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ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท ยูเรกา ดีไซน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กอตั้งขึ้นในป 2545 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจ
ใหบริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรสําหรับใชในโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบและผลิตชิ้นสวนยานยนต โดย
คุณนรากร ราชพลสิทธิ์และกลุมผูบริหารอีก 5 ทาน ซึ่งเปนเปนวิศวกรผูมีความรูและประสบการณในการออกแบบ
และผลิ ต เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรม โดยการออกแบบและผลิ ต เครื่ อ งจั ก รของบริ ษั ท เป น แบบ
Customization หรือ Design to order ซึ่งจะออกแบบเครื่องจักรที่มีคุณสมบัติและลักษณะการใชงานตามความ
ตองการของลูกคาแตละราย สงผลใหผลิตภัณฑของทางบริษัทมีความหลากหลายสูง
บริษัทให บริการออกแบบและผลิตเครื่ องจักรใหกับผู ประกอบการในหวงโซ อุปทาน (Supply chain) ใน
อุตสาหกรรมยานยนตหลายกลุม ไมวาจะเปนบริษัทผูประกอบรถยนต/รถจักรยานยนต หรือบริษัทผูผลิตชิ้นสวนยาน
ยนต โดยลูกคาของบริษัทจะมีความตองการเครื่องจักรใหมเมื่อมีการออกยานยนตรุนใหม (New Model) เขาสูตลาด
หรือเมื่อมีการเพิ่มกําลังการผลิตยานยนต และจะมีความตองการเปลี่ยนชุดอุปกรณจับยึด (Jig) ในเครื่องจักรเดิมเมื่อ
มีการทําไมเนอรเชนจยานยนตโมเดลเดิม
ชองทางการนําเสนอบริการของบริษัทแบงออกเปน 2 ชองทาง คือ การนําเสนอบริการไปยังลูกคาโดยตรง
และการนําเสนอบริการผานบริษัทที่ทําธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading company) โดยมีทั้งการบริการออกแบบและ
ผลิตเครื่องจักรสําหรับลูกคาในประเทศ และการสงออกเครื่องจักรไปยังลูกคาในตางประเทศ อยางไรก็ตามในปจจุบัน
ทางบริษัทมุงเนนที่จะนําเสนอบริการโดยตรงไปยังลูกคาในประเทศเปนหลัก
การใหบริการของบริษัทสามารถแบงไดเปน 3 กลุมหลัก ดังนี้
1. การออกแบบและผลิตเครื่องจักรใหม โดยเครื่องจักรที่บริษัทผลิตสามารถแยกเปน 6 ประเภทหลัก ดังนี้
1.1. เครื่องทดสอบการรั่วของชิ้นงาน (Leak test machine)
1.2. เครื่องลางทําความสะอาดชิ้นงาน (Washing machine)
1.3. เครื่องกดอัดชิ้นงาน (Press machine)
1.4. เครื่องขันนอต (Nut tightening machine)
1.5. เครื่องประกอบชิ้นงาน (Special assembly machine)
1.6. เครื่องทําสัญลักษณในชิ้นงาน (Marking machine)
2. การออกแบบและผลิตชุดอุปกรณจับยึด (Jig) สําหรับปรับปรุงเครื่องจักรเดิม
3. การปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลงและซอมแซมเครื่องจักรเดิม และการจัดหาอุปกรณและวัสดุสิ้นเปลือง
ใหลูกคา
ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 85.00 ลานบาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 60.00 ลาน
บาท บริษัทมีการถือหุนในบริษัทยอย คือ บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิรค (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแลว 1.00 ลานบาท โดยมีสดั สวนการถือหุนรอยละ 51.00 บริษัทฟูจิอิ ไอออน เวิรค (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนิน
ธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องกลึง/ไส/ปาด/เจาะ ชนิดความเที่ยงตรงสูง (Machining machine) ที่ควบคุมโดยระบบ
CNC ซึ่งเปนเครื่องจักรคนละประเภทกับเครื่องจักรที่บริษัทผลิตและมีกลุมลูกคาแยกจากกันอยางชัดเจน
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ภาพรวมผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
งบเฉพาะ
รายการ
ป 2552
สินทรัพยรวม (ลานบาท)
หนี้สินรวม (ลานบาท)
สวนของผูถือหุนรวม (ลานบาท)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
รายไดจากการขายและบริการ (ลานบาท)
ตนทุนขายและบริการ (ลานบาท)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
คาใชจายในการขายและบริหาร (ลานบาท)
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษี (ลานบาท)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตรากําไรสุทธิ (%)

87.42
49.65
37.77
1.31
112.51
(72.52)
35.54
(28.90)
11.46
7.18
6.38

งบการเงินรวม
ป 2553
112.89
71.33
41.56
1.72
180.49
(133.01)
26.30
(33.76)
14.31
6.95
3.85

ป 2554
149.60
105.81
43.80
2.42
238.37
(177.96)
25.35
(47.29)
13.81
7.46
3.13

งวด 6 เดือน
ป 2555
193.92
114.89
79.03
1.45
145.10
(94.92)
34.59
(32.63)
19.32
16.35
11.27

กลุมบริษัทมีการขยายตัวของรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ป ที่ผานมาตอเนื่องถึงครึ่งป
แรกของป 2555 โดยระหวางป 2552 – 2554 และครึ่งปแรกของป 2555 กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายและบริการ
เทากับ 112.51 ลานบาท 180.49 ลานบาท 238.37 ลานบาท และ 145.10 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนอัตราการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 60.42 รอยละ 32.07 จากปกอนหนาตามลําดับ
ทั้ง นี้ รายได จ ากการออกแบบและผลิต เครื่ องจัก รใหม ถื อเป นรายไดห ลัก ของกลุ ม บริ ษัท โดยมี สัดส ว น
ประมาณรอ ยละ 73 – ร อยละ 87 ของรายไดรวมตลอดระยะเวลาที่ผา นมา และเปน สาเหตุ หลัก ในการขยายตั ว
เพิ่มขึ้นของรายไดรวม ทั้งนี้การเติบโตเพิ่มขึ้นของรายไดจากการใหบริการดังกลาว สวนหนึ่งมาจากการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจภายหลังจากวิกฤตการเงินโลกและเหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้นภายในประเทศในชวงป 2552 ซึ่งสงผล
กระทบให การดําเนิ นธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมในชวงเวลาดังกลาว โดยหลัง จากนั้นบริษัทตางๆ ไดมีการขยายการ
ลงทุนขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่องสงผลตอความตองการซื้อเครื่องจักรใหมเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ในป 2553 บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิรค (ประเทศไทย) จํากัด สงผลใหตั้งแตปลายป
2553 บริษัทดังกลาวจึงเปนบริษัทยอยของบริษัท และบริษัทจึงเริ่มจัดทํางบการเงินรวมตัง้ แตป 2553 เปนตนมา
ตนทุนขายและบริการถือเปนคาใชจายหลักในการประกอบธุรกิจหลักของกลุมบริษัท โดยกลุมบริษัทมีการ
กําหนดนโยบายราคาจําหนายเครื่องจักรในลักษณะตนทุนสวนเพิ่ม ซึ่งมีการตั้งเปาหมายอัตรากําไรขั้นตนที่ประมาณ
รอยละ 30 – 35 ของรายไดจากการขายในชวงเวลาที่ผานมา หรือการบริหารจัดการใหตนทุนขายและบริการอยูใน
ระดับรอยละ 65 – 70 ของรายไดจากการขาย ในป 2552 – 2554 และในชวง 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีตนทุน
ขายและบริการเทากับ 72.53 ลานบาท 133.01 ลานบาท 177.96 ลานบาท และ 94.92 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
รอยละ 64.46 รอยละ 73.70 รอยละ 74.65 และรอยละ 65.42 ของรายไดจากการขายและบริการ ตามลําดับ โดย
การเพิ่ ม ขึ้ น ของต น ทุ น ขายและบริ ก ารเมื่ อ เที ย บกั บ รายได จ ากการขายในป 2553 และป 2554 แตกต า งจาก
แนวนโยบายที่กําหนดไว สาเหตุมาจากในป 2553 มีการใชวัตถุดิบในการผลิตเครื่องจักรเพิ่มขึ้น จากประมาณรอยละ
สวนที่ 1 หนา 2

บริษัท ยูเรกา ดีไซน จํากัด (มหาชน)

53 ของรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 64 ของรายไดจากการขาย ทั้งนี้เปนผลจากการที่กลุมบริษัทมีการขยาย
กิจ การโดยการยา ยโรงงาน และรั บพนัก งานใหมใ นสว นของงานผลิ ตเพิ่ มขึ้ น เพื่ อ รองรั บการเติบ โตของยอดขาย
รวมทั้ งขยายการออกแบบไปยังเครื่องจักรประเภทงานประกอบเพิ่ มขึ้น ซึ่ง ในช วงแรกของการผลิต นั้นมี อัตราการ
สูญเสียอันเกิดจากการผลิตเพิ่มขึ้นสงผลใหมีการใชวัตถุดิบเพิ่มขึ้น สําหรับในป 2554 นั้น กลุมบริษัทมีการลงทุนใน
เครื่องจักรเพื่อใชในการผลิตเพิ่มขึ้น สงผลใหโสหุยในการผลิตปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตามในงวด 6 เดือนแรกของ
ป 2555 กลุมบริษั ทยั งคงรัก ษาระดับความสามารถในการทํา กํา ไรหรือ ควบคุ มตน ทุน ขายและการบริก ารได ตาม
แนวนโยบายที่กําหนดไว
ในป 2552 – 2554 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 6.38 รอยละ 3.85 และ รอยละ 3.13 ของรายได
จากการขายและบริการ ตามลําดับการที่อัตรากําไรสุทธิในป 2553 – 2554 ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากคาใชจายใน
การขายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากค า เดิ น ทางค า พาหนะและค า นายหน า ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การขายให แ ก ลูก ค า ในต า งประเทศ
ประกอบกับคาใชจายบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการรับบุคลากรเพิม่ จํานวนมาก คาใชจายในการปรับปรุงระบบการทํางาน
ภายใน คาใชจายในสวนของการรองรับสถานการณน้ําทวม และคาใชจายในการเตรียมตัวเขาเปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ อยางไรก็ตาม อัตรากําไรสุทธิในชวง 6 เดือนแรกของป 2555 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเปน
รอยละ 11.27 เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมตนทุนและคาใชจายในทุกกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่งสงผลใหมีอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
ณ 30 มิถุนายน 2555 สินทรัพยหลักของบริษัท ไดแก สินทรัพยหมุนเวียนประเภทลูกหนี้การคาและรายได
คางรับ และสินทรัพยถาวรประเภทที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 36.74 และรอยละ
46.47 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
ณ สิ้นป 2552 – 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีสินทรัพยรวม เทากับ 87.42 ลานบาท 112.89
ลานบาท 149.60 ลานบาท และ 193.92 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นที่รอยละ 29.14 รอยละ
32.52 และรอยละ 29.63 จากชวงเดียวกันของปกอน โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมนั้น สาเหตุหลักเกิดจากการมี
ลูก หนี้ ก ารค า และรายได ค า งรั บ เพิ่ ม มากขึ้ น จากการรั บ งานเพิ่ ม ขึ้ น ตามการขยายตั ว ของรายได โดยเฉพาะงาน
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรใหม โดยที่ผานมาบริษัทใชกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเปนเงินทุนหมุนเวียน และ
จัดหาเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมจากการใชวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นเปนหลัก และยังมีการจัดหาเงิน
เพื่อลงทุนผานการกอหนี้ระยะยาวและการเพิ่มทุนโดยผูถือหุนเดิมและกลุมพนักงานบริษัท โดยอัตราหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุน เทากับ 1.31 เทา 1.72 เทา 2.42 เทา และ 1.45 เทา ตามลําดับ อยางไรก็ตาม อัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุนคาดวาจะลดลงจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้
ปจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความรูและประสบการณเฉพาะดาน
ธุรกิจการใหบริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและอุปกรณจับยึด เปนธุรกิจที่กระบวนการดําเนินงานมี
การพึ่ ง พิ ง ความสามารถและความชํ า นาญของบุ ค ลากรเป น หลั ก โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในขั้ น ตอนการออกแบบ
เครื่องจักร ซึ่งมีสวนสําคัญในการนําเสนองานใหตรงกับความตองการของลูกคา และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
ดังนั้นหากบริษัทมีการสูญเสียบุคลากรโดยเฉพาะผูบริหารหลักในสวนงานดังกลาว อาจสงผลตอความสามารถใน
การหารายไดของบริษัทในอนาคตได หากไมสามารถสรรหาบุคลากรมาทดแทนไดในระยะเวลาอันสั้น
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อย า งไรก็ ต าม ผู บ ริ ห ารหลั ก ในส ว นงานดั ง กล า ว ถื อ เป น หนึ่ ง ในผู ก อ ตั้ ง และเป น ผู ถื อ หุน ของบริ ษั ท ใน
ปจจุบัน ทําใหความเสี่ยงดังกลาวมีไมสูงมากนัก นอกจากนั้น ดวยลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทนั้น ผูบริหาร
หลักในแตละสายงานสามารถปฏิบัติหนาที่ทดแทนกันไดในระดับหนึ่ง รวมทั้งบริษัทยังมีพนักงานในสวนงานดังกลาว
ประมาณ 40 ท าน จึ งเชื่ อว าหากสูญเสีย ผูบ ริห ารหลัก ในหน ว ยงานดัง กล า ว บริ ษัท จะไดรับผลกระทบไมม ากนั ก
นอกจากนั้น เพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับต่ําที่สุด บริษัทจึงมีการจูง ใจใหบุคคลเหลานั้นทํางานอยูกับบริษัทใน
ระยะยาวโดยจัดใหพนักงานไดรับสวัสดิการและคาแรงในระดับที่เหมาะสม จัดใหมีโบนัสสําหรับพนักงานที่มีผลงานที่
มีคุณภาพและเสร็จทั นตามกําหนดเวลา จัดหลักสูต รอบรมภายในและภายนอกเพื่อพั ฒนาขี ดความสามารถของ
บุคลากร และยังเปดโอกาสใหพนักงานมีสิทธิในการเปนผูถือหุนของบริษัท สําหรับเรื่องผลกระทบในดานกําลังการ
ผลิตนั้น ทางบริษัทไดมีวางแผนการรับงานไวลวงหนาเพื่อใหสามารถใชกําลังการผลิตที่มีอยูใหไดเต็มประสิทธิภาพ
มากที่สุด พรอมทั้งมีการสรรหาและพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมอยูเสมอ
2. ความเสีย่ งจากดานรายไดที่แสดงในงบการเงินและสภาพคลองของบริษัท
รายไดหลักของบริษัทมาจากการใหบริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและอุปกรณจับยึด ซึ่งแมวาในการ
บันทึกบัญชีบริษัทจะรับรูรายไดตามสัดสวนความสําเร็จของงาน อยางไรก็ตามในแงของกระแสเงินสด จะเปนการรับ
ตามเงือ่ นไขทางการคากับคูสัญญาแตละราย ซึ่งลักษณะการประกอบธุรกิจดังกลาวนั้น อาจทําใหบริษัทมีความเสี่ยง
และผลกระทบเกิดขึ้นไดใน 2 ลักษณะ กลาวคือ
1. มีการรับรูรายไดและบันทึกตนทุนแสดงในงบการเงินแลว แตไมสามารถสงมอบเครื่องจักรได ทําใหตอง
มีการปรับปรุงรายไดที่เกิดขึ้นในอดีต
2. สภาพคลองเงินสดในการดําเนินงานของบริษัท อาจไมเพียงพอกรณีที่บริษัทรับงานขนาดใหญ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากขอมูลในอดีต พบวาบริษัทสามารถสงมอบเครื่องจักรที่ตรงตามความตองการของ
ลูกคา ใหแกลูกคาไดตามกําหนดเวลา โดยในการประกอบธุรกิจนั้น ลู กคาจะตองทําการอนุมัติแบบของเครื่องจักร
กอนการผลิตเครื่องจักร ทําใหโอกาสที่เครื่องจักรที่บริษัทผลิตแลวไมสอดคลองกับความตองการของลูกคามีในระดับ
ต่ํา โดยในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา มีเพียงครั้งเดียวที่ลูกคามีขอจํากัดที่ไมสามารถรับเครื่องจักรได อยางไรก็ต าม
ลูกคาไดทําการจายชําระคาเครื่องจักรดังกลาว ดังนั้นจึงถือไดวาความเสี่ยงที่เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นมีอยูในระดับ
ต่ํา
สําหรับ ผลกระทบดา นสภาพคล องเงิ นสดนั้น อาจเกิด ขึ้น ได ในกรณี ที่บ ริษั ทมี การรับ งานผลิตเครื่ องจัก ร
ขนาดใหญ โดยเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว บริษัทไดมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินรวมทั้งหมด 90
ลานบาท สําหรับรองรับคําสั่งซื้อของลูกคา และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ จึงนาจะลดผลกระทบดังกลาวใหอ ยูใน
ระดับต่ําที่สุด นอกจากนั้นในการพิจารณารับงานจากลูกคา ผูบริหารของบริษัทไดมีการพิจารณาถึงสภาพคลองและ
กระแสเงินสดรับของบริษัทประกอบดวย ทําใหผลกระทบดังกลาวมีไมสูงมากนัก
3. ความเสี่ยงจากการที่รูปแบบและประสิทธิภาพของสินคาไมไดเปนไปตามที่ลูกคาตองการ
ลูกคาของบริษัทซึ่งอยูในอุตสาหกรรมยานยนตลวนแลวแตมีความตองการใชเครื่องจักรที่มีรูปแบบที่ตรงกับ
ลักษณะการใชงาน และมีความเที่ยงตรงสูงในการดําเนิ นธุรกิจ โดยการรับประกันสินคาเปนเงื่อนไขที่สําคัญอยา ง
หนึ่ ง ที่ ลูก ค า จะใช ใ นการพิ จ ารณาและตั ด สิ น ใจเลื อ กสั่ ง ผลิ ต เครื่อ งจั ก ร ดั ง นั้ น หากสิ น ค า ของบริ ษั ท ไม สามารถ
ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า ในแง ข องรู ป แบบและประสิ ท ธิ ภ าพได จะส ง ผลกระทบต อ บริ ษั ท ทั้ ง ในด า น
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คาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการซอมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรภายในระยะรับประกัน และผลกระทบในดานชื่อเสียง
และความไววางใจจากลูกคา
ในปจจุบันทางบริษัทมีการรับประกันสินคาเปนระยะเวลา 1 ปหลังจากสงมอบ โดยในป 2552 – 2554 และ
ในงวด 6 เดือน ของป 2555 บริษัทมียอดคาใชจายในการใหบริการหลังการขายจากการรับประกันทั้งสิ้นรอยละ 0.00
รอยละ 4.39 รอยละ 2.48 และรอยละ 2.68 ของรายไดจากการขายรวม ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ทางบริษัทไดมีการ
ใหความสําคัญในการรับทราบความต องการที่แทจริงของลูกคากอนทําการออกแบบ และจะมีการสงงานใหลูกค า
ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองในขั้นตอนหลักๆ เชน เมื่อทําการออกแบบเสร็จสิ้น กอนสั่งซื้อชิ้นงานที่มีมู ลคาสูง
และเมื่อ การประกอบและทดสอบเสร็จสิ้น ตลอดจนการมุงเนนในเรื่ องรูป แบบและประสิทธิภาพของสิน คามาโดย
ตลอด ทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงในดานนี้ลงไดในระดับหนึ่ง
ในป 2555 บริษั ท ได เริ่ ม กํา หนดนโยบายบัญชีใ หม โดยตั้ง บั ญชี ป ระมาณการหนี้ สิน จากการรับ ประกั น
ผลงาน ในอัตรารอยละ 3 ของมูลคางานที่สงมอบแกลูกคาในแตละไตรมาส รายการบัญชีดังกลาวรวมอยูในรายการ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ซึ่งการปฏิบัติตามนโยบายบัญชีใหมนี้ จะชวยลดผลกระทบจากคาใชจายในการใหบริการหลัง
การขายจากการรับประกันที่อาจเกิดขึ้นได
4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย
รายไดหลักของบริษัทมาจากอุตสาหกรรมยานยนตเปนหลัก โดยผูผลิตชิ้นสวนยานยนตและผูประกอบยาน
ยนตจะสั่งผลิตเครื่องจักรจากทางบริษัทเมื่อมีการออกยานยนตโมเดลใหม มีการเพิ่มกําลังการผลิต หรือการทํ าไม
เนอรเชนจยานยนตโมเดลเดิม ดังนั้น ทางบริษัทจะไดรับผลกระทบหากเกิดเหตุการณดังตอไปนี้
1. อุตสาหกรรมยานยนตเกิดการชะลอตัว
2. ความถี่ในการออกยานยนตโมเดลใหม หรือการทําไมเนอรเชนจยานยนตโมเดลเดิมมีนอยลง
จากการที่ในปจจุบันประเทศไทยเปนฐานการผลิตยานยนตที่สําคัญของบริษัทผูผลิตยานยนตมากกวา 20
รายและมี จํ า นวนบริ ษั ท ที่ ผลิ ต ชิ้ น ส ว นยานยนต ลํา ดั บ ที่ 1 มากกว า 700 ราย อุ ต สาหกรรมยานยนต จึ ง เป น
อุตสาหกรรมขนาดใหญที่สามารถดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และยังสงเสริมใหเกิดการจางงานที่มากขึ้น ทําให
ภาครัฐมีการสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยเสมอมา เห็นไดจากการที่ภาครัฐ
พยายามสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตรถยนตในเอเชีย “Detroit of Asia” มีการสงเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมยานยนตมาโดยตลอด ดังนั้น อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยนาจะมีแนวโนมที่ดีขึ้น นอกจากนั้น
การที่ในปจจุบันธุรกิจการจําหนายยานยนตนั้นมีการแขงขันที่รุนแรง ทําใหผูผลิตและจําหนายยานยนตพยายามที่จะ
เพิ่มความถี่ในการผลักดันยานยนตโมเดลใหม หรือทําไมเนอรเชนจยานยนตเดิมเขาสูตลาดมากขึ้น ประกอบกับการที่
บริ ษั ท มี ก ารเฝ า ติ ด ตามสภาวะอุ ต สาหกรรมยานยนต แ ละธุ รกิ จ การจํ า หน า ยยานยนต อ ยู เ สมอ จึ ง สามารถลด
ผลกระทบจากความเสี่ยงในดานนี้ลงได
อยางไรก็ตาม ผูบ ริหารของบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนตในปจจุบัน โดย
ไดกําหนดนโยบายเกี่ ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบและผลิต เครื่อ งจักรของบริษั ท เพื่อ ขยายตั วไปยั ง
อุตสาหกรรมอื่นๆ ในอนาคต เพื่อใหความเสี่ยงดังกลาวลดลง
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5. ความเสี่ยงจากการกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเต็มรูปแบบในป 2558 (AEC 2015)
การกาวสู การเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นอยางเต็มรูปแบบในป 2558 (AEC 2015) ถึงแมจะทําให
ผูประกอบการในประเทศไทย ไมวาจะเปนผูประกอบยานยนต ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต หรือแมกระทั่งผูออกแบบและ
ผลิตเครื่องจักร รวมทั้งทางบริษัทเอง มีศักยภาพในการแขงขันกับประเทศนอกเขตอาเซียนมากขึ้น แตในทางตรงขาม
ก็อาจทําใหผูประกอบการดังกลาวที่ตั้งอยูในประเทศไทยนั้นอาจไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาไดในกรณี
ดังตอไปนี้
1) ผูประกอบยานยนต หรือผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ที่เปนหรือที่คาดวาจะเปนลูกคาของบริษัทอาจทํา
การยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นในอาเซียนที่มีตนทุนวัตถุดิบ หรือตนทุนคาแรงที่ถูกกวา ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอยอดคําสั่งซื้อเครื่องจักรจากทางบริษัท
2) ผูออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่เปนผูประกอบการตางชาติ ที่มคี วามพรอมทั้งในเรื่องของเงินทุนและ
เทคโนโลยีในการผลิต เขามาแขงขันกับทางบริษัท อาจทําใหสภาวะการแขงขันในตลาดจะรุนแรงขึ้น
ซึ่งจะสงผลกระทบกับรายไดของบริษัท
จากการที่ปจจุบันประเทศไทยเปนฐานการผลิตยานยนตที่สําคัญของบริษัทผูผลิตยานยนตมากกวา 20 ราย
มีจํานวนบริษัทที่ผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับที่ 1 มากกวา 700 ราย และมีจํานวนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับ 2
และลํ าดับ รองลงมาถึง 1,700 ราย ทํ าให โอกาสที่ จะผูป ระกอบยานยนตจะยายฐานการผลิตไปยัง ประเทศอื่นใน
ประชาคมอาเซียนนั้นมีไมมากนัก เนื่องจากผูผลิตยานยนตจะตองใชชิ้นสวนจากผูผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับตางๆ
ในประเทศนั้นในการประกอบยานยนต
ในส วนของการเขามาของผู ออกแบบและผลิต เครื่ องจักรที่เป นผูป ระกอบการตางชาติ นั้น การที่บริ ษัท มี
ความสัม พัน ธอั น ดีกั บลู กค าแตละรายมาโดยตลอด และยั งรั กษาความสามารถในการแข งขั นโดยมุ งเนน ในเรื่ อ ง
รู ป แบบและประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งจั ก ร การส ง มอบที่ ทั น ตามกํ า หนดเวลา และการบริ ก ารหลั ง การขายที่ มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความไดเปรียบผูป ระกอบการตา งชาติในเรื่องของความยืดหยุนในการเจราจาตอรองกั บ
ลูกคาในประเทศ จึงสามารถลดความเสี่ยงจากการเขามาของผูประกอบการตางชาติลงไดในระดับหนึ่ง
นอกจากนั้น ทางบริษัทไดมีการวางแผนระยะกลางในการขยายตลาดเขาสูกลุมลูกคาในประเทศอื่นๆ ใน
อาเซี ยนมากขึ้น ไม วาจะเปน ในประเทศเวีย ดนาม หรื อประเทศอินโดนีเซี ย และมีก ารปรับกลยุทธ ขององคก รเพื่ อ
รองรับกับสถานการณที่จะเกิดขึ้นอยูเสมอ จึงสามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงในดานนี้ลงได
6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารหลักเพียงกลุมเดียว
คุณนรากร ราชพลสิ ทธิ์ แ ละผู จัด การทั่ ว ไปอี ก 5 ท า นเป นกลุ มผู บ ริ หารหลั ก ที่มี ค วามสํา คั ญของบริ ษั ท
เนื่ อ งจากเป น กลุ ม ผู ก อ ตั้ ง บริ ษั ท โดยมี ป ระสบการณ แ ละความเชี่ ย วชาญเฉพาะทาง ในอุ ต สาหกรรมยานยนต
มากกวา 10 ป และยังมีความสัมพันธทางธุรกิจที่ดีกับลูกคาและผูประกอบการรายอื่นๆ มาโดยตลอด ปจจุบันกลุม
ผูบริ หารดั งกลา วเปน ผูที่ มีสวนสํ าคั ญในการกํา หนดนโยบายและแผนการดํ าเนิน งานหลั กของบริ ษัท ดั งนั้ น หาก
บริษัทเกิดการสูญเสียกลุมผูบริหารหลักไปไมวาดวยเหตุใดก็ตาม อาจทําใหบริษัทประสบปญหาในการบริหารจัดการ
ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทได
อยางไรก็ตาม กลุมผูบริหารดังกลาว เปนกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัทซึ่งจะมีสัดสวนการถือหุนรอยละ
56.41 ภายหลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ดังนั้น จึงมีแรงจูงใจอยางเพียงพอที่จะทําใหกลุม
ผูบริหารหลักจะชวยใหบริษัทสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง ดวยสาเหตุดังกลาวทําใหความเสี่ยงที่กลุมผูบริหารหลัก
สวนที่ 1 หนา 6

บริษัท ยูเรกา ดีไซน จํากัด (มหาชน)

จะลาออกจากการบริหารงานของบริษัทมี นอย นอกจากนั้น กลุมผู บริหารดังกลาวยั งไดพ ยายามที่จะสรางทีมงาน
บริหารมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพขึ้น เพื่อจะไดสามารถบริหารจัดการบริษัทไดอยางยั่งยืนตอไป
7. ความเสี่ยงจากการมีทําเลที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุทกภัย
สํานักงานและโรงงานของบริษัทตั้งอยูที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจาก
มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในชวงปลายป 2554 ถึงแมวาสํานักงานและโรงงานของบริษัทไมไดถูกน้ําทวมแตพื้นที่โดยรอบ
โรงงานถูกน้ําทวมทั้งหมดทําใหการคมนาคมถูกตัดขาด ทางบริษัทจึงตองไปตั้งสํานักงานและโรงงานชั่วคราวที่แหลม
ฉบังซึ่งทําใหขาดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ
หากทางรัฐบาลไมไดมีมาตรการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพียงพอก็มีแนวโนมที่จะเกิด
อุทกภัยขึ้นอีกในอนาคตได อยางไรก็ตาม ทางบริษัทไดมีการวางแผนเพื่อเตรียมการรองรับสถานการณน้ําทวม โดย
บริษัทมีระบบการจัดเก็บขอมูลในการออกแบบและผลิตของบริษัทเปนระบบ Paperless ซึ่งมีการจัดเก็บฐานขอมูล
สวนใหญในอินเตอรเน็ต ทําใหบริษัทยังคงสามารถดําเนินธุรกิจไดในสถานการณน้ําทวมในขณะนั้นๆ โดยที่บริษัท
สามารถเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานที่จะเชาใชชั่วคราวที่ใดก็ไดระหวางประสบเหตุอุทกภัย ซึ่งสามารถลดผลกระทบของ
การเกิดอุทกภัยไดในระดับหนึ่ง
8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ในการผลิตเครื่องจักรบางประเภทนั้นทางบริษัทตองสั่งซื้อชิ้นสวนจากตางประเทศซึ่งการจายชําระเงินใหแก
ผูจําหนายจะเปนไปตามสกุลเงินของประเทศนั้นๆ โดยบริษัทมีการจายชําระเปนเงินเยนญี่ปุน (JPY) และเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (USD) ซึ่งในป 2554 บริษัทมีมูลคาการจัดซื้อชิ้นสวนจากตางประเทศเทากับ 20.54 ลานบาท หรือคิด
เปนสัดสวนรอยละ 15.35 ของมูลคาการจัดซื้อรวม ในทางกลับกันทางบริษัทมีการจําหนายสินคาไปยังตางประเทศ
คือ ประเทศอินเดียและเวียดนาม โดยรับชําระคาสินคาเปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (USD) โดยในป 2554 บริษัทมี
มูลคาการสงออกเครื่องจักรเทากับ 26.84 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.70 ของยอดขายรวม ดังนั้น หาก
อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนนัยสําคัญระหวางวันที่บริษัทตกลงทําสัญญาซื้อขายและวันที่ทําการ
จายชําระเงินจริงจะสงผลใหบริษัทไดรับผลกระทบในการดานตนทุนการจัดซื้อและรายไดจากการจําหนาย
ป 2552 – 2554 และงวด 6 เดื อนของป 2555 บริษัทมี ผลกําไร (ขาดทุน ) จากอัตราแลกเปลี่ยนเทากั บ
0.001 ลานบาท (0.49) ลานบาท (0.31) ลานบาท และ 1.11 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
บริษัทมีลูกหนี้การคาที่เปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจํานวน 258,139 USD และมีเจาหนี้การคาที่เปนเงินเยนจํานวน
3.92 ลานเยน ที่ไมไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward contract) ซึ่งทางบริษัทเชื่อวาความ
ผัน ผวนของอัต ราดอกเบี้ ยในตลาดในอนาคตจะไมสงผลกระทบอยา งเปน สาระสํ าคั ญต อผลการดํ าเนิน งานและ
กระแสเงินสดของกิจการ อยางไรก็ตาม บริษัทไดปองกันความเสี่ยงโดยการซื้อสั ญญาซื้อขายเงิน ตราตางประเทศ
ลวงหนาในการนําเขาและสงออกสินคาบางสวน เพื่อใหสามารถลดความเสี่ยงดังกลาวลงระดับหนึ่ง นอกจากนั้น ใน
สวนของการสั่งซื้อสินคาโดยการจายชําระเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งในอดีตมีการจายชําระใหแกคูคารายหนึ่งเปน
เงินเยน ปจจุบันบริษัทดังกลาวมีการตั้งตัวแทนจําหนายในประเทศไทย ทําใหการซื้อสินคาจากคูคารายดังกลาวมีการ
จายชําระเปนเงินบาท ซึ่งสงผลใหความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวลดลง

สวนที่ 1 หนา 7

บริษัท ยูเรกา ดีไซน จํากัด (มหาชน)

สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้มีจํานวนรวม 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
โดยทั้งหมดเปนหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 170,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 29.41
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวของบริษัทหลังการเสนอขายครั้งนี้ โดยบริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญของบริษัท
เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยมีราคาเสนอขายหุนละ [•] บาท รวมเปนเงินจาก
การเสนอขายหุนทั้งหมดในครั้งนี้ทั้งสิ้น [•] ลานบาท บริษัทจะเสนอขายหุนดังกลาวในวันที่ [•]
กลุมบริ ษัทมีวัต ถุประสงคในการใชเ งินที่ได รับจากการจํา หนายหุ นสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ หลังหั ก
คาใชจายตางๆ แลว ดังตอไปนี้
วัตถุประสงคการใชเงิน

จํานวนเงิน (ลานบาท)

ระยะเวลาการใชเงินโดยประมาณ

1. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
2. ลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการใหบริการออกแบบและ
ผลิตเครื่องจักร

xx.00

ภายในป 2555

xx.00

ภายในป 2555

รวม

xx.00

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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