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สวนท่ี 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท สิงห พาราเทค จ ํากดั (มหาชน) ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2537 ดวยทุน
จดทะเบียนและเรียกช ําระแลว 59 ลานบาท ประกอบธุรกจิผลิตและจ ําหนายไมพ้ืนสํ าเร็จรูป เพื่อจ ําหนายใน
ประเทศและตางประเทศ โดยสงออกไปจ ําหนายตางประเทศเปนสวนใหญ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศ
แคนาดา และประเทศในสหภาพยุโรป โดยมีสัดสวนการขายประมาณรอยละ 10, รอยละ 10 และรอยละ 80
ตามลํ าดบั ปจจุบันถือไดวาบริษัทเปนผูผลิตไมพ้ืนสํ าเร็จรูปคุณภาพสูง และเปนผูผลิตไมพ้ืนสํ าเร็จรูปรายใหญ
รายหน่ึงจากผูผลิตท้ังหมด 4 รายในประเทศ ทั้งนี้บริษัทยังเนนเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑพื้นไม
สํ าเร็จรูปอยางตอเน่ือง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและรองรับความตองการของลูกคาไดอยางสูงสุด นอกจาก
นีบ้รษิทัยงัไดรับการสงเสริมการลงทุนจากส ํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในป 2545
บริษทัไดด ําเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกชํ าระแลวเปน 220 ลานบาท โดยมีเปาหมายในการเปนผูนํ าใน
การผลิตไมพ้ืนสํ าเร็จรูปที่มีคุณภาพสูงของประเทศ

ลักษณะผลิตภัณฑไมพ้ืนสํ าเร็จรูปของบริษัท เปนวัสดุใชสํ าหรับปูพื้นเพื่อตกแตงบานและอาคาร ภายใต
เครือ่งหมายการคา “SINGHA PARKET” และรับจางผลิตภายใตเครื่องหมายการคาของลูกคาในสัดสวน
ประมาณรอยละ 60 และรอยละ 40 ตามลํ าดบั ผลิตภัณฑทํ าจากไมเกรดดีจากตางประเทศ เชน ไมโอก (Oak),
ไมเมเพิล (Maple), ไมเชอรร่ี (Cherry), ไมบีช (Beech), ไมแอ็ช (Ash), ไมเมอรบราวด (Merbau), ไมเค็มปส
(Kempas) และ ไมยางพารา (Parawood) เปนตน ผลิตภัณฑแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ (1) ไมพ้ืน
สํ าเร็จรูปประเภท 3 ชั้น ซึ่งแบงออกเปนชนิดหนาไมลายทั่วไป (ซึง่ยงัแบงออกไดอีกเปนแบบมีรอยตอ, แบบมีรอย
ตอหนากวาง 2 แผน และแบบมีรอยตอหนากวาง 3 แผน) และชนิดหนาไมลายสิงห ซึ่งชนิดหนาไมลายสิงหนี้
ปจจบัุนบริษทัเปน 1 ใน 3 รายของโลกที่สามารถผลิตได ทั้งนี้บริษัทอยูระหวางการด ําเนินการจดทะเบียนสิทธิ
บัตรผลิตภัณฑชนิดหนาไมสิงหลาย กับกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย (2) ไมพ้ืนสํ าเร็จรูปประเภท
อ่ืน ๆ นอกจากนี้ผลิตภัณฑยังแบงออกไดตามระบบการติดตั้งอีกคือ ระบบการติดตั้งแบบเขาล้ิน และระบบการ
ตดิตั้งแบบคลิ๊ก (Click System) โดยระบบตดิตั้งแบบคลิ๊กนี้เกิดจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัท
คาดวาจะสามารถเร่ิมผลิตและจ ําหนายไดภายในป 2547

รายไดรวมของบริษัทในป 2545 และเดือน ม.ค. – มิ.ย. ป 2546 มีจ ํานวน 334.62 ลานบาท และ 202.36
ลานบาทตามลํ าดับ โดยมีสัดสวนการขายตางประเทศคิดเปนรอยละ 76.30 และ 91.86 ตามลํ าดับ และมีก ําไร
สุทธจิ ํานวน 61.16 ลานบาท และ 57.16 ลานบาทตามลํ าดับ ทั้งนี้บริษัทยังมีโครงการที่จะขยายตลาดและชอง
ทางการจดัจ ําหนายใหม ๆ ท้ังตลาดตางประเทศและตลาดในประเทศ โดยตลาดตางประเทศ เชน ประเทศใน
แถบสแกนดเินเวยี และประเทศในแถบตะวันออกกลาง เปนตน สวนตลาดในประเทศน้ันบริษทัใหความสํ าคัญ
ทางดานบริษัทผูประกอบการดานพัฒนาอสังหาริมทรัพย และตัวแทนจ ําหนาย เปนตน
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ณ ส้ินป 2545 และ 30 มิ.ย. 2546 บริษัทมีสินทรัพยรวมท้ังส้ิน 892 และ 847 ลานบาทตามลํ าดับ โดย
เปนสินทรัพยหมุนเวยีนประมาณ 536 และ 491 ลานบาท ตามลํ าดับ คิดเปนการลดลงรอยละ 8 ณ 30 มิถุนายน
2546 บริษทัมลูีกหน้ีการคาลดลงจํ านวน 65 ลานบาท จากป 2545 เนื่องจากบริษัทใหความสํ าคัญกับการเรียก
เงนิจากลูกหน้ีการคาที่คางชํ าระดีขึ้น แตอยางไรก็ตาม บริษัทกลับมียอดสินคาคงเหลือที่สูงขึ้น 48 ลานบาท
เน่ืองจากปญหาเร่ืองการเกิดคอขวดในขั้นตอนสุดทายของการผลิตทํ าใหเกิดงานระหวางทํ าเปนจํ านวนมาก 
นอกจากนั้น ณ ส้ินป 2545 และ 30 มิ.ย. 2546 สวนของผูถือหุนมีจํ านวน 409 และ 356 ลานบาทตามลํ าดับ
ท้ังน้ีในป 2546 บริษทัมีการจายเงินปนผล 2 คร้ัง โดยผานมติสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2546 ลงวันท่ี 30 เมษายน
2546 จ ํานวน 110 ลานบาท และมติวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2546 จ ํานวน 50.6
ลานบาท สงผลใหมูลคาทางบัญชีตอหุนลดลงเทากับ 8.09 บาทตอหุน และ 6.94 บาทตอหุน ตามลํ าดับ ซึ่งหาก
ไมมกีารจายเงินปนผลดังกลาวจะทํ าใหบริษัทมีมูลคาทางบัญชีตอหุนเทากับ 10.59 บาทตอหุน นอกจากน้ีบริษัท
ยงัมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนประมาณ 1.18 และ 1.38 เทา ณ ส้ินป 2545 และ 30 ม.ิย. 2546 ตามลํ าดับ

ปจจุบันบริษทัมีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 320 ลานบาท โดยเปนหุนสามัญจ ํานวน 64 ลานหุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 5 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชํ าระแลวทั้งสิ้น 220 ลานบาท ซึ่งเปนหุนสามัญจํ านวน 44 ลานหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ ํานวน 20 ลานหุน เสนอขายใหแกประชาชน จํ านวน 19.4 ลานหุน
ราคาเสนอขายหุนละ 21 บาท และเสนอขายใหแกพนักงานและผูบริหารของบริษัท ราคาเสนอขายหุนละ 17
บาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท การเสนอขายหุนในครั้งนี้คิดเปนสัดสวนรอยละ 31.25 ของทุนจดทะเบียนภาย
หลังการเพ่ิมทุน บริษัทมีวัตถุประสงคที่จะน ําเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีไปขยาย
โรงงานและก ําลังการผลิต, ชํ าระคืนเงินกูยืม และเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดในสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)


