บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
สรุปขอมูลสําคัญนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชีช้ วน ซึง่ เปนเพียงขอมูล
สรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย (“บริษัท”) ดังนั้น ผูลงทุนตอง
ศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึง่ สามารถขอไดจากผูจ ัดจําหนายหลักทรัพยหรืออาจศึกษาขอมูลได
จากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุปขอมูลสําคัญของการเสนอขายหุน ที่ออกใหมตอประชาชน
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เปนครั้งแรก (“IPO”)
บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที่ [] - []
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเสนอขาย : บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “Selic”)
เลขทะเบียนบริษทั : 0107559000311
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจําหนาย รวมทั้งวิจัยและพัฒนา Adhesive, Specialty and High Performance
Adhesive ที่ใชในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อจําหนายใหแกลูกคาทั้งในและตางประเทศ
จํานวนหุนที่เสนอขาย : 80,000,000 หุน คิดเปนรอยละ : 28.57 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทัง้ หมด
ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
สัดสวนการเสนอขายหุน :
1) เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนาย : [] หุน
2) เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท : [] หุน
เงื่อนไขในการจําหนาย
 รับประกันการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting)
 ไมรับประกันการจําหนาย (Best effort)
มูลคาการเสนอขาย : [] บาท
ราคาเสนอขายตอประชาชน : [] บาท/หุน
ตลาดรอง :
 SET
 mai
เกณฑเขาจดทะเบียน :
 Profit test
 Market capitalization test
การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา :
 ไมมี
มี จํานวนหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพที่เสนอขาย ..... หุน ราคาเสนอขาย ........... บาท/หนวย
มูลคาที่ตราไว (par) : 0.50 บาท/หุน มูลคาตามราคาบัญชี (book value) : 0.58 บาท/หุน เมื่อคํานวณจากมูลคาสวน
ของผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งเทากับ 115.13 ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญปจจุบันกอนการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเทากับ 200,000,000 หุน หรือเทากับ 0.41 บาท/หุน เมื่อคํานวณจากมูลคาสวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งเทากับ 115.13 ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนในครั้งนี้ ซึ่งเทากับ 280,000,000 หุน
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและขอมูลทางการเงินเพือ่ ประกอบการประเมินราคาหุน ทีเ่ สนอขาย
การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to
Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุนสามัญที่เสนอขายหุนละ [] บาท คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนเทากับ
[] เทา ซึ่งคํานวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ [] เดือนที่ผานมา ตั้งแตวันที่ [] ถึง วันที่ [] ซึ่งมีกําไรสุทธิ
เท า กั บ [] ลา นบาท เมื่ อ หารด ว ยจํ า นวนหุ น สามัญ ที่ อ อกและชํา ระแลว ภายหลั ง การเสนอขายหุ น ในครั้ ง นี้เ ท า กั บ
[]ลานหุน (Fully Diluted) จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ [] บาท โดยอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนที่เสนอขาย
ดังกลาวคิดเปนอัตราสวนลดรอยละ [] จากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของ [] เฉลี่ยในชวงเวลาระยะเวลา [] เดือน
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ตั้งแตวั นที่ [] ถึง วันที่ [] ซึ่ง มีคาเทากับ [] เทา อั ตราสว นราคาหุนตอ กําไรสุทธิตอ หุนดัง กลาวคํ านวณจากผล
ประกอบการในอดีต ที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
อัตราส วนราคาตอกําไรสุทธิ เฉลี่ยของบริ ษัทที่จดทะเบียนที่มีลั กษณะการประกอบธุรกิจที่มี ความเกี่ยวเนื่ องหรือมีความ
ใกลเคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและตลาดหลักทรัพย mai ในชวงระยะเวลา [] เดือน ตั้งแตวันที่ [] – [] มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
บริษัท

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

[]

[]

ตลาดรองที่จด
ราคาเฉลี่ย
P/E เฉลี่ย(เทา)/2
ทะเบียน/หมวดธุรกิจ (บาท)/1
[]

[]

ที่มา: www.setsmart.com
หมายเหตุ: /1 - เปนราคาหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก คํานวณโดยใชมูลคาการซื้อขายหารดวยปริมาณการซื้อขาย
/2 - P/E คํานวณจากขอมูลการซื้อขายยอนหลังตั้งแตวันที่ [] จนถึงวันที่ []

[]

มูลคาที่
ตราไว
(บาท)
[]

สัดสวนหุน ของ “ผูมีสวนรวมในการบริหาร” ที่ไมตดิ Silent Period : จํานวน [] หุน คิดเปนรอยละ [] ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
วัตถุประสงคการใชเงิน :
วัตถุประสงคการใชเงิน
1. ใชเปนเงินทุนสําหรับจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการวิจัยและ
พัฒนา
2. ใชเปนเงินทุนสําหรับสรางอาคารและปรับปรุงระบบการผลิต
3. ใชเปนเงินทุนสําหรับการวางระบบ ERP (SAP) เพื่อการเพิม่
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
4. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
5. ใชเปนเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
รวม

จํานวนเงินลงทุนที่ใช
จากการระดมทุน
[●] ลานบาท

ระยะเวลาที่ใชเงิน
โดยประมาณ
ภายในป 2560 – 2561

[●] ลานบาท
[●] ลานบาท

ภายในป 2560 – 2561
ภายในป 2560 – 2561

[●] ลานบาท
[●] ลานบาท
[●] ลานบาท

ภายในป 2560 - 2561
ภายในป 2560 - 2561

นโยบายการจายเงินปนผล :
บริษัทกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลในแตละปในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือ หลังจากหักเงิน
สํารอง ตาง ๆ ทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ซึ่งขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคลอง แผนการลงทุน รวมถึงปจจัย
ที่เกี่ยวของในการบริหารงาน ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต การจายเงินปนผลดังกลาวอยูในอํานาจของ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจายเงินปนผลจะตองนําเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติจายเงินปนผล
ระหวางกาลได โดยตองแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมครั้งตอไป
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย :
บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน) (Selic Corp Public Company Limited) (“บริษัท” หรือ “SELIC”) ดําเนินธุรกิจ
เปนผูผลิตและจําหนาย รวมทั้งวิจัยและพัฒนา Adhesive, Specialty and High Performance Adhesive เพื่อจําหนายใหแก
ลูกคาทั้งในและตางประเทศ กวา 27 ประเทศทั่วโลก โดยมีฐานลูกคาทั้งในอาเซียน เอเชียใต แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต รวมถึง
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด
ผลิตภัณฑของบริษัทเปนสวนหนึ่งของสินคาในหลากหลายอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
เครื่องดื่มชูกําลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง อุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรและงานไมทั่วไป อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ และอุตสาหกรรมยานยนต เปนตน ผลิตภัณฑของบริษัทสามารถแบง
ออกเปน 4 กลุมหลัก จากคุณสมบัติและการใชงาน ดังตอไปนี้
1. ผลิตภัณฑกาว Solvent (Solvent Based Adhesive) เปนกาวที่มีตัวทําละลายเปนน้ํามันหรือสารระเหยอื่นๆ ใชใน
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง รองเทา ตกแตงยานยนต กอสราง เฟอรนิเจอร และงานไมทั่วไป
2. ผลิตภัณฑกาวน้ํา (Water Based Adhesive) เปนกาวที่มีตัวทําละลายเปนน้ํา ใชในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
บรรจุภัณฑ พรม งานไม ฉลากสินคา และ ผลิตภัณฑตางๆ
3. ผลิตภัณฑกาว Hot Melt (Hot Melt Adhesive) หรือกาวรอน เปนกาวเทอรโมพลาสติก โดยแบงออกเปน 1)
ผลิตภัณฑกาว High Performance Hot Melt ใชในอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค ฉลาก บรรจุภัณฑ ชิ้นสวนยานยนต แอส
แซมบลี เฟอรนิเจอรและงานไมทั่วไป 2) ผลิตภัณฑกาว Pressure Sensitive Adhesive (PSA) ใชในอุตสาหกรรมสินคาอุปโภค
บริโภค เทปกาว ผาออม ผาอนามัย และ ฉลาก 3) ผลิตภัณฑกาว Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR)ใชใ น
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและงานไมทั่วไป อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ อุตสาหกรรม
สิ่งทอ อุตสาหกรรมกอสราง และแอสแซมบลี
4. ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มิใชกาวและผลิตภัณฑที่บริษัทไมไดเปนผูผลิตแตเปนสินคาซื้อมาเพื่อการจําหนาย ไดแก
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับสารเคมีชนิดตางๆ เชน เคมีฟอกหนัง น้ํายารองพื้น น้ํายาทําความสะอาดรถ เคมีอาหาร น้ํายาเช็ดลาง
น้ํายาทําความสะอาดพื้นผิววัสดุ เคมีเช็ดคราบกาวและสิ่งสกปรก และขี้ผึ้งเคลือบผิว เปนตน
บริษัท ใชเครื่องจักรที่ทันสมัย มีกระบวนการผลิตกาวที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีศูนยวิจัยที่มีทีมบุคลากร
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาความรูของทีมวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองตอความตองการที่เปลี่ยนไปของตลาด ประกอบกับนโยบายของบริษัทในการใหคําปรึกษา และ
คําแนะนําแกลูกคาเพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑของบริษัทจะสามารถตอบสนองตอกระบวนการผลิตสินคาของลูกคาไดเปนอยางดี
ชวยลดตนทุนในการผลิตใหแกลูกคา จึงทําใหผลิตภัณฑและการบริการของบริษัทมีความโดดเดนและแตกตางจากผูผลิตราย
อื่นๆ เปนผลใหบริษัทไดรับความไววางใจจากลูกคามาโดยตลอด ภายใตตราสินคา WORLD, VEGAMELT, INTENSITY,
MINERVA, TORA, ICETECH, DELTABOND, ZICCO, RHINO, TUFF KIT จุดเดนอีกประเภทหนึ่งก็คือการมุงเนนพัฒนาให
ผลิตภัณฑที่มีอยูไดรับการยอมรับจากลูกคาและมีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา นอกจากนี้ บริษัทปรับปรุงการ
บริหารงานควบคูไปกับระบบ การจัดการสิ่งแวดลอม ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร และระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย จนไดใบรับรองมาตรฐานจนไดใบรับรองมาตรฐานตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
, ISO 22000:2005 และ OHSAS 18001:2007 เปนผลใหบริษัทไดใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมสี
เขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green System) ไดรับรางวัลสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ไดรับประกาศเกียรติคุณองคกรจรรยาบรรณดีเดน จากหอการคาไทย ในป 2558 และบริษัทยังไดรับรางวัล
อุตสาหกรรมดีเดน ประเภทบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ประจําป 2559 (The Prime Minister’s Industry
Award 2016) จากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จากผลงานดังกลาวสงผลใหบริษัทมีความนาเชื่อถือ และ
เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง
ทั้งนี้บริษัทเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคาทั้งในและตางประเทศ โดยจัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด (“EI”)
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ผูถือหุนรายใหญ :
ณ วั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2559 รายชื่ อ ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท (นั บ รวมผู ถื อ หุ น ที่ เ กี่ ย วข อ งตามมาตรา 258 ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และผูถือหุนที่อยูภายใตผูมีอํานาจควบคุมเดียวกัน) มีรายละเอียด
ดังนี้
รายชื่อ
1. กลุมครอบครัวสุวัฒนพิมพ
1.1 นายณรงค
สุวัฒนพิมพ /1
1.2 นายเอก
สุวัฒนพิมพ /2
1.3 นายเกียรติศักดิ์
สุวัฒนพิมพ /3
1.4 นางสาวปรารถนา สุวัฒนพิมพ /4
1.5 นายสิทธา
สุวัฒนพิมพ /5
2. นางสาวกรรณิกา
วองกุศลกิจ /6
3. นายศุภวัตร
ลิขิตธนวงศ
4. นายอโณทัย
อดุลพันธุ
จํานวนหุนรวม กอน IPO
2. เสนอขายประชาชนเปนครัง้ แรก(IPO)
จํานวนหุนรวม หลัง IPO

กอนเสนอขายหุน IPO
หลังเสนอขายหุน IPO
(มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 0.50 บาท) (มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 0.50 บาท)
จํานวนหุน
สัดสวน
จํานวนหุน
สัดสวน
(หุน )
(รอยละ)
(หุน )
(รอยละ)
188,000,000
94.00
188,000,000
67.14
90,500,000
45.25
90,500,000
32.32
72,500,000
36.25
72,500,000
25.89
10,000,000
5.00
10,000,000
3.57
7,500,000
3.75
7,500,000
2.68
7,500,000
3.75
7,500,000
2.68
5,200,000
2.60
5,200,000
1.85
3,400,000
1.70
3,400,000
1.22
3,400,000
1.70
3,400,000
1.22
200,000,000
100.00
200,000,000
71.43
80,000,000
28.57
200,000,000
100.00
280,000,000
100.00

หมายเหตุ : /1 นายณรงค สุวัฒนพิมพ เปนกรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท
/2
นายเอก สุวัฒนพิมพ เปนกรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท
/3
นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ เปนกรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่สายงานปฏิบัติการ
ของบริษัท และเปนนองชายของนายเอก สุวัฒนพิมพ
/4
นางสาวปรารถนา สุวัฒนพิมพ เปนบุตรของนายณรงค สุวัฒนพิมพ และเปนนองสาวของนายเอก สุวัฒนพิมพ
/5
นายสิทธา สุวัฒนพิมพ เปนบุตรของนายณรงค สุวัฒนพิมพ และเปนนองชายของนายเอก สุวัฒนพิมพ
/6
นางสาวกรรณิกา วองกุศลกิจ เปนนองสาวของคูสมรสของนายเอก สุวฒ
ั นพิมพ

คณะกรรมการบริษัท :
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559 มีจํานวน 12 ทาน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
1. นายอัฒฑวุฒิ
หิรัญบูรณะ
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายณรงค
สุวัฒนพิมพ
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท
3. นายเอก
สุวัฒนพิมพ
กรรมการบริษัท
4. นายอํานวย
นาครัชตะอมร
กรรมการบริษัท
5. นายเกียรติศักดิ์
สุวัฒนพิมพ
กรรมการบริษัท
6. นายอโณทัย
อดุลพันธุ
กรรมการบริษัท
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ตําแหนง

ชื่อ – นามสกุล
7. นางสาวนิดา
เที่ยงธรรม
8. นางสาริศาสส
มหาเจริญสุข
9. นางวสุกานต
วิศาลสวัสดิ์
10. หมอมหลวงธีรเชษฐ
โสณกุล
11. นายพรพัฒน
กิจเจริญ
12. นางสาวปาลาวี
บุนนาค

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาริศาสส มหาเจริญสุข เปนเลขานุการบริษัท
กรรมการผูมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายณรงค สุวัฒนพิมพ,นายเอก สุวัฒนพิมพ, นายเกียรติศักดิ์
สุวัฒนพิมพ, นายอํานวย นาครัชตะอมร และ นางสาวนิดา เที่ยงธรรม กรรมการสองในหาคนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
สัดสวนรายได :
1. โครงสรางรายไดแยกตามกลุมผลิตภัณฑ สําหรับป 2556 – ป 2558 และงวด 3 เดือนแรกป 2559
ป 2556
ลานบาท สัดสวน
รายไดจากการขายและบริการ
1. ผลิตภัณฑกาว Solvent
422.12 60.49%
โครงสรางรายได

ป 2557
ป 2558
Q1/2558
Q1/2559
ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน
420.64

59.92%

312.24

52.63%

74.99

48.83%

79.14

55.60%

2. ผลิตภัณฑกาวน้ํา

25.71

3.69%

20.33

2.90%

20.41

3.44%

4.38

2.85%

6.44

4.53%

3. ผลิตภัณฑกาว Hot Melt

89.09

12.77%

124.35

17.72%

143.95

24.26%

37.68

24.53%

37.38

26.26%

155.93

22.34%

130.82

18.64%

112.50

18.96%

35.72

23.26%

17.77

12.48%

รวม

692.85 99.29%
4.97 0.71%

696.14
5.79

99.18%
0.82%

589.09 99.29% 152.77
4.19
0.71%
0.81

99.47% 140.73
0.53%
1.61

98.87%
1.13%

รายไดรวม

697.82 100.00%

701.93

100.00%

593.28

100.00% 153.58 100.00% 142.34

100.00%

4. ผลิตภัณฑอื่นๆ
รายไดอื่น

2. โครงสรางรายไดแยกตามภูมิภาคสําหรับป 2556 – ป 2558 และงวด 3 เดือนแรกป 2559
โครงสรางรายได
รายไดแยกตามภูมิภาค
1. รายไดจากการขายในประเทศ
2. รายไดจากการขายตางประเทศ
รวม
รายไดอื่น
รายไดรวม

ป 2556
ลานบาท สัดสวน
539.37
153.48
692.85
4.97
697.82

77.29%
22.00%
99.29%
0.71%
100.00%

ป 2557
ป 2558
Q1/2558
Q1/2559
ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน
517.64 73.75%
178.50 25.43%
696.14 99.18%
5.79 0.82%
701.93 100.00%
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468.84 79.02%
120.25 20.27%
589.09 99.29%
4.19 0.71%
593.28 100.00%

129.16 84.10%
23.61 15.37%
152.77 99.47%
0.81 0.53%
153.58 100.00%

88.69 62.31%
52.04 36.56%
140.73 98.87%
1.61 1.13%
142.34 100.00%
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สรุปปจจัยความเสี่ยง :
(1) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม:
เนื่องจากผลิตภัณฑกาวเปนสวนประกอบที่ใชผลิตภัณฑในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่ง อุตสาหกรรมเหลานี้เปน
ตลาดที่มีขนาดใหญตามขนาดของอุตสาหกรรม จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะมีคูแขงทั้งรายใหญและรายยอยมีทั้งคูแขง
ภายในประเทศและจากตางประเทศ สงผลใหการแขงขันในตลาดคอนขางสูง ซึ่งสงผลตอสัดสวนตลาด บริษัทตองคํานึงถึง
และใหความสําคัญตอความเสี่ยงจากภาวะการแขงขัน อยางไรก็ตาม จากประสบการณทํางานในธุรกิจกาวกวา 30 ป ของ
บริษัท การมีพันธมิตรทางการคาที่ยาวนาน ทีมวิจัยและพัฒนาที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงคุณสมบัติของกาว
ใหตรงตามความตองการของลูกคา จึงทําใหบริษัทไดรับความไววางใจจากลูกคา นอกจากนี้บริษัทเพิ่มสัดสวนการจําหนาย
สินคาไปยังตางประเทศ โดยการจัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จึงทําใหบริษัทเชื่อวาความ
เสี่ยงจากการแขงขันจะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท
1.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก :
วั ต ถุ ดิ บ ที่ เป นส วนประกอบสํ าคั ญในการผลิ ต กาวประมาณร อยละ 60 - 70 คื อ Solvent, Resin และ
Polychloroprene ซึ่งเปนผลผลิตจากการกลั่นน้ํามันดิบ ราคาวัตถุดิบดังกลาวอางอิงกับราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑจาก
ปโตรเลียมซึ่งจะผันแปรไปตามอุปสงคและอุปทานในตลาดโลก ทําใหอาจสงผลกระทบโดยตรงตอการบริหารจัดการตนทุน
และการดํารงรักษาอัตรากําไรขั้นตนของบริษัท อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทไดใหความสําคัญกับภาวะราคาของผลิตภัณฑ
ดังกลาวจึงได มีการติดตามขอมูลขาวสารและแนวโนมราคาวัตถุดิบหลักอยูตลอดเวลา เพื่อใหสามารถวางแผนบริหาร
จัดการการสั่ งซื้ อวั ตถุ ดิบไดอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ บริ ษั ทยัง ไดมี การบริ หารจั ดการสต อกวัตถุ ดิ บคงเหลื อให
สอดคลองกับปริมาณความตองการวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไดอยางเพียงพอและทันเวลาตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่ อให สามารถควบคุมระดั บสั ดส วนของตนทุ นขายไม ใหมี ความผั นผวนจนส งผลกระทบอย างมี นั ยสํ าคั ญต อผลการ
ดําเนินงานของบริษัท
1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรหรือทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ :
บริษัทมีการพึ่งพิงทีมวิจัยที่ประกอบดวยนักวิทยาศาสตร ที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการคิดคนและวิจัยกาว ซึ่งเปน
สาขาวิ ชาชี พที่ มีจํ านวนแรงงานน อยและอาจเกิ ดการขาดแคลนแรงงานได บริษั ทจึงตระหนั กถึ งแนวทางการจู งใจให
นักวิทยาศาสตรทํางานกับบริษัท โดยใหความสําคัญดานสวัสดิการที่เหมาะสมและจูงใจใหกับพนักงาน รวมไปถึงการ
เจริญเติบโตของบริษัททําใหพนักงานเห็นถึงความมั่นคง และเชื่อมั่นกับบริษัท เปนผลใหอัตราการลาออกของพนักงานของ
บริษัทอยูในระดับต่ํา สวนในความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทีมวิจัยนั้น บริษัทประเมินวาความเสี่ยงดังกลาวอยูในระดับต่ํา และ
บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดทําคลังความรูที่นักวิทยาศาสตรคิดคนได
เพื่อลดความเสี่ยงดานการพึ่งพิงบุคลากรอีกทางหนึ่ง อยางไรก็ตาม บริษัทมั่นใจวาจากการที่บริษัทผลักดันตัวเองใหขึ้นมา
เป นผู นํ าในระดั บอาเซี ยนด านผู ผลิ ตและจํ าหน ายกาวที่ ใช ในอุ ตสาหกรรม ยอมส งผลให บริ ษั ทได รั บความสนใจจาก
นักวิทยาศาสตรที่มีความรูและมีประสบการณสูงมารวมงานกับบริษัทในอนาคต
1.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายดานการจัดการและควบคุมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขององคกรตางๆ :
บริษัทดําเนินธุรกิจภายใตกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนของสวนกลางและสวนทองถิ่น ซึ่งกฎระเบียบ
ดังกลาวครอบคลุมถึงเรื่องมลพิษ การปองกันสุขภาพและสิ่งแวดลอม การปลอยมลพิษทางอากาศ การปลอยน้ําเสีย สุขภาพ
และความปลอดภัยในการทํางาน การกอใหเกิด การจัดการ การดูแล การเยียวยา การใช การจัดเก็บ การปลอย และการ
เผชิญสสารและขยะที่เปนอันตราย ซึ่งขอกําหนดดังกลาวมีความซับซอน มีการเปลี่ยนแปลงบอย และมีแนวโนมที่จะเขมงวด
ขึ้น บริษัทจึงตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานการจัดการและควบคุมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมซึ่ง อาจมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทได อยางไรก็ตามปจจุบันบริษัทมีขั้นตอนตางๆ ที่ทําใหบริษัทสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานการจัดการและควบคุม
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เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมดังกลาวอยูเสมอ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎระเบียบของภาครัฐจึงเปนผลใหตลอด
ระยะเวลาที่ผานมาบริษัทไมเคยประสบปญหากับประชาชนที่อยูใกลเคียง
1.5 ความเสี่ยงจากการไมไดรับ ไมสามารถตออายุ หรือรักษาใบอนุญาตหรือการอนุมัติใดๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจ :
บริษัทดําเนินกิจการภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวกับใบอนุญาตตางๆ เชน กรมสรรพามิต
กระทรวงการคลัง กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงกลาโหม หนวยราชการดังกลาวมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ใบอนุญาตและใหเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เชน ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บ
รักษากาซปโตรเลียมเหลว เปนตน บริษัทจึงตองมีใบอนุญาตและไดรับการอนุมัติตาง ๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทได
ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการตออายุ/ขอใบอนุญาตและการอนุมัติตางๆ อยางไรก็ตาม บริษัทไดดําเนินการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ของทุกหนวยราชการที่เกี่ยวของอยูเสมอ
1.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศตางๆ ที่เปนกลุมลูกคาของบริษัท :
บริษัทจั ดจําหน ายสินคาไปยั งประเทศตางๆ ผลิ ตภัณฑ ของบริ ษัทถูกนํ าไปใชในหลากหลายอุตสาหกรรม เช น
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ซึ่งอุตสาหกรรมดังกลาวจะเติบโต
ตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของแตละประเทศ ดังนั้นหากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศตางๆ ที่เปนลูกคาของบริษัทเกิดภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย จะกระทบตอความสามารถในการซื้อ หรือความตองการบริโภค ซึ่งอาจทําให
สงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทได อยางไรก็ตามการที่บริษัทมีฐานลูกคากระจายอยูมากกวา 27 ประเทศ ลูกคารวมกวา
100 ราย จึงทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศตางๆ ที่เปนลูกคาของบริษัทได
1.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเมือง ระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎหมาย ในประเทศตางๆ ที่เปนกลุมลูกคาของ
บริษัท:
มีการตรวจสอบและมีการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการกีดกันทางการคาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเชน สหภาพ
ยุโรป มีกฎเกณฑขอหามการนําเขาสารเคมีในบางชนิดเขาประเทศ เชน หามนําสารเคมีจําพวก Solvent เนื่องจากเปน
สารเคมีที่มีกลิ่นและอาจเปนมลพิษได จึงสงผลตอผลกระทบตอการสั่งผลิตภัณฑกาวไปจําหนาย และโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัท ในประเทศนั้นๆ อยางไรก็ตามบริษัทไดมีมาตรการแกไขขอจํากัดนี้โดยการพัฒนาผลิตภัณฑทดแทน Solvent ดวย
ผลิตภัณฑกลุม Hot Melt หรือ Water Base นอกจากนี้บริษัทยังมีการศึกษา วิจัย จนสามารถพัฒนาสูตรกาวที่ไมมี
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม เพื่อใหสามารถจัดจําหนายสินคาไปยังกลุมประเทศดังกลาวได
1.8 ความเสี่ยงจากการแขงขันจากสินคาทดแทน:
ผลิตภัณฑหลักที่บริษัทผลิตและจัดจําหนายคือกาวที่ใชในอุตสาหกรรมที่ใชเปนวัสดุยึดติดผลิตภัณฑประเภท
ตางๆ ซึ่งผลิตภัณฑอื่นที่สามารถนํามาใชงานเพื่อวัตถุประสงคและคุณสมบัติเดียวกันในตลาดมีอยูหลายประเภท เชน
เทปกาว เทปผา สําหรับการติดกลองบรรจุภัณฑ หรือ ซิลิโคนที่สามารถประยุกตใชทดแทนกาวในการเชื่อมกระจก เปน
ตน ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกจากสินคาทดแทนที่หลากหลาย หากผูบริโภคเลือกใชผลิตภัณฑอื่นแทนผลิตภัณฑของ
บริษัท อาจจะสงผลตอผลการดําเนินงานของบริษัท อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองลงทุนเปลี่ยนแปลง
เครื่อ งจั กร ซึ่ ง อาจส งผลให ผูผ ลิต อาจต องหยุด การผลิต ชั่ วคราว ดัง นั้ นจึ งเปน ไปได ย ากที่ก ลุม ลูก ค าของบริ ษัท จะ
เปลี่ยนไปใชสินคาทดแทนอื่น นอกจากนี้ผลิตภัณฑของบริษัทจะถูกวิจัย พัฒนา และปรับปรุงคุณลักษณะใหตรงตาม
ความตองการของลูกคาที่ตองการยึดติดวัสดุตางๆ เนื่องดวยวัสดุแตละชนิดมีลักษณะและการใชงานแตกตางกัน อีกทั้ง
ผลิตภัณฑของบริษัทยังสามารถประยุกตใชไดในหลายอุตสาหกรรมและมีความปลอดภัย ผลิตภัณฑของบริษัทจึงไดรับ
ความนิยมและหาสินคาทดแทนไดยาก
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1.9 ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ อาจไมครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น จากอันตรายจาก
การดําเนินงานและภัยธรรมชาติ และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางเพียงพอ:
บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายกาวอุตสาหกรรม ซึ่งสารประกอบเปนวัตถุไวไฟจึงอาจกอใหเกิดอันตรายจาก
การดําเนินงาน บริษัทดําเนินการจัดทําประกันภัยประเภทตางๆ ยกเวนเพียงประกันภัยที่ไมมีบริษัทประกันภัยใดรับทํา
การประกันภัยดังกลาว ทั้งนี้บริษัทเชื่อวาบริษัทไดทําประกันภัยประเภทที่สอดคลองกับการประกันภัยของบริษัทอื่นใน
อุตสาหกรรมและมีจํานวนเงินครอบคลุมความเสียหายในจํานวนที่บริษัทเชื่อวาเหมาะสมทางธุรกิจแลว
1.10 ความเสี่ยงการไมไดไปจดทะเบียนการเชาที่ดินและอาคารโรงงาน ซึ่งเปนทรัพยสินสําคัญในการดําเนินงาน
ธุรกิจของบริษัท
ที่ดิน โรงงาน และคลังสินคาที่บริษัทใชประกอบธุรกิจตั้งอยูที่เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพเทพมหานคร 10160 ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของนายณรงค สุวัฒนพิมพ (กรรมการและผูถือ
หุนใหญของบริษัท) บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง กําหนดอายุสัญญาเชาระยะเวลา 15 ป เริ่มตั้งแต
วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2573
การที่บริษัทยังไมไดจดทะเบียนสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับผูใหเชา เปนผลใหสัญญาเชาที่ทําไวมีผลใช
บังคับตามกฎหมายไดเพียง 3 ป อยางไรก็ตาม เห็นวา การที่ผูใหเชา ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัท (ถือหุน
อยูรอยละ 42.25 ของทุนชําระแลวกอน IPO) จะนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไปขายใหกับบุคคลภายนอกคงจะเปนไปได
ยาก อีกทั้งที่ดินยังติดสัญญาจํานองกับสถาบันการเงิน นอกจากนี้บริษัทก็ยังมีขอกําหนดในสัญญาเชาไวดวยวา หาก
ผูใหเชาจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่เชากัน ผูใหเชาจะตองเสนอขายผูเชา(บริษัท) เปนรายแรกตามราคาตลาดโดยแจง
ลวงหนาอยางนอย 6 เดือน ซึ่งทําใหบริษัทมีเวลาพอที่จะเจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางได หรือในกรณีที่ผูใหเชาทําผิด
สัญญา โดยไมแจงใหผูเชา(บริษัท) เพื่อใชสิทธิซื้อกอนตามที่กลาว ก็จะถือวาผูใหเชาปฏิบัติผิดสัญญา ซึ่งทําใหบริษัท
สามารถเรียกคาเสียหายจากผูใหเชาได จึงทําใหความเสี่ยงในเรื่องนี้ลดลงและตามเหตุผลที่กลาว
สําหรับในเรื่องการจดทะเบียนการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางใหกับผูเชา(บริษัท)นั้น บริษัทแจงวาอยูระหวางการ
ดําเนินการขอความยินยอมจากเจาหนี้สถาบันการเงินที่รับจํานองที่และและสิ่งปลูกสรางที่เชา เพื่อเปนการประกันหนี้
ของบริษัทอยู หากไดรับแจงการใหความยินยอมเมื่อใด บริษัทกับผูใหเชาก็จะไปดําเนินการจดทะเบียนการเชาโดยเร็ว
ลาสุดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 บริษัทไดรับอีเมลลจากธนาคารแจงวาจะนัดดําเนินการในวันที่ 15 กรกฎาคม
2559 ตามความประสงคของบริษัท
(2) ความเสี่ยงดานการเงิน
2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ:
เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ก ารนํ า เข า วั ต ถุ ดิ บ ซึ่ ง เป น ส ว นประกอบที่ ใ ช ใ นการผลิ ต ประมาณร อ ยละ 60 ถึ ง 70 จาก
ตางประเทศ และสงออกสินคาไปจําหนายยังตางประเทศ กวา 27 ประเทศ ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงดานความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจากการตองชําระคาวัตถุดิบเปน สกุลเงินตราตางประเทศ ไดแก เงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา เงินยูโร และ เงินเยน ซึ่งหากเกิดเหตุการณทางเศรษฐกิจที่ทําใหคาเงินบาทมีแนวโนมออนคาเมื่อเทียบกับ
คาเงินตราตางประเทศที่กลาวมาขางตน โดยเฉพาะเงินดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนเงินตางประเทศสกุลหลักที่บริษัทใชชําระคา
สินคาใหแกบริษัทผูผลิต ก็อาจสงผลกระทบทางลบตอผลประกอบการของบริษัทได ดังนั้น บริษัทจึงกําหนดนโยบายการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดวยการทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนากับ
สถาบันการเงิน แตก็ยังไมไดปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทุกรายการที่ซื้อวัตถุดิบหรือขาย
ผลิตภัณฑกาวออกไปโดยจะคํานึงถึงความผันผวนของเงินสกุลตางๆ และระยะเวลาในการชําระเงินระหวางกันมา
ประกอบในการตัดสินใจ อยางไรก็ตาม บริษัทมีสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงิน และไมมี
นโยบายการเก็งกําไรจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแตอยางใด
หนา 1.0 – 8
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2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน:
บริษัทมีการพึ่งพิงแหลงเงินทุนในการดําเนินธุรกิจจากสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559 มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินรวมจํานวน 102.44 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to
Equity Ratio) เทากับ 1.96 เทา และตลอดระยะเวลาที่ผานมา การดําเนินธุรกิจของบริษัทพึ่งพิงแหลงเงินทุนจากการกูยืม
จากสถาบันการเงินเปนหลัก อยางไรก็ตาม เนื่องจากปจจุบัน บริษัทอยูระหวางการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ซึ่งหากบริษัทสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และระดมทุนจากประชาชนเปนครั้งแรก (Initial
Public Offering : IPO) ไดแลว ก็จะสงผลใหสวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งบริษัทก็จะนําเงินบางสวนที่ได
จากการระดมทุนจากประชาชนเปนครั้งแรกเปนเงินทุนหมุนเวียนทดแทนการใชวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินก็จะสงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทลดต่ําลง และทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจาก
การพึ่งพิงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินใหลดนอยลงได
2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย:
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวเนื่องกับเงินกูยืมระยะสั้น กับสถาบันการเงินในประเทศ ซึ่งจะสงผล
กระทบตอความผันผวนของตนทุนทางการเงินของบริษัท โดยเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท มีอัตราดอกเบี้ยที่
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดในปจจุบัน กลาวคือ เปนอัตราดอกเบี้ยที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกคารายใหญชั้นดี
ประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา (MLR) และอัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกคารายใหญชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ซึ่ง
เปนอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวทั้งหมด ดังนั้น หากเกิดภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมเพิ่มสูงขึ้น จะสงผลใหบริษัทมีภาระ
ดอกเบี้ยจายมากขึ้นตามไปดวย อยางไรก็ตาม สถานการณแนวโนมอัตราดอกเบี้ยในปจจุบันยังมีความผันผวนนอย จะ
เห็นไดจากอัตราดอกเบี้ยในตางประเทศอยูในระดับต่ํา โดยผลตอบแทนพันธบัตร รัฐบาลไทย(อายุ 10 ป) อยูที่รอยละ
2.02 ดังนั้น ความเสี่ยงจากเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยสําหรับบริษัทจึงอยูในระดับคอนขางตํ่า
(3) ความเสี่ยงดานการบริหาร การจัดการ
3.1 ความเสี่ยงจากการที่ผูถือหุนใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน:
บริษัทมีกลุมครอบครัวสุวัฒนพิมพเปนกลุมผูถือหุนใหญ ซึ่งถือหุนรวมกันคิดเปนสัดสวนรอยละ 94.00 ของทุน
ชําระแลวของบริษัทกอน IPO หรือคิดเปนถือหุนรวมกันคิดเปนสัดสวนรอยละ 67.14 ของทุนชําระแลวของบริษัทหลัง IPO
ดังนั้น จึงทําใหผูถือหุนกลุมครอบครัวสุวัฒนพิมพมีอํานาจในการควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะเปน
เรื่องการแตงตั้งกรรมการหรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องกฎหมายหรือ
ขอบังคับบริษัทกําหนด ตองใหไดรับเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่จะมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได
ทั้งนี้ บริษัทไดจัดโครงสรางการจัดการซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงาน โดยบริษัทมีคณะกรรมการ
จํานวน 12 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่มาจากฝายบริหารจํานวน 5 ทาน กรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 7 ทาน
ซึ่งในจํานวนนี้มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนอิสระจํานวน 5 ทาน ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเปน
การถวงดุลของกรรมการที่เปนผูบริหารอยางเหมาะสม
3.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรหลักในการบริหารงาน:
เนื่องจากนายเอก สุวัฒนพิมพ ซึ่งถือหุนในบริษัทรอยละ 36.25 ของทุนชําระแลวของบริษัทกอน IPO หรือถือหุนใน
บริษั ทรอยละ 25.89 ของทุนชําระแล วของบริษั ทหลั ง IPO และเป นประธานเจาหนาที่บริ หาร ซึ่ งเปนผู มีความรู และมี
ประสบการณในธุรกิจมาเปนเวลานาน เปนผูมีวิสัยทัศนและมีหนาที่โดยตรงในการกําหนดนโยบาย ทิศทางและการดําเนิน
ธุรกิจหลักของบริษัท ดังนั้น หากในภายหนาเกิดมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผูบริหารรายดังกลาว อาจทําใหบริษัท
ประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจในอนาคตไดเพื่อการลดความเสี่ยงตามที่กลาว บริษัทไดกําหนดแนวทางการบริหารงาน
หนา 1.0 – 9
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อยางมืออาชีพ รวมถึงมีการมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบในการทํางานใหแกผูบริหารทานอื่น ๆ และพนักงานแต
ละฝายอยางชัดเจน เพื่อเปนการกระจายอํานาจการจัดการและลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงกรรมการทานดังกลาวในการ
ดําเนินธุรกิจ
(4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
4.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai):
บริษัทฯ มีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาการรับหุน
สามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (“mai”) โดย บริษัทฯ ไดยื่นคํา
ขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว ซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอย
ไมนอยกวา 300 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลวหรือไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว
อยางไรก็ตามบริษัทเชื่อวา บริษัทจะไมมีปญหาเกี่ยวกับการกระจายหุน
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป :
รายละเอียด

รวมสินทรัพย
รวมหนี้สิน
รวมสวนของผูถือหุน
รวมรายไดจากการขาย
รวมตนทุนขาย
กําไรขั้นตน (ไมรวมรายไดอื่น)
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (EPS)
มูลคาหุนที่ตราไว
จํานวนหุนสามัญที่ชาํ ระแลว
กําไรตอหุน (EPS)
มูลคาหุนที่ตราไว
จํานวนหุนสามัญที่ชาํ ระแลว
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากการลงทุน
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิ
อัตรากําไรขั้นตน (ไมรวมรายไดอนื่ )
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเวียน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) /2
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอื หุน (ROE) /2

ป 2556

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
บาท/หุน/1
บาท/หุน/1
ลานหุน/1
บาท/หุน/3
บาท/หุน/3
ลานหุน/3
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
%
%
%
%
เทา
%
%
หนา 1.0 – 10

ป 2557

ป 2558

งวด 3 เดือน
ป 2559

354.64
304.24
50.40
692.85
551.01
141.84
6.12
3.06
100.00
2.00

410.34
347.58
63.15
696.14
546.55
149.59
12.75
6.38
50.00
2.00

350.83
248.29
102.54
589.09
437.76
151.33
39.39
19.70
50.00
2.00

341.29
226.16
115.13
140.73
98.20
42.53
10.66
5.33
50.00
2.00

0.50
400.00
63.43
(18.82)
(46.86)
0.64

0.50
200.00
35.30
(37.97)
2.58
0.55

0.50
200.00
77.94
(15.33)
(49.39)
13.76

0.50
200.00
33.02
(3.22)
(36.73)
6.84

20.47

21.49

25.69

30.22

0.88

1.82

6.69

7.57

0.95

0.92

1.08

1.15

0.60

0.60

0.72

0.69

6.04
1.71
12.93

5.50
3.33
22.46

2.42
10.35
47.55

1.96
12.32
39.19

0.02

0.06

0.20

0.05
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หมายเหตุ: /1 เพื่อการเปรียบเทียบกับหุนสามัญในปจจุบันที่มีมูลคาที่ตราไวเทากับ 0.50 บาทตอหุน จึงคํานวณกําไรตอหุนในป 2556 – ป
2558 จากหุนสามัญของบริษัทที่ปรับมูลคาที่ตราไวเปน 0.50 บาทตอหุน (กําไรตอหุนคํานวณโดยใชกําไรสุทธิสําหรับป (ไม
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) หารดวยจํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวดบัญชี โดยไมถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหุนสามัญที่ออกใน
ระหวางป)
/2
ปรับปรุงการคํานวณเปนอัตราสวนเต็มป (Annualized) เพื่อใหสามารถนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีตได
/3
คํานวณโดยปรับมูลคาที่ตราไว ตั้งแตป 2556 – ป 2558 และงวด 3 เดือนป 2559 เปน 0.50 บาทตอหุน

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
ในป 2557 บริษัทมีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจากป 2556 เทากับ 3.29 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น รอยละ
0.48 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายสินคากลุมผลิตภัณฑกาว Hot Melt เพิ่มขึ้นเทากับ 35.22
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 39.52 จากป 2556
ขณะที่ในป 2558 บริษัทมีรายไดจากการขาย ลดลงจากป 2557 เทากับ 107.05 ลานบาท คิดเปนอัตราการลดลง
รอยละ 15.38 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การลดลงของรายไดจากการขายผลิตภัณฑกาว Solvent ลดลงเทากับ 108.40 ลาน
บาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 25.77 สาเหตุหลักเกิดจากสินคาจากประเทศจีนเขามาตีตลาดในประเทศไทยในราคาที่ถูกกวา
ประกอบกับในป 2557 คาแรงขั้นต่ําปรับตัวสูงขึ้นสงผลใหโรงงานผลิตรองเทา และ เฟอรนิเจอรขนาดเล็กซึ่งเปนฐานลูกคาของ
บริษัทตองปดกิจการลงจํานวนมาก ซึ่งผลกระทบตอเนื่องจนถึง ป 2558 ที่ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวจากปญหา
การเมืองและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวซบเซา สงผลใหอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มชะลอตัวลง แตป 2558 รายไดจาก
การขายผลิตภัณฑกาว Hot Melt เพิ่มขึ้นเทากับ19.60 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนอัตรารอยละ 15.76 เมื่อเทียบกับป 2557
เนื่องจากบริษัทไดมีการขายสินคาใหมแบบเต็มรูปแบบและบุกตลาดในผลิตภัณฑกาว Hot Melt (Hot Melt Adhesive) มากขึ้น
รวมถึงไดรับรายไดจากฐานลูกคา ผลิตภัณฑกาวน้ํา (Water Based Adhesive) บางรายที่หันมาใชผลิตภัณฑประเภทนี้เพิ่มขึ้น
อีกดวย
งวด 3 เดือนป 2559 มีรายไดจากการขายลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 12.04 ลานบาท เนื่องจากบริษัท
ลดการจําหนายผลิตภัณฑที่มีอัตรากําไรคอนขางต่ํา โดยเฉพาะผลิตภัณฑในหมวด 4 เพื่อใหอัตรากําไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น
ป 2556 – ป 2558 บริษัทมีกําไรขั้นตน(ไมรวมรายไดอื่น) เทากับ 141.84 ลานบาท 149.59 ลานบาท และ 151.31
ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตน(ไมรวมรายไดอื่น) ตอรายไดรวม เทากับรอยละ 20.33 รอยละ 21.31 และ
รอยละ 25.50 ตามลําดับ จะเห็นไดวาในชวง 3 ปที่ผานมา อัตรากําไรขั้นตน(ไมรวมรายไดอื่น)ของบริษัทมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดย
มีสาเหตุหลักจากบริษัทลดการจําหนายผลิตภัณฑที่มีอัตรากําไรต่ํา และราคาวัตถุดิบในตลาดโลกมีการปรับตัวลง
งวด 3 เดือนป 2559 มีกําไรขั้นตน(ไมรวมรายไดอื่น) เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 4.77 ลานบาท
เนื่องจากบริษัทลดการจําหนายผลิตภัณฑที่มีอัตรากําไรคอนขางต่ํา ทําใหอัตรากําไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น
เมื่ อ พิ จ ารณากํ า ไรสุ ท ธิ พบว า ในป 2556 – ป 2558 บริ ษั ท มี กํ า ไรสุ ท ธิ 6.12 ล า นบาท 12.75 ล า นบาท และ
39.38 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 0.88 รอยละ 1.82 และรอยละ 6.64 ตามลําดับ จะเห็นได
วาในชวง 3 ปที่ผานมาบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิเติบโตอยางตอเนื่อง เกิดมาจากตนทุนขายและคาใชจายในการขายลดลง จาก
การลดการจําหนายผลิตภัณฑที่มีกําไรต่ํา ราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงและการบริหารงานขายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
งวด 3 เดือนป 2559 มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 0.37 ลานบาท เนื่องจากบริษัททํา
การตลาดมากขึ้นและลดการจําหนายผลิตภัณฑที่มีอัตรากําไรคอนขางต่ํา สงผลใหอัตรากําไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้นเล็กนอย
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บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีมูลคาสินทรัพยรวมเทากับ
354.63 ลานบาท 410.75 ลานบาท 350.81 ลานบาท และ 341.28 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญเกิดจากการลดลงของเงิน
สดและรายการลูกหนี้การคา
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมมูลคาเทากับ 304.24
ลานบาท 347.58 ลานบาท 248.29 ลานบาท และ 226.17 ลานบาท ตามลําดับ มีแนวโนมลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นใหแกสถาบันการเงินและการลดลงของเจาหนี้การคา
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวม เทากับ
50.40 ลานบาท 63.15 ลานบาท 102.54 ลานบาท และ 115.13 ลานบาท ตามลําดับ มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักจาก
บริษัทมีกําไรสุทธิอยางตอเนื่อง
อัตราสวนโครงสรางทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เทากับ
6.04 เทา 5.50 เทา 2.42 เทา และ 1.96 เทา ตามลําดับ จะเห็นวาบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนลดลงในป 2557
สาเหตุมาจากบริษัทขาดทุนสะสมลดลงเมื่อเทียบกับป 2556 เนื่องจากบริษัทดําเนินการลดทุนเพื่อลางขาดทุนสะสม และบริษัท
มีกําไรสุทธิในป 2557 และในป 2558 อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนลดลง จากการลดลงของรายการเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน และการลดลงของเจาหนี้การคา และ ณ วันที่ 31 มีนาคม ป 2559 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน
ลดลงจากป 2558 จากการลดลงของรายการเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินที่ดี
ขึ้น จากการดําเนินกลยุทธการปรับสัดสวนการจําหนายผลิตภัณฑใหเนนการจําหนายผลิตภัณฑที่มีกําไรดี และลดการจําหนาย
ผลิตภัณฑที่มีกําไรต่ํา
สภาพคลองทางการเงิน
บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เทากับ
0.95 เทา 0.92 เทา 1.08 เทา และ 1.15 เทา จะเห็นไดวาบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเพิ่มขึ้น เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนลดลง
จากการชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเปนหลักรวมถึงเจาหนี้การคา
นักลงทุนสัมพันธ : นางสาริศาสส มหาเจริญสุข โทรศัพท : (66) 2807 3347 - 9
email address : Sarisa.M@seliccorp.com
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