66

11.65%

6,683.64

3.66%

4,427.52

2.06%

4,907.34

1.88%

751.43

0.52%

2,673.79

1.46%

3,887.01

1.81%

6,721.35

2.58%

4,083.82

2.84%

รายไดอื่น *

544.18

0.30%

959.01

0.45%

2,741.45

1.05%

883.87

0.62%

รายไดรวม

182,681.63

100.00%

215,204.62

100.00%

260,891.81

100.00%

143,606.84

100.00%

หมายเหตุ *รายไดอื่น ประกอบดวย ดอกเบี้ยรับ, กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายทรัพยสินและกําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ เปนตน

ตารางโครงสรางรายไดแยกตามประเภทลูกคา
หนวย : พันบาท
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1. รายไดจากการจัดจําหนาย ปรับปรุง และซอมแซมระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
บริษัทเปนผูนําเขาผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ที่ไดมีการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากล ไดแก ระบบกรองน้ํา ถังกรองไฟเบอรกลาส หัวกรองอัตโนมัติ ไสกรองน้ํา เครื่องฆาเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเล็ต
และอื่นๆเปนตน อีกทั้งมีอุปกรณที่เกี่ยวของภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัท เชน ไสกรองน้ํา และกระบอกใสไสกรอง
เครื่องกรองน้ํา และ ผลิตภัณฑของบริษัทที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางแพทย เชน เครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์พรอมระบบฆา
เชื่อแบบเคลื่อนที่ไดและน้ํายาลางไตที่ไดมาตรฐานใชสําหรับในศูนยไตเทียม โดยบริษัทมีรายไดจากการจัดจําหนาย
ปรับปรุง และซอมแซมระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์เปนรายไดหลัก สําหรับป 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรกของป 2556
รายไดจากการจัดจําหนาย ปรับปรุง และซอมแซมระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ มีจํานวน 166.75 ลานบาท, 184.14 ลานบาท,
218.13 ลานบาท และ 121.16 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 91.28 รอยละ 85.56, รอยละ 83.61 และรอยละ
84.37 ของรายไดรวม ตามลําดับ
ในชวงป 2553 – 2555 รายไดจากการจัดจําหนาย ปรับปรุง และซอมแซมระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ มีการปรับ
เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยรายไดหลักของบริษัทมาจากกลุม 2 ธุรกิจ คือ กลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชย และ กลุมธุรกิจ
อุตสาหกรรมและผูประกอบการดานระบบน้ํา ซึ่งการขยายตัวและความตองการในผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชย
มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยอยูในอัตรารอยละ 18.81 ตอป โดยในชวงป 2554 และ 2555 รายไดจากกลุมธุรกิจเพื่อการ
พาณิชยมีการปรับเพิ่มขึ้นจํานวน 6.04 ลานบาท และ 29.53 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.85 และรอยละ 29.50
ตามลําดับ สาเหตุหลักเกิดจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจรานสะดวกซื้อ ธุรกิจรานอาหาร และธุรกิจรานกาแฟที่มี
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สาขามีการเติบโตอยางตอเนื่องที่มาจากกลุมลูกคาเดิม ทั้งนี้ในป 2555 การเติบโตของกลุมกลุมลูกคาใหมมีการปรับตัว
สูงขึ้นโดยเหตุผลปจจัยหลักมาจากการเพิ่มสาขาในธุรกิจรานสะดวกซื้อ ธุรกิจรานอาหาร และธุรกิจรานกาแฟเปนหลัก และ
ปญหาจากอุทกภัยในชวงปลายป 2554 ทําใหเกิดความเสียหายตอระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์และผูประกอบการมีความ
จําเปนในการเปลี่ยนอุปกรณเพื่อทดแทนจากความเสียหายที่เกิดขึ้น สําหรับกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมและผูประกอบการดาน
ระบบน้ํามีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยอยูในอัตรารอยละ 13.65 ตอป โดยในป 2554 รายไดจากกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ผูประกอบการดานระบบน้ํามีการปรับเพิ่มขึ้นจํานวน 6.54 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.85 จากป 2553 สาเหตุหลัก
เกิดจากการขยายกําลังการผลิตในกลุมลูกคาอุตสาหกรรมทางดานอาหารและเครื่องดื่มทําใหบริษัทสามารถจําหนาย
ผลิตภัณฑและอุปกรณไดเพิ่มขึ้นในกลุมธุรกิจดังกลาว นอกจากนี้กลุมธุรกิจใหบริการทางการแพทยมีอัตราการเติบโตโดย
เฉลี่ยอยูในอัตรารอยละ 42.51 ตอป โดยในชวงป 2554 และ 2555 รายไดจากกลุมธุรกิจใหบริการทางการแพทยมีการปรับ
เพิ่มขึ้นจํานวน 4.81 ลานบาท และ 5.56 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 38.71 และรอยละ 32.31 เมื่อเทียบกับปกอน
ตามลํ า ดั บ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ได มี ก ารเขา ไปให บ ริ ก ารติ ด ตั้ ง ระบบน้ํ า แก ส ถานพยาบาลโดยเฉพาะศู น ย ไ ตเที ย มทํ า ให
ผลิตภัณ ฑแ ละอุ ปกรณที่ เกี่ย วข อ งกับ ระบบบํ า บัดน้ํา ใหบ ริสุ ท ธิ์ข องบริษั ท เปน ที่รูจัก อยา งดี ในกลุมธุ รกิ จดังกล า ว ซึ่ ง
ผลิตภัณฑที่มีการเติบโตอยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาที่ผานมาสวนใหญไดแก น้ํายาลางไต และเครื่องบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
แบบเคลื่อนที่ อยางไรก็ดี ถึงแมรายไดจากการจัดจําหนาย ปรับปรุง และซอมแซมระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ในกลุมธุรกิจ
ใหบริการทางการแพทยมีอัตราการเติบโตในชวงระยะเวลาที่ผานมาอยางกาวกระโดดแตยังมีสัดสวนรายไดจากการจัด
หนายผลิตภัณฑและอุปกรณไ มมากนักเมื่อ เทียบกับ กลุมธุรกิจอื่นของบริษัท ทั้ง นี้สัดสวนรายไดจากการจั ดจําหนา ย
ปรับปรุง และซอมแซมระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ในกลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชย กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมและผูประกอบการ
ดานระบบน้ํา และกลุมธุรกิจใหบริการทางการแพทยมีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 56.73, รอยละ 34.22 และรอยละ 9.05 ของ
รายไดจากการจัดหนาย ปรับปรุง และซอมแซมระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ในชวงระยะเวลาดังกลาว ตามลําดับ
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2556 รายไดจากการจัดจําหนาย ปรับปรุง และซอมแซมระบบบําบัดน้ําให
บริสุทธิ์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจํานวน 18.63 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 18.17 จากงวดเดียวกันของป 2555 โดยสาเหตุ
หลักของการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากลักษณะกลุมธุรกิจดังตอไปนี้ 1. รายไดจากกลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยจํานวน 13.52
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 22.23 โดยเหตุผลปจจัยหลักยังคงมาจากการขยายสาขาของธุรกิจรานสะดวกซื้อ ธุรกิจ
รานอาหาร และธุรกิจรานกาแฟเปนหลัก 2. รายไดจากกลุมอุตสาหกรรมและผูประกอบการดานระบบน้ําปรับเพิ่มขึ้น 1.62
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.07 โดยปจจัยหลักมาจากการขยายกิจการของผูประกอบการดานระบบน้ํารายเดิมทําให
ผูประกอบการดังกลาวมีฐานลูกคามากขึ้นจึงมีการสั่งซื้อสินคาจากบริษัทเพิ่มมากขึ้น และ 3. รายไดจากกลุมธุรกิจบริการ
ทางการแพทยเพิ่มขึ้นจํานวน 3.50 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 35.82 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการจําหนายน้ํายาลางไต
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2555
2. รายไดจากการจัดจําหนาย พรอมออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
บริษัทมีการจัดจําหนาย พรอมออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ โดยสวนใหญเปนงาน
โครงการขนาดใหญที่มีระยะเวลาในการติดตั้ง 1 – 2 เดือน โดยลูกคาสวนใหญเปนผูประกอบการมีความตองการมาตรฐาน
คุ ณ ภาพของน้ํ า เฉพาะเจาะจงหรื อ อาจจะเกิ ด จากแหล ง น้ํ า ดิ บ มี ค วามเจื อ ปนสู ง ผู ป ระกอบการจึ ง มี ค วามต อ งการ
ผูเชี่ยวชาญในการออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบ พรอมทั้งมีผลิตภัณฑและอุปกรณที่ไดมาตรฐานและสามารถใหการ
จัดจําหนายไดอยางตอเนื่องโดยมิทําใหผูประกอบการตองหยุดการใหบริการจากเหตุการณที่คาดไมถึงได ทั้งนี้กลุมฐาน
ลูกคาที่มีความตองการแบบเฉพาะเจาะจงที่บริษัทใหบริการสวนใหญมาจากกลุมธุรกิจบริการทางการแพทยโดยเฉพาะ
ศูนยไตเทียม สําหรับลูกคาในกลุมเพื่อการพาณิชยและกลุมอุตสาหกรรมและผูประกอบการดานระบบน้ํามีจํานวนไมมาก
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รายและไมสม่ําเสมอในแตละป ทั้งนี้การจัดจําหนายพรอมออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ของบริษัท
สามารถแบงออกไดเปน 2 สวนหลัก ไดแก
1. จัดจําหนายพรอมออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ใหแกลูกคาที่มีการชําระเงินแบบ
ปกติ ซึ่งงานหลักมีอยู 2 ลักษณะ คือ
1.1 งานติดตั้งระบบน้ํา และ
1.2 งานติดตั้งระบบน้ําพรอมงานปรับปรุงและตกแตงศูนยไตเทียม (Turnkey)
2. จําหนายพรอมออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ใหแกลูกคาที่มีการชําระเงินใน
ลักษณะสัญญาเชาทางการเงินซึ่งมีการคิดดอกเบี้ย โดยมีระยะเวลาสัญญาเชา 5 ป
ในป 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรกของป 2556 รายไดจากการจัดจําหนายพรอมออกแบบ ประกอบและ
ติดตั้งระบบมีจํานวน 12.71 ลานบาท, 26.22 ลานบาท, 33.30 ลานบาท และ 17.47 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ
6.96, รอยละ 12.19, รอยละ 12.76 และรอยละ 12.17 ของรายไดรวม ตามลําดับ
ในชวงระหวางป 2553 – 2555 รายไดจากการจัดจําหนายพรอมออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบมีการ
เติบโตอยางกาวกระโดดโดยเฉพาะในกลุมธุรกิจใหบริการทางการแพทย ซึ่งตั้งแตป 2550 บริษัทไดเริ่มมีการจําหนายพรอม
ออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ใหแกสถานพยาบาลในลักษณะสัญญาเชาทางการเงินเปนตนมา ทํา
ใหในป 2553 บริษัทมีรายไดในลักษณะสัญญาเชาทางการเงินที่มีการเติบโตอยางกาวกระโดดเปนหลัก สําหรับป 2554
บริษัทไดเริ่มใหบริการงานติดตั้งระบบน้ําที่รวมงานปรับปรุงและตกแตงศูนยไตเทียม (Turnkey) เขามาดวยเพื่อทําใหลูกคา
เกิดความสะดวกสบายและประหยัดระยะเวลาในการติดตั้ง เนื่องจากบริษัทเปนผูควบคุมงานรับเหมาในสวนของปรับปรุง
และตกแตงที่เกี่ยวกับงานเฟอรนิเจอรเอง ทําใหในป 2554 และ ป 2555 บริษัทมีรายไดจากงานในลักษณะชําระเงินแบบ
ปกติเติบโตอยางกาวกระโดดเปนหลัก เนื่องจากงานในสวนปรับปรุงและตกแตงศูนยไตเทียมมีมูลคาที่สูง
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2556 รายไดจากการจัดจําหนายพรอมออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบ
บําบัดน้ําใหบริสุทธิ์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจํานวน 1.70 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.78 จากงวดเดียวกันป 2555 สาเหตุ
หลักมาจากรายไดงานติดตั้งระบบบําบัดน้ําสําหรับกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมและผูประกอบการดานระบบบําบัดน้ําเพิ่มขึ้น
จํานวน 3.03 ลานบาท โดยบริษัทไดรับวาจางเพิ่มจํานวน 5 ราย คิดเปนมูลคา 2.60 ลานบาท ในขณะที่การใหบริการใน
กลุมธุรกิจบริการทางการแพทยมีการปรับลดลงจํานวน 1.47 ลานบาท จากงวดเดียวกันของป 2555 โดยสวนใหญเปนการ
ลดลงของการติดตั้งระบบบําบัดน้ําสําหรับลูกคาตามสัญญาเชาทางการเงิน ซึ่งในงวด 6 เดือนแรกป 2556 บริษัทมีการจัด
จําหนายพรอมออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบําบัดน้ําสําหรับลูกคาที่มีการชําระเงินแบบปกติที่เปนทั้งงานติดตั้งระบบ
น้ํา และงานปรับปรุงและตกแตงศูนยไตเทียม รวมเพิ่มขึ้น 3 สัญญา คิดเปนมูลคาเพิ่มขึ้นจํานวน 1.86 ลานบาท ในขณะที่
บริษัทไมมีงานติดตั้งระบบบําบัดน้ําตามสัญญาเชาทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันป 2555 ซึ่งงานติดตั้งระบบ
บําบัดน้ําตามสัญญาเชาทางการเงินจํานวน 3 สัญญา คิดเปนมูลคา 2.90 ลานบาท
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3. รายไดจากงานบริการดูแลบํารุงรักษาระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
บริษัทมีการใหบริการหลังการขายดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ลูกคา ทั้งนี้เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์จะตองมีการดูแลรักษาระบบอยางสม่ําเสมอ เชน เปลี่ยนไส
กรองและซอมแซมอุปกรณตางๆที่ชํารุด ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยสวนใหญบริษัทมีการจัดแผนงานตามระยะเวลาใน
การเขาดูแลบํารุงรักษาระบบ ในป 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรกของป 2556 รายไดจากงานบริการดูแลรักษาระบบมี
จํานวน 2.67 ลานบาท, 3.89 ลานบาท, 6.72 ลานบาท และ 4.08 ลานบาท ตามลําดับ หรือในสัดสวนรอยละ 1.46, รอยละ
1.81, รอยละ 2.58 และรอยละ 2.84 ของรายไดรวม ตามลําดับ ซึ่งในป 2553 และป 2554 รายไดจากงานบริการดูแลรักษา
ระบบมีการปรับเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสอดคลองกับรายไดรวมที่มีการปรับเพิ่มขึ้น สําหรับป 2555 รายไดจากงาน
บริการดูแลรักษาระบบมีการปรับเพิ่มขึ้นที่สูงเนื่องจากปญหาอุทกภัยในชวงปลายป 2554 ทําใหบริษัทตองมีการใหบริการ
ในการเปลี่ยนอุปกรณและซอมบํารุงเพิ่มมากขึ้นจากผูประกอบการที่ประสบภัย และในปเดียวกันบริษัทเริ่มมีรายไดใหเชา
เพื่อการดําเนินงานจากเครื่องระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์แบบเคลื่อนที่แกโรงพยาบาลแหงหนึ่งจํานวน 0.20 ลานบาท สําหรับ
งวด 6 เดือนแรกของป 2556 รายไดจากงานบริการดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ํามีการปรับเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป
2555 ซึ่งสอดคลองกับรายไดรวมที่มีการปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับฐานลูกคาของบริษัทที่จะตองมีการดูแลบํารุงรักษามี
ปริมาณเพิ่มขึ้น
รายไดอื่น
สําหรับป 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรกของป 2556 บริษัทมีรายไดอื่นจํานวน 0.54 ลานบาท, 0.96 ลาน
บาท, 2.74 ลานบาท และ 0.88 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.30, รอยละ 0.45, รอยละ 1.05 และรอย
ละ 0.62 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยรายไดอื่นประกอบดวย ดอกเบี้ยรับ, กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายทรัพยสิน,
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และอื่นๆ
ตนทุนขายและบริการ
ตนทุนขายและบริการของบริษัทประกอบไปดวย คาผลิตภัณฑ คาอุปกรณ คาวัสดุตางๆ คาแรงงาน และอื่นๆ สําหรับ
ป 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรกของป 2556 บริษัทมีตนทุนจากการขายและบริการจํานวน 118.69 ลานบาท, 135.88
ลานบาท, 169.03 ลานบาท และ 96.36 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 64.97, รอยละ 63.14, รอยละ
64.79 และรอยละ 67.10 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยโครงสรางตนทุนขายและบริการสามารถแบงตามประเภท
คาใชจายไดในตารางดังตอไปนี้

สวนที่ 2.12 หนา 18

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

หนวย : พันบาท
ตนทุนขายและบริการ

ป 2553
จํานวน

ตนทุนจากการจัดจําหนาย ปรับปรุง
และซอมแซมระบบ

%

จํานวน

ป 2555
%

จํานวน

งวด 6 เดือนแรก ป 56
%

จํานวน

%

93.49%

119,249,31

87.76%

146,337.47

86.57%

85,101.53

88.32%

ตนทุนจากการจําหนายพรอมออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบ
ตนทุนจากการขายแบบชําระเงิน
3,929.61
3.31%
ปกติ

14,571.67

10.72%

19,637.41

11.62%

10,591.32

10.99%

ตนทุนจากการขายและดอกเบี้ย
ตามสัญญาเชาทางการเงิน
ตนทุนจากงานบริการดูแลบํารุงรักษา
ระบบ
รวมตนทุนขายและบริการ

110,955.85

ป 2554

3,363.33

2.83%

1,573.17

1.16%

2,264.04

1.34%

103.79

0.11%

438.97

0.37%

483.28

0.36%

794.91

0.47%

564.08

0.59%

118,687.76

100.00%

135,877.43

100.00%

169,033.83

100.00%

96,360.72

100.00%

จากขอมูลตารางขางตน ตนทุนของบริษัทสวนใหญจะมีสวนประกอบหลักคือ คาผลิตภัณฑและอุปกรณ คาวัสดุ
สิ้นเปลืองใชไป คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน คาพาหนะและคาน้ํามัน เปนตน เมื่อพิจารณาจากโครงสราง
ตนทุนของบริษัท สําหรับป 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรกของป 2556 ตนทุนจากการจัดจําหนาย ปรับปรุง และ
ซอมแซมระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ของบริษัทมีจํานวน 110.96 ลานบาท, 119.25 ลานบาท, 146.34 ลานบาท, และ 85.10
ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 93.49, รอยละ 87.76, รอยละ 86.57 และรอ ยละ 88.32 ของตนทุนรวมทั้งหมด
ตามลําดับ โดยในชวง 3 ปที่ผานมา ตนทุนจากการจัดจําหนาย ปรับปรุง และซอมแซมระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์มีการ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับรายไดจากการประกอบและจัดจําหนาย ปรับปรุง และซอมแซมระบบบําบัดน้ําให
บริสุทธิ์ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นในขณะที่งวด 6 เดือนแรกป 2556 บริษัทมีตนทุนจากการจัดหนาย ปรับปรุง และซอมแซมระบบ
บําบัดน้ําใหบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันป 2555 เนื่องจากบริษัทมีการวาจางพนักงาน และซื้อวัตถุดิบใน
การผลิตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในสวนของธุรกิจบริการทางการแพทย ซึ่งใชในการผลิตน้ํายาลางไต ซึ่งสอดคลองกับรายไดใน
สวนการจัดจําหนาย ปรับปรุง และซอมแซมระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ในกลุมธุรกิจบริการทางการแพทยที่เพิ่มขึ้น
สําหรับป 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรกของป 2556 ตนทุนจากการจัดจําหนายพรอมออกแบบประกอบและ
ติดตั้งระบบมีจํานวน 7.29 ลานบาท, 16.14 ลานบาท, 21.90 ลานบาท และ 10.67 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ
6.14, รอยละ 11.88, รอยละ 12.96 และรอยละ 11.10 ของตนทุนรวม ตามลําดับ โดยในป 2554 – 2555 สัดสวนตนทุน
ของงานออกแบบประกอบและติดตั้งระบบปรับเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากบริษัทเริ่มมีการรับงานปรับปรุงและ
ตกแตงศูนยไตเทียม ที่รวมงานเฟอรนิเจอรและงานตกแตงศูนยไตเทียมเขามาดวย โดยงานดังกลาวบริษัทไดมีการวาจาง
ชวงซึ่งทําใหตนทุนของงานออกแบบประกอบและติดตั้งระบบสูงขึ้น โดยเฉพาะในงวด 6 เดือนแรกของป 2556 งานสวน
ใหญเปนงานปรับปรุงและตกแตงศูนยไตเทียมเมื่อเปรียบเทียบงวดเดียวกันป 2555 ดังนั้นตนทุนในการออกแบบประกอบ
และติดตั้งจึงมีสัดสวนที่สูงกวาเมื่อเทียบกับรายไดจากงานดังกลาว
สําหรับป 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรกของป 2556 ตนทุนจากงานบริการของบริษัทมีจํานวน 0.44 ลานบาท,
0.49 ลานบาท, 0.79 ลานบาท และ 0.56 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.37, รอยละ 0.36, รอยละ 0.47, และรอย
ละ 0.59 ของตนทุนรวมทั้งหมด ตามลําดับ ในชวง 3 ป และงวด 6 เดือนแรกของป 2556 ที่ผานมา ตนทุนงานบริการของ
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บริษัทไดมีการปรับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับรายไดจากงานบริการ โดยบริษัทมีการเพิ่มศูนยบริการและหนวย
บริการทางเทคนิคที่ครอบคลุมพื้นที่ใหใกลลูกคาไดมากที่สุด ประกอบกับบริษัทไดมีการพัฒนาฝมือชางเทคนิคและให
ความรูอยางตอเนื่องจึงทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนงานใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถสงมอบงานได
รวดเร็วมากขึ้น
กําไรขั้นตน (ไมรวมรายไดอื่น)
บริษัทมีกําไรขั้นตนในป 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรกของป 2556 จํานวน 63.45 ลานบาท, 78.37 ลานบาท,
89.12 ลานบาท, และ 46.36 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีอัตราสวนกําไรขั้นตนเทากับรอยละ 34.84, รอยละ 36.58, รอยละ
34.52 และรอยละ 32.48 ตามลําดับ ซึ่งในชวงป 2553 – 2555 อัตราสวนกําไรขั้นตนไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญ เนื่องจากบริษัทมีการสํารองผลิตภัณฑและอุปกรณหลักสําคัญที่นําเขาจากตางประเทศในปริมาณที่เพียงพอและ
ทันตอการใหบริการแกลูกคาดวยราคาตนทุนที่สามารถทราบกอนลวงหนาจากใบกําหนดราคาขายจากผูจัดจําหนายเปน
ระยะเวลา 1 ป ประกอบกับการพัฒนาบุคลากรอยางตอ เนื่องให พรอ มที่ จะใหบริการแกลูกค าไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทย จึงทําใหบริษัทสามารถกําหนดราคาสินคาและบริการใหอยูในระดับที่คอนขาง
สูงไดสม่ําเสมอและสามารถแขงขันได ทั้งนี้หากพิจารณาอัตรากําไรขั้นตนตามลักษณะของกลุมลูกคาของบริษัท จะเห็นได
วาอัตรากําไรขั้นตนในสวนของการจําหนายพรอมออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์จะมีอัตรากําไร
ขั้นตนในระดับที่สูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรากําไรขั้นตนจากการจัดจําหนาย ปรับปรุง และซอมแซมระบบที่เกี่ยวของ
กับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ โดยเฉพาะในสวนของการจําหนายพรอมออกแบบ ประกอบและติดตั้งแบบสัญญาเชาทาง
การเงินที่มกี ารคิดดอกเบี้ยจะมีอัตรากําไรขั้นตนระดับสูงสุด ทั้งนี้บริษัทยังสามารถขยายสัดสวนการใหบริการในกลุมธุรกิจ
ใหบริการทางการแพทยไดอีกโดยเฉพาะในกลุมสถานพยาบาลของภาคเอกชน
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2556 อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทมีการปรับลดลงจากในอดีตปที่ผานมาเล็กนอย
สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีการเพิ่มจํานวนพนักงานในสวนของธุรกิจบริการทางการแพทยเนื่องจากความตองการน้ํายา
ลางไตมีปริมาณสูงขึ้น ประกอบกับสัดสวนของงานออกแบบประกอบและติดตั้งระบบในลักษณะงานปรับปรุงและตกแตง
ศูนยไตเทียมซึ่งรวมงานเฟอรนิเจอรและงานตกแตงศูนยไตเทียมเขามาดวยนั้นมีมากกวางานติดตั้งและปรับปรุงระบบ
บําบัดน้ํา ซึ่งงานปรับปรุงและตกแตงศูนยไตเทียม ดังกลาวมีตนทุนสูงกวางานติดตั้งและปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเนื่องจาก
บริษัทจําเปนตองจางผูรับเหมาภายนอกเขามาดําเนินการ
คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาตอบแทนผูบริหาร
สําหรับป 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรกของป 2556 บริษัทมีคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหารและ
คาตอบแทนผูบริหารจํานวน 54.80 ลานบาท, 60.63 ลานบาท, 68.59 ลานบาท และ 37.83 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน
รอยละ 30.00, รอยละ 28.17, รอยละ 26.29, และรอยละ 26.34 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยคาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหารและคาตอบแทนผูบริหารประกอบไปดวย คาใชจายพนักงาน และคาตอบแทนผูบริหารเปนหลัก ซึ่ง
สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
- สําหรับป 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรกของป 2556 บริษัทมีคาใชจายในการขายจํานวน 2.14 ลานบาท,
8.57 ลานบาท, 10.90 ลานบาท และ 7.21 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.17, รอยละ 3.98, รอยละ 4.18 และรอย
ละ 5.02 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยคาใชจายในการขายหลักจะประกอบไปดวย คานายหนาของพนักงาน คาเดินทาง
คาน้ํามัน คาสงเสริมการขายหรือคาโฆษณา คาพื้นที่แสดงสินคา เปนตน โดยเฉพาะคาใชจายในกิจกรรมสงเสริมการขาย
และคาเดินทางและคาน้ํามันของฝายขายและตลาดที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวง 3 ปที่ผานมา ซึ่งการเพิ่มขึ้นของคาใชจาย
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ในการขายสอดคลองกับรายไดของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2556 คาใชจายใน
การขายของบริษัทปรับเพิ่มขึ้นจํานวน 2.62 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 56.89 จากงวดเดียวกันป 2555 เนื่องจากการ
ปรับขึ้นเงินเดือน และรับพนักงานระดับผูจัดการเพิ่มขึ้นในสวนของฝายขาย เพื่อที่จะมาดูแลกลุมลูกคาเพื่อการพาณิชยที่มี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายดังกลาวสอดคลองกับรายไดที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสําหรับป
2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรกของป 2556 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารจํานวน 42.18 ลานบาท, 29.69 ลานบาท,
31.86 ลานบาท และ 17.10 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 23.09, รอยละ 13.80, รอยละ 12.21 และรอยละ 11.91
ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยคาใชจายในการบริหารหลักประกอบไปดวย คาเงินเดือนและโบนัสของพนักงาน คาใช
สาธารณูปโภค คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย และคาใชจายสํานักงานอื่นๆ สําหรับป 2553 บริษัทมีคาใชจายในการ
บริหารเพิ่มขึ้นจํานวน 12.04 ลานบาทจากป 2552 โดยสาเหตุมาจากการตั้งหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท เพรสิเดนท พารค
เฮาซิ่ง ดีเวลอปเมนท จํากัด ดังนั้นหากไมนําผลกระทบจากการตั้งคาหนี้สงสัยจะสูญรวมนั้น ในป 2554 และ ป 2555
คาใชจายในการบริหารไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญจากป 2553 ในขณะที่รายไดมีการปรับเพิ่มขึ้นในชวง
ระยะเวลาเดียวกันจึงเปนสาเหตุทําใหสัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวมปรับลดลงอยางตอเนื่องระหวางป 2554
– 2555 สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2556 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นจํานวน 1.49 ลานบาท สาเหตุหลักมา
จากบริษัทมีการปรับเงินเดือนในสวนของการบริหารทั้งหมดสําหรับป 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรกของป 2556
บริษัทมีคาตอบแทนผูบริหารจํานวน 10.48 ลานบาท, 22.36 ลานบาท, 25.82 ลานบาท และ 13.52 ลานบาท หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 5.74, รอยละ 10.39, รอยละ 9.90 และรอยละ 9.41 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยคาตอบแทนผูบริหาร
หลักจะประกอบไปดวย คาเงินเดือนและโบนัสของฝายบริหารเปนหลัก สําหรับป 2553 คาตอบแทนผูบริหารปรับตัวลดลง
จํานวน 2.88 ลานบาทจากป 2552 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของคาตอบแทนผูบริหารเนื่องจากผลการดําเนินจาก
กําไรสุทธิที่ปรับลดลง สําหรับป 2554 และป 2555 บริษัทมีการจายคาตอบแทนผูบริหารเพิ่มขึ้นจํานวน 11.88 ลานบาท
และ 3.46 ลานบาท ตามลําดับ และงวด 6 เดือนแรกของป 2556 คาตอบแทนผูบริหารเพิ่มขึ้นจํานวน 0.64 ลานบาท จาก
งวดเดียวกันปกอน ซึ่งเปนการปรับเพิ่มขึ้นจากป 2553 อยางมีนัยสําคัญ โดยสาเหตุหลักมาจากการปรับขึ้นของเงินเดือน
และโบนัสของผูบริหารเปนหลัก เนื่องจากบริษัทไดมีการตั้งนโยบายในการจายคาเงินเดือนและโบนัสเพิ่มขึ้นตามผล
ประกอบการที่ดีขึ้น
- สําหรับป 2553 บริษัทมีหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 11.90 ลานบาท ซึ่งมูลหนี้หลักเปนของบริษัท เพรสิเดนท พารค
เฮาซิ่ง ดีเวลอปเมนท จํากัด จํานวน 10.06 ลานบาท ซึ่งไดผิดชําระหนี้ตั้งแตป 2541 เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวเกิด
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรงในประเทศไทยทําใหลูกหนี้ดังกลาวไมสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได อยางไรก็ดี บริษัท
เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดทําการฟองรองขอชําระหนี้ในเรื่องผิดสัญญาวาจางทําของตั้งแต
ป 2542 เปนตนมา ณ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ดังกลาวชําระเงินตนคืนบริษัท
เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด จํานวนเงิน 10 ลานบาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป ตอมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552
ลูกหนี้ดังกลาวไดถูกฟองลมละลายโดยธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง และศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนี้ดังกลาว
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัดไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
เปนที่เรียบรอย
กําไรจากการดําเนินงาน
ป 2553 – 2555 บริษัทมีกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน 9.20 ลานบาท, 18.70 ลานบาท และ
23.27 ลานบาทหรือ คิดเปนอัตรากําไรจากการดําเนินงานรอยละ 5.08, รอยละ 8.80 และรอยละ 9.05 ตามลําดับ โดย
ในชวงระยะเวลาที่ผานมากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทมีการขยายตัวอยางตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับรายไดของบริษัท
ที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยการเพิ่มขึ้นมาจากการขยายตัวของรายไดในกลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยเปนหลัก ในขณะ
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ที่อัตราการขยายตัวของรายไดในกลุมธุรกิจบริการทางการแพทยมีการเติบโตสูง ทั้งนี้ ในป 2553 อัตรากําไรจากการ
ดําเนินงานที่อยูในระดับต่ํา สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บริษัทไดริเริ่มนํามาใช
ใน ทําใหบริษัทมีหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 11.90 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการผิดนัดชําระหนี้จากลูกคารายหนึ่งตั้งแตป
2541 บริษัทจึงไดมีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 10.06 ลานบาทตามที่ไดกลาวไวในหัวขอ ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ
งวด 6 เดือนแรกของป 2556 บริษัทมีกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน 9.42 ลานบาท หรือคิด
เปนอัตรากําไรจากการดําเนินงานรอยละ 6.63 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันป 2555 บริษัทมีกําไรจากการ
ดําเนินงานลดลงเล็กนอย ในขณะที่รายไดของบริษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเกิดจากตนทุนขายที่เพิ่มขึ้นในชวง
ไตรมาสแรกของป 2556 บริษัทมีการเพิ่มจํานวนพนักงานในสวนของการผลิตน้ํายาลางไตสําหรับธุรกิจใหบริการทางการ
แพทย เนื่องจากปริมาณความตองการของผลิตภัณฑดังกลาวเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ประกอบกับสัดสวนงานติดตั้งระบบ
บําบัดน้ําสําหรับการบริการทางการแพทยในลักษณะงานปรับปรุงและตกแตงศูนยไตเทียม ที่รวมงานเฟอรนิเจอรและงาน
ตกแตงศูนยไตเทียมเขามาดวยมีปริมาณมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันป 2555 โดยงานปรับปรุงและ
ตกแตง ศู น ยไ ตเทียมดังกลา วนั้น มีต น ทุน สูง กวา งานติดตั้ง ระบบบํา บัดน้ํา เนื่อ งจากตอ งวา จา งผูรับ เหมาภายนอกมา
ดําเนินการ นอกจากนี้ บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการปรับเงินเดือนองคกร และ
วาจางพนักงานระดับผูจัดการแผนกขายและพนักงานทั่วไปเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะมาดูแลกลุมลูกคาเพื่อการพาณิชยที่มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทมีการจายคาตอบแทนผูบริหารเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุหลักมาจากการปรับขึ้นของเงินเดือน
และโบนัสของผูบริหารเปนหลัก ซึ่งเปนการปรับขึ้นตามผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้น
กําไรสุทธิ
ป 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรกของป 2556 บริษั ทมีกําไรสุ ทธิหลังหักตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
จํานวน 2.67 ลานบาท, 11.24 ลานบาท, 15.04 ลานบาท และ 6.21 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 1.46,
รอยละ 5.22, รอยละ 5.76 และรอยละ 4.32 โดยคิดเปนกําไรสุทธิตอหุน (EPS) จํานวน 0.02 บาท, 0.08 บาท, 0.11 บาท
และ 0.04 บาท ตามลําดับ
เงินปนผลจายและการจัดสรรกําไร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 คณะกรรมการมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับป
2553 จํานวน 703,986 หุนในอัตราหุนละ 14 บาท รวมเปนเงิน 9.90 ลานบาท โดยจายเงินปนผลเมื่อวันที่ 23 มีนาคม
2554 และจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.2 ลานบาท โดยการจายเงินปนผลและจัดสรรกําไรเปนสํารองตาม
กฎหมายดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554
ทั้งนี้บริษัทมิไดมีการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานในป 2554 และป 2555 แตอยางใด
การวิเคราะหฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 142.49 ลานบาท,
178.64 ลานบาท, 197.66 ลานบาท และ 225.07 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยรวมของบริษัทมีอัตราการเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับรายไดของบริษัทที่มีการขยายตัวในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทั้งนี้ สินทรัพยของบริษัทสวน
ใหญจะประกอบไปดวยลูกหนี้ทางการคา สินคาคงเหลือ และที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ-สุทธิมีจํานวน
43.45 ลานบาท, 53.48 ลานบาท, 56.23 ลานบาท และ 71.37 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 30.49, รอยละ29.94,
รอยละ 28.45 และรอยละ 31.71 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 97 วัน, 100 วัน, 93
วัน และ 96 วัน ตามลําดับ ในขณะที่บริษัท มีนโยบายการใหเครดิตเทอมแกลูกคาที่มีประวัติ การชําระที่ดีแกลูกคาใน
ระยะเวลา 30 - 60วัน อยางไรก็ดี ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยสามารถแยกออกไดเปน 2 ชวงระยะเวลาคือ 1.ระยะเวลาของ
รายไดคางรับเฉลี่ย และ 2.ระยะเวลารับชําระหนี้จากลูกหนี้การคาเฉลี่ย ซึ่งสามารถสรุปไดในตารางดังนี้
ระยะเวลาของรายไดคางรับเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาการรับชําระหนี้จากลูกหนี้การคาเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) (รายไดคางรับ + ลูกหนี้การคา)

31 ธันวาคม 2554
37.92
62.41
100.33

31 ธันวาคม 2555
38.49
54.01
92.50

30 มิถุนายน 2556
38.31
57.91
96.23

จากตารางขางตน สาเหตุหลักที่ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยยาวกวานโยบายการใหเครดิตเทอมของบริษัทประมาณ 32 –
40 วัน เนื่องจากระยะเวลาของรายไดคางรับเฉลี่ยของบริษัทอยูประมาณ 38 – 39 วัน หากพิจารณาระยะเวลาการรับชําระ
หนี้จากลูกหนี้การคาเฉลี่ยอยูที่ 54 – 62 วัน ซึ่งยังคงอยูในระยะเวลาการใหเครดิตเทอมของบริษัท
ตารางลูกหนี้การคาและรายไดคางรับสามารถแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้
หนวย : พันบาท
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หนวย : พันบาท

หมายเหตุ * จากตารางขางตนงบการเงินรวมไดรวมลูกหนี้การคาและรายไดคางรับของบริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด
** มูลหนี้หลักสวนใหญเปนของบริษัท เพรสิเดนท พารค เฮาซิ่ง ดีเวลอปเมนท จํากัด จํานวน 10.06 ลานบาท ซึ่งไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญเต็มจํานวนแลว

จากตารางขางตนลูกหนี้การคาและรายไดคางรับของบริษัทสามารถแยกอธิบายตามขั้นตอนการรับชําระหนี้ไดดังนี้
โดยเบื้องตนบริษัทจะเขาทํางานใหแกลูกคาตามใบเสนอราคาหรือสัญญาที่ลูกคาไดมีการลงนาม เมื่องานเสร็จสิ้นแลว
ลูกคามีการลงนามในใบรายงานบริการ (Service Report) บริษัทจะทําการบันทึกเปนรายไดคางรับจากการจําหนาย
ผลิตภัณฑและ/หรือการใหบริการแกลูกคา หลังจากนั้นบริษัทจะทําการเปดใบแจงหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกคาโดยแนบ
เอกสาร ใบรายงานบริการ ใบสั่งซื้อ – จาง และสัญญา อันเปนผลใหการบันทึกบัญชีซึ่งเดิมบันทึกไวเปนรายไดคางรับ
เปลี่ยนมาบันทึกเปนลูกหนี้การคา ทั้งนี้รายไดคางรับที่มีระยะเวลานานของบริษัทเกิดจากรายไดที่มาจาก 2 สวนหลักใหญ
คื อ 1.การให บ ริ ก ารปรั บ ปรุ ง และซ อ มแซมระบบน้ํ า และ 2. การให บ ริ ก ารดู แ ลบํ า รุ ง ระบบน้ํ า
Preventive
Maintenance(PM) ที่เปนกลุมธุรกิจใหบริการทางการแพทย โดย ณ สิ้นป 2555 บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด มี
รายไดคางรับที่เกิดจาก 2 สวนหลักดังกลาวที่ระยะเวลาเกินกวา 90 วัน จํานวน 3.03 ลานบาท และ 1.04 ลานบาท หรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.37 และ 5.61 ตามลําดับ ของรายไดคางรับ (ไมรวมรายไดคางรับจากบริษัท เพรสิเดนท พารค
เฮาซิ่ง ดีเวลอปเมนท จํากัด) โดยในกรณีปกติสําหรับลูกคาทั่วไปและลูกคารายใหม บริษัทจะไมเขาดําเนินการใหบริการ
กอนไดทําสัญญางานบริการกับลูกคา แตจะเขาดําเนินการบริการก็ตอเมื่อไดทําสัญญาแลว ทั้งนี้รายไดคางรับที่มีเวลาคาง
นานสวนใหญมาจากลูกคาเดิมและเปนหนวยงานภาครัฐ ซึ่งบริษัทไดใหความสําคัญในการใหบริการอยางทันทวงที
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เนื่องจากเกี่ยวของกับสุขภาพและความปลอดภัยของผูปวย ดังนั้นบริษัทจึงมีการเขาไปใหบริการกอนทําสัญญา โดยบริษัท
จะสงใบเสนอราคาเพื่อใหลูกคาลงนามกอนเขาดําเนินงานใหบริการ และหลังจากเสร็จสิ้นการใหบริการในแตละครั้งลูกคา
จะตองลงนามในใบรายงานบริการ (Service Report) สําหรับการออกใบแจงหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกคา บริษัท
จําเปนตองรอสัญญาที่ลงนามโดยลูกคากอนถึงจะเปดใบแจงหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินได สวนสาเหตุในการรอสัญญาจากลูกคา
นานนั้นเนื่องจากลูกคาสวนใหญนั้นเปนโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลศูนยไตเทียมและเปนหนวยงานภาครัฐที่มีขั้นตอน
การอนุมัติจายเงินที่ยาวกวาภาคเอกชน
ทั้งนี้ บริษัทไดใหฝายการเงินมีการจัดตั้งทีมงานสําหรับการติดตามการ
ชําระหนี้จากลูกคาในกรณีที่ลูกหนี้มีการคางชําระนานซึ่งในการทํางานสวนนี้จะมีการประสานงานรวมกับฝายขายและ
การตลาด โดยเริ่มทําการเฝาระวังและติดตามลูกหนี้ที่เริ่มคางชําระนานเกินกวา 30 วัน ซึ่งบริษัทจะมีการตรวจทานเปน
ประจําทุกเดือน พรอมทั้งทํารายงานสรุประบุเหตุผลของความลาชาของลูกหนี้ในแตละราย และทุกๆไตรมาสตองมีการ
รายงานอายุลูกหนี้การคา และรายไดคางรับที่มีระยะเวลานานใหแกคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบถึงผลการติดตาม
ทั้งนี้ในอดีตที่ผานมาลูกหนี้การคาจากลูกคาหนวยงานภาครัฐ หรือลูกคาที่รับงานจากหนวยงานภาครัฐ ไมเคยเปนรายการ
หนี้สูญเลย
บริษัทไดมีนโยบายตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกคาภาคเอกชนโดยพิจารณาจากลูกหนี้การคาและรายไดคาง
รับที่คางชําระหนี้เกิน 180 -360 วัน จะมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 50 ของยอดหนี้คงคาง และในกรณีที่
ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับมีอายุการชําระเงินเกินกวา 360 วัน บริษัทจะใชอัตราการตั้งเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอย
ละ 100 จากยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น เริ่มปฎิบัติใชตั้งแตตนป 2553 สําหรับลูกคาภาครัฐบริษัทไดมีการตั้งนโยบายคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากลูกหนี้การคาและรายไดคางรับที่มีอายุการชําระหนี้เกินกวา 540 -720 วัน จะมีการตั้งคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 50 ของยอดหนี้คงคาง และในกรณีที่ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับมีอายุการชําระเงินเกิน
กวา 720 วัน บริษัทจะใชอัตราการตั้งเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 จากยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น เริ่มปฎิบัติใชตั้งแต
ปลายป 2555 นอกจากนี้ ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปนตนไป บริษัทไดมีนโยบายการการคงไวซึ่งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญของลูกหนี้การคาที่เปลี่ยนมาจากรายไดคางรับ โดยรายไดคางรับที่คางนานซึ่งไดเคยถูกตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลว
ทั้งลูกคาภาครัฐและเอกชน ถัดมาเมื่อบริษัทไดออกใบแจงหนี้แลว รายการรายไดคางรับดังกลาวจะบันทึกเปนลูกหนี้การคา
ซึ่งตามหลักความระมัดระวังทางบัญชี ทางบริษัทมีนโยบายที่จะยังคงรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของรายไดคางรับที่ได
เคยตั้งไวและมีการนับอายุของลูกหนี้การคาที่เปลี่ยนมาจากรายไดคางรับอยางตอเนื่องตอไป เพื่อพิจารณาการตั้งคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคาจนกวาลูกหนี้การคารายดังกลาวจะไดมีการชําระเงิน
ตั้งแตป 2553 บริษัทไดเริ่มมีการใชนโยบายคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกคาภาคเอกชนโดยพิจารณาจากลูกหนี้ที่
มีอายุการชําระหนี้เกิน 180 -360 วัน จะมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 50 ของยอดหนี้คงคาง และในกรณี
ที่ลูกหนี้มีอายุการชําระเงินเกินกวา 360 วัน บริษัทจะใชอัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 จากยอด
หนี้คงคางทั้งสิ้น และในปเดียวกันบริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวนเงิน 11.90 ลานบาท ซึ่งมูลหนี้หลักเปน
ของบริษัท เพรสิเดนท พารค เฮาซิ่ง ดีเวลอปเมนท จํากัด จํานวน 10.06 ลานบาทซึ่งผิดนัดชําระหนี้มาตั้งแตป 2541 ทั้งนี้
ลูกหนี้รายดังกลาวไดถูกฟองลมละลายโดยธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง และบริษัทไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอกรมบังคับคดี
กระทรวงยุติธรรมเปนที่เรียบรอย จากความเห็นของผูบริหารคาดวามีความเปนไปไดนอยที่จะไดรับชําระหนี้จํานวนดังกลาว
หลังคดีสิ้นสุด สําหรับนโยบายในการตัดหนี้สูญจํานวนเงินดังกลาว บริษัทมีนโยบายที่จะตัดหนี้สูญเมื่อคดีดังกลาวมีคํา
พิพากษาจากศาลถึงที่สุดเพื่อนําจํานวนเงินดังกลาวมาใชประโยชนในทางภาษี
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ตั้งแต ณ สิ้นป 2553 – 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีลูกหนี้การคาและรายไดคางรับเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับรายไดที่มีการขยายตัวของบริษัท แตหากพิจารณารายไดคางรับในชวงระยะเวลาดังกลาวคิดเปน
สัดสวนรอยละ 20.78, รอยละ 31.93, รอยละ 33.39 และรอยละ 29.46 ของลูกหนี้การคาและรายไดคางรับสุทธิ ตามลําดับ
ซึ่งสามารถอธิบายไดวาในขณะที่รายไดของบริษัทมีการขยายตัวอยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาที่ผานมา ระยะเวลาของ
รายไดคางรับโดยเฉลี่ยในชว งเวลาดัง กลาวมีระยะเวลานานขึ้นเชนเดีย วกัน ทั้งนี้สาเหตุสวนใหญเกิดจากกลุมธุรกิจ
ใหบริการทางการแพทยของหนวยงานภาครัฐที่มีขั้นตอนในการเก็บรับชําระหนี้ที่นานกวาภาคเอกชนตามที่ไดอธิบายไว
ขางตน อยางไรก็ดี หากพิจารณาถึงอัตรากําไรขั้นตนของกลุมธุรกิจใหบริการทางการแพทยมีอัตรากําไรขั้นตนที่อยูใน
ระดับสูงเมื่อเทียบกับกลุมธุรกิจอื่นๆของบริษัท อีกทั้งการใหบริการแกสถานพยาบาลของหนวยงานภาครัฐถือเปนการ
ประชาสัมพันธและสรางความนาเชื่อถือใหแกบริษัท โดยในอนาคตบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสการเขาไปทําตลาดในกลุม
สถานพยาบาลภาคเอกชน ในขณะเดียวกันบริษัทไดมีจัดตั้งทีมงานสําหรับการติดตามการชําระหนี้จากลูกคาในกรณีที่
ลูกหนี้มีการคางชําระนานและรายไดคางรับที่มีระยะเวลานานซึ่งในการทํางานสวนนี้จะมีการประสานงานรวมกับฝายขาย
และการตลาด โดยทุ ก ๆไตรมาสต อ งมี ก ารรายงานอายุ ลู ก หนี้ ก ารค า และรายได ค า งรั บ ที่ มี ร ะยะเวลานานให แ ก
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบถึงผลการติดตาม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ-สุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นจํานวน 15.14 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 26.93 จากสิ้นป 2555 ทั้งนี้บริษัทมีลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระจํานวน 31.73 ลานบาท หรือคิด
เปนสัดสวนรอยละ 38.13 ของลูกหนี้การคาและรายไดคางรับกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี้การคาและ
รายไดคางรับไมเกิน 90 วัน มีจํานวน 13.71 ลานบาท และ 15.56 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 16.47 และรอยละ
18.70 ของลูกหนี้การคาและรายไดคางรับกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามลําดับ โดยการปรับเพิ่มขึ้นลูกหนี้การคาและ
รายไดค างรับของบริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน) จํ านวน 1.70 ลานบาท และ 0.57 ลานบาท จากสิ้น ป 2555
ตามลําดับ เปนการเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของรายได และบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด มีรายไดคางรับที่ปรับเพิ่มขึ้น
จํานวน 0.90 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีการรับรูรายไดจากการสงมอบงานติดตั้งระบบน้ําเพิ่มขึ้นจํานวน 2 สัญญาจากสิ้น
ป 2555 สําหรับลูกหนี้การคาและรายไดคางรับที่คางชําระเกินกวา 90 – 180 วันของบริษัทมีจํานวน 4.80 ลานบาท และ
2.25 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.77 และรอยละ 2.70 ของลูกหนี้การคาและรายไดคางรับกอนหักคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนการปรับเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและรายไดคางรับของบริษัท เออรวิง คอร
ปอเรชั่น จํากัด จํานวน 4.20 ลานบาท และ 0.84 ลานบาท ตามลําดับจากสิ้นป 2555 สาเหตุหลักที่ลูกหนี้การคาของบริษัท
เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด มีการปรับเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเกิดจากงานติดตั้งระบบน้ํา ซึ่งลูกคามีการเปดใหบริการ
ลาชาทําใหลูกคาเกิดปญหาสภาพคลองจึงขอเจรจาในการขยายเวลาชําระหนี้ สวนรายไดคางรับของบริษัท เออรวิง คอร
ปอเรชั่น จํากัดที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนั้นสาเหตุหลักเกิดจากงานใหบริการเปนงานซอมแซมและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ํา
ใหแกสถานพยาบาลศูนยไตเทียมสวนใหญเปนของภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนในการตรวจรับงานและการอนุมัติที่คอนขางลาชา
สําหรับลูกหนี้การคาและรายไดคางรับไมเกิน 180 - 360 วัน ของบริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน) และรายไดคางรับ
ของบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัดไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่ลูกหนี้การคาของบริษัท เออรวิง
คอรปอเรชั่น จํากัดมีการปรับลดลง 2.44 ลานบาท จากสิ้นป 2555 สําหรับลูกหนี้การคาและรายไดคางรับที่เกินกวา 360
วัน ของบริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํ า กัด (มหาชน) และ บริษัท เออรวิง คอรป อเรชั่น จํ า กัด ไมมีการเปลี่ย นแปลงอยา งมี
นัยสําคัญ จากสิ้นป 2555
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ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน
บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทไดใหบริการออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่
เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ใหแกลูกคาในกลุมธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการทางการแพทยสวนหนี่งในลักษณะ
สัญญาเชาทางการเงินโดยมีระยะเวลาสัญญาเชา 5 ป ซึ่งลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินสวนใหญคือโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลที่มีการประกอบกิจการเปนระยะเวลานานโดยที่ผานมาบริษัทไมเคยมีปญหาการรับชําระหนี้จากกลุมลูกหนี้
ดังกลาว ณ สิ้นป 2553 – 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินของบริษัทมีจํานวน
9.00 ลานบาท, 8.33 ลานบาท, 10.17 ลานบาท และ 9.11 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.32, รอยละ 4.66, รอย
ละ 5.14 และรอยละ 4.05 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมาลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินของบริษัทมีการขยายตัวอยางมีนัยสําคัญ ซึ่ง
สอดคลองกับรายไดจากกลุมธุรกิจที่ใหบริการทางการแพทยของบริษัท โดยจะเห็นไดวาการขายในลักษณะสัญญาเชาทาง
การเงินเปนสวนหนึ่งในการสรางโอกาสและเพิ่มรายไดในกลุมธุรกิจใหบริการทางการแพทยไดเปนอยางดี อีกทั้งความเสี่ยง
ในการผิดนัดรับชําระหนี้อยูในระดับต่ําเนื่องจากผูประกอบการอยูในสายงานวิชาชีพทางการแพทยและโดยลักษณะธุรกิจ
และการบริการเปนที่มีความตองการอยางสม่ําเสมอ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน
จํานวน 15 สัญญามูลคารวม 9.11 ลานบาท
ทั้งนี้ เริ่มตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของป 2556 บริษัทไดมีการปรับปรุงนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้
ตามสัญญาเชาทางการเงิน จากเดิมบริษัทไดนํานโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคาภาครัฐและเอกชน
มาปฏิบัติใช เปลี่ยนแปลงเปนหากลูกหนี้มีการผิดนัดชําระหนี้มากกวา 6 งวดขึ้นไป บริษัทจะหยุดการรับรูรายไดจากงาน
บริการดูแลบํารุงรักษาและจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 ของมูลคาลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินที่
คงเหลืออยูทั้งหมดเปนรายสัญญา ซึ่งนโยบายดังกลาวจะชวยใหบริษัทมีประสิทธิภาพในการติดตามชําระหนี้ไดดีขึ้น ทั้งนี้
ตั้งแตนํานโยบายดังกลาวมาปฎิบัติ บริษัทยังไมมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินแต
อยางใด อยางไรก็ดี หากบริษัทนํานโยบายดังกลาวมาปฎิบัติใชในป 2555 บริษัทจะมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน
1.80 ลานบาท อันเปนผลทําใหกําไรสุทธิในป 2555 ลดลงตามจํานวนดังกลาว
สินคาคงเหลือ
ณ สิ้นป 2553-2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีสินคาคงเหลือ-สุทธิจํานวน 48.18 ลานบาท, 68.66
ลานบาท, 76.00 ลานบาท และ 85.42 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 33.81,รอยละ 38.44, รอยละ 38.45 และรอย
ละ 37.94 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยรายละเอียดสินคาคงเหลือจะประกอบไปดวย สินคาสําเร็จรูป งานระหวางทํา
วัสดุและอะไหลสวนประกอบ และสินคาระหวางทางซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : พันบาท
สินคาคงเหลือ
วัสดุกรองน้ํา
งานระหวางทํา
วัสดุและอะไหลสวนประกอบ
สินคาระหวางทาง
รวม
หัก คาเผื่อการลดมูลคา
สุทธิ

31 ธันวาคม 2553
39,442
799
8,465
48,706
(530)
48,176

31 ธันวาคม 2554
36,063
4,314
21,942
7,087
69,406
(743)
68,663
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31 ธันวาคม 2555
46,402
3,093
25,703
2,000
77,198
(1,197)
76,001

30 มิถุนายน 2556
45,492
3,282
27,088
10,572
86,434
(1,010)
85,424
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ณ สิ้นป 2553-2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีระยะเวลาในการขายสินคาเฉลี่ย 139 วัน, 157 วัน,
157วัน และ 153 วัน ตามลําดับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 คาเผื่อการลดมูลคาสินคามีจํานวน 1.01 ลานบาท หรือคิด
เปนสัดสวนอัตรารอยละ 1.17 ของสินคาคงเหลือกอนหักคาเผื่อการลดมูลคาสินคา โดยบริษัทมีนโยบายตั้งคาเผื่อการลด
มูลคาสินคาโดยการพิจารณาสภาพของสินคาทุกไตรมาสหากมีการชํารุดหรือเสียหายจะตั้งคาเผื่อการลดมูลคาสินคาใน
อัตรารอยละ 100 ทันที และทุกไตรมาสจะพิจารณาสินคาที่คาดวาจะมีราคาขายที่ต่ํากวาราคาทุน ประกอบกับบริษัทมี
การจัดทํารายงานวิเคราะหอายุของสินคาคงเหลือ (Aging stock report) และ รายงานการเคลื่อนไหวสินคา (Last moving
stock report) ทุกไตรมาส โดยทั้ง 2 รายงานนี้จะถูกนําเสนอไปยังฝายขายและฝายบริหารเพื่อวิเคราะหขอมูลโดยจะเนน
สินคาที่มีการคางนาน เพื่อวางแผนและดําเนินการจัดจําหนายการสินคาคงเหลือเหลานั้นไมใหมีการคางนานเพื่อปองกัน
การเสื่อมสภาพสินคาและความลาสมัยของสินคาคงเหลือ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด ไดมี
การพิจารณาตั้งคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเพิ่มเติมในอัตรารอยละ 0.3 และรอยละ 0.4 ของมูลคาสินคาสําหรับสินคา
สภาพปกติ ตามลําดับ ซึ่งอัตราดังกลาวเปนอัตราการบริหารสินคาในสภาพรวมพิจารณาโดยผูบริหารของบริษัท และการ
ตั้งคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาเทากับผลตางระหวางตนทุนสินคากับมูลคาที่คาดวาจะขายไดสําหรับสินคาที่คาดวาจะ
มีราคาขายต่ํากวาราคาทุน และการตั้งคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาทั้งจํานวนสําหรับสินคาที่ชํารุดหรือเสียหายและ
สินคาที่ลาสมัย สําหรับการสั่งซื้อสินคานั้น บริษัทมีการกําหนดยอดขั้นต่ําของสินคาคงเหลือไว ซึ่งบริษัทจะทําการสั่งซื้อ
สินคาเมื่อระดับของสินคาคงเหลือมีจํานวนนอยกวายอดขั้นต่ําที่กําหนดไว โดยการกําหนดยอดสินคาคงเหลือขั้นต่ํา
ดังกลาว มีการกําหนดใหสอดคลองกับตารางสินคาที่ใชในแตละโครงการ หรือ Bill of Quantity (BOQ) ที่บริษัทได
ใหบริการแกลูกคาในแตละโครงการ ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทมีการเก็บสินคาคงเหลือใหสอดคลองกับปริมาณการใชงานจริง
และเพื่อไมใหมีการเก็บสินคาคงเหลือเกินความจําเปน และยังสามารถปองกันความลาสมัยของสินคาคงเหลือไดอีกดวย
อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ในชวงระยะเวลา 20 ปที่ผานมา ไมไดมีการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางมีนัยสําคัญนอกจากการพัฒนาทางดานการออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑใหมีลักษณะที่
สวยงามมากขึ้น นอกจากนี้นโยบายบริษัทเนนกลยุทธการบริการ (Service Strategy) ตั้งแตใหคําปรึกษา ออกแบบ
ประกอบ ติ ด ตั้ ง จนถึ ง บริ ก ารหลั ง การขาย ประกอบกั บ สิ น ค า ส ว นใหญ เ ป น สิ น ค า นํ า เข า จากต า งประเทศ บริ ษั ท จึ ง
จําเปนตองเก็บสินคาไวเพื่อเตรียมความพรอมในการใหบริการ อีกทั้งการสั่งซื้อสินคาสินคาเปนจํานวนมากในแตละครั้ง
สามารถทําใหบริษัทประหยัดตนทุนในการทํางานและคาขนสงสินคาที่นําเขาจากตางประเทศได
ณ สิ้นป 2553-2555 สินคาคงเหลือสุทธิของบริษัทมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 12.20, รอยละ 42.53 และรอยละ 10.69
ตามลําดับ ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือสุทธินั้นสอดคลองกับรายไดของบริษัทที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง
ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา อีกทั้งดวยลักษณะธุรกิจที่บริษัทเนนถึงการใหบริการดูแลบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอและจําหนาย
ผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์แบบครบวงจร บริษัทจึงจําเปนตองจัดเตรียมผลิตภัณฑและ
อุ ป กรณ เ ก็ บ ไว ใ ห บ ริ ก ารแก ลู ก ค า ในปริ ม าณค อ นข า งมากและผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละอุ ป กรณ ห ลั ก ที่ บ ริ ษั ท จั ด เก็ บ ไว นั้ น เป น
ผลิตภัณฑและอุปกรณประเภทหมุนเร็วมีอัตราการจําหนายออกที่คอนขางสูง อยางไรก็ดี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
สินคาคงเหลือสุทธิของบริษัทมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 12.40 จากสิ้นป 2555 ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นในชวงไตรมาสที่ 2
ของป 2556 โดยบริษัทไดมีการสั่งซื้อสินคาเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการขยายตัวรายไดของบริษัทโดยเฉพาะในกลุมลูกคา
เพื่อการพาณิชยที่มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของสินคาสวนใหญเปนสินคาระหวางทางซึ่งอยูระหวางขนสง
จากตางประเทศมีการปรับเพิ่มขึ้นจํานวน 8.57 ลานบาท จากสิ้นป 2555
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เงินจายลวงหนาคาสินคา
เงินจายลวงหนาคาสินคาสวนใหญเปนการจายคาสินคาตางประเทศกับ ผูจําหนายรายอื่นๆที่ไมคอยมีการทํา
ธุรกรรมกับบริษัทบอยครั้งดังนั้นจึงมีความจําเปนที่บริษัทจะตองจายเงินลวงหนาคาสินคากอน ณ สิ้นป 2553 – 2555 และ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีเงินจายลวงหนาคาสินคาจํานวน 1.08 ลานบาท, 0.82 ลานบาท, 1.47 ลานบาท และ
2.82 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.76, รอยละ 0.46, รอยละ 0.75 และรอยละ 1.26 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นประกอบดวย เงินค้ําประกัน ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ เงินประกันผลงาน เปนตน ณ สิ้นป
2553-2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นจํานวน 0.17 ลานบาท, 0.39 ลานบาท, 0.35
ลานบาท และ 0.26 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.12, รอยละ 0.22, รอยละ 0.18 และรอยละ 0.11 ของสินทรัพย
รวม ตามลําดับ
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
เนื่องจากบริษัทไดมีการทําวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารซึ่ง
เปนวงเงินใชรวมของบริษัทและบริษัท เออรวิง คอรปอรเรชั่น จํากัด และวงเงินกูเบิกเกินบัญชีของบริษัท เออรวิง คอร
ปอเรชั่น จํากัด กับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง โดยไดโอนสิทธิเรียกรองบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทและบริษัท เออรวิง
คอรปอเรชั่น จํากัด เปนสวนหนึ่งของหลักประกัน ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสถาบันทางการเงิน ณ สิ้นป 2553 – 2555 และ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันจํานวน 2.32 ลานบาท, 2.35 ลานบาท, 2.40 ลาน
บาท และ 2.41 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.63, รอยละ 1.31,รอยละ 1.21 และรอยละ 1.07 ของสินทรัพยรวม
ตามลําดับ
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทประกอบไปดวย ที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ เครื่อง
ตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณสํานักงาน และเครื่องมือ และอุปกรณ ณ สิ้นป 2553 – 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณจํานวน 31.16 ลานบาท, 35.74 ลานบาท, 41.06 ลานบาท และ 45.39 ลานบาท หรือคิด
เปนสัดสวนรอยละ 21.86, รอยละ 20.01, รอยละ 20.77 และรอยละ 20.17 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยระยะ 3 ปที่
ผานมา ที่ดิน อาคาร และสวนปรับปรุงอาคารไมไดมีการซื้อเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญแตอยางใด การเพิ่มขึ้นสวนใหญมา
จากหมวดยานพาหนะสําหรับผูบริหารดวยการทําสัญญาเชาซื้อทางการเงิน เครื่องมือและอุปกรณและเครื่องตกแตงและ
อุปกรณสํานักงาน และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมียานพาหนะเพิ่มขึ้นจํานวน 2.99 ลานบาท โดยบริษัทไดมีการ
เชายานพาหนะใหแกผูบริหารเพิ่ม 1 คัน และบริษัทมีการซื้อเครื่องมือและอุปกรณเพิ่มขึ้นจํานวน 1.54 ลานบาท โดย
สามารถสรุปไดตามตารางดังนี้
หนวย : พันบาท
ที่ดิน และสวนปรับปรุงบนที่ดิน
อาคาร และสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องมือ และอุปกรณ
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณสํานักงาน

31 ธันวาคม 2553
7,797
18,615
1,089
2,384

31 ธันวาคม 2554
7,797
17,098
1,153
3,539
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8,103
15,955
1,745
5,093

30 มิถุนายน 2556
8,027
15,405
3,285
5,521
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ยานพาหนะ
สินทรัพยระหวางกอสราง
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สุทธิ

31 ธันวาคม 2553
1,270
31,155

31 ธันวาคม 2554
5,973
181
35,741

31 ธันวาคม 2555
10,159
2
41,057

30 มิถุนายน 2556
13,153
45,391

สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทคือลิขสิทธิ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับระบบบริหารการจัดการ (ERP)
ของบริษัทซึ่งเปนระบบ SAP และลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรตางๆ ณ สิ้นป 2553-2555 และ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2556 บริษัทมีสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน 2.69 ลานบาท, 2.79 ลานบาท, 2.79 ลานบาท และ 2.73 ลานบาท
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.89, รอยละ 1.56, รอยละ 1.41 และรอยละ 1.21 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม2556 บริษัทไดมีการนํามาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวของกับสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
มาใช และมีการปรับปรุงยอนหลังตั้งแตสิ้นป 2554 ซึ่งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี คือ จํานวนภาษีเงินไดที่บริษัท
สามารถขอคืนไดในอนาคต ณ สิ้นป 2554-2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีจํานวน 2.07 ลานบาท, 2.87 ลานบาท และ 2.46 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.16, รอยละ 1.45 และรอย
ละ 1.09 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นของบริษัทประกอบไปดวย เงินประกันคาเชา ลูกหนี้อื่น และอื่นๆ เปนตน ณ สิ้นป 25532555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นจํานวน 0.28 ลานบาท, 1.18 ลานบาท, 1.35 ลาน
บาท และ 1.36 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.20, รอยละ 0.66, รอยละ 0.69 และรอยละ 0.60 ของสินทรัพยรวม
ตามลําดับ
หนี้สิน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
ณ สิ้นป 2553 – 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินโดยแบงออกได 2 สวน
คือ 1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น จํานวน 21.06 ลานบาท, 10.72 ลานบาท, 23.51 ลานบาท และ 33.62 ลาน
บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 41.53, รอยละ 15.14, รอยละ 31.67 และรอยละ 35.23 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ 2)
เงินกูระยะยาวจากสถาบันทางการเงินจํานวน 8.16 ลานบาท, 4.59 ลานบาท, 1.92 ลานบาท และ 1.32 ลานบาท หรือใน
สัดสวนรอยละ 16.09, รอยละ 6.48, รอยละ 2.59 และรอยละ 1.38 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ
ณ สิ้นป 2553 – 2555 บริษัทไดใชเงินเบิกเกินบัญชีเงินเปนแหลงเงินทุนสําหรับเงินทุนหมุนเวียนในการชําระหนี้
เจาหนี้การคา ซื้อผลิตภัณฑและอุปกรณ ปรับปรุงพื้นที่สํานักงานและระบบ IT ของบริษัท และมีการชําระเงินกูระยะยาว
จากสถาบันการเงินบางสวน ทั้งนี้สําหรับป 2554 บริษัทมีการใชแหลงเงินทุนที่ไดจากการเพิ่มทุนแกผูถือหุนรายใหมจํานวน
13.90 ลานบาท โดยสวนใหญนําไปชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชี
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทไดใชแหลงเงินทุนจากวงเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้นจํานวน 10.11 ลานบาท โดย
สวนใหญบริษัทไดนําไปใชในการเสริมสภาพคลองในการเพิ่มรายได ซื้อสินคา และกระแสเงินสดดังกลาวไปใชในกิจกรรม
ดําเนินงาน และลงทุนสรางหนวยผลิตน้ํายาลางไตที่จังหวัดลําพูนเพื่อเปนศูนยการจัดจําหนายทางภาคเหนือและมีการซื้อ
เครื่องมือและอุปกรณเพิ่มขึ้น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการอื่น
ณ สิ้นป 2553-2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีเจาหนี้การคาจํานวน 10.82 ลานบาท, 26.20 ลาน
บาท, 12.94 ลานบาท และ 25.43 ลานบาทหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 21.33, รอยละ 37.02, รอยละ 17.43 และรอยละ
26.64 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ โดยระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยของบริษัทอยูที่ 24 วัน, 49 วัน, 42 วัน และ 36 วัน ซึ่ง
นโยบายเครดิตเทอมที่เจาหนี้การคาใหกับบริษัทอยูประมาณ 30 – 60 วัน ณ สิ้นป 2554 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
มูลคาเจาหนี้การคามีการปรับตัวสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลอง
กับสินคาคงเหลือสุทธิของบริษัทที่เพิ่มขึ้น และรายไดที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยบริษัทไดสํารองผลิตภัณฑและอุปกรณ
เพื่อสงเสริมการขายและเพื่อรองรับจํานวนลูกคาที่มีเพิ่มขึ้น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่นของบริษัท ประกอบไปดวย เจาหนี้คางจาย และเจาหนี้อื่น โดย ณ สิ้นป 2553-2555 และ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2556 บริษัทมีเจาหนี้อื่นจํานวน 0.11 ลานบาท, 0.13 ลานบาท, 0.10 ลานบาท และ 0.01 ลานบาท หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 0.22, รอยละ 0.19, รอยละ 0.13 และรอยละ 0.01 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลคางจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย ไดแก ภาษีเงินไดตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร โดย ณ สิ้นป 2553-2555 และ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2556 บริษัทมีภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายจํานวน 2.73 ลานบาท, 2.68 ลานบาท, 1.85 ลานบาท และ 0.49
ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.39, รอยละ 3.78, รอยละ 2.49 และรอยละ 0.52 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ
เงินรับลวงหนาคาสินคา
โดยปกติบริษัทจะไมมีนโยบายในการใหสินเชื่อแกลูกคารายใหมที่ไมเคยทําธุรกรรมกับบริษัทมากอน สําหรับลูกคา
รายใหมบริษัทจะมีการเก็บเงินลวงหนาคาสินคากอนจะนําสงสินคาหรือใหบริการ ณ สิ้นป 2553 - 2555 และ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2556 บริษัทมีเงินรับลวงหนาคาสินคาจํานวน 0.02 ลานบาท, 2.46 ลานบาท, 1.58 ลานบาท และ 1.90 ลาน
บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.04, รอยละ 3.47, รอยละ 2.13 และรอยละ 1.99 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ
โบนัสคางจาย
เนื่ อ งจากในระยะเวลา 3 ป ที่ ผ า นมา บริ ษั ท มี ร ายได ข ยายตั ว อย า งก า วกระโดดและมี น โยบายในการจ า ย
ผลตอบแทนแกพนักงานและผูบริหารตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว บริษัทจึงมีการกําหนดคาตอบแทนในลักษณะของโบนัส
ตามผลงานของคณะทํางานฝายบริหารและพนักงานในแตละป โดยป 2553 บริษัทมีการจายโบนัสในเดือนธันวาคม จึงไม
มีโบนัสคางจาย ณ สิ้นป 2553 ตอมาบริษัทไดเปลี่ยนรอบการจายโบนัสจากเดือนธันวาคมเปนเดือนมีนาคมของปถัดไป จึง
ทําให ณ สิ้นป 2554 - 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีโบนัสคางจายจํานวน 11.83 ลานบาท, 14.22 ลาน
บาท และ 11.65 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 16.72, รอยละ 19.15 และรอยละ 12.21 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ
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โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 โบนัสคางจายมีการปรับลดลงจํานวน 2.57 ลานบาท จากการจายโบนัสใหแกฝายบริหาร
และพนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินคือยานพาหนะที่บริษัทไดทําการเชามาสําหรับผูบริหาร ณ สิ้นป 2553 – 2555
และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินจํานวน 0.68 ลานบาท, 4.31 ลานบาท, 8.20
ลานบาท และ 10.75 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.35, รอยละ 6.09, รอยละ 11.05 และรอยละ 11.27 ของหนี้สิน
รวม ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทไดมีการเชายานพาหนะสําหรับผูบริหารจํานวน 5 คัน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทไดนํามาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวของกับหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาใช
และมีการปรับปรุงยอนหลังตั้งแตสิ้นป 2554 ซึ่งหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี คือ จํานวนภาษีเงินไดที่บริษัทตองจายใน
อนาคต ซึ่งเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี ณ สิ้นป 2554-2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 1.26 ลานบาท, 1.56 ลานบาท และ 1.24 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ
1.78, รอยละ 2.10 และรอยละ 1.30 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่นของบริษัทประกอบไปดวย ภาษีขายรอเรียกเก็บ เงินประกับผลงาน เปนตน โดย ณ สิ้นป 25532555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นจํานวน 0.12 ลานบาท 0.46 ลานบาท, 1.31 ลานบาท
และ 1.47 ล า นบาท หรื อ คิด เป น สั ด สว นร อ ยละ 0.24 ร อ ยละ 0.65, รอ ยละ 1.76 และรอ ยละ 1.54 ของหนี้ สิ น รวม
ตามลําดับ
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นของบริษัทประกอบไปดวย เงินมัดจํารับ และเงินค้ําประกัน โดย ณ สิ้นป 2553 -2555 และ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีหนี้สินไมหมุนเวียนอื่นจํานวน 0.07 ลานบาท, 0.07 ลานบาท, 0.07 ลานบาท และ
0.07 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.15, รอยละ 0.10, รอยละ 0.10 และรอยละ 0.08 ของหนี้สินรวม
ตามลําดับ
ภาระผูกผันผลประโยชนพนักงาน
ณ สิ้นป 2553 - 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจํานวน 5.20 ลาน
บาท, 6.06 ลานบาท, 6.98 ลานบาท และ 7.48 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 10.26, รอยละ 8.56, รอยละ 9.41
และรอยละ 7.84 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป บริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
บัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน ภายใตนโยบายบัญชีใหม ภาระผูกพันของบริษัทและบริษัทยอยเกี่ยวกับ
ผลประโยชนที่กําหนดไวและผลประโยชนระยะยาวอื่น ไดบันทึกในงบการเงินดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไวซึ่ง
คํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งเดิมบริษัทและบริษัทยอยรับรูภาระผูกพันเมื่อเกิดรายการ
ณ สิ้นป 2554 บริษัทเลือกที่จะบันทึกหนี้สินทั้งหมดดังกลาวเปนรายการปรับปรุงกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม
2554 โดยนํากําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 26.07 ลานบาท หักดวยภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน
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ของป 2553 จํ า นวน 5.20 ล า นบาท ซึ่ ง เป น ไปตามแนวทางที่ กํ า หนดไว เ ป น ทางเลื อ กให ถื อ ปฏิ บั ติ ใ นช ว งของการ
เปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี และคาใชจายประมาณการผลประโยชนพนักงานจํานวน 0.86 ลาน
บาท นําไปหักในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอันเปนผลใหกําไรของบริษัทลดลง และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมี
คา ใช จ า ยประมาณการผลประโยชนพ นัก งานเพิ่ มขึ้ น จํ า นวน 0.50 ล า นบาท จากสิ้น ป 2555 ทํ า ให ภ าระผู กพั น ของ
ผลประโยชนพนักงานจํานวนคงเหลือ 7.48 ลานบาท
สวนของผูถือหุน
ณ สิ้นป 2553-2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน 91.78 ลานบาท, 107.87
ลานบาท, 123.41 ลานบาท และ 129.62 ลานบาท โดยบริษัทมีอัตราหนี้สินตอสวนผูถือหุน 0.55 เทา 0.66 เทา, 0.60 เทา
และ 0.74 เทา ตามลําดับ
ณ สิ้นป 2553 – 2555 สวนของผูถือหุนของบริษัทมีการปรับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยสาเหตุหลักมาจาก 1. การซื้อ
กิจการระหวางบริษัทกับกลุมผูถือหุนของบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด และบริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด ซึ่งเปนผูถือ
หุนในกลุมเดียวกันของบริษัท เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทในป 2553 อันเปนผลทําใหทุนจด
ทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 44.00 ลานบาท มาเปน 60.40 ลานบาท 2. การเพิ่มทุนโดยการออกหุนสามัญใหมแกผูถือ
หุนเพื่อมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและชําระหนี้สถาบันการเงินในป 2554 อันเปนผลทําใหทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้น
จาก 60.40 ลานบาท มาเปน 70.40 ลานบาท และ 3. กําไรจากการดําเนินงาน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน 129.62 ลานบาท หรือเปนการปรับเพิ่มขึ้นจํานวน 6.21
ลานบาท จากสิ้นป 2555 โดยสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานจํานวน 6.21ลานบาท อันเปนผล
ทําใหกําไรสะสมของบริษัทเพิ่มขึ้นจํานวน 6.21 ลานบาท
กระแสเงินสด
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554
(5,765)
13,525
(1,478)
(2,750)
7,713
(12,120)
470
(1,344)

หนวย : พันบาท
31 ธันวาคม 2555 30 มิถุนายน 2556
(5,896)
(7,068)
(2,220)
(2,778)
8,255
8,597
139
(1,249)

ณ สิ้น ป 2553 – 2555 และ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2556 บริ ษั ท มี เงิ น สดสุ ท ธิ ไ ด มาจาก (ใช ไ ปใน) กิจ กรรม
ดําเนินงานจํานวน (5.76) ลานบาท, 13.52 ลานบาท, (5.90) ลานบาท และ (7.07) ลานบาท ตามลําดับ โดยการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานสวนใหญเกิดจากการเปลี่ยแปลงลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ
สินคาคงเหลือ และเจาหนี้การคาของบริษัท ในชวงป 2553 และ 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงานใน
ขณะที่มีกําไรสุทธิจํานวน 2.66 ลานบาท และ15.04 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากลูกหนี้การคาและรายไดคางรับที่
เพิ่มขึ้นจํานวน 12.19 ลานบาท และ 4.66 ลานบาท และบริษัทมีการซื้อสินคาที่เพิ่มขึ้นจํานวน 6.00 ลานบาท และ 6.98
ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับรายไดของบริษัทที่มีการขยายตัวในชวงระยะเวลาดังกลาว และในชวงป 2555 บริษัท
ไดมีการจายชําระเจาหนี้การคาจํานวน 13.27 ลานบาท จึงเปนเหตุใหบริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรดําเนินงานใน
ชวงเวลาดังกลาว ในขณะชวงป 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับกําไรสุทธิของ
บริษัทจํานวน 11.23 ลานบาท และ 0.85 ลานบาท และบริษัทมีกระแสเงินสดจากเจาหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นจํานวน 15.31
ลานบาท เพื่อนําไปซื้อสินคาและใชไปในเงินทุนหมุนเวียนบางสวน อันเปนผลใหบริษัทมีกระแสเงินสดมาจากกิจกรรม
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ดําเนินงาน สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน ในขณะที่บริษัทมีกระแส
เงินสดจากผลการดําเนินงานซึ่งบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 6.21 ลานบาท และกระแสเงินสดจากเจาหนี้การคาที่เพิ่มขึ้น
จํานวน 12.27 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทไดนํากระแสเงินสดใชไปในเงินทุนหมุนเวียนโดยลูกหนี้การคาและรายไดคางรับที่
เพิ่มขึ้นจํานวน 14.93 ลานบาท และซื้อสินคาเพิ่มขึ้นจํานวน 9.24 ลานบาท อันเปนผลใหบริษัทมีกระแสเงินสดใชไปใน
กิจกรรมดําเนินงาน
ณ สิ้นป 2553 – 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีเงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมการลงทุนจํานวน
(1.48) ลานบาท, (2.75) ลานบาท, (2.22) ลานบาท และ (2.78) ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2553 – 2555 บริษัทมี
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการลงทุนสวนใหญเกิดจากการปรับปรุงพื้นที่อาคารสํานักงานของบริษัทจํานวน 1.43 ลาน
บาท, 2.94 ลานบาท, และ 4.17 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปใน
กิจกรรมการลงทุนที่เกี่ยวของกับการสรางหนวยผลิตน้ํายาลางไตที่จังหวัดลําพูนเพื่อเปนศูนยการจัดจําหนายทางภาคเหนือ
และมีการซื้อเครื่องมือและอุปกรณเพิ่มขึ้นรวมจํานวน 4.17 ลานบาท ในขณะที่บริษัทมีเงินสดรับจากการขายสินทรัพย
จํานวน 2.46 ลานบาท
ณ สิ้นป 2553 – 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหา
เงินจํานวน 7.71 ลานบาท, (12.12) ลานบาท, 8.25 ลานบาท และ 8.60 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด
จากกิจกรรมจัดหาเงินสวนใหญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้น เงินกูระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน เงินจากการเพิ่มทุน และการจายเงินปนผลของบริษัท ในชวงป 2553 และ 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดมา
จากกิจกรรมจัดหาเงิน โดยแหลงเงินทุนสวนใหญมาจากการใชวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นของบริษัทที่เพิ่มขึ้น
จํานวน 14.76 ลานบาท และ 12.80 ลานบาท ตามลําดับ เพื่อนําไปใชในการชําระเงินกูระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
และใชไปในกิจกรรมดําเนินงานและกิจกรรมลงทุนในชวงระยะเวลาดังกลาว ในชวงป 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปใน
กิจกรรมการเงิน โดยสวนใหญเปนการชําระเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูระยะยาวจากสถาบันทางการเงินรวม และหนี้ตาม
สัญญาเชาทางการเงินรวมจํานวน 17.34 ลานบาท ประกอบกับบริษัทมีการจายเงินปนผลจํานวน 9.86 ลานบาท ใหแกผู
ถื อ หุ น โดยแหล ง เงิ น ทุ น ที่ ไ ด ม านั้ น มาจากเงิ น เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน 13.90 ล า นบาท และกระแสเงิ น สดที่ ม าจากกิ จ กรรม
ดําเนินงาน สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน โดยแหลงเงินทุนสวนใหญมา
จากการใชวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจํานวน 10.11 ลานบาท ซึ่งสวนใหญบริษัทนํากระแส
เงินสดดังกลาวไปใชในกิจกรรมดําเนินงาน และกิจกรรมการลงทุน
ทั้งนี้จากภาพรวมดังกลาว ณ สิ้นป 2553 – 2555 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจํานวน 0.47 ลานบาท, (1.34) ลานบาท, 0.14 ลานบาท และ 0.20 ลานบาท อันเปน
ผลทําใหบริษัทมีเงินสดคงเหลือจํานวน 4.17 ลานบาท, 2.83 ลานบาท, 2.97 ลานบาท และ 3.17 ลานบาท ตามลําดับ
สภาพคลองและวงจรเงินสด
ณ สิ้นป 2553 – 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองประมาณ 2.52 เทา. 2.21
เทา, 2.37 เทา และ 2.11 เทา ตามลําดับ และอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วประมาณ 1.27 เทา, 1.01 เทา, 1.06 เทา และ
0.94 เทา ตามลําดับ โดยอัตราสวนสภาพคลองของบริษัทนั้นมีอัตราสวนที่อยูเกณฑที่ดีมาก หากบริษัทมีปญหาทางดาน
สภาพคลองบริษัทสามารถไถถอนสินทรัพยที่มีความคลองตัวมาชําระหนี้ได อยางไรก็ดีสินทรัพยสภาพคลองสวนใหญของ
บริษัทอยูในลักษณะของลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือ หากไมนับรวมสินคาคงเหลือที่มีสภาพคลองที่นอยกวา สภาพ
คล อ งของบริ ษั ท จะมีก ารปรับ ลดลงซึ่ ง เปน ป จ จัย หลั ก ที่ทํ า ใหอั ต ราสว นสภาพคล อ งหมุ น เร็ ว ของบริ ษั ท ลดลงอย า งมี
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นัยสําคัญ ทั้งนี้สาเหตุที่บริษัทมีสินทรัพยที่มีความคลองตัวสวนใหญอยูในลักษณะลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือสามารถ
สรุปเหตุผลไดในวงจรเงินสดของบริษัทดังนี้
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 30 มิถุนายน 2556
97.01
100.33
92.50
96.23
138.98
157.53
156.97
152.83
24.52
49.36
41.93
35.83
211.47
208.49
207.54
213.22

ณ สิ้นป 2553 – 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 วงจรเงินสดของบริษัทมีจํานวน 211 วัน. 208 วัน, 208
วัน และ 213 วัน ตามลําดับ จากตารางขางตนระยะวงจรเงินสดของบริษัทสวนใหญจะไปอยูในชวงระยะเวลาขายสินคา
เฉลี่ย เนื่องจากลักษณะธุรกิจที่บริษัทเนนถึงการใหบริการดูแลบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอและจําหนายผลิตภัณฑและ
อุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์แบบครบวงจร บริษัทจึงจําเปนตองจัดเตรียมผลิตภัณฑและอุปกรณเก็บไว
ใหบริการแกลูกคาในปริมาณคอนขางมากและผลิตภัณฑและอุปกรณหลักที่บริษัทจัดเก็บไวนั้นเปนผลิตภัณฑและอุปกรณ
ประเภทหมุนเร็วมีอัตราการจําหนายออกที่คอนขางสูง โดยสินคาคงเหลือสวนใหญที่มีอายุระหวาง 0 - 180 วัน มีอัตราสวน
รอยละ 84.22 ของสินคาคงเหลือรวมกอนหักคาเผื่อการลดมูลคาของสินคา ซึ่งสามารถอธิบายในตารางอายุสินคา ณ วันที่
30 มิถุนายน 2556 ไดดังนี้
หนวย : ลานบาท
จํานวนวัน
0-180
181-360
361-540
541-720
720-900
มากกวา 900 วัน
รวม
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ-สุทธิ

บมจ.ฟลเตอร
ยอดคงเหลือ
51.5
3.9
2.1
0.7
0.7
2.1
61.0
(0.8)
60.2*

บจ.เออรวิง
ยอดคงเหลือ
9.9
0.8
0.2
0.2
0.1
0.7
11.9
(0.2)
11.7*

หมายุเหตุ * ไมรวมงานระหวางทําและสินคาระหวางทาง

สําหรับสาเหตุหลักที่ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยยาวกวานโยบายการใหเครดิตเทอมของบริษัทประมาณ 32 – 40 วัน
เนื่องจากระยะเวลาของรายไดคางรับเฉลี่ยของบริษัทอยูประมาณ 38 – 39 วัน หากพิจารณาระยะเวลาการรับชําระหนี้จาก
ลูกหนี้การคาเฉลี่ยอยูที่ 54 – 62 วัน ซึ่งยังคงอยูในระยะเวลาการใหเครดิตเทอมของบริษัท 30 – 60 วัน ซึ่งสาเหตุที่รายได
คางรับมีเวลาคางนานกวาปกติสวนใหญเกิดจากงานบริการของบริษัทซึ่งประกอบไปดวย การจําหนายผลิตภัณฑและ
อุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์พรอมการใหบริการปรับปรุงและซอมแซมระบบน้ํา และการใหบริการดูแล
บํารุงรักษาระบบน้ํา Preventive Maintenance(PM) ตามที่ไดอธิบายไวในสวนของลูกหนี้การคาและรายไดคางรับของ
บริษัท
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12.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ในป 2556 บริษัทไดแตงตั้ง นายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ และ/หรือ นายนริศ เสาวลักษณสกุลแหงสํานักงาน บริษัท บี
พีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนผูสอบบัญชี โดยมีการจายคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 795,000
บาท แบงเปนคาตรวจสอบประจําป 510,000 บาท และคาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสรวม 285,000 บาท ทั้งนี้ บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีไมเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทและบริษัท
ยอย
12.4 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคต
การเสนอขายหุนแกประชาชนจํานวน 59,202,800 หุนในครั้งนี้ คิดเปนสัดสวนรอยละ 29.60 ของทุนจดทะเบียน
ชําระแลวภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแกประชาชน (จํานวนหุนทั้งหมด 200,000,000 หุน ราคาที่ตราไวหุนละ 0.50
บาท) ดังนั้นอัตราผลตอบแทนตาง ๆ ที่เปรียบเทียบกับสวนของผูถือหุนหรือจํานวนหุนของบริษัท เชน กําไรสุทธิตอหุน เปน
ตน จะลดลงตามผลจากการเพิ่มทุนดังกลาว (Dilution Effect)
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