บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
สรุปข้อมูลสาคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษา
ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึง่ สามารถขอได้จากผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบ
แสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วนที่บริษัทยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.
สรุปข้อมูลสำคัญของกำรเสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชำชน
เพื่อซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นครั้งแรก (“IPO”)
บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
ระยะเวลำกำรเสนอขำย : วันที่ [] - []
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
ผู้เสนอขำย : บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”หรือ“BIZ”)
เลขทะเบียนบริษทั : 0107559000079
ประเภทธุรกิจ : จาหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สาหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา
(Radiotherapy) รวมถึงการให้บริการซ่อมบารุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดงั กล่าว (Maintenance Service)
จำนวนหุ้นที่เสนอขำย : 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ : 25.00 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมด
ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น :
1) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่าย : [] หุ้น
2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท : [] หุ้น
เงื่อนไขในกำรจำหน่ำย
 รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจานวน (Firm Underwriting)
 ไม่รับประกันการจาหน่าย (Best effort)
รำคำเสนอขำยต่อประชำชน : [] บำท/หุ้น
มูลค่ำกำรเสนอขำย : [] บำท
ตลำดรอง :
 SET
 mai
เกณฑ์เข้ำจดทะเบียน :
 Profit test
 Market capitalization test
กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภำพในช่วง 90 วันก่อนหน้ำ :
 ไม่มี
มี จานวนหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขาย ..... หุ้น ราคาเสนอขาย ........... บาท/หน่วย
มูลค่ำที่ตรำไว้ (par) : 0.50 บาท/หุ้น มูลค่ำตำมรำคำบัญชี (book value) : 0.7977 บาท/หุ้น กรณีคานวณจากมูลค่าส่วน
ของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเท่ากับ 239.31 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุ้นสามัญปัจจุบันก่อนการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 300.00 ล้านหุ้น หรือเท่ากับ 0.5983 บาท/หุ้น กรณีคานวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเท่ากับ 239.31 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 400.00 ล้านหุ้น
ที่มำของกำรกำหนดรำคำเสนอขำยและข้อมูลทำงกำรเงินเพือ่ ประกอบกำรประเมินรำคำหุน้ ทีเ่ สนอขำย
การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to
Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ [] บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ
[] เท่า ซึ่งคานวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ [] เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ [] ถึง วันที่ [] ซึ่งมีกาไรสุทธิ
เท่ากับ [] ล้านบาท เมื่อหารด้วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากั บ 400.00
ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ [] บาท โดยอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวคิด
เป็นอัตราส่วนลดร้อยละ [] จากอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิของ [] เฉลี่ยในช่วงเวลาระยะเวลา [] เดือน ตั้งแต่วันที่
[] ถึง วันที่ [] ซึ่งมีค่าเท่ากับ [] เท่า ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคานวณจากผลประกอบการใน
อดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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อัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนที่ มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่ มีค วามเกี่ยวเนื่องหรือมี ความ
ใกล้ เคี ยงกั บการประกอบธุ รกิ จของบริ ษั ทและตลาดหลั กทรัพย์ mai ในช่ วงระยะเวลา [] เดื อน ตั้ งแต่ วั นที่ [] – [] มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
มูลค่ำที่
ลักษณะกำร
ตลำดรองที่จด
รำคำเฉลี่ย
P/E เฉลี่ย
บริษัท
ตรำไว้
ประกอบธุรกิจ ทะเบียน/หมวดธุรกิจ (บำท)/1
(เท่ำ)/2
(บำท)
[]

[]

[]

[]

[]

[]

ที่มา: www.setsmart.com
หมายเหตุ: /1 - เป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก คานวณโดยใช้มูลค่าการซื้อขายหารด้วยปริมาณการซื้อขาย
/2 - P/E คานวณจากข้อมูลการซื้อขายย้อนหลังตั้งแต่วันที่ [] จนถึงวันที่ []

สัดส่วนหุน้ ของ “ผู้มีส่วนร่วมในกำรบริหำร” ที่ไม่ตดิ Silent Period : จานวน [] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [] ของจานวนหุ้น
ที่ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี้

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน :
จำนวนเงินลงทุนที่ใช้
จำกกำรระดมทุน
[] ล้านบาท

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน
1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ

ระยะเวลำที่ใช้เงิน
โดยประมำณ
ภายในปี 2560

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล :
บริษัทกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและสารอง
ตามกฎหมาย ตามที่ได้ ก าหนดไว้ในข้อบั งคับ ของบริษั ท และกฎหมาย อย่ างไรก็ ตาม การจ่ ายเงินปั น ผลดังกล่ าวอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง รวมถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจาเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาปีของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลซึ่งคณะกรรมการบริษทั มีอานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป
รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์ :
บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“บริษั ท” หรือ “BIZ”) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2543
ปั จ จุ บั น ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ผู้ จ าหน่ า ยและติ ด ตั้ ง ชุ ด เครื่อ งมื อ ทางการแพทย์ ส าหรั บ รั ก ษาผู้ ป่ ว ยโรคมะเร็ง ด้ ว ยวิ ธี รั ง สี รั ก ษา
(Radiotherapy) และให้บริการซ่อมบารุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว (Maintenance Service) โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก
ได้แก่ โรงพยาบาลในสั งกั ด มหาวิท ยาลั ย แพทย์ โรงพยาบาลในเครือ โรงพยาบาลมะเร็ง ของกรมการแพทย์ภายใต้ กระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐอื่นๆ หน่วยงานหรือองค์กรด้านสาธารณสุขภายในประเทศและโรงพยาบาลเอกชน
บริษัทเป็นผู้นาเข้าและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุดเครื่องฉายรังสีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor)
ให้กับ Varian Medical Systems Inc. และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทผู้นาระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจาก
บุคลากรทางการแพทย์จากทั่วทุกมุมโลกในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์และระบบซอฟต์แวร์สาหรับการรักษาโรคมะเร็งที่มี
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสูง โดยบริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจาหน่ายมาเป็นเวลากว่า 15 ปี นอกจากนี้บริษัทยังเป็น
ผู้จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องตรวจสอบและทวนสอบคุณภาพรังสี และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ
จานวนหลายราย เช่น IBA Dosimetry GmbH ประเทศเยอรมนี Thermo Fisher Scientific Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา Xstrahl
Limited. ประเทศอังกฤษ Deltabit Oy ประเทศฟินแลนด์ Vision RT Ltd. ประเทศอังกฤษ Computerized Imaging Reference
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Systems, Inc. (CIRS) ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า Radiation Product Design, Inc. ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และ Ashland Inc.
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้ น นอกจากการจัด จาหน่ ายผลิต ภัณ ฑ์ แล้ว บริษั ทยังให้ บริการซ่อมบ ารุงรักษาชุดเครื่องมื อทาง
การแพทย์ให้กับลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท เพื่อช่วยให้ชุดเครื่องมือดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน ทั้งนี้
ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์และบริการของบริษัท สามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์ประเภทชุดเครื่องฉายรังสี (Treatment Delivery)
2) ผลิตภัณฑ์ประเภทระบบคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา (Treatment Planning System)
3) ผลิตภัณฑ์ประเภทระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยด้านรังสีรักษา (Oncology Information System)
4) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องตรวจสอบและทวนสอบคุณภาพลารังสีและแผนการรักษา (Quality Assurance and
Pretreatment Verification Tool)
5) ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (Accessories)
6) การให้บริการซ่อมบารุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ (Maintenance Service)
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ :
ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 รายชือ่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีรายละเอียด ดังนี้
ก่อนเสนอขำยหุน้ IPO
หลังเสนอขำยหุน้ IPO
(มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท) (มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท)
รำยชื่อ
จำนวนหุ้น
สัดส่วน
สัดส่วน
จำนวนหุ้น (หุ้น)
(หุ้น)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
/1
1. นาย สมพงษ์
ชื่นกิติญานนท์
128,250,000
42.750
128,250,000
32.063
2. กลุ่มครอบครัว สีลภูสิทธิ์
128,238,000
42.476
128,238,000
32.059
2.1 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ/2์
125,250,000
41.750
125,250,000
31.313
2.2 นาง สีวิกา
สีลภูสิทธิ์
2,988,000
0.996
2,988,000
0.747
3. นาย นพดล
สันธนะพานิช/3
24,000,000
8.000
24,000,000
6.000
4. นาง ศริน
ชินอุดมทรัพย์/4
15,000,000
5.000
15,000,000
3.750
5. นาย เชวง
สุวรรณรัตน์
4,500,000
1.500
4,500,000
1.125
6. นาง นันทนิตย์
ศรีประทุม
12,000
0.004
12,000
0.003
จำนวนหุ้นรวมก่อนกำร
300,000,000
100.000
300,000,000
75.000
เสนอขำยให้กับประชำชน
เสนอขำยประชำชนเป็นครั้งแรก (IPO)
100,000,000
25.000
จำนวนหุ้นรวมทั้งสิน้
300,000,000
100.000
400,000,000
100.000
หมายเหตุ :
/1
นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ดารงตาแหน่งเป็น กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านปฎิบตั ิการ(รักษาการ) ของบริษัท
/2
นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ดารงตาแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ อนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการ) ของบริษัท
/3
นายนพดล สันธนะพานิช ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายและสารสนเทศ และอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท
/4
นางศริน ชินอุดมทรัพย์ ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริหาร อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด เลขานุการบริษทั
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คณะกรรมกำรบริษัท :
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 มีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง
1. นาย วุฒิพงษ์
โมฬีชาติ
ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2. นางสาว ศรีรัตน์ ชูโชติถาวร
กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นาย วิภูธา
ตระกูลฮุน
กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
4. นาย ธนวัฒน์
เลิศวัฒนารักษ์
กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
5. นาย สมพงษ์
ชื่นกิติญานนท์
กรรมการบริษัท
6. นาย วรวิทย์
สีลภูสิทธิ์
กรรมการบริษัท
7. นาย นพดล
สันธนะพานิช
กรรมการบริษัท
โดยมีนางศริน ชินอุดมทรัพย์ ทาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท : นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ นายนพดล สันธนะพานิช สองใน
สามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษัท
สัดส่วนรำยได้ :
ประเภทรำยได้
1) รายได้จากการขาย
2) รายได้จากการบริการ/1
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
รายได้อื่น /2
รำยได้รวม
หมายเหตุ:

/1
/2

ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ล้ำนบำท %
ล้ำนบำท
%
ล้ำนบำท %
619.80 90.56
999.58
93.92 236.71 74.22
63.32 9.25
63.04
5.92
73.83 23.15
683.12 99.81 1,062.62
99.84 310.54 97.37
1.29
0.19
1.73
0.16
8.40
2.63
684.41 100.00 1,064.35 100.00 318.94 100.00

รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการในการซ่อมบารุงรักษาเครื่องฉายรังสีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กาไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ กาไรจากการขายเงินลงทุน และรายได้อื่นๆ

สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง :
(1) ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงพึ่งพิงผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์รายใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา: ในการจัดจาหน่ายชุดเครื่องมือ
ทางการแพทย์สาหรับบาบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) บริษัทนาเข้าผลิตภัณฑ์จาก Varian
Medical Systems Inc. และบริษั ท ในเครือ (“Varian”) ซึ่ งปั จจุ บั น บริษั ท มี ก ารท าสั ญ ญาแต่ งตั้ งเป็ น ผู้ น าเข้ า และจั ด
จาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) กับ Varian ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทมากว่า 15 ปี ดังนั้น
บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์รายใหญ่ดังกล่าวในกรณีที่บริษัทอาจไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้
จัดจาหน่ายเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิตรายดังกล่าวในอนาคต หรือถูกยกเลิกการเป็นผู้จัดจาหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวใน
ประเทศไทย (Exclusive Distributor) นอกจากนี้ในกรณี ที่ผู้ผลิตรายดังกล่าวประสบปัญหาในการดาเนินธุรกิจจนไม่
สามารถขายสินค้าให้แก่บริษัทได้นั้น อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทในการจัดซื้อเครื่องมือ แพทย์จากผู้ผลิตรายใหญ่ และ
อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทดาเนินธุรกิจและเป็นคู่ค้ากับ
Varian มาเป็นระยะเวลานานกว่า 15 ปี ตั้งแต่จัดตั้งบริษัท โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งจาก Varian ให้เป็น Exclusive
Distributor ตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีส่วนสาคัญในการช่วยจัด
จาหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง Varian ให้ กั บ ลู ก ค้ า ในประเทศไทยมาโดยตลอด นอกจากนี้ Varian เป็ น บริษั ท ผู้ ผลิ ต และ
จาหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์และระบบซอฟต์แวร์สาหรับการรักษาโรคมะเร็ง รายใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
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เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE) มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง จึง
มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการดาเนินธุรกิจของผู้ผลิตรายดังกล่าวอยู่ในระดับต่า ดังนั้น ผู้บริหารบริษัทจึงเชื่อมั่นว่าบริษัท
จะเป็นผู้จัดจาหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) จากผู้ผลิตรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
และตราบใดที่บริษัทยังคงสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ก็ไม่น่าจะมีเหตุผลใดที่จะทาให้ Varian ยกเลิกสัญญาการ
แต่งตั้งบริษัทเป็นผู้นาเข้าและจัดจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor)
1.2 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งขัน: อุตสาหกรรมนาเข้าเครื่องมือทางการแพทย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโต
สูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสูง เช่น เครื่องมือการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา
(Radiotherapy) ซึ่งประเทศไทยไม่สามารถผลิตได้เองและต้องนาเข้าเครื่องมือทางการแพทย์จากต่างประเทศเป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งในการประกอบธุรกิจเป็นผู้นาเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อ จัดจาหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ในประเทศไทยนั้นต้องมีการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถาน
ประกอบการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่าการจดทะเบียนสถานประกอบการนั้นไม่มีอุปสรรคใน
การเข้ามาแข่งขัน (Barrier to Entry) ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการนาเข้าเครื่องมือ
แพทย์หลายรายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เครื่องฉายรังสีรักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการ
ยอมรับจากบุคลากรในวงการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ มีเพียงผลิตภัณฑ์จาก 2 บริษัทผู้ผลิตเท่านั้น โดยหนึ่งในนั้นคือ
ผลิตภัณฑ์ของ Varian Medical Systems Inc. (“Varian”) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดจาหน่ายอยู่ ส่วน
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอีกเจ้าหนึ่ง คือ Elekta AB จากประเทศสวีเดน ซึ่งบริษัทคู่แข่งของบริษัทเป็นผู้จัดจาหน่ายอยู่
ดังนั้นความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งขันในประเทศที่จะมีศักยภาพทัดเทียมกับบริษัทนั้นเป็น ไปได้ยาก เนื่องจากใน
การจัดจาหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งต้องมีความรู้ความชานาญเกี่ยวกับสินค้า ประกอบกับบริษัท
มีจุดแข็งในการให้จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องมือบาบัดรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจร ตั้งแต่
การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ และส่วนควบต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับปรุงสถานที่เพื่อให้เหมาะสมในการติดตั้ง
เครื่องมือสาหรับการบาบัดรักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนการให้บริการหลังการขายในการบารุงรักษาเครื่องให้สามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน อีกทั้งผลงานกว่า 10 ปีที่ผ่านของบริษัทได้สร้างความเชื่อมั่นต่อ Varian ซึ่ง
โอกาสที่ Varian จะเปลี่ยนผู้จัดจาหน่ายจึงมีน้อย เพราะมีความเสี่ยงที่ ผู้จัดจาหน่ายใหม่จะไม่สามารถสร้างผลงานได้
ตามมาตรฐาน ซึ่ งจะส่งผลต่ อภาพลั กษณ์ ของผลิ ตภั ณ ฑ์ จาก Varian เอง นอกจากนี้ สาหรับ การเข้ ามาแข่งขัน จาก
บริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศเองนั้น ผู้บริหารบริษัทประเมินว่าเป็นไปได้ ยาก เนื่องจากต้นทุนด้านการเงินและเวลาในการ
บริหารการขาย การตลาด และการดูแลลูกค้าหลังการขายในพื้ นที่ที่บริษัทผู้ผลิตไม่คุ้นเคยด้วยตนเองอาจไม่คุ้มค่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับสัดส่วนยอดขายในประเทศไทย ซึ่งการแต่ งตั้งผู้จัดจาหน่ายจากบริษัทในพื้นที่ซึ่งมีความคุ้นเคยกับกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดีอยู่แล้ว จะส่งผลดีและสร้างความคุ้มค่าให้บริษัทผู้ผลิตมากกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนัก
ถึงความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างทางคุ ณภาพในการบริการ รวมทั้ง
พัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบริษัทให้ดีขึ้น บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถรักษาและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันสาหรับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้
1.3 ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องหรือความไม่แน่นอนของรายได้: รายได้หลักของบริษัทเป็นรายได้จากการจัดจาหน่ายและ
ติดตั้งชุดเครื่องมื อทางการแพทย์สาหรับ บาบัดรักษาผู้ป่ วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) ให้แก่ลูกค้ า
โรงพยาบาลในประเทศ โดยสัดส่วนของรายได้จากการขายส่วนใหญ่มาจากงานที่มีมลู ค่าต่อโครงการสูง ซึ่งมาตรฐานการ
รับรู้รายได้ทางบัญชีกาหนดให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้เมื่อบริษัทโอนความเสี่ยงในตัวผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าแล้วเท่านั้น
ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ทั้งหมดครั้งเดียวเมื่อได้ติดตั้งและส่งมอบชุดผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าแล้ว ดังนั้น
บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ หากบริษัทไม่สามารถติดตั้งหรือส่งมอบงานได้ภายในงวดบัญชีที่
บริษัทได้วางแผนไว้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องรับรู้รายได้ในงวดบัญชีต่อไปเมื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าเรียบร้อย นอกจากนี้
รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากลูกค้าภาครัฐ ซึ่งโอกาสในการได้รับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าดังกล่าวส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่
กับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณ ดังนั้นบริษัทอาจมีความเสี่ยงที่ลูกค้าของบริษัทจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณลดลงหรือไม่เพิ่มมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้รายได้จากการขายของบริษัท มีความผันผวนในแต่ละปี
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีรายได้จากการให้บริการดูแลซ่อมแซมและบารุงรักษาผลิตภัณฑ์หลังการขาย ซึ่งเป็นรายได้ที่
ค่อนข้างคงที่และแน่นอนในแต่ละปี โดยหากบริษัทสามารถเพิ่มยอดขายชุดผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น บริษัทก็จะมีรายได้
จากการบริการมากขึ้น ซึ่งจะทาให้รายได้โดยรวมของบริษัทมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ถึงแม้ว่ารายได้จากการ
ขายของบริษั ท จะมี ค วามผั น ผวนเนื่ อ งจากรูป แบบการรับ รู้รายได้ ต ามที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น แต่ ห ากพิ จ ารณาถึ ง
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ผลตอบแทนเฉลี่ยในการลงทุนระยะยาว ก็จะทาให้นักลงทุนเห็นโอกาสของผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนในบริษัท
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1.4 ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง: เนื่องจากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็น
โรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลในเครือศูนย์มะเร็งของกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลรัฐ อื่นๆ
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ ซึ่งภาครัฐได้มีการ
พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทจากการไม่
ปฎิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและติดตาม ระเบียบ ประกาศ
คาสั่ง กฎกระทรวง ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจัดให้
มีบุคลากรของบริษัทดาเนินการปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะข่าวสาร ระเบียบใหม่ๆ จากภาครัฐ เพื่อให้บริษัท
ดาเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
(2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำร กำรจัดกำร
2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกรรมการและผู้บริหารหลักในการบริหารงาน: กรรมการและผู้บริหารหลักของบริษัทในปัจจุบัน
ได้แก่ คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ และคุณวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ โดยทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจมาเป็นเวลานาน
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีหน้าที่โดยตรงในการกาหนดนโยบาย ทิศทางและการดาเนินธุรกิจหลักของบริษัท ดังนั้น หากมีการ
เปลี่ยนแปลงของกรรมการและผู้บริหารหลักรายดังกล่าว อาจทาให้บริษัทประสบปัญหาในการดาเนินธุรกิจในอนาคตก็ได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการกระจายอานาจการจัดการและลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงกรรมการ บริษัทจึงจัดโครงสร้างองค์กรให้มี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการบริหารและการดาเนินธุรกิจขึ้น และให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกาหนดทิศทางของบริษัทมากขึ้น มีการกระจายอานาจการบริหาร มีการกาหนดอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบในงานด้านต่างๆ อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์และคุณวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์
ก็ยั ง จะเป็ น ผู้ ก าหนดนโยบายหลั ก ของบริษั ท และมี ผู้ บ ริห ารแต่ ละฝ่ า ยมี อ านาจตั ด สิ น ใจด าเนิ น การด้ านต่ างๆ ใน
รายละเอียด เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกรรมการและผู้บริหารหลัก
(3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะต้องนาเข้าจากต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี อังกฤษ สวีเดน ซึ่งกาหนดเงื่อนไขใน
การชาระเงินเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจ
ส่ ง ผลกระทบทางลบต่ อ ผลประกอบการของบริษั ท อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ ลดผลกระทบจากความผั น ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจึงมีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ด้วยการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Hedging) สาหรับเงินสกุลต่างประเทศ โดยบริษัทไม่มีนโยบาย
การเก็งกาไรจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด บริษัทจึงกาหนดเป็นนโยบายในการดาเนินการเรื่องนี้ว่า
เมื่อบริษัทดาเนินการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit : L/C) ให้กับผู้ขาย บริษัทจะทาสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ทั้งจานวนของมูลค่าสาหรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันทีท่ าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับแนวโน้ม และทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน ตราต่างประเทศ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจต่างๆ ประกอบการดาเนินธุรกิจของบริษัทด้วย
(4) ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
4.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยูร่ ะหว่างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai): บริษัทมีความประสงค์
จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) ใน
การรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคาขอให้รับหุ้น
สามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ แล้ว ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อย
กว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้ว
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สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2556 – ปี 2558):
รำยละเอียด
ปี 2556
รวมสินทรัพย์
ล้านบาท
1,091.33
รวมหนี้สิน
ล้านบาท
905.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท
186.33
รวมรายได้จากการขายและบริการ
ล้านบาท
683.12
รวมต้นทุนขายและบริการ
ล้านบาท
538.34
กาไรขั้นต้น
ล้านบาท
144.78
กาไรขาดทุนสุทธิ
ล้านบาท
66.28
/1
กาไรต่อหุ้น (EPS)
บาท/หุ้น
16.57
/1
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
บาท/หุ้น
0.50
/1
จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ว
ล้านหุ้น
4.00
N.A./2
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
ล้านบาท
N.A./2
กระแสเงินสดจากการลงทุน
ล้านบาท
N.A./2
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ล้านบาท
N.A./2
กระแสเงินสดสุทธิ
ล้านบาท
อัตรากาไรขั้นต้น
%
21.19
อัตรากาไรสุทธิ
%
9.68
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
1.20
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
0.43
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
4.86
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
%
8.53
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (ROE)
%
39.09
หมายเหตุ :

/1

ปี 2557
249.57
29.57
220.00
1,062.62
934.24
128.38
69.13
6.91
0.50
10.00
761.32
(152.73)
(606.26)
2.33
12.08
6.49
9.55
8.71
0.13
10.31
34.03

ปี 2558
374.13
134.82
239.31
310.54
261.56
48.98
20.79
2.08
0.50
10.00
(146.28)
178.00
12.07
43.79
15.77
6.52
2.80
2.66
0.56
6.67
9.05

- ปรับเป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท/หุ้น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
- เนื่องจากปี 2556 บริษัทฯ ถือปฏิบัตติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ดังนั้นจึงไม่มี
การจัดทางบกระแสเงินสด และสาหรับปี 2557 บริษัทได้จัดทางบกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ขึ้นเพิ่มเติมเพื่อ
การเปรียบเทียบ
/2

คำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน :
ผลกำรดำเนินงำน
ผลการดาเนินงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ ปี 2556 – ปี 2558 บริษัทมีรายได้ขายและบริการเท่ากับ 683.12 ล้านบาท
1,062.62 ล้านบาท และ 310.54 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการขายเท่ากับ 619.80 ล้านบาท 999.58 ล้านบาท และ 236.71
ล้านบาท และเป็นรายได้จากการบริการเท่ากับ 63.32 ล้านบาท 63.04 ล้านบาท และ 73.83 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายมี
ความผันผวนตลอดระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากบริษัทมีการเลื่อนการรั บรู้รายได้จากงานบางโครงการมาอยู่ในปี 2557 เพราะ
ลู ก ค้ า ไม่ ส ามารถส่ ง มอบพื้ น ที่ ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท เพื่ อ เข้ า ไปด าเนิ น การติ ด ตั้ ง ชุ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ และในบางโครงการ ลู ก ค้ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานบางรายการ นอกจากนี้บริษัทยังมีการรับรู้รายได้จากงานที่มีมูลค่าสูงในปี 2557 ซึ่งเป็นโครงการที่
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 และเป็นโครงการที่มีงานโครงสร้างและงานระบบที่ซับซ้อน จึงทาให้มีระยะเวลาสัญญายาวนานกว่า
โครงการทั่วไป ส่วนปี 2558 บริษัทมีการส่งมอบและรับรู้รายได้จากงานที่มีมูลค่าสูงเพียงไม่กี่โครงการ จึงทาให้รายได้จากการขาย
ลดลงจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 76.32
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บริษัทมีกาไรขั้นต้นรวมในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 144.78 ล้านบาท 128.38 ล้านบาท และ 49.98 ล้าน
บาท คิดเป็นอัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 21.19 ร้อยละ 12.08 และร้อยละ 15.57 โดยแบ่งเป็นกาไรขั้นต้นจากการขาย เท่ากับ
133.10 ล้านบาท 114.38 ล้านบาท และ 33.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากาไรขั้นต้นจากการขายเท่ากับร้อยละ 21.47 ร้อยละ 11.44
และร้อยละ 14.21 ตามลาดับ และกาไรขั้นต้นจากการบริการ เท่ากับ 11.68 ล้านบาท 14.00 ล้านบาท และ 15.35 ล้านบาท คิด
เป็นอัตรากาไรขั้นต้นจากการบริการเท่ากับร้อยละ 18.44 ร้อยละ 22.22 และร้อยละ 20.79 ตามลาดับ โดยอัตรากาไรขั้นต้นจาก
การขายในปี 2556 อยู่ในระดับที่สูงกว่าปี 2557 และปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีการรับรู้รายได้จากส่วนงานหนึ่งของโครงการขนาด
ใหญ่ โครงการหนึ่ง ซึ่งส่วนงานที่ ถูกรับรู้รายได้ในปี 2556 เป็นส่วนงานที่มี ต้นทุนขายต่า ส่งผลให้อัตรากาไรสูง นอกจากนี้ในปี
2556 บริษัทสามารถเจรจาต่อรองราคาซื้อผลิตภัณฑ์บางประเภท เนื่องจากจานวนการสั่งซื้อค่อนข้างมาก จึงทาให้ต้นทุนขาย
สาหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่าลง
บริษัทมีกาไรสุทธิสาหรับปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 66.28 ล้านบาท 69.13 ล้านบาท และ 20.79 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 9.68 ร้อยละ 6.49 และร้อยละ 6.52 ตามลาดับ โดยสาเหตุหลักที่อัตรากาไรสุทธิมี
การปรับตัวลงในปี 2557 และปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2556 เกิด จากความผันผวนของอัตรากาไรขั้นต้น และความผันผวนของ
รายได้จากการขาย ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารค่อนข้างคงที่ ส่งผลให้อัตรากาไรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว
ฐำนะทำงกำรเงิน
สินทรัพย์รวม
บริษัทมีการเปลี่ยแปลงรายการที่สาคัญในสินทรัพย์รวม ดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การอื่น-สุทธิ เท่ากับ 360.04
ล้านบาท 18.87 ล้านบาทและ 236.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 32.99 ร้อยละ 7.56 และร้อย
ละ 63.32 ตามลาดับ จากการพิจารณามูลค่าลูกหนี้การค้า พบว่ามูลค่าลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2556 และปี 2558 มีมูลค่าสูง
เนื่องจากบริษัทมีการส่งมอบงานที่มีมูลค่าสูงในช่วงปลายปีซึ่งบริษัทได้วางบิลเรียกชาระเงินจากลูกค้าไปแล้วและรอชาระเงินจาก
ลูกค้าในปีถัดไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 659.00 ล้านบาท 5.48 ล้านบาท
และ 44.67 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสิน ทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 60.39 ร้อยละ 2.19 และร้อยละ 11.94
ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายการสินค้าคงเหลือมีมูลค่าสูงที่ระดับ 659.00 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายการ
สินค้าระหว่างติดตั้ง ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 621.44 ล้านบาท ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่บริษัทอยู่
ระหว่างการติดตั้งเครื่องให้แก่ลูกค้าหลายราย ส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายการสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นสินค้าระหว่าง
ทางซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 42.90 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินค้าที่บริษัทสั่งซื้อและอยู่ระหว่างการจัดส่งจากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ เพื่อรอ
ติดตั้งและส่งมอบงานในปีถัดไป
หนี้สินรวม
บริษัทมีการเปลี่ยแปลงรายการที่สาคัญในหนี้สินรวม ดังต่อไปนี้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 มีมูลค่า
เท่ากับ 510.74 ล้านบาท 0.00 ล้านบาทและ 12.55 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ
46.80 ร้อยละ 0.00 และร้อยละ 3.36 ตามลาดับ สาหรับวงเงินกู้ยืมระยะสั้นส่วนใหญ่ประกอบด้ วยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
หนี้สินตามสัญญาทรัสต์รีซีท ซึ่งบริษัทใช้วงเงินสินเชื่อดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจ โดย
ณ ช่วงสิ้นปี 2556 บริษัทมีภาระหนี้สินจากการใช้วงเงินทรัสต์รีซีทจานวนมาก เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อสินค้ าจากบริษัทผู้ผลิต
ในต่างประเทศเพื่อเตรียมติดตั้งและส่งมอบให้แก่ลูกค้าหลายราย ซึ่งบริษัทจาเป็นต้องมีการใช้เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เป็นจานวนมากเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ เพราะยังไม่ถึงกาหนดที่บริษัทจะเก็บเงินจากลูกค้าได้
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 334.11 ล้านบาท
15.10 ล้านบาทและ 112.36 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 30.62 ร้อยละ 6.05 และ
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ร้อยละ 30.03 ตามลาดับ จากการพิจารณามูลค่าเจ้าหนี้การค้า พบว่ามูลค่าเจ้าหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2556 มีมูลค่าสูงจากเจ้าหนี้
เงินมัดจาล่วงหน้า ซึ่งลูกค้าจ่ายเงินมัดจาให้แก่บริษัทภายหลังที่เซ็นสัญ ญาซื้อขายระหว่างกัน ขณะที่ ณ สิ้นปี 2558 มีมูลค่า
เจ้าหนี้การค้าคงค้างสูง เนื่องมาจากการสั่งซื้อสินค้าจากบริษั ทผู้ผลิตในต่างประเทศสาหรับเตรียมติดตั้งและส่งมอบงานแก่ลูกค้า
หลายรายในปีถัดไป ส่วนรายการเจ้าหนี้อื่นๆ ที่สาคัญ ประกอบด้วย ประมาณการหนี้สินค่าอบรมสัมมนาลูกค้า โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีภาระหนี้สินสะสมสาหรับการอบรมสัมมนาให้แก่ ลูกค้า เท่ากับ 0.00 ล้านบาท
9.10 ล้านบาทและ 10.61 ล้านบาท ตามลาดับ รายการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมี นโยบายที่จะสนับสนุนการอบรม
สัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการฉายรังสีให้แก่ลูกค้าของบริษัท ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกค่าใช้จ่ายสาหรับรายการ
ดังกล่าว จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปี 2557 บริษัทเริ่มมีประมาณการหนี้สินค่าอบรมสัมมนาลูกค้าเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นงวดปี
ที่บริษัทเริ่มมีการประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตามมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้อง โดยบริษัทได้ประเมินมูลค่ารายการดังกล่าวของ
โครงการในอดีตทั้งหมดที่คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น และบันทึกเข้ามาในงวดปีบัญชี 2557 ทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีภาระหนี้สินตามสัญญารับประกันสินค้า เท่ากับ 5.69 ล้าน
บาท 6.37 ล้านบาทและ 4.42 ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายการดังกล่าวเป็นประมาณการหนิ้สินตามสัญ ญารับประกันสินค้า
หลังจากการส่งมอบงาน ซึ่งเป็นส่วนงานที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพราะบริษัทผู้ผลิตไม่ครอบคลุมการดูแลรักษาในส่วน
งานดังกล่าว
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 5.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจานวน 50,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มมี ติอนุมัติการเพิม่ ทุนของบริษัทจานวน
145.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ ใหม่เป็นหุ้นสามัญจานวน 1,450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น
รายเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงทาให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั เพิ่มขึ้นเป็น 150.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน
1,500,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ
100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 50.00 ล้านบาท เป็น 150.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้
สามัญเพิ่มทุนจานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) หรือคิด
เป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชาระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจานวน 200.00
ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนชาระแล้ว 150.00 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีสว่ นเกินมูลค่าหุ้นสามัญจานวน 0.40 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนต่อรายการหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 0.04 ร้อยละ 0.16 และร้อยละ 0.10 ตามลาดับ ซึ่งเป็นรายการที่
เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2549 โดยในเดือนมิถุนายนปี 2549 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 2.00 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยหุ้นเพิ่มทุนส่วนหนึ่งจานวน 2,000 หุ้น ได้ถูกเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่จานวน 2 ท่านซึง่ เป็นพนักงานของบริษัทมาก่อนหน้านี้ได้ระยะเวลาหนึ่ง ในราคาหุ้นละ 300 บาท จึงทา
ให้บริษัทมีมูลค่าส่วนเกินมูลค่าหุน้ รวมเท่ากับ 0.40 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีกาไรส่วนที่ยังไม่จดั สรรจานวน 174.54 ล้านบาท 202.89
ล้านบาทและ 223.66 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายการหนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 15.99 ร้อยละ 81.30 และ
ร้อยละ 59.78 ตามลาดับ ทัง้ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 และ ที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกาไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 4,300 บาท หรือคิดเป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 215.00
ล้านบาท จากกาไรสะสมส่วนที่ยงั ไม่ได้จัดสรรที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 216.35 ล้านบาท (งบตรวจสอบฉบับ
ล่าสุด ณ วันที่พิจารณาจ่ายปันผล)
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อัตรำส่วนโครงสร้ำงทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 4.86 เท่า 0.13 เท่า
และ 0.56 เท่า ตามลาดับ โดยในปี 2556 บริษัทมีอัตราส่วนหนิส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงถึง 4.86 เท่า เพราะในช่วงไตรมาสที่ 3 –
4 ปี 2556 บริษัทมีการสั่งซื้อชุดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งต้องรอการส่งมอบและได้รับชาระเงินในปีถัดไป ทาให้บริษัทจาเป็นต้อง
ใช้วงเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยมื กรรมการบางส่วนเพื่อชาระค่าสินค้าที่นาเข้ามา เพื่อเตรียมติดตั้งและส่ง
มอบในปีถดั ไป
สภำพคล่องทำงกำรเงิน
อัต ราส่ วนสภาพคล่อง ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากั บ 1.20 เท่ า 9.55 เท่า และ 2.80 เท่ า ตามลาดับ และมี
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.43 เท่า 8.71 เท่า และ 2.66 เท่า ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทบริหารสภาพคล่องโดยใช้เงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่
บริษัทสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แล้ว จะมีเงินระดมทุนจากประชาชนเป็นครั้งแรก และนาเงินบางส่วนที่ได้
มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้สภาพคล่องของบริษัทดีขึ้นได้
นักลงทุนสัมพันธ์ : นางศริน ชินอุดมทรัพย์ โทรศัพท์: 02-636-6828-9
email address : http://www.bizalignment.com
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