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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่ส ําคัญ
2.1.1 ประวัติความเปนมา

บริษัท สิงห พาราเทค จ ํากดั (มหาชน) ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2537
ดวยทนุจดทะเบียนและเรียกชํ าระแลว 59 ลานบาท เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจํ าหนายไมพ้ืนสํ าเร็จรูป เพื่อ
จ ําหนายในตางประเทศ และไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํ านักงานคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน
(BOI) ในป 2545 บริษัทไดดํ าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช ําระแลวเปน 220 ลานบาท

2.1.2 พฒันาการท่ีสํ าคัญปที่ผานมา
ป 2537 • ! บริษทัจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดวยทุนจดทะเบียนและเรียกชํ าระแลว 59

ลานบาท เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจํ าหนายไมพ้ืนสํ าเร็จรูป
ป 2538 • ! บริษทัไดรับการสงเสริมการลงทุน จากสํ านักงานคณะกรรมการการสงเสริม

การลงทุน (BOI)
ป 2540 • ! บริษทัไดเร่ิมดํ าเนินการสงออกจ ําหนายตางประเทศ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม

2540
ป 2544 • ! บริษทัเร่ิมผลิตและจ ําหนายไมพ้ืนสํ าเร็จรูป ชนิดสิงหลาย โดยเปนผลจาก

การวจิยัและพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งเปนการลดตนทุนการผลิตในการใชวัตถุ
ดบิในการผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ผลิตภัณฑดังกลาวในปจจุบัน
บริษัทเปน 1 ใน 3 รายของโลกที่สามารถผลิตได

ป 2545 • ! บริษทัทํ าการขยายการตลาด โดยการเพิ่มชองทางการจ ําหนายในประเทศ
เน่ืองจากบริษัทไดเล็งเห็นถึงศกัยภาพในการทํ าตลาดภายในประเทศ และ
เพ่ือเปนการลดความเส่ียงในการพ่ึงพาตลาดในตางประเทศแตเพียง 
อยางเดียว

• ! บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกช ําระแลวเปน 220 ลานบาท
ป 2546 • ! บริษทัทํ าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ รวมทั้งเริ่มวางแผนการผลิตและ

จ ําหนายไมพ้ืนสํ าเร็จรูป “ระบบติดตั้งแบบคลิ๊ก” (Click System) ซึง่เปน
ผลิตภัณฑไมพ้ืนสํ าเร็จรูป ที่สามารถปูพื้นไดสะดวกและรวดเร็วโดยไมตอง
ใชกาวเปนตวัเช่ือม และสามารถถอดออกและยายไปติดตั้งที่อื่นไดโดยไม
เสียหาย ท้ังน้ีบริษัทคาดวาจะสามารถเริ่มผลิตและจัดจ ําหนายไดภายในป
2547

• ! บริษทัไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 Version
2000 ดานการผลิต จากบริษัท ดับบลิวซีเอส เซาทอีสเอเซยี จํ ากัด

• ! บริษทัแปลงสภาพเปนบริษทัมหาชนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 320 ลาน
บาท ในเดือนตุลาคม 2546 เพ่ือรองรับการเสนอขายหลักทรัพยตอประชา
ชนท่ัวไป และนํ าบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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• ! บริษัทดํ าเนินการขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรผลิตภัณฑชนิดหนาไมสิงหลาย 
กับกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท สิงห พาราเทค จ ํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิผลิตและจ ําหนายไมพ้ืนสํ าเร็จรูป เพื่อจ ําหนายใน

ประเทศและตางประเทศ โดยสงออกไปจ ําหนายตางประเทศเปนสวนใหญ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศ
แคนาดา และประเทศในสหภาพยุโรป โดยมีสัดสวนการขายประมาณรอยละ 10, รอยละ 10 และรอยละ 80
ตามลํ าดบั ปจจุบันถือไดวาบริษัทเปนผูผลิตไมพ้ืนสํ าเร็จรูปคุณภาพสูง โดยผลิตภัณฑของบริษัทมีคุณสมบัติทน
ทานตอรอยขดีขวนและปองกันความชื้นไดเปนอยางด ี เนื่องจากมีการทํ าสีเคลือบพ้ืนผิว UV ท่ีหนาไมดานบนถึง
6 คร้ัง และทํ าสีเคลือบพ้ืนผิว 1 ครั้งที่หนาไมดานลาง ซึ่งปจจุบันผูผลิตรายอื่น ๆ ทั่วไปมีการท ําสีเคลือบพ้ืนผิว
บนหนาไมดานบนเพียง 5 ครั้ง รวมทั้งผูผลิตบางรายไมมีการเคลือบพื้นผิวที่หนาไมดานลาง อีกท้ังผลิตภัณฑของ
บริษทัเมือ่นํ ามาใชโดยปูตอกันไดจะเรียบสนิทไดมาตรฐานทุกแผน และบริษัทเปนผูผลิตไมพ้ืนสํ าเร็จรูปรายใหญ
รายหน่ึงจากผูผลิตท้ังหมด 4 รายในประเทศ ท้ังน้ีบริษัทยังเนนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑพ้ืนไมสํ าเร็จรูป
อยางตอเน่ือง โดยจะเห็นไดจากไมพื้นสํ าเร็จรูปประเภท 3 ชั้น ชนิดสิงหลาย และผลิตภัณฑไมพ้ืนสํ าเร็จรูประบบ
ตดิตั้งแบบคลิ๊ก (Click System) นอกจากน้ีบริษัทยังไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํ านักงานคณะกรรมการการ
สงเสริมการลงทุน (BOI)

ปจจบัุนบริษัทไมมีบริษัทยอยหรือบริษัทรวมแตอยางใด

2.3 โครงสรางรายไดของบริษัท

โครงสรางรายไดของบริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)

2543 2544 2545 2546 (ม.ค.-มิ.ย.)
รายได ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

จ ําหนายตางประเทศ
ไมพื้นส ําเร็จรูป 3 ช้ัน ชนิดทั่วไป 381.48 99.25 413.31 94.38 171.55 48.45 144.19 66.91
ไมพื้นส ําเร็จรูป 3 ช้ัน ชนิดสิงหลาย - - 11.82 2.70 42.24 11.93 24.52 11.38
ผลิตภัณฑอื่น ๆ* 2.50 0.65 12.45 2.84 41.54 11.73 14.18 6.58
รวมรายไดจากตางประเทศ 383.98 99.90 437.58 99.93 255.33 72.11 185.89 86.26
จ ําหนายในประเทศ
ไมพื้นส ําเร็จรูป 3 ช้ัน ชนิดทั่วไป - - - - 56.98 16.09 16.45 7.63
ไมพื้นส ําเร็จรูป 3 ช้ัน ชนิดสิงหลาย - - - - - - 0.02 0.01
ผลิตภัณฑอื่น ๆ* - - - - 22.31 6.30 - -
รวมรายไดจากในประเทศ - - - - 79.29 22.39 16.47 7.64
รายไดอ่ืน ๆ 0.38 0.10 0.32 0.07 19.44 5.49 13.14 6.10
รวมรายไดท้ังส้ิน 384.36 100.00 437.90 100.00 354.06 100.00 215.50 100.00
หมายเหต ุ: *ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ไดแกไมพื้นประเภทชิ้นเดียว และเศษไมที่ไมไดขนาด
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ในไตรมาสท่ี 2 ป 2545 บริษัทเร่ิมทํ าการขยายการตลาด โดยการเพิ่มชองทางการจ ําหนายในประเทศ
เน่ืองจากบริษัทไดเล็งเห็นถึงศักยภาพในการทํ าตลาดภายในประเทศ และเพื่อเปนการลดความเสี่ยงในการ
พึง่พาตลาดในตางประเทศแตเพียงอยางเดียว

บริษทัมกีารจดัจ ําหนายสินคาท้ังตางประเทศและในประเทศ โดยการจัดจ ําหนายสวนใหญของบริษัทนั้น
เปนการจ ําหนายตางประเทศ ในป 2543, 2544, ป 2545 และ เดือนมกราคม – มิถุนายน ป 2546 มีสัดสวนการ
ขายตางประเทศรอยละ 100.00, 100.00, 76.30 และ 91.86 ตามลํ าดบั โดยการจ ําหนายในตางประเทศน้ัน
ประเทศในสหภาพยุโรป มสีดัสวนมากที่สุด รองลงมาเปนประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ตามลํ าดับ

2.4 เปาหมายในการด ําเนินธุรกิจของบริษัท
อตุสาหกรรมการผลิตไมพื้นสํ าเร็จรูป เปนอตุสาหกรรมทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํ านาญ

และประสบการณของผูประกอบการ นอกเหนือจากการใชเทคโนโลยีเครื่องจักร เน่ืองจากผลิตภัณฑไมพ้ืนสํ าเร็จ
รูปตองใชความประณีตและละเอียดออนในการผลิต เพื่อสามารถรองรับความตองการที่สูงขึ้นของผูใชไมพื้น
สํ าเร็จรูป

ดงัน้ัน ในดานการผลิตและการบริการ บริษัทมีเปาหมายในการเปนผูน ําในการผลิตไมพ้ืนสํ าเร็จรูปที่มี
คุณภาพสูงของประเทศ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจใหกับลูกคาสูงสุด และเปนผูนํ าทางดานตนทุน โดยมีตน
ทุนในการผลิตท่ีตํ่ า เนนการบริหารการจัดการที่มีคุณภาพ มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
การจดัสงสินคาท่ีตรงตอเวลา เพื่อใหสอดคลองตามนโยบายการผลิตของบริษัทคือ “ผลิตภัณฑคุณภาพดี
เทคโนโลยีกาวหนา สงมอบทันเวลา ลูกคาพึงพอใจ”

ในดานการตลาด บริษัทมีเปาหมายการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 10 – 15 ตอป โดยจะขยาย
ชองทางการจ ําหนายไมพ้ืนสํ าเร็จรูปท้ังในประเทศและตางประเทศ สํ าหรับตลาดภายในประเทศน้ันบริษทัไดเล็ง
เห็นศกัยภาพตลาดไมพ้ืนสํ าเร็จรูปในประเทศที่มีแนวโนมการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และเพ่ือเปนการลด
การพ่ึงพาตลาดในตางประเทศแตเพียงอยางเดียว อยางไรก็ตามในดานตลาดตางประเทศบริษัทก็ยังคงจะขยาย
ตลาดอยางตอเน่ืองเชนเดียวกัน เพื่อใหสอดคลองรองรับกับก ําลังการผลิตและความตองการไมพื้นสํ าเร็จรูปที่จะ
เพ่ิมขึ้นอีกดวย


