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สรุปขอมูลสําคัญนี้เปนสวนหนึง่ ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูล
สรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย (“บริษทั ฯ”) ดังนั้น ผูลงทุนตอง
ศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผูจ ัดจําหนายหลักทรัพย หรืออาจศึกษาขอมูลได
จากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษทั ยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต.

สรุปขอมูลสําคัญของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนครั้งแรก (“IPO”)
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : [●])
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย:
ผูเสนอขาย : บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PCSGH”)
จํานวนหุน ที่เสนอขาย: 389,000,000 หุน (หุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทฯ) คิดเปนรอยละ 25.18 ของจํานวนหุน
สามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
มูลคาที่ตราไว : 1.00 บาท/หุน ราคาเสนอขายตอประชาชน : [●] บาท/หุน มูลคาการเสนอขาย: [●] บาท
ตลาดรอง:
 SET
MAI
เกณฑเขาจดทะเบียน:  Profit test
Market capitalization test  Holding company
วิธีคํานวณราคา:
Price/Earning ratio
 Book Building
อื่นๆ ....................
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (P/E ratio): [ ● ] (กรณีไมสามารถคํานวณได ใหแสดงเหตุผลไวดวย)
P/E ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน:
อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน (P/E ratio) เฉลี่ยของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยาน
ยนตเทากับ [●] (ดูรายละเอียดขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขายในสวนที่ 3 ขอ 4)
นโยบายการจายเงินปนผล: บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนตอ
ผูถือหุนเปนหลัก เชน การดํารงเงินไวเพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืม หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
สําหรับบริษัทยอย มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลัง
หักสํารองตามกฎหมาย อยางไรก็ดี คณะกรรมการและ/หรือผูถือหุนของบริษัทยอย จะพิจารณาจายเงินปนผลโดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เชน พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทยอย หรือเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืม
หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
ชี้แจงเรื่อง
กูยืมเงิน
จากผูถือ
หุนเพื่อ
จายเงิน
ปนผล

วัตถุประสงคการใชเงิน: เพื่อชําระคืนเงินกูยืมจากผูถือหุน
และ/หรือสถาบันการเงินสําหรับการจายเงินปนผลที่ประกาศ
ไปแลว และ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ

สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย:
1. ผูลงทุนในประเทศจํานวนรวม [●] หุน แบงเปน
 บุคคลทั่วไป ประมาณ [●] หุน
 นักลงทุนสถาบัน ประมาณ [●] หุน
 ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ประมาณ [●] หุน
2. ผูลงทุนในตางประเทศจํานวนรวม [●] หุน
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย:
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (“บริษัทฯ” หรือ “PCSGH”) จัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556
ในรูปแบบริษัทจํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท เพื่อวัตถุประสงคในการลงทุนหุนของ บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิรค
จํากัด (“PCW”) บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด (“PCD”) และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรจจิ้ง จํากัด (“PCF”) ซึ่งเปนบริษัทที่อยูใต
การควบคุมเดียวกันกับผูถือหุนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนอีก 1,420,000,000 บาท เปน 1,426,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,420,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และตอมาในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ รับชําระคาหุนสามัญจํานวน 1,150,000,000 หุน
โดยการรับชําระเปนเงินสดและโดยการแลกหุนกับหุนสามัญของ สามบริษัท ไดแก บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิรค จํากัด บริษัท
พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด และ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรจจิ้ง จํากัด ที่ราคาตามมูลคาที่ตราไว (par value) จากผูถือหุนเดิมของทั้ง
3 บริษัท ซึ่งคือ ครอบครัวรุงโรจนกิติยศ สงผลใหบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอย สาม บริษัท ไดแก บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น
เวิรค จํากัด ในสัดสวนรอยละ 100 บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด ในสัดสวนรอยละ 100 และ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรจจิ้ง
จํากัด ในสัดสวนรอยละ 100 ตอมาในที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ไดมีมติใหลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,426,000,000 บาท เปน 1,156,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดออกจําหนาย
จํานวน 270,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,156,000,000 บาท
เปน 1,545,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 389,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท สําหรับลักษณะ
การประกอบธุรกิจของ PCW PCD และ PCF (“บริษัทยอย”)เปนดังนี้
1.

บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิรค จํากัด

ผลิตชิ้นสวนยานยนตประเภทที่ใชความแมนยําสูง (Machining Products) ประเภทเครื่องยนต ระบบเกียร และระบบบังคับรถ
โดยวัตถุดิบหลักที่ PCW ใชในการผลิต ไดแก วัตถุดิบประเภทปฐมภูมิเชนเหล็กเสน และวัตถุดิบประเภททุติยภูมิ เชน เหล็กแปร
รูป และ อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
2.

บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด

ผลิตชิ้นสวนประเภทอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป โดยที่ PCD มีความชํานาญเปนพิเศษในการผลิตชิ้นสวนอลูมิเนียมขนาดใหญเนื่องจาก
เครื่องจักรสวนมากมีขนาดแรงฉีดตั้งแต 900 ตัน ถึง 2,500 ตัน ซึ่งสามารถผลิตชิ้นสวนขนาดใหญจําพวก Engine Crank Case,
Engine Oil Pan, Engine Cover, และ Transmission Case Housing เปนตน
3.

บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรจจิ้ง จํากัด

ผลิตชิ้นสวนยานยนตประเภทเหล็กแปรรูป (Forging Products) เพื่อขายให PCW นําไปใชตอในการผลิตสินคาสําเร็จรูปบาง
กลุมของ PCW โดย PCF มีความชํานาญพิเศษในการผลิตชิ้นสวนประเภทเหล็กแปรรูปรอนจําพวก Micro Alloy Steel ซึ่งเปน
เหล็กที่มีลักษณะพิเศษมีคาความแข็งสูงหลังจากการผานการขึ้นรูปรอนแลว เชน Common Rail, ชิ้นสวนปมหัวฉีดดีเซล,
Knuckle, Gear, และ Drive Shaft เปนตน นอกจากนั้น PCF มีความชํานาญเปนพิเศษในการผลิตเหล็กแปรรูปรอนที่มีขนาด
ใหญมีแรงตีเหล็กสูงตั้งแต 1,600 ตัน ถึง 6,000 ตัน เชน เพลาขอเหวี่ยง, Knuckle, และ เพลาถวงสมดุล เปนตน
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นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ:
เพื่อใหการลงทุนของบริษัทฯ เปนไปอยางมีหลักการที่เหมาะสม บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการลงทุนเพื่อใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงาน ดังตอไปนี้


บริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการผลิตชิ้นสวนยานยนต ธุรกิจที่มีศักยภาพ สามารถทํารายได และกําไรที่
สม่ําเสมอ และผานการวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนแลว โดยอาจเปนธุรกิจที่กําลังดําเนินการแลว หรือยังไมเริ่ม
ดําเนินการก็ได



ธุรกิจที่บริษัทฯ จะลงทุนตองมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายชําระภาระหนี้ และดอกเบี้ยจาย



ธุรกิจที่บริษัทฯ จะลงทุนตองใหผลตอบแทนที่เหมาะสมในความเสี่ยงที่ยอมรับได



บริษัทฯ จะจัดใหมีผูบริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการทําธุรกิจนั้นๆ เขาไปดูแลการลงทุน
ดังกลาวของบริษัทฯ



บริษัทฯ จะจัดใหมีตัวแทนของบริษัทฯ ไปทําหนาที่กรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ลงทุนเสมอ ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
สัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ



บริษัทฯ จะไมลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือผิดหลักศีลธรรม



การลงทุนของบริษัทฯ ตองผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ตามที่
ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่
เกี่ยวของกําหนดไว



บริษัทฯ จะรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทที่เขาไปลงทุนใหคณะกรรมการของบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส
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คณะกรรมการบริษัท:

ผูถือหุนรายใหญ:
รายชื่อผูถือหุน
1. นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ
2. นางวรรณา เรามานะชัย
3. นายพลเอก รุงโรจนกิติยศ
4. ประชาชน
รวม

ภายหลังการเสนอขาย
หุนสามัญตอประชาชน
จํานวนหุน
578,000,000
577,999,990
10
389,000,000
1,545,000,000

รอยละ
37.41
37.41
0.00
25.18
100.00

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในสวนที่ 2 ขอ 8
โครงสรางเงินทุน

ชื่อ
1. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ
นางวรรณา เรามานะชัย
นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล
นายอังกฤษ รุงโรจนกิติยศ
นายกุญชร เรามานะชัย
นายพลเอก รุงโรจนกิติยศ
นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล

9. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ กรรมการ
อิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
2556 มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท โดยอนุมัติแตงตั้งนาย
อังกฤษ รุงโรจนกิติยศ เปนกรรมการบริษัท แทนนายเทตซึโอะ
โทมาโก ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท

สัดสวนรายได:
งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ

ผลิตภัณฑ Machining (PCW)
ผลิตภัณฑ Die Casting (PCD)
ผลิตภัณฑ Forging (PCF)
รายไดรวมสามบริษัท
ปรับปรุงตัดรายการซื้อขายสินคา
ระหวางบริษัทยอย2/
รายไดจากการขาย
ตามงบการเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ และงบ
การเงินรวม
หมายเหตุ:

1/
2/

งบการเงินรวม
งวดเกาเดือน
2553
2554
2555
สิ้นสุด 30 ก.ย. 2556
ลานบาท รอยละ1/ ลานบาท รอยละ1/ ลานบาท รอยละ1/ ลานบาท รอยละ1/
2,502.4
80.6 2,745.6
76.0 4,258.7
67.6 3,105.8
65.5
350.3
11.3
495.3
13.7 1,367.0
21.7 1,163.6
24.0
250.8
8.1
371.3
10.3
677.9
10.8
506.9
10.5
3,103.5

100.0

3,612.2

100.0

6,303.6

100.0

4,776.2

(312.9)

(438.0)

(1,009.9)

(740.5)

2,790.5

3,174.2

5,293.7

4,035.7

รอยละ ของรายไดจากการขายรวม
รายการซื้อสินคาระหวางบริษัทยอยไดแกรายการที่ PCD และ PCF ขายวัตถุดิบทุติยภูมิให PCW
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สรุปปจจัยความเสี่ยง:
1.
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตนทุนวัตถุดิบ
1.2
ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
1.3
ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญาหรือไมไดสัญญาใหมจากผูผลิตรถยนตหรือผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
1.4
ความเสี่ยงจากการกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเต็มรูปแบบของไทยในป 2558 (AEC
2015)
1.4.1 บริษัทผลิตรถยนตที่เปนลูกคารายสําคัญของบริษัทฯ อาจยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นในอาเซียนที่มี
ตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา หรือมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีกวาประเทศไทย ซึ่งจะกระทบตอยอดขาย
ของบริษัทฯ
1.4.2 ผูออกแบบและผลิตชิ้นสวนตางชาติ ที่มีความพรอ มทั้งในเรื่องของเงิน ทุนและเทคโนโลยีในการผลิ ต
สามารถเข า มาแข ง ขั น กั บ บริ ษั ท ฯ ได ง า ยขึ้ น อาจทํ า ให ส ภาวะการแข ง ขั น ในตลาดรุ น แรงขึ้ น และมี
ผลกระทบดานลบกับรายไดของบริษัทฯ
1.5
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายรายใหญ
1.6
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการใชที่ดินในการดําเนินการจากกลุมผูถือหุนใหญ
1.7
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ
1.8
ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมยานยนตตางประเทศเนื่องจากลูกคาของบริษัทฯ ที่เปนผูผลิตรถยนต
ตางชาติมียอดการสงออกทางออม (Indirect Export) ไปยังตางประเทศสูง
1.9
ความเสี่ยงจากสายการผลิตที่มีขอ จํากัดและไมสามารถปรับเปลี่ยนได
1.10 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ
1.11 ความเสี่ยงจากคาเสียหายเนื่องจากปญหาดานคุณภาพของสินคา
1.12 ความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียรายไดหรือสูญเสียลูกคาหากเกิดวินาศภัยและภัยธรรมชาติกับโรงงานหรือ
เครื่องจักรของบริษัทฯ
ตัดความเสี่ยงจากตนทุนทาง
1.13 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานที่มีความชํานาญ
การเงินที่สูงขึ้นเนื่องจาก
1.14 ความเสี่ยงจากตนทุนทางการเงินที่สูงขึ้น
เงินกูจากผูถือหุนไมมีการคิด
1.151.14ความเสี่ยงจากการยกเลิกการสนับสนุนราคาน้ํามันดีเซลจากรัฐบาล
ดอกเบี้ย
1.161.15ความเสี่ยงจากการที่รัฐบาลไทยสนันสนุนรถยนตเพื่อสิ่งแวดลอมมากขึ้น
2.

3.

ความเสี่ยงดานการบริหาร การจัดการ
2.1
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผูถือหุนรายใหญถือหุนรวมกันมากกวารอยละ 50
2.2
ความเสี่ยงจากการเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่นซึ่งผลการดําเนินงานจะ
ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทยอย
ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทฯ อยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย
(ดูรายละเอียดเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงในสวนที่ 2 ขอ 1)
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สรุปงบการเงิน:
งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
รายละเอียด (หนวย: ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
คาใชจายรวม
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 1/
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (รอยละ)
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ)
หมายเหตุ:

1/

2/
3/

ป 2553
4,124.7
1,032.1
3,092.6
2,793.1
2,114.4
675.5
0.6
0.3
16.4
21.8

ป 2554
5,072.8
1,191.6
3,881.2
3,180.8
2,381.1
788.6
0.7
0.3
17.1
22.6

ป 2555
5,944.6
803.7
5,140.9
5,302.1
3,592.4
1,704.9
1.5
0.2
30.9
37.8

งบการเงินรวม
งวดเกาเดือนสิ้นสุด
30 ก.ย. 2556
5,722.9
4,259.0
1,464.0
4,048.5
2,889.2
1,157.3
1.0
2.9
26.52/
46.72/ 3/

เพื่อประโยชนในเชิงเปรียบเทียบกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน สําหรับงวดบัญชีป 2553 ป 2554 และ ป 2555 คํานวณจากหุนทั้งหมด 1,150,000,00 หุน
ที่มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งเสมือนกับบริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว จาก 10.0 บาทตอหุน เปน 1.0 บาทตอหุน ตั้งแตป 2553
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 คํานวณจากจํานวนหุนสามัญเฉลี่ยถวงน้ําหนักเทากับ 1,156,000,000 หุน ตามที่ปรากฎใน
งบการเงินรวม
ปรับตัวเลขของงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 เปนตัวเลขเต็มป (Annualized)
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน ที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในงวดเกาเดือนแรกป 2556 มาจากสวนของผูถือหุนที่ลดลงจากการประกาศ
จายเงินปนผล
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คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน:
จากงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะและงบการเงินรวม บริษัทฯ มีรายไดจากการขายสินคาระหวางป 2553 ป 2554
และ ป 2555 เทากับ 2,790.6 ลานบาท 3,174.3 ลานบาท และ 5,293.7 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 99.9 รอยละ
99.8 และ รอยละ 99.8 ของรายไดรวมตามลําดับ และคิดเปนอัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) รอยละ 37.7 ตอป โดยการเพิ่มขึ้นมี
สาเหตุหลักๆ มาจาก การเพิ่มขึ้นของยอดขายในลูกคาเกาที่เปนบริษัทผูผลิตรถยนตในประเทศไทย และการไดสัญญากับ
ผูผลิตรถยนตรายใหม 1 รายซึ่งเริ่มผลิตในชวงปลายป 2554 ประกอบกับการที่บริษัทฯ หันมาจับตลาดลูกคาที่เปน OEM
Supplier Tier 1 มากขึ้น ขณะเดียวกันความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ก็เพิ่มขึ้น โดยอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 28.4 ในป 2553 เปนรอยละ 28.8 ในป 2554 และเพิ่มเปน รอยละ 35.2 ในป 2555
สําหรับงวดเกาเดือนแรก ป 2556 บริษัทฯ มีรายไดรวมเทากับ 4,048.5 ลานบาท และมีรายไดจากการขายสินคา เทากับ
4,035.7 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.7 ของรายไดรวม และมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 31.8 โดยอัตรากําไร
ขั้นตนที่ลดลงหลักๆ มาจากคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายของเครื่องจักรสําหรับโครงการในอนาคตซึ่งยังไมเริ่มรับรูรายได
จึงทําใหตนทุนขายเพิ่มขึ้น และคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น จากการปรับขึ้นคาจางขั้นต่ําตามนโยบายของ
รัฐบาล และจากการที่บริษัทฯ มีพนักงานเพิ่มขึ้น
ในสวนของตนทุนการขายประกอบไปดวย ตนทุนการผลิต คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร คาสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคาและคา
ตัดจําหนาย คาซอมแซมและคาซอมบํารุง และคาใชจายอื่นๆ โดยบริษัทฯ มีตนทุนการขายสําหรับป 2553 ป 2554 ป 2555
และงวดเกาเดือนแรกป 2556 เทากับ 1,996.7 ลานบาท 2,259.1 ลานบาท 3,431.9 ลานบาท และ 2,753.5 ลานบาท
ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 71.5 รอยละ 71.0 รอยละ 64.7 และ รอยละ 68.0 ของยอดขายรวมตามลําดับ ซึ่ง
สัดสวนที่ลดลงมาจากการผลิตที่สูงขึ้นทําใหบริษัทฯ มีสัดสวนคาใชจายคงที่ (fixed cost) ที่ลดลง ทั้งนี้ ในงวดเกาเดือนแรกป
2556 บริษัทฯ มีสัดสวนตนทุนขายตอยอดขายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายของเครื่องจักรสําหรับ
โครงการในอนาคตที่บริษัทฯ ไดสั่งซื้อแลวแตโครงการดังกลาวยังไมไดมีการเริ่มการผลิตจริง เชน โครงการที่จะเริ่มดําเนินการ
ผลิตในชวงป 2557 เปนตน (โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 6 หัวขอโครงการในอนาคต) และการเริ่มตนผลิตชิ้นสวนของ
โครงการในอนาคตบางโครงการไดถูกเลื่อนไปจากแผนเดิมที่จะเริ่มผลิตภายในป 2556 เปน เริ่มผลิตในชวงตนป 2557
เนื่องจากลูกคาขอเลื่อนวันเริ่มตนผลิต
บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารสําหรับป 2553 ป 2554 ป 2555 และงวดเกาเดือนแรกป 2556 เทากับ 117.8 ลาน
บาท 122.0 ลานบาท 160.5 ลานบาท และ 135.7 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 4.2 รอยละ 3.9 รอยละ
3.0 และรอยละ 3.4 ตอรายไดจากการขายทั้งหมดตามลําดับ โดยคาใชจายในการขายและบริหารประกอบดวย คาใชจายใน
การขนส ง ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทาง ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ บุ ค ลากร ค า เสื่ อ มราคาและค า ตั ด จํ า หน า ย ค า สาธารณู ป โภค
คาธรรมเนียมวิชาชีพ คาซอมแซมและคาซอมบํารุง และคาใชจายในการขายและบริหารอื่นๆ
การที่บริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้นทุกป ประกอบกับอัตรากําไรขั้นตนที่ดีขึ้นและสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายได
จากการขายที่ลดลง ทําใหกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ ดีขึ้นเปนลําดับ โดยกําไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก
675.5 ลานบาทในป 2553 เปน 788.6 ลานบาทในป 2554 และเพิ่มขึ้นเปน 1,704.9 ลานบาทในป 2555 ตามลําดับ และ
อัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 24.2 เปนรอยละ 24.8 และเพิ่มเปนรอยละ 32.2 ตามลําดับ
สําหรับงวดเกาเดือนแรก ป 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 1,157.3 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับ รอยละ 28.6
ซึ่งลดลงจากปกอนหนาเนื่องจากบริษัทฯ มีตนทุนบุคคลากรในการผลิตที่สูงขึ้น และการรับรูคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ของโครงการในอนาคตที่ยังไมเริ่มการผลิต
เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงิน พบวา บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ป 2553 ป 2554 ป 2555 และ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เทากับ 4,124.7 ลานบาท 5,072.8 ลานบาท 5,944.6 ลานบาท และ 5,722.9 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นที่รอยละ 23.0 ในป 2554 และ รอยละ 17.1 ในป 2555 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ลูกหนี้การคาและเงินสดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนไปตามการขยายตัวของยอดขาย และการลงทุนเพิ่มเติมในอาคารและอุปกรณ ซึ่ง
เปนการลงทุนเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตใหพอเพียงตอยอดขายที่เพิ่มขึ้น สําหรับงวดเกาเดือนแรกป 2556 สินทรัพยของบริษัทฯ
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ลดลงเล็กนอยเนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการขายเครื่องจักรเกาที่ไมไดใช และเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ลดลงเล็กนอย
จากการที่บริษัทฯ มีการจายเงินปนผล
หนี้สิ้นรวมของบริษัทฯ ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ป 2553 ป 2554 ป 2555 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีมูลคา
เทากับ 1,032.1 ลานบาท 1,191.6 ลานบาท 803.7 ลานบาท และ 4,259.0 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ
15.5 ในป 2554 และลดลงรอยละ 32.6 ในป 2555 ซึ่งหนี้สินรวมที่ลดลงในป 2555 มีสาเหตุมาจากการจายคืนเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกูระยะสั้น ซึ่งทําใหเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นลดลงสุทธิ 530 ลานบาท ในป 2555 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดมี
ภาระหนี้สินระยะยาวแตอยางใด โดย การเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของหนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มา
จากการที่บริษัท ยอยของบริษั ทฯ ไดมีการประกาศจายเงิน ปนผล ทําใหบริ ษัทฯ มีเงินปนผลคางจา ยเพิ่มขึ้ นเปนจํานวน
3,193.7 ลานบาท
สําหรับสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นรอบบัญชี ป 2553 - ป 2555 เพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับผลการดําเนินงาน โดยมี
มูลคา ณ วันสิ้นรอบบัญชี ป 2553 ป 2554 และ ป 2555 เทากับ 3,092.6 ลานบาท 3,881.2 ลานบาท และ 5,140.9 ลานบาท
ตามลําดับ สําหรับสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 2556 นั้น บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนเทากับ
1,464.0 ลานบาท ซึ่งลดลงจากการประกาศจายเงินปนผลระหวางป 2556 รวมทั้งสิ้น 4,840.2 ลานบาท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 กลุมบริษัทฯ ยังไมไดจายเงินปนผลระหวางกาลสวนที่เหลือจํานวน 3,193.7 ลานบาท ซึ่งมี
กําหนดจายภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และไดบันทึกเงินปนผลคางจายนี้ไวในบัญชี “เงินปนผลคางจาย” ภายใตหมวด
“หนี้สินหมุนเวียน” ในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม ซึ่งในอนาคตเมื่อกลุมบริษัทฯ กูยืมเงินจากผูถือหุนและ/หรือสถาบัน
การเงินมาจายเงินปนผลดังกลาว เงินปนผลคางจายจะถูกยายไปบันทึกเปนเงินกูยืมระยะสั้นจากผูถือหุนและ/หรือสถาบัน
การเงินภายใตหมวด “หนี้สินหมุนเวียน” (กลุมบริษัทฯ อยูระหวางการตกลงเงื่อนไขเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลาย
รายซึ่งคาดวาอัตราดอกเบี้ยจะอยูในชวงประมาณรอยละ 3 – 3.2 ตอป) ทั้งนี้การกูเงินดังกลาวจะมีผลทําใหตนทุนทางการเงิน
ของกลุมบริษัทฯ สูงขึ้น และอาจสงผลกระทบตออัตราการทํากําไรของกลุมบริษัทฯ อยางไรก็ดี หากตั้งสมมติฐานวากลุม
บริษัทฯ กูเงินจํานวน 3,193.7 ลานบาทที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.2 ตอปเปนระยะเวลา 1 เดือน และ 3 เดือน จะทําให
กลุมบริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเทากับ 8.5 ลานบาท และ 25.5 ลานบาท ตามลําดับ เมื่อพิจารณากําไรกอนตนทุน
ทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคลของกลุมบริษัทฯ ในป 2555 ที่เทากับ 1,709.7 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นชั่วคราว
ยังถือวาอยูในระดับต่ําคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.5 และ รอยละ 1.5 ของกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตามลําดับ (โปรดดูขอมูลผลกระทบของเงินปนผลเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 12 เรื่องการจายเงินปนผล) ทั้งนี้ การคํานวณ
ผลกระทบดานตนทุนทางการเงินของกลุมบริษัทฯ ขางตน คํานวณจากสมมติฐานวา ภายหลังการระดมทุนครั้งนี้ กลุมบริษัทฯ
จะสามารถชําระคืนเงินกูทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 เดือน และ 3 เดือน ตามลําดับ หากกลุมบริษัทฯ ไมสามารถชําระคืนเงินกู
ไดทั้งจํานวน ภายในระยะเวลาตามสมมติฐานดังกลาว จะทําใหกลุมบริษัทฯ มีภาระตนทุนทางการเงินที่สูงกวาที่คํานวณจาก
สมมติฐานขางตน นอกจากนี้ การกูเงินเพิ่มเติมและการมีตนทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจะสงผลกระทบตออัตราสวนประสิทธิภาพ
การทํากําไรและอัตราสวนประสิทธิภาพการดําเนินงาน เชน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) อัตราผลตอบแทนตอสวน
ของผูถือหุน (ROE) และ อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เปนตน อยางไรก็ตามกูยืมเงินจากผูถือหุนมาจายเงินปนผล
ดังกลาว เงินปนผลคางจายจะถูกยายไปบันทึกเปนเงินกูยืมระยะสั้นจากผูถือหุนภายใตหมวด “หนี้สินหมุนเวียน” ทําให
ชี้แจงเรื่อง อัตราสวนแสดงฐานะทางการเงินอื่นที่สําคัญตางๆ เชน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และมูลคาทางบัญชีตอหุน เปน
กูยืมเงิน ตน จะไมเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินปจจุบัน เนื่องจากเปนเพียงการยายประเภทบัญชีภายใตหมวดเดียวกันคือหมวด “หนี้สิน
จากผูถือ หมุนเวียน” ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงคของการระดมทุนครั้งนี้คือการชําระคืนเงินกูยืมจากผูถือหุนสําหรับการจายเงินปนผลที่
ประกาศไปแลวเปนอันดับแรก ภาระดอกเบี้ย และอัตราสวนตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหนี้สินและทุนจะปรับไปตามจํานวนเงินที่ได
หุนเพื่อ
ระดมทุนครั้งนี้
จายเงิน
ณ ปจจุบัน กลุมบริษัทไดกูยืมเงินจากผูถือหุนใหญของกลุมบริษัททั้งหมดจํานวน 3,000 ลานบาท โดยไมคิดอัตราดอกเบี้ย
ปนผล
เพื่อนํามาจายเงินปนผลระหวางกาลในสวนที่เหลือทั้งหมด และกลุมบริษัทไดดําเนินการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาว
ใหแกผูถือหุนแลว ในการกูยืมเงินจากผูถือหุนใหญเพื่อใชในการจายเงินปนผลระหวางกาลนั้น ทางคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ ไดมีการพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวโดยเห็นวาการกูยืมเงินจากผูถือหุนใหญเปนประโยชนตอกลุมบริษัท
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เนื่องจากทางผูถือหุนใหญไมไดคิดดอกเบี้ยเงินกูยืมซึ่งเปนเงื่อนไขที่ดีกวาการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน ทําใหกลุมบริษัทไม
ตองมีภาระดอกเบี้ยจายที่จะเกิดจากเงินกูยืมดังกลาว
นักลงทุนสัมพันธ: คุณสุนทรี รอดประจง
2/1-4 หมูที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
044-701-300 โทรสาร: 044-701-399

สวนที่ 1 หนา 9

