บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
ข้อมูลสรุ ป (Executive Summary)
U

สรุ ปข้ อมูลสําคัญของหุ้นนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูล และร่ างหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อสรุ ป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะ และความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลใน
หนังสือชีช้ วนโดยละเอียดก่ อนการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถดูแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีช้ วน
ฉบับเต็มได้ ท่ ี www.sec.or.th
สรุ ปข้ อมูลสําคัญของการเสนอขายหุ้นสามัญต่ อประชาชนครัง้ แรก (Initial Public Offering - "IPO")
บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอนซ์ จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: [●])
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย:
ผู้เสนอขาย: บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอนซ์ จํากัด (มหาชน) ("บริ ษัทฯ")
ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจผลิต และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
จํานวนหุ้นที่ เ สนอขาย: หุ้น 216,312,400 คิ ด เป็ นร้ อยละ 25 ของจํ า นวนหุ้น สามัญ ที่ ออกและเรี ย กชํ า ระแล้ ว ทัง้ หมดของ
บริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้
ราคาเสนอขายต่ อประชาชน: [●] บาทต่อหุ้น มูลค่ าการเสนอขาย: [●] บาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพในช่ วง 90 วันก่ อนหน้ า  ไม่มี
 มี จํานวนหุ้นหรื อหลักทรัพย์แปลงที่เสนอขาย...หุ้น
ราคาเสนอขาย..........................บาท
มูลค่ าที่ตราไว้ (par): 0.5 บาทต่อหุ้น
มูลค่าตามราคาบัญชีตอ่ หุ้น (book value) [●] บาทต่อหุ้น
อัตราส่ วนราคาต่ อกําไร ("P/E Ratio"): [●] บาทต่อหุ้น
P/E Ratio ของบริ ษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน: [●]
ตลาดรอง:
 SET
 mai
เกณฑ์ เข้ าจดทะเบียน:
 profit test  market capitalization test
U

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน:
U

เพื่อนําไปใช้ ชําระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินที่ [●] ล้ านบาท
ใช้ ในการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ
เพื่ อ นํ า ไปใช้ เ ป็ นเงิ น ทุน หมุน เวี ย น และขยาย [●] ล้ านบาท
ธุรกิจในอนาคต

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล:
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นไม่ตํ่ากว่าร้ อย
ละ 25.0 ของกํ า ไรสุท ธิ รายปี (หลังหัก ภาษี เงิน ได้ นิ ติบุคคลและ
สํารองตามกฎหมาย) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี
อาจแตกต่ า งกั น ขึ น้ อยู่ กั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ สถานะการเงิ น
แผนการลงทุน ความจําเป็ นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดําเนิน
ธุรกิจ ขยายกิจการของบริ ษัทฯ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
U

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรั พย์ :
U

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมมีชื่อว่า “บริ ษัท วิคาส จํากัด” และในเวลาต่อมาได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษัท เมดิแคป
จํากัด” บริ ษัทฯ ได้ ถกู จัดตั ้งขึน้ ในปี 2524 มีทนุ จดทะเบียนเริ่ มต้ น 5,000,000 บาท โดยมีนาย กิริต ชาห์ เป็ นผู้ก่อตังบริ
้ ษัทฯ โดยเริ่ มดําเนิ น
ธุรกิจรับจ้ างผลิตแคปซูลเจลาตินนิ่ม (“แคปซูลเจลนิ่ม" หรื อ "soft gel capsule”) ที่โรงงานผลิตแห่งแรกของบริ ษัทฯ ในจังหวัดสมุทรปราการ

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 1

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
ประเทศไทย ซึ่ง ณ เวลานัน้ ประเทศไทยยังไม่มีผ้ ูผลิ ต แคปซูล เจลนิ่ ม และต้ องอาศัย การนํ าเข้ าผลิ ต ภัณ ฑ์ เจลนิ่ มจากประเทศเยอรมนี
ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ โรงงานผลิตของบริ ษัทฯ ในขณะนัน้ มีสายการผลิต 2 สายการผลิต และมีกําลังการผลิตแคปซูลเจลนิ่ม 230
ล้ านแคปซูลต่อปี
ในปี 2529 บริษัทฯ ได้ รับจ้ างผลิตยา Nifedipine (ซึง่ เป็ นยาสําหรับโรคความดันโลหิตสูง และเจ็บแน่นหน้ าอก) ให้ กับบริ ษัท เบอร์ ลินฟาร์ มาซู
ติคอลอินดัสตรี ้ จํากัด (Berlin Pharmaceutical Industry Co., Ltd.) โดย Nifedipine เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสําเร็ จอย่างสูงของบริ ษัทฯ
และบริ ษัท เบอร์ ลินฟาร์ มาซูติคอลอินดัสตรี ้ จํากัด ทําให้ บริ ษัทฯ กลายเป็ นหุ้นส่วนการผลิตแต่เพียงผู้เดียว (exclusive manufacturing
partnership) การเป็ นหุ้นส่วนการผลิตดังกล่าว เป็ นจุดเริ่ มต้ นของธุรกิจรับจ้ างผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของผู้อื่น (OEM) และ
ยังสร้ างชื่อเสียงการเป็ นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาของบริ ษัทฯ อีกด้ วย
บริษัทฯ เริ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ภายใต้ บริ ษัท เมก้ า โปรดักส์ จํากัด (ซึง่ ปั จจุบนั คือบริ ษัท เมก้ าไลฟ์ไซแอ็นซ์
พีทีวาย จํากัด) ในปี 2537 บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อเครื่ องหมายการค้ าเมดิคราฟท์ (MedicraftsTM) และเครื่ องหมายการค้ าอื่นที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งถือเป็ น
จุดเริ่มต้ นของการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าMega We CareTM ของบริ ษัทฯ
P

P

P

P

ในปี 2538 บริษัทฯ ได้ เปิ ดสํานักงานผู้แทน (representative office)ในประเทศเวียดนามและจัดตังบริ
้ ษัทย่อยในประเทศเมียนมาร์ ในปี ต่อมา
บริษัทฯ ได้ จดั ตั ้งบริ ษัทย่อยในประเทศกัมพูชา และเริ่ มดําเนินธุรกิจในประเทศดังกล่าว เพื่อขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Mega
We CareTM ของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในประเทศเหล่านัน้ ในการให้ บริ การด้ านการตลาด การขาย งาน
ด้ านการบริ การขนส่ง และจัดจําหน่ายสินค้ า (โลจิสติกส์) ให้ แก่บริ ษัทยาต่างชาติ และบริ ษัทสินค้ าอุปโภคบริ โภค(fast moving consumer
goods หรือ FMCG)และจากการขยายตลาดเข้ าสูป่ ระเทศเวียดนาม ประเทศเมียนมาร์ และประเทศกัมพูชา ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นถึงโอกาส
ในการทําธุรกิจในประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ และได้ ขยายธุรกิจเข้ าสูต่ ลาดดังกล่าว อย่างต่อเนื่องในปี ต่อๆ มา
P

P

ในปี 2543 บริษัทฯ ได้ ปรับโครงสร้ างการดําเนินธุรกิจออกเป็ น 2 ธุรกิจ คือธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ (ปั จจุบนั อยู่
ภายใต้ เครื่องหมายการค้ า “Mega We CareTM”) และธุรกิจการจัดจําหน่าย (ปั จจุบนั อยู่ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “MaxxcareTM”) แผนกการ
ผลิตของบริษัทฯ จะมุง่ เน้ นการผลิตเพื่อรองรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ เป็ นหลัก และหากมี
กําลังการผลิตส่วนเกิน บริ ษัทฯ จะรับจ้ างผลิต (OEM) สินค้ าภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทลูกค้ า
P

P

P

P

P

P

ในปี 2545 บริ ษัท ฯ ได้ เช่าโรงงานผลิต ในแดนเดนอง (Dandenong) เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียเนื่ องจากบริ ษั ทฯ ได้ เล็งเห็นว่า
กฎเกณฑ์กํากับดูแลธุรกิจยา และผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพในประเทศออสเตรเลีย มีความชัดเจน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มบํารุ งสุขภาพ
(nutraceutical products) และยาทางเลือก (complementary medicine) ซึง่ ความชัดเจนเหล่านัน้ จะทําให้ บริ ษัทฯ สามารถลดระยะเวลาใน
การนําผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ ออกสูต่ ลาดเป้าหมายได้ เร็ วขึน้ ณ ปั จจุบนั โรงงานของบริ ษัท
ฯ ในประเทศออสเตรเลีย ดําเนินการผลิตและบรรจุ ยาเม็ด แคปซูลแข็ง และยาผง อย่างต่อเนื่อง
P

P

ณ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีโรงงานผลิตทังสิ
้ ้น 3 โรง โดย 2 โรงตังอยู
้ ่ในประเทศไทย และอีก 1 โรงตังอยู
้ ่ในประเทศออสเตรเลีย บริ ษัทฯ มีกําลังการ
ผลิตแคปซูลเจลนิ่มรวมทังสิ
้ ้น 2.1 พันล้ านแคปซูลต่อปี (ซึง่ จะเพิ่มเป็ น 3.8 พันล้ านแคปซูลต่อปี หลังจากการขยายสายการผลิตเพิ่มอีก 8 สาย
ที่โรงงานผลิตในประเทศไทย ซึ่งจะติดตัง้ แล้ วเสร็ จในเดือนมกราคม 2557) แคปซูลเจลแข็งจํานวน 116.7 ล้ านแคปซูลต่อปี ยาเม็ดจํานวน
239.9 ล้ านเม็ดต่อปี และยาผงจํานวน 650.0 เมตริ กตันต่อปี โดยบริ ษัทฯ คาดว่ากําลังการผลิตปั จจุบันของบริ ษัทฯ สามารถรองรับความ
ต้ องการจากการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตของบริ ษัทฯ สําหรับช่วง 3 ถึง 5 ปี ข้ างหน้ าได้

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 2

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่
U

ผู้ถือหุ้น

ก่ อนการเสนอขายหุ้นสามัญ
แก่ ประชาชน
ร้ อยละ1

จํานวนหุ้น

P

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่
ประชาชน
ร้ อยละ1

จํานวนหุ้น

P

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่
ประชาชน และใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ อี อก และเสนอให้ แก่
พนักงาน
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ1
P

กลุม่ ตระกูลชาห์
บริ ษัท ยูนิสเตรทช์ จํากัด
บริ ษัท โกลเบ๊ กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษัท จี.เปรมจี เทรดดิ ้ง พีทีอี จํากัด
นางสาวนิชิต้า ชาห์
นางสาวสมิหรา ชาห์
นายอิษฎ์ชาญ ชาห์

433,311,400
27,689,360
7,058,060
21,717,140
21,717,140
21,717,140

58.92
3.76
0.96
2.95
2.95
2.95

433,311,400
177,448
10,586,028
10,586,028
10,586,028

50.08
0.02
1.22
1.22
1.22

433,311,400
177,448
10,586,028
10,586,028
10,586,028

49.58
0.02
1.21
1.21
1.21

รวมกลุม่ ตระกูลชาห์

533,210,240

72.50

465,246,932

53.77

465,246,932

53.24

72,813,580
18,203,300
18,203,300
18,203,300
18,203,300

9.90
2.48
2.48
2.48
2.48

63,532,716
15,883,095
15,883,095
15,883,095
15,883,095

7.34
1.84
1.84
1.84
1.84

63,532,716
15,883,095
15,883,095
15,883,095
15,883,095

7.27
1.82
1.82
1.82
1.82

145,626,780

19.80

127,065,096

14.69

127,065,096

14.54

56,624,180

7.70

56,624,180

6.54

56,624,180

6.48

-

8,652,494

0.99

216,312,400

24.75

873,901,102

100.00

U

กลุม่ ผู้บริ หาร
U

นายวิเวก ดาวัน
นายพระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์
นายสุดีล กวานเดย์
นายโธมัส อับบราฮัม
นางสาวดวงนภา ตงศิริ
รวมกลุม่ ผู้บริ หาร
อื่นๆ
U

พนักงานผู้ซื ้อใบสําคัญแสดงสิทธิภายใต้
โครงการให้ สทิ ธิซื ้อหุ้นแก่พนักงาน (ESOP)

-

-

-

IPO

-

-

216,312,400

U

รวมทัง้ สิน้
หมายเหตุ:

735,461,200
P

1

100.00

865,248,608

25.00
100.00

ร้อยละของทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ
P

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 3

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
สัดส่ วนรายได้ แต่ ละกลุ่มธุรกิจ:
ปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553

ปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554

ร้ อยละ1

รายได้

P

รายได้

ปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555

ร้ อยละ1

รายได้

P

งวดสามเดือนสิ ้นสุด
งวดสามเดือนสิ ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2555 วันที่ 31 มีนาคม 2556

ร้ อยละ1
P

ร้ อยละ1

รายได้

รายได้

P

ร้ อยละ1
P

(หน่วยล้ านบาท ยกเว้ นร้ อยละ)
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมาย
การค้ าMega We CareTM
(หลังหักรายการระหว่างกัน
(intersegment))2
ธุรกิจจัดจําหน่ายภายใต้
เครื่ องหมายการค้ า MaxxcareTM3
P

1,977.8

47.2

2,297.1

46.9

2,700.3

44.7

592.0

44.6

696.8

45.3

1,764.5

42.1

2,117.00

43.3

2,766.7

45.8

616.2

46.4

719.3

46.7

416.5

9.9

442.7

9.0

497.7

8.2

107.5

8.1

113.4

7.4

27.5

0.7

37.3

0.8

70.1

1.2

11

0.8

10.1

0.7

4,186.2

100

4,894.1

100

6,034.8

100

1,326.7

100

1,539.5

100

P

P

P

ธุรกิจรับจ้ างผลิตสินค้ า(OEM)
4

รายได้ อื่นๆ
P

รวม

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ
1
หมายเหตุ:
ร้ อยละของรายได้ รวม
2
บริ ษัทฯ ดําเนินการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ผ่านหน่วยงานจัดจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัทฯ โดยมีการคิดค่าธรรมเนียมค่าจัดจําหน่ายสินค้ า ซึ่งเป็ นอัตรา
เดียวกับที่หน่วยงานดังกล่าวคิดกับบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกรวมอยู่ในรายได้ จากธุรกิจจัดจําหน่ายภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า MaxxcareTM
3
รายได้ ของธุรกิจการจัดจําหน่ายสินค้ าภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า MaxxcareTM เป็ นรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ ของลูกค้ าภายนอก ซึ่งบริ ษั ทฯ ได้ รับค่าบริ การตามที่ตกลงล่วงหน้ า (preagreed margin) จากรายได้ ดงั กล่าว ทังนี
้ ้รายได้ คา่ บริการดังกล่าวรวมถึงรายได้ จากการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริษัทฯ ด้ วย
4
รายได้ อื่นๆ รวมถึงกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รายได้จากการลงทุน และรายได้ อื่นๆ
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

คณะกรรมการบริษัทฯ:
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2556 ประกอบด้ ว ย
กรรมการจํานวน 10 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ

ตําแหน่ ง

นายมีชยั วีระไวทยะ

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ

นายอลัน แคม

กรรมการ/กรรมการ
อิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

นายมนู สว่างแจ้ ง

กรรมการ/กรรมการ
อิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

นายต่อ สันติศิริ

กรรมการ/กรรมการ
อิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

นายกิริต ชาห์

กรรมการ/กรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

นายอิษฎ์ชาญ ชาห์

กรรมการ

นางสาวสมิหรา ชาห์

กรรมการ

P

P

P

สรุ ปปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญของบริ ษัทฯ:
1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
 ธุรกิ จ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ อาจ
ได้ รับผลกระทบในทางลบหากบริ ษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันในตลาด
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 บริ ษัทฯ อาจไม่ประสบความสําเร็ จในการนําผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ าสู่
ตลาด
 บริ ษั ท ฯ อาศั ย ผู้ จั ด จํ า หน่ า ยในการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ ายใต้
เครื่ องหมายการค้ า Maga We CareTM ของบริ ษัทฯ
 หากบริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถรั ก ษาฐานลูก ค้ า สํ า หรั บ ธุ ร กิ จการจัด
จําหน่ายภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า MaxxcareTM ของบริ ษัท ฯ
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้
 หากบริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ จั ด จํ า หน่ า ยภายใต้
เครื่ องหมายการค้ า MaxxcareTM ได้ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้
 หากต้ นทุ น วั ต ถุ ดิ บ ของบริ ษั ท ฯ เพิ่ ม ขึ น้ หรื อ บริ ษั ท ฯ อาจไม่
สามารถจัด หาวัต ถุดิ บ ได้ ใ นราคา และคุณ ภาพที่ ต้ องการ อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้
 ทีมงานด้ านการตลาด และทีมงานด้ านการขายของบริ ษัทฯ อาจ
ต้ องเผชิญกับความเสี่ยงที่หลากหลาย
 หากต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ ของบริ ษั ท ฯ เพิ่ ม ขึ น้ หรื อ บริ ษั ท ฯ อาจไม่
สามารถจัด หาวัต ถุดิ บ ได้ ใ นราคา และคุณ ภาพที่ ต้ องการ อาจ
P

P

P

P

P

P

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 4

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
นายชีราช อีรัช ปุณวาลา

กรรมการ

นายวิเวก ดาวัน

กรรมการ/กรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

นายโธมัส อับบราฮัม

กรรมการ

นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการ บริ ษัทฯ ตาม
มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั ง้ ที่ 3/2556 เมื่ อ วั น ที่ 22
พฤษภาคม 2556



















ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้
บริ ษัทฯ ใช้ โรงงาน และคลังสินค้ าของตนเองเป็ นหลักในการผลิต
และจัดเก็บผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ การหยุดชะงักของโรงงานผลิต
ในปั จจุบนั อาจทําให้ รายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ ลดลง และ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิ จ ผลการดํ า เนิ น งาน และฐานะ
ทางการเงินของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
การที่มีผลิตภัณฑ์ปลอมในตลาดค้ าปลีกของผลิตภัณฑ์ยา อาจ
ทํา ให้ เครื่ องหมายการค้ า และชื่อเสี ยงของบริ ษั ทฯ ได้ รับ ความ
เสียหาย และส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
หากบ ริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถคุ้ มค รองท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญญ า
เครื่ องหมายการค้ า และความลับ ทางการค้ า ของบริ ษั ท ฯ อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุ รกิ จ ผลการดํ า เนิ นงาน ฐานะทาง
การเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
ความเสี่ยงบางประการในการประกอบธุรกิจในประเทศเมียนมาร์
อัตราเงินเฟ้อในประเทศเวียดนาม และการผันผวนของค่าเงินดอง
อาจทํ า ให้ ต้ นทุ น การดํ า เนิ น งานและค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานในประเทศเวียดนามของบริ ษัทฯ ปรับเพิ่มสูงขึ ้น
ในประเทศเวียดนาม ความสามารถในการกําหนดราคาขายของ
ผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ ตามกลไกตลาดนัน้ ได้ ถกู ควบคุมโดยการ
จํากัดราคาของรัฐบาล
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุ รกิ จ ผลการดํ า เนิ นงาน ฐานะทาง
การเงินหรื อโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
การเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของบริ ษั ท ฯ ส่ ว นหนึ่ ง ขึ น้ อยู่กั บ การ
เพิ่ มขึ น้ ของรายได้ สุท ธิ ส่ว นบุค คลที่ แ ท้ จริ ง (real disposable
income) และค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่อหัว (per capita spending) ใน
ประเทศต่างๆ ที่ บ ริ ษัท ฯ ประกอบธุ รกิ จอยู่ ซึ่งอาจไม่เติ บ โตได้
รวดเร็ ว เท่า กับ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมา หรื อ อาจไม่ มีก ารเติ บ โตเลยก็
เป็ นได้
บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถต่ออายุใบรับรอง และใบอนุญาตอื่นๆ ใน
การประกอบธุ ร กิ จของบริ ษั ท ฯ ได้ นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ อาจไม่
สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดทางกฎหมายและมาตรฐานบัญชีที่
มีการบังคับใช้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรื อมีการแก้ ไข ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิ จ ฐานะทางการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ
สินค้ าคงเหลืออาจอยูใ่ นระดับที่ไม่เพียงพอ หรื อมากเกินไป ส่งผล
ให้ ค่ า ใช้ จ่า ยในการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ เพิ่ มขึ น้ หรื อทํ า ให้
บริ ษัทฯ สูญเสียยอดขาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ
ผลการดํ าเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ น และโอกาสทางธุ รกิ จของ
บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
สภาพเศรษฐกิ จ การเมื อง สัง คม และนโยบายของรั ฐ บาลใน
ตลาดที่ สํ า คั ญ บางแห่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ผลการ
ดําเนิ นงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิ จของบริ ษัท ฯ
อย่างมีนยั สําคัญ

 บริ ษั ท ฯ มี ก ารดํ า เนิ น งานที่ เกี่ ย วข้ องกับ วัต ถุอัน ตรายและต้ อ ง
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับด้ านสิ่งแวดล้ อม ซึ่งอาจทําให้
บริ ษัทฯ มีข้อจํากัด ในการดําเนินธุรกิจ และมีคา่ ใช้ จา่ ยสูงขึ ้นได้

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 5

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
 ธุรกิ จผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Mega We CareTM
ของบริ ษัทฯ อยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลอย่างเข้ มงวด และข้ อบังคับ
ของทางราชการ ในอนาคตอาจสร้ างภาระเพิ่มให้ แ ก่ ธุรกิ จของ
บริ ษัทฯ และส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิ จ ผลการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงิ น และโอกาสทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ อย่ า งมี
นัยสําคัญ
 บริ ษัทฯ อาจต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ จากสินค้ าที่
ไม่ปลอดภัย (product liability) การบาดเจ็บของบุคคล หรื อข้ อ
เรี ยกร้ องกรณี การทําให้ ผ้ ูอื่นเสียชีวิต หรื อการเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์
สําหรับผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทฯ
 ประกันภัยของบริ ษัทฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ
 บริ ษั ท ฯ อาจไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การหาโอกาสในการได้ ม าซึ่ ง
โครงการในอนาคต หรื อ ไม่ส ามารถดํ า เนิ น การให้ โครงการใน
อนาคตประสบผลสําเร็ จ
 การดําเนิ นงานทางการเงินของบริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย
 ความเสี่ยงจากอุบตั ิเหตุ
 ความเสี่ยงด้ านการขนส่ง
 สัด ส่ ว นการถื อ หุ้ นในบริ ษั ท ฯ ที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามกฎหมาย หรื อ
กฎระเบียบในประเทศไทย อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
การประกอบธุรกิจบางประเภทของบริ ษัทฯ
1.2 ความเสี่ยงในการบริ หารจัดการ
 บริ ษัทฯ อาศัยความรู้ความสามารถของผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เป็ น
สําคัญในการบริ หารจัดการ ธุรกิ จ หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถรักษา
ไว้ ซงึ่ ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบ
ต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯอย่างมีนยั สําคัญ
 กลุม่ ผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สามารถควบคุมเสียง
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
 ความเสี่ยงจากการนําหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถจ่าย หรื ออาจเลือกที่จะไม่จา่ ยเงินปั นผล
 ความสามารถของผู้ถื อ หุ้น ในการเข้ า จองซื อ้ หุ้น สํ า หรั บ กรณี ที่
บริ ษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถื อ
หุ้นมีจํากัด
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ หลัง
เข้ าทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
P

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 6

P

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
สรุ ปฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
จํานวน

ณ วันที่ 31 มีนาคม

2554
ร้ อยละ

1

จํานวน

P

2555
ร้ อยละ

1

จํานวน

P

2556
ร้ อยละ

1

ร้ อยละ1

จํานวน

P

P

(หน่วยเป็ นล้ านบาท ยกเว้ นจํานวนร้ อยละ)
รวมสินทรั พย์

2,220.7

100.0

3,227.6

100.0

4,135.3

100.0

4,491.9

100.0

รวมหนีส้ ิน
รวมส่ วนของผู้
ถือหุ้น

1,335.7

61.1

1,971.4

61.1

2,509.0

60.7

2,724.4

60.7

885.1

39.9

1,256.3

38.9

1,626.2

39.3

1,767.5

39.3

หมายเหตุ
P

1

ร้ อยละของสินทรัพย์รวม

P

สรุ ปผลกําไรขาดทุน
ปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553

2554

จํานวน ร้ อยละ
รายได้ จากการขาย
และให้ บริ การ
ต้ นทุนขายและ
ให้ บริ การ

งวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม

1
P

จํานวน

2555
ร้ อยละ

1
P

จํานวน

2555
ร้ อยละ

1
P

จํานวน

2556
ร้ อยละ

1
P

ร้ อยละ1

จํานวน

P

(หน่วยเป็ นล้ านบาท ยกเว้ นจํานวนร้ อยละ)
4,158.7

100.0

4,856.8

100.0

5,964.8

100.0

1,315.7

100.0

1,529.5

100.0

(2,147.4)

(51.6)

(2,548.0)

(52.5)

(3,331.5)

(55.9)

(698.4)

(53.1)

(886.0)

(57.9)

2,011.3

48.4

2,308.8

47.5

2,633.3

44.1

617.2

46.9

643.4

42.1

กําไรสุทธิสําหรั บ
งวด

369.8

8.9

458.3

9.4

557.1

9.3

180.9

13.7

113.9

7.4

กําไรสุทธิต่อหุ้น2

55.1

-

68.3

-

83.1

-

26.9

-

16.9

-

กําไรขัน้ ต้ น

P

หมายเหตุ
P

1
P

2
P

ร้อยละของรายได้ จากการขายและบริ การ
งบการเงินของบริษัทฯ
P

P

P

สรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
หน่ วย
2553
1,2

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

งวดสามเดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนาคม
25561,2

ปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554

2555

P

ร้ อยละ

47.4

43.5

38.7

26.8

ร้ อยละ

15.8

16.8

15.1

10.6

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.5

1.6

1.5

1.5

อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.6

0.6

0.7

0.7

P

1,2

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
P

1

หมายเหตุ:

P

P

2
P

อัตราส่วนทางการเงินสําหรับปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 คํานวณโดยใช้ ยอดต้ นงวดจากงบการเงินรวมสําหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งเป็ นงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว แต่ยงั
ไม่มีการปรับปรุงรายการ
อตั ราส่วนทางการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 คํานวณโดยวิธีปรับค่าให้ เป็ นรายปี (Annualize)
P

สรุ ปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา:
บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์กลุ่มบํารุ งสุขภาพ โดยมีสํานักงาน
ใหญ่ตั ้งอยูท่ ี่กรุงเทพมหานคร บริ ษัทฯ มีการพัฒนา ผลิต ทําการตลาด ขาย และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชนนํ
ั ้ าของบริ ษัทฯ ซึ่งประกอบด้ วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพ (nutraceutical products) ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง่ แพทย์ (prescription pharmaceutical products) และ
ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์ เตอร์ (OTC products) นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังเป็ นผู้นําในธุรกิจการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์
ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์ เตอร์ และสินค้ าอุปโภคบริ โภคในหลายประเทศทั่วโลก โดยบริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับประเทศกําลังพัฒนาซึ่งมี
ศักยภาพการเติบโตอย่างรวดเร็ ว

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 7

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ มีรายได้ จากการดําเนินธุรกิจจาก 3 กลุม่ ธุรกิจ ดังต่อไปนี ้
(1)

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ – รายได้ จากธุรกิจดังกล่าวประกอบด้ วยรายได้ จาก
การผลิ ต การทํา การตลาด และการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ภ ายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษั ทฯ ซึ่งได้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มบํารุ งสุขภาพ (nutraceutical products) ผลิตภัณ ฑ์ ยาตามใบสั่งแพทย์ (prescription pharmaceutical
products) และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC products)
P

P

P

(2)

ธุรกิจการจัดจํา หน่ายภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า MaxxcareTM – รายได้ จากธุรกิ จดังกล่าวประกอบด้ วยรายได้ จากการทํ า
การตลาด ขาย และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ เอง และผลิตภัณฑ์ของ
ลูกค้ าภายนอก
P

P

P

(3)

P

P

ธุรกิจรับจ้ างผลิต (OEM) – รายได้ จากธุรกิจดังกล่าวประกอบด้ วยรายได้ จากการให้ บริ การผลิตผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ าภายนอก

สําหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมทังหมด
้
เท่ากับ 4,186.2 ล้ านบาท 4,894.1
ล้ านบาท และ 6,034.8 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อเพิ่มขึ ้น 707.9 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.9 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ 1,140.7 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 23.3 ในปี 2555 การเพิ่มขึ ้นของรายได้ ดงั กล่าวเป็ นผลมาจาก
(1)

รายได้ จากการขายจากธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 1,977.8 ล้ านบาท
2,297.1 ล้ านบาท และ 2,700.3 ล้ านบาท ในปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 ตามลําดับ หรื อเพิ่มขึน้
319.4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.1 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ 403.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 17.6 ในปี 2555 ทังนี
้ ้ การเพิ่มขึน้ ของ
รายได้ ข้างต้ นเกิดจากปริ มาณสินค้ าที่ขายได้ เพิ่มขึ ้น รวมถึงการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมส่งเสริ มการขายและการ
โฆษณาของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศเมียนมาร์

(2)

รายได้ จากธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า MaxxcareTM ซึ่งเท่ากับ 1,764.5 ล้ านบาท 2,117.0 ล้ านบาท และ
2,766.7 ล้ านบาท ในปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 หรื อเพิ่มขึน้ 352.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20.0 ใน
ปี 2554 และเพิ่มขึ ้น 649.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 30.7 ในปี 2555 ตามลําดับ ทังนี
้ ้ สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ข้างต้ น
มาจากจํานวนของลูกค้ าที่วา่ จ้ างให้ บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายที่เพิ่มขึ ้น และการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวในประเทศเมียนมาร์

P

P

P

P

นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการเปลี่ยนรู ปแบบการจัดจําหน่ายระหว่างบริ ษัทฯ กับลูกค้ าบริ ษัทข้ ามชาติรายหนึ่งในประเทศเมียน
มาร์ โดยในอดี ต บริ ษั ท ย่ อยของบริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ารการจัด จํ า หน่ า ยแก่ ลูก ค้ า รายดังกล่า ว และบัน ทึกรายได้ ใ นรู ป ของ
ค่าธรรมเนียมการให้ บริ การจัดจําหน่ายสินค้ า อย่างไรก็ ดี ตังแต่
้ เดือนกันยายน 2555 เป็ นต้ นมา บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้
เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจโดยทําการจัดซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคจากลูกค้ าบริ ษัทข้ ามชาติที่วา่ จ้ าง และนําไปจัดจําหน่ายต่อ บริ ษัทฯ จึง
บัน ทึกรายได้ จากการขายเท่ากับมูลค่าของผลิ ตภัณฑ์ ที่จําหน่า ยได้ แทนที่ จะบัน ทึก เฉพาะค่าธรรมเนี ย มการให้ บริ การจัด
จําหน่ายสินค้ า ด้ วยเหตุนี ้ รายได้ จากธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า MaxxcareTM จึงเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสําคัญ
ในปี ดังกล่าว
P

(3)

P

รายได้ จากธุรกิจรับจ้ างผลิต (OEM) ซึง่ เท่ากับ 416.5 ล้ านบาท 442.7 ล้ านบาท และ 497.7 ล้ านบาท ในปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 หรือเพิ่มขึ ้น 26.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6.3 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ 55.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
12.4 ในปี 2555 ตามลําดับ ทังนี
้ ้ การเพิ่มขึ ้นของรายได้ ข้างต้ นเกิดจากการที่ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ มีความต้ องการว่าจ้ างให้ บริ ษัทฯ
ผลิตผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าดังกล่าวเพิ่มขึ ้น
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บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
สําหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมทังหมด
้
เท่ากับ 1,326.7 ล้ านบาท และ
1,539.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 212.9 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.0 การเพิ่มขึ ้นของรายได้ ดงั กล่าวเป็ นผลมาจาก
(1)

รายได้ จากการขายจากธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 592.0 ล้ านบาท
และ 696.8 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2556 ตามลําดับ หรื อเพิ่มขึน้ 104.9 ล้ านบาท
หรือร้ อยละ 17.7 ทังนี
้ ้ การเพิ่มขึ ้นของรายได้ ข้างต้ นเกิดจากปริ มาณสินค้ าที่ขายได้ เพิ่มขึ ้น อันเป็ นผลมาจากการดําเนินกิจกรรม
ทางการตลาด กิจกรรมส่งเสริ มการขายและการโฆษณาของบริ ษัทฯ ที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

(2)

รายได้ จากธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า MaxxcareTM ซึ่งเท่ากับ 616.2 ล้ านบาท และ 719.3 ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ 103.1 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.7 ทัง้ นี ้ การเพิ่มขึน้ ของรายได้ ข้างต้ นเกิดจากอุปสงค์ ของผลิตภัณฑ์ ที่บริ ษัทฯ เป็ น
ตัวแทนจําหน่ายปรับตัวสูงขึ ้น รวมถึงการเปลี่ยนรู ปแบบการจัดจําหน่ายกับบริ ษัทลูกค้ ารายหนึ่งในประเทศเมียนมาร์ ตามที่ได้
กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น

(3)

รายได้ จากธุรกิจรับจ้ างผลิต (OEM) ซึง่ เท่ากับ 107.5 ล้ านบาท และ 113.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 5.9 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5.5 ทังนี
้ ้
การเพิ่มขึน้ ของรายได้ ข้า งต้ น เกิ ดจากการที่ลูก ค้ าของบริ ษั ทฯ มีค วามต้ องการว่าจ้ างให้ บ ริ ษัท ฯ ผลิต ผลิ ตภัณ ฑ์ ข องลูกค้ า
ดังกล่าวเพิ่มขึ ้น

P

P

P

P

กําไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ สําหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 เท่ากับ 369.8 ล้ านบาท 458.3 ล้ านบาท
และ 557.1 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อเพิ่มขึ ้น 88.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 23.9 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ 98.8 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 21.6 ใน
ปี 2555 การเพิ่มขึน้ ของกําไรสุทธิ ดงั กล่าวเป็ นผลมาจากรายได้ จากการขายและให้ บริ การของบริ ษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะ
ธุรกิ จผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัท ฯ และธุรกิ จการจัดจํ าหน่ ายภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
MaxxcareTM
P

P

P

กําไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2556 เท่ากับ 180.9 ล้ านบาท และ 113.9 ล้ าน
บาท ลดลง 67.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 37.1 การลดลงของกําไรสุทธิ ดงั กล่าวเป็ นผลมาจากการลดลงของกํ าไรขัน้ ต้ นจากธุรกิจการจัด
จําหน่ายภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า MaxxcareTM เนื่องจากปริ มาณ และชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ลกู ค้ าว่าจ้ างให้ บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายมี
การเปลี่ยนแปลง โดยค่าธรรมเนี ยมในการจัดจําหน่ายจะแตกต่างกัน ขึน้ อยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ส่งผลให้ กําไรขัน้ ต้ นของบริ ษัทฯ มี
ความผันผวน โดยเฉพาะเมื่อเปรี ยบเทียบกันในแต่ละไตรมาส ทังนี
้ ป้ ริ มาณ และชนิดของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวขึน้ อยู่กับแผนทางการตลาด
รายไตรมาสของลูกค้ าแต่ละราย โดยหากพิจารณาเป็ นรายปี ผลกระทบของความผันผวนดังกล่าวจะลดลง
P

P

ผลประกอบการที่เติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ ้น และมีสภาพคล่องสูง โดยมีกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานในปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 เท่ากับ 336.1
ล้ านบาท 266.7 ล้ านบาท 342.0 ล้ านบาท และ 22.3 ล้ านบาท ตามลําดับ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีโครงสร้ างทุนที่แข็งแกร่ งโดยอัตราส่วน
หนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.6 เท่า 1.6 เท่า 1.5 เท่าและ 1.5 เท่าตามลําดับ
ทัง้ นี ้ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้ วงเงินสินเชื่อหลักแก่ บริ ษัทฯ นัน้ เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 99.99 ของ
บริ ษัทหลักทรั พย์ กสิ กรไทย จํากั ด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นที่ป รึ กษาทางการเงิน และผู้ จัด การการจั ด จําหน่ าย และรั บประกั นการ
จําหน่ ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครัง้ นี ้ และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษัทฯ มียอดเงินต้ นคงค้ างกับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) รวมจํานวนประมาณ 425.2 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 100.0 ของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินทัง้ หมด
ของบริษัทฯ ทัง้ นีร้ ายละเอียดของเงินกู้ยืมดังกล่ าว ได้ ถูกเปิ ดเผยไว้ ในส่ วนที่ 2 หัวข้ อ 12 ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน
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นักลงทุนสัมพันธ์ :
นักลงทุนสัมพันธ์
ที่ตั ้งสํานักงานใหญ่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

investor@megawecare.com
120 หมู่ 11 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชัน้ 9 และ 10
ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
ประเทศไทย
+66 2 7694222
+66 2 7694244
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