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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
สรุปขอมูลสําคัญนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูล
สรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (“บริษัท”) ดังนั้น ผูลงทุนตองศึกษาขอมูล
ในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มซึ่งสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัท หรืออาจศึกษาขอมูลได
จากแบบแสดงรายการขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทไดยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่
website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุปขอมูลสําคัญของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน
บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : 20 – 21 และ 24 กุมภาพันธ 2557)
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเสนอขาย: บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทธุรกิจ: จัดหาและจําหนายเครื่องใชไฟฟา
จํานวนหุน ที่เสนอขาย: 100,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 16.67 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว
ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ราคาเสนอขายตอประชาชน: 2.50 บาท/หุน
มูลคาการเสนอขาย: 250,000,000 บาท
การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา: ไมมี
มูลคาที่ตราไว (par): 0.50 บาท/หุน มูลคาตามราคาบัญชี (book value) ณ วันที่ 30 ก.ย. 56 : 0.70 บาท/หุน
อัตราสวนราคาตอกําไร (P/E ratio): 47.61 เทา ซึ่งคํานวณกําไรสุทธิตอหุนจากผลกําไรสุทธิ 4 ไตรมาสยอนหลังของ
บริษัท (ไตรมาส 4 ป 2555 ถึง ไตรมาส 3 ป 2556) จํานวน 31.5 ลานบาท ซึ่งเมื่อหารดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและ
ชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้เทากับ 600,000,000 หุน (Fully Diluted) จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ
0.053 บาท ทั้งนี้ อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนดังกลาวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได
พิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
P/E ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน: เนื่องจากไมมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ประกอบ
ธุรกิจ คลา ยหรือ ใกลเคีย งกับ บริษัท ดัง นั้น เพื่อ ประกอบการพิจ ารณาการตัด สิน ใจของนั กลงทุ น จึง ได แ สดงการ
เปรียบเทียบอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิในชวงระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 8 กุมภาพันธ 2556 – 7 กุมภาพันธ
2557 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดของใชในครัวเรือนและสํานักงาน (Home & Office Product
Sector) ซึ่งเปนหมวดที่บริษัทจะเขาไปจดทะเบียน และหมวดพาณิชย (Commerce Sector) ซึ่งมีความคลายกับ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทในสวนของการจัดหาและจัดจําหนาย รวมถึงสินคาของบริษัทถูกจัดจําหนายผาน
ชองทางการจัดจําหนายนี้มากกวารอยละ 90 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คาเฉลี่ยหมวดของใชในครัวเรือนและสํานักงาน (HOME & OFFICE PRODUCTS)
คาเฉลี่ยหมวดพาณิชย (COMMERCE)
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ตลาดรอง: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หมวดธุรกิจ: ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน
เกณฑการเขาจดทะเบียน: เกณฑกําไรสุทธิ (Profit Test)
วัตถุประสงคการใชเงิน: เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
นโยบายการจายเงินปนผล: บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลและทุนสํารองตางๆ ทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตรา
ที่กําหนดขางตนได หรืองดเวนการจายปนผล หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใช
เพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย:
บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ดําเนินธุรกิจจัดหาและจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา ภายใตตราสินคา “AJ” ตั้งแตป 2544 จนถึงปจจุบันเปนเวลากวา 12 ป โดยผูบริหารบริษัท
ตองการพัฒนาตราสินคาของบริษัทใหเปนที่รูจักและยอมรับของผูบริโภคในฐานะผูจําหนายเครื่องใชไฟฟาของคนไทยที่
มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม สามารถแขงขันไดทัดเทียมกับผูจําหนายเครื่องใชไฟฟาจากตางประเทศ
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายเครื่องใชไฟฟาโดยการนําเขาจากตางประเทศโดยจัดจําหนาย
ผานธุรกิจคาปลีกสมัยใหมเปนหลัก สินคาของกลุมบริษัทประกอบดวยเครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและเสียง (Audio and
Visual: AV) อาทิเชน เครื่องเลนดีวีดีและเครื่องเลนดีวีดีบลูเรย ชุดโฮมเธียเตอร วิทยุ เครื่องเลนคาราโอเกะ เปนตน ซึ่งมี
สัดสวนประมาณรอยละ 80 ของรายไดจากการขายในป 2553 - 2555 และเครื่องใชไฟฟาประเภทเครื่องใชในครัวเรือน
(Home Appliance: AP) อาทิเชน แอรเคลื่อนที่ ตูเย็น เครื่องซักผา กระติกน้ํารอน เตาไฟฟา เปนตน ซึ่งมีสัดสวน
ประมาณรอยละ 20 ของรายไดจากการขายในป 2553 – 2555
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รายชื่อผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุน
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12

กลุมนายอมร
มีมะโน
กลุมนายพิภัทร
ปฏิเวทภิญโญ
กลุมนายสมโภช
บูรพาสกุล
กลุมนายอเนก
พัฒนสฤษฎ
นายชูเกียรติ
ยงวงศไพบูลย
นายกันต
อรรฆยวรวิทย
นายปรีชา
เลาหพงศชนะ
นางสาวปุญชรัสมิ์ วีระสืบพงศ
นางสาวอัญชิสา
วีระสืบพงศ
ผูถือหุนรายยอย (IPO)
รวม

กอนการเพิ่มทุน
จํานวนหุน
รอยละ
284,250,000
56.85
161,750,000
32.35
22,000,000
4.40
22,000,000
4.40
4,000,000
0.80
2,000,000
0.40
2,000,000
0.40
1,000,000
0.20
1,000,000
0.20
500,000,000 100.00

ภายหลังการเพิ่มทุน
จํานวนหุน
รอยละ
284,250,000
47.38
161,750,000
26.96
22,000,000
3.67
22,000,000
3.67
4,000,000
0.67
2,000,000
0.33
2,000,000
0.33
1,000,000
0.17
1,000,000
0.17
100,000,000
16.67
600,000,000 100.00

หมายเหตุ : ผูถือหุนที่ติด Silent Period ไดแก กลุมนายอมร มีมะโน จํานวน 189.75 ลานหุน กลุมนายพิภัทร ปฏิเวทภิญโญ 107.25 ลานหุน
กลุมนายอเนก พัฒนสฤษฎ 16.5 ลานหุน และกลุมนายสมโภช บูรพาสกุล 16.5 ลานหุน โดยหุนของกลุมนายอมร มีมะโน
จํานวน 94.50 ลานหุน กลุมนายพิภัทร ปฏิเวทภิญโญ 54.50 ลานหุน กลุมนายอเนก พัฒนสฤษฎ 5.5 ลานหุน และกลุมนาย
สมโภช บูรพาสกุล 5.5 ลานหุน จะสามารถจําหนายไดในวันแรกที่เขาทําการซื้อขาย

คณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

พลเอกดุสิต
นายวัชรินทร
นายพิษณุ
นายกมล
นายอมร
นายพิภัทร
นายกันต
นายสมโภช
นายเอนก
พล.ต.ต.จิตติ
น.ส.จินดา

ชื่อ – สกุล
เครือใย
ดวงดารา
เหรียญมหาสาร
จิระปทมะ
มีมะโน
ปฏิเวทภิญโญ
อรรฆยวรวิทย
บูรพาสกุล
พัฒนสฤษฎ
รอดบางยาง
มีมะโน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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สัดสวนและโครงสรางรายได
โครงสรางรายไดตามกลุมสินคา
ป 2553
พันบาท
1. รายไดจากการขายเครื่องใชไฟฟาภาพและเสียง

รอยละ

พันบาท

ป 2555

รอยละ

พันบาท

งวด 9 เดือนป 2556

รอยละ

พันบาท

86.06 1,749,841

85.58 1,699,313

81.93 1,018,469

235,440

13.94

14.42

18.07

หัก สวนลดจาย

(11,573)

(0.69)

สํารองคาเผื่อสินคารับคืน (กลับรายการ)

(12,178)

(0.72)

2. รายไดจากการขายเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน
รวมรายไดจากการขายกอนหักสวนลดจาย

รายไดจาการขายสุทธิ

1,453,562

ป 2554

(340,501) (16.65)
3,285

98.59 1,707,404

0.16

374,670

72.88

379,022 27.12
1,689,002 100.00 2,044,620 100.00 2,073,983 100.00 1,397,492 100.00

1,665,251

294,779

รอยละ

(347,105) (16.74)
2,378

83.51 1,729,257

0.11

(203,573) (14.57)
3,399
0.24

83.38 1,197,318

85.68

โครงสรางรายไดชองทางการจําหนาย

1. ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade)
2. ตัวแทนจําหนายและรานคายอย
3. การจําหนายโดยตรงใหกับผูบริโภค
4. อื่น ๆ
รวมรายไดจากการขายสุทธิ

ป 2553
ป 2554
ป 2555
งวด 9 เดือนป 2556
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท
รอยละ
1,638,004 98.36 1,588,481 93.03 1,577,144 91.20 1,095,186
91.47
2,580
0.15
43,811
2.57
50,762
2.94
39,516
3.30
735
0.04
10,943
0.64
14,913
0.86
19,888
1.66
23,932
1.44
64,168
3.76
86,438
5.00
42,728
3.57
1,665,251 100.00 1,707,404 100.00 1,729,257 100.00 1,197,318
100.00

สรุปปจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากการเปดเขตการคาเสรี
ขอจํากัดดานภาษีนําเขาสินคาจากตางประเทศมีแนวโนมลดลงทําใหการแขงขันในธุรกิจจัดจําหนายเครื่องใชไฟฟาเพิ่ม
สูงขึ้น อยางไรก็ตาม ผูผลิตและผูจัดจําหนายจะตองขออนุญาตตอสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)และ
ผานการตรวจสอบสินคาและโรงงานผลิตกอนจึงจะสามารถจําหนายสินคาดังกลาวในประเทศได กลุมบริษัทมีประสบการณ
และมีความชํานาญในการทําธุรกิจจัดจําหนายเครื่องใชไฟฟามาเปนเวลานาน ประกอบกับการมีตราสินคา AJ ซึ่งเปนที่รูจัก
และเชื่อมั่นของผูบริโภค รวมถึงการกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมกับตลาดในประเทศซึ่งจะทําใหกลุมบริษัทสามารถ
แขงขันกับผูประกอบการรายอื่นได
2. ความเสี่ยงจากการลาสมัยของผลิตภัณฑ
ปจจุบันกลุมบริษัทมีสัดสวนรายไดจากสินคากลุมเครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและเสียง (AV) ประมาณรอยละ 81-86
ของรายไดจากการขายรวมตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา โดยแบงเปนรายไดจากสินคาในกลุมเครื่องเลนดีวีดี เครื่องเลนดีวี
ดีบลูเรย และเครื่องเลนดีวีดีแบบพกพาคิดเปนรอยละ 41 – 53 กลุมเครื่องเสียงในสัดสวนรอยละ 20 – 31 เครื่องเลนคาราโอ
เกะและชุดเครื่องเสียงคาราโอเกะในสัดสวนรอยละ 11 - 13 ของรายไดจากการขายในกลุมเครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและ
เสียง (AV) ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ซึ่งจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีของเครื่องใชไฟฟาโดยเฉพาะในกลุมของภาพและ
เสียง (Audio and Visual) ที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหอุปกรณรุนใหมมีความสามารถและประสิทธิภาพสูงขึ้น สงผลให
วงจรอายุผลิตภัณฑมีแนวโนมสั้นลงและทําใหผลิตภัณฑลาสมัยเร็วมากขึ้น ผูประกอบธุรกิจจัดจําหนายเครื่องใชไฟฟาจึงตอง
แขงขันกันเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑที่มีเทคโนโลยีทันสมัยอยูเสมอ ในขณะเดียวที่ตองเผชิญกับความเสี่ยงจากการลาสมัยของ
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ผลิตภัณฑซึ่งอาจทําใหผูจัดจําหนายตองลดราคาจําหนายผลิตภัณฑลงทําใหมีรายไดลดลง
หรือเกิดการลาสมัยของ
ผลิตภัณฑจนทําใหไมทําใหสามารถจําหนายผลิตภัณฑได
อยางไรก็ตามเนื่องจากลูกคากลุมเปาหมายของกลุมบริษัทเปนลูกคาระดับกลางถึงระดับลาง ซึ่งเลือกซื้อผลิตภัณฑโดย
พิจารณาจากความคุมคาของราคาและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑที่ไดรับเปนหลัก เมื่อรวมกับกลยุทธของกลุมบริษัทในการ
จําหนายสินคาที่มีประสิทธิภาพดีในราคายอมเยา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในผลิตภัณฑของกลุม
บริษัทจึงไมรวดเร็วมากนัก นอกจากนี้ ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการนําเขาสินคาใหมเพื่อรองรับทีวีระบบดิจิตอล ซึ่งบริษัท
คาดวาจะเปนกลุมสินคาใหมที่จะสามารถสรางรายไดใหกับบริษัทในอนาคต เนื่องจากบริษัทมีชองทางการจําหนายที่แขง
แกรงผานชองทางธุรกิจคาปลีกสมัยใหมท่ีมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการขอใบอนุญาตนําเขา
สินคาจากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ) และผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ซึ่งคาดวาจะวางจําหนายสินคากลุมนี้ไดตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป
2557 เปนตนไป
3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผลิตและตัวแทนสงออก
กลุมบริษัทจัดหาผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาทั้งหมดจากผูผลิตในประเทศจีนและประเทศเกาหลี โดยเปนการนําเขาจาก
โรงงานผูผลิตโดยตรงหรือผานตัวแทนสงออก ทําใหกลุมบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผลิตและตัวแทนสงออก ดังนี้
• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผลิต
บริษัทจําหนายเครื่องใชไฟฟาซึ่งผลิตโดยผูผลิตรายหนึ่งในสัดสวนมากกวารอยละ 50 ของรายไดจากการขายของกลุม
บริษัท ทั้งนี้เครื่องใชไฟฟาดังกลาวจะตองผานการขออนุญาตจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งการขออนุญาตแตละครั้งโดยเฉลี่ยใชเวลาประมาณ 3 - 4 เดือน ดังนั้นในกรณีที่มีเหตุใหผูผลิตไม
สามารถผลิตสินคาใหกับกลุมบริษัทได บริษัทจะตองขออนุญาตนําเขาสินคาจากผูผลิตรายใหมตอ สมอ. ซึ่งอาจเกิดปญหา
สินคาขาดตลาดและเสียโอกาสในการจําหนายสินคาได อยางไรก็ตาม บริษัทมีการประเมินความตองการสินคาและวางแผน
สั่งผลิตลวงหนาโดยประมาณ 1 - 2 เดือน อีกทั้งสินคาของกลุมบริษัทไมใชสินคาที่มีเทคโนโลยีในระดับสูงเปนพิเศษ ดังนั้น
หากเกิดกรณีที่ผูผลิตไมสามารถจัดหาสินคาใหกับกลุมบริษัทได ผูบริหารจึงคาดการณวาจะสามารถหาผูผลิตรายใหมและ
สามารถดําเนินการขออนุญาตนําเขาสินคาไดภายในเวลาไมนานนัก
• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตัวแทนสงออกสินคา
ปจจุบันกลุมบริษัทมีการนําเขาสินคาผานตัวแทนสงออกสินคาของประเทศจีนประมาณ 10 ราย โดยเปนการนําเขาจาก
บริษัทแหงหนึ่ง ซึ่งมิไดเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับกลุมบริษัทในสัดสวนรวมเกินกวารอยละ 50 ของยอดซื้อสินคาทั้งหมด ซึ่ง
สวนหนึ่งเปนสินคาที่ผูสงออกรายดังกลาวเปนผูผลิต และสินคาของผูผลิตรายอื่น เนื่องจากรัฐบาลของประเทศจีนกําหนดให
ผูผลิตจะตองมีใบอนุญาตสงออกสินคาสําหรับสินคาที่จะสงออกแตละประเภท ในกรณีที่ผูผลิตไมมีใบอนุญาตสงออกหรือมี
โควตาที่จํากัดจะใหบริษัทตัวแทนสงออกสินคาที่มีใบอนุญาตสงออกสินคานั้นๆ เปนผูดําเนินการแทน บริษัทจึงตองการ
บริหารประสิทธิภาพในการขนสงโดยรวบรวมสินคาจากผูผลิตหลายรายเพื่อขนสงในคราวเดียวกันเพื่อประหยัดตนทุนการ
ขนสงสินคา รวมทั้งในกรณีที่สินคาตองผานสมอ. บริษัทจะตองระบุชื่อตัวแทนสงออกไปยังสมอ. ดวย ทําใหบริษัทมีการ
พึ่งพิงตัวแทนการสงออกรายดังกลาว ดังนั้นในกรณีที่มีเหตุใหบริษัทดังกลาวไมสามารถทําหนาที่เปนตัวแทนสงออกสินคา
ใหกับกลุมบริษัทไดจะทําใหตองจัดหาตัวแทนสงออกรายใหมและตองแจงชื่อตอ สมอ. ซึ่งอาจทําใหกลุมบริษัทเสียโอกาสใน
การจําหนายสินคาได อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตัวแทนสงออก โดยการแบงการนําเขา
สินคาจากผูผลิตแตละรายโดยเฉพาะในกลุมสินคาหลักของกลุมบริษัทจะใชตัวแทนสงออกสินคาอยางนอย 2 ราย ผูบริหาร
จึงเชื่อมั่นวากลุมบริษัทจะไมมีความเสี่ยงในกรณีดังกลาว
สวนที่ 1 หนาที่ 5
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4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาคูคารายใดรายหนึ่ง
กลุมบริษัทซึ่งจัดจําหนายเครื่องใชไฟฟาผานชองทางธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (โมเดิรนเทรด) เปนหลัก โดยมีสัดสวนการ
จําหนายเกินกวารอยละ 90 ของรายไดจากการขายตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา และมีการจําหนายใหกับคูคารายหนึ่งเกิน
กวารอยละ 30 ของรายไดจากการขาย ซึ่งคูคารายดังกลาวเปนผูประกอบการรายใหญในธุรกิจ ในกรณีที่คูคารายดังกลาวมี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดวางพื้นที่จําหนายสินคาโดยสงผลใหพื้นที่วางจําหนายสินคาของกลุมบริษัทลดนอยลง อาจ
สงผลกระทบตอความสามารถในการหารายไดของกลุมบริษัทได ผูบริหารของกลุมบริษัทตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกลาว จึง
มีการติดตามยอดขายอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถปรับกลยุทธการขายและการจัดแผนสงเสริมการขายที่เหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ยอดขาย ซึ่งผูบริหารเชื่อวาในกรณีที่บริษัทยังสามารถทํายอดขายไดดีอยางตอเนื่อง จะมีโอกาสต่ําที่คูคาในธุรกิจโมเดิรนเท
รดจะลดขนาดพื้นที่จัดวางสินคาของกลุมบริษัท นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังมีการขยายชองทางจําหนายในสวนของตัวแทน
จําหนายและรานคายอยในตางจังหวัดใหมากขึ้น ซึ่งจะชวยลดการพึ่งพิงคูคาหลักไปไดอีกในระดับหนึ่ง
5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บริษัทนําเขาสินคาโดยชําระเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐทั้งหมด จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในดานของอัตรา
แลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอสกุลเงินบาท โดยในกรณีที่เงินดอลลารสหรัฐมีการปรับคาขึ้นจะสงผลใหตนทุนสินคาเพิ่มสูงขึ้น
ในขณะที่สินคาของอาจไมสามารถปรับเพิ่มราคาจําหนายกับคูคาไดทนั ที จึงอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไร
ได อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยใชการกูระยะสั้น
เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ (Letter of Credit และ Trust Receipt) ซึ่งสามารถแปลงเปนสกุลเงินบาทไดตลอดระยะเวลาการ
กู โดยในกรณีที่คาเงินบาทออนคาลงเกินกวารอยละ 5 ผูบริหารจะทําการแปลงเงินกูดังกลาวเปนสกุลบาทในสัดสวนไมนอย
กวารอยละ 50 ของมูลคาสินคานําเขา และกรณีที่เงินบาทออนคาลงเกินรอยละ 10 จะปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยแปลงเงินกูดังกลาวเปนสกุลบาทเต็มมูลคาของสินคานําเขา
6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร
ผูกอตั้งและผูบริหารของกลุมบริษัท 2 ทาน คือ นายอมร มีมะโน กรรมการผูจัดการใหญของบริษัท และนายพิภัทร ปฏิ
เวทภิญโญ รองกรรมการผูจัดการใหญฝายโรงงาน เปนผูมีประสบการณและมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายทาง
ธุรกิจของกลุมบริษัท ดังนั้นอาจพิจารณาวากลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสามารถในการบริหารจัดการของ
ผูบริหาร ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการบริหารจัดการ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในอนาคตของกลุมบริษัทได อยางไร
ก็ตาม กลุมบริษัทไดวางระบบการบริหารจัดการโดยกระจายอํานาจใหกับผูบริหารในระดับรองลงมา ตามที่ปรากฏใน
โครงสรางองคกร พรอมกับคัดเลือกบุคลากรที่มีความชํานาญและมีประสบการณในสายงานขึ้นมาเปนผูบริหารในระดับ
ผูจัดการฝาย และจัดใหมีการประชุมระหวางผูบริหารแตละฝายงานอยางสม่ําเสมอ
7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
บริษัทอยูระหวางการยื่นขออนุญาตเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชเกณฑกําไร
สุทธิ ซึ่งในป 2555 และงวด 9 เดือนป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิ 32.31 ลานบาทและ 50.68 ลานบาท ตามลําดับ ดังนั้น ผู
ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่หลักทรัพยของบริษัทอาจไมไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ทําใหผูลงทุนไมมีตลาดรอง
เพื่อซื้อขายหลักทรัพยและไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว อยางไรก็ตาม บริษัท ฟนเน็กซ
แอดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลว เห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติ
ครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่ไดมี
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การแกไขเพิ่มเติม) ยกเวนคุณสมบัติในเรื่องการกระจายหุนใหแกผูถือหุนรายยอยจํานวนไมต่ํากวา 1,000 ราย ถือหุนรวมกัน
ไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลว โดยที่ปรึกษาทางการเงินคาดวาบริษัทจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายใหแกผูถือ
หุนรายยอยครบถวนตามเกณฑที่กําหนด ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนแลวเสร็จ
สรุปฐานะทางการเงิน
หนวย : พันบาท
ป 2553

ป 2554

ป 2555

978,414
752,090
226,324

1,085,542
804,119
281,423

1,367,023
1,053,295
313,728

รายไดจากการขาย*

1,665,251

1,707,404

1,729,257

1,197,318

ตนทุนขาย
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

(949,363)
127,980
73,121
0.16
3.32
8.17
56.38

(1,104,741)
100,649
55,098
0.12
2.86
5.34
21.70

(1,157,799)
67,466
32,305
0.07

(739,917)
82,367

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

งวด 9 เดือน ป 2556
1,106,186
754,510
351,676

50,675
0.11

3.36
2.15
อัตราสวนหนี้สินตอทุน (เทา)
2.63
5.83
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%)
10.86
20.41
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)
* หมายเหตุ: รายไดจากการขายในป 2553 เปนรายไดที่ไมรวมสวนลดการคาจํานวน 261.04 ลานบาท ซึ่งอยูในรายการคาใชจายสงเสริมการ
ขาย ซึ่งหากหักสวนลดการคาแลวจะทําใหรายไดจากการขายสุทธิเทากับ 1,404.21 ลานบาท

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
บริ ษั ท มี ย อดขายสุ ท ธิ ใ นป 2553 – ป 2555 และในงวด 9 เดื อ นของป 2556 จํ า นวน 1,665.25 ล า นบาท
1,707.40 ลานบาท 1,729.26 ลานบาท และ 1,197.32 ลานบาท ตามลําดับ ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาที่บริษัทจัดจําหนาย
ประกอบดวยสินคา 2 ประเภทหลัก คือเครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและเสียง (Audio and Visual : AV Products) และ
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน (Home Appliance : AP Products) โดยมีสัดสวนการขายสินคาในกลุม AV เปนสวนใหญคิด
เปนสัดสวนรอยละ 81.93 ของยอดขายรวมในป 2555 และรอยละ 72.88 ของยอดขายรวมในงวด9 เดือนของป 2556 โดย
บริษัทไดใหความสําคัญมากขึ้นกับสินคาในกลุม AP โดยจัดหาสินคาที่มีคุณภาพดีและสามารถจําหนายในราคาที่
เหมาะสมกับกลุมผูบริโภคเปาหมายใหมากยิ่งขึ้นทุกป สงผลใหสัดสวนการขายสินคาในกลุม AP เปลี่ยนแปลงจากรอยละ
18.07 ของยอดขายรวมในป 2555 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 27.12 ในงวด 9 เดือนของป 2556
บริษัทจัดจําหนายสินคาผานชองทางจําหนาย Modern trade เปนหลัก เพื่อใหตรงกับพฤติกรรมของผูบริโภค ที่
นิยมเลือกซื้อสินคาผานชองทางจําหนายดังกลาว ทั้งนี้ การจําหนายสินคาผานชองทาง Modern trade และ Dealer
เหลานี้จะมีสัญญาหรือขอตกลงระหวางกันซึ่งกําหนดเงื่อนไขและสวนลดทางการคา (Discount and Rebate) ที่แตกตาง
กันไป
บริษัทมีกําไรขั้นตนในชวง 3 ปที่ผานมาและในงวด 9 เดือนของป 2556 จํานวน 715.89 ลานบาท 602.66 ลาน
บาท 571.46 ลานบาท และ 457.40ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 42.99 ในป 2553 รอยละ
35.30 ในป 2554 รอยละ 33.05 ในป 2555 และรอยละ 38.20 ในงวด 9 เดือนของป 2556 สาเหตุที่อัตรากําไรขั้นตนในป
2553 สูงกวาปอื่นนั้น เนื่องจากยอดขายที่แสดงในงบการเงินของปดังกลาว เปนยอดขายที่ไมรวมสวนลดทางการคา จึง
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แสดงยอดสูงกวายอดขายสุทธิของปตอมา หากปรับปรุงยอดรายไดจากการขายใหเปนยอดสุทธิหลังหักสวนลดจาย
เชนเดียวกันกับปอื่นๆ แลว อัตรากําไรขั้นตนในป 2553 จะอยูประมาณรอยละ 31 ซึ่งในชวงป 2554 ถึงปจจุบัน อัตรากําไร
ขั้นตนอยูในชวงระหวางรอยละ 33 – 38 โดยบริษัทไดวิเคราะหการขายและปรับปรุงรายการสินคาที่จําหนายในชวงป
2556 นี้ โดยลดการขายสินคาที่กําไรต่ําใหนอยลง และสงเสริมการขายสินคาที่มีกําไรสูงใหมากขึ้น ประกอบกับแนวโนม
สัดสวนยอดขายสินคากลุม AP ที่ปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนในงวด 9 เดือนของป 2556 มีสัดสวนสูงขึ้นอยาง
มาก
บริษัทมีกําไรสุทธิในชวง3 ปที่ผานมาและในงวด 9 เดือนของป 2556 จํานวน 73.12 ลานบาท 55.10 ลานบาท
32.31 ลานบาท และ 50.68 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 4.39 ในป 2553 รอยละ 3.23 ในป
2554 รอยละ 1.87 ในป 2555 และรอยละ 4.21 ในงวด 9 เดือนของป 2556 โดยการที่กําไรสุทธิในป 2554 และ 2555
ปรับตัวลดลงนั้น เปนไปตามกําไรขั้นตนที่ลดลงประกอบกับการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายและบริหาร และตนทุน
ทางการเงินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการลงทุนและปรับปรุงพัฒนาในหลายๆ ดานในชวงระหวางป 2555
เชนการปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินคาในคลัง เปลี่ยนแปลงระบบซอฟทแวรในการบริหารจัดการธุรกิจใหครอบคลุมทุก
ฝายงานในบริษัท ซึ่งเริ่มใชตั้งแตตนป 2556 เปนตนมา ทําใหผูบริหารสามารถรับทราบขอมูลที่ทันสมัย และปรับปรุงกล
ยุทธในการขายและการบริหารจัดการทุกๆ ดานในองคกรไดอยางทันเวลา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจที่รวมจากเดิมแยกเปน 4 บริษัทมารวมไวที่บริษัทเดียว ทําใหสามารถประหยัดคาใชจายที่ซ้ําซอนลงไดมาก สงผลให
อัตรากําไรสุทธิในงวด 9 เดือนของป 2556 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ณ วันสิ้นงวดป 2553 – 2555 และงวด 9 เดือนของป 2556 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 978.41 ลานบาท
1,085.54 ลานบาท 1,367.02 ลานบาท และ 1,106.19 ลานบาทตามลําดับ โดยสินทรัพยหลักของบริษัทคือสินทรัพย
ดําเนินงาน ไดแก ลูกหนี้การคา คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.50 – 65.70 ของสินทรัพยรวม โดยสวนใหญเปนลูกหนี้ปกติที่ยัง
ไมครบกําหนดชําระและเกินกําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน และสินคาคงเหลือ คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.80 – 35.01 ของ
สินทรัพยรวม
โดยบริษัทไดกําหนดนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากอายุของลูกหนี้ ควบคูไปพรอมกับ
การวิเคราะหประวัติการชําระหนี้และการคาดการณเกี่ยวกับโอกาสในการไดรับชําระหนี้จากลูกคาในอนาคตประกอบกัน
ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นควรตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จะใชหลักเกณฑเบื้องตนสําหรับการคํานวณคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ดังตอไปนี้
•
หนี้เกินกําหนดชําระ 91 – 180 วัน ตั้งสํารองในอัตรารอยละ 25
•
หนี้เกินกําหนดชําระ 181 – 365 วัน ตั้งสํารองในอัตรารอยละ 50
•
หนี้เกินกําหนดชําระมากกวา 365 วัน ตั้งสํารองในอัตรารอยละ 100
ณ 30 กันยายน 2556 ลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือนเปนมูลคารวม 3.99 ลานบาทซึ่งบริษัททํา
การตั้งสํารองไวเปนมูลคา 3.73 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนลูกหนี้การคากลุมธุรกิจโมเดิรนเทรด คิดเปนมูลคา 3.46 ลาน
บาท ซึ่งลูกหนี้สวนหนึ่งไดรับชําระแลว และอีกสวนหนึ่งอยูระหวางการสอบทานขอมูลของลูกคาเนื่องจากเอกสารใบวาง
บิลสูญหายในระหวางที่เกิดปญหาน้ําทวมในป 2554 ซึ่งบริษัทคาดวาจะไดรับชําระภายในป 2556โดย ณ 25 ธันวาคม
2556 ลูกหนี้กลุมดังกลาวมียอดคงคางเทากับ 2.93ลานบาท และบริษัทไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ
ลูกหนี้การคารายดังกลาวแลวทั้งจํานวน
สินคาคงเหลือของบริษัทสวนใหญเปนสินคาสําเร็จรูปในสัดสวนรอยละ 82 – 99 ของสินคาคงเหลือทั้งหมด ทั้งนี้
ในสวนของสินคาสําเร็จรูปนั้นไดรวมถึงสินคาตัวอยางสําหรับวางโชวในหางตางๆ ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทมี
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สินคาตัวอยางกระจายอยูที่หางโมเดิรนเทรด ซึ่งบันทึกเปนสินคาคงคลังของบริษัท เปนมูลคา 1.20 ลานบาท ปจจุบัน
บริษัทมิไดมีการตั้งสํารองดอยคาของสินคาคงคลังดังกลาว เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่กําหนดใหพนักงานขายของบริษัท
ที่ดูแลสินคาอยูในแตละจุดจําหนาย ทําการเปลี่ยนตัวโชวอยางสม่ําเสมอทุกเดือน เพื่อใหสินคายังคงอยูในสภาพดีและ
พรอมจําหนาย ทําใหในกรณีที่สินคาดังกลาวมิไดเขาเกณฑดังกลาวขางตน บริษัทจึงมิไดทําการตั้งสํารองคาเผื่อลดลงของ
สินคาคงคลังในสวนของสินคาตัวโชว
ปจจุบันบริษัทบันทึกสินคาคงคลังดวยวิธี FIFO และมีการตั้งสํารองคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาที่มีการ
เคลื่อนไหวนอย (Slow Moving) และโดยคํานวณจากสถิติขอมูลการซื้อขายสินคาแตละชนิดยอนหลัง 3 ป ประกอบกับการ
คํานวณเปรียบเทียบราคาทุนกับราคาที่คาดวาจะขายได (NRV) โดยมีหลักเกณฑเบื้องตนสําหรับการคํานวณคาเผื่อมูลคา
สินคาลดลง มีดังนี้
• สินคาที่ไมมีการซื้อยอนหลัง 3 ป และไมมีการขายในระหวางป จะทําการตั้งสํารองในอัตรารอยละ 75 ของ
มูลคาสินคาคงเหลือ
• สินคาที่มีการซื้อขายในชวงเวลาหนึ่งปในจํานวนนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสินคาคงเหลือ จะตั้งสํารอง
ในอัตรารอยละ 50 ของมูลคาสินคาคงเหลือ
• สินคาที่มีการซื้อขายในชวงเวลาหนึ่งปมากกวารอยละ 10 แตนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนสินคาคงเหลือ
ใหตั้งสํารองในอัตรารอยละ 25 ของมูลคาสินคาคงเหลือ
โดยบริษัทมีนโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง พิจารณาจากการตั้งคาเผื่อสินคาที่มีการเคลื่อนไหว
นอยและคาเผื่อสินคาลาสมัยตามเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้ ในชวง 9 เดือนของป 2556 บริษัทมีการจําหนายสินคาในงาน
Clearance ทั้งหมด 5 ครั้ง โดยไมมีการจําหนายครั้งใดมีผลขาดทุนหรือมีการขายต่ํากวาราคาทางบัญชีภายหลังการตั้ง
สํารอง ในสวนของการจําหนายใหแกลูกคาอื่นๆ นั้น บริษัทเคยมีการจําหนายในราคาที่ต่ํากวาราคาทางบัญชีในป 2555
ซึ่งเปนการจําหนายสินคาที่เปนสินคาที่เคลื่อนไหวชาพรอมสินคาที่มีตําหนิอันเกิดจากการจัดเก็บซึ่งเปนผลตอเนื่องจาก
เหตุการณน้ําทวมในป 2554 โดยบริษัทมีการเคลื่อนยายสินคาที่มีอยูในคลังอยางเรงดวน และบริษัทยังไมไดใชชั้นวาง
สินคาในการจัดเก็บสินคาที่ไดมาตรฐาน ใหแกบุคคลสัญชาติกัมพูชาซึ่งเปนบุคคลที่ไมมีความเกี่ยวของในลักษณะการขาย
เหมาตามสภาพสินคาและไมมีการรับประกัน ตลอดจนผูซื้อตองทําการขนสงสินคาเอง เปนมูลคา 63.41 ลานบาท และมี
ผลขาดทุนเกิดขึ้นประมาณ 22 ลานบาท ทั้งนี้ บุคคลสัญชาติกัมพูชารายดังกลาว มีรายการซื้อสินคาจากบริษัทในป 2554
มูลคา 11.83 ลานบาท และในงวด 9 เดือนของป 2556 เปนมูลคา 27.52 ลานบาท โดยมีระยะเวลาการใหเครดิต 60 วัน
และบริษัทไดรับชําระเงินทั้งหมดแลว ซึ่งนอกจากรายการในป 2555 ดังที่กลาวในขางตนนั้น บริษัทไมเคยมีการขายสินคา
ใดในราคาต่ํากวาราคาทางบัญชีใหกับบุคคลดังกลาว
ทั้งนี้เพื่อใหมูลคาสินคาคงคลังที่แสดงในงบการเงินสะทอนมูลคาที่แทจริง นอกจากการคํานึงถึงการเคลื่อนไหว
ชา, และการเปรียบเทียบราคาทุนกับราคาที่คาดวาจะขายได (NRV) แลว บริษัทจะมีการคํานึงถึงอายุของสินคาคงคลังซึ่ง
รวมถึงสินคาสําเร็จรูปและอะไหลดวย โดยสําหรับงบการเงินป 2556 บริษัทจะมีการเพิ่มเติมนโยบายบัญชีตั้งสํารองใน
เรื่องอายุสินคาคงคลัง ซึ่งผูบริหารพิจารณาอัตราการตั้งสํารองจากมูลคาที่คาดวาจะจําหนายไดอาศัยจากประสบการณ
การดําเนินธุรกิจดังนี้
•
สินคาที่มีอายุเกินกวา 2 ป ตั้งสํารองในอัตรารอยละ 10 ของมูลคาสินคา
•
สินคาที่มีอายุเกินกวา 3 ป ตั้งสํารองในอัตรารอยละ 30 ของมูลคาสินคา
•
สินคาที่มีอายุเกินกวา 5 ป ตั้งสํารองในอัตรารอยละ 60 ของมูลคาสินคา
โดยขอมูลเบื้องตนจากบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีสินคาที่อายุเกินกวา 2 ป แตไมเกิน 3 ป
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เทากับ 20.4 ลานบาท เกินกวา 3 ป แตไมเกิน 5 ป เทากับ 17.7 ลานบาท และไมมีสินคาใดมีอายุเกินกวา 5 ป ซึ่งตาม
นโยบายที่กําหนด บริษัทจะทําใหมีการตั้งสํารองสินคาคางนานประมาณ 7.4 ลานบาท อยางไรก็ตามสินคารายการ
ดังกลาวไดมีการตั้งสํารองในสวนของสินคาไมเคลื่อนไหวประมาณ 4 ลานบาทแลว ณ สิ้นไตรมาส 3 ป 2556 และมีการตั้ง
สํารองสินคาไมเคลื่อนไหวรวมประมาณ 9 ลานบาท ซึ่งมูลคาที่จะตองตั้งสํารองเพิ่มเติมคาดวาจะประมาณ 2-3 ลานบาท
สําหรับสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ในสวนของลิขสิทธิ์เพลง ซึ่งมีมูลคาทางบัญชีคงคาง ณ 30 กันยายน 2556 เทากับ
7.26 ลานบาทนั้น ในสัญญาลิขสิทธิ์จะระบุเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์ใน 2 ลักษณะ คือกําหนดจํานวนสิทธิ์ที่ไดรับในเวลาที่
กําหนดหรือตามกําหนดระยะเวลาของสัญญา อยางไรก็ตาม ในการตัดจําหนายคาลิขสิทธิ์เพลงนั้น บริษัทเลือกวิธีการตัด
จําหนายคาลิขสิทธิ์ตามระยะเวลาของสัญญา เนื่องจากบริษัทประเมินวาจํานวนสิทธิ์ที่บริษัทไดรับจากเจาของลิขสิทธิ์นั้น
มีมากเพียงพอตอจํานวนยอดขายเครื่องเลนคาราโอเกะที่บริษัทคาดการณไวและคาดวาจะครบกําหนดเวลาในสัญญา
กอนที่บริษัทจะใชสิทธิ์ดังกลาวจนครบจํานวน ซึ่งบริษัท ไดมีการตัดจําหนายคาลิขสิทธิ์ 9 เดือนของป 2556 เปนมูลคา
8.56 ลานบาทสําหรับลิขสิทธิ์เพลงที่ใชกับเครื่องคาราโอเกะ และ 0.87 ลานบาทสําหรับลิขสิทธิ์เพลงในการโฆษณาซึ่ง
ปจจุบันบริษัทบันทึกคาใชจายดังกลาวอยูในคาใชจายในการบริหาร อยางไรก็ตาม สําหรับงบการเงินป 2556 นั้น บริษัทจะ
ทําการจัดกลุมคาใชจายดังกลาวจากโดยยายคาลิขสิทธิ์มูลคา 8.56 ลานบาทเขาสูตนทุนขาย และ 0.87 ลานบาทเขาสู
คาใชจายในการขายแทนสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทปรับตัวลดลงเล็กนอยแตกําไรสุทธิยังคงเทาเดิม ทั้งนี้ หากทํา
การปรับปรุงในงวด 9 เดือนของป 2556 จะสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทลดลงจากรอยละ 38.20 เปนรอยละ 37.50
ณ วันสิ้นงวดป 2553 – 2555 และงวด 9 เดือนของป 2556 บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 175.09 ลานบาท 804.12
ลานบาท 1,053.30 ลานบาท และ 902.08 ลานบาทตามลําดับ โดยหนี้สินรวมในป 2554 และ 2555 เพิ่มขึ้นในอัตรารอย
ละ 6.92 และ 30.99 และปรับตัวลดลงรอยละ 14.36 ในงวด 9 เดือนของป 2556 และบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของ
ผูถือหุน 3.32 เทา 2.86 เทา 3.36 เทา และ 2.91 เทา ตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราที่คอนขางสูง โดยที่หนี้สินสวนใหญของ
บริษัทเปนหนี้สินหมุนเวียน คือเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น เจาหนี้การคา และเจาหนี้อื่น
ในป 2553 – 2555 และในงวด 9 เดือนของป 2556 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันสิ้นงวดเทากับ 226.32
ลานบาท 281.42 ลานบาท 321.00 ลานบาท และ 351.68 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน
250.00 ลานบาท และมีสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันจํานวน 27.32 ลานบาทตั้งแตป 2553
จนถึงปจจุบัน
จากการที่บริษัททําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในชวงเวลาใกลกับการเปดเผยขอมูลงบการเงินงวดป สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไดพิจารณางบการเงินภายในของบริษัทกอนการตรวจสอบของผูสอบบัญชีของบริษัทโดย
เบื้องตนแลว ขอรับรองวาในไตรมาสที่ 4 ป 2556 บริษัทมิได มีการขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นใด
และมิได มีการทํารายการระหวางกันใดๆ กับผูถือหุนใหญหรือผูบริหาร รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับผูถือหุนใหญ
หรือผูบริหาร นอกเหนือจากที่เปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูล นอกจากนั้น รายไดและผลประกอบการที่เกิดขึ้นใน
ไตรมาส 4 ป 2556 ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญจนสงผลกระทบในทางลบตอการตัดสินใจลงทุนของผูถือหุน
ตลอดจนไมมีขอมูลสําคัญใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นในไตรมาส 4 ป 2556 ที่นักลงทุนควรรับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุน ที่ยังมิไดเปดเผยเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการขอมูล
นักลงทุนสัมพันธ: นายกันต อรรฆยวรวิทย หมายเลขโทรศัพท 0-3449-4900-8
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