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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
สรุปขอมูลสําคัญนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน
ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย (“บริษัท”)
ดังนั้น ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพย
และบริษัท หรืออาจศึกษาขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต.
ไดที่ Website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุปขอมูลสําคัญของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เปนครั้งแรก (“IPO”)
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการเสนอขาย : หุนสามัญเพิ่มทุน ที่เสนอขายตอผูถือหุนสามัญของ CEN วันที่ 3 - 5 กันยายน 2557
: หุนสามัญเพิ่มทุน ที่เสนอขายตอประชาชน วันที่ 10 - 12 กันยายน 2557
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย :
ผูเสนอขาย :
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RWI”)
เลขทะเบียนธุรกิจ : 0107552000111
ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for
Prestressed Concrete Wire) (“PC-Wire”) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for
Prestressed Concrete) (“PC-Strand”) ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) (“WM”) ลวดเหล็กกลา
คารบอน ต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wires) หรือลวดปลอก ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุนดวยอารกโดย
มีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire) (“GMAW”) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire) (“HDW”)
จํานวนหุน ที่เสนอขาย : 150,000,000 หุน (หุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัท) คิดเปนรอยละ 25.00 ของจํานวน
หุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ราคาเสนอขายตอประชาชน : 1.60 บาท/หุน มูลคาการเสนอขาย : 240,000,000 บาท
ตลาดรอง :
 SET
 MAI
เกณฑเขาจดทะเบียน :  Profit test  Market capitalization test
เงื่อนไขในการจัดจําหนาย :  รับประกันการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting)
 ไมรับประกันการจําหนาย (Best Effort) ทั้งนี้ หากผูจัดจําหนายหลักทรัพยไมสามารถ
จําหนายหุนสามัญของบริษัทตอประชาชนไดมากเพียงพอที่จะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติการกระจายการถือหุนรายยอย
ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544
ครบถวน ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนรายยอยรวมกันไมนอยกวา 300 ราย และไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว
ภายหลังการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ บริษัทอาจไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ได ทั้งนี้ หากเกิดกรณีดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะดําเนินการยกเลิกการเสนอขาย และคืน
เงินแกผูจองซื้อตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
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การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา :
 ไมมี
มี จํานวนหุนหรือหลักทรัพยแปลงที่เสนอขาย ..... หุน ราคาเสนอขาย ........... บาท/หนวย
มูลคาที่ตราไว (par) : 0.50 บาทตอหุน
มูลคาตามราคาบัญชี (book value) : 1.55 บาทตอหุน กรณีคํานวณจากมูลคาสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม
2557 ซึ่งเทากับ 697.83 ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญปจจุบันที่เรียกชําระแลว ซึ่งเทากับ 450 ลานหุน มูลคา
ที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท หรือเทากับ 1.29 บาทตอหุน กรณีคํานวณจากมูลคาสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม
2557 บวกเพิ่มดวยทุนจดทะเบียนและชําระแลวที่เพิ่มขึ้นภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จํานวน 75
ลานบาท (จํานวนหุน IPO 150 ลานหุน มูลคาที่ตราไว 0.50 บาท) หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดหลังการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเทากับ 600 ลานหุน (Fully Diluted)
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขาย :
การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิ
ตอหุนของบริษัท (Price to Earning Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุนสามัญที่เสนอขายหุนละ 1.60 บาท คิดเปนอัตราสวนราคา
ตอกําไรสุทธิเทากับ 8.58 เทา โดยคํานวณกําไรสุทธิตอหุนจากผลกําไรสุทธิในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม
2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท หลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ ซึ่งเทากับ
600,000,000 หุน (Fully Diluted) จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.19 บาท
โดยอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนที่เสนอขายคิดเปนอัตราสวนลดรอยละ 74.14 จากอัตราสวนราคาตอ
กําไรสุทธิของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในชวงระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 จนถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีคาเทากับ 33.18 ซึ่งเปนตลาดรองที่หลักทรัพยของบริษัทจะเขาจดทะเบียน ทั้งนี้ อัตราสวน
ราคาหุนตอกําไรสุทธิเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคลายคลึงหรือใกลเคียงกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษั ท ซึ่ง จดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพ ยแ หง ประเทศไทย จํา นวน 1 บริ ษั ท ได แ ก บริษัท ไทยไวรโ พรดัคท จํา กั ด
(มหาชน) ในชวงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีคาเทากับ 6.93 เทา ทั้งนี้ อัตราสวนราคาหุนตอ
กําไรสุทธิดังกลาว คํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
P/E Ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน (ชวงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557)
1. บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)

6.93 เทา (แหลงขอมูล : SETSMART)

นโยบายจายเงินปนผล : บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตราไมนอยกวารอยละ 50
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได ซึ่งในการจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยจะตองขึ้นอยูกับแผนการ
ลงทุนเพิ่มเติม กระแสเงินสด เหตุจําเปนใดๆ และ/หรือเงื่อนไขขอกําหนดในสัญญาตางๆ ที่บริษัทผูกพันอยู รวมทั้งความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลของบริษัท จะตองมีการนํามติการอนุมัติจายเงินปนผลจากมติ
ของคณะกรรมการบริ ษั ท นํ า เสนอเพื่ อ ขออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เว น แต เ ป น การจ า ยเงิ น ป น ผลระหว า งกาล ซึ่ ง
คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยจะตองมีการนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
รับทราบในการประชุมคราวตอไป
หนาที่ 1.0 - 2
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย :
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนเทากับ 300,000,000 บาท (สามรอยลานบาท) โดย
แบงออกเปนทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวเทากับ 225,000,000 บาท (สองรอยยี่สิบหาลานบาท) เปนหุนสามัญจํานวน
450,000,000 หุน (สี่รอยหาสิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุนตอ
ประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 300,000,000 บาท (สามรอยลานบาท) แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 600,000,000 หุน (หกรอยลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) โดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจากลวดเหล็กที่มีคุณภาพ เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับลูกคากลุมกอสราง และ
กลุมอุตสาหกรรม อาทิ ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete Wire) (“PC-Wire”)
ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Prestressed Concrete) (“PC-Strand”)
ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) (“WM”) ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon
Steel Wires) หรือลวดปลอก ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุนดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc
Welding Wire) (“GMAW”) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire) (“HDW”)
วัตถุประสงคการใชเงิน :
จํานวนเงินโดยประมาณ
(ลานบาท)
140
100

วัตถุประสงคการใชเงิน
1. ลงทุนในทรัพยสินเพื่อขยายกําลังการผลิตและออกผลิตภัณฑใหม
2. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ

ระยะเวลาใชเงิน
โดยประมาณ
ภายในป 2557 - 2559
ภายในป 2557 - 2558

ผูถือหุนรายใหญ :
รายชื่อผูถือหุน และสัดสวนการถือหุนของบริษัท ปรากฏตามสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายชื่อผูถือหุน

สัดสวนกอน IPO
จํานวนหุน สัดสวน
(หุน)
(รอยละ)
449,988,750 99.9975

1. บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด
(มหาชน) (CEN) /1
2. บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) /3
450
3. ประชาชนทั่วไป
4. Pre-Emptive Right
4.1 ผูถือหุนของ CEN (ไมนับรวมกรรมการ
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และผูที่เกี่ยวของ)
ที่ไดรับสิทธิตามสัดสวนการถือหุนใน CEN
สําหรับการซื้อหุนสามัญของบริษัท
4.2 กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และ
บุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทที่ไดรับจัดสรร/6
4.2.1 นายชนะชัย ลีนะบรรจง
4.2.2 นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
450
4.2.3 นางสาวภานิชา ลีนะบรรจง
4.2.4 นางสาววิมล ลีนะบรรจง
4.2.5 นางนิดา เชาววิศิษฐ
นายจิรวุฒิ คุวานันท /2
/4
อื่นๆ
10,350
รวมหลังเสนอขายใหแกประชาชน
450,000,000
(หลัง IPO)

Pre-Emptive Right
จํานวนหุน สัดสวน
(หุน)
(รอยละ)
-

สัดสวนหลัง IPO
จํานวนหุน สัดสวน
(หุน)
(รอยละ)
449,988,750 74.9981

-

-

450 0.0001
90,000,000 15.0000

- 36,828,622/5

61.38/5

36,828,622/5

6.1381/5

- 13,855,656/5
0.0001 3,078,846/5
114,280/5
1,904/5
9,521/5
- 6,111,171/5
0.0023
100.00 60,000,000

23.09/5
5.13/5
0.19/5
0.003/5
0.02/5
10.19/5
100.00

13,855,656/5
3,078,846/5
114,280/5
1,904/5
9,521/5
6,111,171/5
10,350
600,000,000

2.3093/5
0.5131/5
0.0190/5
0.0003/5
0.0016/5
1.0185/5
0.0017
100.00

0.0001
-

หนาที่ 1.0 - 3

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
- /1 CEN เปนผูถือหุนใหญของบริษัท ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 746,693,352 บาท และ
ทุนชําระแลว 630,161,358 บาท โดยมีมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีรายชื่อผูถือหุนรายใหญและสัดสวนการถือหุนของ CEN 10
อันดับแรก ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ดังนี้
จํานวนหุน
รายชื่อผูถือหุน
รอยละ
(หุน)
1. กลุมลีนะบรรจง
177,858,000
28.22
2. นายจิรวุฒิ คุวานันท
64,183,800
10.19
3. นายสุรศักดิ์ เทวอักษร
17,000,000
2.70
4. นายโกมล จึงรุงเรืองกิจ
11,738,200
1.86
5. นายณัฐพัฒน รังสรรค
10,260,000
1.63
6. นายสมชาย เวชากร
9,589,000
1.52
7. พ.ญ.กนกแกว วีระวรรณ
8,943,500
1.42
8. นายสงา ตั้งจันสิริ
8,199,899
1.30
9. นางสาวพัชรินทร ดวงสิทธิสมบัติ
7,530,000
1.19
10. นายศุภฤกษ วยากรณวิจิตร
6,200,000
0.98
11. รายอื่นๆ
308,658,959
48.98
รวม
630,161,358
100.00
-

/2

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท RWI ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท จํานวน 50,000,000
หุน มูลคาที่ตราไว 1.00 บาท ใหแก นายจิรวุฒิ คุวานันท ในราคาหุนละ 1.25 บาท ซึ่งเปนการขายในราคาที่สูงกวาราคาพาร และขาย
ต่ํากวามูลคาทางบัญชีตอหุนในขณะนั้น เทากับ 2.69 บาทตอหุน เนื่องจากประโยชนที่บริษัทจะไดรับคือไดรับการสนับสนุนจากนักลงทุน
ที่มีศักยภาพดานเงินทุน มีประสบการณและมีวิสัยทัศนทมี่ ีสามารถเพิ่มศักยภาพในทางธุรกิจใหกับบริษัทได และผูซื้อมีสายสัมพันธที่ดีกับ
โรงงานผลิตเสาไฟฟา แผนพื้นซีเมนต ที่กระจายอยูทั่วทั้งประเทศ และยังสามารถใชสถานที่ของผูซื้อเพื่อเก็บสํารองสินคาสําเร็จรูป เพื่อใช
ในการกระจายสงสินคาใหกับลูกคาได เปนการลดระยะเวลาในการสงสินคา และประหยัดตนทุนการขนสงลงไดอีก ซึ่งบริษัทไดมีการแจง
ขาวดังกลาวไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“SET”) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ภายหลังตอมา CEN ไดมีการประกาศใหสิทธิ์
ในการจองซื้อหลักทรัพยของบริษัท (Pre-Emptive Right) และปดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 เมษายน 2557 ซึ่งในขณะนั้น คุณจิราวุฒิ
คุวานันท ยังเปนผูถือหุนใหญของบริษัทอยู แตเนื่องจากผลประโยชนตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน ทําใหบริษัทไมสามารถวัดมูลคาของ
ผลประโยชนที่จะไดรับออกมาได จึงสงผลบริษัทไมสามารถรับรูรายการดังกลาวใหสอดคลองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินได
ดังนั้น บริษัทจึงไดปรึกษาหารือกับผูซื้อ เพื่อขอซื้อหุนที่ไดขายไปคืน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 มีมติซ้อื
หุนแลว ทั้งนี้ การซื้อหุนคืนจะเกิดขึ้นภายหลังไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษทั ซึ่งมีการประชุมเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวเมื่อ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557

-

/3

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ มีทุนจดทะเบียน
560,015,418 บาท และทุนชําระแลว 383,688,499 บาท โดยมีมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท

-

/4

อื่นๆ หมายถึง ผูถือหุนจํานวน 23 ราย โดยมีจํานวนหุนรวมกันทั้งสิ้นเทากับ 10,350 หุน ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนที่มจี ํานวนรวมกันทั้งหมดแลว
ไมมีนัยสําคัญใดๆ กับบริษัท

-

/5

จํานวนหุนของผูที่ไดรับสิทธิ Pre-emptive คิดจากอัตราการใชสิทธิ โดยผูถือหุน CEN 10.5027 หุน จะไดรับสิทธิ Pre-emptive ของหุน
RWI 1 หุน โดยอัตราสวนดังกลาวคิดจากจํานวนหุนสามัญที่จดทะเบียนและชําระแลวของบริษัท CEN จํานวน 630,161,358 หุน
เนื่องจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ CEN-W3 จํานวนทั้งสิ้น 116,531,994 หนวย ไมมีการยื่นใชสิทธิแปลง
สภาพ CEN-W3 เพื่อซื้อหุนสามัญของ CEN

หนาที่ 1.0 - 4

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

-

/6

ตารางสรุปความสัมพันธ :
ชื่อ-นามสกุล

CEN

RWI

ความสัมพันธระหวางบุคคล

1) นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

- ประธานกรรมการ กรรมการ
- ประธานกรรมการ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
- กรรมการพิจารณา
และผูถือหุน โดยถือหุนคิดเปน คาตอบแทน
สัดสวนรอยละ 6.92 ของทุน
จดทะเบียน CEN และ
มีสัดสวนการถือ CEN-W3
เทากับรอยละ 1.31

พี่นองกับบุคคลลําดับที่ 3), 4), 5)

2) นายจิรวุฒิ คุวานันท

- ผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.00
ของทุนจดทะเบียน CEN และ
มีสัดสวนการถือ CEN-W3
เทากับรอยละ 0.34

-ไมม-ี

3) นายชนะชัย ลีนะบรรจง

-

ผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 22.25
ของทุนจดทะเบียน CEN)

-ไมม-ี

พี่นองกับบุคคลลําดับที่ 1), 4), 5)

4) นางสาวภานิชา ลีนะบรรจง

-

ผูถือหุน โดยถือหุนในสัดสวน
รอยละ 0.19ของทุนจด
ทะเบียน CEN และมีสัดสวน
การถือ CEN-W3 เทากับ
รอยละ 0.77

-ไมม-ี

พี่นองกับบุคคลลําดับที่ 1), 3), 5)

5) นางสาววิมล ลีนะบรรจง

-

ผูถือหุน โดยถือหุนในสัดสวน
รอยละ 0.003 ของทุนจด
ทะเบียน CEN และมีสัดสวน
การถือ CEN-W3 เทากับ
รอยละ 0.19

-ไมม-ี

พี่นองกับบุคคลลําดับที่ 1), 3), 4)

6) นางนิดา เชาววิศิษฐ

-

ผูถือหุน โดยถือหุนในสัดสวน
รอยละ 0.02 ของทุนจด
ทะเบียน CEN

-ไมม-ี

มารดาของคุณพิพิธ เชาววิศิษฐ

-

ผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุน
คิดเปนสัดสวนรอยละ
22.22 ของทุนจดทะเบียน
กอน IPO

หนาที่ 1.0 - 5

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท :
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท
2. รศ.ดร.เชนินทร เชน
กรรมการบริษัท
3. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการบริษัท
4. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ
กรรมการบริษัท
/1
5. นายเจษฎา ศรศึก
กรรมการบริษัท
/2
6. รศ.ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน
กรรมการบริษัท
7. นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. นายพินิต นาคสุขุม
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
หมายเหตุ : /1 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556
/2
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

เลขานุการบริษัท
: นายพิพิธ เชาววิศิษฐ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม : นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ลงลายมือชื่อรวมกันกับนายเชนินทร เชน หรือนายพิพิธ เชาววิศิษฐ
หรือนายมณฑล เชตุวัลลภกุล และประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอจํากัดอํานาจของกรรมการ : ไมมี
สัดสวนรายได :
ตารางแสดงโครงสรางรายไดป 2554-2556 และงวด 3 เดือน ป 2557
ประเภทของรายได
1. รายไดจากการขาย
1.1 ลวดเหล็กกลาสําหรับ
คอนกรีตอัดแรง
1.2 ลวดเหล็กกลาตีเกลียว
สําหรับคอนกรีตอัดแรง
1.3 ลวดตะแกรงเหล็กกลา
เชื่อมติดเสริมคอนกรีต
1.4 ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา
1.5 ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อม
เหล็กกลาละมุนดวย
อารก โดยมีกาซปกคลุม
1.6 ลวดสปริง
รวม
2. รายไดอื่น /1
รวมรายได
หมายเหตุ

/1

ป 2554

ป 2555

ป 2556

งวด 3 เดือน
ป 2557
ลานบาท รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

693.97

76.14

725.53

72.23

779.97

79.92

152.14

72.25

153.31

16.82

184.72

18.39

173.79

17.80

50.68

24.06

-

-

-

-

0.65

0.07

0

0

29.45

3.23

0.09
19.54

0.01
1.95

5.20
4.84

0.53
0.50

1.09
0.12

0.52
0.06

24.33
901.06
10.40
911.46

2.67
98.86
1.14
100.00

49.25
979.13
25.30
1,004.43

4.90
97.48
2.52
100.00

1.74
966.19
9.69
975.88

0.18
99.00
1.00
100.00

0.86
0.41
204.89 97.30
5.69
2.70
210.58 100.00

รายไดอื่นที่สําคัญ ไดแก รายไดจากการขายเศษลวด (บริษัทที่บริษัทขายเศษลวดตางๆ ใหตั้งแตป 2554-2556 และงวด 3 เดือนป 2557
ไดแก หจก.ส.โชคชัยรวมเศษ, นาย มณี จันทรังษี, บริษัท เอส ซี แอนดซันส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด, บริษัท เมกาทูลส จํากัด, บจก. ทรัพยคง
สมบูรณ รีไซเคิล ซึ่งบริษัทดังกลาวไมมีความเกี่ยวของใดกับกรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ผูถือหุน และผูบริหารของบริษัท) รายการ
โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รายไดจากดอกเบี้ยรับ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการขายสินทรัพย หนี้สูญรับคืน รายไดคาเชา
พื้นที่ เปนตน

หนาที่ 1.0 - 6

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

สรุปปจจัยความเสี่ยง :
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคาหรือผูจัดจําหนายรายใหญ
1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน
1.3 ความเสี่ยงจากการแขงขันของผูประกอบการรายใหม และการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.4 ความเสี่ยงของตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายการตอบโตการทุมตลาดสินคาเหล็กตางประเทศ
1.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่สําคัญ
2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายวัตถุดิบที่สําคัญ
2.3 ความเสี่ยงจากการขัดของหรือเสียหายของอุปกรณหรือเครื่องจักรที่ใชในการผลิต
3. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
3.1 ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนในอนาคต
4. ความเสี่ยงดานการเงิน
4.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน
4.2 ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อกับลูกคา
4.3 ความเสี่ยงดานเงินทุนหมุนเวียน
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
5.1 ความเสี่ยงจากการอยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย
5.2 ความเสี่ยงจากเงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
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สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน :
(หนวย : ลานบาท)

งบการเงิน
รายการ

ป 2554

รวมสินทรัพย
รวมหนี้สิน
รวมสวนของผูถือหุน
รายไดจากการขาย
รวมตนทุน
กําไรขั้นตน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรสุทธิตอหุน (EPS) (บาท/หุน)
อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E) (เทา)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) (รอยละ)

720.76
143.35
577.41
901.07
798.70
102.37
49.05
0.49
0.25
7.66
8.79

ป 2555
779.82
192.60
587.22
979.13
883.35
95.78
25.57
0.26
0.33
3.41
4.39

ป 2556
960.27
284.67
675.60
966.19
734.08
232.11
123.63
0.27
0.42
14.21
19.68

งบสอบทาน
งวด 3 เดือน
ป 2557
942.14
244.31
697.83
204.89
163.70
41.19
22.23
0.05
0.35
9.35
12.95

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน :
ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา
บริษัทดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจากลวดเหล็กที่มีคุณภาพเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตของ
ลูกคาในกลุมกอสราง และกลุมอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัท ประกอบดวย ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง
(Steel Wires for Prestressed Concrete Wire) (“PC-Wire”) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires
Strand for Prestressed Concrete) (“PC-Strand”) ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) (“WM”)
ลวดเหล็กกล า คารบ อนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wire) (“OLC”) หรือลวดปลอก ลวดเชื่อ มเปลือ ยใชเชื่อ ม
เหล็กกลาละมุนดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire) (“GMAW”) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire)
(“HDW”) โดยกลุมลูกคาของบริษัท ไดแก หนวยงานราชการและเอกชนภายในประเทศ ซึ่งหากพิจารณาถึงภาพรวมของผล
การดําเนินงานชวงป 2554 - 2556 และงวด 3 เดือน ป 2557 พบวา บริษัทมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑเทากับ 901.07
ลานบาท 979.13 ลานบาท 966.19 ลานบาท และ 204.89 ลานบาท ตามลําดับ จะเห็นไดวาบริษัทมียอดรายไดจากการขาย
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป และในป 2556 บริษัทมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑเทากับ 966.19 ลานบาท ลดลงเล็กนอยเมื่อ
เทียบกับปกอน เนื่องจากการความไมมั่นคงของรัฐบาลและการชุมนุมทางการเมืองซึ่งสงผลตอความไมแนนอนของโครงการ
กอสรางของภาครัฐ จึงทําใหนักลงทุนมีการชะลอการลงทุน แมวาจะมีการเพิ่มขึ้นของโครงการกอสรางในประเทศในชวง 9
เดือนแรกของป 2556 ก็ตาม
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ในงวดบัญชีป 2554 บริษัทมีกําไรขั้นตนเทากับ เทากับ 102.37 ลานบาท งวดบัญชีป 2555 เทากับ 95.78 ลาน
บาท งวดบัญชีป 2556 เทากับ 232.11 ลานบาท และงวด 3 เดือน ป 2557 เทากับ 41.19 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอย
ละ 11.36 รอยละ 9.78 รอยละ 24.02 และรอยละ 20.10 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ
หากพิจารณาในชวงป 2555 จะเห็นวาบริษัทมีสัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายอยูที่รอยละ 90.22 สูงขึ้น
จากป 2554 ซึ่งอยูที่รอยละ 88.64 เนื่องจากในป 2554 ผลิตภัณฑของบริษัทมีอุปสงคเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของอุทกภัยเมื่อ
ป 2554 สงผลใหอาคารที่พักอาศัยตางๆ ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขจากผลกระทบของอุทกภัยดังกลาว จึงมีการกอสราง
เพิ่มเติม และ/หรือซอมแซม ทําใหบริษัทตองสั่งวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
แมวาตนทุนจะสูงขึ้นก็ตาม แตบริษัทยังมีตนทุนวัตถุดิบของป 2553 อยู จึงทําใหตนทุนวัตถุดิบของบริษัทไมสูงขึ้นมากนัก
เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบตนทุนถัวเฉลี่ย ประกอบกับบริษัทสามารถขึ้นราคาขายไดมาก
ขึ้น จึงสงผลใหป 2554 บริษัทมีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเล็กนอย ในขณะที่ป 2555 สัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายได
ปรับตัวสูงขึ้น สาเหตุมาจากบริษัทมีตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นจากการปรับราคาขึ้นของวัตถุดิบ
สําหรับป 2556 บริษัทมีตนทุนขาย เทากับ 734.08 ลานบาท ลดลงรอยละ16.90 จากป 2555 เนื่องจากราคา
วัตถุดิบลดลงจากเดิม และอัตราแลกเปลี่ยนในชวง 6 เดือนแรกของป 2556 แข็งคามากขึ้น (ประมาณ 28 บาทตอดอลลาร
สหรัฐ ถึง 29 บาทตอดอลลารสหรัฐ) รวมทั้งวัตถุดิบที่บริษัทสั่งซื้อเขามาไดรับยกเวนภาษีอากรขาเขา โดยเหตุการณทั้ง 3 ที่
เกิดขึ้นพรอมกันสงผลใหตนทุนขายของบริษัทนั้นลดลงเปนอยางมาก แตเหตุการณดังกลาวนั้นไมใชเหตุการณที่เกิดขึ้น
ตามปกติของธุรกิจและอาจสงผลตอตนทุนวัตถุดิบของบริษัทเพียงระยะสั้นเทานั้นเพราะปกติบริษัทจะมีการ stock วัตถุดิบ
ไวประมาณ 1.5 เดือน - 2 เดือน แตชวงที่ผานมาบริษัทมีการ stock วัตถุดิบไวปริมาณมากกวาปกติ เนื่องจากบริษัทมองเห็น
โอกาสในการซื้อวัตถุดิบในราคาถูกจากปจจัยที่ไดกลาวไปแลวขางตน และทางบริษัทคาดวาวัตถุดิบจากการสั่งซื้อในครั้ง
ดังกลาวจะสามารถใชผลิตไปไดอีก 5-6 เดือนขางหนา ทําใหบริษัทมี Gross Profit Margin ที่สูงในชวงครึ่งปแรกของป 2556
ที่ผานมา แตจากการประกาศมาตรการตอบโตการทุมตลาดเหล็กจากประเทศจีนของรัฐบาล สงผลใหผูประกอบการตางๆ
ในอุตสาหกรรมตางปรับตัวเพื่อใหสอดรับกับมาตรการตอบโตการทุมตลาดที่จะมีผลในเดือนธันวาคม 2556 ทางผูผลิตใน
อุตสาหกรรมจึงไดทยอยปรับเพิ่มราคาขาย อีกทั้ง ผูซื้อหรือลูกคาเองมีความเขาใจในสถานการณดัง กลาวทําใหบริษัท
สามารถปรับราคาขายขึ้นได ซึ่งสาเหตุที่ราคาขายสามารถปรับเพิ่มขึ้นได เนื่องจากบริษัทมีการทําความเขาใจกับลูกคา
เกี่ยวกับการปรับราคาขายขึ้นนั้นเปนความจําเปน เพราะผลกระทบจากมาตรการตอบโตการทุมตลาดของรัฐบาล ไมไดเปน
ความตองการของบริษัทที่จะขึ้นราคาผลิตภัณฑเอง จึงทําใหบริษัทสามารถผลักภาระการเพิ่มขึ้นของตนทุนวัตถุดิบไปใน
ราคาขายได โดยการปรับราคาขึ้นนั้น บริษัทจะปรับราคาตามราคาตลาดอุตสาหกรรมโดยรวม ซึ่งลูกคาก็ยอมรับไดและ
เขาใจบริษัทเปนอยางดี
งวด 3 เดือน ของป 2557 ตนทุนขายใกลเคียงกับป 2556 คือ รอยละ 79.90 และ 75.98 ของรายไดจากการขาย
สินคา สาเหตุที่ทําใหตนทุนขายขยับตัวสูงขึ้นเล็กนอยเนื่องจากปริมาณการขายและปริมาณการผลิตที่ลดลง ประกอบกับ
ลูกคาชะลอการสั่งซื้อสินคาเพื่อรอผลการตัดสินของมาตราการปองกันการทุมตลาดจากจีน เพื่อใหแนใจวามาตราการ
ดังกลาวจะมีผลตอทิศทางของราคาเหล็กหรือมีแนวโนมราคาไปในทิศทางใด อยางไรก็ตามแมวาในปริมาณการขายที่ลดลง
บริษัทฯ ยังสามารถทํากําไรและรักษาระดับราคาขายโดยเฉลี่ยไดในราคาสูงกวา งวด 3 เดือน ของป 2556 และทั้งปของป
2556
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ฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 720.76 ลาน
บาท 779.82 ลานบาท 960.27 ลานบาท และ 942.14 ลานบาท ตามลําดับ สินทรัพยสวนใหญของกิจการ ประกอบดวย
สิ น ทรั พย ห มุ นเวี ย น ป ร ะ เ ภ ท ลู กหนี้ การค า ลู ก ห นี้ อื่ น แ ล ะ สิ น ค า คง เ ห ลื อ รวมป ระมา ณร อ ยละ 5 6 ถึ ง
รอยละ 66 ของสินทรัพยรวม และรองลงมาจะเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนประเภทเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
ประมาณรอยละ 15 ถึงรอยละ 25 ของสินทรัพยรวม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น
ในชวง 2 ปผานมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวด 3 เดือนป 2557 บริษัทมีหนี้สินรวมเทากับ 143.35 ลานบาท
192.60 ลานบาท 284.67 ลานบาท และ 244.31 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 19.89 รอยละ 24.70 รอย
ละ 29.64 และรอยละ 25.93 ตามลําดับ โดยหนี้สินสวนใหญของบริษัทจะเปนหนี้สินหมุนเวียนประเภทเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน รองลงมาจะเปนเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น สําหรับป 2554 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 569.55 ซึ่ง
หนี้สินสวนใหญในป 2554 มาจากการที่บริษัทไดรับสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เปนประเภทสินเชื่อสําหรับเงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคาร การเปดเลตเตอรออฟเครดิต และหนี้สินทรัสตรีซีทสจํานวน 106.40 ลานบาท เพื่อซื้อวัตถุดิบจาก
ตางประเทศ ในขณะที่ป 2555 บริษัทก็ยังคงมีหนี้สินเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 34.36 จากป 2554 โดยหนี้สินหลักยังคงเปนสินเชื่อ
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น
ส ว นของผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ณ สิ้ น ป 2554 2555 2556 และงวด 3 เดื อ น ป 2557 บริ ษั ท มี ส ว นของผู ถื อ หุ น
เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เทากับ 577.41 ลานบาท 587.22 ลานบาท 675.60 ลานบาท และ 697.83 ลานบาท ตามลําดับ
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 80.11 รอยละ 75.30 รอยละ 70.36 และรอยละ 74.07 ของมูลคาสินทรัพยรวม ตามลําดับ
สวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเกิดจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งในวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556 มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เปน 225,000,000 บาท โดย
การออกหุนสามัญใหมจํานวน 125,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท
ใหแกผูถือหุนของบริษัท ไดแก บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (CEN) และผูถือหุนกลุมอื่นๆ ตาม
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ : คุณพิพิธ เชาววิศิษฐ โทรศัพท 02-682-6328
Email address : pipit@rwi.co.th
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