บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
สรุปข้อมูลสาคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วน ซึง่ เป็นเพียงข้อมูล
สรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้อง
ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึง่ สามารถขอได้จากผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์หรืออาจศึกษาข้อมูลได้
จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.
สรุปข้อมูลสำคัญของกำรเสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชำชน
เพื่อซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นครั้งแรก (“IPO”)
บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)
ระยะเวลำกำรเสนอขำย : วันที่ 10 -12 ตุลำคม 2559
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
ผู้เสนอขำย : บริษัท ซีลิค คอร์พ จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “Selic”)
เลขทะเบียนบริษทั : 0107559000311
ประเภทธุ รกิ จ : ธุรกิจผลิตและจาหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนากาวอุตสาหกรรม (Adhesive, Specialty and High
Performance Adhesive) ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
จำนวนหุ้นที่เสนอขำย : 80,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ : 28.57 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมด
ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น :
1) เสนอขายต่อผูม้ ีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่าย : 68,000,000 หุน้
2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท : 12,000,000 หุ้น
เงื่อนไขในกำรจำหน่ำย
 รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจานวน (Firm Underwriting)
 ไม่รับประกันการจาหน่าย (Best effort)
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้ หากเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ข้อ 6.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์
รำคำเสนอขำยต่อประชำชน : 2.90 บาท/หุ้น
มูลค่ำกำรเสนอขำย : 232,000,000 บาท
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) : 0.63 บาท/หุ้น เมื่อคานวณจากมูลค่าส่วน
ของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเท่ากับ 126.28 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุ้นสามัญปัจจุบันก่อนการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 200,000,000 หุ้น หรือเท่ากับ 0.45 บาท/หุ้น เมื่อคานวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเท่ากับ 126.28 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 280,000,000 หุ้น
ที่มำของกำรกำหนดรำคำเสนอขำยและข้อมูลทำงกำรเงินเพือ่ ประกอบกำรประเมินรำคำหุน้ ทีเ่ สนอขำย
การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครัง้ นี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to
Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญทีเ่ สนอขายหุ้นละ 2.90 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ
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19.33 เท่า ซึง่ คานวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30
มิถุนายน 2559 ซึ่งมีกาไรสุทธิเท่ากับ 42.26 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้วภายหลังการเสนอ
ขายหุ้นในครั้งนีเ้ ท่ากับ 280.00 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.15 บาท เปรียบเทียบกับอัตราส่วน
ราคาต่อกาไรสุทธิของหมวดสินค้าอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 27.22 เท่า ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าว
คานวณจากผลประกอบการในอดีต ที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
เนื่องจากไม่มีบริษัทจดทะเบียนทีป่ ระกอบธุรกิจเหมือนหรือใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัททั้งหมด การประเมินราคาหุ้นที่
เสนอขายในครั้งนี้ จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิของหมวดสินค้าอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ซึ่งเป็นหมวดธุรกิจที่บริษัทฯ จะเข้าไปจดทะเบียน ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2559 ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 27.22 เท่า
สัดส่วนหุน้ ของ “ผู้มีส่วนร่วมในกำรบริหำร” ที่ไม่ตดิ Silent Period : จานวน 22,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของ
จานวนหุ้นที่ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน :
วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน
1. ใช้เป็นเงินทุนสาหรับจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการวิจัยและ
พัฒนา
2. ใช้เป็นเงินทุนสาหรับปรับปรุงอาคารและปรับปรุงระบบการผลิต
3. ใช้เป็นเงินทุนสาหรับการวางระบบ ERP (SAP) เพื่อการเพิม่
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจและรองรับการขยาย
ธุรกิจของบริษัทในอนาคต
รวม

จำนวนเงินลงทุนที่ใช้
จำกกำรระดมทุน
40.00 ล้านบาท

ระยะเวลำที่ใช้เงิน
โดยประมำณ
ภายในปี 2559 – 2561

40.00 ล้านบาท
8.00 ล้านบาท

ภายในปี 2559 – 2561
ภายในปี 2559 – 2561

128.12 ล้านบาท

ภายในปี 2559 - 2561

216.12 ล้ำนบำท

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล :
บริษัทกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิที่เหลือ หลังจากหักเงิน
สารอง ต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอานาจของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลจะต้องนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป
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รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์ :
บริษัท ซีลิค คอร์พ จากัด (มหาชน) (Selic Corp Public Company Limited) (“บริษัท” หรือ “SELIC”) ดาเนินธุรกิจ
เป็นผู้ผลิตและจาหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนากาวอุตสาหกรรม (Adhesive, Specialty and High Performance Adhesive)
เพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ กว่า 27 ประเทศทั่วโลก โดยมีฐานลูกค้าทั้งในอาเซียน เอเชียใต้ แอฟริกา ยุโรป
อเมริกาใต้ รวมถึง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุต สาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
เครื่องดื่มชูกาลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์และงานไม้ทั่วไป อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก จากคุณสมบัติและการใช้งาน ดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์กาว Solvent (Solvent Based Adhesive) เป็นกาวที่มีตัวทาละลายเป็นน้ามันหรือสารระเหยอื่นๆ ใช้ใน
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง รองเท้า ตกแต่งยานยนต์ ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และงานไม้ทั่วไป
2. ผลิตภัณฑ์กาวน้า (Water Based Adhesive) เป็นกาวที่มีตัวทาละลายเป็นน้า ใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
บรรจุภัณฑ์ พรม งานไม้ ฉลากสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
3. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าว Hot Melt (Hot Melt Adhesive) หรื อ กาวร้ อ น เป็ น กาวเทอร์ โมพลาสติ ก โดยแบ่ ง ออกเป็ น 1)
ผลิตภัณฑ์กาว High Performance Hot Melt ใช้ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ฉลาก บรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ แอส
แซมบลี เฟอร์นิเจอร์และงานไม้ทั่วไป 2) ผลิตภัณฑ์กาว Pressure Sensitive Adhesive (PSA) ใช้ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค
บริ โ ภค เทปกาว ผ้ า อ้ อ ม ผ้ า อนามั ย และ ฉลาก 3) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าว Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR)ใช้ ใ น
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และงานไม้ทั่วไป อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรม
สิ่งทอ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และแอสแซมบลี
4. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มิใช่กาวและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทไม่ได้เป็น ผู้ผลิตแต่เป็น สินค้าซื้อมาเพื่อการจาหน่าย ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสารเคมีชนิดต่างๆ เช่น น้ายารองพื้น น้ายาทาความสะอาดรถ เคมีอาหาร น้ายาเช็ดล้าง น้ายาทาความ
สะอาดพื้นผิววัสดุ เคมีเช็ดคราบกาวและสิ่งสกปรก และขี้ผึ้งเคลือบผิว เป็นต้น
บริษัท ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย มีกระบวนการผลิตกาวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีศูนย์วิจัยที่มีทีม
บุคลากรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาความรู้ของทีมวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปของตลาด ประกอบกับนโยบายของบริษัทในการ
ให้คาปรึกษา และคาแนะนาแก่ลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะสามารถตอบสนองต่อกระบวนการผลิตสินค้าของ
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้แก่ลูกค้า จึงทาให้ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท มีความโดดเด่นและ
แตกต่ า งจากผู้ ผลิ ต รายอื่ น ๆ เป็ น ผลให้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจากลู ก ค้ า มาโดยตลอด ภายใต้ ต ราสิ น ค้ า WORLD,
VEGAMELT, INTENSITY, MINERVA, TORA, ICETECH, DELTABOND, ZICCO, RHINO, TUFF KIT จุ ด เด่ น อี ก ประเภท
หนึ่งก็คือการมุ่งเน้นพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอ ยู่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
นอกจากนี้ บริษัทปรับปรุงการบริหารงานควบคู่ไปกับระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร
และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จนได้ใบรับรองมาตรฐานจนได้ใบรับรองมาตรฐานตามระบบคุณภาพ
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 , ISO 22000:2005 และ OHSAS 18001:2007 เป็นผลให้บริษัทได้ใบรับรองจากกระทรวง
อุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green System) ได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิม
พระเกียรติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณองค์กรจรรยาบรรณดีเด่น จากหอการค้าไทย ในปี 2558
และบริษัทยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ประจาปี 2559 (The
Prime Minister’s Industry Award 2016) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้
บริษัทมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้บริษัทเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด (“EI”)
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ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ :
ณ วั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2559 รายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท (นั บ รวมผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามมาตรา 258 ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอานาจควบคุมเดียวกัน) มีรายละเอียด
ดังนี้
รำยชื่อ
1. กลุ่มครอบครัวสุวัฒนพิมพ์
1.1 นายณรงค์
สุวัฒนพิมพ์ /1
1.2 นายเอก
สุวัฒนพิมพ์ /2
1.3 นายเกียรติศักดิ์
สุวัฒนพิมพ์ /3
1.4 นางสาวปรารถนา สุวัฒนพิมพ์ /4
1.5 นายสิทธา
สุวัฒนพิมพ์ /5
2. นางสาวกรรณิกา
ว่องกุศลกิจ /6
3. นายศุภวัตร
ลิขิตธนวงศ์
4. นายอโณทัย
อดุลพันธุ์
จำนวนหุ้นรวม ก่อน IPO
2. เสนอขำยประชำชนเป็นครัง้ แรก(IPO)
จำนวนหุ้นรวม หลัง IPO

ก่อนเสนอขำยหุน้ IPO
หลังเสนอขำยหุน้ IPO
(มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท) (มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท)
จำนวนหุ้น
สัดส่วน
จำนวนหุ้น
สัดส่วน
(หุน้ )
(ร้อยละ)
(หุน้ )
(ร้อยละ)
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 นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัท
/2
นายเอก สุวัฒนพิมพ์ เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
/3
นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์ เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
ของบริษัท และเป็นน้องชายของนายเอก สุวัฒนพิมพ์
/4
นางสาวปรารถนา สุวัฒนพิมพ์ เป็นบุตรของนายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ และเป็นน้องสาวของนายเอก สุวัฒนพิมพ์
/5
นายสิทธา สุวัฒนพิมพ์ เป็นบุตรของนายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ และเป็นน้องชายของนายเอก สุวัฒนพิมพ์
/6
นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ เป็นน้องสาวของคู่สมรสของนายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์

คณะกรรมกำรบริษัท :
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจานวน 12 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง
1. นายอัฒฑวุฒิ
หิรัญบูรณะ
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายณรงค์
สุวัฒนพิมพ์
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท
3. นายเอก
สุวัฒนพิมพ์
กรรมการบริษัท
4. นายอานวย
นาครัชตะอมร
กรรมการบริษัท
5. นายเกียรติศักดิ์
สุวัฒนพิมพ์
กรรมการบริษัท
6. นายอโณทัย
อดุลพันธุ์
กรรมการบริษัท
7. นางสาวนิดา
เที่ยงธรรม
กรรมการบริษัท
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ตำแหน่ง

ชื่อ – นำมสกุล
8. นางสาริศาส์ส์
มหาเจริญสุข
9. นายพรพัฒน์
กิจเจริญ/1
10. หม่อมหลวงธีรเชษฐ์
โสณกุล
11. นางสาวพัทธนันท์
เพชรเชิดชู
12. นางสาวปาลาวี
บุนนาค

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

หมายเหตุ: /1 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนายพรพัฒน์ กิจเจริญ เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 แทนประธานกรรมการตรวจสอบที่ลาออก คือ นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์
ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เนื่องจากนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ จะเข้ารับตาแหน่งเป็น ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ประเภท
สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าวได้อย่างเต็มที่

โดยมีนางสาริศาส์ส์ มหาเจริญสุข เป็นเลขานุการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์,นายเอก สุวัฒนพิมพ์, นายเกียรติศักดิ์
สุวัฒนพิมพ์, นายอานวย นาครัชตะอมร และ นางสาวนิดา เที่ยงธรรม กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
สัดส่วนรำยได้ :
1. โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สาหรับปี 2556 – ปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกปี 2559
ปี 2556
ล้ำนบำท สัดส่วน
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
1. ผลิตภัณฑ์กาว Solvent
422.12 60.49%
โครงสร้ำงรำยได้

ปี 2557
ปี 2558
6 เดือนแรก ปี 2558 6 เดือนแรก ปี 2559
ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน
420.64

59.92%

312.24

52.63%

150.79

49.13%

161.24

56.31%

2. ผลิตภัณฑ์กาวน้า

25.71

3.69%

20.33

2.90%

20.41

3.44%

9.73

3.17%

13.76

4.81%

3. ผลิตภัณฑ์กาว Hot Melt

89.09

12.77%

124.35

17.72%

143.95

24.26%

78.59

25.61%

74.74

26.10%

155.93

22.34%

130.82

18.64%

112.50

18.96%

66.28

21.60%

34.42

12.02%

589.09 99.29%
4.19
0.71%
593.28 100.00%

305.39
1.52
306.91

99.50%
0.50%
100.00%

284.16
2.18
286.34

99.24%
0.76%
100.00%

4. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
รวม
รายได้อื่น
รำยได้รวม

692.85 99.29%
4.97 0.71%
697.82 100.00%

696.14 99.18%
5.79 0.82%
701.93 100.00%

2. โครงสร้างรายได้แยกตามภูมิภาคสาหรับปี 2556 – ปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกปี 2559
ปี 2556
ล้ำนบำท สัดส่วน

โครงสร้ำงรำยได้
รำยได้แยกตำมภูมิภำค
1. รายได้จากการขายใน
ประเทศ
2. รายได้จากการขาย
ต่างประเทศ
รวม
รายได้อื่น
รำยได้รวม

ปี 2557
ปี 2558
6 เดือนแรก ปี 2558 6 เดือนแรก ปี 2559
ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน

539.37

77.29%

517.64

73.75%

468.84

79.02%

263.12

85.73%

171.17

59.78%

153.48

22.00%

178.50

25.43%

120.25

20.27%

42.27

13.77%

112.99

39.46%

692.85
4.97
697.82

99.29%
0.71%
100.00%

589.09 99.29%
4.19 0.71%
593.28 100.00%

305.39
1.52
306.91

99.50%
0.50%
100.00%

284.16
2.18
286.34

99.24%
0.76%
100.00%

696.14 99.18%
5.79 0.82%
701.93 100.00%
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หมายเหตุ : ในปี 2556 – 2558 บริษัทจาหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง คือ บจก.เอส.โอ.เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. นิวส์
อีวีเอ ซึ่งจัดเป็นรายได้จากการขายในประเทศ ต่อมาในปลายปี 2558 บริษัทดังกล่าวทั้ง 2 บริษัทได้หยุดดาเนินกิจการ ส่งผล
ให้รายได้จากการขายในประเทศลดลง กอปรกับบริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นปลายปี 2558 เพื่อจัดจาหน่ายสินค้าไปยัง
ต่างประเทศ จึงส่งผลให้รายได้จากการขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง :
(1) ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ
1.1 ควำมเสี่ยงจำกภำวะกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม:
เนื่องจากผลิตภัณฑ์กาวเป็นส่วนประกอบที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่ง อุตสาหกรรมเหล่านี้เป็น
ตลาดที่มีขนาดใหญ่ตามขนาดของอุตสาหกรรม จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีคู่แข่งทั้งรายใหญ่และรายย่อยมีทั้งคู่แ ข่ ง
ภายในประเทศและจากต่างประเทศ ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลต่อสัดส่วนตลาด บริษัทต้อง
คานึงถึงและให้ความสาคัญต่อความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ทางานในธุรกิจกาวกว่า
30 ปี ของบริษัท การมีพันธมิตรทางการค้าที่ยาวนาน ทีมวิจัยและพัฒนาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปรับปรุ ง
คุณสมบัติของกาวให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า จึงทาให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า นอกจากนี้บริษัทเพิ่ม
สัดส่วนการจาหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด จึงทาให้
บริษัทเชื่อว่าความเสี่ยงจากการแข่งขันจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัท
1.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของรำคำวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตำมรำคำตลำดโลก :
วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบส าคั ญ ในการผลิ ต กาวประมาณร้ อ ยละ 60 - 70 คื อ Solvent, Resin และ
Polychloroprene ซึ่งเป็นผลผลิตจากการกลั่นน้ามันดิบ ราคาวัตถุดิบดังกล่าวอ้างอิงกับราคาน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียมซึ่งจะผันแปรไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ทาให้อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการต้นทุน
และการด ารงรั กษาอั ตราก าไรขั้ นต้ นของบริ ษั ท อย่ างไรก็ ตาม ที่ ผ่า นมาบริ ษั ทได้ ให้ ความสาคั ญกั บภาวะราคาของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงได้ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและแนวโน้มราคาวัตถุดิบหลักอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถวางแผน
บริหารจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการบริหารจัดการสต๊อกวัตถุดิบคงเหลือให้
สอดคล้องกับปริมาณความต้องการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้อย่างเพียงพอและทันเวลาต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้สามารถควบคุมระดับสัดส่วนของต้นทุนขายไม่ให้มีความผันผวนจนส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผลการ
ดาเนินงานของบริษัท
1.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบุคลำกรและทีมวิจยั ที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรวิจัยและพัฒนำกำวทีใ่ ช้ในอุตสำหกรรม:
บริษัทมีการพึ่งพิงทีมวิจัยที่ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการคิดค้นและวิจัยกาว ซึ่ง
เป็นสาขาวิชาชีพที่มีจานวนแรงงานน้อยและอาจเกิดการขาดแคลนแรงงานได้ บริษัทจึงตระหนักถึงแนวทางการจูงใจให้
นักวิทยาศาสตร์ทางานกับบริษัท โดยให้ความสาคัญด้านสวัสดิการที่เหมาะสมและจูงใจให้กับพนักงาน รวมไปถึงการ
เจริญเติบโตของบริษัททาให้พนักงานเห็นถึงความมั่นคง และเชื่อมั่นกับบริษัท เป็นผลให้อัตราการลาออกของพนักงานของ
บริษัทอยู่ในระดับต่า ส่วนในความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทีมวิจัยนั้น บริษัทประเมินว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่า และ
บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดทาคลังความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นได้
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงบุคลากรอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทมั่นใจว่าจากการที่บริษัทผลักดันตัวเองให้ขึ้นมา
เป็ นผู้ น าในระดับอาเซียนด้านผู้ ผลิ ตและจาหน่ ายกาวที่ ใช้ในอุตสาหกรรม ย่ อมส่ งผลให้ บริ ษัทได้รั บความสนใจจาก
นักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้และมีประสบการณ์สูงมาร่วมงานกับบริษัทในอนาคต
1.4 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรและควบคุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขององค์กรต่ำงๆ :
บริษัทดาเนินธุรกิจภายใต้กฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นของส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ซึ่งกฎระเบียบ
ดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่ องมลพิษ การป้องกันสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การปล่อยมลพิษทางอากาศ การปล่อยน้าเสีย

หน้า 1.0 – 6

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

สุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน การก่อให้เกิด การจัดการ การดูแล การเยียวยา การใช้ การจัดเก็บ การปล่อย และ
การเผชิญสสารและขยะที่เป็นอันตราย ซึ่งข้อกาหนดดังกล่าวมีความซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และมีแนวโน้มที่จะ
เข้มงวดขึ้น บริษัทจึงตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการจัดการและควบคุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทมีขั้นตอนต่างๆ ที่ทาให้บริษัทสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการจัดการและควบคุม
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าวอยู่เสมอ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐจึงเป็นผลให้ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหากับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
1.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ได้รับอนุญำต ไม่สำมำรถต่ออำยุ หรือรักษำใบอนุญำตหรือกำรอนุมัติใดๆ ที่เกี่ยวกับกำร
ดำเนินธุรกิจ :
บริษัทดาเนินกิจการภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆ เช่น กรมสรรพามิต
กระทรวงการคลัง กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงกลาโหม หน่วยราชการดังกล่าวมีอานาจกากับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของใบอนุญาตและให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่
เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นต้น บริษัทจึงต้องมีใบอนุญาตและได้รับการอนุมัติต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัท
ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการต่ออายุ/ขอใบอนุญาตและการอนุมัติต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดาเนินการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
1.6 ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับภำวะเศรษฐกิจในประเทศต่ำงๆ ที่เป็นกลุ่มลูกค้ำของบริษัท :
บริษัทจัดจาหน่ายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกนาไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวจะเติบโต
ตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของแต่ละประเทศ ดังนั้นหากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของบริษัทเกิดภาวะ
เศรษฐกิจตกต่าหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย จะกระทบต่อความสามารถในการซื้อ หรือความต้องการบริโภค ซึ่งอาจทาให้
ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามการที่บริษัทมีฐานลูกค้ากระจายอยูม่ ากกว่า 27 ประเทศ ลูกค้ารวมกว่า
100 ราย จึงทาให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของบริษัทได้
1.7 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเมือง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบั งคับและกฎหมำย ในประเทศต่ำงๆ ที่เป็นกลุ่มลูกค้ำ
ของบริษัท:
มีการตรวจสอบและมีการกาหนดมาตรการเกี่ยวกั บการกี ดกั นทางการค้าที่มี ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อ มเช่ น
สหภาพยุโรป มีกฎเกณฑ์ข้อห้ามการนาเข้าสารเคมีในบางชนิดเข้าประเทศ เช่น ห้ามนาสารเคมีจาพวก Solvent เนื่องจาก
เป็นสารเคมีที่มีกลิ่นและอาจเป็นมลพิษได้ จึงส่งผลต่อผลกระทบต่อการสั่งผลิตภัณฑ์กาวไปจาหน่าย และโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัท ในประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีมาตรการแก้ไขข้อจากัดนี้โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทน Solvent
ด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่ม Hot Melt หรือ Water Base นอกจากนี้บริษัทยังมีการศึกษา วิจัย จนสามารถพัฒนาสูตรกาวที่ไม่มี
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถจัดจาหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวได้
1.8 ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันจำกสินค้ำทดแทน:
ผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทผลิตและจัดจาหน่ายคือกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นวัสดุยึดติดผลิตภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถนามาใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์และคุณสมบัติเดียวกันในตลาดมีอยู่หลายประเภท เช่น
เทปกาว เทปผ้า สาหรับการติดกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือ ซิลิโคนที่สามารถประยุกต์ใช้ทดแทนกาวในการเชื่อมกระจก เป็น
ต้น ทาให้ผู้บริโภคมีทางเลือกจากสินค้าทดแทนที่หลากหลาย หากผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อื่นแทนผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท อาจจะส่งผลต่อผลการดาเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องลงทุนเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักร ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ผลิตอาจต้องหยุดการผลิตชั่วคราว ดังนั้นจึงเป็นไปได้ยากที่กลุ่มลูกค้าของบริษัทจะ
เปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทนอื่น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะถูกวิจัย พัฒนา และปรับปรุงคุณลักษณะให้ตรงตาม
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ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการยึดติดวัสดุต่างๆ เนื่องด้วยวัสดุแต่ละชนิดมีลักษณะและการใช้งานแตกต่างกัน อีกทั้ง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมและมีความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงได้รับ
ความนิยมและหาสินค้าทดแทนได้ยาก
1.9 ควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ อำจไม่ครอบคลุมควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น จำกอันตรำยจำก
กำรดำเนินงำนและภัยธรรมชำติ และควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเพียงพอ:
บริษัทดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกาวอุตสาหกรรม ซึ่งสารประกอบเป็นวัตถุไวไฟจึงอาจก่อให้เกิดอันตราย
จากการดาเนินงาน บริษัทดาเนินการจัดทาประกันภัยประเภทต่างๆ ทุกประเภทแล้ว ยกเว้นเพียงการประกันภัยที่ไม่มี
บริษัทประกันภัยใดรับทาการประกันภัยดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทเชื่อว่าบริษัทได้ทาประกันภัยประเภทที่สอดคล้องกับการ
ประกันภัยของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมและมีจานวนเงินครอบคลุมความเสี ยหายในจานวนที่บริษัทเชื่อว่าเหมาะสม
ทางธุรกิจแล้ว
(2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
2.1 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ:
เนื่องจากบริษัทมีใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 ของต้นทุนการผลิต
วัตถุดิบบางส่วนนาเข้าจากต่างประเทศ และส่งออกสินค้าไปจาหน่ายยังต่างประเทศ กว่า 27 ประเทศ ทาให้บริษัทมี
ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการต้องชาระค่าวัตถุดิบเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ได้แก่ เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เงินยูโร และ เงินเยน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ทาให้ค่าเงินบาท
มี แ นวโน้ ม อ่อ นค่าเมื่ อเทีย บกั บค่า เงิน ตราต่างประเทศที่ กล่ าวมาข้ างต้ น โดยเฉพาะเงินดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ ง เป็นเงิน
ต่างประเทศสกุลหลักที่บริษัทใช้ชาระค่าสินค้าให้แก่บริษัทผู้ผลิต ก็อาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลประกอบการของ
บริษัทได้ ดังนั้น บริษัทจึงกาหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการ
ทาสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน แต่ก็ยังไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนทุกรายการที่ซื้อวัตถุดิบหรือขายผลิตภัณฑ์กาวออกไปโดยจะคานึงถึงความผันผวนของเงินสกุลต่างๆ และ
ระยะเวลาในการชาระเงินระหว่างกันมาประกอบในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน และไม่มีนโยบายการเก็งกาไรจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด
2.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงแหล่งเงินทุนระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน:
บริษัทมีการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนระยะสั้นในการดาเนินธุรกิจจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2559 มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินรวมจานวน 93.20 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.78 เท่า และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดาเนินธุรกิจของบริษัทพึ่งพิงแหล่งเงินทุน
จากการกู้ยืมเงินกู้ ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นหลัก โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่
จาเป็นต้องขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสาถบันการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัท อยู่ระหว่างจัดหาวงเงินสินเชื่อ
กับสถาบันการเงินแห่งอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้วงเงินสินเชื่อของบริษัทในอนาคต และอยู่ระหว่างการนา
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหากบริษัทสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และระดมทุนจาก
ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) ได้แล้ว ก็จะส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้ง
บริษัทจะนาเงินบางส่วนที่ได้จากการระดมทุนจากประชาชนเป็นครั้งแรกเป็นเงินทุนหมุนเวียนทดแทนการใช้หนี้สินระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินก็จะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ลดต่าลง และทาให้บริษัทสามารถลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินให้ลดน้อยลงได้
2.3 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย:
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวเนื่องกับเงินกู้ยืมระยะสั้น กับสถาบันการเงินในประเทศ ซึ่ งจะส่งผล
กระทบต่อความผันผวนของต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท มีอัตราดอกเบี้ยที่
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดในปัจจุบัน กล่าวคือ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยสาหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี
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ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) และอัตราดอกเบี้ยสาหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR)
ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวทั้งหมด ดังนั้น หากเกิดภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้บริษัทมี
ภาระดอกเบี้ยจ่ายมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันยังมีความผันผวน
น้อย จะเห็นได้จากอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศอยู่ในระดับต่า โดยผลตอบแทนพันธบัตร รัฐบาลไทย(อายุ 10 ปี) อยู่ที่
ร้อยละ 2.02 ดังนั้น ความเสี่ยงจากเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยสาหรับบริษัทจึงอยู่ในระดับค่อนข้างต่า
2.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงสินทรัพย์ส่วนตัวของกรรมกำรเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมสถำบันกำรเงินของบริษัท
บริษัทมีการพึ่งพิงการค้าประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท คือ คุณณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ และ คุณเอก สุวัฒนพิมพ์ (ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 32.32 และร้อยละ 25.89 ณ วันที่
25 สิงหาคม 2559 ตามลาดับ) เป็นผู้ค้าประกันวงเงินกู้ยืมสถาบันการเงินเต็มจานวน โดยมีวงเงินค้าประกันรวม 514.82
ล้านบาทในนามส่วนตัว รวมถึงใช้โฉนดที่ดินส่วนบุคคลของนายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน
จานวน 18 แปลง โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการค้าประกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ จากงบการเงินของบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน 350.30 ล้านบาท โดยมีภาระหนี้คงค้าง
จานวน 93.20 ล้านบาท และ วงเงิน Forward Contract 4.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำร กำรจัดกำร
3.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน:
บริษัทมีกลุ่มครอบครัวสุวัฒนพิมพ์เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.00 ของทุน
ชาระแล้วของบริษัทก่อน IPO หรือคิดเป็นถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.14 ของทุนชาระแล้วของบริษัทหลัง IPO
ดังนั้น จึงทาให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มครอบครัวสุวัฒนพิมพ์มีอานาจในการควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการแต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือ
ข้อบังคับบริษัทกาหนด ต้องให้ได้รับเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่จะมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะทาให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน โดยบริษัทมีคณะกรรมการ
จานวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจานวน 5 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจานวน 7
ท่าน ซึ่งในจานวนนี้มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจานวน 5 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ จึง
ถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม
3.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบุคลำกรหลักในกำรบริหำรงำน:
เนื่องจากนายเอก สุวัฒนพิมพ์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 36.25 ของทุนชาระแล้วของบริษัทก่อน IPO หรือถือหุ้นใน
บริษัทร้อยละ 25.89 ของทุนชาระแล้วของบริษัทหลัง IPO และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในธุรกิจมาเป็นเวลานาน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีหน้าที่โดยตรงในการกาหนดนโยบาย ทิศทางและการดาเนิน
ธุรกิจหลักของบริษัท ดังนั้น หากในภายหน้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าว อาจทาให้บริษัท
ประสบปัญหาในการดาเนินธุรกิจในอนาคตได้เพื่อการลดความเสี่ยงตามที่กล่าว บริษัทได้กาหนดแนวทางการบริหารงาน
อย่างมืออาชีพ รวมถึงมีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการทางานให้แก่ผู้บริหารท่านอื่น ๆ และพนักงานแต่
ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการกระจายอานาจการจัดการและลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงกรรมการท่านดังกล่าวในการ
ดาเนินธุรกิจ
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(4) ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
4.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรยื่นคำขออนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai):
บริษัท มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาการรับหุ้น
สามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) โดย บริษัทฯ ได้ยื่นคา
ขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่
น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้วหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้ว
อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่า บริษัทจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการกระจายหุน้
สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนย้อนหลัง 3 ปี :
รำยละเอียด

รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมรายได้จากการขาย
รวมต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น (EPS)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ว
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากการลงทุน
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิ
อัตรากาไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อนื่ )
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) /2
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (ROE) /2

ปี 2556

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาท/หุ้น/1
บาท/หุ้น/1
ล้านหุ้น/1
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
%
%
%
%
เท่า
%
%

ปี 2557

ปี 2558

งวด 6 เดือน
ปี 2559

354.64
304.24
50.40
692.85
551.01
141.84
6.12

410.34
347.58
63.15
696.14
546.55
149.59
12.75

350.83
248.29
102.54
589.09
437.76
151.33
39.39

351.15
224.87
126.28
284.16
197.55
86.61
21.81

0.02
0.50
400.00

0.06
0.50
200.00

0.20
0.50
200.00

0.11
0.50
200.00

63.43
(18.82)

35.30
(37.97)

77.94
(15.33)

(46.86)
0.64

2.58
0.55

(49.39)
13.76

20.47

21.49

25.69

0.88

1.82

6.69

0.95

0.92

1.08

0.60

0.60

0.72

6.04

5.50

2.42

1.71

3.33

10.35

12.93

22.46

47.55

53.38
(7.41)
(47.83)
(1.86)
30.48
7.62
1.19
0.72
1.78
12.43
38.13

หมายเหตุ: /1 เพื่อการเปรียบเทียบกับหุ้นสามัญในปัจจุบันที่มีมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงคานวณกาไรต่อหุ้นในปี 2556 – ปี
2558 จากหุ้นสามัญของบริษัทที่ปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น (กาไรต่อหุ้นคานวณโดยใช้กาไรสุทธิสาหรับปี (ไม่
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) หารด้วยจานวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวดบัญชี โดยไม่ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักหุ้นสามัญที่ออกใน
ระหว่างปี)
/2
ปรับปรุงการคานวณเป็นอัตราส่วนเต็มปี (Annualized) เพื่อให้สามารถนาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตได้
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คำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน :
ผลกำรดำเนินงำน
ในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 3.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ
0.48 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์กาว Hot Melt เพิ่มขึ้นเท่ากับ 35.22
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 39.52 จากปี 2556
ขณะที่ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขาย ลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 107.05 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลง
ร้อยละ 15.38 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การลดลงของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กาว Solvent ลดลงเท่ากับ 108.40 ล้าน
บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 25.77 สาเหตุหลักเกิดจากสินค้ารองเท้าสาเร็จรูปจากประเทศจีนเข้ามาตีตลาดในประเทศไทย
ในราคาที่ถูกกว่า ประกอบกับในปี 2557 ค่าแรงขั้นต่าปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้โรงงานผลิตรองเท้า และ เฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กซึ่ง
เป็นฐานลูกค้าของบริษัทต้องปิดกิจการลงจานวนมาก ซึ่งผลกระทบต่อเนื่องจนถึง ปี 2558 ที่ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
ชะลอตัวจากปัญหาการเมืองและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซบเซา ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มชะลอตัวลง แต่ปี
2558 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กาว Hot Melt เพิม่ ขึ้นเท่ากับ 19.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 15.76 เมื่อ
เทียบกับปี 2557 เนื่องจากบริษัทได้มีการขายสินค้าใหม่แบบเต็มรูปแบบและบุกตลาดในผลิตภัณฑ์กาว Hot Melt (Hot Melt
Adhesive) มากขึ้ น รวมถึ ง ได้ รั บ รายได้ จ ากฐานลู ก ค้า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าวน้ า (Water Based Adhesive) บางรายที่ หั นมาใช้
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
งวด 6 เดือนปี 2559 มีรายได้จากการขายลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จานวน 21.23 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท
ลดการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากาไรค่อนข้างต่า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในหมวด 4 เพื่อให้อัตรากาไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น
ปี 2556 – ปี 2558 บริษัทมีกาไรขั้นต้น(ไม่รวมรายได้อื่น) เท่ากับ 141.84 ล้านบาท 149.59 ล้านบาท และ 151.31
ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นอัตรากาไรขั้นต้น(ไม่รวมรายได้อื่น) ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 20.33 ร้อยละ 21.31 และ
ร้อยละ 25.50 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อัตรากาไรขั้นต้น(ไม่รวมรายได้อื่น)ของบริษทั มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดย
มีสาเหตุหลักจากบริษัทสามารถปรับปรุงคุณภาพสินค้าเสื่อมสภาพให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง (Rework) ประกอบกับราคา
วัตถุดิบในตลาดโลกมีการปรับตัวลง และลดการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากาไรค่อนข้างต่า
งวด 6 เดือนปี 2559 มีกาไรขั้นต้น(ไม่รวมรายได้อื่น) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จานวน 12.39 ล้านบาท คิด
เป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.69 เนื่องจากบริษัทสามารถปรับปรุงคุณภาพสินค้าเสื่อมสภาพให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ( Rework)
ประกอบกับราคาวัตถุดิบในตลาดโลกมีการปรับตัวลง และลดการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากาไรค่อนข้างต่า ทาให้อัตรา
กาไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น
เมื่ อ พิ จ ารณาก าไรสุ ท ธิ พบว่ า ในปี 2556 – ปี 2558 บริ ษั ท มี ก าไรสุ ท ธิ 6.12 ล้ า นบาท 12.75 ล้ า นบาท และ
39.38 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 0.88 ร้อยละ 1.82 และร้อยละ 6.64 ตามลาดับ จะเห็นได้
ว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีอัตรากาไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่อง เกิดมาจากต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายลดลง จาก
การลดการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีกาไรต่า ราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงและการบริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
งวด 6 เดือนปี 2559 มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จานวน 2.86 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ
15.09 เนื่องจากบริษัททาการตลาดมากขึ้นและลดการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากาไรค่อนข้างต่า ส่ งผลให้อัตรากาไรของ
บริษัทปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย
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ฐำนะทำงกำรเงิน
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 และณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเท่ากับ
354.63 ล้านบาท 410.75 ล้านบาท 350.81 ล้านบาท และ 351.15 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของ
เงินสดและรายการลูกหนี้การค้า
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 และณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมมูลค่าเท่ากับ
304.24 ล้านบาท 347.58 ล้านบาท 248.29 ล้านบาท และ 224.87 ล้านบาท ตามลาดับ มีแนวโน้มลดลง โดยมีสาเหตุหลัก
จากการชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่สถาบันการเงินและการลดลงของเจ้าหนี้การค้า
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 และณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ
50.40 ล้านบาท 63.15 ล้านบาท 102.54 ล้านบาท และ 126.28 ล้านบาท ตามลาดับ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักจาก
บริษัทมีกาไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง
อัตรำส่วนโครงสร้ำงทำงกำรเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 และณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
เท่ากับ 6.04 เท่า 5.50 เท่า 2.42 เท่า และ 1.78 เท่า ตามลาดับ จะเห็นว่าบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงในปี
2557 สาเหตุมาจากบริษัทขาดทุนสะสมลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากบริษัทดาเนินการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม
และบริษัทมีกาไรสุทธิในปี 2557 และในปี 2558 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลง จากการลดลงของรายการเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และการลดลงของเจ้าหนี้การค้า และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ผู้ถือหุ้น ลดลงจากปี 2558 จากการลดลงของรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องทาง
การเงินที่ดีขึ้น จากการดาเนินกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพสินค้า (Rework) การปรับสัดส่วนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เน้นการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีกาไรดี และลดการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีกาไรต่า
สภำพคล่องทำงกำรเงิน
บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 และณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ
0.95 เท่า 0.92 เท่า 1.08 เท่า และ 1.19 เท่า จะเห็นได้ว่าบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้น เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนลดลง
จากการชาระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นหลักรวมถึงเจ้าหนี้การค้า
นักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาริศาส์ส์ มหาเจริญสุข โทรศัพท์ : (66) 2807 3347 - 9
email address : Sarisa.M@seliccorp.com
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