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สรุปขอมูลสําคัญนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูล
สรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย (“บริษัท”) ดังนั้น ผูลงทุนควร
ตองศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรืออาจศึกษา
ขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุปขอมูลสําคัญของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชนเปนครั้งแรก (Initial Public Offering - “IPO”)
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: [●])
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเสนอขาย : บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” )
ประเภทธุรกิจ : นําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
รวมทั้งใหบริการงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
จํานวนหุนที่เสนอขาย: 45,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25.71 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ราคาเสนอขายตอประชาชน : [●] บาทตอหุน
มูลคาการเสนอขาย: [●] บาท
การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา 

ไมมี

มูลคาที่ตราไว (Par) : 1.00 บาทตอหุน
มูลคาตามราคาบัญชี (Book Value) : 12.12 บาทตอหุน (คํานวณจากสวนของผูถือหุนตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ
จํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดที่เทากับ 13,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท (กอนการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ที่ตราไวเปนหุนละ 1 บาท))
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขาย : [●]
อัตราสวนราคาตอกําไร (“P/E Ratio”) [●] เทา
P/E Ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
(1) [●]

(2) [●]

(3) [●]

กรณีการเสนอขายหุนที่ออกใหมเพื่อเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนครั้งแรก
ตลาดรอง:
สวนที่ 1 ขอมูลสรุป

SET

 mai
หนา 1

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

เกณฑเขาจดทะเบียน:

 Profit test

Market Capitalization test

Holding Company

จํานวนหุนที่ติดระยะเวลาหามจําหนายหุน
ผูถือหุนเดิมกอนการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ ไดใหคํารับรองตอตลาดหลักทรัพยวา จะไมนําหุนจํานวน [●] หุน คิดเปน
รอยละ [●] ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน ออกจําหนายเปนระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่หุนของบริษัทเริ่มซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย โดยเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่หุนของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ผูถือหุนเดิม
ไดรับการผอนผันใหทยอยขายหุนไดรอยละ 25.00 ของจํานวนหุนที่ติดระยะเวลาหามจําหนาย คิดเปนจํานวน [●] หุน และเมื่อครบ
กําหนดระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่หุนของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ผูถือหุนเดิมสามารถขายหุนสวนที่เหลืออีกจํานวน
[●] หุน สําหรับหุนที่ไมติดระยะเวลาหามจําหนาย จํานวน [●] หุน คิดเปนรอยละ [●] ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนตอ
ประชาชน ผูถือหุนเดิมสามารถขายหุนจํานวนดังกลาวไดตั้งแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
วัตถุประสงคการใชเงิน:
บริษัทจะนํ าเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนตอประชาชนครั้งนี้
หลังหักคาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หุน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอขายหุน ซึ่งเปน
เงินประมาณ [ • ] ลานบาท ไปใชเพื่อวัตถุประสงคดังนี้
1. จํานวนประมาณ [ • ] ลานบาท เพื่อใชลงทุนเปดสํานักงาน
สาขาในตางจังหวัด
2. จํานวนประมาณ [ • ] ลานบาท เพื่อใชลงทุนขยายกิจการไป
ยังประเทศในกลุมอาเซียน
3. จํานวนประมาณ [ • ] ลานบาท เพื่อใชชําระคืนหนี้
4. จํานวนประมาณ [ • ] ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

นโยบายการจายเงินปนผล:
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมนอยกวา รอย
ละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหักสํารองตางๆทุก
ประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยการพิจารณาจายเงินปนผลจะ
ขึ้นอยูกับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจายชําระคืนเงินกูยืม เงื่อนไขและ
ขอกําหนดในสัญญาตางๆ ที่บริษัทผูกพันอยู รวมทั้งขอจํากัดทาง
กฎหมาย ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต ทั้งนี้ มติ
ของคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ อ นุ มั ติ ใ ห จ า ยเงิ น ป น ผลจะต อ งถู ก
นําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตการจายเงินปน
ผลระหว า งกาล ซึ่ง คณะกรรมการของบริ ษัท มี อํา นาจอนุมั ติ ใ ห
จายเงินปนผลไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอจะทําเชนนั้นได โดยจะตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป

รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย:
บริษัทประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับ
อากาศ และใหบริการงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑและบริการของบริษัท แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้
1) วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลว เปนอุปกรณที่ชวยในการเปดหรือปดน้ําของระบบดับเพลิงที่ติดตั้งอยูกับทอน้ําของระบบ
ดังกลาว โดยวาลวใชทําหนาที่หลากหลายในระบบงาน เชน วาลวควบคุมการไหลของน้ําในระบบ วาลวเปดปดน้ําเมื่อตองการซอม
บํารุงรักษาระบบ วาลวปองกันน้ํายอนไหลกลับ เปนตน สําหรับอุปกรณดับเพลิง เปนอุปกรณที่เปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมที่ใช
งานคูกับอุปกรณหลักในระบบดับเพลิง เพื่อใหระบบดับเพลิงใชงานไดอยางสมบูรณ และรวมถึงอุปกรณตางๆ ที่ชวยในการปองกัน
เพลิงไหม เชน ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง สายฉีดน้ําดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เปนตน
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2) วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ วาลว เปนอุปกรณที่ชวยในการเปดหรือปดน้ําของระบบปรับอากาศหรือ
ระบบสุขาภิบาลที่ติดตั้งอยูกับทอน้ําของระบบดังกลาว โดยระบบปรับอากาศเปนระบบที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยสินคาของ
บริษัทจะใชในระบบปรับอากาศในหองควบคุมความเย็น (Control Room) ของอาคารสูง โรงงาน สําหรับระบบสุขาภิบาล
ประกอบดวย ระบบประปา ระบบทอระบายน้ําทิ้ง ระบบทอระบายอากาศ ระบบระบายน้ําฝน และระบบบําบัดน้ําเสีย โดยวาลวใชทํา
หนาที่หลากหลายในระบบงานตางๆ เชน วาลวควบคุมการไหลของน้ําในระบบ วาลวใชเปดปดน้ําเมื่อตองการซอมบํารุงรักษาระบบ
วาลวปองกันน้ํายอนไหลกลับ เปนตน
3) งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ โดยมีทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญของ
บริษัททําหนาที่ติดตอประสานงานกับลูกคา แนะนําสินคาที่จําหนาย รวมถึงออกแบบ นําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตาม
มาตรฐานดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบภายหลังการติดตั้งระบบแลว
บริษัทจําหนายสินคาที่มีความหลากหลายมากกวา 3,000 รายการ ภายใตตราสินคาที่มีชื่อเสียงมากกวา 25 ตราสินคา โดยปจจุบัน
บริษัทไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายหลายตราสินคา โดยเปนตัวแทนสินคารายเดียว (Sole Distributor) ใหกับตราสินคา Potter
Electric และ Weiss และเปนตัวแทนจําหนายสินคาในประเทศไทยรายหนึ่งจากจํานวนตัวแทนหลายรายในตลาดของสินคานั้นๆ
มากกวา 15 ตราสินคา อีกทั้งบริษัทยังไดพัฒนาตราสินคาเปนของตัวเอง ไดแก “Guardian” “Valtec” และ “Spark” จากการวาจางผลิต
หรือสั่งซื้อจากผูผลิตอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศที่ไมไดเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับบริษัท
บริษัทมีคลังสินคารวม 2 แหง โดยคลังสินคาหลัก ตั้งอยูเลขที่ 503/1 ถนนพระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
ซึ่งเชากับบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท พื้นที่เชารวม 1,760 ตารางเมตร เพื่อใชเปนพื้นที่เก็บผลิตภัณฑวาลว และอุปกรณตางๆ รวมทั้งใช
เปนพื้นที่แปรรูปสินคา เชน การประกอบชิ้นสวนอุปกรณตางๆ ตามคําสั่งซื้อ และคลังสินคาแหงที่สอง ตั้งอยูที่ 38/43 หมู 4 ถนนลําลูก
กา ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พื้นที่รวม 15 ตารางเมตร ซึ่งเชากับบุคคลภายนอกที่ใหบริการคลังสินคาและที่ไมมี
ความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัท เพื่อใชเปนพื้นที่เก็บสารเคมีอันตรายที่สั่งซื้อจากผูผลิต และรอการจัดสงใหแกลูกคา หรือนําไปใชในงาน
โครงการติดตั้งระบบดับเพลิงใหแกลูกคา
(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 2.2 การประกอบธุรกิจ หัวขอยอย 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ)
ผูถือหุนรายใหญ : ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
รายชื่อ
1. กลุมนายวิรัฐ สุขชัย
- นายวิรัฐ สุขชัย
- นางนพรัตน สุขชัย
รวมกลุมสุขชัย
2. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
3. นายเจน ชาญณรงค
4. Nice Noble Limited 1/
5. นายประชา พรอมพรชัย
6. นางสาวอุไรรัตน หาญทวีภัทร
7. นางสาวชลธี แปลกจิตติ
8. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท
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กอนการเสนอขายหุน
ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
จํานวนหุน
รอยละ
43,095,000
6,500,000
49,595,000
16,558,760
16,542,500
16,510,000
6,500,000
3,331,240
3,315,000
3,250,000

33.15
5.00
38.15
12.74
12.73
12.70
5.00
2.56
2.55
2.50

หลังการเสนอขายหุน
ตอประชาชนครั้งแรก
จํานวนหุน
รอยละ
43,095,000
6,500,000
49,595,000
16,558,760
16,542,500
16,510,000
6,500,000
3,331,240
3,315,000
3,250,000

24.63
3.71
28.34
9.46
9.45
9.43
3.71
1.90
1.89
1.86
หนา 3
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9. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
10. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย
รวมผูถือหุน 10 รายแรก
ผูถือหุน รายอื่นๆจํานวน 27 ราย
ประชาชน
รวม

3,055,000
2,973,760
121,631,260
8,368,740
130,000,000

2.35
2.29
93.57
6.43
100.00

3,055,000
2,973,760
121,631,260
8,368,740
45,000,000
175,000,000

1.75
1.70
69.50
4.78
25.71
100.00

หมายเหตุ: 1/Nice Noble Limited เปนกองทรัสตที่จัดตั้งขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําหนาที่
ดูแลกองมรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค โดยมี นางประยูรศรี ชาญณรงค เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของ
กองทรัสตดังกลาว

สัดสวนรายได:
2554
ลานบาท รอยละ
รายไดจากการขายและ
บริการ
1. วาลวและอุปกรณ
ระบบดับเพลิง
2. วาลวและอุปกรณ
ระบบสุขาภิบาลและ
ปรับอากาศ
3. งานโครงการติดตั้ง
ระบบดับเพลิง
รวมรายไดจากการขาย
และบริการ
รายไดอื่น
รวม

2555
ลานบาท รอยละ

2556
ลานบาท รอยละ

ม.ค. - มี.ค. 2556
ลานบาท รอยละ

ม.ค. - มี.ค. 2557
ลานบาท รอยละ

306.33

80.35

413.22

83.35

451.66

86.65

110.40

84.98

118.61

81.82

41.33

10.84

41.63

8.40

34.27

6.57

6.93

5.33

9.60

6.62

32.95

8.65

38.83

7.83

32.68

6.27

8.05

6.20

12.44

8.58

380.61
0.62
381.23

99.84
0.16
100.00

493.68
2.07
495.75

99.58
0.42
100.00

518.61
2.65*
521.26

99.49
0.51
100.00

125.38
4.53*
129.91

96.51
3.49
100.00

140.65
4.31
144.96

97.03
2.97
100.00

หมายเหตุ : รายไดอื่น ประกอบดวย กําไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกิดขึ้นจริง ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายหุนหรือหนวยลงทุน รายไดจากการ
ชดเชยประกันภัยสินคาและทรัพยสิน และรายไดจากการใหบริการงานดานสนับสนุน (เริ่มตั้งแตป 2556) เปนตน
* รายไดอื่นในป 2556 (เต็มป) ลดลงจากรายไดอื่นในงวด 3 เดือนแรกของป 2556 เนื่องจากในป 2556 (เต็มป) มีผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ในขณะที่ในงวด 3 เดือนแรกของป 2556 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ทําใหเมื่อคํานวณผลรวมของรายไดอื่นเต็มป จึง
ลดลงกวาที่รับรูในงวด 3 เดือนแรกของป 2556

คณะกรรมการบริษัท

สรุปปจจัยความเสี่ยง:

ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน
ทั้งสิ้น 7 ทาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ชื่อ
ตําแหนง
1.นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
ประธานกรรมการ
2.นายวิรัฐ สุขชัย
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

สวนที่ 1 ขอมูลสรุป

1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
1.2 ความเสี่ยงจากการสูญเสียในการเปน
ตัวแทนจําหนายตราสินคา หรือไมไดตอ
สัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายสินคา
หนา 4

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

3.นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
4.นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหารและผูชวย
กรรมการผูจัดการ
5.นายถกล นันธิราภากร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
6.นายโสตถิธร มัลลิกะมาส
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7.นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

1.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจาของตรา
สินคาอาจเขามาทําตลาดเอง
1.4 ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหาร
สินคาคงคลังของบริษัท
2. ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย
2.1 ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสําหรับการ
ซื้อขายหลักทรัพย
(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 2
การประกอบธุรกิจ หัวขอยอย 3 ปจจัยเสี่ยง)

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป และไตรมาสลาสุด: สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556
และสําหรับงวด 3 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2557
ฐานะการเงิน

ป 2554
207.14
76.92
130.22

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถอื หุน
ผลการดําเนินงาน

2554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2555
242.03
99.86
142.17

2555

2556

ป 2556
281.38
105.67
175.71

ณ วันที่
31 มีนาคม 2557
262.17
104.56
157.61

ม.ค.-มี.ค. 2556

ม.ค.-มี.ค. 2557

รายไดจากการขายและบริการ
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
กําไรสุทธิสําหรับงวด
กําไรสุทธิขั้นพืน้ ฐานตอหุน (EPS) (บาท)

380.61
493.68
518.61
125.38
140.65
269.06
354.83
369.86
89.79
104.46
111.55
138.85
148.75
35.59
36.19
40.36
58.95
61.16
15.31
15.89
100.90
32.59
9.41
2.36
2.27
400,000
1,808,665
6,500,000
6,500,000
7,005,555
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (หุน)
มูลคาที่ตราไวตอ หุน (บาท)*
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
หมายเหตุ : * ปจจุบันนับตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เปนตนไป บริษทั มีมูลคาที่ตราไวตอหุนเทากับหุนละ 1.00 บาท

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ :
2554

2555

2556

ม.ค.-มี.ค. 2557

อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถ ือหุน (D/E) (เทา)
0.59
0.70
0.60
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) (รอยละ) *
19.38
26.25
23.37
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอื หุน (ROE) (รอยละ) *
33.76
43.28
38.48
หมายเหตุ : *อัตราสวนทางการเงินสําหรับงวด 3 เดือนแรกของป 2557 คํานวณโดยวิธีปรับคาใหเปนรายป (annualize)

สวนที่ 1 ขอมูลสรุป

0.66
23.39
38.14

หนา 5
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คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน:
ผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2554 - 2556 และงวด 3 เดือนแรกของป 2557 มีรายไดรวมจํานวน 381.23 ลานบาท 495.75
ลานบาท 521.26 ลานบาท และ 144.96 ลานบาท ตามลําดับ โดยรายไดเกือบทั้งหมดเปนรายไดจากการขายและบริการ ซึ่งมีจํานวน
380.61 ลานบาท 493.68 ลานบาท 518.61 ลานบาท และ 140.65 ลานบาท ตามลําดับ ประกอบดวย รายไดจากการขายผลิตภัณฑระบบ
ดับเพลิงรอยละ 80 - 87 รายไดจากการขายผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศรอยละ 7 - 11 และรายไดจากงานโครงการติดตั้ง
ระบบดับเพลิงรอยละ 6 - 9 ของรายไดจากการขายและบริการ ในชวงดังกลาว
ตนทุนขายและบริการของบริษัทในป 2554 - 2556 และงวด 3 เดือนแรกของป 2557 มีจํานวน 269.06 ลานบาท 354.83 ลาน
บาท 369.86 ลานบาท และ 104.46 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการขายและบริการประมาณรอยละ 71 - 74 ในชวง
ดังกลาว ซึ่งตนทุนขายและบริการมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยตนทุนขายและบริการหลักมาจากคาสินคาที่บริษัทสั่งซื้อ
มาเพื่อขายและ/หรือ ติดตั้งใหแกลูกคา ซึ่งสวนใหญเปนการนําเขาสินคาจากตางประเทศจากการที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนายสินคา
นั้นๆ
คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทในป 2554 - 2556 และงวด 3 เดือนแรกของป 2557 มีจํานวน 53.54 ลานบาท 62.73
ลานบาท 74.30 ลานบาท และ 20.12 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมประมาณรอยละ 13 - 14 ในชวงเวลาดังกลาว
ประกอบดวยคาใชจายในการขายจํานวน 20.59 ลานบาท 25.74 ลานบาท 27.47 ลานบาท และ 6.99 ลานบาท ในป 2554 - 2556 และ
งวด 3 เดือนแรกของป 2557 ตามลําดับ โดยคาใชจายในการขายผันแปรตามยอดขาย ซึ่งสวนใหญเปนคานายหนา และคาจูงใจพนักงาน
ขาย ที่เพิ่มขึ้นสอดคลองกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นในแตละป สําหรับคาใชจายในการบริหารมีจํานวน 32.95 ลานบาท 36.99 ลานบาท 46.83
ลานบาท และ 13.13 ลานบาท ในป 2554 - 2556 และงวด 3 เดือนแรกของป 2557 ตามลําดับ คาใชจายในการบริหารสวนใหญเปน
คาใชจายคงที่ ไดแก เงินเดือน คาบริหารสวนกลาง และคาเชาทรัพยสิน เปนตน ซึ่งในระหวางปลายป 2555 - ตนป 2557 บริษัทมีการ
ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสวนงานสนับสนุน จากเดิมที่ดําเนินการโดยบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด (“หาญ”) ซึ่งเปนบริษัท
ที่เกี่ยวของ มาดําเนินการที่บริษัทเอง และทยอยรับโอนพนักงานจากบริษัทดังกลาวมาที่บริษัทดวย ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
คาใชจายในการบริหาร โดยมีคาบริการสํานักงานจากการใชบริการบริหารจัดการงานดานสนับสนุนที่จายใหแกหาญลดลง ในขณะที่มี
คาใชจายพนักงานเพิ่มขึ้นจากการรับโอนพนักงานดังกลาว รวมทั้งมีการจัดประเภทคาใชจายใหม โดยการยายคาตอบแทนกรรมการ
ผูจัดการที่เคยบันทึกเปนคาใชจายในการขาย มาเปนคาใชจายในการบริหาร ทําใหคาใชจายในการบริหารเพิ่มสูงขึ้น
กําไรสุทธิของบริษัท ในป 2554 - 2556 มีจํานวน 40.36 ลานบาท 58.95 ลานบาท และ 61.16 ลานบาท ตามลําดับ แสดงถึง
แนวโนมการเติบโตที่ตอเนื่อง และในงวด 3 เดือนแรกของป 2557 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 15.89 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของป 2556 ที่มีจํานวน 15.31 ลานบาท
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีจํานวน 207.14 ลานบาท 242.03 ลานบาท
281.38 ลานบาท และ 262.17 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยเกือบทั้งหมดเปนสินทรัพยหมุนเวียน รายการที่สําคัญ ไดแก ลูกหนี้
การคาและลูกหนี้อื่น และสินคาคงเหลือ มีสัดสวนรวมกันตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 92 ของสินทรัพยรวม (ณ สิ้นป 2554 - 2555)
รอยละ 83 และ รอยละ 78 ของสินทรัพยรวม (ณ สิ้นป 2556 และ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามลําดับ)
หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีจํานวน 76.92 ลานบาท 99.86 ลานบาท 105.67
ลานบาท และ 104.56 ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินเกือบทั้งหมดเปนหนี้สินหมุนเวียน รายการที่สําคัญ ไดแก เจาหนี้การคาและ
เจาหนี้อื่น มีสัดสวนตอหนี้สินรวมเทากับรอยละ 70 รอยละ 72 รอยละ 76 และรอยละ 60 รองลงมา คือ เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน มีสัดสวนตอหนี้สินรวมเทากับรอยละ 13 รอยละ 13 รอยละ 9 และรอยละ 19 ณ สิ้นป 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม
2557 ตามลําดับ
สวนที่ 1 ขอมูลสรุป
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สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ สิ้นป 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีจํานวน 130.22 ลานบาท 142.17 ลานบาท
175.71 ลานบาท และ 157.61 ลานบาท ตามลําดับ สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ณ สิ้นป 2554 - 2556 เนื่องจากกําไรสะสมที่
เพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นในแตละป รวมทั้งการเพิ่มทุนจํานวน 61.00 ลานบาท ในระหวางป 2555 ถึงแมมีการจายเงินปน
ผลทุกป เปนจํานวน 20 ลานบาท 108 ลานบาท และ 27.63 ลานบาท ในป 2554 - 2556 ตามลําดับ สําหรับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
สวนของผูถือหุนลดลงจาก ณ สิ้นป 2556 เนื่องจากในไตรมาสนี้บริษัทมีการจายเงินปนผลจํานวน 99 ลานบาท ในขณะที่มีการเพิ่มทุน
จํานวน 65.00 ลานบาท และมีกําไรสุทธิจํานวน 15.89 ลานบาท โดยบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูในระดับที่ต่ํา
เนื่องจากมีเพียงเงินกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเปนจํานวนไมมาก โดย ณ สิ้นป 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มี
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.59 เทา 0.70 เทา 0.60 เทา และ 0.66 เทา ตามลําดับ
(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 2.4 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน / 15 ขอมูลทางการเงินที่
สําคัญ และ 16 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ)
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