IPO FOCUS

FOCUS
FOCUS

แบบแสดงรายการข้อ มูล เสนอขายหลัก ทรัพ ย์ (-) และหนังสือ ชีช" วน
ของ

บริษัท ฟั งก์ช'ัน อิน เตอร์เ นชั'น แนล จํากัด (มหาชน)
Function International Public Company Limited
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ'ม ทุน ต่อ ประชาชน
(ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จําหน่าย)

จํานวน 130,000,000 หุน้ มูล ค่าที'ต ราไว้ห ุน้ ละ 1 บาท
โดยบริษัทจะนําหุน้ สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : วันที+ 11 – 13 พฤษภาคม 2343 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ทีป' รึก ษาทางการเงิน และผู้จ ัด การการจัด จําหน่ายและรับ ประกัน การจําหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
วัน ที'ยน'ื แบบแสดงรายการข้อ มูล การเสนอขายหลัก ทรัพ ย์ และร่างหนังสือ ชีช" วน

วันที+ 27 ธันวาคม 234?
วัน ที'แ บบแสดงรายการข้อ มูล การเสนอขายหลัก ทรัพ ย์แ ละหนังสือ ชีช" วนมีผ ลบังคับ ใช้

วันที+ 4 พฤษภาคม 2343
คําเตือนผูล้ งทุน:
“ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี+ ยวกับผูอ้ อกหลักทรัพย์ และเงื+อนไขของหลักทรัพย์ รวมทังD ความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสี+ยงที+เกี+ยวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีชD วนนี D มิได้
เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ แนะนําให้ลงทุนในหลักทรัพย์ท+ีเสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท+ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและ
ถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีชD วนนีแD ต่อย่างใด ทังD นี D การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีชD วนนี D เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีชD วนมีขอ้ ความหรือรายการที+เป็ นเท็จหรือขาดข้อความที+ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ผูถ้ ือ
หลักทรัพย์ท+ีได้ซือD หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ+งปี นบั แต่วนั ที+แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีชD วนมีผลใช้บงั คับและยังเป็ นเจ้าของ
หลักทรัพย์อยู่ มีสทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ทังD นี D ภายในหนึ+งปี นบั แต่วนั ที+ได้รูห้ รือควรจะได้รูว้ ่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีชD วนเป็ นเท็จหรือขาดข้อความที+ควรต้อง
แจ้งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปี นบั จากวันที+แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีชD วนดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ”
บุคคลทั+วไปสามารถขอตรวจสอบ หรือขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลัก ทรัพ ย์และหนังสื อชี Dชวน ได้ท+ีศูนย์สารสนเทศตลาดทุน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที+ 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์
L2-LNN-OOOO ในทุกวันทําการของสํานักงาน ก.ล.ต. ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คําเตือ น: การลงทุน มีค วามเสีย' ง ผู้ล งทุน ควรศึก ษาข้อ มูล ก่อ นตัด สิน ใจลงทุน

สารบัญ

บริษัท ฟั งก์ช ัน อิน เตอร์เ นชันแนล จํากัด (มหาชน)
Function International Public Company Limited

ส่วนที 1
ข้อ มูล สรุ ป (Executive Summary)
ข้อ มูล สรุ ป นีEเ ป็ นส่ว นหนึงของแบบแสดงรายการข้อ มูล การเสนอขายหลัก ทรัพ ย์แ ละหนังสือ ชีชE วนซึงเป็ นเพีย งข้อ มูล
สรุ ป เกียวกับ การเสนอขาย ลัก ษณะและความเสียงของบริษัท ทีออกและเสนอขายหลัก ทรัพ ย์(“บริษัท ”) ดังนัEน ผู้ล งทุน
ต้อ งศึก ษาข้อ มูล ในรายละเอีย ดจากหนังสือ ชีEช วนฉบับ เต็ม ซึงสามารถขอได้จ ากผู้จ ัด จําหน่ายหลัก ทรัพ ย์แ ละบริษัท
หรือ อาจศึก ษาข้อ มูล ได้จ ากแบบแสดงรายการข้อ มูล และหนังสือ ชีชE วนทีบริษัท ยืนต่อ สํานัก งาน ก.ล.ต. ได้ท ี website
ของสํานัก งาน ก.ล.ต.
ข้อ มูล สรุ ป ของการเสนอขายหุ้น ทีออกใหม่ต อ่ ประชาชน
บริษัท ฟั งก์ช ัน อิน เตอร์เ นชันแนล จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที 11 – 13 พฤษภาคม #$%$ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ข้อ มูล เกียวกับ การเสนอขาย
ผู้เ สนอขาย:

บริษัท ฟั งก์ชนั อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) (“FTI”) (“บริษัท”)

ประเภทธุร กิจ :

บริษัทประกอบธุรกิจนําเข้า ประกอบผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกียวกับระบบ
บําบัดนําA (Water Treatment) ครบวงจร ได้แก่ เครืองกรองนําA จําหน่ายไส้กรอง
สารกรอง ตลอดจนอุปกรณ์สาํ หรับเครือ งกรองนําA รวมถึงการให้บริการทีเกียวข้อง

จํานวนหุ้น ทีเสนอขาย:

130,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 28.89 ของจํานวนหุน้ สามัญทีออกและเรียกชําระ
แล้วทังA หมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนในครังA นี A

สัด ส่วนการเสนอขายหุ้น :

โดยแบ่งเป็ นจํานวนหุน้ และสัดส่วนทีเสนอขายต่อผูล้ งทุนแต่ละประเภทได้ดงั นี A
(1) 97,500,000 หุน้ เสนอขายต่อประชาชนทัวไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จําหน่าย
หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน คิดเป็ นร้อยละ #T.%U ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้
แล้วทังA หมดภายหลังการเสนอขายในครังA นี A
(#) ไม่เกิน TV,$WW,WWW หุน้ เสนอขายต่อผูม้ ีอปุ การคุณของบริษัท คิดเป็ นร้อยละ
X.YY ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้แล้วทังA หมดภายหลังการเสนอขายในครังA นี A
(3) ไม่เกิน 13,000,000 หุน้ เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของ
บริษัท คิดเป็ นร้อยละ #.[V ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้แล้วทังA หมดภายหลังการ
เสนอขายในครังA นี A
เมือนับสัดส่วนทีจดั สรรหุน้ ให้แก่ผลู้ งทุนของบริษัทตามข้อ (#) และ (Y) แล้วต้องไม่
เกินร้อยละ #$ ของจํานวนหุน้ ทีเสนอขาย IPO ทังA หมด
ทัAง นี A หากมี หุ้น เหลื อ จากการเสนอขายต่อ ผู้มี อุป การคุณของบริ ษั ท กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท ให้ส่วนทีเหลือทังA หมดไปรวมหุน้ ทีเสนอต่อกลุม่
ส่วนที 1 ข้อมูลสรุป หน้า 1

บริษัท ฟั งก์ช ัน อิน เตอร์เ นชันแนล จํากัด (มหาชน)
Function International Public Company Limited

ประชาชนทัวไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดจําหน่ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน
(ราคาเสนอขายเป็ นราคาเดียวกันกับเสนอขายต่อประชาชน)
เงือนไขในการจัด จําหน่าย:

 รับประกันการจําหน่ายอย่างแน่นอนทังA จํานวน (Firm Underwriting)

 ไม่รบั ประกันการจําหน่าย (Best Effort)
ราคาเสนอขายต่อ ประชาชน:

2.50 บาทต่อหุน้

มูล ค่าการเสนอขาย:

Y#$,WWW,WWW บาท

มูล ค่าทีตราไว้ (Par):

1.00 บาทต่อหุน้

มูล ค่าตามราคาบัญชี (Book Value):

T.TT บาทต่อหุน้ (ตามมูลค่าส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ 31 ธันวาคม #$%X หารด้วย
จํานวนหุน้ ทีจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัท ณ วันดังกล่าว
จํานวน Y#W,WWW,WWW หุน้ )

การเสนอขายหุ้น หรือ หลัก ทรัพ ย์แ ปลงสภาพในช่วง Z เดือ นก่อ นหน้ายืนคําขออนุญาตต่อ สํานัก งานจนถึงวัน เสนอขาย :
เมือวันที #V พฤศจิกายน #$%X บริษัทเสนอขายหุน้ สามัญจํานวน V$W,WWW หุน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม เสนอขาย
ราคามูลค่าทีต ราไว้หนุ้ ละ TWW บาท (ก่อนเปลีย นแปลงมูลค่าทีตราไว้)
ทีมาของการกําหนดราคาเสนอขายและข้อ มูล ทางการเงิน เพือประกอบการประเมิน ราคาหุ้น ทีเสนอขาย : การกําหนด
ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษัททีเสนอขายในครังA นี A พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกําไรสุทธิ ต่อหุน้ (Price to
Earnings Ratio : P/E) ทังA นี A ราคาเสนอขายหุน้ สามัญของบริษัทในครังA นีทA ีราคา 2.50 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อกําไร
สุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ YW.V# เท่า โดยคํานวณกําไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตังA แต่
วันที 1 มกราคม #$%X ถึงวันที YT ธันวาคม #$%X ซึงมีกาํ ไรสุทธิ เท่ากับ Y%.YV ล้านบาท หารด้วยจํานวนหุน้ สามัญทังA หมดของ
บริษัทหลังจากการเสนอขายหุน้ ในครังA นี A ซึงเท่ากับ X$W ล้านหุน้ (Fully Diluted) จะได้กาํ ไรสุทธิ ต่อหุน้ (Earnings Per Share)
เท่ากับ W.W[ บาท ทังA นีอA ตั ราส่วนราคาหุน้ ต่อกําไรสุทธิ (P/E Ratio) ดังกล่าว คํานวณจากผลการดําเนินงานในอดีต X ไตรมาส
ย้อนหลัง ซึงไม่สะท้อนถึงผลการดําเนินงานหรือความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในปั จจุบนั หรือในอนาคต และไม่ได้เป็ น
อัตราส่วนทีสามารถนํามาเปรียบเทียบได้โดยตรง เนืองจากเป็ นอัตราส่วนในช่วงเวลาทีตา่ งกัน
P/E Ratio ของบริษัท อืนในอุ ต สาหกรรมเดีย วกัน : ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพือเป็ นข้อมูล
ประกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเสนอขาย จึงแสดงอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกําไรสุทธิ ต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) ของ
บริษัทจดทะเบียนซึงประกอบธุรกิจทีมีความใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ บริษัท เธี ยรสุรตั น์ จํากัด (มหาชน)
(TSR) ซึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุม่ อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือน
และสํานักงานในช่วงระยะเวลา Y เดือนตังA แต่วนั ที #[ มกราคม #$%$ จนถึงวันที #U เมษายน #$%$ ซึง มีคา่ เท่ากับ X[.T$ เท่า
สัด ส่วนของ “ผู้ม ีส ว่ นร่วมในการบริห าร”
ทีไม่ต ดิ silent period :
ตลาดรอง :

ไม่มี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส่วนที 1 ข้อมูลสรุป หน้า 2

บริษัท ฟั งก์ช ัน อิน เตอร์เ นชันแนล จํากัด (มหาชน)
Function International Public Company Limited

หมวดธุร กิจ (sector) :

กลุม่ สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน (Home)

เกณฑ์เ ข้าจดทะเบียน :

เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ (Profit test)

วัต ถุป ระสงค์ก ารใช้เ งิน
จํานวนเงิน
(ล้านบาท)

วัต ถุป ระสงค์ก ารใช้เ งิน

ระยะเวลาทีใช้เ งิน
โดยประมาณ

1. เพือใช้ในการขยายตัวแทนจําหน่าย

รายละเอียด*
ตกแต่งร้าน ค่าสินค้าเพือขายให้ตวั แทน
จําหน่ายก่อนเปิ ดดําเนินการ และเงินทุน
หมุนเวียนเพือซือA สินค้ามาจําหน่าย
รวมทังA ลงทุนในระบบ IT (เฉพาะร้าน
Aquatek) สําหรับร้าน Aquatek จํานวน
$W สาขา และ Water Store $ สาขา
อาคารหลังใหม่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง

1.1 การขยายร้าน Aquatek
1.2 การขยายร้าน Water Store

150
15

ปี #$%$ - #$%U

2. เพือใช้ในการตกแต่งอาคารจัดแสดง

35

ปี 2565

10

ปี #$%$ - #$%%

ลงทุนปรับปรุงพืนA ทีอาคารเดิม

5

ปี #$%$ - #$%%

[•]

ตังA แต่ปี #$%$

ลงทุนในเครือ งจักร เครือ งมือ เพือ ขยาย
กําลังการผลิตประกอบ
ส่วนทีเหลือจากข้อ T-X

สินค้าและจัดจําหน่ายสินค้าใหม่
3. เพือใช้ในการปรับปรุงอาคาร
คลังสินค้า
3.1 ปรับปรุงขยายพืนA ทีค ลังสินค้า
และลงทุนในระบบการจัดการ
คลังสินค้า
3.2 ติดตังA แผงโซลาเซลล์
4. เพือใช้ในการขยายกําลังการผลิต
5. เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

5

*รายละเอียดเพิมเติมในหัวข้อโครงการในอนาคต

นโยบายการจ่ายเงิน ปั น ผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้นิติบคุ คล และหลัง
หักสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทังA นี A การจ่ายเงินปั นผลอาจมีการเปลียนแปลงได้ ขึนA อยู่กบั สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด
สภาพคล่อ ง แผนการลงทุน และปั จ จัย อื น ๆ เพื อ ให้เ กิ ด ประโยชน์สูง สุด ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น เป็ น หลัก ตามความเห็ น สมควรของ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผูถ้ ือหุน้ และการจ่ายปั นผลนันA จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
นัยสําคัญ และอยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์หรือประกาศอืนทีเกียวข้อง
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บริษัท ฟั งก์ช ัน อิน เตอร์เ นชันแนล จํากัด (มหาชน)
Function International Public Company Limited

รายละเอียดเกียวกับ ผู้เ สนอขายหลัก ทรัพ ย์
บริษัท ฟั งก์ช นั อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “FTI”) ก่อตังA เมือปี #$XW โดยคุณวิกร ภูวพัชร์ และคุณ
วรญา ภูวพัชร์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริม ต้น T,000,WWW บาท ซึง บริษัทมีชือเดิมว่า บริษัท ฟั งก์ชนั เทรดดิงA จํากัด โดยในช่วงเริม ต้น
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกียวกับการนําเข้าสินค้าและจัดจําหน่ายเครืองกรองนําA และอุปกรณ์อะไหล่สาํ หรับเครืองกรองนําA ดืม
ด้ว ยแนวคิ ด แบบ “One Stop Service” ให้กับ กลุ่ม ลูก ค้า กลุ่ม ร้า นค้า โดยขายส่ง เครื อ งกรองนํAา ที ใ ช้ใ นกลุ่ม พาณิ ช ย์ เช่ น
โรงงานผลิตนําA ดืม นําA แข็ง ร้านอาหาร และครัวเรือน ไม่ได้ขายตรงถึงผูบ้ ริโภค (End User) บริษัทนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
เป็ นหลัก โดยบริษัทถือเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายรายแรกทีนาํ เครืองกรองนําA ประเภท RO (Reverse Osmosis) เข้ามาทําการตลาดใน
ประเทศไทย และถือเป็ นการปฏิวตั ิรูปแบบการใช้งานเครืองกรองนําA จากเดิมทีเป็ น Stainless มาเป็ นเครืองกรองนําA $ ขันA ตอน
และ RO ทีเป็ นไส้กรองในปั จจุบนั ซึงเป็ นหนึงในกุญแจของความสําเร็จทีทาํ ให้เครืองกรองนําA ของบริษัทสามารถตอบโจทย์ดา้ น
สุขภาพ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็ นทีรูจ้ กั และได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวาง
ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาบริษัทได้มีการนําเสนอสินค้าใหม่ ๆ พัฒนาคุณภาพสินค้า รวมถึงการพัฒนางานประกอบ
(Assembly) เพิมมากขึนA ผนวกกับการมีบุคลากรทีมีความเชียวชาญเกียวกับการออกแบบและวางระบบกรองนําA ทังA เพือการ
อุปโภคและบริโภค จึงทําให้บริษัทก้าวสูก่ ารเป็ นผูด้ าํ เนินธุรกิจเครือ งกรองนําA และระบบนําA แบบครบวงจร (All Solutions of Water)
บริษัทได้สร้างตราสินค้าจํานวนมากกว่า #Y แบรนด์ เพือสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพือรองรับความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคทุกกลุม่ โดยบริษัทได้ขยายฐานผูบ้ ริโภคให้ครอบคลุมทังA ในประเทศและประเทศเพือนบ้านผ่านร้านค้าและผูจ้ ดั จําหน่าย
กว่า %WW ราย ซึงเป็ นผูข้ ายสินค้าของบริษัทให้รา้ นขนาดเล็กหรือขายปลีกให้ผบู้ ริโภคคนสุดท้าย (End User) ซึงเป็ นฐานลูกค้า
หลักของบริษัท ทังA นีบA ริษัทได้พฒ
ั นาผูจ้ าํ หน่ายผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบของร้าน Water Store เพือสร้างจุดขายเฉพาะผลิตภัณฑ์และ
ตราสินค้าของบริษัทเท่านันA ซึง จะทําให้บริษัทพัฒนาศักยภาพความสามารถในการทําผลการดําเนินงานได้ดีขนึ A
การประกอบธุรกิ จของบริษั ทจะครอบคลุมฐานผู้บริโ ภคสินค้า กลุ่ม หลักทุก กลุ่ม ได้แก่ ประเภทกลุ่มผูใ้ ช้เชิ งพาณิ ช ย์
ผู้บ ริโ ภคในครัว เรือ นและกลุ่ม อุต สาหกรรม ซึง แบ่ง ตามปริม าณการบริโ ภคนําA ที ผ่า นมาผู้บ ริโ ภคกลุ่ม ใช้เ ชิ ง พาณิ ช ย์ เช่ น
โรงงานผลิตนําA ดืม/นําA แข็ง ร้านอาหาร เป็ นกลุม่ ผูบ้ ริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัทในสัดส่วนทีใหญ่ทีสดุ และบริษัทเล็งเห็นศักยภาพ
การเติบโตของผูบ้ ริโภคกลุ่มครัวเรือนซึงให้ความสําคัญกับการบริโภคนําA ทีมีคุณภาพทีดีขึนA โดยเฉพาะผูบ้ ริโภคทีมีกาํ ลังซือA สูง
บริษัทจึงมีแผนทีจะขยายตัวแทนจําหน่ายโดยมุ่งเน้นการขยายผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ตลาดบนซึงบริษัทประเมินว่ายังมีศกั ยภาพใน
การเติบโตภายใต้รา้ น Aquatek ซึง จะจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้แบรนด์ Aquatek
บริษัทมีแผนทีจะแต่งตังA ตัวแทนจําหน่ายสินค้าในชือร้าน Aquatek ให้ได้ $W แห่งภายในปี #$%U โดยคาดว่าจะใช้เงินที
ได้รบั จากการเสนอขายหุน้ IPO เพือขยายตัวแทนจําหน่าย และเมือเดือนกุมภาพันธ์ #$%$ ทีผ่านมา บริษัทเพิงแต่งตังA ตัวแทน
จําหน่ายและเปิ ดร้าน Aquatek T สาขาทีถนนสวนสยาม กรุงเทพมหานคร
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บริษัท ฟั งก์ช ัน อิน เตอร์เ นชันแนล จํากัด (มหาชน)
Function International Public Company Limited

ผู้ถ อื หุ้น รายใหญ่:
รายชือผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท แสดงได้ดงั ตารางข้างล่างนี A :
ณ วัน ที `a ธัน วาคม bcZd
ก่อ นเสนอขายหุน้ IPO
จํานวน (หุน้ )
ร้อ ยละ
21,297,778
6.66

รายชือผู้ถ อื หุ้น
1. นายวิกร ภูวพัชร์
2. นางวรญา ภูวพัชร์

หลังเสนอขายหุน้ IPO
จํานวน (หุน้ )
21,297,778

ร้อ ยละ
4.73

21,297,778

6.66

21,297,778

4.73

3. บริษัท ฟั งก์ชนั กรุป๊ จํากัด

277,404,444

86.69

277,404,444

61.65

รวมก่อ นเสนอขาย IPO

320,000,000

100.00

320,000,000

71.11

เสนอขายต่อประชาชน (IPO)
รวมทัEงสินE (หลัง IPO)

320,000,000

-

130,000,000
450,000,000

28.89
100.00

100.00

บริษัท ฟั งก์ช นั กรุ ๊ป จํากัด เป็ นบริษัทซึงประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษัทอืน ถือหุน้ โดยครอบครัวภูวพัชร์ทงัA หมด มี
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 500,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
รายชือผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฟั งก์ชนั กรุป๊ จํากัด แสดงได้ดงั ตารางข้างล่างนี A
1.
2.
3.
4.

รายชือผู้ถ อื หุ้น
นายวิกร ภูวพัชร์
นางวรญา ภูวพัชร์ /T
นางสาวชญาภา ภูวพัชร์ /#
นายธนธัช ภูวพัชร์ /#
รวม

หมายเหตุ:

/T
/#

จํานวน (หุน้ )
245,000
245,000
5,000
5,000
500,000

ร้อ ยละ
49.00
49.00
1.00
1.00
100.00

ภรรยาของ คุณวิกร ภูวพัชร์
บุตรของ คุณวิกร ภูวพัชร์ และ คุณวรญา ภูวพัชร์

คณะกรรมการบริษัท :
บริษัทมีกรรมการบริษัททังA หมดจํานวน 11 ท่าน ประกอบด้วย :
รายชือ
1. ดร. นริศ ชัยสูตร
2. ผศ. อัมพร เทียงตระกูล
3. รศ.ดร. ระพีพรรณ พิรยิ ะกุล
4. นายทวีศกั ดิ ฟุง้ เกียรติเจริญ
5. พลเอก พิชิต บุญญาธิการ

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี / กรรมการอิสระ
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บริษัท ฟั งก์ช ัน อิน เตอร์เ นชันแนล จํากัด (มหาชน)
Function International Public Company Limited

รายชือ
6. พล.ต.ท. สุรพงษ์ ชัยจันทร์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย ง / ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

7. ดร. วิกร ภูวพัชร์
8. ว่าทีรอ้ ยตรี ธนโชติ แสนหาญ
9. นายสุรพงษ์ รุง่ แจ้ง
10. นายชรัณ เลิศธีรพจน์
11. นายอรุณศักดิ วงศ์กวีวิทย์

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายวิกร ภูวพัชร์ หรือ นายอรุณศักดิ วงศ์กวีวิทย์ ลงลายมือชือร่วมกับ ว่าที
ร้อยตรี ธนโชติ แสนหาญ หรือ นายสุรพงษ์ รุง่ แจ้ง รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญบริษัท
สัด ส่วนรายได้:
โครงสร้างรายได้แบ่งตามส่วนงานกลุม่ ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย:
โครงสร้างรายได้จ ากการขาย
และบริก ารแบ่งตามส่วนงาน
/T

1. ผลิตภัณฑ์ทีใช้เชิงพาณิชย์
2. ผลิตภัณฑ์ทีใช้ในครัวเรือน/T
3. ผลิตภัณฑ์ทีใช้เชิง
อุตสาหกรรม/T
4. สารกรอง (Media)
รวมรายได้จ ากการขาย
รายได้จากการให้บริการ/2
รวมรายได้ห ลัก
รายได้อืนๆ /3
รวมรายได้

2562

2563
(ปรับ ปรุ งใหม่)*
ล้านบาท
ร้อ ยละ

2564

ล้านบาท

ร้อ ยละ

ล้านบาท

ร้อ ยละ

233.77
250.31

31.66
33.89

289.79
286.85

33.09
32.75

234.77
228.04

32.57
31.64

171.70

23.25

196.41

22.43

175.78

24.39

77.27
733.05
0.22
733.27
5.26
738.53

10.46
99.26
0.03
99.29
0.71
100.00

87.50
860.55
0.54
861.09
14.68
875.77

9.99
98.26
0.06
98.32
1.68
100.00

78.77
717.36
0.17
717.53
3.22
720.75

10.93
99.53
0.02
99.53
0.45
100.00

หมายเหตุ /T ผลิตภัณฑ์ หมายถึง เครือ งกรองนําA และอุปกรณ์ระบบนําA สําหรับใช้เชิงพาณิชย์ ครัวเรือน และอุตสาหกรรม
/#
รายได้จากการให้บริการ ได้แก่ รายได้จากการประสานงานให้บริการขนส่งสินค้า และการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนําA เป็ นต้น
/3
รายได้อืน ๆ ประกอบด้วย กําไรจากอัตราแลกเปลียน รายได้คา่ เช่า และ รายได้เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น โดยในปี 2563 มีการกลับรายการสํารอง
การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือจํานวน 7.08 ล้านบาท
* ในระหว่างปี #$%X บริษัทได้จดั ประเภทค่าใช้จา่ ยในการโฆษณา ไปเป็ นต้นทุนในการจัดจําหน่ายจํานวน $.T[ ล้านบาท บริษัทจึงได้แก้ไข
จัดประเภทรายการปี ก่อน โดยการปรับย้อนหลังงบการเงินของปี #$%Y ใหม่ จํานวนเงินของรายการปรับปรุงทีมีการเปลียนแปลงต่อ
รายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สินA สุดวันที YT ธันวาคม #$%Y ส่งผลให้ รายได้จากการขายสินค้าและบริการเพิมขึนA
จํานวน $.T[ ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการลดลง $.TX ล้านบาท และต้นทุนในการจัดจําหน่ายลดลง W.WX ล้านบาทท
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บริษัท ฟั งก์ช ัน อิน เตอร์เ นชันแนล จํากัด (มหาชน)
Function International Public Company Limited

สรุป ปั จ จัยความเสียง:

1. ความเสีย งในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสีย งจากการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผา่ นทางร้านค้า/ผูจ้ ดั จําหน่ายทัวไป
1.2 ความเสีย งจากบริษัทเจ้าของตราสินค้าเข้ามาทําตลาด
1.3 ความเสีย งจากการมีสนิ ค้าคงเหลือในปริมาณมาก
1.4 ความเสีย งจากการระบาดของไวรัส COVID-19
2. ความเสีย งด้านการเงิน
2.1 ความเสีย งด้านสภาพคล่องทางการเงิน
2.2 ความเสีย งด้านการพึง พาเงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน
2.3 ความเสีย งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย นเงินตราต่างประเทศ
3. ความเสีย งต่อการลงทุนของผูถ้ ือหลักทรัพย์
3.1 ความเสีย งจากการพึง พิงผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ทมี ีอาํ นาจกําหนดนโยบายการบริหาร
3.2 ความเสีย งจากการนําหุน้ สามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3.3 ความเสีย งจากราคาหุน้ สามัญของบริษัทอาจผันผวนซึง ก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนยั สําคัญต่อผูล้ งทุนทีซือA หุน้
สามัญของบริษัทในการเสนอขายหุน้ สามัญครังA นี A
3.4 ความเสีย งทีโอกาสของนักลงทุนในการจองซือA หุน้ ใหม่ทเี สนอขายในอนาคตอาจมีจาํ กัด
สรุ ป ฐานะการเงิน และผลการดําเนิน งานย้อ นหลัง 3 ปี สินE สุด วัน ที `a ธัน วาคม bcZb bcZ` และ bcZd :
รายละเอียด
สินทรัพย์รวม
หนีสA นิ รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยรวม
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
อัตรากําไรสุทธิตอ่ หุน้ ปรับลดเต็มที *
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ROE)
อัตราส่วนหนีสA ินต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ (D/E)

อัตรากําไรขันA ต้น
อัตราส่วนกําไรสุทธิ

หน่วย

ปี 2562

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาท/หุน้
ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า
ร้อยละ
ร้อยละ

630.68
300.29
330.39
738.53
691.16
37.75
0.12
6.19
11.22
0.91
27.59
5.11

หมายเหตุ : : * คํานวณทีฐานทุนจดทะเบียน Y#W ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท

ส่วนที 1 ข้อมูลสรุป หน้า 7

งบการเงิน
ปี 2563
(ปรับ ปรุ งใหม่)
554.41
227.24
327.17
875.77
788.01
70.30
0.22
11.86
21.38
0.69
28.45
8.03

ปี bcZd
567.75
211.80
355.95
720.75
675.27
36.39
0.11
6.49
10.65
0.60
28.25
5.05

บริษัท ฟั งก์ช ัน อิน เตอร์เ นชันแนล จํากัด (มหาชน)
Function International Public Company Limited

คําอธิบ ายเกียวกับ ฐานะการเงิน และผลการดําเนิน งาน :
ผลการดําเนิน งาน
บริษัทประกอบธุรกิจนําเข้า ประกอบผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกียวกับระบบบําบัดนําA (Water Treatment) ครบวงจร
ได้แก่ เครือ งกรองนําA ไส้กรอง สารกรอง ปั มและวาล์ว ตลอดจนอุปกรณ์สาํ หรับเครือ งกรองนําA รวมถึงการให้บริการทีเกียวข้อง โดยงบ
การเงินของบริษัทแสดงโครงสร้างรายได้หลักแยกตามกลุ่มผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ตามทีเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ T)
ผลิตภัณฑ์ทีใช้ในครัวเรือน #) ผลิตภัณฑ์ทีใช้เชิงพาณิชย์ Y) ผลิตภัณฑ์ทีใช้เชิงอุตสาหกรรม และ X) สารกรอง และ รายได้จากการ
ให้บริการ อีกเล็กน้อย ได้แก่ รายได้จากการประสานงานให้บริการขนส่งสินค้า และการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนําA เป็ นต้น
ในช่วงปี #$6# -#$%Y บริษัทมีรายได้จากการขายเครือ งกรองนําA ไส้กรอง สารกรอง ถังกรองปั มนําA ข้อต่ออุปกรณ์และวาล์ว
733.05 ล้านบาท และ [%W.$$ ล้านบาท ตามลําดับ โดยเหตุผลหลักของการเติบโตของรายได้ในปี #$%Y เกิดจากการจัดหา
ผลิตภัณฑ์ทีหลากหลายเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุม่ ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ เป็ นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท และ
การเพิมช่องทางการจําหน่ายร้าน Water Store โดยในเดือนเมษายนปี #$%# บริษัทเริมแต่งตังA ตัวแทนจําหน่ายประเภทร้าน
Water Store เป็ นแห่งแรก ส่งผลให้ในปี #$%# บริษัทมีรา้ น Water Store จํานวน 12 สาขา ปี #$%Y เพิมขึนA $ สาขา และในปี
#$%X เพิมขึนA # สาขา ซึงในปั จจุบนั บริษัทมีรา้ นตัวแทนจําหน่ายประเภท Water Store รวมทังA สินA TV สาขา ตังA อยู่ในประเทศไทย
T% สาขา และในต่างประเทศ Y สาขา นอกจากนันA การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทเครืองกรองนําA มีผลต่อรายได้ของบริษัทที
เพิมขึนA โดย ในปี #$%# บริษัทได้มีการสังซือA สินค้ามาจากประเทศจีนเพือเตรียมเปิ ดตลาดใหม่ในปี #$%Y โดยสินค้าทีสงั ซือA เป็ น
ผลิตทีใช้ในครัวเรือน เป็ นเครืองกรองนําA แบบ $ ขันA ตอนรุ น่ ใหม่ ๆ ส่วนผลิตภัณฑ์ทีใช้เชิงพาณิชย์ทีเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่รุน่ ที
เพิมกําลังการผลิต นอกจากนันA ในปี #$%Y บริษัทยังได้รบั ผลจากการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐผ่านงบประมาณประจําปี โดย
การจัดสรรงบประมาณผ่านโครงการกองทุนหมู่บา้ นเพือจัดหานําA ดืมสะอาด ส่งผลให้ตลาดเครือ งกรองนําA ทีใช้ในเชิงพาณิชย์ และ
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมมียอดขายทีเติบโตขึนA รายได้จากการให้บริการของบริษัท เป็ นรายได้จากการประสานงานให้บริการขนส่ง
สินค้ากับลูกค้าสําหรับเส้นทางขนส่งทีเกินกว่าทีบริษัทขนส่งกําหนดจากจุดกระจายสินค้าเพือให้สินค้าถึงมือลูกค้าได้สะดวกขึนA
และค่าวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนําA ซึงลูกค้าทีใช้บริการส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าทีใช้ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่
เป็ นปั ญหาเกียวกับนําA กร่อย การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนําA เพือทีลกู ค้าจะได้เลือกผลิตภัณฑ์ทีเหมาะสมกับคุณภาพนําA ในแต่ละพืนA ที
ซึงรายได้ในกลุม่ นีมA ีเพียงเล็กน้อย แต่เกิดขึนA อย่างต่อเนือง ซึงบริษัทยังมีความจําเป็ นทีจะต้องให้บริการกับลูกค้าเพือเป็ นการต่อ
ยอดในการซือA สินค้าต่อไป
สําหรับปี #$%4 บริษัทมีรายได้จากการขายจํานวน UTU.Y% ล้านบาท ซึง ลดลงจากปี #$%Y จํานวน TXY.TV ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ T%.%X เนืองจากปี #$%4 บริษัทได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือA ไวรัส COVID-TV ซึงทําให้
กําลังซือA ของผูบ้ ริโภคลดลง ซึงจะเห็นได้จากในปี #$%X สถานการณ์การแพร่ระบาดค่อนข้างรุ นแรงกว่าปี #$%Y โดยในปี #$%Y
ยอดติดเชือA ของผูป้ ่ วยอยู่ในหลักร้อยถึงหลักพันราย ส่วนในปี #$%X ยอดผูต้ ิดเชือA เพิมสูงขึนA เป็ นหลักหมืนราย ซึงบริษัทได้รบั
ผลกระทบเนืองจากลูกค้าไม่อนุญาตให้ทีมขายเข้าพบโดยเฉพาะทีมขายต่างจังหวัด โดยสามารถสือสารกับลูกค้าได้เฉพาะทาง
โทรศัพท์เท่านันA จึงส่งผลต่อการผลักดันยอดขายและการเสนอขายสินค้าใหม่ ๆ ตลอดจนการมาตรการการล็อกดาวน์ของรัฐบาล
ส่งผลทําให้บรรยากาศในการซือA ขายเงียบเหงา รวมถึงกําลังซือA ของผูบ้ ริโภคลดลงตามสภาพของเศรษฐกิจ
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รายได้อืน ได้แก่ กําไรจากอัตราแลกเปลีย น รายได้คา่ เช่าซึง เกิดจากการให้บริษัททีเกียวข้องกันเช่าพืนA ทีสว่ นทีไม่ได้ใช้งาน
ของบริษัท และรายได้เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น โดยรายได้อืนในปี 256# - #$%X มีมลู ค่าเท่ากับ 5.26 ล้านบาท TX.%[ ล้านบาท และ
Y.## ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.71 ร้อยละ T.%[ และร้อยละ W.X$ ของรายได้รวม ตามลําดับ ในปี 2563 บริษัทมี
รายได้อืนสูงกว่าปี #$%# และ #$%X เนืองจากการกลับรายการสํารองด้อยค่าสินค้าคงเหลือจํานวน 7.08 ล้านบาท โดยบริษัทได้
พิจารณามูลค่าสุทธิทีจะได้รบั ณ วันสินA งวด YW กันยายน #$%Y มีมลู ค่าตํากว่าค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าทีบริษัทเคยตังA ไว้ในงวด
บัญชีก่อน บริษัทจึงบันทึกกลับรายการล้างค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าไว้เป็ นรายได้อืนในไตรมาส Y ปี #$%Y
ต้นทุนขายของบริษัทประกอบด้วย ค่าซือA สินค้าสําเร็จรูปเพือจําหน่ายหรือเพือผลิตประกอบและจําหน่าย โดยในปี #$%#
-#$%X ต้นทุนขายของบริษัทมีมลู ค่าเท่ากับ $YW.VV ล้านบาท %T%.T# ล้านบาท และ $TX.[Y ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ
UT.VW ร้อยละ UW.Y$ และร้อยละ UT.XY ของรายได้รวม ในปี #$%Y บริษัทมีอตั รากําไรขันA ต้นอยูท่ ีรอ้ ยละ #[.X$ ซึง สูงกว่าปี 2562
โดยในปี #$%# มีอตั รากําไรขันA ต้นร้อยละ #U.59 เนืองจากการขายในปี 2563 ต้นทุนเพิมขึนA ในสัดส่วนทีนอ้ ยกว่ารายได้ทีเพิมขึนA
กล่าวคือ ต้นทุนเพิมขึนA ร้อยละ Tเค%.WY ในขณะทีรายได้เพิมขึนA ร้อยละ TU.XY เนืองจากในปี #$%Y มีการเติบโตของรายได้กลุม่
ผลิตภัณฑ์ทีใช้เชิงพาณิชย์ซึงมีอตั รากําไรขันA ต้นสูงกว่าของผูใ้ ช้กลุม่ ผลิตภัณฑ์อืน ๆ ส่วนอัตรากําไรขันA ต้นปี #$%X เท่ากับร้อยละ
28.25 ลดลงจากปี #$%Y เล็กน้อยจากการเพิมขึนA ของค่าใช้จ่ายประเภทสํารองด้อยค่าสินค้าคงเหลือจํานวน #.%U ล้านบาท
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย โดยใน ปี #$%# - #$%X มีมลู ค่าเท่ากับ UT.TT ล้านบาท U$.XY ล้านบาท และ %V.W$ ล้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ V.%Y และร้อยละ [.%T และร้อยละ V.$[ ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยต้นทุนในการจัด
จําหน่าย ปี 2563 เพิมขึนA จากปี 2562 จํานวน X.Y# ล้านบาทหรือร้อยละ %.W[ เนืองมาจากค่าใช้จ่ายเกียวกับส่วนงานขายที
เพิมขึนA จํานวน Y.64 ล้านบาทหรือเพิมขึนA ร้อยละ TT.#% จากการปรับเงินเดือนประจําปี และการปรับโครงสร้างเงินเดือนและรับ
พนักงานคลังสินค้าเพิมตามยอดขายทีสงู ขึนA ค่านายหน้าพนักงานขายเพิมขึนA 2.32 ล้านบาทหรือเพิมขึนA ร้อยละ TY.U[ มีสาเหตุ
มาจากยอดขายทีเพิมขึนA ในขณะทีค่าขนส่งสินค้าออกไปจําหน่ายลดลง Y.VW ล้านบาท หรือร้อยละ TWW เนืองจากปี #$%Y จัด
ประเภทค่าขนส่งสินค้าออกไปจําหน่ายไปเป็ นต้นทุนขายและบริการ (ค่าขนส่งสินค้าออกไปจําหน่ายปี #$%Y เท่ากับ $.TX ล้าน
บาท เมือเทียบกับปี #$%# ซึงมีค่าขนส่งสินค้าออกไปจําหน่ายเท่ากับ Y.VW ล้านบาท ซึงเป็ นไปตามยอดขายทีเพิมขึนA ) และค่า
การตลาดและการส่งเสริมการขายเพิมขึนA #.T[ ล้านบาท เนืองจากการตัดจําหน่ายค่าตกแต่งร้าน Water Store ซึงทยอยเปิ ด
เมษายนปี #$%# โดยในปี #$%Y เป็ นการตัดจําหน่ายเต็มปี และต้นทุนในการจัดจําหน่ายอืน ๆ เพิมขึนA จํานวน W.7W ล้านบาท
สําหรับปี 2564 ต้นทุนในการจัดจําหน่ายมีมูลค่าเท่ากับ %V.W$ ล้านบาท ซึงลดลง จํานวน %.Y[ ล้านบาท หรือร้อยละ
[.X$ เมือเทียบกับปี #$%Y ซึง มีสาเหตุหลักมาจาก ค่านายหน้าพนักงานขายลดลงจํานวน Y.TX ล้านบาท หรือร้อยละ T%.YV ซึง มี
สัดส่วนใกล้เคียงกับรายได้จากการขายทีลดลง และค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการส่งเสริมการขายลดลงจํานวน #.VT ล้านบาท
เนืองจากการจัดกิจกรรมทางการตลาดลดลงจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2563 มีมลู ค่าเท่ากับ VT.TU ล้านบาท เพิมขึนA จํานวน [.V# ล้านบาท หรือร้อยละ TW.[$ เมือ
เทียบกับปี #$%2 เนืองจากค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานฝ่ ายบริหารเพิมขึนA จํานวน 9.65 ล้านบาท จากการปรับเงินเดือนประจําปี และ
สวัสดิการฝ่ ายบริหาร ค่าทีปรึกษาทางธุรกิจลดลงจํานวน #.UV ล้านบาทเนืองมาจากค่าทีปรึกษาทางการเงินลดลงจํานวน T.XX ล้าน
บาทตามขอบเขตของสัญญา และค่าบริการด้านงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายในลดลงจํานวน 0.98 ล้านบาทเนืองจากในปี
#$%Y ผูต้ รวจสอบภายในได้เข้าตรวจระบบการควบคุมภายในเฉพาะครึงปี แรกส่วนครึงปี หลังไม่ได้เข้าตรวจเนืองจากบริษัทอยู่
ระหว่างการปรับปรุงระบบสินค้าและต้นทุนสินค้า ส่วนปี #$%# เป็ นการให้บริการตลอดทังA ปี ค่าเสือมราคาเพิมขึนA จํานวน 4.64 ล้าน
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บาท เนืองจากการคิดค่าเสือมราคาของสํานักงานแห่งใหม่ซงึ ในปี 2563 คํานวณทังA ปี โดยในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการบริหารอืน ๆ
ลดลงจํานวน Y.%# ล้านบาท อาทิเช่น วัสดุสาํ นักงานใช้ไปของอาคารแห่งใหม่ และค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาสํานักงานของอาคาร
เดิม เป็ นต้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับปี 2564 มีมลู ค่าเท่ากับ [[.$X ล้านบาท ลดลงจํานวน #.%# ล้านบาท หรือร้อยละ #.[[ เมือ
เทียบปี #$%Y โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารทีลดลงเนืองจากค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานฝ่ ายบริหารลดลงจํานวน %.%T ล้านบาท
เนืองจากปี #$%X บริษัทไม่มีนโยบายในการทําประกันให้ผบู้ ริหาร ค่าทีปรึกษาทางธุรกิจเพิมขึนA จํานวน Y.$V ล้านบาทส่วนใหญ่
เป็ นค่าทีปรึกษาทางการเงินและค่าผูต้ รวจสอบภายใน ซึง ได้ดาํ เนินการตามขอบเขตงานตลอดทังA ปี
บริษัทมีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับปี #$%# - #$%X มูลค่าเท่ากับ YU.U$ ล้านบาท UW.YW ล้านบาท และ Y%.YV ล้านบาท ตามลําดับ
คิดเป็ นอัตราส่วนกําไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 5.11 ร้อยละ 8.0Y และร้อยละ $.W$ ตามลําดับ
2563
รายการ
2562
2564
(ปรับ ปรุ งใหม่)
อัตราการเพิมขึนA (ลดลง)ของรายได้
1.95%
17.43%
(16.67%)
อัตราการเพิมขึนA (ลดลง)ของต้นทุนสินค้า
(0.21%)
16.03%
(16.44%)
อัตราการเพิมขึนA (ลดลง)ของต้นทุนในการจัดจําหน่าย
16.12%
6.08%
(8.45%)
อัตราการเพิมขึนA (ลดลง)ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
36.32%
10.85%
(2.88%)
สําหรับปี 2564 บริษัทมีกาํ ไรสุทธิ เท่ากับ Y%.YV ล้านบาท โดยมีกาํ ไรสุทธิ ลดลงจํานวน XY.$Y ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
%T.V# เมือเทียบกับปี #$%Y เนืองจากรายได้ของบริษัทลดลงซึง เป็ นผลกระทบจากไวรัส COVID-19 โดยรายได้ทีลดลงเป็ นสินค้าที
ใช้ในทุกกลุม่ ผูใ้ ช้ ได้แก่ กลุม่ เชิงพาณิชย์ กลุม่ ครัวเรือน กลุม่ อุตสาหกรรม และกลุม่ สารกรอง โดยอัตรากําไรสุทธิของบริษัทในปี
2564 เท่ากับร้อยละ $.W$ ซึงลดลงเมือเทียบกับปี #$%Y ซึงมีอตั รากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ [.WY โดยมีสาเหตุมาจากรายได้ของ
บริษัทลดลง ในขณะทีคา่ ใช้จ่ายในการบริหารมีสดั ส่วนลดลงเพียงเล็กน้อยเนืองจากส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายคงที เช่น ค่าใช้จ่ายที
เกียวกับพนักงาน อาทิเช่น เงินเดือน โบนัส เป็ นต้น นอกจากนันA ต้นทุนการจัดจําหน่ายลดลงไม่เป็ นไปตามสัดส่วนยอดขายทีลดลง
เนืองจากมีตน้ ทุนการจัดจําหน่ายบางส่วนทีเป็ นต้นทุนคงที เช่น เงินเดือนฝ่ ายขาย เป็ นต้น
ฐานะการเงิน
บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวม ณ สินA ปี #$6# - #$%X เท่ากับ 630.68 ล้านบาท 554.41 ล้านบาท และ $%U.U$ ล้านบาท ตามลําดับ
โดยสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัท ณ สินA ปี #$6# - #$%X เท่ากับ 438.55 ล้านบาท 372.87 ล้านบาท และ Y$#.WT ล้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 69.54 ร้อยละ 67.25 และร้อยละ %#.WW ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยในปี 2562 บริษัท
ประกอบกิจการมีกาํ ไรและใช้เงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและก่อสร้างอาคารสํานักงานแห่งใหม่ซึงสร้างเสร็จประมาณ
มิถนุ ายน #$%# ดังนันA ในปี #$%# จึงใช้เงินเพือการก่อสร้างอาคารนีดA ว้ ย และนอกจากนันA ในปี 2562 บริษัทยังมีรายจ่ายฝ่ ายทุนใน
การซือA อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครืองใช้สาํ นักงานและเครืองตกแต่งเพือใช้ในอาคารสํานักงานแห่งใหม่ ส่วน ณ สินA ปี #$%3 เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนA เมือเปรียบเทียบกับสินA ปี #$%2 จํานวน #3.04 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ Y90.65 เนืองจาก
ในปี 256Y บริษัทมีผลประกอบการมีกาํ ไรสูงกว่าปี 2562 ส่วนปี 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน TW.UT
ล้านบาท ซึง ลดลงจาก ณ วันสินA ปี #$%Y เนืองจากผลประกอบการทีลดลงและการจ่ายชําระหนีเA จ้าหนี A TR ทีเร็วขึนA และในปี #$%X
บริษัทจ่ายเงินปั นผลจํานวน YW.Y[ ล้านบาทซึงเป็ นการค้างจ่าย ณ สินA ปี #$%Y โดย ณ วันสินA ปี #$%# - #$%X บริษัทมีสินค้า
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คงเหลือจํานวนเท่ากับ Y[T.UY ล้านบาท #VT.XW ล้านบาท และ #[W.Y% ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ %W.$Y ร้อย
ละ $#.$% และร้อยละ XV.Y[ ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัท ณ สินA ปี #$6# - #$%X เท่ากับ
TV#.TY ล้านบาท T[T.$X ล้านบาท และ #T$.UX ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 30.46 ร้อยละ 32.75 และร้อยละ
TY[.WW ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึง ทรัพย์สนิ ไม่หมุนเวียนของบริษัทประกอบด้วย ทรัพย์สนิ ถาวร ได้แก่ ทีดินประมาณร้อยละ
30 อาคารโรงงานและสํานักงานประมาณร้อยละ 50 เครืองมือเครืองใช้ประมาณร้อยละ $ อุปกรณ์สาํ นักงานและคอมพิวเตอร์
ประมาณร้อยละ $ และทรัพย์สินถาวรอืน ๆ อีกประมาณร้อยละ 10 โดย ณ สินA ปี 2563 ทรัพย์สินถาวรของบริษัทลดลงจากปี
2562 จํานวน 10 ล้านบาท เนืองจากการคิดค่าเสือ มราคาปกติประจําปี จาํ นวน 17 ล้านบาท และส่วนทีเพิมขึนA จํานวน 7 ล้านบาท
ได้แก่ บริษัทซือA ยานพาหนะเพิมขึนA จํานวน 2 ล้านบาทเพือใช้ในงาน และเครืองตกแต่งสํานักงานและอุปกรณ์เครือ งใช้สาํ นักงาน
เพิมขึนA T ล้านบาท และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิมขึนA จําวน 2 ล้านบาท และทรัพย์สินถาวรอืน ๆ เพิมขึนA จํานวนประมาณ 2 ล้าน
บาท และ ณ สินA ปี 2564 ทรัพย์สินถาวรของบริษัทเพิมขึนA จากปี #$%Y จํานวน #T.$$ ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนที
เพิมขึนA เนืองจากงานระหว่างก่อสร้างอาคารจัดแสดงสินค้าและจัดจําหน่ายจํานวนเพิมขึนA Y$ ล้าบาท ในขณะทีค่าเสือมราคา
ประจํามีจาํ นวน T% ล้านบาท
ณ สินA ปี #$%# - #$%X หนีสA ินรวมมีจาํ นวนเท่ากับ YWW.#V ล้านบาท ##U.#X ล้านบาท และ #TT.[W ล้านบาท ตามลําดับ
หนีสA ินส่วนใหญ่ของบริษัทอยูใ่ นรู ปของหนีสA ินหมุนเวียน โดยหนีสA ินหมุนเวียน ณ สินA ปี #$6# - #$%X มีมลู ค่าเท่ากับ 277.13 ล้าน
บาท 195.06 ล้านบาท และ TU%.XU ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 43.94 ร้อยละ 35.18 และร้อยละ YT.WV ของหนีสA นิ และ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ V#.#V ร้อยละ [$.8X และร้อยละ [Y.Y# ของหนีสA ินรวม ตามลําดับ หนีสA ิน
ส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในรู ปของหนีสA ินหมุนเวียน ซึงส่วนใหญ่เป็ นเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันA จากสถาบันการเงินใน
ลักษณะเจ้าหนีทA รัสต์รีซีทเพือชําระค่าสินค้า ซึง ณ สินA ปี #$%# - #$%X มีมลู ค่าเท่ากับ #TV.$$ ล้านบาท T#V.[T ล้านบาท และ
TTU.$U ล้า นบาท ตามลําดับ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 34.81 ร้อ ยละ 23.41 และร้อ ยละ #W.UT ของหนี สA ิน และส่วนของผูถ้ ื อหุน้ รวม
ตามลําดับ เจ้าหนีกA ารค้า ณ สินA ปี #$%# - #$%X มีมูลค่ารวมเท่ากับ YU.VW ล้านบาท X.T$ ล้านบาท และ #T.WT ล้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 6.01 ร้อยละ 0.75 และร้อยละ Y.UW ของหนีสA นิ และส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ตามลําดับ
ส่วนของผูถ้ ื อหุน้ ณ สินA ปี #$6# - #$%X มีมูลค่าเท่ากับ YYW.YV ล้านบาท Y#U.TU ล้านบาท และ Y$$.V$ ล้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 52.39 ร้อยละ 59.01 และร้อยละ %#.%V ของหนีสA ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ตามลําดับ ในปี #$%#
บริษัทมีการเพิมทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจาก #WW ล้านบาท เป็ น ##$ ล้านบาท และในเดือนพฤศจิกายน ปี 2564 บริษัทมี
การเพิมทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจาก #25 ล้านบาท เป็ น Y#W ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสม ตามมติที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังA ที X/2564 เมือวันที TT พฤศจิกายน #$%4 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไร
สะสมสุทธิปี #$%Y และกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานสินA สุดวันที YW กันยายน #$%X รวมทังA สินA จํานวน TW$.%% ล้านบาท และ
จัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน V.$W ล้านบาททําให้บริษัทมีทนุ สํารองตามกฎหมายจํานวน Y#.WW ล้านบาท และ
ตามมติทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังA ที T/#$%X เมือวันที #V พฤศจิกายน #$%X ได้มีมติเพิมทุนจํานวน V$ ล้านบาท โดยการเสนอ
ขายให้ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน และเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้จากหุน้ ละ TWW บาท เป็ นมูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ T บาท และมีมติ
เพิมทุนอีกจํานวน TYW ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน TYW ล้านหุน้ เพือเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครังA แรก (Initial
Public Offering) มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ T บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนทังA สินA X$W ล้านบาท
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บริษัทมีอัตราอัตราส่วนหนีสA ินต่อส่วนของผูถ้ ื อหุน้ ณ สินA ปี #$%# - #$%X เท่ากับ 0.91 เท่า 0.69 เท่า และ W.%W เท่า
ตามลําดับ ซึงลดลงอย่างต่อเนือง โดยในปี #$62 อัตราส่วนหนีสA ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ค่อนข้างสูงเมือเทียบกับปี อืน ๆ แต่ยงั ตํา
กว่า T เท่า เนืองจากบริษัทมีหนีสA ินประเภทเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินสูง ซึงเป็ นเงินกูป้ ระเภทเจ้าหนีทA รัสต์รีซีทเนืองจากการ
นําเข้าสินค้าช่วงปลายปี ทีสงู และในปี 2563 หนีสA ินรวมของบริษัทลดลงจากการลดการสังซือA สินค้าโดยส่วนใหญ่เกิดจากการ
นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึง บริษัทมีโนยบายในการบริหารสินค้าให้เหมาะสมกับการขาย และ ณ สินA ปี 2564 อัตราส่วนหนีสA นิ
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลง เมือเทียบกับปี 2563 ซึงเป็ นไปตามผลการดําเนินงานของบริษัท และเมือบริษัทประกาศจ่ายเงินปั นผล
แล้วมีการเพิมทุนในช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี #$%X นอกจากนันA บริษัทได้ทาํ สัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารแห่งหนึง เป็ น
จํานวนเงิน TY$ ล้านบาท เพือชําระค่าก่อสร้างในการก่อสร้างอาคารจําหน่ายสินค้า อาคารผลิตสินค้าและคลังเก็บสินค้า โดย
ธนาคารได้ระบุเงือนไขการดํารงอัตราส่วนทางการเงินไว้ไม่ทาํ ให้อตั ราส่วนของหนีสA ินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E : Debt to
Equity Ratio) ไม่เกิน # ต่อ T แต่ทงัA นี A Debt to Equity Ratio จะต้องไม่ตาํ กว่า W (ศูนย์) และต้องดํารงอัตราส่วนความสามารถใน
การชําระหนี A (DSCR : Debt Service Coverage Ratio) ในอัตราไม่นอ้ ยกว่า T.#$ เท่า สําหรับปี สนิ A สุดวันที YT ธันวาคม #$%X งบ
การเงินของบริษัทพบว่ามีความสามารถในการดํารงสัดส่วนของหนีสA นิ รวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E) และอัตราส่วนความสามารถ
ในการชําระหนี A (DSCR) ได้ตามเงือนไขทีกาํ หนดในสัญญาคือ D/E เท่ากับ W.%W เท่า และ DSCR เท่ากับ 5.43 เท่า
พิจารณาความสามารถในการชําระภาระผูกพันของบริษัท เมือบริษัทมีผลการดําเนินงานมีกาํ ไรจะนํามาชําระหนีงA ินกูย้ ืม
ระยะสันA จากสถาบันการเงิน(เจ้าหนีทA รัสต์รซี ีท)สร้างทรัพย์สินถาวรและจ่ายปั นผล โดยณ วันที 31 ธันวาคม 2562 – #$%X เท่ากับ
W.YT เท่า W.[% เท่า และ W.$Y เท่า ตามลําดับ โดยในปี #$%# บริษัทมีอตั ราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพันตํากว่าในปี
#$%Y เนืองจากบริษัทนําเงินทีได้จากการดําเนินงานไปก่อสร้างอาคารสํานักงานเป็ นตึก X ชันA และซือA ทรัพย์สินถาวรโดยบริษัทมี
เจ้าหนีเA งินกูย้ ืมระยะสันA จากสถาบันการเงิน(เจ้าหนีทA รัสต์รีซีท) ณ วันสินA ปี #$%# มูลค่าเท่ากับ #TV.$$ ล้านบาท และ ณ สินA ปี
#$%Y มีมูลค่าเท่ากับ T#V.[T ล้านบาท ในขณะทีปี #$%Y บริษัทมีกาํ ไรก่อนหักดอกเบียA จ่าย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัด
จําหน่ายจํานวน TTT.YT ล้านบาทเมือเทียบกับจํานวน %[.YW ล้านบาทในปี #$%# และ ปี #$%X บริษัทมีอตั ราส่วนความสามารถ
ในการชําระภาระผูกพันอยู่ที W.$Y เท่าเนืองจากผลประกอบการทีลดลงจากสถานการณ์ไวรัส COVID-TV และบริษัทมีการซือA
สินทรัพย์ถาวรเพิมขึนA เนืองจากการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าและจัดจําหน่ายแห่งใหม่ทีอยู่ในระหว่างการก่อสร้างจึงส่งผลต่อ
ความสามารถในการชําระภาระผูกพัน อย่างไรก็ตาม ทีผา่ นมาบริษัทไม่มีปัญหาในการชําระภาระผูกพันโดยบริษัทนําเงินทีได้จาก
การดําเนินงานมาชําระเงินกูย้ ืมระยะสันA จากสถาบันการเงิน(เจ้าหนีทA รัสต์รีซีท) และบริหารดอกเบียA จ่ายหรือต้นทุนทางเงินให้ลด
น้อยลง
สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท บริษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในปี 2562 - 2564 เท่ากับ 0.14 เท่า 0.35 เท่า
และ W.#U เท่า ตามลําดับ เนืองจากการใช้เงินกูย้ ืมระยะสันA จากสถาบันการเงินเป็ นหลักในการซือA สินค้า ดังนันA ในอนาคตหาก
บริษัทมีการเติบโตและไม่ได้รบั วงเงินสินเชือจากสถาบันการเงินทีเพียงพอต่อการจัดหาสินค้า อาจจะทําให้บริษัทเกิดปั ญหาด้าน
สภาพคล่องทางการเงินในการจัดซือA สินค้า ซึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม ณ ปั จจุบนั
บริษัทได้รบั วงเงินสินเชือจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง จํานวน 570 ล้านบาท ซึง ณ วันสินA ปี 2564 บริษัทยังมีวงเงินคงเหลือจํานวน
ประมาณ 450 ล้านบาท ซึงเพียงพอต่อการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามปกติของบริษัทได้ ทังA นี A บริษัทมีความเชือมันในการ
บริหารสภาพคล่องทางการเงินให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนือง โดยบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเA ฉลีย ประมาณ TU วัน
(Y ปี ทีผ่านมา #$%# – #$%X) จากนโยบายการขายเป็ นเงินสดหรือให้เครดิตเทอมระยะสันA แก่ลกู ค้า และระยะเวลาชําระหนีเA ฉลีย
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ในช่วงระยะเวลาเดียวกันประมาณ T$ วัน ซึง บริษัทจะนําเงินทีได้จากการขายสินค้ามาเพือชําระหนีซA งึ เป็ นเจ้าหนีใA นประเทศ ส่วน
เจ้าหนีตA า่ งประเทศบริษัทจะใช้เงินกูย้ ืมระยะสันA จากสถาบันการเงินประเภทเจ้าหนีทA รัสต์รซี ีทโดยการทําสัญญาป้องกันความเสีย ง
ไว้ นอกจากนี A ภายหลังการระดมทุนจากการเสนอขายหุน้ IPO ในครังA นี A บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงินเพิมขึนA จากการขาย
หุน้ เพิมทุน ซึง จะนําไปใช้ในการขยายตัวแทนจําหน่ายร้าน Aquatek และร้าน Water Store เพือเพิมช่องทางจําหน่ายและเพือเป็ น
เงินทุนหมุนเวียน ซึง คาดว่าจะส่งผลให้รายได้ของบริษัทเพิมขึนA ทําให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียน และลดการพึง พาแหล่งเงินกูร้ ะยะ
สันA จากสถาบันการเงิน ซึง บริษัทคาดว่าจะทําให้อตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิมสูงขึนA
ในการนี A บริษัทได้พิจารณางบการเงินภายในบริษัท ในงวด Y เดือน สินA สุดวันที YT มีนาคม #$%$ ก่อนสอบทานของผูส้ อบ
บัญชีของบริษัท โดยเบือA งต้นแล้ว ขอรับรองว่า
(1) เมือเปรียบเทียบกับข้อมูลล่าสุด ซึง พบว่า
1) ผลประกอบการของบริษัท ในงวด Y เดือน สินA สุดวันที YT มีนาคม #$%$ เป็ นไปตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท ไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญทีจะส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุน เมือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานสําหรับงวด Y เดือน สินA สุดวันที YT
ธันวาคม #$%X
2) ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที YT มีนาคม #$%$ ไม่มีรายการใดทีเปลีย นแปลงอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ทีกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท ทีจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุน โดย
รายการส่วนใหญ่เป็ นไปตามปกติสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เมือเปรียบเทียบกับฐาน
การเงิน ณ วันที YT ธันวาคม #$%X
(2) บริษัท ไม่ได้ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจอืนใดทีไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท
(3) ไม่มีการทํารายการระหว่างกันในลักษณะอืนใดระหว่างบริษัท กับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพิมเติมในงวด Y เดือน สินA สุดวันที YT มีนาคม #$%$ นอกเหนือจากรายการทีมีลกั ษณะตามทีได้เคยเปิ ดเผยไว้ใน
ส่วนที #.Y หัวข้อ V เรืองการควบคุมภายในและรายการระหว่างกันแล้ว ซึงเป็ นข้อมูลสินA สุด ณ วันที YT ธันวาคม
2564
(4) เมือพิจารณาร่างงบการเงินสินA สุดวันที YT มีนาคม #$%$ ของบริษัทแล้ว บริษัทไม่ได้ผิดเงือนไขการดํารงอัตราส่วน
ทางการเงินตามทีกาํ หนดในสัญญาเงินกู้ ได้แก่ อัตราหนีสA นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน # ต่อ
T และต้องดํารงอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี A (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ไม่นอ้ ยกว่า T.#$
เท่า
(5) บริษัทไม่มีการตังA สํารองค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าเพิมขึนA อย่างมีสาระสําคัญสําหรับงวด Y เดือน สินA สุดวันที YT
มีนาคม #$%$ จากงบการเงินประจําปี สินA สุด ณ วันที YT ธันวาคม #$%X
(6) บริษัทไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายทีอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ของบริษัท และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย
อืนใดทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในงวด Y เดือน สินA สุดวันที YT มีนาคม #$%$
(7) ไม่มีขอ้ มูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญทีเกิดขึนA ในงวดบัญชีสินA สุดวันที YT มีนาคม #$%$ ของบริษัท ทีนกั ลงทุนควร
ทราบเพือประกอบการตัดสินใจในการลงทุนทียงั ไม่ได้เปิ ดเผยเพิมเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ และ
ส่วนที 1 ข้อมูลสรุป หน้า 13
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(8)

เมือพิจารณาผลการดําเนินงานสําหรับงวดบัญชีสินA สุดวันที YT มีนาคม #$%$ ของบริษัทแล้ว ไม่ขดั ต่อคุณสมบัติ
ตามทีระบุไว้ในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ ง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. #$$[ และฉบับแก้ไขเพิมเติม

นัก ลงทุน สัม พัน ธ์:
นายอภิสทิ ธิ จิรทัฬหกานต์
เลขานุการบริษัท และผูต้ ิดต่อประสานงาน
บริษัท ฟั งก์ชนั อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
YTY ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ TW$TW
โทรศัพท์: 0-2540-6263 Email: ir@functioninter.com Website: www.functioninter.co.th
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. การวิเ คราะห์แ ละคําอธิบ ายของฝ่ ายจัด การ
1. การวิเ คราะห์แ ละคําอธิบ ายของฝ่ ายจัด การ
1. โครงสร้างกิจ กรรมทีก่อ ให้เ กิด รายได้
บริษัทประกอบธุรกิจนําเข้า ประกอบผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกียวกับระบบบําบัดนํา, (Water Treatment) ครบ
วงจร ได้แก่ เครืองกรองนํา, ไส้กรอง สารกรอง ปั9 มและวาล์ว ตลอดจนอุปกรณ์สาํ หรับเครืองกรองนํา, รวมถึงการให้บริการที
เกี ยวข้อง โดยงบการเงิ นของบริษั ทแสดงโครงสร้างรายได้ห ลักแยกตามกลุ่มผูใ้ ช้ผลิตภัณ ฑ์ต ามทีเปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน คือ A) ผลิตภัณฑ์ทีใช้ในครัวเรือน B) ผลิตภัณฑ์ทีใช้เชิงพาณิชย์ D) ผลิตภัณฑ์ทีใช้เชิงอุตสาหกรรม และ
) สารกรอง และ รายได้จากการให้บริการ อีกเล็กน้อย ได้แก่ รายได้จากการประสานงานให้บริการขนส่งสินค้า และการ
วิเคราะห์คุณภาพนํา, เป็ นต้น โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะสังซือ, สินค้าเพือมาผลิตประกอบเพือจําหน่ายเป็ นหลัก
นอกจากนัน, ยังมีการจัดหาทัง, รูปแบบ OEM ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง (Own Brand) และผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบของตรา
สินค้าของผูผ้ ลิต (Original Brand) เพือเพิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มากยิงขึน, อีก การขายสินค้าของบริษัทเป็ น
การขายผ่านร้านค้า/ผูจ้ ดั จําหน่ายทัวไป ขายผ่านร้าน Water Store ซึง จะจําหน่ายสินค้าเฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัท และขาย
ให้แก่ผูป้ ระกอบการเครืองกรองนํา, ผลิตภัณฑ์หลักทีก่อให้เกิดรายได้ของบริษัท ได้แก่ ไส้กรอง เครืองกรองนํา, สําเร็จรู ป ถัง
กรองและปั9 มนํา, ข้อต่ออุปกรณ์และวาล์ว และสารกรอง ตลอดระยะเวลา D ปี ทีผา่ นมา BTUB – 2564 สินค้าประเภทไส้กรองมี
สัดส่วนรายได้ตอ่ ยอดขายรวมสูงทีสดุ ในบรรดาผลิตภัณฑ์ทงั, หมดของบริษัท เนืองจากไส้กรองมีอายุการใช้งานทีจาํ กัด ต้องมี
การเปลีย นสมําเสมอตามคุณภาพนํา, และปริมาณทีใช้ นอกจากนัน, ไส้กรองยังเป็ นผลิตภัณฑ์ทีใช้ทดแทนในเครือ งกรองนํา, ต่าง
ตราสินค้าได้ ผลิตภัณฑ์เครือ งกรองนํา, สําเร็จรูป ถังกรอง ปั9 มนํา, และข้อต่ออุปกรณ์และวาล์ว มีสดั ส่วนรายได้ลดหลันลงมา
ตามลําดับ และยังมีผลิตภัณฑ์สารกรองทีใช้งานในกลุม่ ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมเป็ นหลัก
2. ภาพรวมของฐานะการเงิน และโครงสร้างทุน
บริษัทใช้เงินทุนหมุนเวียนเป็ นหลักจากสินค้าและลูกหนีก, ารค้า โดยบริษัทมีสินค้าเป็ นสินค้าสําเร็จรู ปเพือจําหน่าย
ได้แก่ เครืองกรองนํา, สําเร็จรู ป ไส้กรอง ถังกรองปั9 มนํา, ข้อต่ออุปกรณ์และวาล์ว และสารกรอง โดยบริษัทมีสดั ส่วนสินทรัพย์
ได้แก่ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ถาวร ลูกหนีก, ารค้า และอืน ๆ สัดส่วนประมาณ U[ : 30 : 5 : 5 ตามลําดับ โดยรายได้หลักของ
บริษัทมาจากการขายสินค้า ดังนัน, บริษัทจําเป็ นต้องสต็อกสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าซึง เป็ นไปตามกลยุทธ์
การมีผลิตภัณฑ์ทีหลากหลาย อีกทัง, ต้องสอดคล้องกับระยะเวลาการสังสินค้าจากผูผ้ ลิตในต่างประเทศ ระยะเวลาการขนส่ง
จนถึงของเข้าคลังสินค้าทีบริษัท ดังนัน, เงินทุนส่วนหนึง ต้องสํารองไว้ในการซือ, และชําระค่าสินค้า โดยบริษัทใช้สนิ เชือระยะสัน,
ประเภทเจ้าหนีท, รัสต์รีซีท(เจ้าหนี , TR) ทีได้รบั จากธนาคารเพือใช้เป็ นเงินทุนในการจัดหาสินค้า โดยบริษัทมีหนีส, ินส่วนใหญ่
คือ เงินกูย้ ืมระยะสัน, ประเภทเจ้าหนี , TR ซึง มีสดั ส่วน ณ วันสิน, งวด ประมาณร้อยละ U[-c[ ของหนีส, ินรวม ซึง บริษัทมีรายได้
จากการขายสินค้าทีเป็ นขายเงินสด(เงินโอน)และการให้เครดิตเทอม D[ วัน กับลูกค้าโดยมีสดั ส่วนอยูป่ ระมาณ T[ : 50 ทําให้
กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและสามารถจ่ายชําระหนีเ, จ้าหนี , TR ได้ สําหรับโครงสร้างทุนของบริษัท ประกอบด้วย ทุน
เรือนหุน้ กําไรสะสมทีจดั สรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และส่วนทียงั ไม่ได้จดั สรร โดยบริษัทสามารถรักษาอัตราส่วนหนีส, ิน
ต่อทุนไว้ในระดับทีตาํ กว่า A.[ เท่า
ส่วนที 2.2. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้า 1
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3. ภาพรวมการดําเนิน งานทีผ่านมา
ในช่วงปี BT6B และ BTU3 บริษัท มีรายได้จากการขายเครืองกรองนํา, ไส้กรอง สารกรอง ถังกรองปั9 มนํา, ข้อต่อ
อุปกรณ์และวาล์ว และสารกรอง เท่ากับ 733.05 ล้านบาท และ860.55 ล้านบาท โดยเหตุผลหลักของการเติบโตของรายได้
ในปี 2563 เกิดจากการจัดหาผลิตภัณฑ์ทีหลากหลายเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์
เป็ นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท และการเพิมช่องทางการจําหน่ายร้าน Water Store โดยในเดือนเมษายนปี BTUB บริษัทเริม
แต่งตัง, ตัวแทนจําหน่ายประเภทร้าน Water Store เป็ นแห่งแรก ส่งผลให้ในปี BTUB บริษัทมีรา้ น Water Store จํานวน 12
สาขา ทําให้ในปี BTUD จากร้าน Water Store บริษัทรับรูร้ ายได้ทงั, AB สาขาเต็มปี และทยอยเปิ ดเพิมขึน, อีก T สาขา และในปี
BTU เพิมขึน, B สาขา ซึงในปั จจุบนั บริษัทมีรา้ นตัวแทนจําหน่ายประเภท Water Store รวมทัง, สิน, Ag สาขา ตัง, อยูใ่ นประเทศ
ไทย AU สาขา และในต่างประเทศ D สาขา
นอกจากนัน, การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทเครือ งกรองนํา, มีผลต่อรายได้ของบริษัททีเพิมขึน, โดย ในปี BTUB บริษัท
ได้มีการสังซือ, สินค้ามาจากประเทศจีนเพือเตรียมเปิ ดตลาดใหม่ในปี BTUD โดยสินค้าทีสงั ซือ, เป็ นผลิตทีใช้ในครัวเรือน เป็ น
เครืองกรองนํา, แบบ T ขัน, ตอนรุน่ ใหม่ ๆ เช่น Fast pure-F1 Uni pure-F1 เครืองกรองนํา, ระบบ UF (Ultrafiltration) และเครือ ง
กรองนํา, ระบบ RO (Reverse Osmosis) รุน่ ทีมีขาตัง, นอกจากนัน, ยังมีรุน่ ทีเพิมกําลังการผลิตนํา, ดืม เช่น RO 150gpd 200gpd
และ [[gpd (gpd / Gallon per day) จากเดิมทีมีกาํ ลังการผลิตนํา, ดืม 50-75gpd หรือ RO 150g แบบแขวนผนัง เป็ นต้น
ส่ว นผลิ ต ภัณ ฑ์ที ใ ช้เชิ ง พาณิ ช ย์ที เป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ใหม่ ได้แ ก่ รุ ่น ที เพิ ม กํา ลัง การผลิ ต เช่ น RO 3000gpd 6000gpd และ
12000gpd เป็ นต้น นอกจากนัน, ในปี BTUD บริษัทยังได้รบั ผลจากการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐผ่านงบประมาณประจําปี
โดยการจัดสรรงบประมาณผ่านโครงการกองทุนหมู่บา้ นเพื อจัดหานํา, ดืมสะอาด ส่งผลให้ตลาดเครืองกรองนํา, ทีใช้ในเชิ ง
พาณิชย์ และใช้ในเชิงอุตสาหกรรมมียอดขายทีเติบโตขึน,
รายได้จากการให้บริการของบริษัท เป็ นรายได้จากการประสานงานให้บริการขนส่งสินค้ากับลูกค้าสําหรับเส้นทาง
ขนส่งทีเกินกว่าทีบริษัทขนส่งกําหนดจากจุดกระจายสินค้าเพือให้สนิ ค้าถึงมือลูกค้าได้สะดวกขึน, และค่าวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํา,
ซึงลูกค้าทีใช้บริการส่วนใหญ่ เป็ นลูกค้าทีใช้ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิ ชย์และเชิงอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ เป็ นปั ญหาเกียวกับนํา,
กร่อย การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํา, เพือทีลกู ค้าจะได้เลือกผลิตภัณฑ์ทีเหมาะสมกับคุณภาพนํา, ในแต่ละพืน, ที ซึงรายได้ในกลุม่ นีม, ี
เพียงเล็กน้อย แต่เกิดขึน, อย่างต่อเนือง ซึงบริษัทยังมีความจําเป็ นทีจะต้องให้บริการกับลูกค้าเพือเป็ นการต่อยอดในการซือ,
สินค้าต่อไป
สําหรับปี BTU4 บริษัทมีรายได้จากการขายจํานวน cAc.DU ล้านบาท ซึง ลดลงจากปี BTUD จํานวน A D.Ag ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ AU.U เนืองจากปี BTU4 บริษัทได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ, ไวรัส COVID-Ag ซึง
ทําให้กาํ ลังซือ, ของผูบ้ ริโภคลดลง ซึง จะเห็นได้จากในปี BTU สถานการณ์ไวรัส COVID-Ag ทีรุนแรงกว่าปี BTUD โดยในปี BTUD
ยอดติดเชือ, ของผูป้ ่ วยอยู่ในหลักร้อยถึงหลักพันราย ส่วนในปี BTU ยอดผูต้ ิดเชือ, เพิมสูงขึน, เป็ นหลักหมืนราย ซึงบริษัทได้รบั
ผลกระทบเนืองจากลูกค้าไม่อนุญาตให้ทีมขายเข้าพบโดยเฉพาะทีมขายต่างจังหวัด โดยสามารถสือ สารกับลูกค้าได้เฉพาะทาง
โทรศัพท์เท่านัน, จึงส่งผลต่อการผลักดันยอดขายและการเสนอขายสินค้าใหม่ ๆ ตลอดจนมาตรการการล็อกดาวน์ของรัฐบาล
ส่งผลทําให้บรรยากาศในการซือ, ขายเงียบเหงา รวมถึงกําลังซือ, ของผูบ้ ริโภคลดลงตามสภาพของเศรษฐกิจ
โดยผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทอยู่ทีการจัดหาสินค้าทีมีคณ
ุ ภาพและการควบคุม
ต้นทุนตลอดจนขยายช่องทางการจําหน่ายไปยังผูบ้ ริโภคให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคโดยการแต่งตัง, เป็ นตัวแทนจําหน่ายร้าน
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Water Store เพื อขยายฐานลูก ค้าไปยังกลุ่ม ลูก ค้าครัวเรือ นและเชิ งพาณิ ชย์ การติ ด ตามราคาขายของเครืองกรองนํา, ใน
ท้องตลาดและปรับราคาทีสอดคล้องเพื อการแข่งขันได้จากสต็อกสินค้าทีหลากหลายและการบริหารการจัดซือ, สินค้าจาก
ต่างประเทศ ซึงทําให้ในปี BT62-2564 อัตราส่วนกําไรขัน, ต้นของบริษัทอยู่ทีรอ้ ยละ 27.59 ร้อยละ Bw. T และร้อยละ Bw.BT
ตามลําดับ ซึง ในปี BTU4 อัตรากําไรขัน, ต้นของบริษัทลดลงเล็กน้อยเมือเปรียบเทียบกับปี BTUD เนืองจากการลดลงของสัดส่วน
การขายผลิตภัณฑ์ให้กลุม่ ลูกค้าประเภทครัวเรือน นอกจากนัน, บริษัทได้ควบคุมต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการ
บริหารด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารทีสาํ คัญ คือ ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการ
ต่างๆ เป็ นต้น โดยในปี BTUB-BTU ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ Uw.[A ร้อยละ cA.g และร้อยละ UU.U[
ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามลําดับ
บริษัทมีอตั ราส่วนกําไรสุทธิ ในปี BT62-BTU อยูท่ ี ร้อยละ T.AA ร้อยละ w.[D และร้อยละ T.[T ตามลําดับ โดยอัตรา
กําไรสุท ธิ ปี BTUD เท่า กับ ร้อ ยละ w.[D ซึงเพิ ม สูงขึน, ร้อ ยละ B.gB เมื อ เที ย บกับ ปี BTUB ซึงมี อัต รากําไรสุท ธิ รอ้ ยละ T.AA
เนืองจากการขยายช่องทางการจําหน่ายร้าน Water Store ยอดทีเพิมขึน, จากกลุม่ ลูกค้าผูใ้ ช้ในครัวเรือนและใช้เชิงพาณิชย์ และ
สําหรับปี BTU4 บริษัทมีอตั ราส่วนกําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ T.[T ซึง ลดลงร้อยละ B.gw เมือเทียบกับปี BTUD ซึง มีอตั รากําไรสุทธิ
เท่ากับร้อยละ w.[D สาเหตุทีลดลงเนืองจากรายได้จากการขายทีลดลงในทุกกลุม่ ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์เนืองมาจากสถานการณ์ไวรัส
COVID-Agทีสง่ ผลกระทบต่อกําลังซือ, ของผูบ้ ริโภค
4. การวิเ คราะห์ผ ลการดําเนิน งานสําหรับ ปี 6762 - 2564
รายได้
รายได้รวมของบริษัทในปี BT62 - 2564 มีจาํ นวนเท่ากับ 738.53 ล้านบาท wcT.cc ล้านบาท และ 720.75 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยแบ่งเป็ นรายได้จากการขาย 1) ผลิตภัณฑ์ทีใช้เชิงพาณิชย์ 2) ผลิตภัณฑ์ทีใช้ในครัวเรือน D) ผลิตภัณฑ์ทีใช้เชิง
อุตสาหกรรม และ ) สารกรอง รายได้จากการให้บริการ และรายได้อืน ซึงสามารถสรุ ปโครงสร้างรายได้ของบริษัทสําหรับปี
BTUB ถึงปี BTU ดังตารางต่อไปนี ,
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โครงสร้างรายได้แบ่งตามส่วนงานของกลุม่ ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย :
โครงสร้างรายได้จ ากการขายและ
บริก ารแบ่งตามส่ว นงาน
รายได้จากการขาย :
1. ผลิตภัณฑ์ทีใช้เชิงพาณิชย์
2. ผลิตภัณฑ์ทีใช้ในครัวเรือน

2562
ล้านบาท

ร้อ ยละ

2563
(ปรับ ปรุ งใหม่)
ล้านบาท
ร้อ ยละ

2564
ล้านบาท

ร้อ ยละ

233.77

31.66

289.79

33.09

234.77

32.57

250.31
171.70

33.89
23.25

286.85
196.41

32.75
22.43

228.04
175.78

31.64
24.39

3. ผลิตภัณฑ์ทีใช้เชิงอุตสาหกรรม
4. สารกรอง (Media)
77.27
10.46
87.50
9.99
78.77
10.93
รวมรายได้จ ากการขาย
733.05
99.26
860.55
98.26
717.36
99.53
รายได้จากการให้บริการ*
0.22
0.03
0.54
0.06
0.17
0.02
รวมรายได้ห ลัก
733.27
99.29
861.09
98.32
717.53
99.53
รายได้อ ืนๆ **
5.26
0.71
14.68
1.68
3.22
0.45
รวมรายได้
738.53
100.00
875.77
100.00
720.75 100.00
หมายเหตุ : * รายได้จากการให้บริการ ได้แก่ รายได้จากการประสานงานให้บริการขนส่งสินค้า และการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํา,
เป็ นต้น
** รายได้อืนๆ ประกอบด้วย กําไรจากอัตราแลกเปลียน รายได้คา่ เช่า และ รายได้เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น โดยใน ปี
2563 มีการกลับรายการสํารองการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือจํานวน 7.08 ล้านบาท

รายได้จากจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทีใช้เชิงพาณิชย์
ยอดขายจากผลิตภัณ ฑ์ทีใช้เชิ งพาณิ ชย์สาํ หรับปี 2562 - 2563 เท่ากับ 233.77 ล้านบาท Bwg.cg ล้านบาท และ
BD .cc ล้านบาท ตามลําดับ โดยรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นีเ, พิมมากทีสดุ เมือเทียบกับรายได้จากการขายของ
กลุม่ ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์อืน ๆ ในปี BTUD มีสาเหตุหลักมาจากผลจากการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐผ่านงบประมาณประจําปี โดย
การจัดสรรงบประมาณผ่านโครงการกองทุนหมู่บา้ นเพือจัดหานํา, ดืมสะอาด ส่งผลให้ตลาดเครือ งกรองนํา, ทีใช้ในเชิงพาณิชย์ มี
ยอดขายทีเติบโตขึน, ซึงเป็ นผลิตภัณ ฑ์ประเภทเครืองกรองนํา, สําเร็จรู ป และถังกรองปั9 มนํา, เพือใช้ในชุมชน ส่วนสารกรอง
สําหรับผลิตภัณฑ์กลุม่ นีเ, ป็ นการเปลียนตามรอบการใช้งานตามปกติ นอกจากนีบ, ริษัทได้ขยายช่องทางการจําหน่ายร้านค้า
Water Store ซึงมีเฉพาะแบรนด์สินค้าของบริษัทส่งผลต่อรายได้ทีเพิมขึน, ของผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นีด, ว้ ยเช่นกัน สําหรับลูกค้าใน
กลุม่ ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
สําหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้จากส่วนงานจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพาณิชย์ลดลงเมือเทียบกับปี BTUD จํานวน
TT.[B ล้านบาทหรือร้อยละ Aw.gw รายได้ทีลดลงเนืองจากปี BTU4 บริษัทได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ, ไวรัส COVID-Ag ซึงเกิดจากจํานวนผูต้ ิดเชือ, เพิมขึน, และกําลังซือ, ของผูบ้ ริโภคถดถอย และบริษัทไม่มีการสังซือ, จากร้านค้า
ทัวไปหรือตัวแทนจําหน่ายในส่วนของโครงการกองทุนหมูบ่ า้ นเพือจัดหานํา, ดืมสะอาด
รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทีใช้ในกลุม่ ครัวเรือน
ยอดขายตามผลิตภัณฑ์ทีใช้ในครัวเรือนสําหรับปี BTUB – 2564 เท่ากับ 250.31 ล้านบาท BwU.wT ล้านบาท และ
BBw.[ ล้านบาท ตามลําดับ โดยรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นีเ, พิมขึน, ในปี BTUD มีสาเหตุหลักจากการเปิ ดตัว
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ทีนาํ เข้าจากจีน โดยสินค้าทีใช้ในครัวเรือน ได้แก่ เครือ งกรองนํา, แบบ T ขัน, ตอนซึง เป็ นรุน่ ใหม่เป็ นการเพิมรุน่ และ
ออปชันให้หลากหลายขึน, นอกจากนัน, ยังมีเครือ งกรองนํา, แบบ RO ส่วนใหญ่เป็ นการเพิมกําลังการผลิตนํา, ดืมจากเดิมให้มาก
ขึน, เช่น จากรุ ่น w[-cT gpd เป็ น รุ ่น AT[gpd และ B[[ gpd เป็ นต้น หรือผลิต ภัณ ฑ์ป ระเภทตูน้ าํ, B อุณ ภูมิ ซึงถื อ ว่าเป็ น
ผลิตภัณฑ์ทีบริษัทนํามาเปิ ดตลาดใหม่ก็ถือว่าเป็ นสินค้าในกลุ่มครัวเรือนด้วยเช่นกัน จึงส่งผลให้ในปี BTUD เครืองกรองนํา,
ประเภท RO และไส้กรอง Membrane ขายดี
สําหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้จากส่วนงานจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทีใช้ในครัวเรือนลดลงเมือเทียบกับปี BTUD จํานวน
Tw.wA ล้านบาทหรือร้อยละ B[.T[ รายได้ทีลดลงเนืองจากปี BTU4 บริษัทได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื อ, ไวรัส COVID-Ag ที รุน แรงกว่าในปี 2563 ในขณะที ปี BTUD รายได้ของบริษั ท สํา หรับ การจํา หน่า ยผลิต ภัณ ฑ์ในกลุ่ม
ครัวเรือนมีมลู ค่าทีสงู เนืองจากยอดจําหน่ายเครือ งกรองนํา, สําเร็จรู ปเพือใช้งานภายในทีพกั อาศัย โดยเฉพาะในช่วงต้นปี ทีโรค
ระบาดของเชือ, ไวรัส COVID-19 ยังไม่มีวคั ซีนทีจะป้องกันได้
รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุม่ อุตสาหกรรม
ยอดขายจากผลิตภัณฑ์ทีใช้เชิงอุตสาหกรรม สําหรับปี 2562 – 2564 เท่ากับ 171.70 ล้านบาท AgU. A ล้านบาท
และ AcT.cw ล้านบาท ตามลําดับ โดยลูกค้าของกลุม่ อุตสาหกรรมได้แก่ผปู้ ระกอบการทีตอ้ งการเครืองกรองนํา, ทีมีกาํ ลังการ
ผลิต สูง เช่น โรงงานนํา, ผลไม้ โรงงานผลิตชิ น, ส่วนอิเลคทรอนิคส์ เครืองมื อแพทย์ อุตสาหกรรมเกี ยวกับหม้อความดันนํา,
(Boiler) อุตสาหกรรมบําบัดนํา, เสีย รวมถึงผูต้ ิดตัง, และจําหน่ายสระว่ายนํา, สปา โดยรายได้ของการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุม่
อุตสาหกรรมในปี BTUD ทีเพิมสูงขึน, จากปี 2562 เพราะบริษัทได้ขยายช่องทางการจําหน่ายร้านค้า Water Store ซึง มีเฉพาะแบ
รนด์สินค้าของบริษัทซึงยอดขายส่วนใหญ่เป็ นเครืองกรองนํา, สําเร็จรู ปทีใช้ในเชิงอุตสาหกรรมระบบ RO มียอดการขายทีเพิม
สูง ขึ น, นอกจากนั,น ยัง มี สิ น ค้า ในกลุ่ม ถังกรอง ปั9 มนํ,า ที มี ย อดจํา หน่ า ยที เพิ ม สูง ขึ น, ด้ว ยเนื อ งจากลูก ค้า นํา ไปใช้ใ นงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ
สําหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ทีใช้เชิงอุตสาหกรรมลดลงเมือเทียบกับปี BTUD จํานวน B[.UD ล้าน
บาทหรือร้อยละ A[.T[ จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ, ไวรัส COVID-Ag ซึงกําลังซือ, ของลูกค้ากลุ่ม
อุตสาหกรรมถดถอยเนืองจากรายได้ของลูกค้าในกลุม่ นีล, ดลงตามสภาวการณ์ของโรคระบาดด้วยเช่นกัน แต่สดั ส่วนรายได้ของ
ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ อุตสาหรกรรมต่อรายได้รวมเพิมสูงขึน, กว่าปี BTUD เนืองจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้ถกู ปิ ดการดําเนินการ
ชัวคราวเหมือนครัง, ทีเกิดการระบาดของไวรัส COVID-Ag รอบแรกในไตรมาส B ของปี BTUD
รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ผูใ้ ช้สารกรอง
ยอดขายจากผลิตภัณฑ์ประเภทสารกรอง สําหรับปี 2562 - 2563 เท่ากับ cc.Bc ล้านบาท และ wc.T[ ล้านบาท โดย
บริษัทจําหน่ายสารกรองให้ลกู ค้าในกลุม่ เพือการพาณิชย์และกลุม่ อุตสาหกรรมทีตอ้ งการใช้สารกรองปริมาณมากเพือการผลิต
นํา, สะอาด และในการซือ, แต่ละครัง, จะเป็ นการซือ, ในปริมาณทีสงู โดยสารกรองจะมีอายุของผลิตภัณฑ์เฉลียประมาณ A ปี โดย
ยอดขายสารกรองในปี 2563 เพิมสูงขึน, จากปี 2562 จํานวน 10.23 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.24 ซึงสัมพันธ์กับร้อยละของ
ยอดขายในกลุม่ อุตสาหกรรมทีเพิมขึน,
สําหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสารกรองลดลงเมือเทียบกับปี BTUD จํานวน w.cD
ล้านบาทหรือร้อยละ g.gc ซึง สัมพันธ์กบั ยอดขายทีลดลงของลูกค้ากลุม่ อุตสาหกรรมทีลดลงประมาณร้อยละ A[
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โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย :
โครงสร้างรายได้
แบ่งตามกลุ่ม ผลิต ภัณฑ์
รายได้จากการขาย :
1. ไส้กรอง
2. เครือ งกรองนํา, สําเร็จรูป
3. ถังกรอง ปั9 มนํา,
4. ข้อต่ออุปกรณ์และวาล์ว
5. สารกรอง
6. อืนๆ
รวมรายได้จ ากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รวมรายได้ห ลัก

2562
ล้านบาท

ร้อ ยละ

2563
(ปรับ ปรุ งใหม่)
ล้านบาท
ร้อ ยละ

2564
ล้านบาท

ร้อ ยละ

245.98

33.55

270.86

31.46

241.63

33.67

174.20
129.66

23.76
17.68

218.47
159.67

25.37
18.54

163.09
128.21

22.73
17.87

105.60

14.40

123.95

14.40

105.66

14.73

77.27

10.54

87.50

10.16

78.77

10.98

0.34

0.04

0.10

0.01

-

-

733.05
0.22

99.97
0.03

860.55
0.54

99.94
0.06

717.36
0.17

99.98
0.02

733.27

100.00

861.09

100.00

717.53

100.00

โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์ในปี BTUB-BTU ไม่เปลีย นแปลงมากนัก ซึงไส้กรองมีสดั ส่วนการขายเฉลีย
ในช่วง D ปี ทีผา่ นมามากทีสดุ คือประมาณร้อยละ DD ของรายได้จากการขายรวม รองลงมาได้แก่เครือ งกรองนํา, สําเร็จรู ปซึงมี
สัดส่วนการขายเฉลียประมาณร้อยละ B ของรายได้จากการขายรวม โดยไส้กรองเป็ นผลิตภัณฑ์ทีตอ้ งมีการเปลียนแทนตาม
รอบการใช้งาน อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ไส้กรองของบริษัทยังสามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์เครืองกรองนํา, ยีหอ้ อืนได้ดว้ ย
ยกเว้นเครือ งกรองนํา, ทีทาํ มาเฉพาะ ส่วนถังกรอง ปั9 มนํา, และข้อต่ออุปกรณ์และวาล์ว มีสดั ส่วนการขายเฉลียประมาณร้อยละ
Aw และร้อยละ AT ตามลําดับ โดยถังกรอง ปั9 มนํา, และข้อต่ออุปกรณ์และวาล์วส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์ทีใช้ในเชิงพาณิชย์
เมือพิจารณารายได้ทีแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยในปี BTUB - BTUD ยอดขายในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
เพิมขึน, ในทุกกลุม่ ผลิตภัณฑ์ ซึงเป็ นผลมาจากขยายช่องทางการจําหน่ายร้านค้า Water Store ซึงมีเฉพาะแบรนด์สินค้าของ
บริษัทเริม เมษายนปี BTUB และในปี BTUD รายได้จากร้าน Water Store เกิดขึน, ทัง, ปี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมียอดขายที
เพิมขึน, ในทุกกลุม่ ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ทงั, เชิงพาณิชย์ ครัวเรือน และเชิงอุตสาหกรรม โดยในปี BTUD บริษัทได้รบั ผลจากโครงการของ
รัฐบาลผ่านกองทุนหมูบ่ า้ นเพือจัดหานํา, ดืมสะดาด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมียอดจําหน่ายทีสงู ด้วยเช่นกันโดยกลุม่ ทีเป็ น
หน่วยงานของรัฐซือ, ขายผ่านตัวแทนจําหน่ายของบริษัททีกระจายอยู่ในแต่ละภูมิภาค ซึงเมือพิจารณาผลิตภัณฑ์ของบริษัทใน
กลุม่ เครือ งกรองนํา, สําเร็จรูป ถังกรองปั9 มนํา, และข้อต่ออุปกรณ์และวาล์ว ทีสง่ ผลต่อรายได้ของบริษัทเติบโตตามสถานการณ์ใน
แต่ละช่วงตามทีกล่าวไว้ ส่วนไส้กรองเป็ นผลิตภัณฑ์ทีตอ้ งมีการเปลียนแทนตามรอบการใช้งานหรือสถานการณ์ทีเปลียนไป
กล่าวคือถ้าใช้งานมากก็ตอ้ งเปลียนบ่อยหรือมีปัจจัยอืนทีเกียวกับคุณภาพของนํา, เช่น ปั ญหานํา, กร่อย ความสะอาดของนํา,
ประเภทนํา, คลองทีอุตสาหกรรมนํามาใช้ในกระบวนการผลิต ความถีในการเปลียนไส้กรองก็เพิมขึน, ด้วยเช่นกัน นอกจากนัน,
ผลิตภัณฑ์ประเภทไส้กรองของบริษัทยังสามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์เครือ งกรองนํา, อืนได้ดว้ ย
สําหรับปี BTU4 รายได้ทุกกลุ่มของผลิตภัณ ฑ์ลดลงเมือเทียบกับปี BTUD สาเหตุหลักเนื องจากสถานการณ์ไวรัส
COVID-Ag ซึง กําลังซือ, ของผูบ้ ริโภคลดลง โดยรายได้ในการขายของปี BTU ลดลงจํานวน A D.Ag ล้านบาทหรือร้อยละ AU.U
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เป็ นการลดลงของผลิตภัณฑ์ประเภทเครือ งกรองนํา, สําเร็จรูปมากกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทอืน ๆ โดยทีผลิตภัณฑ์ประเภทไส้กรอง
มียอดรายได้ลดลงประมาณร้อยละ AA และมีสดั ส่วนรายได้ต่อรายได้ตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์รวมสูงขึน, เนืองจากความจําเป็ นใน
การใช้ผลิตภัณฑ์ทีตอ้ งมีการเปลีย นทดแทนดังกล่าวข้างต้น
โครงสร้างรายได้แบ่งตามช่องทางการจําหน่าย ประกอบด้วย :
โครงสร้างรายได้
ตามช่อ งทางการจําหน่าย
รายได้จากการขาย :
ร้านค้า/ผูจ้ ดั จําหน่ายทัวไป
ร้าน Water Store
ผูป้ ระกอบการเครือ งกรองนํา,

2562
ล้านบาท

ร้อ ยละ

2563
(ปรับ ปรุ งใหม่)
ล้านบาท
ร้อ ยละ

2564
ล้านบาท

ร้อ ยละ

594.93

81.13

625.62

72.65

507.02

70.66

119.20

16.26

217.52

25.26

199.09

27.75

18.92

2.58

17.41

2.03

11.25

1.57

รวมรายได้จ ากการขาย
รายได้จากการให้บริการ

733.05

99.97

860.55

99.94

717.36

99.98

0.22

0.03

0.54

0.06

0.17

0.02

รวมรายได้ห ลัก

733.27

100.00

861.09

100.00

717.53

100.00

เมือพิจารณารายได้ทีแบ่งตามช่องทางการจัดจําหน่ายของบริษัท ซึง แบ่งเป็ น ร้านค้า/ผูจ้ ดั จําหน่ายทัวไป ร้าน Water
Store และผูป้ ระกอบการเครืองกรองนํา, ในปี BTUB-BTUD รายได้ของบริษัทมีการเติบโตเพิมขึน, ในทุกช่องทางโดยเฉพาะร้าน
Water Store โดยในเดือนเมษายนปี BTUB บริษัทเริม แต่งตัง, ตัวแทนจําหน่ายประเภทร้าน Water Store เป็ นแห่งแรก ส่งผลให้
เริมมีรายได้จากช่องทางการจําหน่ายของร้าน Water Store โดยแต่เดิมตัวแทนร้าน Water Store คือตัวแทนจําหน่ายในกลุ่ม
ร้านค้า/ผูจ้ ดั จําหน่ายทัวไป และต่อมาเมือมีความไว้ใจกันมากขึน, ด้วยการค้าขายกันมาอย่างยาวนาน บริษัทจึงได้ทาํ สัญญา
แต่งตัง, เป็ นตัวแทนจําหน่ายประเภทร้านค้า Water Store ซึง จะขายเฉพาะแบรนด์สนิ ค้าของบริษัทเท่านัน, จึงเป็ นทีมาของรายได้
จากร้านค้า Water Store ในปี BTUB โดยยอดขายของร้าน Water Store ในปี BTUD เพิมสูงขึน, เนืองจากเป็ นการรับรูร้ ายได้ของ
ทัง, ปี และมีการขยายสาขาเพิมขึน, ในปี 2563 สําหรับรายได้ทีแบ่งตามช่องทางการจําหน่ายสําหรับปี BTU ลดลงจํานวน
A D.Ag ล้านบาทหรือร้อยละ AU.U โดยลดลงทุกช่องทางและมีการลดลงของรายได้ในช่องทางร้านค้า/ผูจ้ ดั จําหน่ายทัวไปมาก
ทีสดุ คือลดลงจํานวน 118.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.96 ซึงเป็ นไปตามสถานการณ์ไวรัส COVID-Ag ทีสง่ ผลต่อกําลังซือ,
ผูบ้ ริโภคในปี BTU ในขณะทียอดขายผ่านช่องทางร้าน Water Store ลดลงจํานวน 18.42 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.47 เนืองจาก
การขยายสาขาร้าน Water Store จึงทําให้ในปี BTU บริษัทมีสดั ส่วนของรายได้จากตัวแทนจําหน่ายร้าน Water Store เพิมขึน,
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการของบริษัท ในปี 2562-2564 มีมลู ค่าเท่ากับ [.BB ล้านบาท [.54 ล้านบาท และ [.Ac ล้าน
บาท ตามลําดับ คิดเป็ น ร้อยละ 0.[D ร้อยละ [.[U และร้อยละ [.[B ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยรายได้จาการให้บริการ
เป็ นรายได้จากการประสานงานให้บริการขนส่งสินค้ากับลูกค้า และค่าวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํา, ซึง รายได้ในกลุม่ นีม, ีเพียงเล็กน้อย
แต่เกิดขึน, อย่างต่อเนือง ซึง บริษัทยังมีความจําเป็ นทีจะต้องให้บริการกับลูกค้าเพือเป็ นการต่อยอดในการซือ, สินค้าต่อไป
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รายได้อืน
รายได้อืน ได้แก่ กําไรจากอัตราแลกเปลีย น รายได้คา่ เช่าซึง เกิดจากการให้บริษัททีเกียวข้องกันเช่าพืน, ทีสว่ นทีไม่ได้ใช้
งานของบริษัท และรายได้เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น โดยรายได้อืนในปี 2562-2564 มีมลู ค่าเท่ากับ 5.26 ล้านบาท A .Uw ล้านบาท
และ D.BB ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ น ร้อยละ 0.71 ร้อยละ A.Uw และร้อยละ [. T ของรายได้รวม ตามลําดับ ในปี 2563
บริษัทมีรายได้อืนสูงกว่าปี 2562 และ 2564 เนืองจากการกลับรายการสํารองด้อยค่าสินค้าคงเหลือจํานวน 7.08 ล้านบาท โดย
บริษัทได้พิจารณามูลค่าสุทธิทีจะได้รบั ณ วันสิน, งวด D[ กันยายน BTUD มีมลู ค่าตํากว่าค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าทีบริษัทเคย
ตัง, ไว้ในงวดบัญ ชี ก่อ น บริษั ทจึงบัน ทึก กลับ รายการล้างค่าเผือการลดมูล ค่าสิน ค้าไว้เป็ น รายได้อืน ในไตรมาส D ปี BTUD
นอกจากนัน, ในปี BTUD บริษัทมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน D.gg ล้านบาท และการกลับรายการประมาณการการรับคืน
สินค้าจํานวน 1.48 ล้านบาท และสําหรับปี BTU รายได้อืน จํานวน D.BB ล้านบาทประกอบด้วย รายได้คา่ บริหารให้เช่าจํานวน
A.Ac ล้านบาท จากการให้บริษัททีเกียวข้องกันเช่าพืน, ทีสว่ นทีไม่ได้ใช้งาน และกําไรจากอัตราแลกเปลียน จํานวน A.[w ล้าน
บาท
ต้น ทุน ขายและบริก าร
ต้นทุนขายของบริษัทประกอบด้วย ค่าซือ, สินค้าสําเร็จรู ปเพือจําหน่ายหรือเพือผลิตประกอบและจําหน่าย โดยในปี
BTUB-BTU ต้นทุนขายของบริษัทมีมลู ค่าเท่ากับ TD[.gg ล้านบาท UAU.AB ล้านบาท และ TA .wD ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ น
ร้อยละ cA.g[ ร้อยละ c[.DT และร้อยละ cA. D ของรายได้รวม ตามลําดับ
โครงสร้างต้นทุนขายของบริษัทประกอบด้วย B ส่วนได้แก่ ต้นทุนค่าสินค้าและต้นทุนการประกอบเพิม ซึงมีสดั ส่วน
ประมาณ gc : 3 ซึง อธิบายเพิมเติมได้ดงั นี ,
1) ต้นทุนค่าสินค้า ประกอบด้วย ค่าสิน ค้า ค่าระวางสินค้า ค่าภาษี อากรขาเข้า ค่าเบีย, ประกันภัยนําเข้า และ
ค่าใช้จ่ายในการนําเข้าอืน ๆ
2) ต้นทุนประกอบเพิม ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าแรงงานทางตรงของแผนประกอบ และค่าโสหุย้ การประกอบ
ได้แค่ ค่าเสือ มราคาอาคารแผนกประกอบ ค่าเครือ งมือและอุปกรณ์ในการประกอบ ค่าไฟฟ้าและนํา, ประปาของ
แผนกประกอบเป็ นต้น
โดยในการซือ, สินค้าของบริษัททัง, จํานวนถือเป็ นการซือ, สินค้าสําเร็จรูป ทัง, เครือ งกรองนํา, สําเร็จรูป ไส้กอง ถังกรอง ปั9 ม
นํา, ข้อต่ออุปกรณ์และวาล์ว และสารกรอง ซึงบริษัทสามารถขายได้ทงั, จํานวน (ถื อเป็ นสินค้าสําเร็จรู ป) และสามารถนํามา
ประกอบเพิมเพือจําหน่ายในลักษณะเครืองกรองนํา, สําเร็จรู ปได้ดว้ ย ซึงบริษัทมีสดั ส่วนของการขายซือ, มาประกอบกับเครือง
กรองนํา, ทีซือ, สําเร็จรูปพร้อมขายในสัดส่วนประมาณ c[ :30
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กําไรขัDน ต้น และอัต รากําไรขัDน ต้น
รายการ
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
กําไรขัน, ต้น
อัตรากําไรขัน, ต้น

2563
(ปรับ ปรุงใหม่)

2562

(หน่วย : ล้านบาท)
2564

733.28

861.09

717.53

530.99

616.12

514.83

202.29

244.97

202.70

27.59%

28.45%

28.25%

ในปี BTUD บริษัทมีอตั รากําไรขัน, ต้นอยู่ทีรอ้ ยละ 28.45 ซึงสูงกว่าปี 2562 โดยในปี BTUB มีอตั รากําไรขัน, ต้นร้อยละ
27.59 เนืองจากการขายในปี 2563 ต้นทุนเพิมขึน, ในสัดส่วนทีนอ้ ยกว่ารายได้ทีเพิมขึน, กล่าวคือ ต้นทุนเพิมขึน, ร้อยละ 16.03
ในขณะทีรายได้เพิมขึน, ร้อยละ 17.43 เนืองจากในปี BTUD มีการเติบโตของรายได้กลุม่ ผลิตภัณฑ์ทีใช้เชิงพาณิ ชย์ซึงมีอตั รา
กําไรขัน, ต้นสูงกว่าของผูใ้ ช้กลุม่ ผลิตภัณฑ์อืน ๆ
อัตรากําไรขัน, ต้นปี BTU เท่ากับร้อยละ Bw.BT ลดลงจากปี BTUD เล็กน้อยจากการเพิมขึน, ของค่าใช้จ่ายประเภท
สํารองด้อยค่าสินค้าคงเหลือจํานวน B.Uc ล้านบาท
ต้นทุนบริการ เนืองจากรายได้จากการการให้บริการของบริษัทเป็ นการประสานงานให้บริการขนส่งสินค้ากับลูกค้า
สําหรับเส้น ทางขนส่งที เกิ นกว่าที บริษั ทขนส่งกําหนดจากจุดกระจายสิน ค้าเพื อให้สินค้าถึงมือลูกค้าได้สะดวกขึน, ซึงไม่มี
ค่าใช้จ่ายในส่วนนีเ, พราะการประสานงานกับบริษัททีให้บริการขนส่งสินค้าจะแจ้งเพียงครัง, เดียวตัง, แต่ตอนเริม ส่งวันแรกและใน
การส่งรอบต่อมาเป็ นลูกค้ารายเดิมทีบริษัทขนส่งทราบอยูแ่ ล้ว และรายได้จากการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํา, ซึง ลูกค้าทีใช้บริการส่วน
ใหญ่เป็ นลูกค้าทีใช้ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็ นปั ญหาเกียวกับนํา, กร่อย การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
นํา, เพือทีลกู ค้าจะได้เลือกผลิตภัณฑ์ทีเหมาะสมกับคุณภาพนํา, ในแต่ละพืน, ที โดยต้นทุนเป็ นเงินเดือนของแผนก R&D ตาม
ชัวโมงการทํางาน และค่าเสือ มราคาสําหรับอุปกรณ์และเครือ งมือในการทดสอบคุณภาพนํา, ซึง รายละเอียดของต้นทุนดังกล่าว
บริษัทไม่ได้แยกรายละเอียดเนืองจากมีมลู ค่าเพียงเล็กน้อยและประโยชน์ทีได้จะไม่คมุ้ กับค่าใช้จ่ายทีตอ้ งดําเนินการ อย่างไรก็
ตาม บริษัทยังมีความจําเป็ นทีจะต้องให้บริการกับลูกค้าสําหรับการให้บริการทัง, สองส่วนเพือเป็ นการต่อยอดในการซือ, สินค้า
ต่อไป
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ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายหรือค่าใช้จ่ายในการขายทีสาํ คัญประกอบด้วย :
2563
(ปรับ ปรุ งใหม่)

2562
ต้น ทุน ในการจัด จําหน่าย
ล้านบาท

%ต่อ รายได้
ขายและ
บริก าร

ล้านบาท

%ต่อ รายได้
ขายและ
บริก าร

2564
ล้านบาท

%ต่อ รายได้
ขายและ
บริก าร

ค่าใช้จา่ ยเกียวกับพนักงาน
32.33
4.41
35.97
4.18
35.53
6.52
ค่านายหน้าพนักงานขาย
16.82
2.29
19.13
2.22
16.00
2.93
ค่าใช้จา่ ยทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย
4.65
0.64
6.84
0.79
3.92
0.72
ค่าเสือมราคา
5.78
0.79
5.16
0.60
5.28
0.97
ค่าขนส่งสินค้าออกไปจําหน่าย*
3.90
0.53
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายอืน ๆ
7.63
1.04
8.33
0.97
8.32
1.53
รวมต้น ทุน ในการจัด จําหน่าย
71.11
9.70
75.43
8.76
69.05
12.67
หมายเหตุ : *บริษัทมีคา่ ขนส่งสินค้าออกไปจําหน่ายในปี BTUD และ BTU จํานวน T.A ล้านบาท และ . D ล้านบาท ตามลําดับ ซึง ได้จดั ประเภท
ไปต้นทุนขายและบริการ เนืองจากค่าขนส่งสินค้าออกไปจําหน่ายเป็ นภาระทีบริษัทต้องปฏิบตั ิให้กบั ลูกค้าเพือให้การขายสินค้านัน,
เกิดขึน, ส่วนค่าขนส่งสินค้าออกไปจําหน่ายในปี BTUB ไม่ได้จดั ประเภทไปต้นทุนขายเนืองจากมีมลู ค่าเล็กน้อย

โดยใน ปี BTUB-BTU มีมูลค่าเท่ากับ cA.AA ล้านบาท cT. D ล้านบาท และ Ug.[T ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ น
สัดส่วน ร้อยละ g.UD ร้อยละ w.UA และ ร้อยละ g.Tw ของรายได้รวม ตามลําดับ โดย ต้นทุนในการจัดจําหน่าย ปี 2563 เพิมขึน,
จากปี 2562 จํานวน .DB ล้านบาทหรือร้อยละ U.[w เนืองมาจากค่าใช้จ่ายเกียวกับส่วนงานขายทีเพิมขึน, จํานวน D.64 ล้าน
บาทหรือเพิมขึน, ร้อยละ AA.BU จากการปรับเงินเดือนประจําปี และการปรับโครงสร้างเงินเดือนและรับพนักงานคลังสินค้าเพิม
ตามยอดขายทีสงู ขึน, ค่านายหน้าพนักงานขายเพิมขึน, 2.32 ล้านบาทหรือเพิมขึน, ร้อยละ AD.cw มีสาเหตุมาจากยอดขายที
เพิมขึน, ในขณะทีค่าขนส่งสินค้าออกไปจําหน่ายลดลง D.g[ ล้านบาท หรือร้อยละ A[[ เนืองจากปี BTUD จัดประเภทค่าขนส่ง
สินค้าออกไปจําหน่ายไปเป็ นต้นทุนขายและบริการ (ค่าขนส่งสินค้าออกไปจําหน่ายปี BTUD เท่ากับ T.A ล้านบาท เมือเทียบ
กับปี BTUB ซึงมีค่าขนส่งสินค้าออกไปจําหน่ายเท่ากับ D.g[ ล้านบาท ซึงเป็ นไปตามยอดขายทีเพิมขึน, ) และค่าการตลาดและ
การส่งเสริมการขายเพิมขึน, B.Aw ล้านบาท เนืองจากการตัดจําหน่ายค่าตกแต่งร้าน Water Store ซึง ทยอยเปิ ดเมษายนปี BTUB
โดยในปี BTUD เป็ นการตัดจําหน่ายเต็มปี และต้นทุนในการจัดจําหน่ายอืน ๆ เพิมขึน, จํานวน [.7[ ล้านบาท
สําหรับปี 2564 ต้นทุนในการจัดจําหน่ายมีมลู ค่าเท่ากับ Ug.[T ล้านบาท ซึง ลดลง จํานวน U.Dw ล้านบาท หรือร้อยละ
w. T เมือเทียบปี BTUD ซึง มีสาเหตุหลักมาจาก ค่านายหน้าพนักงานขายลดลงจํานวน D.A ล้านบาท หรือร้อยละ AU.Dg ซึง มี
สัดส่วนใกล้เคียงกับรายได้จากการขายทีลดลง และค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการส่งเสริมการขายลดลงจํานวน B.gA ล้าน
บาท เนืองจากการจัดกิจกรรมทางการตลาดลดลงจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19
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บริษัท ฟั งก์ช ัน อิน เตอร์เ นชันแนล จํากัด (มหาชน)
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทีสาํ คัญประกอบด้วย :
2563
(ปรับ ปรุ งใหม่)

2562
ค่าใช้จ ่ายในการบริห าร
ล้านบาท

ค่าใช้จา่ ยเกียวกับพนักงานฝ่ ายบริหาร
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายส่วนงานบริหาร
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ – ค่าทีปรึกษา
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าสาธารณูปโภคและค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารอืน ๆ
รวมค่าใช้จ ่ายในการบริห าร

55.94
6.95
5.17
2.66
2.19
9.33
82.24

%ต่อ รายได้
ขายและ
บริก าร

7.63%
0.95%
0.71%
0.36%
0.30%
1.27%
11.22%

ล้านบาท

65.58
11.59
2.39
3.45
2.45
5.71
91.17

%ต่อ รายได้
ขายและ
บริก าร

7.62%
1.35%
0.28%
0.40%
0.28%
0.66%
10.59%

2564
ล้านบาท

58.97
12.06
5.98
2.88
2.38
6.27
88.54

%ต่อ รายได้
ขายและ
บริก าร

8.22%
1.68%
0.83%
0.40%
0.33%
0.88%
12.34%

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2563 มีมลู ค่าเท่ากับ gA.Ac ล้านบาท เพิมขึน, จํานวน w.gB ล้านบาท หรือร้อยละ A[.wT
เมือเทียบกับปี BTU2 เนืองจากค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานฝ่ ายบริหารเพิมขึน, จํานวน 9.65 ล้านบาทจากการปรับเงินเดือน
ประจําปี และสวัสดิการฝ่ ายบริหาร ค่าทีปรึกษาทางธุรกิจลดลงจํานวน B.cg ล้านบาทเนืองมาจากค่าทีปรึกษาทางการเงินลดลง
จํานวน A. ล้านบาท ตามขอบเขตของสัญญาและค่าบริการด้านงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายในลดลงจํานวน 0.98
ล้านบาทเนืองจากในปี BTUD ผูต้ รวจสอบภายในได้เข้าตรวจระบบการควบคุมภายในเฉพาะครึง ปี แรกส่วนครึง ปี หลังไม่ได้เข้า
ตรวจเนืองจากบริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบสินค้าและต้นทุนสินค้า ส่วนปี BTUB เป็ นการให้บริการตลอดทัง, ปี ค่าเสือม
ราคาเพิมขึน, จํานวน 4.64 ล้านบาทเนืองจากการคิดค่าเสือมราคาของสํานักงานแห่งใหม่ซึงในปี 2563 คํานวณทัง, ปี โดยในปี
2563 ค่าใช้จ่ายในการบริหารอืน ๆ ลดลงจํานวน D.UB ล้านบาท อาทิเช่น วัสดุสาํ นักงานใช้ไปของอาคารแห่งใหม่ และค่า
ซ่อมแซมและบํารุงรักษาสํานักงานของอาคารเดิม เป็ นต้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับปี 2564 มีมูลค่าเท่ากับ ww.T ล้านบาท ลดลงจํานวน B.UB ล้านบาท หรือร้อยละ
B.ww เมือเทียบปี BTUD โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารทีลดลงเนืองจากค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานฝ่ ายบริหารลดลงจํานวน U.UA
ล้านบาทเนืองจากปี BTU บริษัทไม่มีนโยบายในการทําประกันให้ผบู้ ริหาร ค่าทีปรึกษาทางธุรกิจเพิมขึน, จํานวน D.Tg ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็ นค่าทีปรึกษาทางการเงินและค่าผูต้ รวจสอบภายใน ซึง ได้ดาํ เนินการตามขอบเขตงานตลอดทัง, ปี
กําไร/(ขาดทุน )จากอัต ราแลกเปลียน
ปี BT62- 25U บริษัทมีกาํ ไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลียนจํานวน ([.Bw) ล้านบาท D.gw ล้านบาท และ A.[w ล้าน
บาท ตามลําดับ โดยบริษัทมีสดั ส่วนการซือ, สินค้าจากต่างประเทศต่อในประเทศในสัดส่วนประมาณ 90 : 10 ซึง ผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย นทีแสดงในงบกําไรขาดทุนได้รวมรายการทีเกิดขึน, จริงและยังไม่เกิดขึน, จริง โดยบริษัทได้ลดความ
เสีย งจากอัต ราแลกเปลีย นโดยใช้ว งเงิ น สัญ ญาซื อ, ขายเงิ น ตราต่างประเทศล่วงหน้าเมื อ บริษั ท ต้องการสังซื อ, สิน ค้าจาก
ต่างประเทศตามใบสังซือ, เพือช่วยลดความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน ทัง, นี , การทีบริษัททําสัญญาซือ, ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บริษัทยังคงได้รบั ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนทีเกิดขึน, จริงอันเนืองมาจากการบันทึกบัญชี ณ
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บริษัท ฟั งก์ช ัน อิน เตอร์เ นชันแนล จํากัด (มหาชน)
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วันทีบริษัทมีกรรมสิทธิ ในสินค้า บริษัทใช้อัตราแลกเปลียนตามวันทีในใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) ในการบันทึกบัญ ชี
สินค้าและเจ้าหนีก, ารค้า และกรณีทีบริษัทต้องจ่ายมัดจําค่าสินค้าบริษัทจะบันทึกเงินมัดจําค่าสินค้าด้วยวันทีจ่ายเงินมัดจําและ
เจ้าหนีก, ารค้า และล้างเจ้าหนีก, ารค้าด้วยเจ้าหนีT, R (สินเชื อจากการทํา TR) ส่วนวันทีจ่ายชําระค่าสินค้าบริษั ทบันทึกการ
จ่ายเงินด้วยอัตราแลกเปลียนตามสัญญาซือ, ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและบันทึกการล้างเจ้าหนีท, ีเคยตัง, ไว้ตอนบันทึก
รับสินค้า ผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลีย นถือเป็ นกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย นทีเกิดขึน, จริงจากการจ่ายชําระ และหาก
วันสิน, งวดบริษัทมีเจ้าหนีก, ารค้าต่างประเทศทีเป็ นเงินตราต่างประเทศคงค้างและเจ้าหนี , TR บริษัทยังคงได้รบั ผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลีย นทียงั ไม่เกิดขึน, จริงจากการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนีก, ารค้าต่างประเทศและเจ้าหนี , TR ณ วันสิน, งวดตามมาตรฐาน
บัญชีดว้ ย
กําไรสุท ธิ
บริษั ท มี ก ําไรสุท ธิ ส าํ หรับ ปี BTUB-BTU มูล ค่ า เท่า กับ Dc.cT ล้า นบาท c[.D[ ล้า นบาท และ 36.39 ล้า นบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราส่วนกําไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 5.11 ร้อยละ w.[D และร้อยละ 5.05 ตามลําดับ
รายการ
อัตราการเพิมขึน, (ลดลง)ของรายได้
อัตราการเพิมขึน, (ลดลง)ของต้นทุนสินค้า
อัตราการเพิมขึน, (ลดลง)ของต้นทุนในการจัดจําหน่าย
อัตราการเพิมขึน, (ลดลง)ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2563
(ปรับ ปรุงใหม่)

2562

2564

1.95%

17.43%

(16.67%)

(0.21%)

16.03%

(16.44%)

16.12%

6.08%

(8.45%)

36.32%

10.85%

(2.88%)

ในปี 2563 กําไรสุทธิเพิมขึน, จากปี 2562 จํานวน DB.T5 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 86.20 เนืองจากบริษัทมียอดขายที
เพิมสูงขึน, ซึง ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ากลุม่ เชิงพาณิชย์และกลุม่ ครัวเรือน จากการนําผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาเปิ ดตลาดในปี 2563 และ
การขยายช่องทางการจําหน่ายของร้าน Water store ซึง ส่งผลต่อรายได้และกําไรของบริษัททีเพิมขึน, โดยต้นทุนขายเพิมขึน, ร้อย
ละ 16.03 ในขณะทีรายได้เพิมขึน, ร้อยละ 17.43 โดยมีสาเหตุมาจากการจ่ายชําระหนีค, า่ สินค้าทีเร็วขึน, ซึง บริษัทจะได้รบั ส่วนลด
จากผูข้ ายเพิมขึน, ส่งผลต่อต้นทุนทีลดลง ในขณะทีคา่ ใช้จ่ายในการบริหารเพิมขึน, ร้อยละ 10.85 เป็ นค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ฝ่ ายบริหารจากการปรับเงินเดือน อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารให้คงที นอกจากนัน,
ต้นทุนจัดจําหน่ายเพิมขึน, ร้อยละ 6.08 โดยต้นทุนจัดจําหน่ายส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานซึงเป็ นค่าใช้จ่ายคงที
ส่วนค่าใช้จ่ ายผันแปรได้แก่ค่านายหน้าพนักงานขายซึงเพิม ขึน, ในสัดส่วนทีน ้อยกว่ารายได้ทีเพิ มขึน, เนื องจากบริษั ท ปรับ
โครงสร้างค่านายหน้าโดยเพิมในเงินเดือน ตามทีได้อธิบายไว้ในหัวข้อต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดย
อัตรากําไรสุทธิของบริษัทในปี 2563 เท่ากับร้อยละ 8.03 ซึงเพิมขึน, จากปี 2562 เท่ากับร้อยละ 2.92 โดยในปี BTUB บริษัทมี
อัต รากํา ไรสุท ธิ เท่ากับ ร้อ ยละ T.AA เนื องจากในปี 2563 บริษั ท มี ก ารควบคุม ค่าใช้จ่า ยทั,งต้น ทุน ในการจัด จําหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สําหรับต้นทุนในการจัดจําหน่ายบริษัทเปลียนจากกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็ นวาง
นโยบายให้ฝ่ายขายเข้าถึงลูกค้าโดยตรง ส่งผลให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี , และสําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยในส่วนทีเพิมขึน, เป็ น ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับพนักงานฝ่ ายบริหารซึงเป็ นการเพิมขึน, ตามปกติ
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ประจําปี อย่างไรก็ตามในปี 2563 บริษัทมีรายการกลับรายการสํารองการด้อยค่าสินค้าคงเหลือจํานวน c.[w ล้านบาท (ตัง,
สํารองไว้ในปี 2561) เนืองจากสินค้าดังกล่าวมีราคาทีขายได้สงู กว่าราคาทุน
สําหรับปี 2564 บริษัทมีกาํ ไรสุทธิเท่ากับ DU.Dg ล้านบาท โดยมีกาํ ไรสุทธิลดลงจํานวน D.TD ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
UA.gB เมือเทียบกับปี BTUD เนืองจากรายได้ของบริษัทลดลงซึง เป็ นผลกระทบจากไวรัส COVID-19 โดยรายได้ทีลดลงเป็ นสินค้า
ทีใช้ในทุกกลุม่ ผูใ้ ช้ ได้แก่ กลุม่ เชิงพาณิชย์ กลุม่ ครัวเรือน กลุม่ อุตสาหกรรม และกลุม่ สารกรอง โดยอัตรากําไรสุทธิของบริษัทใน
ปี 2564 เท่ากับร้อยละ T.[T ซึงลดลงเมือเทียบกับปี BTUD ซึงมีอตั รากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ w.[D โดยมีสาเหตุมาจากรายได้
ของบริษัทลดลง ในขณะทีค่าใช้จ่ายในการบริหารมีสดั ส่วนลดลงเพียงเล็กน้อยเนืองจากส่วนใหญ่ เป็ นค่าใช้จ่ายคงที เช่น
ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับพนักงาน อาทิเช่น เงินเดือน โบนัส เป็ นต้น นอกจากนัน, ต้นทุนการจัดจําหน่ายลดลงไม่เป็ นไปตามสัดส่วน
ยอดขายทีลดลงเนืองจากมีตน้ ทุนการจัดจําหน่ายบางส่วนทีเป็ นต้นทุนคงที เช่น เงินเดือนฝ่ ายขาย เป็ นต้น
5. การวิเ คราะห์ฐานะทางการเงิน
การวิเ คราะห์ฐานะทางการเงิน ในปี 6762 - 2564
สิน ทรัพ ย์
บริษั ท มี สิน ทรัพ ย์รวม ณ สิน, ปี BT62-2564 เท่ ากับ 630.68 ล้านบาท 554.41 ล้า นบาท และ 567.75 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัท ณ สิน, ปี BT62-BTU เท่ากับ 438.55 ล้านบาท 372.87 ล้านบาท และ 352.01
ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 69.54 ร้อยละ 67.25 และร้อยละ UB.[[ ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ สินทรัพย์
หมุนเวียนประกอบด้วยสินทรัพย์ทีสาํ คัญดังต่อไปนี ,
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน, ปี BT62-BTU เท่ากับ 5.90 ล้านบาท 28.94 ล้านบาท และ A[.cA
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.9D ร้อยละ 5.22 และร้อยละ A.wg ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยในปี 2562 บริษั ท
ประกอบกิจการมีกาํ ไรและใช้เงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและก่อสร้างอาคารสํานักงานแห่งใหม่ซงึ สร้างเสร็จประมาณ
มิถนุ ายน BTUB ดังนัน, ในปี BTUB จึงใช้เงินเพือการก่อสร้างอาคารนีด, ว้ ย และนอกจากนัน, ในปี 2562 บริษัทยังมีรายจ่ายฝ่ ายทุน
ในการซือ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือ งใช้สาํ นักงานและเครือ งตกแต่งเพือใช้ในอาคารสํานักงานแห่งใหม่ ส่วน ณ สิน, ปี BTU3 เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน, เมือเปรียบเทียบกับสิน, ปี BTU2 จํานวน B3.04 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ D90.65
เนืองจากในปี 256D บริษัทมีผลประกอบการมีกาํ ไรสูงกว่าปี 2562 ส่วน ปี 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จํานวน A[.cA ล้านบาท ซึง ลดลงจาก ณ วันสิน, ปี BTUD เนืองจากผลประกอบการทีลดลงและการจ่ายชําระหนีเ, จ้าหนี , TR ทีเร็ว
ขึน, และใน ปี BTU บริษัทจ่ายเงินปั นผลจํานวน D[.Dw ล้านบาท ซึง เป็ นการค้างจ่าย ณ สิน, ปี BTUD
2. ลูกหนีก, ารค้า ณ สิน, ปี BT62-2564 เท่ากับ DB.D ล้านบาท Dw. ล้านบาท และ DU.gD ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่วน ร้อยละ 5.13 ร้อยละ 6.93 และร้อยละ U.T[ ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดลูกหนีก, ารค้าแยกตามอายุ
หนีค, งค้าง ดังนี ,
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(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอีย ดลูก หนีกD ารค้า

ยอดทียงั ไม่ถึงกําหนดชําระ :
ค้างชําระ :
ไม่เกิน D เดือน
D - U เดือน
U - AB เดือน
มากกว่า AB เดือนขึน, ไป
รวม
(หัก) ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน, (ปี 2562
“ค่าเผือหนีส, งสัยจะสูญ”)

สุท ธิ

ณ 31 ธ.ค. 2562

ณ 31 ธ.ค. 2563

ณ IJ ธ.ค. 67K

26.05

37.65

35.51

6.28
0.01
32.34

0.85
38.50

1.43
36.94

-

(0.06)

(0.01)

32.34

38.44

36.93

เมือพิจารณาลูกหนีก, ารค้า ซึง ในการขายสินค้าของบริษัทมีสดั ส่วนการรับชําระเป็ นเงินสด(หรือเงินโอน)และให้เครดิต
เทอม ในสัดส่วนประมาณ T[ : 50 ของมูลค่าการขายในแต่ละปี โดยเงือนไขการขายเป็ นเงินสดเป็ นกลุม่ ร้านค้าทัวไป ทัง, บุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้ารายใหม่ทีมีประวัติการซือ, ขายไม่ถึง U เดือนบริษัทกําหนดเงือนไขให้ซือ, เป็ นเงินสดเท่านัน, และ
ต่อมาภายหลังหากลูกค้ามีความประสงค์จะขอเครดิตบริษัทจะพิจารณาเป็ นรายกรณีตามหลักเกณฑ์นโยบายการให้สินเชือ
การค้า เช่น ความสามารถในการชําระหนีโ, ดยพิจารณาจากสถานะทางการเงินของลูกค้า ประวัติการซือ, ย้อนหลัง U เดือนทีผา่ น
มา และหลักทรัพย์คาํ, ประกัน เป็ นต้น ส่วนลูกค้าเครดิตจะชําระเงินค่าสินค้าหลังรับสินค้าโดยมีเครดิตเทอมประมาณ D[ วัน
โดยในปี BTUD ถึงแม้จะมียอดขายทีสงู กว่าปี BTUB แต่มีลกู หนี , ณ วันสิน, งวดทีใกล้เคียงกันซึงส่วนหนึง มาจากสาเหตุของการ
ขายสินค้า ณ วันสิน, งวด บริษัทมีนโยบายในการติดตามหนีก, ับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและลูกค้าส่วนใหญ่เปลียนมาใช้ระบบการ
โอนเงินแทนการจ่ายชําระหนีด, ว้ ยเช็ค นอกจากนัน, ในปี BTUB บริษัทมีลกู ค้ารายย่อยจํานวนมากส่งผลต่อการเก็บเงินทีลา่ ช้า
สําหรับบางรายทีได้รบั เครดิตเทอมสําหรับปี BTUD ลูกหนีก, ารค้าของบริษัทค่อนข้างสูงเมือเปรียบเทียบกับปี อืน ๆ ซึง สอดคล้อง
กับรายได้ทีเพิมสูงขึน, โดยเฉพาะช่วงปลายปี BTUD เนืองจากปริมาณการขายช่วงปลายปี เพิมสูงขึน, โดยในปี 2562 บริษัทมี
ลูกหนีค, งค้างทีอยู่ในช่วงยังไม่ถึงกําหนดชําระประมาณร้อยละ 80 ส่วนทีเหลืออีกประมาณร้อยละ 20 เป็ นลูกหนีก, ารค้าทีอยู่
ในช่วงทีเกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน และในปี 2563 และ ปี BTU บริษัทมีลกู หนีค, งค้างทีอยู่ในช่วงยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ประมาณร้อยละ 98 และอยูใ่ นช่วงทีเกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือนประมาณร้อยละ 2 จากนโยบายทีบริษัทพยายามให้รา้ นค้า
ทัวไป/ร้านค้าย่อย ไปซือ, ตรงจากร้าน Water Store มากขึน, โดยในปี 2563 และ ปี BTU บริษัทได้ตงั, ค่าเผือนีส, งสัยจะสูญจํานวน
0. 06 ล้านบาท และ [.[A ล้านบาท ตามลําดับ ซึง เป็ นการตัง, ค่าเผือหนีส, งสัยจะสูญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดย
พิจารณาข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต และปรับ ปรุ งข้อมูลผลขาดทุนในอดีตด้วยการคาดการณ์
สภาวการณ์ในอนาคต (Forward-looking Invormation) และคํานวณอัตราด้อยค่า (Impairment Rate) เพือคํานวณหาค่าเผือ
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน, (Impairment Loss)
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ทัง, นี , บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนีเ, ฉลียรวมในปี BTUB-BTU A7 วัน A5 วัน และ Ag วัน ตามลําดับ เมือพิจารณา
ระยะเวลาในการเก็บหนีข, องบริษัท ในปี BTU ซึงนานกว่าปี BTUD สาเหตุจากผลกระทบของสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ซึง
ทําให้ลกู ค้าขอขยายระยะเวลาการจ่ายชําระเงิน
3. ลูกหนีอ, ืน ณ สิน, ปี BT6B-BTU เท่ากับ Ac.w ล้านบาท AD.BT ล้านบาท และ BB.g[ ล้านบาท ตามลําดับ คิด
เป็ นสัดส่วน ร้อยละ B.wD ร้อยละ B.Dg และร้อยละ .[D ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ส่วนใหญ่ลกู หนีอ, ืนประมาณร้อยละ 6085 เป็ นเงินมัดจําค่าสินค้าทีบริษัทสังซือ, สินค้าจากต่างประเทศ และประมาณร้อยละ AT-30 เป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าซึง เป็ น
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการนําเข้าสินค้า
4. เงินให้กูย้ ืมระยะสัน, ณ สิน, ปี BTUB - BTU มีจาํ นวนเท่ากับ [. T ล้านบาท [.TU ล้านบาท และ [.Dc ล้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ [.[c ร้อยละ [.A[ และร้อยละ [.[c ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึงรายการดังกล่าวเป็ น
เงิ นให้พ นักงานของบริษั ท กู้ยืม โดยคิด ดอกเบี ย, ร้อ ยละ 1 ต่อ เดื อน เป็ น ไปตามนโยบายสวัสดิก ารพนักงานเพื อช่วยเหลือ
พนักงานทีมีความเดือดร้อนรวมประมาณ T[ คน
5. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ ณ สิน, ปี BTUB - BTU มีจาํ นวนเท่ากับ DwA.cD ล้านบาท BgA. [ ล้านบาท และ Bw[.DU
ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ U[.TD ร้อยละ TB.TU และ ร้อยละ g.Dw ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยมี
รายละเอียดของสินค้าคงเหลือดังนี ,
(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียดสิน ค้าคงเหลือ
ราคาทุน สิน ค้า :
สินค้าสําเร็จรูป
วัสดุสนิ , เปลืองและบรรจุภณ
ั ฑ์
สินค้าระหว่างผลิต
สินค้าระหว่างทาง
รวม
(หัก ) ค่าเผือการลดมูล ค่าสิน ค้า
สุท ธิ

ณ 31 ธ.ค. 2562
336.98
9.20
0.06
46.98
393.22
(11.49)
381.73

ณ 31 ธ.ค. 2563
284.38
1.59
9.85
295.82
(4.42)
291.40

ณ 31 ธ.ค. 67K
240.79
1.12
45.55
287.46
(7.10)
280.36

สินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ g[ - 95 เป็ นสินค้าสําเร็จรู ป ได้แก่ เครืองกรองนํา, ไส้กรอง ถัง
กรองปั9 มนํา, และสารกรอง เป็ นต้น นอกจากนัน, ประมาณร้อยละ 5-10 เป็ นสินค้าระหว่างทางซึงอยู่ระหว่างการขนส่งมาจาก
ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีนเป็ นหลัก โดยในปี 2562 บริษัทมีมลู ค่าสินค้าคงเหลือค่อนข้างสูง ซึงเป็ นสินค้าสําเร็จรู ปและ
สินค้าระหว่างทาง เนืองจากเป็ นการสังซือ, ช่วงปลายปี และเพือเตรียมขายในปี 2563 สําหรับสินค้าทีเตรียมเปิ ดตลาด ในการ
จัดซือ, สินค้าจากต่างประเทศแผนกจัดซือ, จะวางแผนการสังซือ, ล่วงหน้าประมาณ D เดือน โดยบริษัทจะรับสินค้าเข้าคลังเมือได้
ตรวจสอบสภาพของสินค้าโดยการสุ่มตรวจแล้ว โดยแผนกคลังสินค้าจะตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกเดือน และปรับปรุ งยอด
คงเหลือทุกไตรมาส และมีนโยบายในการตรวจนับสินค้าคงเหลือทัง, หมดประจําปี ปี ละ A ครัง,
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โดยสินค้าคงเหลือของบริษัทสามารถแยกตามอายุสนิ ค้าได้ดงั นี ,
(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทสิน ค้า /
อายุส ิน ค้า
สินค้าสําเร็จรูปและบรรจุภณ
ั ฑ์ :
ไม่เกิน A ปี
เกิน 1 ปี – ไม่เกิน B ปี
เกิน B ปี – ไม่เกิน D ปี
เกิน D ปี – ไม่เกิน ปี
เกิน ปี
รวมสิน ค้าสําเร็จ รูป และบรรจุภ ณ
ั ฑ์
สินค้าระหว่างผลิต
สินค้าระหว่างทาง
รวมสิน ค้าคงเหลือ
(หัก) ค่าเผือการลดมูลค่าสินค้า
รวม

ณ IJ ธ.ค. 67K6

ณ IJ ธ.ค. 67KI

240.93
61.07
26.88
16.47
0.83
346.18
0.06
46.98
393.22
(11.49)
381.73

187.00
56.31
21.18
13.05
8.43
285.97
9.85
295.82
(4.42)
291.40

ณ 31 ธ.ค. 2564
157.83
42.25
24.85
7.60
9.38
241.91
45.55
287.46
(7.10)
280.36

สินค้าคงเหลือมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลียปี BTUB- BTU4 เท่ากับ 233 วัน AwD วัน และ AwD วัน ตามลําดับ ทัง, การ
กําหนดช่วงระยะเวลาการนําเข้าและการบริหารคลังสินค้าให้มีปริมาณสต็อกสินค้าทีเหมาะสม นอกจากนัน, ในปี BTU บริษัท
ได้กาํ หนดนโยบายการส่งเสริมการขายเพือกระตุน้ ยอดขาย (Sale promotion) และนโยบายการส่งเสริมการขายเพือบริหาร
สินค้าเคลือ นไหวช้า (Stock clearance sale) ทัง, นีบ, ริษัทมีเป้าหมายทีจะสต็อกสินค้าให้นอ้ ยลงเป็ นประมาณ U เดือนหรือ Aw[
วัน ตามนโยบายของบริษัท ซึงพิจารณาจากระยะเวลาในการสังผลิต และขนส่งสินค้ารวมทัง, ปริมาณสินค้าทีตอ้ งสํารองไว้เพือ
ขาย
ในปี BTUB –2564 บริษัทได้ตงั, ค่าเผือมูลค่าสินค้าจํานวน 11.50 ล้านบาท จํานวน . B ล้านบาท และ จํานวน 7.10
ล้านบาท ตามลําดับ โดย ณ DA ธันวาคม BTUD ค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าลดลงจํานวน c.[w ล้านบาท เนืองจากการกลับ
รายการค่าเผือมูลค่าสินค้าสําหรับสินค้าทีขายได้จึงกลับรายการทีเคยตัง, ไว้ และ ณ DA ธันวาคม BTU บริษัทมีรายการค่าเผือ
การลดมูลค่าสินค้าจํานวน c.A[ ล้านบาท ตัง, เพิม B.Uw ล้านบาท เพือให้สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการขาย ตามวิธี
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รบั สุทธิ (Net Realizable Value หรือ NRV) ซึง ตํากว่าราคาทุน ซึงบริษัทกําหนดนโยบายในการพิจารณา
NRV จากราคาขายทีเกิดขึน, จริงหลังวันสิน, งวด หากสินค้าไม่มีราคาขายหลังวันสิน, งวดจะพิจารณาจากราคาขายทีเกิดในงวด
บัญชีก่อนหน้านีภ, ายหลังจากหักส่วนลด เพือใช้เป็ นราคาในการพิจารณา NRV กรณีไม่มีขอ้ มูลราคาขายหลังหักส่วนลดในอดีต
จะพิจารณาตัง, ค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าจากนโยบายการกําหนดราคาขายสินค้าไม่เคลือนไหวซึงขึน, อยู่กบั ประเภทของสินค้า
ซึง มีอายุการใช้งานต่างกันและจํานวนปี ทีไม่เคลือ นไหว ซึง จะมีสว่ นลดมูลค่าสินค้ามากขึน, ตามปี ทียาวนานขึน, และในกรณีทีไม่
มีขอ้ มูลการขายสินค้าในอดีตและไม่มีราคาขาย ให้ตงั, ค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าทัง, จํานวน ทัง, นีบ, ริษัทได้พิจารณารายการ
สินค้าคงเหลือทีเสือ มสภาพ เสียหาย หรือชํารุด ซึง บริษัทได้พิจารณาตัง, ค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าด้วย
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6. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน ณ สิน, ปี 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 0.25 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.04
ร้อยละ ของสินทรัพย์รวม เป็ นรายการตราสารอนุพนั ธ์ซงึ เกิดจากการรับรูร้ ายการภาระคงเหลือ ณ วันสิน, งวดสําหรับสัญญาซือ,
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) โดยบริษัทมีกาํ ไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพนั ธ์จึงแสดงรายการ
ดังกล่าวคูก่ บั บัญชีสนิ ทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
7. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน ณ สิน, ปี 2562 - 2564 มีมลู ค่าเท่ากับ 0.29 ล้านบาท 0.03 ล้านบาท และ [.c ล้าน
บาท ตามลําดับ คิด เป็ น สัดส่วนร้อยละ [.[5 ร้อยละ [.01 และร้อยละ [.AD ของสินทรัพ ย์รวม ตามลําดับ ทัง, จํานวนเป็ น
ภาษี มลู ค่าเพิม-ภาษี ซือ, เพือรอใช้สทิ ธิในการหักกับภาษี ขายเมือนําส่งกรมสรรพากร
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัท ณ สิน, ปี BT6B - BTU เท่ากับ AgB.AD ล้านบาท AwA.T ล้านบาท และ BAT.c
ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 30.46 ร้อยละ 32.75 และร้อยละ Dw.[[ ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์ทีสาํ คัญ ดังต่อไปนี ,
1. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ณ สิน, ปี BT6B - BTU มีมลู ค่าสุทธิเท่ากับ Acc. w ล้านบาท AUc.Dg ล้านบาท
และ Aww.g ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ น ร้อยละ 28.14 ร้อยละ 30.19 และร้อยละ DD.Bw ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึง
ทรัพย์สินถาวรประกอบด้วย ทีดินประมาณร้อยละ D0 อาคารโรงงานและสํานักงานประมาณร้อยละ 50 เครืองมือเครืองใช้
ประมาณร้อยละ T อุปกรณ์สาํ นักงานและคอมพิวเตอร์ประมาณร้อยละ T และทรัพย์สินถาวรอืน ๆ อีกประมาณร้อยละ 10
โดย ณ สิน, ปี 2563 ทรัพย์สินถาวรของบริษั ทลดลงจากปี 2562 จํานวน 10 ล้านบาท เนืองจากการคิด ค่าเสือมราคาปกติ
ประจําปี จาํ นวน 17 ล้านบาท และส่วนทีเพิมขึน, จํานวน 7 ล้านบาท ได้แก่ บริษัทซือ, ยานพาหนะเพิมขึน, จํานวน 2 ล้านบาทเพือ
ใช้ในงาน และเครืองตกแต่งสํานักงานและอุปกรณ์เครืองใช้สาํ นักงานเพิมขึน, A ล้านบาท และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิมขึน,
จํานวน 2 ล้านบาท และทรัพย์สนิ ถาวรอืน ๆ เพิมขึน, จํานวนประมาณ 2 ล้านบาท และ ณ สิน, ปี 2564 ทรัพย์สนิ ถาวรของบริษัท
เพิ มขึน, จากปี BTUD จํานวน BA.TT ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากงานระหว่างก่ อสร้างอาคารจัด แสดงสิน ค้าและจัด
จําหน่ายจํานวนเพิมขึน, DT ล้านบาท ในขณะทีคา่ เสือ มราคาประจําปี มีจาํ นวน AU ล้านบาท
2. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ สิน, ปี BTUB- BTU มีมลู ค่าเท่ากับ c.[c ล้านบาท U. c ล้านบาท และ U.cB ล้านบาท
ตามลําดับ คิ ด เป็ น ร้อยละ 1.12 ร้อ ยละ 1.17 และร้อ ยละ A.Aw ของสิน ทรัพ ย์รวม ตามลําดับ สินทรัพ ย์ไม่มี ตัว ตน ได้แ ก่
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยในปี 2563 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริษัทลดลงจากปี 2562 จํานวน 0.60 ล้านบาท เนืองจากบริษัท
ซือ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิมจํานวนประมาณ 0.50 ล้านบาท และตัดจําหน่ายสําหรับปี 2563 จํานวนประมาณ 1 ล้านบาท
โดยบริษัทมีนโยบายการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน D-A[ ปี โดยในปี 2564 สินทรัพย์
ไม่มีตวั ตนใกล้เคียงกับ ปี BTUD เนืองจาก ปี BTU บริษัทปรับปรุ งระบบโปรแกรม ERP ในส่วนทีเกียวกับระบบคลังสินค้า
จํานวน A.D[ ล้านบาท และส่วนทีลดลงจํานวน A.AU ล้านบาท เกิดจากการตัดจําหน่ายประจําปี
3. สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ DA ธันวาคม BTU มีมลู ค่าเท่ากับ A.wg ล้านบาท ทัง, จํานวนเป็ นสิทธิ การใช้ทีเกิดจาก
การเช่าซือ, ทรัพย์สนิ ประเภทรถยกจํานวน B. D ล้านบาท โดยรับรูร้ ายการเป็ นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนีส, นิ ตามสัญญาเช่า ซึง
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้คิดค่าเสือ มราคา D ปี โดยมีคา่ เสือ มราคาสําหรับ ปี BTU เท่ากับ [.T ล้านบาท
4. สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ณ สิน, ปี BTUB - BTU มีมูลค่าเท่ากับ c.Bc ล้านบาท c.Dw ล้านบาท และ
w. w ล้านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากผลแตกต่างชัวคราว ณ วันทีในงบแสดงฐานะ
การเงิน ระหว่างฐานภาษี ของสินทรัพย์หรือหนีส, ินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนีส, ินนัน, และบริษัทจะทบทวนมูลค่า
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ตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนีส, ินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญ ชี
ดังกล่าวเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะไม่มีกาํ ไรทางภาษี เพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัด
บัญชีทงั, หมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
5. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน ณ สิน, ปี BT6B- BTU มีมูลค่าเท่ากับ [.DA ล้านบาท [.D[ ล้านบาท และ g.cA ล้าน
บาท ตามลําดับ เป็ นเงินประกันสาธารณูปโภคและเงินประกันการเช่าพืน, ทีคลังเก็บสินค้าจากบุคคลภายนอก และ ณ DA
ธันวาคม BTU สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนทีสงู กว่าปี ก่อน เนืองจากส่วนหนึงจํานวน g.D[ ล้านบาท เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่า
ก่อสร้างอาคารจัดแสดงสินค้าและจัดจําหน่าย ซึง ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
6. แหล่งทีมาของเงิน ทุน
หนีDส นิ
ณ สิน, ปี BTUB- BTU หนี ส, ิน รวมมี จ ํานวนเท่ากับ D[[.Bg ล้านบาท BBc.B ล้า นบาท และ BAA.w[ ล้านบาท
ตามลําดับ หนีส, นิ ส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในรู ปของหนีส, ินหมุนเวียน โดยหนีส, ินหมุนเวียน ณ สิน, ปี BT6B- BTU มีมลู ค่าเท่ากับ
277.13 ล้านบาท 195.06 ล้านบาท และ AcU. c ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 43.94 ร้อยละ 35.18 และร้อยละ DA.[g
ของหนีส, ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ gB.Bg ร้อยละ wT.8 และร้อยละ wD.DB ของหนีส, ินรวม
ตามลําดับ
หนีส, นิ หมุนเวียนทีสาํ คัญประกอบด้วย
1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน, จากสถาบันการเงิน ณ สิน, ปี BTUB- BTU มีมลู ค่าเท่ากับ BAg.TT ล้านบาท
ABg.wA ล้านบาท และ AAc.Tc ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ น ร้อยละ 34.81 ร้อยละ 23.41 และร้อยละ B[.cAของหนีส, ินและ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ตามลําดับ โดยทัง, จํานวนเป็ นเงินกูย้ ืมระยะสัน, จากสถาบันการเงินในลักษณะเจ้าหนีท, รัสต์รีซีท (Trust
Receipt / TR) เพือใช้ชาํ ระค่าสินค้า โดยณ สิน, ปี BTU3 เงินกูย้ ืมระยะสัน, จากสถาบันการเงินลดลงจํานวน wg.c ล้านบาทเมือ
เปรียบเทียบกับสิน, ปี BTUB เนืองจากบริษัทมีการนําเข้าช่วงปลายปี 256D น้อยลงตามนโยบายการบริหารมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ให้เหมาะสม และ ณ สิน, ปี BTU บริษัทมีเงินกูย้ ืมระยะสัน, จากสถาบันการเงินในลักษณะเจ้าหนีท, รัสต์รีซีท (Trust Receipt)
จํานวน AAc.Tc ล้านบาท ซึงลดลงจากปี BTUD จํานวน AB.B ล้านบาท เนืองจากบริษัทมีนโยบายในการจ่ายชําระหนีเ, จ้าหนี ,
TR ทีเร็วขึน, เมือบริษัทมีเงินเพือลดภาระต้นทุนทางการเงิน โดยในปี BTU บริษัทมีตน้ ทุนทางการเงิน-ดอกเบีย, จ่ายทีลดลง
ในการซือ, สินค้าจากต่างประเทศสําหรับผูข้ ายสินค้าบางรายจะกําหนดให้จ่ายเงินมัดจําล่วงหน้าและจ่ายส่วนทีเหลือ
เมือได้รบั สินค้าครบถ้วนและบางรายกําหนดให้จ่ายค่าสินค้าเมือได้รบั สินค้าแล้ว โดยมีอตั ราส่วนร้อยละ T[ : 50 (จ่ายมัดจํา
บางส่วน : จ่ายทัง, จํานวนเมือรับสินค้า) เมือบริษัทจ่ายเงินมัดจําค่าสินค้าจะบันทึกเจ้าหนีก, ารค้าต่างประเทศ (คูก่ บั เงินมัดจํา)
และล้างรายการเจ้าหนีต, า่ งประเทศเมือจ่ายเงิน (คูก่ บั เจ้าหนี , TR)
2. เจ้าหนีก, ารค้า ณ สิน, ปี BTUB- BTU มีมูลค่ารวมเท่ากับ Dc.g[ ล้านบาท .AT ล้านบาท และ BA.[A ล้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ น ร้อยละ 6.01 ร้อยละ 0.75 และร้อยละ D.c[ ของหนีส, ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ตามลําดับ เจ้าหนีก, ารค้า
ประกอบด้วย เจ้าหนีก, ารค้าต่างประเทศเป็ นหลัก(ประมาณร้อยละ g[) โดยเจ้าหนีก, ารค้าในประเทศเป็ นการซือ, สินค้าประเภท
อุปกรณ์สว่ นประกอบของเครืองกรองนํา, ขนาดเล็ก สารกรอง และถังเก็บนํา, พีอี (Polyethylene) เป็ นต้น ซึงบริษัทได้รบั เครดิต
เทอมประมาณ D[ วัน และเจ้าหนีก, ารค้าต่างประเทศเป็ นการซือ, สินค้าประเภท ไส้กรอง เครือ งกรองนํา, สําเร็จรู ป ส่วนประกอบ
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ของเครือ งกรองนํา, ประเภทปั9 มและวาล์ว เป็ นต้น ซึง บริษัทได้รบั เครดิตเทอมประมาณ D[ วัน (จ่ายมัดจําร้อยละ D[ และเมือส่ง
มอบสินค้าอีกร้อยละ c[) ณ DA ธันวาคม BTUD เจ้าหนีก, ารค้ามีมลู ค่าลดลงเมือเทียบกับสิน, ปี BTUB เนืองจากการสังซือ, สินค้า
ลดลง และ ณDA ธันวาคม BTU เจ้าหนีก, ารค้ามีจาํ นวน BA.[A ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนีก, ารค้าต่างประเทศจากการซือ,
ไส้กรอง โดยเจ้าหนีก, ารค้าต่างประเทศทัง, จํานวนเป็ นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ทัง, นีบ, ริษัทมีสดั ส่วนเจ้าหนีก, ารค้าน้อย
เพราะบริษัทจะดําเนินการจ่ายค่าสินค้าโดยใช้วงเงินTR เพือให้ได้สว่ นลดการค้ามากขึน, ซึงจากเจ้าหนีก, ารค้าต่างประเทศ ก็จะ
บันทึกเป็ นเจ้าหนี , TR เมือบริษัทจ่ายชําระหนีเ, จ้าหนีต, า่ งประเทศ
3. เจ้า หนี อ, ื น ณ สิ น, ปี BT6B- BTU มี มูล ค่ า เท่ า กับ AU.wD ล้า นบาท TB.Ag ล้า นบาท และ BA.Uc ล้า นบาท
ตามลําดับ คิดเป็ น ร้อยละ 2.67 ร้อยละ 9.41 และ ร้อยละ D.wB ของหนีส, ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ตามลําดับ เจ้าหนีอ, ืน
ประกอบด้วย เงินเดือนค้างจ่าย ค่านายหน้าพนักงานขายค้างจ่าย เงินประกันผลงาน เงินมัดจํารับค่าสินค้า และค่าใช้จ่ายค้าง
จ่ายอืน เป็ นต้น โดยในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประมาณร้อยละ 50 ของเจ้าหนือ, ืน ซึงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายดังกล่าว
ได้แก่ เงินเดือนค้างจ่าย ค่านายหน้าพนักงานขายค้างจ่าย เป็ นต้น ประมาณร้อยละ B[ เป็ นเจ้าหนีค, า่ ก่อสร้างและเจ้าหนีเ, งิน
ประกันผลงานจากการก่อสร้างอาคารสํานักงาน และประมาณร้อยละ A0 เป็ นเงินมัดจํารับค่าสินค้าซึง บริษัทรับล่วงหน้ามาจาก
ลูกค้าก่อนส่งสินค้า โดยในปี 2563 เจ้าหนีอ, ืนมีมลู ค่าสูงเมือเทียบกับปี 2562 หรือเพิมขึน, จํานวน 35.36 ล้านบาท หรือเพิมขึน,
ร้อยละ 210.16 เนืองจาก ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิมขึน, จํานวน 32.91 ล้านบาท ส่วนใหญ่ทีเพิมขึน, เป็ นเงินปั นผลค้างจ่ายจํานวน
D[.Dw ล้านบาท และ ในปี BTU เจ้าหนีอ, ืนลดลง D[.TB ล้านบาท เนืองจากส่วนทีลดลงคือ เงินปั นผลค้างจ่ายจํานวน D[.Dw
ล้านบาททีตงั, ค้างจ่ายปี UD และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง D.wB ล้านบาทเป็ นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประเภทโบนัส และส่วนทีเพิมขึน,
เป็ นเจ้าหนีค, า่ ก่อสร้างอาคารจัดแสดงสินค้าและจัดจําหน่ายจํานวน D.TU ล้านบาท
4. เงินกูย้ ืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายใน A ปี ณ DA ธันวาคม BTU มีมลู ค่าเท่ากับ g.TD ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ A.Uw ของหนีส, ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ทัง, จํานวนเป็ นเงินกูจ้ ากธนาคารแห่งหนึงเพือใช้ในการก่อสร้างอาคารจัดแสดง
สินค้าและจัดจําหน่าย ซึง เงินกูด้ งั กล่าวจะครบกําหนดชําระภายใน A ปี
5. ภาษี เงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ณ สิน, ปี 256B - BTU มีมูลค่าเท่ากับ A.AT ล้านบาท w.Ug ล้านบาท และ .w[
ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นภาระภาษี เงินได้นิติบคุ คลทีบริษัทต้องจ่าย
6. ประมาณการหนีส, นิ จากการรับคืน ณ สิน, ปี BTUB-BTU มีมลู ค่าเท่ากับ A.c[ ล้านบาท [.BB ล้านบาท และ 0.22
ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นการรับคืนสินค้าภายหลังวันสิน, งวด ซึง เป็ นไปตามนโยบายของบริษัทรับคืนสินค้าภายใน D[ วัน
หนีส, ินไม่หมุนเวียน ณ สิน, ปี BTUB- BTU มีมูลค่าเท่ากับ BD.AU ล้านบาท DB.Aw ล้านบาท และ DT.DD ล้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ น ร้อยละ 3.67 ร้อยละ 5.8A และร้อยละ U.BB ของหนีส, นิ และส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ตามลําดับ โดยแบ่งเป็ น
1. หนีส, นิ ตามสัญญาเช่า (สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระใน A ปี ซึง มีมลู ค่า ณ DA ธันวาคม BTU เท่ากับ [.wc ล้าน
บาท) ณ DA ธันวาคม BTU มีมลู ค่าเท่ากับ A.AB ล้านบาท หรือร้อยละ [.B[ ของหนีส, นิ และส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ซึง ในปี BTU
บริษัทได้ทาํ สัญญาเช่าซือ, ทางการเงินจากการซือ, ทรัพย์สนิ ประเภทรถยกเพือใช้ยกสินค้าในคลังเพือทดแทนของเดิมเนืองจากค่า
ซ่อมแซมสูง
2. ประมาณการหนีส, นิ ไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ สิน, ปี BTUB- BTU มีมลู ค่าเท่ากับ BD.AU ล้าน
บาท DB.Aw ล้านบาท และ D .BA ล้านบาท ตามลําดับ ทัง, จํานวนเป็ นภาระผูกพันสําหรับเงินชดเชยทีตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงาน
เมือออกจากงานตามข้อบังคับการทํางานของบริษัท และตามกฎหมายแรงงาน ซึง บริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการ
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน โดยคํานวณหนีส, ินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานด้วยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณไว้โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนของผู้ถ อื หุ้น
โดยโครงสร้างส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทในปี BTUB ถึง ปี BTU ประกอบด้วย ทุนเรือนหุน้ จํานวน BBT.[[ ล้านบาท
และ DB[ ล้านบาท ตามลําดับ และกําไรสะสมจํานวน cg.Uc ล้านบาท และ D.gT ล้านบาท ตามลําดับ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ สิน, ปี BT6B- BTU มีมูลค่าเท่ากับ DD[.Dg ล้านบาท DBc.Ac ล้านบาท และ DTT.gT ล้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ น ร้อยละ 52.39 ร้อยละ 59.01 ร้อยละ UB.Ug ของหนีส, นิ และส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ตามลําดับ โดยบริษัทจ่าย
ปั นผลจากผลการดําเนินงานทุกปี
ในปี BTUB บริษัทมีการเพิมทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจาก B[[ ล้านบาท เป็ น BBT ล้านบาท และในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2564 บริษัทมีการเพิมทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจาก B25 ล้านบาท เป็ น DB[ ล้านบาท ตามมติทีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง, ที /2564 เมือวันที AA พฤศจิกายน BTU4 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม
สุทธิ ปี BTUD และกําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงานสิน, สุดวันที D[ กันยายน BTU รวมทัง, สิน, จํานวน A[T.UU ล้านบาท และ
จัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน g.T[ ล้านบาท ทําให้บริษัทมีทนุ สํารองตามกฎหมายจํานวน DB.[[ ล้านบาท
และตามมติทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง, ที A/BTU เมือวันที Bg พฤศจิกายน BTU ได้มีมติเพิมทุนจํานวน gT ล้านบาท โดย
การเสนอขายให้ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน และเปลีย นแปลงมูลค่าทีตราไว้จากหุน้ ละ A[[ บาท เป็ นมูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ A บาท
และมีมติเพิมทุนอีกจํานวน AD[ ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน AD[ ล้านหุน้ เพือเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ น
ครัง, แรก (Initial Public Offering) มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ A บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนทัง, สิน, T[ ล้านบาท
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิน ทุน
อัตราส่วนหนีส, นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ สิน, ปี BTUB - BTU เท่ากับ 0.91 เท่า 0.69 เท่า และ [.U[ เท่า ตามลําดับ ซึง
ลดลงอย่างต่อเนือง โดยในปี BT62 อัตราส่วนหนีส, ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ค่อนข้างสูงเมือเทียบกับปี อืน ๆ แต่ยงั ตํากว่า A เท่า
เนืองจากบริษัทมีหนีส, นิ ประเภทเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินสูง ซึง เป็ นเงินกูป้ ระเภทเจ้าหนีท, รัสต์รซี ีทเนืองจากการนําเข้าสินค้า
ช่วงปลายปี ทีสงู และในปี 2563 หนีส, ินรวมของบริษัทลดลงจากการลดการสังซือ, สินค้าโดยส่วนใหญ่เกิดจากการนําเข้าสินค้า
จากต่างประเทศ ซึงบริษัทมีโนยบายในการบริหารสินค้าให้เหมาะสมกับการขาย และ ณ สิน, ปี 2564 อัตราส่วนหนีส, นิ ต่อส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ ลดลง เมือเทียบกับปี 2563 ซึง เป็ นไปตามผลการดําเนินงานของบริษัท และเมือบริษัทประกาศจ่ายเงินปั นผลแล้วมี
การเพิมทุนในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ในปี BTU บริษัทได้ทาํ สัญ ญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารแห่งหนึงเป็ นจํานวนเงิน ADT ล้านบาท เพือชําระค่า
ก่อสร้างในการก่อสร้างอาคารจําหน่ายสิน ค้า อาคารผลิตสินค้าและคลังเก็ บ สิน ค้า โดยธนาคารได้ระบุเงือนไขการดํารง
อัตราส่วนทางการเงินไว้ไม่ทาํ ให้อตั ราส่วนของหนีส, ินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E : Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน B ต่อ A แต่
ทัง, นี , Debt to Equity Ratio จะต้องไม่ตาํ กว่า [ (ศูนย์) และต้องดํารงอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี , (DSCR : Debt
Service Coverage Ratio) โดยคํานวณจากกําไรก่อนหักดอกเบีย, ภาษี เงินได้ ค่าเสือ มราคา และค่าตัดจําหน่าย หารด้วยส่วน
ของหนีส, นิ ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระในงวดบัญชีนนั, รวมดอกเบีย, จ่ายเงินกูท้ งั, ระยะยาวและระยะสัน, ในอัตราไม่นอ้ ยกว่า A.BT
เท่า สําหรับปี สิน, สุดวันที DA ธันวาคม BTU งบการเงินของบริษัทพบว่ามีความสามารถในการดํารงสัดส่วนของหนีส, นิ รวมต่อ
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ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E) และอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี , (DSCR) ได้ตามเงือนไขทีกาํ หนดในสัญญาคือ D/E เท่ากับ
[.U[ เท่า และ DSCR เท่ากับ 5.43 เท่า
ค่าตอบแทนของผู้ส อบบัญชี
งบการเงินของบริษัทได้รบั การตรวจสอบโดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที BgwB บริษัท
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด มีค่าใช้จ่ายสําหรับปี 2563 - BTU จํานวนรวม A.Ag ล้านบาท และจํานวน A.Bw
ล้านบาท ตามลําดับ (เป็ นค่าบริการตรวจสอบทัง, จํานวน)
7. สภาพคล่อ ง
1. สภาพคล่องกระแสเงินสด
งบกระแสเงิน สด
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน, (ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน, ปี

2562
42.98
(30.04)
(10.74)
2.20
3.70
5.90

2563
167.03
(8.42)
(135.57)
23.04
5.90
28.94

(หน่วย : ล้านบาท)
2564

75.53
(46.72)
(47.04)
(18.23)
28.94
10.71

ในปี BTUB บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน B.gw ล้านบาท โดยบริษัทมีกาํ ไร
สําหรับปี BTUB จํานวน Dc.cT ล้านบาท และมีรายการค่าใช้จ่ายทีบริษัทไม่ได้จ่ายเป็ นกระแสเงินออกไปจํานวน B[.gg ล้าน
บาท ซึง ประกอบด้วย ค่าเสือ มราคาและค่าตัดจําหน่ายจํานวน A .A[ ล้านบาท ผลประโยชน์พนักงานจํานวน U.BD ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายทีไม่เกียวกับการดําเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้จาํ นวน g.UD ล้านบาท และดอกเบีย, จ่ายจํานวน
U.wB ล้านบาท ซึงจากการปรับกระทบค่าใช้จ่ายทีบริษัทไม่ได้จ่ายออกไปเป็ นตัวเงินและค่าใช้จ่ายทีไม่เกียวกับการดําเนินงาน
ส่งผลให้บริษัทมีกาํ ไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย นแปลงในสินทรัพย์และหนีส, นิ ดําเนินงาน จํานวน c5.Ag ล้านบาทโดย
ในการดําเนินงานบริษัทมีการเปลียนแปลงในสินค้าคงเหลือเพิมขึน, จํานวน Aw.[c ล้านบาท และลูกหนีห, มุนเวียนอืนเพิมขึน,
จํานวน T.T ล้านบาทเป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิมขึน, ซึง เป็ นค่าใช้จ่ายเกียวกับการนําเข้าสินค้า เจ้าหนีก, ารค้าเพิมขึน, จํานวน
g.B[ ล้านบาท ซึง การเพิมขึน, ในกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทเป็ นการสต็อกสินค้าเพิมขึน, ในปี BTUB สําหรับผลิตภัณฑ์ทีเตรียม
เปิ ดตลาดส่งผลถึงเจ้าหนีแ, ละค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าทีเพิมขึน, ตามไปด้วย โดยในปี BTUB นอกจากนัน, บริษัทได้จ่ายภาษี เงินได้
จํานวน BA. A ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันสิน, ปี BTUB บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน B.gw ล้านบาท
นอกจากนัน, ในปี BTUB บริษัทมีกิจกรรมลงทุนในการก่อสร้างอาคารสํานักงานแห่งใหม่มีกระแสเงินออกไปจํานวน
DB.wD ล้านบาท และรับเงินจากการจําหน่ายทรัพย์สินจํานวน D.AD ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรม
ลงทุนจํานวน D[.[ ล้านบาท สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทรับเงินจากการกูย้ ืมระยะสัน, จากสถาบัน
การเงินจํานวน A.A[ ล้านบาทเป็ นเจ้าหนีท, รัสต์รีซีทเพือนําเงินมาซือ, สินค้า จ่ายดอกเบีย, จํานวน U.w ล้านบาท จ่ายปั นผล
จํานวน c[ ล้านบาทและรับเงินจากการเพิมทุนจํานวน BT ล้านบาท ทําให้บริษัทมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน
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A[.c ล้านบาท โดยในปี BTUB บริษัทมีเงินสดเพิมขึน, สุทธิจาํ นวน B.B[ ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา
ณ วันต้นปี จาํ นวน D.c[ ล้านบาท รวมแล้วบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิน, ปี BTUB จํานวน T.g[
ล้านบาท โดยส่วนใหญ่บริษัทใช้เงินหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจในการซือ, สินค้าจากการใช้เจ้าหนีท, รัสต์รีซีทส่งผลให้บริษัทมี
ภาระต้นทุนทางการเงินหรือดอกเบีย, จ่าย เมือผลประกอบการของบริษัทมีกาํ ไรจากการดําเนินงานบริษัทจะจ่ายปั นผลแต่การ
เพิมทุนมีจาํ นวนทีนอ้ ยกว่าเงินทีจ่ายปั นผลออกไป ส่งผลให้บริษัทต้องพึงเงินกูย้ ืมระยะสัน, จากสถาบันการเงิน(เจ้าหนีท, รัสต์รี
ซีท)เพือใช้จ่ายหมุนเวียนในกิจการ
ในปี BTUD บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน AUc.[D ล้านบาท โดยบริษัทมีกาํ ไร
สําหรับปี BTUD จํานวน c[.D[ ล้านบาท และมีรายการค่าใช้จ่ายทีบริษัทไม่ได้จ่ายเป็ นกระแสเงินออกไปจํานวน AT.BD ล้าน
บาท ซึง ประกอบด้วย ค่าเสือ มราคาและค่าตัดจําหน่ายจํานวน Aw.BT ล้านบาท ผลประโยชน์พนักงานจํานวน T.cA ล้านบาท
และโอนกลับค่าเผือจากการลดมูลของสินค้าค่าสินค้าทีเคยตัง, สํารองไว้จาํ นวน (7.08) ล้านบาท นอกจากนัน, บริษัทมีคา่ ใช้จ่าย
ทีไม่เกียวกับการดําเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้จาํ นวน Ac. U ล้านบาท และดอกเบีย, จ่ายจํานวน T.D1 ล้าน
บาท ซึงจากการปรับกระทบค่าใช้จ่ายทีบริษัทไม่ได้จ่ายออกไปเป็ นตัวเงินและค่าใช้จ่ายทีไม่เกียวกับการดําเนินงานส่งผลให้
บริษัทมีกาํ ไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย นแปลงในสินทรัพย์และหนีส, ินดําเนินงาน จํานวน A[w.D[ ล้านบาทและในการ
ดําเนินงานบริษัทมีการเปลียนแปลงในสินค้าคงเหลือลดลงจํานวน gc. A ล้านบาท ลูกหนีก, ารค้าเพิมขึน, U.Bw ล้านบาทจาก
การขายสิน, ค้าช่วงปลายปี BTUD ทีสงู และลูกหนีห, มุนเวียนอืนลดลงจํานวน .wB ล้านบาทเป็ นเงินมัดจําค่าสินค้าและค่าใช้จ่าย
จ่ายล่วงหน้าจากการนําเข้าสินค้าทีลดลง เจ้าหนีก, ารค้าลดลงจํานวน DD.c5 ล้านบาท ซึง การลดลงในกิจกรรมดําเนินงานของ
บริษัทเนืองจากบริษัทลดปริมาณการสต็อกสินค้าเพือบริหารสต็อกสินค้าตามนโยบายของบริษัท โดยในปี BTUD นอกจากนัน,
บริษัทได้จ่ายภาษี เงินได้จาํ นวน g.DB ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันสิน, ปี BTUD บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จํานวน AUc.[D ล้านบาท จากผลประกอบการในปี BTUD ซึง บริษัทมีรายได้จากการขายทีเพิมขึน, เมือเปรียบเทียบกับปี BTUB
นอกจากนัน, ในปี BTUD บริษัทมีกิจกรรมลงทุนในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จาํ นวน B. T ล้านบาทซึง ส่วนใหญ่เป็ นอุปกรณ์
ของห้องเซิฟเวอร์ และซือ, ยานพาหนะจํานวน B.BT ล้านบาทเพือใช้ภายในกิจการ และซือ, ทรัพย์สินถาวรอืน ๆ เพือใช้ภายใน
กิจการ ส่งผลให้ ณ วันสิน, ปี BTUD บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน w. B ล้านบาท สําหรับกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสัน, จากสถาบัน การเงิน(เจ้าหนีท, รัสต์รีซีท) จํานวน wg.c ล้านบาท จ่าย
ดอกเบีย, จํานวน T.D2 ล้านบาท จ่ายปั นผลจํานวน [.T[ ล้านบาท ทําให้บริษัทมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน
ADT.Tc ล้านบาท โดยในปี BTUD บริษัทมีเงินสดเพิมขึน, สุทธิจาํ นวน BD.[4 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยก
มา ณ วันต้นปี จาํ นวน T.g[ ล้านบาท รวมแล้วบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิน, ปี BTUD จํานวน
28.94 ล้านบาท ซึงในปี BTUD เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทเพิมขึน, จากปี BTUB เนืองจากผลประกอบการมี
กําไร
ในปี BTU บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน cT.TD ล้านบาท โดยบริษัทมีกาํ ไร
สําหรับปี BTU จํานวน DU.Dg ล้านบาท และมีรายการค่าใช้จ่ายทีบริษัทไม่ได้จ่ายเป็ นกระแสเงินออกไปจํานวน Bg.BD ล้าน
บาท ซึงประกอบด้วย ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายจํานวน Aw.w7 ล้านบาท ผลประโยชน์พนักงานจํานวน U.gA ล้านบาท
และขาดทุนค่าเผือจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือจํานวน 2.68 ล้านบาท นอกจากนัน, บริษัทมีค่าใช้จ่ายทีไม่เกียวกับการ
ดําเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้จาํ นวน 9.09 ล้านบาท และดอกเบีย, จ่ายจํานวน B.w ล้านบาท ซึง จากการปรับ
กระทบค่าใช้จ่ายทีบริษัทไม่ได้จ่ายออกไปเป็ นตัวเงินและค่าใช้จ่ายทีไม่เกียวกับการดําเนินงานส่งผลให้บริษัทมีกาํ ไรจากการ
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ดําเนินงานก่อนการเปลีย นแปลงในสินทรัพย์และหนีส, ินดําเนินงาน จํานวน cc.TU ล้านบาทและในการดําเนินงานบริษัทมีการ
เปลีย นแปลงในสินค้าคงเหลือลดลงจํานวน w.DU ล้านบาท ซึง มูลค่าของสต็อกสินค้าของปี BTUD และปี BTU ไม่ได้แตกต่างกัน
มากนักตามนโยบายการบริหารสต็อกสินค้าของบริษัท และลูกหนีห, มุนเวียนอืนเพิมขึน, จํานวน g.BU ล้านบาทเป็ นเงินมัดจําค่า
สินค้าทีเพิมขึน, เพือการสังซือ, สินค้าเพือเตรียมขาย เจ้าหนีก, ารค้าเพิมขึน, จํานวน AU.gT ล้านบาทจากการซือ, สินค้าช่วงปลายปี
นอกจากนัน, บริษัท ได้จ่ายภาษี เงิ นได้จาํ นวน A .wT ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันสิน, ปี BTUD บริษัท มีกระแสเงิ นสดได้มาจาก
กิจกรรมดําเนินงานจํานวน cT.TD ล้านบาท จากผลประกอบการในปี BTU ซึงบริษัทได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส
COVID-Ag ส่งผลต่อรายได้ของบริษัททีลดลงเมือเปรียบเทียบกับปี BTUD
นอกจากนัน, ในปี BTU บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 46.72 ล้านบาท ซึงเกิดจากการก่อสร้าง
อาคารจัดแสดงสินค้าและจําหน่ายสินค้าจํานวน T.ww ล้านบาท และสําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทจ่าย
ชําระเงินกูย้ ืมระยะสัน, จากสถาบันการเงิน(เจ้าหนีท, รัสต์รีซีท) จํานวน AB.B ล้านบาท จ่ายดอกเบีย, จํานวน B.wU ล้านบาท จ่าย
ปั นผลจํานวน ADU.[3 ล้านบาท มีการเพิมทุนจํานวน gT ล้านบาท และรับเงินจากการกูย้ ืมสถาบันการเงินจํานวน Aw.TD ล้าน
บาท จ่ายชําระเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินจํานวน g ล้านบาทซึง เป็ นการกูเ้ พือก่อสร้างอาคารจัดแสดงสินค้าดังกล่าว ทําให้บริษัท
มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน c.[4 ล้านบาท โดยในปี BTU บริษัทมีเงินสดลดลงสุทธิจาํ นวน Aw.B3 ล้านบาท มี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา ณ วันต้นปี จาํ นวน Bw.g4 ล้านบาท รวมแล้วบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดคงเหลือ ณ วัน สิน, ปี BTU จํานวน A[.cA ล้านบาท ซึงโดยภาพรวมของกระแสเงิ นสดในปี BTU เงิ น สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดของบริษัทลดลงจากปี BTUD เนืองจากผลประกอบการของบริษัทลดลงจากผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส
COVID-Ag ในขณะทีบริษัทต้องลงทุนในการก่อสร้างอาคารจัดแสดงสินค้าและจําหน่ายสินค้า บริษัทจึงต้องกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน ส่วนการดําเนินงานของบริษัทนัน, บริษัทพยายามบริหารสต็อกสินค้าให้อยู่ในปริมาณทีเหมาะสมซึงการจ่าย
ชําระค่าสินค้าบริษัทใช้เงินกูย้ ืมระยะสัน, จากสถาบันการเงิน(เจ้าหนีท, รัสต์รซี ีท) โดยกระแสเงินสดส่วนใหญ่ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เป็ นการจ่ายปั นผลและการเพิมทุน
2. อัตราส่วนสภาพคล่องและวงจรเงินสด
ในช่วงปี BT62 ถึง BTU4 บริษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ A.Tw เท่า A.gA เท่า และ A.gg เท่า ตามลําดับ โดย
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทมากกว่า 1.00 เท่า โดยอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทเพิมขึน, อย่างต่อเนือง มีสาเหตุมาจาก
การจ่ายชําระหนีเ, จ้าหนีท, รัสต์รซี ีททีเร็วขึน, โดยหนีส, นิ หมุนเวียนของบริษัทส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนีท, รัสต์รซี ีททีเกิดจากการจ่ายชําระ
หนีค, ่าสินค้าซึงเมือบริษัทได้รบั เงินสดจากการขายสินค้าบริษัทจะนําไปชําระหนีเ, จ้าหนีท, รัสต์รีซีท เพือลดค่าใช้จ่ายประเภท
ต้นทุนทางการเงิน และเมือพิจารณาอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ [.14 เท่า [.D5 เท่า และ 0.27 เท่า ตามลําดับ ในปี
2564 อัต ราส่ว นสภาพคล่อ งหมุ น เร็ว ตํา กว่ า ปี 2563 เนื องจากผลการดํา เนิ น งานที ล ดลงซึ งบริษั ท ได้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์ไวรัส COVID-19 โดยภาพรวมอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทตําเนืองจากบริษัทใช้เงินกูย้ ืมระยะสัน, ใน
การซือ, สินค้าในขณะทีบริษัทมีการจ่ายปั นผลจากผลการดําเนินงานทุก ๆ ปี บริษัทคาดว่าภายหลังการระดมทุนจากการเสนอ
ขายหุน้ IPO ในครัง, นีค, าดว่าบริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงินเพิมขึน, จากการระดมเงินสดจากการขายหุน้ เพิมทุน เพือใช้ใน
การขยายตัวแทนจําหน่ายร้าน Aquatek และร้าน Water Store เพือเป็ นการเพิมช่องทางการจําหน่ายส่งผลต่อรายได้ของบริษัท
เพิมขึน, ทําให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนลดภาระหนีส, ินเงินกู้ยืมระยะสัน, จากสถาบันการเงิน(เจ้าหนีท, รัสต์รีซีท) ซึงจะทําให้
อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิมขึน,
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อัต ราส่วน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
ระยะเวลาเก็บหนีเ, ฉลีย
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย
ระยะเวลาชําระหนีเ, ฉลีย
วงจรเงินสด
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน

2562

(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)
(วัน)
(วัน)
(เท่า)

1.58
0.14
17
233
22
228
0.31

2563
(ปรับ ปรุงใหม่)

1.91
0.35
15
183
15
183
0.86

2564

1.99
0.27
19
183
9
193
0.53

บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ, ฉลียสําหรับปี BTUB-BTU เท่ากับ Ac วัน AT วัน และ Ag วันตามลําดับ โดยปี BTU มี
ระยะเวลาเก็ บ หนี เ, ฉลีย ยาวกว่า ปี BTUD จากสาเหตุผ ลกระทบของสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ซึงทําให้ลูก ค้าขอขยาย
ระยะเวลาการจ่ายชําระเงิน บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย เท่ากับ BDD วัน AwD วัน และ AwD วันตามลําดับ โดยบริษัทมี
นโยบายในการสต็อกสินค้าประมาณ U เดือนหรือประมาณ Aw[ วัน ซึงในปี BTUD และ ปี BTU ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย
ใกล้เคียงกับนโยบายการสต็อกสินค้าส่วนสิน, ปี BTUB ระยะเวลาขายสินค้าเฉลียหมุนช้ากว่าปี อืน ๆ เนืองจากการสต็อกสินค้า
เพือทําการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และเตรียมขายในปี BTUD นอกจากนัน, บริษัทมีเวลาชําระหนีเ, ฉลีย สําหรับปี BTUB-BTU
เท่ากับ BB วัน AT วัน และ g วัน ตามลําดับเนืองจากยอดเจ้าหนีก, ารค้าคงค้าง ณ สิน, งวดซึง เป็ นเจ้าหนีก, ารค้าต่างประเทศเป็ น
หลักซึงบริษัทจะล้างเจ้าหนีก, ารค้าต่างประเทศเมือจ่ายเงิน (คู่กบั เจ้าหนี , TR) หากพิจารณาสภาพคล่องจากวงจรเงินสด (Cash
Cycle) สําหรับปี BTUB-BTU มีระยะเวลาเท่ากับ BBw วัน 183 วัน และ Ag3 วัน ตามลําดับ เมือพิจารณาแล้ววงจรเงินสดของ
บริษัทจะสัมพันธ์กับปริมาณการสต็อกสินค้าและระยะเวลาขายสินค้า เนืองจากระยะเวลาเก็บหนีแ, ละระยะเวลาชําระหนี ,
ใกล้เคียงกัน โดยระยะเวลาขายสินค้าทียาวเนืองจากบริษัทจะสต็อกสินค้าโดยใช้เงินกูย้ ืมระยะสัน, จากสถาบันการเงิน(เจ้าหนี ,
TR) เพือชําระหนีค, ่าสินค้าเพือให้ได้รบั ส่วนลดจากการจ่ายชําระหนีค, ่าสินค้าเร็วขึน, อย่างไรก็ตามบริษัทพยายามลดปริมาณ
การสต็อกสินค้าให้ลดลงตามนโยบายการบริหารสินค้าซึง จะส่งผลต่อระยะเวลาขายสินค้าทีลดลง
เมือพิจารณาความสามารถในการชําระภาระผูกพันของบริษัท เมือบริษัทมีผลการดําเนินงานมีกาํ ไรจะนํามาชําระหนี ,
เงินกูย้ ืมระยะสัน, จากสถาบันการเงิน(เจ้าหนีท, รัสต์รซี ีท) สร้างทรัพย์สินถาวรและจ่ายปั นผล โดยณ วันที 31 ธันวาคม 2562 –
BTU เท่ากับ [.DA เท่า [.wU เท่า และ [.TD เท่า ตามลําดับ โดยในปี BTUB บริษัทมีอตั ราส่วนความสามารถในการชําระภาระ
ผูกพัน ตํากว่าในปี BTUD เนือ งจากบริษัท นําเงิ นทีได้จากการดําเนิ นงานไปก่อสร้างอาคารสํานักงานเป็ นตึก ชั,น และซือ,
ทรัพย์สินถาวรโดยบริษั ทมีเจ้าหนีเ, งิ นกูย้ ืมระยะสัน, จากสถาบันการเงิน(เจ้าหนีท, รัสต์รีซีท) ณ วันสิน, ปี BTUB มูลค่าเท่ากับ
BAg.TT ล้านบาท และ ณ สิน, ปี BTUD มีมูลค่าเท่ากับ ABg.wA ล้านบาท ในขณะทีปี BTUD บริษัทมีกาํ ไรก่อนหักดอกเบีย, จ่าย
ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายจํานวน AAA.DA ล้านบาท เมือเทียบกับจํานวน Uw.D[ ล้านบาทในปี BTUB และ ปี BTU
บริษัทมีอตั ราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพันอยู่ที [.TD เท่าเนืองจากผลประกอบการทีลดลงจากสถานการณ์ไวรัส
COVID-Ag และบริษัทมีการซือ, สินทรัพย์ถาวรเพิมขึน, เนืองจากการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าและจัดจําหน่ายแห่งใหม่ทีอยูใ่ น
ระหว่างการก่อสร้างจึงส่งผลต่อความสามารถในการชําระภาระผูกพัน อย่างไรก็ตาม ทีผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาในการชําระ
ภาระผูกพันโดยบริษัทนําเงินทีได้จากการดําเนินงานมาชําระเงินกู้ยืมระยะสัน, จากสถาบันการเงิน(เจ้าหนีท, รัสต์รีซีท) และ
บริหารดอกเบีย, จ่ายหรือต้นทุนทางเงินให้ลดน้อยลง
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2. ปั จ จัยทีอาจมีต ่อ ฐานะการเงิน และการดําเนิน งานอย่างมีส าระสําคัญในอนาคต
1. สภาวะการแพร่ร ะบาดของไวรัส COVID-19
เนืองจากปี BTU สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทัง, ประเทศ ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึง
ส่งผลให้การใช้จ่ายของภาคประชาชนชะลอตัวลง โดยภาคการอุปโภคและบริโภคเองถือเป็ นหนึง ในธุรกิจของภาคเศรษฐกิจ ที
ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว ซึง ส่งผลกระทบทําให้รายได้และกระแสเงินสดของบริษัทลดลงจากปี BTUB และ BTUD
บริษัทคาดว่าเมือจบเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-Ag แล้ว ยอดขายและรายได้จะสามารถกลับมาสู่
ภาวะปกติได้ เนืองจากบริษัทยังสามารถขยายตลาดได้อีกตามแผนงานทีวางไว้ ซึงบริษัทมีความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์จาก
สต็อกสินค้าทีสามารถรองรับ ผูบ้ ริโภคได้ ซึงภายหลังทีภาครัฐเริม ผ่อนคลายการใช้มาตรการควบคุม การแพร่ระบาดและ
ประชาชนได้รบั วัคซีนในสัดส่วนทีสูงขึน, ในช่วงไตรมาส ปี BTU พบว่ามีจาํ นวนผูบ้ ริโภคเริมเข้าชมร้านค้าของตัวแทน
จําหน่ายและซือ, ผลิตภัณฑ์เครือ งกรองนํา, เพิมมากขึน, ดังนัน, บริษัทจึงคาดว่าจะกลับมาสูภ่ าวะปกติได้ในระยะเวลาไม่นาน ทัง, นี ,
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กลับมารุ นแรงขึน, อีกอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ทีอาจจะไม่ตรงกับที
ประมาณการไว้ และอาจกระทบต่อแผนการเปิ ดร้านค้า Water Store และร้าน Aquatek
เนืองจากช่วงเวลาการเสนอขายหุน้ เป็ นช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกับช่วงเวลาทีงบการเงินสําหรับงวด D เดือน สิน, สุด
วันที DA มีนาคม BTUT จะได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
ในการนี , บริษัทได้พิจารณางบการเงินภายในบริษัทในงวดดังกล่าวก่อนสอบทานของผูส้ อบบัญ ชีของบริษัทโดย
เบือ, งต้นแล้ว ขอรับรองว่า
(1) เมือเปรียบเทียบกับข้อมูลล่าสุด ซึง พบว่า
1) ผลประกอบการของบริษัท ในงวด D เดือน สิน, สุดวันที DA มีนาคม BTUT เป็ นไปตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท ไม่มีการเปลีย นแปลงอย่างมีนยั สําคัญทีจะส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุน เมือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานสําหรับงวด D เดือน สิน, สุดวันที
DA ธันวาคม BTU
2) ฐานะการเงิ น ของบริษั ท ณ วัน ที DA มี น าคม BTUT ไม่ มี ร ายการใดที เปลี ย นแปลงอย่ า งเป็ น
สาระสําคัญทีกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท ทีจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการตัดสินใจของผู้
ลงทุน โดยรายการส่ว นใหญ่ เป็ น ไปตามปกติ ส อดคล้อ งกับ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริษั ท เมื อ
เปรียบเทียบกับฐานการเงิน ณ วันที DA ธันวาคม BTU
(2) บริษัทไม่ได้ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจอืนใดทีไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท
(3) ไม่ มี ก ารทํา รายการระหว่ า งกัน ในลัก ษณะอื น ใดระหว่ า งบริษั ท กับ บุ ค คลที อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์เพิมเติมในงวด D เดือน สิน, สุดวันที DA มีนาคม BTUT นอกเหนือจากรายการทีมีลกั ษณะตามที
ได้เคยเปิ ดเผยไว้ในส่วนที B.D หัวข้อ g เรืองการควบคุมภายในและรายการระหว่างกันแล้ว ซึงเป็ นข้อมูล
สิน, สุด ณ วันที DA ธันวาคม BTU
(4) เมือพิจารณาร่างงบการเงินสิน, สุดวันที DA มีนาคม BTUT ของบริษัทแล้ว บริษัทไม่ได้ผิดเงือนไขการดํารง
อัตราส่วนทางการเงินตามทีกาํ หนดในสัญญาเงินกู้ ได้แก่ อัตราหนีส, นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Debt to Equity
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(5)
(6)

(7)

(8)

Ratio) ไม่เกิน B ต่อ A และต้องดํารงอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี , (Debt Service Coverage
Ratio : DSCR) ไม่นอ้ ยกว่า A.BT เท่า
บริษัทไม่มีการตัง, สํารองค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าเพิมขึน, อย่างมีสาระสําคัญสําหรับงวด D เดือน สิน, สุดวันที
DA มีนาคม BTUT จากงบการเงินประจําปี สิน, สุด ณ วันที DA ธันวาคม BTU
บริษัทไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายทีอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ของบริษัท และไม่มีขอ้ พิพาททาง
กฎหมายอืนใดทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในงวด D เดือน สิน, สุดวันที DA
มีนาคม BTUT
ไม่มีขอ้ มูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญทีเกิดขึน, ในงวดบัญชีสิน, สุดวันที DA มีนาคม BTUT ของบริษัททีนกั
ลงทุนควรทราบเพือประกอบการตัดสินใจในการลงทุนทียงั ไม่ได้เปิ ดเผยเพิมเติมในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ และ
เมือพิจารณาผลการดําเนินงานสําหรับงวดบัญ ชี สิน, สุดวันที DA มีนาคม BTUT ของบริษัทแล้ว ไม่ขดั ต่อ
คุณสมบัติตามทีระบุไว้ในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การรับหุน้ สามัญ หรือหุน้
บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. BTTw และฉบับแก้ไขเพิมเติม

2. การลดลงของกําไรต่อ หุ้น เนืองจากจํานวนหุ้น ทีเพิมขึนD จากการเพิมทุน
สําหรับปี สนิ , สุดวันที DA ธันวาคม BTUD บริษัทมีกาํ ไรสุทธิเท่ากับ c[.D[ ล้านบาท ซึงคิดเป็ นอัตรากําไรต่อหุน้ เท่ากับ
0.31 บาท (หากคิดทีทนุ จดทะเบียน ณ สิน, งวดปี BTUD ที BBT ล้านบาท มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ A บาท) และในเดือนพฤศจิกายน
BTU บริษั ท ได้เพิ ม ทุน จดทะเบี ย นอี ก gT ล้านบาท เป็ น DB[ ล้านบาท ก่ อ นที จ ะเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ ม ทุน (IPO) ต่ อ
ประชาชนทัวไปในครัง, นี , โดยการเสนอขายหุน้ IPO ในครัง, นีจ, าํ นวน AD[ ล้านหุน้ จะทําให้บริษัทจะมีหนุ้ ทีออกและเรียกชําระ
แล้วรวมเป็ น T[ ล้านหุน้ (มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ A บาท) ซึงจะส่งผลให้อตั รากําไรต่อหุน้ ของบริษัทสําหรับปี สิน, สุดวันที DA
ธันวาคม BTU3 ลดลงเป็ น 0.16 บาทต่อหุน้
สําหรับปี 2564 บริษัทมีกาํ ไรสุทธิเท่ากับ DU.Dg ล้านบาท ซึง คิดเป็ นอัตรากําไรต่อหุน้ เท่ากับ [.AA บาท (หากคิดทีทนุ
จดทะเบียนปั จจุบนั ณ สิน, ปี BTU ที DB[ ล้านบาท มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ A บาท) โดยภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุน
(IPO) ต่อประชาชนทัวไปในครัง, นีจ, าํ นวน AD[ ล้านหุน้ (มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ A บาท) บริษัทจะมีหนุ้ ทีออกและเรียกชําระแล้ว
เป็ น T[ ล้านหุน้ (มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ A บาท) ซึง จะส่งผลให้อตั รากําไรต่อหุน้ ของบริษัทสําหรับปี 2564 ลดลงเป็ น 0.08 บาท
ต่อหุน้
ทัง, นี , ภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน บริษัทจะนําไปลงทุนเพิมในการสร้างโรงงานประกอบ หรือเพือใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และจ่ายชําระหนีเ, งินกูย้ ืมระยะสัน, จากสถาบันการเงินเร็วขึน, ซึง คาดว่าจะสามารถลดภาระดอกเบีย,
จ่าย และเพิมสภาพคล่องสําหรับการดําเนินงานในอนาคต รวมถึงมีผลกําไรเพิมขึน, เพียงพอทีจะสามารถลดผลกระทบจาก
จํานวนหุน้ ทีเพิมขึน, จากการเพิมทุนในครัง, นี ,
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3. ความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลียนเงิน ตราต่างประเทศ
บริษัทสังซือ, วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่มาจากต่างประเทศ โดยในปี BTUB - BTU บริษัทมีสดั ส่วนการซือ, วัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์จากคู่คา้ ต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนเฉลียประมาณร้อยละ g[ ของยอดซือ, รวม และมีการชําระเงินเป็ นเงินสกุล
เหรียญสหรัฐ ในขณะทีรายได้ของบริษัททัง, จํานวนเป็ นสกุลเงินบาท ทําให้บริษัทอาจจะมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ จะส่งผลต่อต้นทุนค่าสินค้าของบริษัทและอาจส่งผลกระทบต่อกําไรของบริษัท ทัง, นีใ, นอดีตทีผา่ นมา บริษัท
ไม่ได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลีย นอย่างมีนยั สําคัญทีจะกระทบกับผลการดําเนินการ ทัง, นีใ, นปี BTUB BTU บริษัทมีกาํ ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ จํานวน ([.Bw) ล้านบาท D.gw ล้านบาท และ A.[w
ล้านบาท ตามลําดับ
บริษัทบริหารความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนด้วยการใช้เครือ งมือทางการเงิน โดยกําหนดนโยบาย
การป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน โดยใช้วงเงินสัญญาซือ, ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เมือมีการนําเข้าสินค้า
จากต่างประเทศ โดยบริษัทจะพิจารณาเข้าทําสัญญาประมาณ ร้อยละ D[ – c[ ของมูลค่าการสังซือ, ตามคําสังซือ, สินค้าโดย
พิจารณาจากข้อมูลการทําสัญญาซือ, ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในอดีต และศึกษาข้อมูลทิศทางค่าเงินบาทจากสถาบัน
การเงิน ร่วมกับแผนการใช้เงินของบริษัทเป็ นหลักเพือช่วยป้องกันความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ
4. การขาดสภาพคล่อ งทางการเงิน
บริษั ท มี อัต ราส่ว นสภาพคล่อ งหมุน เร็ว ในปี 2562-2564 เท่ ากับ 0.14 เท่ า 0.35 เท่า และ [.Bc เท่ า ตามลํา ดับ
เนืองจากการใช้เงินกูย้ ืมระยะสัน, จากสถาบันการเงินเป็ นหลักในการซือ, สินค้า ดังนัน, ในอนาคตหากบริษัทมีการเติบโตและไม่ได้
รับวงเงินสินเชือจากสถาบันการเงินทีเพียงพอต่อการจัดหาสินค้า อาจจะทําให้บริษัทเกิดปั ญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินใน
การจัดซือ, สินค้า ซึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม ณ ปั จจุบนั บริษัทได้รบั วงเงินสินเชือ
จากสถาบันการเงิน 2 แห่ง จํานวน 570 ล้านบาท ซึง ณ วันสิน, ปี 2564 บริษัทยังมีวงเงินคงเหลือจํานวนประมาณ 450 ล้าน
บาท ซึง เพียงพอต่อการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามปกติของบริษัทได้
ทัง, นี , บริษัทมีความเชือมันในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนือง โดย
บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ, ฉลียประมาณ Ac วัน (D ปี ทีผ่านมา BTUB – 2564) จากนโยบายการขายเป็ นเงินสดหรือให้เครดิต
เทอมระยะสัน, แก่ลกู ค้า และระยะเวลาชําระหนีเ, ฉลีย ในช่วงระยะเวลาเดียวกันประมาณ AT วัน ซึง บริษัทจะนําเงินทีได้จากการ
ขายสินค้ามาเพือชําระหนีซ, ึงเป็ นเจ้าหนีใ, นประเทศ ส่วนเจ้าหนีต, ่างประเทศบริษัทจะใช้เงินกูย้ ืมระยะสัน, จากสถาบันการเงิน
ประเภทเจ้าหนีท, รัสต์รีซีทโดยการทําสัญญาป้องกันความเสียงไว้ นอกจากนี , ภายหลังการระดมทุนจากการเสนอขายหุน้ IPO
ในครัง, นี , บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงินเพิมขึน, จากการขายหุน้ เพิมทุน ซึงจะนําไปใช้ในการขยายตัวแทนจําหน่ายร้าน
Aquatek และร้าน Water Store เพือเพิมช่องทางจําหน่ายและเพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียน ซึง คาดว่าจะส่งผลให้รายได้ของบริษัท
เพิมขึน, ทําให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียน และลดการพึงพาแหล่งเงินกูร้ ะยะสัน, จากสถาบันการเงิน นอกจากนัน, บริษัทยังนําเงินที
ได้จากการเสนอขายหุน้ IPO ไปลงทุนในการขยายกําลังการผลิตประกอบ และปรับปรุงอาคารคลังสินค้า ทําให้บริษัทสามารถ
บริหารสินค้าคงคลังได้มีประสิทธิ ภาพมากขึน, สามารถบริหารเวลาในการผลิตและนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้ดีขึน, ซึง
บริษัทคาดว่าจะทําให้อตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิมสูงขึน,
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I. ข้อ มูล ทางการเงิน ทีสําคัญ
1.

ผู้ส อบบัญชีแ ละสรุ ป รายงานของผู้ส อบบัญชี
งบการเงินสําหรับปี สนิ , สุดวันที DA ธันวาคม BTUB

ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญ ชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ซึงมีนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญ ชี รบั
อนุญาตเลขทะเบียน BgwB เป็ นผูส้ อบบัญชีทีได้รบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทีรบั รองทัวไป ซึงได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที DA ธันวาคม BTUB ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิน, สุดวันเดียวกัน ถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินสําหรับปี สนิ , สุดวันที DA ธันวาคม BTUD
ตรวจสอบโดยบริษัทสอบบัญ ชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ซึงมีนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญ ชีรบั
อนุญาตเลขทะเบียน BgwB เป็ นผูส้ อบบัญชีทีได้รบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทีรบั รองทัวไป ซึงได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที DA ธันวาคม BTUD ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สนิ , สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินสําหรับปี สนิ , สุดวันที DA ธันวาคม BTU4
ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญ ชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ซึงมีนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญ ชี รบั
อนุญาตเลขทะเบียน BgwB เป็ นผูส้ อบบัญชีทีได้รบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทีรบั รองทัวไป ซึงได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที DA ธันวาคม BTU ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สนิ , สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2.

การแก้ไ ขข้อ ผิด พลาด

การแก้ไขข้อผิดพลาดของงบการเงินงวดก่อน (ปรับปรุ งใหม่) เกิดจากในระหว่างปี 2562 บริษัทพบข้อผิดพลาด
เกียวกับการบันทึกทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยบริษัทไม่ได้บันทึกทรัพย์สินบางรายการเข้ามาในงบการเงินปี ก่อนทําให้
รายการ ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าสุทธิตาํ กว่าความเป็ นจริงจํานวน 0.55 ล้านบาท บริษัทจึงได้แก้ไขข้อผิดพลาดปี
ก่อนโดยนําผลสะสมทีคาํ นวณขึน, เสมือนว่าบริษัทบันทึกบัญชีถกู ต้องมาปรับปรุงกําไรสะสมต้นงวดปี BTUB และปรับย้อนหลัง
งบการเงินปี BTUA ใหม่ ผลจากการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวทําให้งบการเงิน สําหรับปี สิน, สุดวันที DA ธันวาคม BTUA แสดง
รายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิมขึน, จํานวน [.TT ล้านบาท ค่าเสือ มราคาเพิมขึน, จํานวน [. A ล้านบาท และกําไรสําหรับ
ปี ลดลงจํานวนเดียวกัน
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3.

การปรับ ปรุ งใหม่

ในระหว่างปี BTU บริษัทได้จดั ประเภทค่าใช้จา่ ยในการโฆษณา ไปเป็ นต้นทุนในการจัดจําหน่ายจํานวน T.Aw ล้าน
บาท บริษัทจึงได้แก้ไขจัดประเภทรายการปี ก่อน โดยการปรับย้อนหลังงบการเงินของปี BTUD ใหม่ จํานวนเงินของรายการ
ปรับปรุ งทีมีการเปลียนแปลงต่อรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิน, สุดวันที DA ธันวาคม BTUD ส่งผลให้ รายได้
จากการขายสินค้าและบริการเพิมขึน, จํานวน T.Aw ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการลดลง T.A ล้านบาท และต้นทุนในการจัด
จําหน่ายลดลง [.[ ล้านบาท
4.

ตารางสรุ ป งบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วัน ที IJ ธัน วาคม 67K6 67KI และ 67K
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงิน
ฐานะการเงิน

ณ 31 ธัน วาคม 2562
จํานวนเงิน

สิน ทรัพ ย์
สิน ทรัพ ย์ห มุน เวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก, ารค้า
ลูกหนีอ, ืน
เงินให้กูย้ ืมระยะสัน,
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิน ทรัพ ย์ห มุน เวีย น
สิน ทรัพ ย์ไ ม่ห มุน เวียน
ทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์สิทธการใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิน ทรัพ ย์ไ ม่ห มุน เวียน
รวมสิน ทรัพ ย์
หนีสD ิน และส่ว นของผู้ถ อื หุ้น
หนีสD ิน หมุน เวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสัน, จากสถาบันการเงิน

ร้อ ยละ

ณ 3J ธัน วาคม 2563
จํานวนเงิน

ร้อ ยละ

ณ I1 ธัน วาคม 2564
จํานวนเงิน

ร้อ ยละ

5.90
32.34
17.84
0.45
381.73
0.29
438.55

0.93
5.13
2.83
0.07
60.53
0.05
69.54

28.94
38.44
13.25
0.56
291.40
0.25
0.03
372.87

5.22
6.93
2.39
0.10
52.56
0.04
0.01
67.25

10.71
36.93
22.90
0.37
280.36
0.74
352.01

1.89
6.50
4.03
0.07
49.38
0.13
62.00

177.48
7.07
7.27
0.31
192.13
630.68

28.14
1.12
1.15
0.05
30.46
100.00

167.39
6.47
7.38
0.30
181.54
554.41

30.19
1.17
1.33
0.06
32.75
100.00

188.94
6.72
1.89
8.48
9.71
215.74
567.75

33.28
1.18
0.33
1.49
1.72
38.00
100.00

219.55

34.81

129.81

23.41

117.57

20.71
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งบการเงิน
ฐานะการเงิน

ณ 31 ธัน วาคม 2562
จํานวนเงิน

เจ้าหนีก, ารค้า
เจ้าหนีอ, ืน
เงินกูย้ ืมระยะยาวทีถงึ กําหนดชําระภายใน
1 ปี
หนีส, ินตามสัญญาเช่าซือ, ทีถงึ กําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี
ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลค้างจ่าย
ประมาณการหนิส, ินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีส, ินจากการรับคืน
รวมหนีสD ิน หมุน เวีย น
หนีสD ิน ไม่ห มุน เวียน
ประมาณการหนีส, ินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนีส, ินตามสัญญาเช่าซือ,
รวมหนีสD ิน ไม่ห มุน เวียน
รวมหนีสD ิน
ส่วนของผู้ถ อื หุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชําระแล้ว
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ว นของผู้ถ อื หุ้น
รวมหนีสD ิน และส่ว นของผู้ถ อื หุ้น

ร้อ ยละ

ณ 3J ธัน วาคม 2563
จํานวนเงิน

37.90
16.83

6.01
2.67

4.15
52.19

-

-

-

1.15

0.18

1.70
277.13

ณ I1 ธัน วาคม 2564

ร้อ ยละ

จํานวนเงิน

ร้อ ยละ

0.75
9.41

21.01
21.67

3.70
3.82

-

9.53

1.68

8.69

1.57

0.87
4.80

0.15
0.85

0.27
43.94

0.22
195.06

0.04
35.18

0.80
0.22
176.47

0.14
0.04
31.09

23.16
23.16
300.29

3.67
3.67
47.61

32.18
32.18
227.24

5.81
5.81
40.99

34.21
1.12
35.33
211.80

6.02
0.20
6.22
37.31

225.00

35.68

225.00

40.58

450.00

78.40

225.00

35.68

225.00

40.58

320.00

56.35

22.50

3.57

22.50

4.06

32.00

5.64

82.89
330.39
630.68

13.14
52.39
100.00

79.67
327.17
554.41

14.37
59.01
100.00

3.95
355.95
567.75

0.70
62.69
100.00
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งบกําไรขาดทุน
สําหรับ ปี สินD สุด วัน ที 31 ธัน วาคม 67K6 67KI และ 67K
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงิน
ผลการดําเนิน งาน

2562
จํานวนเงิน

ร้อ ยละ

2563
(ปรับ ปรุ งใหม่)
จํานวนเงิน
ร้อ ยละ

2564
จํานวนเงิน

ร้อ ยละ

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้อืน – กําไรจากอัตราแลกเปลียน
รายได้อืน ๆ
กําไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพนั ธ์
รายได้ทางการเงิน
รวมรายได้
ค่าใช้จ ่าย

733.27
5.16

99.29
0.70

0.10
738.53

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ ่าย
กําไรก่อ นภาษีเ งิน ได้

ค่าใช้จา่ ย(รายได้)ภาษี เงินได้
กําไรสําหรับ ปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานทีกาํ หนดไว้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ของรายการทีจะไม่ถกู
จัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไร(ขาดทุน )เบ็ด เสร็จ อืนสําหรับ ปี สุท ธิจ าก
ภาษี
กําไร(ขาดทุน )เบ็ด เสร็จ รวมสําหรับ ปี
กําไรต่อหุน้ ขัน, พืน, ฐาน*

0.01
100.00

861.09
3.99
10.53
0.08
0.08
875.77

98.32
0.46
1.20
0.01
0.01
100.00

717.53
1.08
2.06
0.08
720.75

99.55
0.15
0.29
0.01
100.00

530.99
71.11
82.24
6.82
691.16
47.37
(9.62)

71.90
9.63
11.13
0.92
93.58
6.42
(1.31)

616.12
75.43
91.17
5.29
788.01
87.76
(17.46)

70.35
8.61
10.41
0.61
89.98
10.02
(1.99)

514.83
69.05
88.54
2.85
675.27
45.48
(9.09)

71.43
9.58
12.28
0.40
93.69
6.31
(1.26)

37.75

5.11

70.30

8.03

36.39

5.05

(6.23)

(0.84)

(3.52)

(0.40)

3.81

0.53

1.25

0.17

0.70

0.08

(0.76)

(0.11)

(4.98)
32.77
0.18

(0.67)
4.44

(2.82)
67.48
0.31

(0.32)
7.71

3.05
39.44
0.16

0.42
5.47

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย
215.00
225.00
233.59
ถ่วงนํา, หนัก (ล้านหุน้ )
หมายเหตุ : * คํานวณจากกําไรสุทธิสาํ หรับปี ทีเป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษัทและจํานวนหุน้ สามัญทีออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี
โดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนํา, หนัก มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
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บริษัท ฟั งก์ช ัน อิน เตอร์เ นชันแนล จํากัด (มหาชน)
Function International Public Company Limited

งบกระแสเงิน สด
สําหรับ ปี สินD สุด วัน ที IJ ธัน วาคม 6762 67KI และ 67K4
รายการ

งบการเงิน
2562

2563

(หน่วย : ล้านบาท)
2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับกระทบกําไรเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสือมราคา
ค่าเสือมราคา – สินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าตัดจําหน่าย
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน, (BTUB : หนีส, งสัยจะสูญ)
หนีส, ญ
ู
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีส, ินรับคืน
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์
(กําไร)ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
โอนกลับค่าเผือจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
โอนกลับประมาณการหนีส, ินจากการรับคืน
โอนกลับประมาณการจากการลดมูลค่าเงินมัดจําค่าสินค้า
กําไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพนั ธ์
ดอกเบีย, รับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย,

37.75

70.30

36.39

9.63
13.10
1.00
0.39
0.01
6.23
1.70
(1.34)
(0.10)
6.82

17.46
17.15
1.10
0.06
5.71
0.05
(0.01)
(7.08)
(1.48)
(0.11)
(0.08)
(0.08)
5.31

9.09
17.17
0.54
1.16
(0.05)
2.68
6.91
0.75
0.01
(0.09)
0.25
(0.09)
2.84

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย นแปลงในสินทรัพย์และหนีส, นิ
ดําเนินงาน

75.19

108.30

77.56

2.28
(5.54)
(18.07)
0.54
(0.15)
(20.94)

(6.28)
4.82
97.41
0.26
96.21

1.55
(9.26)
8.36
(0.72)
(0.11)
(0.18)

9.20

(33.75)

16.95

สินทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิมขึน )ลดลง
ลูกหนีก, ารค้า
ลูกหนีห, มุนเวียนอืน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์จากการดําเนินงาน(เพิมขึน )ลดลง
หนีส นิ ดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนีก, ารค้า
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บริษัท ฟั งก์ช ัน อิน เตอร์เ นชันแนล จํากัด (มหาชน)
Function International Public Company Limited

รายการ
เจ้าหนีห, มุนเวียนอืน
หนีส นิ จากการดําเนินงาน(เพิมขึน )ลดลง
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงิน สดสุท ธิไ ด้ม าจาก(ใช้ไ ปใน)กิจ กรรมดําเนิน งาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการให้กูย้ ืมระยะสัน,
เงินสดจ่ายซือ, ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือ, สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์
เงินสดรับดอกเบีย,
เงินสดรับคืนจากการให้กยู้ ืมระยะสัน, แก่กิจการทีเกียวข้องกัน
กระแสเงิน สดสุท ธิไ ด้ม าจาก(ใช้ไ ปใน)กิจ กรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจาก(จ่ายเพือชําระ)เงินกูย้ ืมระยะสัน, จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการกูย้ ืม
เงินสดจ่ายจากการกูย้ ืม
เงินสดรับจากการเพิมทุน
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดจ่ายดอกเบีย,
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
กระแสเงิน สดสุท ธิไ ด้ม าจาก (ใช้ไ ปใน) กิจ กรรมจัด หาเงิน
เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงิน สดเพิมขึนD - สุท ธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงิน สด ณ วัน สินD ปี

งบการเงิน
2562

2563

2564

1.06
10.26
64.51
(0.12)
(21.41)
42.98

5.80
(27.95)
176.56
(0.21)
(9.32)
167.03

(3.69)
13.26
90.64
(0.26)
(14.85)
75.53

(32.83)
(0.48)
3.13
0.10
0.04
(30.04)

(0.10)
(7.91)
(0.50)
0.01
0.08
(8.42)

0.19
(45.88)
(1.40)
0.28
0.09
(46.72)

41.10
25.00
(70.00)
(6.84)
(10.74)

(89.75)
(40.50)
(5.32)
(135.57)

(12.24)
18.53
(9.00)
95.00
(136.03)
(2.86)
(0.44)
(47.04)

2.20
3.70
5.90

23.04
5.90
28.94

(18.23)
28.94
10.71
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บริษัท ฟั งก์ช ัน อิน เตอร์เ นชันแนล จํากัด (มหาชน)
Function International Public Company Limited

อัต ราส่วนทางการเงิน ทีสําคัญ
สําหรับ ปี สินD สุด วัน ที IJ ธัน วาคม 67K6 67KI และ 67K
งบการเงิน

อัต ราส่วนทางการเงิน
อัต ราส่วนสภาพคล่อ ง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก, ารค้า
ระยะเวลาเก็บหนีเ, ฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก, ารค้า
ระยะเวลาชําระหนีเ, ฉลีย
วงจรเงินสด
อัต ราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขัน, ต้น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตราส่วนกําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัต ราส่วนแสดงประสิท ธิภ าพในการดําเนิน งาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัต ราส่วนวิเ คราะห์อ ตั ราส่วนวิเ คราะห์น โยบายการเงิน
อัตราส่วนหนีส, นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย,
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
อัตรากําไรสุทธิตอ่ หุน้ ปรับลดเต็มที *

2562

2563
(ปรับ ปรุ งใหม่)

2564

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

1.58
0.14
0.17
21.87
17
1.57
233
16.49
22
228

1.91
0.35
0.71
24.26
15
2.00
183
24.67
15
183

1.99
0.27
0.41
18.99
19
1.99
183
40.26
9
193

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

27.59%
7.39%
79.30%
5.11%
11.22%

28.45%
10.81%
179.48%
8.03%
21.38%

28.25%
6.74%
156.30%
5.05%
10.65%

(%)
(%)
(เท่า)

6.19%
30.08%
1.21

11.86%
50.71%
1.48

6.49%
30.06%
1.28

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)
(บาท)

0.91
5.57
0.31
186.74%
0.12*

0.69
34.02
0.86
43.21%
0.22*

0.60
25.54
0.53
261.05%
0.11

หมายเหตุ: * คํานวณทีฐานทุนจดทะเบียน 320 ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
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