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กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพยฯ มีบทบาทสําคัญในการเปน
แหลงระดมทุนทางเลือกที่สนับสนุนใหธุรกิจไดใช
ประโยชนจากตลาดทุนสรางธุรกิจใหมีการเติบโต
อยางกาวกระโดด โดยชวง 5 ปที่ผานมาคือป
2554-2558 มีจํานวนบริษัทเขามาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
เพิ่มมากขึ้นดังนี้ 16 24 38 45 และ 41 บริษัท
ตามลําดับ และมีขนาดมูลคาระดมทุนทีเ่ พิม่ มากขึน้
เชนกัน 18,463 52,466 191,600 113,990 และ
130,611 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งตลาดทุนก็ไมใช
เพียงประโยชนของการเขาถึงแหลงเงินทุนที่ไมมี
ภาระดอกเบี้ยและเงินตนที่จายคืนเทานั้น แตยัง
มีประโยชนในมุมอื่นๆ ที่เจาของธุรกิจไดใหแงคิด
ผานหนังสือเลมนี้ อาทิ การจัดระบบควบคุมภายใน
ระบบบัญชีทเี่ ขาสูม าตรฐาน ทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องสินคาคงคลัง
เกิด Cost Eff iciency สงเสริมภาพลักษณองคกร
สรางความนาเชือ่ ถือตอผูท เี่ กีย่ วของ ขยายเครือขาย
เพื่อการตอยอดธุรกิจไดงายขึ้น และเพื่อสืบทอด
และการดํารงอยูของกิจการอยางยั่งยืน
เพือ่ ทําใหเจาของกิจการหรือผูท ม่ี สี ว นเกีย่ วของ
มีความเขาใจมากขึ้นถึงความพรอมของกิจการที่
จะกาวเขาสูการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ไดนั้น ตลาดหลักทรัพยฯ จึงจัดทํา
หนังสือ IPO Case Study ขึน้ เพือ่ เปนคูม อื แนะนําขัน้
ตอนการเตรียมความพรอมในการเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งกิจการจะตองมีพี่เลี้ยงที่ดีที่
คอยใหคําปรึกษาและใหขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง

ซึง่ ไดแกทปี่ รึกษาทางการเงิน ผูส อบบัญชี ผูต รวจสอบ
ภายใน และผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายหุน ดังนั้นหากทานเจาของกิจการที่
มี ค วามสนใจนํ า บริ ษั ท เข า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยฯ ไดทําความเขาใจกับเนื้อหาในหนังสือ
เลมนี้ ก็จะชวยใหกจิ การของทานบรรลุเปาหมายได
ตลาดหลักทรัพยฯ ขอขอบคุณผูบริหารบริษัท
จดทะเบียนทั้ง 10 บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน
ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนทุกทาน
ทีอ่ ยูใ นหนังสือเลมนี้ ทีเ่ สียสละเวลามาใหสมั ภาษณ
แบ ง ป น ประสบการณ ใ นช ว งการเตรี ย มตั ว เข า
จดทะเบี ย น อธิ บ ายแนวคิ ด และกระบวนการ
ดําเนินงาน เหตุผลในการนําบริษัทเขาจดทะเบียน
และประโยชนจากการใชตลาดทุนภายหลังการเขา
จดทะเบียน ดังนั้นตลาดหลักทรัพยฯ ถือวาหนังสือ
เลมนี้จะเปนสวนสําคัญที่ชวยสนับสนุนการทํางาน
ของผูที่เกี่ยวของทุกฝายเพื่อเปนฐานความรู และ
ประสบการณใหกับเจาของกิจการ และผูบริหาร
ตลอดจนผูท ไ่ี ดอา นหนังสือเลมนี้ เพือ่ การเตรียมตัว
หรือนําไปเปนจุดเริม่ ตนในการวางแนวคิดเพือ่ นําพา
ธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืนในตลาดทุน
สุดทายนี้ ขอขอบคุณ คุณประเสริฐ ภัทรดิลก
กรรมการ บริ ษั ท แอดไวเซอรี่ พลั ส จํ า กั ด
ผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในวิชาชีพที่ปรึกษา
ทางการเงินมาเกือบ 30 ป ที่ไดใหคําแนะนําในการ
จัดทําหนังสือ และเปนผูนําสัมภาษณเพื่อใหได
เนื้อหาที่เจาะลึก ครบถวนและสมบูรณในการเขา
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ดังนั้น
หากทานเจาของกิจการที่กําลังอานหนังสือเลมนี้
มีขอสงสัย ขอเสนอแนะใดๆ ทานสามารถติดตอ
SET Contact Center 0 2009 9999
IPO CASE STUDY 003

จากใจผูสัมภาษณ…

ประเสริฐ ภัทรดิลก

กรรมการ
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด
หลังจากทีผ่ มไดขอเกษียณตัวเองเมือ่ พฤษภาคม
2558 ก็มีเวลาของตัวเองมากขึ้น แตก็ยังไมถึงขั้น
ตัดขาดจากชีวิตวาณิชธนากรทั้งหมด ยังไดเปน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท
จดทะเบี ย นหลายบริ ษั ท และยั ง เป น กรรมการ
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด ที่เปนบริษัทที่
ปรึกษาทางการเงินอยูดวย
อยู  ม าวั น หนึ่ ง ก็ มี เ สี ย งโทรศั พ ท จ ากคุ ณ
ภัทรมน พิธพุ นั ธ ผูอ าํ นวยการฝายสรรหาและพัฒนา
บริษัทจดทะเบียน mai มาชักชวนใหผมไปชวยงาน
ตลาดหลักทรัพยฯ โดยบอกวาอยากทําหนังสือคูม อื
การเขาจดทะเบียน และการประชุมหารือรวมกัน
ระหวางผมกับคุณประพันธ เจริญประวัติ ผูจัดการ
mai และทีมงานก็เริ่มตนขึ้นในเดือนตุลาคม 2558
ซึ่ ง ที ม งานก็ มี คุ ณ ภั ท รมน พิ ธุ พั น ธ คุ ณ ดารั ต น
วงษประภารัตน รองผูอ าํ นวยการฝายสรรหาบริษทั
จดทะเบียน mai และคุณกานตณัฐชา คณีกุล
ผูช ว ยผูบ ริหารงานฝายสรรหาบริษทั จดทะเบียน mai
ที่รวมทําโครงการนี้
หลังจากไดพูดคุยหารือกัน ผมก็ไดทราบวา
ตลาดหลักทรัพยฯ มีแผนจัดทําหนังสือ IPO Case
Study โดยเนือ้ หาจะเปนการถายทอดประสบการณ
จากบริษัทจดทะเบียนและผูที่มีสวนเกี่ยวของใน
การเขาจดทะเบียน ซึง่ ตลาดหลักทรัพยฯ จะคัดเลือก
มาเป น ตั ว อย า งโดยจะขอให ผ มรั บ หน า ที่ เ ป น
ผูสัมภาษณ โดยใชประสบการณในการทํา case
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ที่ผานมาของผมเปนแนวทาง ซึ่งผมเห็นวาหนังสือ
ลั ก ษณะเช น นี้ จ ะเป น ประโยชน ต  อ กลุ  ม ธุ ร กิ จ
ที่เกี่ยวของ และบริษัทที่สนใจและเตรียมตัวเขา
จดทะเบียนเปนอยางมาก จึงตอบรับงานในการ
เปนผูสัมภาษณทุกคน ทุกฝายที่ปรากฏในหนังสือ
เลมนี้ โดยมีการตั้งเปาหมายรวมกันวาจะดําเนิน
การสัมภาษณทั้ง 10 เคส ซึ่งหมายถึงผูบริหาร
บริษทั จดทะเบียน ทีป่ รึกษาทางการเงิน ผูส อบบัญชี
ผูตรวจสอบภายใน และผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายหุน ใหแลวเสร็จภายใน
2 เดือน
10 เคส ที่ตลาดหลักทรัพยฯ คัดเลือกเปนกรณี
ศึกษาในหนังสือเลมนี้ ผมเห็นวามีความหลากหลาย
และมีจุดเดนที่นาสนใจที่แตกตางกัน ทําให IPO
Industry สามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่จาก
หนังสือหรือคูมือเลมนี้ได โดย 10 เคสที่กลาว เปน
กรณีศึกษาจากตลาดหลักทรัพย SET 5 เคส และ
จากตลาดหลักทรัพย mai 5 เคส ซึ่งทานก็จะได
ติดตามในรายละเอียดของแตละบริษัท จากการ
ไดอาน case ตางๆ
ในระหวางการสัมภาษณกม็ ผี บู ริหารหลายทาน
จากหลายกลุมธุรกิจไดใหขอแนะนําตางๆ กันไป
ทั้งคิดวานาจะตอยอดไปเปน case สอนในสถาบัน
การศึกษา บางก็ขอหนังสือทีจ่ ะจัดทํานีไ้ ปใหพนักงาน
ในบริษทั ของตนเองทัง้ FA และนักกฎหมาย จิปาถะ
ไปหมด แตก็สนุกดี ไดรับความรวมมืออยางดีมาก

จากทุกเคส และไดรับการตอนรับที่อบอุน
ยิ่งเวลาที่สัมภาษณแตละบริษัท ยิ่งไดรับทราบ
ขอมูลทีน่ า สนใจมากมาย ไดทราบถึงความโดดเดน
ของแตละทาน กลยุทธ แนวคิดในการทําธุรกิจ
ความยากในการเตรียมตัวที่ทําเอาหลายบริษัทมี
ทอแทไปบาง ทั้งระยะเวลาที่เนิ่นนาน ทั้งความ
เหนื่อยยากของทีมงานของบริษัท และอื่นๆ อีก
มากมายที่ทานจะไดรับทราบจากหนังสือเลมนี้ แต
สิ่งสําคัญยิ่งกวาอื่นใด ผมคิดวาทานที่กําลังอาน
หนังสือเลมนี้อยู คงมีความคิดเดียวกับผมวา ทั้ง
10 เคส ที่กรุณามาถายทอดประสบการณ เลาเรื่อง
ราวใน Stage ของขั้นตอนเตรียมความพรอมเขา
จดทะเบี ย นนั้ น เปรี ย บเสมื อ นตํ า ราที่ มี คุ ณ ค า
ตอกลุมที่กําลังคิด หรือกําลังเตรียมเรื่องการเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งแนนอนวา
กลุมเหลานี้ไมเคยมีใครทํามากอน จึงไมอยากที่
จะไปลองผิดลองถูก เสียเวลา เสียคาใชจายและ
เสี ย โอกาส และนอกจากนี้ ยั ง ส ง คุ ณ ค า ไปยั ง
ผูประกอบวิชาชีพหรือผูที่เกี่ยวของทุกฝายไมมาก
ก็นอย อีกดวย
หากมีความดีอะไรในหนังสือ IPO Case Study เลมนี้
ผมขอยกใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่มีความตั้งใจที่ดีมากที่จะนําประสบการณของ
บริษัทตางๆ มาแชรใหกับผูสนใจคนอื่นๆ ที่มีความ
คิดที่จะใชตลาดทุนในการขยายธุรกิจและสราง
ความยัง่ ยืนใหกบั กิจการ และสรางผลตอบแทนทีด่ ี

ใหกับผูถือหุนตลอดไป หากมีขอบกพรองในสิ่งใด
ผมขอนอมรับไวเพื่อการปรับปรุงตอไป และหวังวา
จะมีผูคนนําสิ่งดีๆ ที่มีในหนังสือเลมนี้ไปตอยอด
ตอไปดวยครับ
สุดทายนี้ ผมตองขอขอบคุณผูบริหารตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย คุณเกศรา มัญชุศรี
กรรมการและผูจัดการ ดร.สันติ กีระนันทน รอง
ผูจัดการ หัวหนาสายงานผูออกหลักทรัพย และ
คุณประพันธ เจริญประวัติ ผูช ว ยผูจ ดั การ ผูจ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย mai ที่ไดใหโอกาสผมมารวม
ในงานนี้ พรอมคําแนะนําใหหนังสือมีความครบถวน
สมบูรณ ผมขอขอบคุณบริษทั จดทะเบียนทัง้ 10 แหง
ที่ไดมาเลาแชรประสบการณในขั้นตอน ความรูสึก
ของทีมงานในชวงเตรียมการเขาจดทะเบียนฯ ขอ
ขอบคุณ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูสอบบัญชี ผูตรวจ
สอบภายใน และผู  จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนายหุน ที่ไดมาใหขอมูลในทุกๆ
แงมมุ ทีเ่ ราอยากรู ขอขอบคุณทีมงานตลาดหลักทรัพย
mai ทีก่ ลาวมาขางตน ทีร่ ว มทําโปรเจกตหนังสือเลมนี้
โดยมีทีมงาน Money & Wealth ที่ดําเนินการ
เรียบเรียงบทสัมภาษณทั้งหมดจนมาเปนรูปเลมที่
สมบูรณ ที่ทานกําลังอานอยูนี้
ขอบคุณมากครับ
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mai

007……….
025……….
043……….
061……….
079……….
097……….
115……….
133……….
151……….
169……….
187………. ภาคผนวก

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) “FIRE”
บริษัท มาสเตอรคูล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) “KOOL”
บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน) “SPA”
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) “TPCH”
บริษัท เอ็กโซติค ฟูด จํากัด (มหาชน) “XO”

SET

บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) “CBG”
บริษัท ซีเคพาวเวอร จํากัด (มหาชน) “CKP”
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) “COM7”
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร 1979 จํากัด (มหาชน) “SAWAD”
บริษัท สแกน อินเตอร จํากัด (มหาชน) “SCN”

Glossary
• ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย................................................................... ตลาดหลักทรัพยฯ, SET
• ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ........................................................................... mai
• สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย................... สํานักงาน ก.ล.ต.
• ที่ปรึกษาทางการเงิน....................................................................................... FA
• แบบคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย......................................................... แบบคําขอฯ
• แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน....... แบบ Filing

FIRE “มืออาชีพ
รวมสรางธุรกิจ”

FIRE

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) หรือ FIRE
เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ดวยมูลคาหลักทรัพย
ตามราคาตลาด 1,050 ลานบาท โดยมีมูลคาระดม
ทุน 270 ลานบาท FIRE เปนผูนําในธุรกิจจําหนาย
วาลวและอุปกรณดบั เพลิง ทีม่ สี นิ คามากกวา 3,000
รายการ และมีตราสินคาทีม่ ชี อื่ เสียงจากตางประเทศ
กวา 25 ตราสินคา และยังไดรับการแตงตั้งเปน
ตัวแทนนําเขาสินคาเพียงรายเดียวในประเทศไทย
(Sole Distributor) ในสินคาที่มีชื่อเสียงระดับโลก
อาทิ Potter Electric และ Weiss และยังมีตรา
สินคาเปนของตัวเอง ประกอบดวย Guardian,
Valtec, Spark

เปลี่ยนจากธุรกิจครอบครัว
มาเปนมืออาชีพ
ดวยประสบการณกวา 20 ป บมจ. ไฟรวิคเตอร
(FIRE) ในฐานะผูนําผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณ
ดับเพลิงในประเทศไทย และดวยวิสัยทัศนของ
ผู  ถื อ หุ  น ที่ ต  อ งการให บ ริ ษั ท เติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น
จึ ง ตั ด สิ น ใจนํ า บริ ษั ท เข า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เพือ่ ประโยชนในการระดมทุน
และสรางภาพลักษณในฐานะบริษทั มหาชน โดยใช
เวลาการเตรียมตัวเขาจดทะเบียนประมาณ 2 ปครึง่
“ความตั้งใจในการนํา บมจ.ไฟรวิคเตอร เขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เพือ่ ทีจ่ ะ
ขยายธุรกิจโดยใชเครื่องมือการเงินที่หลากหลาย
และยังชวยทําใหบริษัทมีภาพลักษณเปนบริษัท
มหาชน ไดรับการยอมรับจากพันธมิตร สิ่งสําคัญ
เหนืออื่นใด คือ การมีโอกาสขยายธุรกิจไปตาง
ประเทศ ซึ่งไมไดระบุไวในแผนธุรกิจ และเปนเรื่อง
ที่ไมเคยคิดมากอน” คุณวิรัฐ สุขชัย กรรมการ
ผูจัดการ บมจ. ไฟรวิคเตอรกลาว

บมจ. ไฟรวิคเตอร เริ่มตนธุรกิจจากการเปน
สวนหนึ่งในกลุมบริษัทหาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด ซึ่ง
ไดเริ่มทําธุรกิจเปนผูนําเขาและจําหนายอุปกรณ
ระบบทําความเย็นเมือ่ ป 2508 และในเวลาตอมาได
ขยายไปในธุรกิจวาลวและอุปกรณดบั เพลิง ธุรกิจมี
การเติบโตไปไดอยางดี
กลุมหาญฯ ทําธุรกิจมานานกวา 30 ป โดย
มีครอบครัวชาญณรงคเปนผูถือหุนใหญ แตภาย
หลังมีแนวคิดเปลี่ยนจากธุรกิจครอบครัวมาเปน
มืออาชีพแทน เพราะตองการสรางธุรกิจใหแข็งแรง
มั่นคง และการดึงมืออาชีพที่มีความรับผิดชอบสูง
เขามารวมงานจะทําใหธุรกิจเติบโต
แนวคิดดังกลาวเกิดขึน้ เพราะกลุม หาญฯ มองวา
ในการบริหารงาน ไมสําคัญวาผูบริหารนั้นจะเปน
สมาชิกของครอบครัวหรือไม ซึ่งในทางกลับกัน
ถึงแมจะเปนสมาชิกครอบครัว แตหากไมมีความ
สามารถและความรับผิดชอบเพียงพอ ก็ไมอาจ
รักษาธุรกิจและสรางใหเกิดการเติบโตอยางยัง่ ยืนได
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ครอบครัวชาญณรงคเขาใจดีถงึ ความจริงในขอนี้
และได ส ร า งบุ ค ลากรและวั ฒ นธรรมองค ก รใน
การทํางานอยางมืออาชีพมาตัง้ แตทายาทรุน ทีส่ อง
เขามาสืบทอดกิจการ เพราะเห็นวาคนคือทรัพยากร
ที่สําคัญที่สุดขององคกร
ชวงการเปลี่ยนโดยดึงมืออาชีพเขามารวมเปน
ผูบริหาร จะเปนในรูปแบบคอยเปนคอยไป เริ่ม
ตั้งแตป 2535 ไดสรางและพัฒนาบุคลากรจาก
ระดับเริ่มตนจนกระทั่งขึ้นมาเปนระดับจัดการและ
ผูบ ริหารระดับสูง ใหโอกาสในการเรียนรู การมีสว น
รวมสรางอนาคต และแบงปนความสําเร็จรวมกัน
ทัง้ องคกรในทุกระดับ จนถึงปจจุบนั นีเ้ ปนเวลากวา
20 ป โดยแนวทางการบริหารจะใหความสําคัญกับ
ความรู ความสามารถ ความสุจริตและคุณธรรม
อยางเทาเทียมกัน
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ในขณะนั้นธุรกิจที่โดดเดนและสามารถสราง
รายไดใหกับกลุมหาญฯ อยางตอเนื่อง คือธุรกิจ
วาลวและอุปกรณดับเพลิง จึงไดจัดตั้งเปนบริษัท
ไฟรวิคเตอร จํากัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 มี
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท และมอบหมาย
ใหวริ ฐั สุขชัย ดํารงตําแหนงกรรมการผูจ ดั การ และ
รวมถือหุน ดวย ซึง่ ถือวา FIRE ไดดาํ เนินธุรกิจมาเอง
เปนเวลา 15 ปนับจากปที่แยกธุรกิจออกมาจาก
กลุมหาญฯ
ในสวนของกลุมชาญณรงค แมจะเปนผูถือหุน
ใหญแตก็ไมไดบริหารงานใน บมจ.ไฟรวิคเตอร
โดยตรง ซึ่งมีขอดีคือเปนการแบงแยกบทบาทและ
หนาที่ของผูถือหุน และผูบริหารออกจากกันอยาง
ชัดเจน เพื่อสรางความโปรงใส เปนธรรมและเกิด
ประสิทธิภาพขององคกร และเปดโอกาสใหผูที่มี
ความสามารถไดแสดงศักยภาพและความรับผิดชอบ
ของตนเองอย า งเต็ ม ที่ โดยไม ขึ้ น กั บ ความเป น
เจาของหรือกลุมครอบครัวอยางเดียว

เตรียมการเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ
ผูถือหุนในกลุมชาญณรงคโดยคุณสิริมา เอี่ยม
สกุลรัตนและคุณเจน ชาญณรงคใหความสนใจเรือ่ ง
การนําบริษทั เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ได
ศึกษาขอมูล และเชิญทีมงานของตลาดหลักทรัพย
เอ็ ม เอ ไอ ไปให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า ขั้ น ตอน
ในที่ สุ ด กลุ  ม ผู  ถื อ หุ  น มี ค วามเห็ น ร ว มกั น ว า การ
เขาจดทะเบียนจะชวยตอบโจทยเรื่องการเติบโต
อย า งยั่ ง ยื น จึ ง ต อ งการให บ ริ ษั ท ในกลุ  ม เข า
จดทะเบียน ซึง่ ขณะนัน้ บริษทั ไฟรวคิ เตอรเปนบริษทั
ในกลุมที่มีความพรอมเรื่องผลประกอบการมาก
ที่สุด จึงเลือกที่จะนําบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
เขาจดทะเบียน

วันสําคัญ
ปที่ศึกษาเรื่อง IPO

พฤษภาคม 2555
แตงตั้ง FA

กรกฎาคม 2555
แตงตั้งผูสอบบัญชี

กรกฎาคม 2555
แตงตั้ง IA

กรกฎาคม 2555
ยื่น Filing

24 มิถุนายน 2557
เขาเทรด

13 พฤศจิกายน 2557
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ขั้นตอนเลือกที่ปรึกษา
บริษัทฯ เริ่มขอคําแนะนําจาก mai เมื่อป 2554
โดยบริ ษั ท ฯ ได ข อรายชื่ อ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น
(FA) จาก mai ทั้งนี้บริษัทพิจารณาเลือก FA โดย
พิจารณาจากแนวคิดและประสบการณทํางานที่
ผานมาของ FA รวมทั้งชื่อเสียงในแวดวงตลาดทุน
มุมมองของ FA ที่มีตอบริษัท หลังจากนั้นไดนํา
ขอมูลทั้งหมดมาประมวลทํารายงานเพื่อนําเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีทั้งผูบริหาร
และตัวแทนผูถือหุนเปนผูพิจารณาคัดเลือก
คุณวิรัฐ กลาววาที่ประชุมเลือกบริษัท แอด
ไวเซอรี่ พลัส จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงิน
เนื่องจาก แอดไวเซอรี่ พลัส มีประสบการณใน
การนําบริษัทเขาจดทะเบียน ขณะเดียวกันคุณ
สิ ริ ม าก็ มี ค วามคุ  น เคยกั บ ที ม แอดไวเซอรี่ พลั ส
เปนทุนเดิมอยูดวยความรูจักมักคุนบวกกับความ
ชํานาญเชี่ยวชาญตลาดทุนของแอดไวเซอรี่ พลัส
นับเปนปจจัยสําคัญที่ทําให FIRE เลือกบริษัทนี้
เปน FA สวนเรื่องคาใชจาย พวกเขามองวาเปน
ประเด็นรองในการพิจารณา
สวนผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการ
จัดจําหนายหุน (Underwriter) ทาง FIRE ไดเลือก
บริษทั หลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษทั
หลักทรัพยเคที ซีมิโก จํากัด โดยเหตุผลที่เลือก
แยกกันระหวาง FA และ Underwriter เพราะ
ตองการมุมมองที่หลากหลาย
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โดยเฉพาะในสวนของ Underwriter นอกจาก
ประสบการณ แ ล ว สิ่ ง ที่ ต  อ งการเห็ น ก็ คื อ การ
มองทิ ศ ทางในการนํ า บริ ษั ท เข า จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย วิธกี ารสือ่ สารกับนักลงทุนรายยอย
มีกระบวนการนําเสนอในรูปแบบใด และที่สําคัญ
ที่สุดคือการประเมินมูลคา (Valuation) ของบริษัท
เปนอยางไร
FIRE เริ่มทํางานกับที่ปรึกษาทางการเงินใน
รายละเอียดตางๆ อยางลึกซึ้ง โดยเฉพาะการวา
จางผูส อบบัญชี (Auditor) ทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. มาตรวจสอบงบการเงินประจําป
ซึง่ ก็ไดเลือก บริษทั พีวี ออดิท จํากัด เปนผูส อบบัญชี
และในสวนของผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ไดเลือก บริษัท เอสพี ออดิท จํากัด เพราะมีความ
เปนอิสระและเปนบริษัทที่มีประสบการณดานการ
ตรวจสอบภายในใหกับหลายบริษัทมาแลว รวมทั้ง
บริษัทที่เตรียมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
นอกจากนี้ยังมีการวาจางบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
คือ บริษัท วายู แอนด พารทเนอร จํากัด ใหเขามา
ชวยดูแงมุมทางกฎหมายที่เกี่ยวของดวย

ปรับปรุงระบบบัญชี
หลังจากไดพันธมิตรที่ปรึกษาตางๆ แลว FIRE
เริ่ ม วาง Road Map โดยตั้ ง เป า หมายการเข า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย mai ในป 2556 และ
เริ่มตนปรับระบบตางๆ ภายในองคกรประมาณ
ไตรมาส 2 ของป 2555
หัวใจสําคัญทีส่ ดุ ในการนําบริษทั เขาจดทะเบียน
ไดเร็วหรือชา คือ ระบบบัญชี ซึ่งเบื้องตน FIRE
ประเมินตัวเองวามีความพรอมมาก แตหลังจาก
ที่บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เขาตรวจสอบบัญชี
และบริษัท เอสพี ออดิท จํากัด ตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน ก็ไดพบวาระบบบัญชีของบริษัท
ตองปรับปรุงหลายจุดทําใหตอ งใชเวลาเตรียมความ
พรอมนานเกือบ 2 ป
คุณประวิทย วิวรรณธนานุตร กรรมการผูจ ดั การ
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด กลาววาไดเริ่มเขามา
พู ดคุยกับผู บริหาร FIRE ในตนป 2555 ซึ่งใน
ตอนแรกมองวาระบบบัญชีไมนาจะมีความยุงยาก
มากนัก เพราะ FIRE เปนบริษัทเทรดดิ้ง ทําธุรกิจ
ซื้อมา-ขายไป แตเมื่อเขาไปศึกษาขอมูล พบวา
ระบบการทํางานของ FIRE ยังพึ่งบุคลากรในการ
เก็บขอมูลทําแฟมรายงาน และมีการใชระบบบัญชี
และบุคลากรฝายบัญชีรวมกันระหวางกลุมหาญฯ
กั บ บริ ษั ท ในเครื อ ซึ่ ง จะทํ า ให ข  อ มู ล ของบริ ษั ท
จดทะเบียนไมเปนความลับ

พีวี ออดิท ไดเขาทําการตรวจสอบระหวางป
(Interim Audit) ประมาณเดือนตุลาคม ป 2555
และพบวายังมีอีกหลายเรื่องที่ FIRE ตองปรับปรุง
แกไข เนือ่ งจากขาดแคลนบุคลากรดานบัญชี ขณะ
เดียวกัน FIRE ไดเรงทําการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย
สงผลกระทบตอระบบการทํางานของบัญชี ที่มี
พนักงานนอย ทํางานไมทันฝายขาย จึงเกิดความ
ลาชา และเหตุผลสําคัญอีกขอหนึ่งคือพนักงาน
ไมคุนเคยกับระบบบัญชีใหม ขณะที่มีปริมาณงาน
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ประเด็นหลักทางดานบัญชีที่บริษัทตองปรับตัว
คือเรือ่ งการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (Related Party
Transaction) กับบริษทั ในกลุม หาญฯ เนือ่ งจากกอน
เขาจดทะเบียน FIRE และบริษัทอื่นในกลุมหาญฯ
ใช Back Off ice รวมกัน โดยมีกลุมหาญฯ ทํา
หนาที่เปน Back Office ดูแลบริหารงานสวนกลาง
ทั้งหมด ถึงแมจะมีการกําหนดคาตอบแทนใหกับ
กลุม หาญฯ แตประเด็นนีท้ างผูต รวจสอบบัญชีและ
ผูตรวจสอบภายในไมสบายใจ เพราะไมมีตัววัดวา
คาตอบแทนทีก่ าํ หนดกันเปนราคายุตธิ รรมไดอยาง
ชัดเจน ดังนั้น พอเริ่มเตรียมบริษัทเขาจดทะเบียน
เพือ่ ลดการพึง่ พิง FIRE จึงแยก Back Office เปนของ
ตัวเอง โดยกลุม หาญฯ ยายพนักงานและงานเหลานี้
มาไวที่ FIRE ซึ่งประกอบดวย สวนบัญชี แผนก
จัดซือ้ แผนกเอาตซอรซ แผนกคลังสินคา และแผนก
Management Information System (MIS) ดังนั้น
กลุมหาญฯ จึงเปนเพียง Holding Company และ
ถือครองอาคารสํานักงานและคลังสินคาเปนหลัก
โดยมี FIRE เปนผูเชาอาคารดังกลาว
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เขาสูปที่ 2 ของการปรับปรุงตามมาตรฐาน
บัญชีของการเปนบริษัทมหาชน ในป 2556 พีวี
ออดิท ไดเริ่มการตรวจสอบบัญชีเปนรายไตรมาส
ซึ่ ง ข อ มู ล ทางบั ญ ชี ข อง FIRE เริ่ ม เข า สู  ค วามมี
มาตรฐานในไตรมาสที่ 3 ของป 2556 โดยมีการ
ทํางบการเงินทั้งหมดเปนสองภาษา ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee: AC) เขามารวมทํางานใกลชิด
มากขึน้ และพบวาไมมปี ระเด็นใหตอ งเขียนรายงาน
ขอบกพรองของการควบคุมภายใน (Management
Letter: ML) แตอยางใด
อยางไรก็ดี การที่ระบบบัญชีเปนหัวใจสําคัญ
การแกไขและปรับปรุงจึงใชเวลานานถึง 2 ป ทําให
แผนที่วางไวจะนํา FIRE เขาจดทะเบียนตองเลื่อน
ออกไป 1 ป จากเดิมที่กําหนดไวป 2556 คุณวิรัฐ
กลาววาประเด็นสําคัญคือผูตรวจสอบบัญชียังมี
ความไมสบายใจและเปนหวง เนื่องจากการปด
ระบบบัญชียังมีความไมครบถวนสมบูรณ

บริษัทฯ ยื่นไฟลลิ่งตอสํานักงาน ก.ล.ต. ในป
2557 คุณประวิทยกลาววาสิ่งที่สํานักงาน ก.ล.ต.
เปนหวงคือการพึ่งพิงกันของบริษัทในเครือ หลัง
จากการปรับโครงสรางโดยการแยกบริษัทในเครือ
ออกจากกัน ตองทําใหระบบการพึง่ พิงหรือพึง่ พากัน
ของบริษทั ตางๆ ทีอ่ ยูใ นเครือมีความชัดเจน ซึง่ หลัง
จาก FIRE ไดแยกบริษัทออกมา ก็สามารถอธิบาย
ได อ ย า งชั ด เจนถึ ง ที่ ม าการปรั บ เปลี่ ย น รวมถึ ง
ความโปรงใสของขอมูลเกีย่ วกับโครงสราง และระบบ
บัญชีตา งๆ เชน การขายสินคา หรือการใหบริการให
กับบริษัทในเครือดวยกันเอง รวมถึงบทบาทหนาที่
ของผูบริหารที่แยกออกจากกันอยางชัดเจน จาก
ธุรกิจเจาของ แยกออกมาเปนผูบริหารมืออาชีพ

คําแนะนําเรื่อง
การตรวจสอบบัญชี
ผูบริหารฝายการเงิน (CFO) ของ
บริ ษั ท เปรี ย บเสมื อ นแม บ  า น ที่ ต  อ ง
ทํางานติดตอกับทุกฝาย ตั้งแตระดับ
บริหารจนถึงพนักงานระดับลาง ดังนั้น
CFO ตองกลาพูดและแนะนําผูบริหาร
ไดวาสิ่งไหนควรทํา หรือไมควรทํา โดย
ทั่วไปผูบริหารมักจะเกรงใจฝายขาย
ซึ่งเปนฝายที่หารายไดเขาบริษัท และ
ละเลยฝายบัญชีที่อยูหลังบาน จึงควร
ดูแลใหเทาเทียมกัน เพราะหลังบานก็
ทํางานหนักเชนเดียวกัน
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ปรับปรุงการตรวจสอบภายใน
ทีป่ รึกษาทางการเงินไดแนะนําบริษทั ตรวจสอบ
ภายในชื่อบริษัท เอสพี ออดิท จํากัด ใหผูบริหาร
FIRE โดยมีคุณสุวิมล เที่ยงแท และคุณชลฎา
ธีระพัฒนานนท เปนหัวหนาทีมตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ เขารวมประชุมกับทุกฝาย ที่ปรึกษา
การเงิน ผูตรวจสอบบัญชี และเริ่มตนดวยการวาง
กรอบเวลาการทํางาน (Time line) หลังจากนั้นเริ่ม
คุยเรือ่ งระบบโครงสรางการบริหาร สภาพแวดลอม
การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยเขาสํารวจระบบการควบคุมภายในที่บริษัท
มีอยูในระบบงานตางๆ ที่สําคัญ และสอบทาน
เอกสารต า งๆ ในแต ล ะระบบ รวมทั้ ง การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการบันทึกรายการ จัดทํา
รายงานการปฏิบัติงาน การชวยตรวจสอบความ
ถูกตองโดยโปรแกรม การเชื่อมโยงขอมูล และการ
บันทึกบัญชี
ทีมตรวจสอบฯ พบวาระบบการปฏิบัติงานของ
บริษัทมีทั้ง ที่จัดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร และ
ไมเปนลายลักษณอักษร แตจากการประเมินจะ
มีระบบที่เปนลายลักษณอักษรประมาณ 70-80%
ทั้งนี้เปนเพราะ FIRE ทําตามมาตรฐานของ ISO
ซึ่งเปนระบบควบคุมคุณภาพการขายสินคา โดย
จะตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการขายและบริการ อาทิ ฝายจัดซื้อ
คลั ง สิ น ค า ฝ า ยขาย และฝ า ยจั ด ส ง เพี ย งแต
ระเบียบของ ISO ไมไดใชกบั ระบบบัญชีและการเงิน
ซึ่งไมเกี่ยวกับการขายสินคาและบริการ

“งานตรวจสอบภายในมี 2 สวน คือ ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในเชิงนโยบายวาบริษัทได
จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอหรือไม
เชน มีการแบงแยกหนาทีอ่ ยางเหมาะสมอันจะชวย
ใหเกิดการสอบยันกัน และปองกันขอผิดพลาดและ
การทุจริต มีขั้นตอนที่เปนการควบคุม มีการสอบ
ทานงาน และติดตามผล หรือไม มีนโยบาย คูมือ
ปฏิบัติงานพรอมหรือไม บริษัทตองใชเวลาในการ
ปรับปรุงนโยบายดานการควบคุมภายในใหเปน
ไปตามที่ทีมงานผูตรวจสอบภายในใหคําแนะนํา
เมื่อทําเสร็จ ก็ตองประเมินอีกรอบหนึ่ง วามีการ
แกไขและปรับปรุงตามขอเสนอแนะหรือไมเพียงใด
ซึ่งบริษัทตองเตรียมความพรอมใหทีมงานเขาไป
ตรวจสอบ”
ตัวอยางการตรวจสอบภายในของ FIRE ทีมงาน
ผูตรวจสอบภายในไดพิจารณาในลักษณะวัฏจักร
ธุรกิจ เชน ในวงจรการจายเงินจะเริ่มดูตั้งแตการ
จัดซื้อจัดจาง ไปจนถึงการจายเงิน วงจรรายได
ตองตรวจสอบตั้งแตเริ่มไปเสนอขายสินคาจนถึง
ไดรับชําระเงิน ซึ่งบริษัทจะตองใชเวลาใหรายการ
คาตางๆ เปนไปตามระบบการควบคุมภายในทีว่ าง
ขึน้ ใหมจนครบวงจรทางธุรกิจ ซึง่ ใชเวลาดําเนินการ
ประมาณ 2-3 เดือน
การจัดทํารายงานผูตรวจสอบฉบับแรกใชเวลา
คอนขางนาน เพราะมีการปรับโครงสรางองคกรและ
การทํางาน เนือ่ งจากบริษทั มี Holding คือหาญฯ เปน
บริษทั แมทถี่ อื หุน อยูด ว ย แมบริษทั ในเครือไมไดถอื หุน
กันเอง แตมีกรรมการเปนกลุมเดียวกัน และระบบ
การทํางานตางๆ ก็ยังมีการใชทรัพยากรรวมกันอีก
เชน บัญชี คลังสินคา ระบบไอที และฐานลูกคา
ดังนั้นจึงตองมีการแยกออกจากกันใหชัดเจน
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ซึ่งในเรื่องดังกลาว เอสพี ออดิท ไดเสนอแนะ
วิธแี กปญ
 หาเกีย่ วกับระบบในหลายสวนใหกบั FIRE
เชน ใหจัดตั้งแผนกบัญชีและการเงิน และแผนก
จัดซื้อของบริษัทแยกออกจากบริษัทในเครือ ทั้งนี้
เพื่อใหมีระบบการทํางานเปนความลับและใหแยก
ระบบสารสนเทศโดยเฉพาะในสวนของเซิรฟ เวอรท่ี
ทําหนาทีจ่ ดั เก็บฐานขอมูลลูกคาและขอมูลทางการ
เงินตางๆ ของ FIRE ออกมา เปนอิสระจากบริษัท
ในเครือ เพราะในอดีตบริษทั ในเครือสามารถเขาถึง
ฐานขอมูลของ FIRE ได นอกจากนี้ ยังไดแนะนํา
ใหแยกพื้นที่คลังสินคา และทรัพยสินถาวร ออกมา
ใหชัดเจน ซึ่งกระบวนการดังกลาวไดมีการปรับ
เปลี่ยนอยูหลายรอบ
อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา ในกรณีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายตางๆ เพื่อการเตรียมตัวเขา
ตลาดหลักทรัพย รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management)
ซึ่งปกติจะตองใชเวลานานเนื่องจากผูบริหารทุก
หนวยงานตางมีภาระงานประจําทีต่ อ งทําอยูแ ลวนัน้
กรณีของ FIRE สามารถสรางระบบและนโยบาย
ดังกลาวไดในเวลาทีเ่ ร็วกวาหลายๆ บริษทั เนือ่ งจาก
มีฝา ยนโยบายและแผน แยกออกมาเปนหนวยงาน
เฉพาะ งานการปรับปรุงระบบงานและแผนงาน
ใหมๆ จึงสามารถดําเนินการไปไดรวดเร็วและมี
แมงานในการติดตาม
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คําแนะนําเรื่อง
การตรวจสอบภายใน
สําหรับขอแนะนําบริษัทฯ ที่สนใจ
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
ที่มีโครงสรางบริษัท และรูปแบบการทํา
ธุรกิจคลายคลึง FIRE คือ
1. โครงสรางการบริหารงานและระบบ
การทํางานภายในทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตอง
มีความชัดเจนระหวางบริษัทแม และ
บริษัทลูก
2. ธุรกิจซื้อมา-ขายไป ตองมีความ
พรอมเรื่องระบบบริหารคลังสินคา
และระบบการคํานวณตนทุน
3. ควรสรรหาที่ปรึกษา และบุคลากร
ที่ มี ค วามรู  ประสบการณ ใ นเรื่ อ ง
ระบบบัญชีและการเงิน
4. มีระบบซอฟตแวรที่เปนมาตรฐาน
เพื่อสรางความนาเชื่อถือ
5. จั ด ตั้ ง ฝ า ยนโยบายและแผน เพื่ อ
ทําหนาที่ปรับนโยบายและบริหาร
จัดการความเสีย่ ง หรือ (Enterprise
Risk Management: ERM) ซึ่ง
ขอดีของการมีฝายงานดังกลาวคือ
สามารถประสานงานกั บ ที ม งาน
ตรวจสอบภายใน และนําคําแนะนํา
มาสูการปฏิบัติไดเปนอยางดี

ปรับโครงสรางผูถือหุน
การนําบริษทั ฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
ตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางผูถือหุน โดยตองมี
ผูถ อื หุน รายยอยเพิม่ เขามาเพือ่ ใหเปนบริษทั มหาชน
สงผลใหสัดสวนการถือหุนของผูบริหารลดลง
คุณวิรัฐกลาววาประเด็นเรื่องการลดสัดสวน
การถือหุน เปนเรือ่ งทีก่ ลุม ผูบ ริหารยอมรับได เพราะ
ต อ งนํ า หุ  น จํ า นวนหนึ่ ง กระจายออกสู  ม หาชน
อยางไรก็ดี ในระยะยาวนัน้ ธุรกิจยอมมีการขยายตัว
และเติบโตขึ้นตามลําดับ เขาเชื่อมั่นวาทีมผูบริหาร
มีความสามารถทีจ่ ะสรางความมัง่ คัง่ ใหกบั ผูถ อื หุน
ของบริษัทไดในอนาคต ทั้งในสวนของรายได กําไร

และเงินปนผล เพราะผูบริหารตางมีเปาหมายที่จะ
บริหารงานและถายทอดธุรกิจไปยังกลุมผูบริหาร
รุนใหมเขามาสืบทอดกิจการตอไป
นอกจากนีก้ ารเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ยังไดสรางโอกาสใหพนักงานมีสว นเปนเจาของธุรกิจ
ผานการเขามาถือหุน ของ FIRE อีกดวย ซึง่ เจตนารมณ
ใหพนักงานเขามาถือหุน ดวยนี้ ไมไดเพิง่ เกิดขึน้ ตอน
เตรียมตัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แตการ
แบงปนหุนใหพนักงาน เปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต
กอตั้งบริษัทและขายหุนในมูลคาตามราคาบัญชี
(Book Value) ใหกับพนักงานที่สรางผลงานดี

โครงสรางผูถือหุนของบริษัท
รายชื่อ
1. กลุมชาญณรงค
1.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
1.2 นายเจน ชาญณรงค
1.3 นางประยูรศรี ชาญณรงค
1.4 Nice Noble Limited
2. กลุมสุขชัย
2.1 นายวิรัฐ สุขชัย
2.2 นางนพรัตน สุขชัย
2.3 นายวิโรจน สุขชัย
3. นายประชา พรอมพรชัย
4. นางสาวอุไรรัตน หาญทวีภัทร
5. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
6. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย
7. นายธรรมนูญ ศรีเพ็ชร
8. นางสาวชลธี แปลกประจิตต
9. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท
10. นางสาวไพลิน วองประชานุกูล
ผูถือหุนรายอื่นๆ จํานวน 25 ราย
ประชาชน
รวม

กอนการเสนอขายหุน
จํานวนหุน
สัดสวน
(หุน)
การถือหุน
(รอยละ)
102,992,520
39.61
35,067,520
13.49
33,995,000
13.07
910,000
0.35
33,020,000
12.70
101,920,000
39.20
86,190,000
33.15
13,000,000
5.00
2,730,000
1.05
13,000,000
5.00
6,662,480
2.56
6,110,000
2.35
5,947,520
2.29
4,062,480
1.56
3,380,000
1.30
3,250,000
1.25
1,462,520
0.56
11,212,480
4.31
-

หลังการเสนอขายหุน
จํานวนหุน
สัดสวน
(หุน)
การถือหุน
(รอยละ)
102,992,520
29.43
35,067,520
10.02
33,995,000
9.72
910,000
0.26
33,020,000
9.43
99,190,000
29.12
86,190,000
24.63
13,000,000
3.71
2,730,000
0.78
13,000,000
3.71
6,662,480
1.90
6,110,000
1.75
5,947,520
1.70
4,062,480
1.16
3,380,000
0.97
3,250,000
0.93
1,462,520
0.42
11,212,480
3.21
90,000,000
25.71

260,000,000

350,000,000

100.0

100.0

ยื่นแบบคําขอฯ
และแบบ Filing ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต.
หลังจากเตรียมบริษัทมากวา 2 ป โดยเฉพาะ
การปรับปรุงระบบบัญชีที่ผูสอบบัญชี (Auditor)
เห็ น ว า ได ทํ า ตามมาตรฐานบั ญ ชี ค รบถ ว นแล ว
แผนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
ที่เลื่อนมาเปนป 2557 เริ่มเขาใกลมาทุกที แตกอน
จะเขาไปเปนสวนหนึง่ ของตลาดหลักทรัพย บริษทั ฯ
และทีป่ รึกษาทางการเงินตองยืน่ แบบคําขออนุญาต
เสนอขายหลักทรัพย (แบบคําขอฯ) แบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ Filing)
และรางหนังสือชี้ชวน ตอสํานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทฯ ตองจัดเตรียมเอกสารขอมูลใหพรอม
กอนยื่นแบบคําขอฯ ซึ่งเปนขั้นตอนที่ทาทายพอ
สมควร เพราะตองใชเวลาเตรียมถึง 5-6 เดือน
โดยเฉพาะผูบริหารตองสามารถตอบคําถามของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพยฯ ไดอยาง
ครบถวน
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“เราตองมีความโปรงใส ครบถวนและถูกตอง
ในข อ มู ล แต ทุ ก อย า งก็ ผ  า นไปด ว ยดี ประเด็ น
คําถามมีทงั้ เรือ่ งการดําเนินธุรกิจทัว่ ไป และประเด็น
เฉพาะของแตละธุรกิจ โดยสิ่งที่ สํานักงาน ก.ล.ต.
ใหความสนใจก็คอื เรือ่ ง Corporate Governance: CG
ซึ่งในธุรกิจที่มีลักษณะการขายของครั้งละมากๆ ก็
จะกังวลเรื่องที่มาของการไดงาน ซึ่งบริษัทกําหนด
เปนนโยบายการตอตานคอรรัปชั่นชัดเจน”

เลือกผูจัดจําหนายฯ
ในชวงที่ยื่นแบบคําขอฯ และแบบ Filing ใหกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ ไดเลือกบริษัทอีกราย
ทําหนาที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจัดจําหนาย (Underwriter) ซึ่งในตอนนั้นที่
ปรึกษาทางการเงินแนะนํามา 4-5 ราย แตทา ยทีส่ ดุ
บริษัทเลือก 2 ราย คือ บริษัทหลักทรัพยธนชาต
จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพยเคที ซีมิโก
จํากัด ใหทํางานรวมกัน เปนการทํางานที่คูขนาน
กันไป “ตองยอมรับวาเราเปนบริษทั ทีท่ าํ ธุรกิจวาลว
และอุปกรณดับเพลิง เปนธุรกิจที่ยังไมมีใน SET
หรือ mai มากอน สิง่ ทีเ่ รากังวลคือ จะทําอยางไรให
นักลงทุนเขาใจในธุรกิจของ FIRE ไดอยางชัดเจน”
หลังจากที่ไดรวมงานกันระยะหนึ่ง Underwriter
พบวาธุรกิจของ FIRE มีจุดเดนที่ความหลากหลาย
ของสินคาที่มีมากกวา 3,000 รายการ จากตรา
สินคาที่มีชื่อเสียงจากตางประเทศกวา 25 ตรา
สินคา โดยเฉพาะการเปนตัวแทนนําเขาสินคา
เพียงรายเดียวในประเทศไทย (Sole Distributor)
และอีกจุดแข็งหนึ่งก็คือ พนักงานขายที่แข็งแกรง
สามารถเจาะกลุมลูกคาเปาหมายที่เปนทั้งภาครัฐ
และเอกชน ซึ่งเปนลูกคาในกลุมที่มีการเติบโต
อยางตอเนือ่ ง ทาง Underwriter จึงไดประเมินราคา
ของบริษัทฯ เปนระดับพรีเมี่ยม
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ที่มาของการกําหนดราคาหุน
การกําหนดราคาหุน FIRE ใชวิธี Discount
Cash Flow (DCF) ในการพิจารณา ซึ่งเปนวิธีที่
พิจารณาพื้นฐานของบริษัท วิธีเปรียบเทียบธุรกิจ
กับอุตสาหกรรม (Market Comparable) และเมื่อ
พิจารณาจากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (P/E Ratio)
ราคาหุนสามัญที่เสนอขายเทากับ 3.00 บาทตอหุน
จากมูลคาที่ตราไว (Par) 0.50 บาทตอหุน คิดเปน
P/E Ratio เทากับ 16.67 เทา คํานวณจากกําไรสุทธิ
ตอหุนของบริษัทในชวง 4 ไตรมาสลาสุด (ตั้งแต
ไตรมาสที่ 3 ป 2556 ถึงไตรมาสที่ 2 ป 2557)
หารด ว ยจํ า นวนหุ  น สามั ญ หลั ง เสนอขายหุ  น ใน
ครั้งนี้ ซึ่งเทากับ 350 ลานหุน (Fully Diluted) จะ
ไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.18 บาท โดย P/E
Ratio ที่เสนอขายดังกลาวคิดเปนสวนลดประมาณ
รอยละ 65.47 ของ P/E ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
ที่เทากับ 48.28 เทา
นอกจากนี้ P/E ที่เสนอขายดังกลาว คิดเปน
สวนลดประมาณรอยละ 20.69 ของ P/E Ratio เฉลีย่
ของบริษัทจดทะเบียนที่ดําเนินธุรกิจคลายคลึงกับ
การประกอบธุรกิจของบริษทั (ธุรกิจเทรดดิง้ ) ตัง้ แต
วันที่ 31 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557
ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 21.02 เทา
ราคาหุนสามัญที่ไดถือเปนราคาระดับพรีเมี่ยม
ซึ่งมาจากการประเมินดวยวิธี DCF และการเปรียบ
เทียบธุรกิจกับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอัตรากําไร
ตอหุน (Earning per Share) แสดงใหเห็นถึงความ
แข็งแรงของบริษัท ความสามารถในการทํากําไร
สูงกวาอุตสาหกรรม โดยมีจุดแข็งเรื่องสินคาและ
การจัดจําหนาย
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“โชคดี ที่เราเลื่อนแผนเขาจดทะเบียนมาเปนป
2557 เพราะเปนปทองของบริษทั จดทะเบียน แมวา
FIRE จะตัง้ ราคาไดในระดับพรีเมีย่ ม แตเราตองการ
ราคาทีเ่ หมาะสม ไมใชตง้ั ราคาทีส่ งู เกินเพราะไมได
ตองการเงินมากๆ เขาบริษัท”
ทั้งนี้วัตถุประสงคของการใชเงินจากการเขา
จดทะเบียนมี 4 ประการหลัก คือ 1. ลงทุนเปด
สํานักงานสาขาตางจังหวัด 10 ลานบาท 2. ลงทุน
ในอุปกรณฮารดแวรและโปรแกรมซอฟตแวร SAP
จํานวน 20 ลานบาท 3. ชําระหนี้คืน 10 ลานบาท
และ 4. เปนเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ในกลุม
อุตสาหกรรมบริการ จํานวนหุนที่เสนอขาย 90
ลานหุน คิดเปนรอยละ 25.71 ของจํานวนหุน สามัญ
ที่ อ อกและเรี ย กชํ า ระแล ว ทั้ ง หมดของบริ ษั ท
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
โดยจําหนายใหนักลงทุน 2 กลุมหลัก คือ ผูมี
อุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย
จํานวน 54 ลานหุน หรือรอยละ 60 และกลุมผูมี
อุปการคุณของบริษัท 36 ลานหุน หรือรอยละ 40
ในราคาเทากันหุนละ 3 บาท

วางกลยุทธโรดโชว
ผูจัดการการจัดจําหนายฯ ไดเชิญนักวิเคราะห
เขามารับฟงรายละเอียดเกี่ยวกับ FIRE เพื่อนําไป
จัดทําบทวิเคราะห ซึ่งจากภาพรวมของบริษัทและ
จุดเดนที่มี ทําใหพวกเขามีความเห็นตรงกันวา
FIRE เปนหุนที่แนะนําใหลงทุนได เพราะเปนบริษัท
ที่ มี เ รื่ อ งราวทางธุ ร กิ จ ที่ น  า สนใจ มี จุ ด แข็ ง ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ และผู  บ ริ ห ารมี น โยบายชั ด เจนที่ จ ะ
ผลักดันใหบริษัทเติบโตอยางมั่นคง
สวนแผนการโรดโชว แมบริษทั ฯ จะมีเปาหมาย
จํากัดในพื้นที่กรุงเทพฯ เทานั้น เนื่องจากจํานวน
หุ  น ที่ เ สนอขายมี เ พี ย ง 90 ล า นหุ  น ซึ่ ง ถื อ ว า มี
ไมมากนัก และถาหากออกไปโรดโชวในตางจังหวัด

อาจทําใหหุนมีจําหนายไมเพียงพอ แต บล.ธนชาต
มีกลยุทธทส่ี ามารถใหเขาถึงนักลงทุนไดทว่ั ประเทศ
ดวยการเชิญผูบ ริหาร FIRE ไปทีส่ าํ นักงานใหญเพือ่
จัดทํารายการโทรทัศนถายทอดสด เผยแพรไปยัง
600 สาขาทั่วประเทศ และพบนักลงทุนรายใหญ
ซึ่งนอกจากเดินสายกับ บล.ธนชาตแลว บริษัทฯ
ยังรวมโรดโชวกับ บล.เคที ซีมิโก ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยอีกรายหนึ่งดวย
กลยุทธตอเนื่องหลังจากโรดโชวแลว บริษัทฯ
ไดวา จางบริษทั ประชาสัมพันธ เพือ่ เผยแพรขอ มูลให
สื่อสารมวลชนไดรูจัก ตั้งแตหนังสือพิมพ นิตยสาร
วิทยุ โทรทัศนและขาวผานออนไลน เปนตน

พบนักลงทุน หลังเขาตลาดหลักทรัพยฯ
1 ปผานไปหลังจากเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ การประชุมผูถือหุนเปน
อีกภารกิจหนึง่ ทีต่ อ งทํา การจัดเตรียมเอกสาร จัดทํา
รายงานประจําป ตองเตรียมความพรอม ซึง่ ยอมรับ
วาการพบผูถือหุนครั้งแรกคอนขางเครียด เพราะ
ตองตอบคําถามทุกอยาง และใหความสําคัญกับ
ผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน แมวาผูถือหุนบางราย
จะถือเพียง 1 หุนก็ตาม
“บางคนอาจจะบอกวาเขาตลาดหลักทรัพยฯ
แลวสบาย แตผมวามันไมงายขนาดนั้น เพราะการ
ทํางานของเราอยูบนความคาดหวังของผูถือหุน
ผูบริหาร ที่ตองการรายไดและกําไรเติบโตขึ้นทุกป

ก อ นเข า ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ผลประกอบการจะ
เพิ่มขึ้น 5-10% ก็ไมรูสึกวามีผลอะไรมากนัก ไมมี
แรงกดดั น ในทางตรงกั น ข า มเมื่ อ อยู  ใ นตลาด
หลักทรัพยฯ เราตองเติบโต เรงสปดไปขางหนา
เราตองคิดตลอดเวลา”
และเพื่อใหสามารถติดตอสื่อสารกับนักลงทุน
หรือนักวิเคราะห คุณวิรฐั ยังทําหนาทีเ่ ปนนักลงทุน
สัมพันธ (Investor Relations: IR) ใหขอมูล และ
ตอบขอซักถามอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสรางความ
เขาใจที่ถูกตอง และเห็นระบบการบริหารจัดการ
อยางชัดเจน
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ไป ตปท. เหนือความคาดหมาย
หลังจากเขาตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ไป
แลว 1 ป FIRE ไดใชเงินลงทุนตามแผน คือ ลงทุน
ดานซอฟตแวร คืนเงินกู สั่งซื้อสินคาเพิ่มขึ้น และ
รับพนักงานใหมเพิ่มขึ้นอีก 20% ซึ่งพนักงานมีทั้ง
ทั่วไป ดานการตลาด รวมไปถึงผูบริหารระดับสูง
ซึ่งการรับพนักงานงายมากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ
เริม่ เปนทีร่ จู กั และในป 2558 เปนปแหงการเตรียมตัว
ออกไปขยายธุรกิจในตางประเทศ
“บริษัทฯ ไมเคยมีแผนออกไปขยายธุรกิจตาง
ประเทศมากอน แตหลังจากเขาตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ ทําใหเราเชื่อวา สามารถออกไปเติบโต
ในตางประเทศได เพราะการเปนมหาชนทําใหเรา
ไดรับการยอมรับ และมีภาพลักษณที่ดี แผนไป
ตางประเทศจะเห็นชัดในป 2559”

ขอมูลทางการเงิน
สินทรัพย
หนี้สิน
ทุนชําระแลว
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาทตอหุน)
Market Cap
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(หนวย: ลานบาท)
ป 2556

ป 2557

ป 2558

281
106
65
176
521
61
9.41

572
112
175
461
583
60
0.25
1,050

569
117
175
452
583
46
0.13
875

(ณ ราคา IPO)

(ณ 31 มี.ค. 59)

คําแนะนําจาก
FIRE
คุณวิรฐั กลาวถึงขอดีในการเขาตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ วามีสภาพคลองทางดานการเงิน มีเงิน
ทุนหมุนเวียน ทําใหบริษัทกลายเปนที่รูจักและ
ไดรบั การยอมรับจากสถาบันการเงิน เขาถึงเครือ่ งมือ
การเงินไดหลากหลาย และมีระบบการตรวจสอบ
มีการวิเคราะหความเสีย่ ง เพราะทีผ่ า นมาการลงทุน
อาจไมไดวางแผนรัดกุมมากนัก ซึ่งระบบนี้จะชวย
ลดความเสี่ยงไดคอนขางมาก
นอกจากนี้ไดมีโอกาสจัดสรรหุนใหกับพนักงาน
ไดเขามามีสวนรวมเปนเจาของ และเกิดความ
ภาคภูมิใจ บริษัทฯ ยังไดเลือกใชเครื่องมือการเงิน
ทีเ่ รียกวา โครงการสะสมหุน สําหรับพนักงานบริษทั
จดทะเบียน (Employee Joint Investment Program:
EJIP) ซึ่งเปนโครงการสําหรับพนักงาน ผูบริหาร
กรรมการ ทีม่ อี ายุการทํางานอยางนอย 1 ป สามารถ
ทยอยซื้อหุนบริษัทเปนระยะเวลา 5 ป
ประโยชน ที่ พ นั ก งานจะได รั บ นั บ เป น ทาง
เลือกใหมของการจายผลตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ในขณะที่
บริษัทฯ ก็สามารถรักษาพนักงานใหอยูกับบริษัท
มีสวนรวมเปนเจาของกิจการ

สวนภาระที่ตามมาที่ตองนึกถึงดวย คือ เรื่อง
คาใชจายคอนขางสูงสําหรับการจางผูสอบบัญชี
ผูตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีการปดงบการเงิน
ทุกไตรมาส และตองจางตอเนือ่ ง นอกจากนีม้ เี อกสาร
รายงานที่เพิ่มมากขึ้น มีตนทุนคาใชจาย อยางเชน
รายงานประจําปตองจายหลักแสน ในอดีตจะออก
คาใชจายรวมกันกับบริษัทในเครือ แตทั้งหมดที่
ยกตัวอยาง ถาบริษัทปฏิบัติไดตามกฎกติกาก็จะ
ไมเกิดปญหาแตอยางใด
สําหรับผูบริหารที่ตองการนําบริษัทฯ เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตองคิดกอนวามี
เปาหมายเพื่อสิ่งใด เพราะกระบวนการเตรียมตัวมี
คาใชจา ยตลอดเสนทางและคอนขางสูง ฉะนัน้ บริษทั
ตองมีเงินทุน และกําไรเพียงพอรองรับคาใชจาย
ระบบบัญชีเปนเรื่องที่สําคัญ ควรตรวจสอบ
ความพรอมของตนวามีมากนอยเพียงใด ในสวน
ของผูถือหุนหลักตองคํานึงถึงสัดสวนการถือหุนที่
ลดลงและอีกประการหนึ่งที่สําคัญคือตองเสียภาษี
ใหถูกตอง หากตัดสินใจที่จะเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ จะตองใชเวลาเตรียมตัวอยางนอย
2 ป
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พาองคกรไปสูความยั่งยืน
สํ า หรั บ ชี วิ ต การทํ า งานของคุ ณ วิ รั ฐ จาก
จุดเริ่มตนในฐานะผูบริหารมืออาชีพ กาวสูเปน
ผูถือหุนและผูบริหารระดับสูง ยอมรับวาเปนจุด
เปลี่ ย นครั้ ง สํ า คั ญ ของชี วิ ต อี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพราะ
ไดกลายเปนบุคคลสาธารณะที่อยูในสายตาของ
นักลงทุน สามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะทรัพยสนิ
ทั้ ง หมด ในส ว นของพนั ก งานก็ มี ค วามสุ ข และ
ภูมิใจในความเปนเจาของบริษัทฯ มหาชน แตเดิม
เจาของคือผูถือหุน แตถาพนักงานอยากมีสวนรวม
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ก็สามารถเขาไปซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ได
ตลอดเวลา และในมุมของการเปนพนักงานก็มี
โอกาสเติบโตกาวหนาในสายอาชีพที่เปนไปตาม
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ สุดทายการทํางาน
อยางทุมเททั้งฝายบริหาร พนักงาน จะแสดงผล
ออกมาเปนรายได กําไร และเงินปนผล ดังนั้น
ทุกฝายตองทําใหดีที่สุด เพื่อนําพาองคกรไปสู
ตลาดสากลดวยความยั่งยืนตอไป

KOOL ขยายธุรกิจ
ดวย Venture Capital

KOOL

บริษัท มาสเตอรคูล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน) หรือ KOOL เขาซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ดวย
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 864 ลานบาท
โดยมีมูลคาระดมทุน 216 ลานบาท KOOL ดําเนิน
ธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายผลิตภัณฑพัดลมไอเย็น
พัดลมไอนํ้า และพัดลมอุตสาหกรรม ภายใตตรา
สินคา “MASTERKOOL” และ “Cooltop” รวมถึง
การใหบริการเชาใชผลิตภัณฑ พรอมออกแบบและ
ติดตั้งระบบระบายความรอนและระบบโอโซนภายใน
โรงงานและคลังสินคา จัดจําหนายผานชองทาง
หางคาปลีกมากกวา 200 แหง มีตัวแทนจําหนาย
ในประเทศ 225 แหง ตางประเทศ 22 แหง และผาน
บริษัทโดยตรง

สูความยั่งยืน
แบบมืออาชีพ
คุณนพชัย วีระมานและกลุมเพื่อนมีแนวคิด
แกปญหาอากาศรอนโดยไมใชเครื่องปรับอากาศ
หรือพัดลม โดยไดพยายามเสนอทางเลือกใหมดว ย
การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใชนํ้าเขามา
แกปญ
 หา เพราะเมือ่ นํา้ มีการระเหยจะดูดความรอน
ออกไป ชวยทําใหอากาศเย็นลงได
พวกเขาเริ่ ม พั ฒ นาพั ด ลมไอนํ้ า ที่ มี ก ารพ น
ละอองหมอกออกมา ซึ่งแกปญหาอากาศรอนใน
พื้นที่เปดไดดี แตมีขอจํากัด เพราะผูใชกังวลวา
จะเปยกและปวยได ตอมาจึงไดพัฒนามาเปน
พั ด ลมไอเย็ น แทน ซึ่ ง ยั ง คงแนวคิ ด เรื่ อ งนํ้ า ช ว ย
ลดอุณหภูมิ โดยใหนํ้าไหลผานแผนแลกเปลี่ยน
ความรอน และระเหยตัวภายในเครื่อง ทําใหได
ลมเย็นที่ไมมีละอองนํ้าออกมา

ตลาดของพัดลมไอนํ้ากระจายอยูในกลุมลูกคา
องคกร โรงงานอุตสาหกรรมและรานอาหาร พัดลม
ไอนํ้าตัวแรกมีราคาประมาณ 80,000 บาท/เครื่อง
บริษทั มีการทําวิจยั และพัฒนา (R&D) มาโดยตลอด
ป จ จุ บั น ทํ า เป น พั ด ลมไอเย็ น เหลื อ ตั ว ละ 2,000
กวาบาทเทานั้น
คุ ณ นพชั ย และกลุ  ม เพื่ อ นได จั ด ตั้ ง บริ ษั ท
มาสเตอรคูล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เมื่อวันที่
3 มิถุนายน 2545 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
2 ลานบาท โดยเปนบริษัทแรกที่มีการวิจัยและ
พัฒนาพัดลมไอนํ้าเพื่อใชในการแกปญหาอากาศ
รอน ในสถานที่ที่มีขอจํากัด ไมอาจติดตั้งเครื่อง
ปรับอากาศได
หลังจากที่ไดคุยกับหุนสวนทางธุรกิจที่ชวยกัน
สรางบริษัทขึ้นมา นพชัยมีแนวคิดวาควรนําบริษัท
เขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เพราะ
เห็นวาธุรกิจมีการขยายตัวเติบโตอยางมาก จาก
ยอดขายเริ่มตน 6-7 ลานบาทในปแรก เปน 38
ลานบาท และเปน 69 ลานบาทในสองปตอมา
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“มูลคาตลาดเครื่องปรับอากาศกับพัดลมปละ
มากกวาสองหมื่นลานบาท ธุรกิจ KOOL เริ่มตน
มียอดขายไมกี่สิบลานบาท ก็นาจะทําใหเติบโต
ขยายสูร ะดับรอยลานถึงพันลานบาทไดไมยาก หาก
สามารถทําใหคนรูจ กั และเห็นวามีมาสเตอรคลู เปน
อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ในการแก ป  ญ หาอากาศร อ น
นอกเหนือจากพัดลมและแอร”
“ที่ผานมาการขยายกิจการทําโดยเอาเงินกําไร
ไปขยายธุรกิจเรื่อยๆ ทรัพยสินสวนตัวที่ใชไปคํ้า
ประกันวงเงินกูธนาคารก็หมดแลว ถาจะใหบริษัท
เติบโตมากกวานี้ทําไมไดแนเพราะตองลงทุนสูง
จึงคิดที่จะเขาไประดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่ง
ตอนแรกวางแผนวาจะใชเวลาเตรียมตัวหรือดําเนิน
การประมาณ 5-6 ป แตเอาเขาจริงใชเวลา 13 ป”
นพชัยกลาว
ทัง้ นีก้ ารขยายธุรกิจไมไดทาํ ไดงา ยๆ อยางทีค่ ดิ
มีอุปสรรคและปจจัยหลายอยางที่บริษัทตองมีการ
ปรับตัว ตั้งแตความกังวลของลูกคาที่มีตอสินคา
ใหมที่เปนนวัตกรรม อีกทั้งธุรกิจมีการเติบโตสูง
ทําใหบริษัทปรับตัว ขยายงานรองรับไมทัน ทําให
คาใชจายหรือตนทุนเพิ่มขึ้น ผลกําไรลดลง รวมถึง
เริ่มมีการแขงขันเขามา สงผลใหในชวง 5-6 ปหลัง
จากเริ่มกอตั้ง บริษัทมีปญหาเรื่องกระแสเงินสด
หรือขาดสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจ
ทีมบริหารวางแนวทางแกไขปญหาโดยลดขนาด
ของธุรกิจใหเล็กลง และพยายามเพิ่มยอดขายให
อยูในระดับมากกวา 200 ลานบาทเพื่อใหเพียงพอ
กับคาใชจายในการบริหารองคกร มีการปรับการ
ดําเนินงาน และกลยุทธหลายเรื่องพรอมกัน ตั้งแต
เพิ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ ก ลุ  ม ใหม คือ พั ด ลมไอเย็ น การ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการภายในให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
รวมถึงเริ่มขยายตลาดไปตางประเทศ ซึ่งใชเวลา
ปรับปรุงองคกรประมาณ 3 ป
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“ความตั้งใจในการนํา บมจ. มาสเตอรคูลฯ
เขาจดทะเบียนใน mai มีเปาหมายนําเงินที่ไดจาก
การระดมทุนไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑรุนใหม
30 ลานบาท สรางคลังสินคา เพือ่ รองรับการเติบโต
ในอนาคต 30 ลานบาท และทีเ่ หลือจะใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทฯ โดยตั้งเปาครองสวนแบง
การตลาด (มารเก็ตแชร) พัดลมไอนํ้า และพัดลม
ไอเย็นสูงที่สุดในประเทศไทย” นพชัยกลาว

ลักษณะธุรกิจ
KOOL เปนผูจัดหาและจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑ 2 ประเภทคือ ผลิตภัณฑ
ลดความรอนและระบายอากาศ เชน
พัดลมไอเย็น พัดลมไอนํ้า และพัดลม
อุ ต สาหกรรม ภายใต ตราสิ น ค า
“MASTERKOOL” และ “Cooltop”
รวมถึงยังใหบริการเชาใชผลิตภัณฑ
ในกิจกรรมกลางแจง และผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับโอโซนที่ตั้งระบบระบายความ
ร อ นและระบบโอโซนในโรงงานและ
คลังสินคา เพื่อประหยัดพลังงานและ
รักษาสิ่งแวดลอม ผานบริษัท อินโนว
กรีน โซลูชั่น ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ถือหุน
รอยละ 99.98

เตรียมการเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ
เมื่ อ ผู  ถื อ หุ  น ทุ ก คนเห็ น ตรงกั น ว า บริ ษั ท มี
โอกาสและชองวางการเติบโตไดอีกมาก เห็นได
จากมู ล ค า การตลาดและเป น ช อ งว า งตรงกลาง
ระหวางผูที่ตองการซื้อเครื่องปรับอากาศกับพัดลม
โดยมองวาการเขามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ (mai) จะเปนหนทางหนึ่งที่ทําใหบริษัท
มีสภาพคลองและมีเงินไปขยายธุรกิจไดอีกมาก

วันสําคัญ
ปที่ศึกษาเรื่อง IPO

2552

แตงตั้ง FA

2552 (FA รายที่ 1)
2555 (FA รายที่ 2)
2556 (FA รายที่ 3)
แตงตั้งผูสอบบัญชี

2556

แตงตั้ง IA

2556

ยื่น Filing

19 มีนาคม 2558
เขาเทรด

23 กันยายน 2558
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ขั้นตอนเลือก
ที่ปรึกษาทางการเงิน
คุณนพชัย กลาววา บริษทั ฯ เริม่ มีการเตรียมตัว
และหาบริษทั ทีป่ รึกษาทางการเงินครัง้ แรกประมาณ
ป 2551-2552 แตใชเวลาในการดําเนินงานอยู
หลายป ซึ่งนับถึงวันที่เขาจดทะเบียน ในป 2558
เขาตองใชบริการบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)
ทั้งหมด 3 แหง กลาวคือ ในป 2552 ที่ปรึกษา
รายแรกไดแนะนําใหหาผูรวมทุน โดยบริษัทได
บริษัทหลักทรัพยจัดการเงินรวมลงทุน ขาวกลา
จํากัด (บลท. ขาวกลา) ซึง่ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) ถือหุน 100% เขามารวมลงทุนดวย โดย
เปนการลงทุนในลักษณะ Venture Capital
“ตอนนั้นมูลคาที่ตราไว (พาร) อยูที่ 10 บาท
ตอหุน บลท.ขาวกลารวมทุนในราคา Premium ที่
สูงกวาราคาพาร และถือหุนบริษัทในสัดสวน 10%
ความจริงขาวกลาอยากลงทุนมากกวานั้น แตติด
ที่ น โยบายของธนาคารแห ง ประเทศไทยในเรื่อ ง
หลักเกณฑการกํากับการทําธุรกรรมกับผูถือหุน
รายใหญ หรือกิจการที่มีผลประโยชนที่เกี่ยวของ
(Related Lending)” คุณนพชัยกลาว
คุณนพชัยกลาวเสริมวา บลท. ขาวกลาเขามา
ลงทุนโดยมีเงื่อนไขในการถอนการลงทุน 2 ขอ คือ
ผูถือหุนหลักซื้อคืนในราคาตนทุนบวกผลตอบแทน
การลงทุน (Buy Back) หรือนําบริษทั เขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย mai โดย บลท. ขาวกลามีขอ
กําหนดผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ระบุไว
ชัดเจนไวในสัญญาการรวมทุน และ บลท.ขาวกลา
ไมไดสงคนเขามานั่งเปนกรรมการ (Board Seat)
แตชวยดานการเงินจากการรวมลงทุน และชวย
เหลือในเรื่องโอกาสทางธุรกิจจากเครือขายธุรกิจ
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ที่ขาวกลามีอยู (Business Networking) เดิมทีคุณ
นพชัยมองวาการที่ บลท. ขาวกลาใหอิสระกับ
บริษทั ในการบริหารจัดการ ไมเขารวมเปนกรรมการ
บริษัทเปนเรื่องที่ดี แตประสบการณเมื่อมาถึงวันนี้
เขาคิดวาผูประกอบการควรเปลี่ยนวิธีคิด คือให
บริ ษั ท ร ว มลงทุ น ได เ ข า มามี บ ทบาทหน า ที่ ห รื อ
เขามาเปนคณะกรรมการดวย จะเปนเรื่องที่ดีกวา
“บริษัทรวมลงทุนมีความตั้งใจที่จะชวยเหลือ
ธุรกิจใหแข็งแรงอยูแลว ถาบริษัทรวมลงทุนเขามา
รวมเปนกรรมการจะชวยใหมุมมองในการทําธุรกิจ
กวางขึ้น เนื่องจากเขามีความเปนมืออาชีพ มี
ประสบการณทแี่ ตกตางจากผูป ระกอบการ เพียงแต
ผู  ป ระกอบการจะต อ งเป ด ใจ ยอมรั บ ฟ ง ความ
คิดเห็นที่แตกตาง และตองตอบคําถามจากคน
ภายนอก ซึง่ อาจไมคนุ เคย แตถอื เปนการเตรียมตัว
ที่ดีกอนเขาตลาดหลักทรัพยดวย” คุณนพชัยให
แงคิด
คุณนพชัยเลาตอไปวาเนื่องจากบริษัทยังไม
พรอมในหลายๆ เรื่อง แผนการเขาจดทะเบียนจึง
ถูกชะลอไป และในป 2555 เมื่อเห็นวาบริษัทพรอม
แลว จึงไดมีการแตงตั้ง FA แหงที่ 2 เขามา แต
ยังคงติดปญหาประเด็นทางบัญชี สงผลทําใหบริษทั
ตองชะลอเรื่องการเขาจดทะเบียนใน mai ไปอีก
1 ป เพื่อแกไขประเด็นบัญชีใหเรียบรอย และในป
2556 ไดแตงตั้ง บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด
เปน FA แหงที่ 3 โดยไดรับคําแนะนําจาก บลท.
ขาวกลา และมีบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอด
ไวเซอรี่ เปนผูสอบบัญชี

เนือ่ งจาก KOOL เปนธุรกิจทีม่ คี วามหลากหลาย
คือมีโรงงานทําการผลิตสินคา มีการซื้อวัตถุดิบ
เขามาผลิตและขายสินคาออกไป มีชองทางการ
จําหนายหลายทาง ทั้งขายในโมเดิรนเทรด ฝาก
ขาย ขายขาด ขายใหรายยอย หรือการขายตรง
ใหกับลูกคาองคกร รวมถึงยังใหบริการเชา โดย
ใหลูกคาชําระเงินสดหรือผอนชําระระยะยาวก็ได
ลักษณะการประกอบธุรกิจตางๆ เหลานีล้ ว นมีเรือ่ ง
มาตรฐานบัญชีเขามาเกี่ยวของดวยทั้งสิ้น
การปรั บ ปรุ ง งบการเงิ น ให ไ ด ต ามมาตรฐาน
บัญชี เปนเรื่องที่ตองแกไขอยางมาก ทีมงานฝาย
บัญชีตองรับภาระหนักในการจัดการกระบวนการ
ใหเปนไปตามมาตรฐาน เพราะบริษัทไมมีองค
ความรูในเรื่องนี้ บริษัทมีบุคลากรทางดานบัญชี
ไมเพียงพอในการรองรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
และมีการเปลีย่ นตัวผูจ ดั การบัญชีบอ ยมาก ขณะที่
ระบบของบริษัทก็ไมพรอม
อยางไรก็ดี บริษัทไดใชซอฟตแวรโปรแกรม
ตางๆ เขามาชวยงานหลายอยาง ทั้งดานการผลิต
และระบบบัญชี โดยมีหนวยงานในสังกัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งเปนที่ปรึกษาของ
บริษัทเปนผูแนะนําโปรแกรมมาใช
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ปรับปรุงระบบบัญชี
กอนที่คุณบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ แหงบริษัท
บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ ผูสอบบัญชี
จะเขามาทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีให KOOL ได
มีการแกไขระบบบัญชีใหเรียบรอยมาระดับหนึ่ง
แลว คุณบุญเลิศบอกวาเขาเขามาทํางานนี้เพราะ
ไดรับคําแนะนําโดยรุนนอง ซึ่งตอนแรกมองวา
เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการผลิตและขายสินคา จึง
ไมนาจะตรวจบัญชียากนัก
ทั้งนี้กอนที่จะเขามาตรวจสอบบัญชีให KOOL
คุณบุญเลิศไดศึกษาดูวาทีมบริหารของบริษัทฯ มี
วิธีการบริหารงานอยางไร และเขาพบวาทีมงาน
บริษัทเปนวิศวกรที่มีความตั้งใจผลิตสินคาใหเปน
ผลิตภัณฑของคนไทย โดยมีการใชนวัตกรรมใน
การผลิตดวย อยางไรก็ดี ก็มักมีสินคาเลียนแบบ
สินคาของ KOOL ตามออกมา แต KOOL ก็สามารถ
รักษาสวนแบงการตลาดไวไดมากที่สุด
คุณบุญเลิศบอกวา “ความยากของดีลนี้คือ
ชองทางการขายของ KOOL ทีเ่ สนอขายผานโมเดิรน
เทรดขนาดใหญแทบจะทุกแหง คือ โฮมโปร บิ๊กซี
ไทวัสดุ และรวมถึงตัวแทนจําหนายอีกหลายแหง
ซึ่งโมเดิรนเทรดสวนใหญจะใหเงื่อนไขแบบฝาก
ขาย ประเด็นทางบัญชีคือมีการควบคุมชองทาง
การขายเหลานีอ้ ยางไร การดีลงานกับโมเดิรน เทรด
จะมีความยุงยากมาก และเปนประเด็นที่พบขอ
ผิดพลาดทางบัญชีไดงา ย ซึง่ เปนเรือ่ งทีผ่ สู อบบัญชี
ตองลงรายละเอียดในเรื่องเหลานี”้
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สิ่งที่ตองตอบกับ สํานักงาน ก.ล.ต. ใหไดคือ
ประเด็นเรื่องการรับรูรายไดจากชองทางจําหนาย
ผ า นโมเดิ ร  น เทรดกั บ การจํ า หน า ยผ า นบริ ษั ท มี
ความแตกตางกันอยางไร เนื่องจากลักษณะการ
ขายฝาก บริษัทจะสามารถรับรูรายไดก็ตอเมื่อมี
การขายสินคานั้นๆ ออกไปแลวจริง กลาวคือการ
ที่บริษัทสงสินคาไปขายที่โมเดิรนเทรด จะมีการ
บั น ทึ ก ตั ด ยอดสิ น ค า คงเหลื อ ของบริ ษั ท ออกไป
จะยังไมมีการรับรูรายไดจริงจนกวาจะมีการขาย
สินคาให End User ซึง่ การขายผานชองทางโมเดิรน
เทรดเปนหัวใจของบริษทั เพราะสรางสัดสวนรายได
ใหบริษัทถึง 50%
นอกจากนี้ KOOL ยังมีประเด็นเรือ่ งสินทรัพยทอี่ ยู
ตางประเทศ กลาวคือบริษทั มีการลงทุนทําแมพมิ พ
สําหรับฉีดพลาสติกที่ประเทศจีน ซึ่งผูสอบบัญชี
ต อ งเป น ผู  รั บ รองว า เครื่อ งจั ก รหรื อ แม พิ ม พ ข อง
บริษัทมีตัวตนอยูจริง ดังนั้นผูสอบบัญชีตองบินไป
ประเทศจีน เพื่อไปดูใหมั่นใจวาเครื่องจักรหรือ
แมพิมพของบริษัทไดมีการแยกกันอยางชัดเจนกับ
ของคูคา
“เปนเรื่องปกติของบริษัททั่วๆ ไปที่มีการลงทุน
หรือมีสินทรัพยอยูในตางประเทศ แตที่มีขอควร
กังวลคือจะรูไดอยางไรวาสินทรัพยของบริษัทไดรับ
การดูแลอยางดี ไมมีการลักลอบเลียนแบบ ซึ่ง
โชคดีวาบริษัทเปนเจาของและผูออกแบบแมพิมพ
ตางๆ ขึ้นมาเอง จึงสามารถตรวจสอบไดตลอด
เวลา” คุณบุญเลิศกลาว

แมผูบริหาร KOOL ตองการนํากิจการเขาจด
ทะเบียนใน mai มาตั้งนานแลว แตเพิ่งจะยื่นแบบ
Filing กับสํานักงาน ก.ล.ต.ไดในป 2557 เพราะมี
ปญหาเรือ่ งความพรอมของบุคลากร ซึง่ ในตอนแรก
นั้นบริษัทไมมีหัวหนาเจาหนาที่การเงิน หรือ CFO
“CFO คนแรกมาในลักษณะเปนฟรีแลนซ คือ
เขามาทีบ่ ริษทั สัปดาหละ 3 วัน คุณบุญเลิศในฐานะ
ผูสอบบัญชี จึงไดแนะนําใหหา CFO ประจําของ
บริษทั ใหได ซึง่ ก็เปลีย่ นอยูห ลายคน แตในสวนของ
เจาหนาที่บัญชีที่ KOOL คอนขางเปนคนที่สูและมี
ความอดทนสูงมาก” คุณบุญเลิศกลาว

คําแนะนําเรื่อง
การตรวจสอบบัญชี
บทบาทของผูบริหารฝายการเงิน
หรื อ CFO ของบริ ษั ท เป น หน า ที่ ที่
มี ค วามสํ า คั ญ ควรต อ งมี ค นมาทํ า
หนาที่ประจําในตําแหนงนี้ ปญหาสวน
ใหญ ข องบริ ษั ท ที่ ต  อ งการเข า ตลาด
หลักทรัพยฯ คือ กระบวนการทํางาน
ที่ขาดบุคลากรทางดานการเงิน ซึ่งก็
เปนปญหารวมในอุตสาหกรรมดวย
ปจจุบันบุคลากรดานบัญชี ทั้ง CFO
และผูสอบบัญชีมีจํานวนไมเพียงพอ
เติ บ โตไม ทั น กั บ ความต อ งการของ
อุตสาหกรรม ขณะที่การทํางานของ
2 หนาที่นี้มีความสัมพันธกันมาก หาก
ทํ า งานประสานกั น ได ดี ผู  ส อบบั ญ ชี
จะลดความยุ  ง ยากในการทํ า งานลง
ไดมาก ชวยใหการประสานงานมีความ
ราบรื่ น และเอื้ อ ให บ ริ ษั ท สามารถเข า
ระดมทุนไดเร็วขึ้นดวย
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ปรับปรุงการตรวจสอบภายใน
คุณ วรรณา เมลื อ งนนท หัว หน า ตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit – IA) บริษัท แอค-พลัส
คอนซัลแตนท จํากัด ไดเขามารับงานตรวจสอบ
ภายในให KOOL เพราะไดรบั การแนะนําจาก บลท.
ขาวกลา ใหเขามาเสนองานกับบริษัท ซึ่งในที่สุด
ไดรับเลือกใหเขามาทํางานใหในชวง 1 ปกอนที่
KOOL จะเขาตลาดหลักทรัพย
“การตรวจสอบภายในจะเริ่มจากการประเมิน
ระบบควบคุมภายในกอน ซึ่งในขณะนั้น บริษัท
มี ฝ  า ยตรวจสอบภายในที่ เ ป น คนของบริ ษั ท เอง
ทํ า หน า ที่ ใ นการตรวจสอบภายในโดยเน น เรื่ อ ง
ระบบงาน การบริหารความเสี่ยง และประสานงาน
ใหกับผูตรวจสอบภายในที่เปน Outsource ซึ่งจาก
การประเมินระบบควบคุมภายใน พบวา บริษัท
ไดมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน แตวิธีการเขียน
ยังลงรายละเอียดการปฏิบัติงานไมชัดเจน โดย
เฉพาะงานของฝายขายและการตลาดซึ่งมีหลาก
หลายชองทางการขาย ทําใหมีผลตอความชัดเจน
ในการปฏิ บั ติ ง าน เช น เรื่ อ งระยะเวลาในการ
ติดตามเอกสารสําคัญตางๆ ความเชื่อมโยงใน
หนาที่งานของแตละระบบที่เกี่ยวของกัน จึงได
แนะนําใหระบุรายละเอียดการปฏิบัติที่ชัดเจนใน
คูมือ และเพิ่มเติมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่
แสดง Flow การทํางานของทุกระบบงานทีเ่ กีย่ วของ
ครอบคลุมถึงจุดตรวจสอบและอนุมัติ และจุดของ
การรายงาน นอกจากการสอบทานความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในแลว ผูตรวจสอบภายใน
ควรต อ งสอบทานนโยบายบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ว า
เหมาะสมและสะทอนความถูกตองของบัญชีและ
รายงานหรือไม ซึง่ ไดแนะนําใหทางบริษทั พิจารณา
เรื่องวิธีการคิดคาเสื่อมราคาของเครื่องจักรและ
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แมพิมพที่อยูที่ประเทศจีน โดยควรใชวิธีคิดคา
เสื่ อ มตามอายุ ก ารใช ง านซึ่ ง อิ ง ตามผลผลิ ต จริ ง
เปรี ย บเที ย บกั บ ความสามารถในการผลิ ต ของ
เครื่องจักรและแมพิมพนั้นๆ แทนที่วิธีเสนตรงตาม
อายุการใชงานเปนป” คุณวรรณากลาว
ประเด็นที่ตองดูใหละเอียด คือ การที่บริษัทมี
การขายสินคาในลักษณะของสินคาฝากขายสําหรับ
ชองทางการขายโมเดิรนเทรด และมีซอฟตแวร
แยกจากกั น ทั้ ง ในส ว นของการผลิ ต และบริ ห าร
สินคา และซอฟตแวรบัญชีที่เปน ERP ทําใหตอง
มีกระบวนการควบคุมและบริหารสินคาคอนขาง
มากกวาการขายขาด เชน การโอนสินคาระหวางคลัง
การตรวจสอบและรับคืนสินคาจากการฝากขาย
การรายงานและกระทบยอดสินคาคงเหลือ การ
วิเคราะหอายุสินคาคงเหลือ เปนตน แตก็ยังมีขอดี
อยูบางตรงที่ประเภทของสินคาที่สงไปฝากขายมี
ไมมากรายการนัก การบริหารจัดการสินคา และ
การตรวจเช็กจึงไมลําบากเทาไร
“หลักๆ สําหรับการขายในลักษณะของการฝาก
ขาย (Consignment) สําหรับโมเดิรนเทรด ดานภาษี
อากร เมื่อบริษัทมีการสงสินคาใหโมเดิรนเทรด จะ
เกิดภาระภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) และมีการออกใบ
กํากับภาษีทันที แตยังไมสามารถรับรูเปนรายได
กรณีการออกใบลดหนี้ (Credit Note) สําหรับการ
รับคืนสินคาฝากขาย ตองเปนการรับคืนสินคาจริง
รวมทั้ ง ประเด็ น เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การด า นอายุ
ของสินคาทีฝ่ ากขาย เนือ่ งจากมีผลตอการพิจารณา
การดอยคาของสินคา ซึง่ ประเด็นปญหาในลักษณะ
นี้ บริษัทก็ไดบริหารจัดการและแกไขไดหมด” คุณ
วรรณาอธิบาย

ขณะที่การเขียนคูมือองคกรก็เขาใจยาก คน
ทํางานอานไมเขาใจ ไมรูเรื่อง สาเหตุอาจมาจาก
การเปนธุรกิจที่ไดรับมาตรฐาน ISO จึงพยายาม
เขียนออกมาใหครอบคลุมกวางๆ ไวกอน ขณะที่
ในตอนนั้นบริษัทไมมีฝายตรวจสอบภายในที่เปน
คนของบริษัทเอง มีแคคนทํางานหนาที่ประสาน
งานเทานั้น
“เมื่อ สํานักงาน ก.ล.ต. เขามาเยี่ยมชมกิจการ
ไดสอบถามผูต รวจสอบภายใน ในเรือ่ งขอตรวจพบ
ตามรายงานการตรวจสอบภายในจากการเข า
ตรวจสอบในครั้งแรกๆ ประเด็นการบริหารสินคา
คงคลัง ซึ่งในขณะนั้นพื้นที่จัดเก็บสินคาเปนขอ
จํากัดของบริษัท บริษัทมีสินคาที่เตรียมรอนําสง
คอนขางมาก มีผลตอพื้นที่ในการจัดวางสินคาใน
คลัง และปายบงชี้ที่ไมชัดเจน ซึ่งเปนเรื่องที่บริษัท
ไดใหความสําคัญและไดดําเนินการแลว” คุณ
วรรณาเลารูปธรรมเมื่อมีการเขาเยี่ยมชมกิจการ
ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ดานคาใชจายตรวจสอบภายใน คุณวรรณา
บอกวามีการกําหนดการทํางานออกเปน 3 เฟส
เฟสแรก เขาไปประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน และประเมินกระบวนการบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งของบริ ษั ท ตรงนี้ จ ะใช เ วลา
นานสุดประมาณ 4-6 เดือน เพราะใชเวลาในการ
ประเมินทีละระบบงาน ตรวจและแนะนําพรอมกัน
ไป เพราะลูกคาจะเหนื่อยกับการคอยๆ ปรับตัว
เฟสแรกเปนสิ่งที่ IA ตองลงไปดูรายละเอียดใน
ทุกฝายและทุกระบบงาน

คําแนะนําเรื่อง
การตรวจสอบภายใน
ผูตรวจสอบภายในเปนหนวยงาน
ที่ ขึ้ น ตรงและรายงานตรงต อ คณะ
กรรมการตรวจสอบ หากบริษัทจาง
ผู  ต รวจสอบภายในที่ เ ป น คนนอก
จะมีความเปนอิสระ รวมทั้งไดรับการ
ยอมรั บ และร ว มมื อ จากพนั ก งาน
ของบริษัทเต็มที่ การที่บริษัทเมื่อเขา
ตลาดหลักทรัพยแลวจะมีผูตรวจสอบ
ภายในของตัวเอง เปนเรื่องที่ดี แตอาจ
ทํ า ให ข าดความเป น อิ ส ระไป บริ ษั ท
ควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายในที่เปน
คนนอกเขามาตรวจสอบเพิ่มเติมเปน
ระยะ
สวนการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน
แมจะใหทุกฝายมีสวนรวมในการเขียน
แต ก็ ต  อ งพยายามเขี ย นให ล ะเอี ย ด
ชั ด เจน และทํ า ให เ กิ ด จุ ด เชื่ อ มโยงที่
จะทํ า ให ง  า ยต อ การประสานงานและ
สื่ อ สารภายใน รวมทั้ ง เอื้ อ ต อ การ
บริ ห ารจั ด การและพาไปสู  เ ป า หมาย
ขององคกร ไมควรเขียนใหผปู ฏิบตั งิ าน
เขาใจยาก หรือเขาไมถงึ คือนําไปใชงาน
จริงไมได
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ส ว นเฟส 2 เป น การตรวจสอบติ ด ตามการ
ดําเนินการและการแกไขของบริษัทตอขอตรวจพบ
ในเฟสแรก และตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบใน
ทุกระบบงาน ราคาบริการก็จะนอยกวาหรือใกลๆ
กันกับเฟสแรก แตจะไมเกินกวาเฟสแรกแนนอน คือ
ตองปดประเด็นของเฟสแรก และมีรายงานเพิม่ เติม
เรือ่ งการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบ ประเด็นขอ
ตรวจพบที่ยังแกไขไมหมด หรือตรวจพบเพิ่มเติม
จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ ตองมา
ตรวจตอในเฟสที่ 3
“เมือ่ เฟสหนึง่ และสองเสร็จ ผูต รวจสอบภายใน
จะประเมินระดับความเสี่ยงของระบบงาน และจัด
ทําแผนการตรวจสอบภายใน โดยเรื่องที่มีระดับ

การเสนอขายหุนใหกับประชาชน
ก า ร นํ า บ ริ ษั ท ฯ
เข า ไปจดทะเบี ย น
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย
โครงสร า งผู  ถื อ หุ  น
เ ดิ ม ข อ ง บ ริ ษั ท จ ะ
ปรับเปลี่ยนไป มีผูถือ
หุ  น รายย อ ยเพิ่ ม เข า
มาเพื่ อ ให เ ป น บริ ษั ท
มหาชน สงผลใหผูถือ
หุนเดิมตองลดสัดสวน
การถือหุนลดลง
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ความเสี่ยงสูงจะถูกตรวจสอบกอน ในการทํางาน
ชวงนี้ บริษัทจะเริ่มมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ผูตรวจสอบภายในจะตองรายงานโดยตรงตอคณะ
กรรมการตรวจสอบ การกําหนดคาบริการตรวจ
สอบภายใน พิ จ ารณาจากลั ก ษณะการทํ า งาน
ระยะเวลาและจํานวนบุคลากรที่ใช ซึ่งโดยรวม
ทั้ง 3 เฟส จะอยูที่ประมาณหลักเกือบลาน หรือ
ลานกวาบาท แตถาลูกคาตอมาเยอะมากบางทีก็
เลือกที่จะขอปฏิเสธแทน เนื่องจากงานตรวจสอบ
ภายในเปนงานวิชาชีพที่ทําใหเกิดประโยชนทั้งตอ
พนักงาน บริษัท รวมทั้งผูถือหุน ซึ่งผูบริหารบริษัท
ควรใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายใน” คุณ
วรรณาเปดเผย

กอนการเสนอขายหุน
หลังการเสนอขายหุน
จํานวนหุน สัดสวน จํานวนหุน สัดสวน
(หุน)
การถือ
(หุน)
การถือ
หุน
หุน
(รอยละ)
(รอยละ)
1. นายนพชัย วีระมาน
126,412,260
35.11 126,412,260
26.34
2. นายฟง เม็ง ฮอย
81,168,945
22.55
81,168,945
16.91
3. บริษัทรวมทุน เค-เอสเอ็มอี จํากัด
33,178,372
9.22
33,178,372
6.91
4. กลุมนายโกมินทร กรตมี
28,790,176
8.00
28,790,176
6.00
4.1 นายโกมินทร กรตมี
26,196,582
7.28
26,196,582
5.46
4.2 น.ส. นุชรินทร ศิวานุเคราะห
2,593,594
0.72
2,593,594
0.54
5. กลุมนายกฤษณ ไทยดํารงค
26,664,068
7.41
26,664,068
5.56
5.1 นายกฤษณ ไทยดํารงค
24,104,828
6.70
24,104,828
5.02
5.2 น.ส. นิตยา อนิวรรตนกูล
2,559,240
0.71
2,559,240
0.54
6. น.ส. รัชภา จิตตเสถียร
8,626,062
2.40
8,626,062
1.80
7. นายสรรชัย ศรีวิบูลย
8,405,714
2.33
8,405,714
1.75
8. นายณรงคชัย ยอมเจริญ
5,351,914
1.49
5,351,914
1.11
9. นายโจเซฟ หวาง ซี คอง
5,210,537
1.44
5,201,537
1.08
10.น.ส. สุนันทา วานวัฒน
5,142,857
1.43
5,142,857
1.07
ผูถือหุนรายอื่นๆ จํานวน 25 ราย
31,058,095
8.62
31,058,095
6.47
ประชาชน
120,000,000
25.00
รวม
360,000,000 100.00 480,000,000 100.00
รายชื่อ

ยื่นแบบคําขอฯ
และแบบ Filing ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต.
FA ไดเขาไปชวยปรับโครงสรางบริษัท โดย
อยางแรกตองดูเรื่องผลประกอบการและสถานะ
งบการเงิน ของ KOOL โดย FA และทีมผูบริหารได
กําหนดเปาหมายผลประกอบการรวมกันกอนยื่น
แบบ Filing ซึ่งกอนปรับโครงสราง KOOL ไดถือหุน
50% ในบริษัทแหงหนึ่งทําโปรเจกตผลิตและติดตั้ง
โอโซนกับพารตเนอร โดย KOOL และ FA เห็นตรง
กันวาธุรกิจนี้จะสามารถสนับสนุนและเพิ่มโอกาส
ในการสรางรายไดที่มีเสถียรภาพใหกับบริษัทมาก
ขึน้ ในอนาคตได จึงดําเนินการจัดโครงสราง โดยให
KOOL เขาซือ้ หุน เพิม่ เพือ่ ใหถอื ไดเต็ม 100 % เพราะ
พารตเนอรเปนบุคคลที่เชี่ยวชาญดานเทคนิคอยาง
เดียว ไมมีความเชี่ยวชาญดานการตลาด และเปน
รุนนองในมหาวิทยาลัยเดียวกันมากอน มีแนวคิด
การทําธุรกิจที่สอดคลองกัน จึงบรรลุขอตกลงใน
การเขาซื้อกิจการ

“ตอนเขาไปซื้อกิจการ บริษัทดังกลาวยังมีผล
ขาดทุนอยู จึงเปนการซื้อตามราคามูลคาบัญชี ซึ่ง
บริษทั ยังมีขนาดเล็กมูลคายังไมมาก อยางไรก็ตาม
การเขาซื้อจะสรางความชัดเจนวาบริษัทมีความ
สนใจและใหความสําคัญกับธุรกิจโอโซนมากขึ้น”
คุณสุธางค ในฐานะ FA กลาว
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บริษทั ไดมกี ารออกหุน ใหกรรมการและพนักงาน
เพื่อเปนการจูงใจและรักษาพนักงานของบริษัท
ซึ่งทําใหอาจตองเขาขายมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
(Share-based Payment)1 แมวาจะมีจํานวนไมมาก
แตก็ไดทําการหาราคายุติธรรม โดยการใหบุคคลที่
สามเขามาประเมินราคา สงผลกระทบทําใหระยะ
เวลาการยื่น Filing เพิ่มขึ้น
“เมื่อเขาขาย Share-based Payment เมื่อตนป
2557 บริษัทใชเวลาประมาณ 2 เดือนในการสรรหา
ผูประเมินราคาและปรับงบการเงินใหเปนไปตาม
มาตรฐาน จากนัน้ 19 มีนาคม 2558 KOOL ยืน่ แบบ
คําขอฯ และ Filing กับสํานักงาน ก.ล.ต. และยืน่ แบบ
ขอใหรบั หลักทรัพยตอ ตลาดหลักทรัพยฯ ซึง่ ใชเวลา
ในการพิจารณาเอกสารประมาณ 4-5 เดือน จะเขาสู
กระบวนการนับหนึง่ Filing ในเดือนกรกฎาคม 2558
และไดรับการอนุมัติในเดือนสิงหาคม 2558 และ
นําหลักทรัพยเขาซื้อขายเปนวันแรกใน mai เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2558

1

“ประเด็ น เรื่ อ งการฝากขายหรื อ รายการ
Consignment เปนรายการหนึ่งที่ตองปฏิบัติในเชิง
การรับรูรายไดใหถูกตอง ซึ่งการฝากขายสินคากับ
โมเดิรนเทรดจะเปนลักษณะการคาขายปกติของ
ผูขายสินคาผานชองทางนี้” คุณสุธางคกลาว
อยางไรก็ดี สํานักงาน ก.ล.ต. และผูสอบบัญชี
ยังมีขอสังเกตใน 2 ประเด็น คือ วิธีการควบคุม
สินทรัพยในสวนที่เปนแมพิมพที่อยูเมืองจีน และ
การตัดคาเสื่อมของแมพิมพ
“ในเรื่องนี้ Auditor ก็ไดเดินทางไปตรวจถึง
โรงงานที่ประเทศจีนแลว เห็นวามีแมพิมพจริง ซึ่ง
หากมีกระบวนการผลิตเพิ่มหรือมีผลิตภัณฑใหม
ก็จะมีคนของ KOOL ไปดูแลการผลิต เวลาตรวจ
โรงงานก็ตอ งตรวจแมพมิ พดว ยเพราะตองยืนยันวา
แมพิมพยังอยู จึงลดความกังวลเรื่องแมพิมพลงได
สวนประเด็นเรือ่ งคาเสือ่ มราคาของแมพมิ พ กําหนด
ใหตัดคาเสื่อมตามจํานวนชิ้นงาน และตองมีการ
ประมาณจํานวนชิ้นงานที่ขายได และปรับปรุง
ประมาณการตามความเหมาะสม ซึ่ ง หากยอด
ขายจริงแตกตางจากประมาณการมาก ก็จะตอง
พิจารณาเรื่องการตั้งดอยคาของแมพิมพดังกลาว
ใหเหมาะสมดวย” คุณสุธางคอธิบาย

Share-based Payment เปนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 2 (IFRS Share-based Payment) มีผลบังคับใชตงั้ แต 1 มกราคม 2554 โดยมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ไดกลาวถึงหลักเกณฑในการรับรูการจาย โดยใชหุนเปนเกณฑกับพนักงาน หรือบุคคลอื่นๆ ไมวาการจาย
นั้นจะอยูในรูปของ เงินสด สินทรัพยอื่น หรือตราสารทุนของกิจการ
038

IPO CASE STUDY

การคัดเลือกผูจัดจําหนายฯ
สําหรับ Underwriter หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายหลักทรัพย นอกจากจะมี
บริษทั หลักทรัพย ทรีนตี ี้ จํากัด เปน FA แลวก็ยงั เปน
แกนนําในการจําหนายและประกันการจําหนาย
ดวย โดยมีบริษทั หลักทรัพยอกี 3 แหงรวมจําหนาย
คือ บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด บริษัท
หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด
ในชวงที่จะเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ มี
การรอภาวะตลาดหุนโดยรวมบาง เพราะชวงเดือน
สิงหาคมและกันยายนป 2558 เศรษฐกิจและตลาด
หุนจีนเกิดการปรับตัวลงมา ทําใหทุกคนตางชะลอ
ดูสถานการณกันหมด ซึ่งผูบริหาร KOOL มีความ
เขาใจเรื่องนี้ดี ประกอบกับเปนชวงที่จะเตรียมตัว
โรดโชวผูลงทุน จึงใชโอกาสนี้ทําความเขาใจกับ
ลูกคาที่เคยเขาใจผิดคิดวา KOOL ผลิตพัดลมหรือ
เครื่องปรับอากาศ
บริ ษั ท มี แ ผนนํ า เสนอข อ มู ล ต อ นั ก ลงทุ น
(โรดโชว) จํานวน 5 แหง ไดแก เชียงใหม หาดใหญ
ขอนแกน นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร โดย
2 แห ง หลั ง เพิ่ ม ขึ้ น จากที่ มี ผู  ใ ห ค วามสนใจเป น
จํานวนมาก
สวนที่มาของการกําหนดราคาหุน ไดทําตาม
มาตรฐานทั่วไปคือเชิญนักวิเคราะหมาเยี่ยมชม
กิจการของบริษัท แลวขอใหทําการวิเคราะหพรอม
เสนอราคาทีเ่ หมาะสม ซึง่ มีบริษทั หลักทรัพย 4 แหง
ประเมินราคาที่ใกลเคียงกันที่ราคาเฉลี่ย 2.20 บาท
และมาสรุปสุดทายที่ราคา 1.80 บาท

คุณสุธางคกลาววา “ผูบ ริหารคือคุณนพชัยเห็น
ดวยกับราคาดังกลาว และมีความเขาใจวาควรมี
สวนลดใหกับผูลงทุนบาง เพราะกอนที่จะมีการ
กําหนดราคา ไดมีการหารือและทําความเขาใจ
กับบริษัทกอนแลววาพื้นฐานของการกําหนดราคา
IPO มีปจจัยอะไรเขามาเกี่ยวของบาง ซึ่งทุกฝาย
ยอมรับไดกับราคาที่ออกมา”
ทั้งนี้ KOOL มีวัตถุประสงคของการใชเงินจาก
การเขาตลาดหลักทรัพย 3 ประการหลักคือ
1. พัฒนาผลิตภัณฑรุนใหมโดยใชเงินลงทุน
จํานวน 30 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีฝาย
เพื่อวิจัยและพัฒนาอยูแลว
2. สรางคลังสินคา จํานวน 30 ลานบาท เพราะ
บริ ษั ท มี แ ผนที่ จ ะขยายกิ จ การให เ ติ บ โต
ตอเนือ่ ง ซึง่ ทีผ่ า นมาบริษทั เชาคลังสินคาของ
ทีอ่ นื่ เพือ่ ใหเพียงพอกับการเก็บสต็อกสินคา
ที่มากขึ้นดวย โดยคลังสินคาหรือโกดังที่
สรางจะอยูในพื้นที่โรงงานเดิมของบริษัท
อยู  แ ล ว รวมถึ ง การขยายงานทางระบบ
โลจิสติกส
3. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจํานวน
145.74 ลานบาท
รวมเงินทั้งหมดประมาณ 205.74 ลานบาท ซึ่ง
สามารถใชดําเนินงานไดถึงป 2560
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ชีวิตเปลี่ยน
หลังเขาตลาดหลักทรัพยฯ
คุณ นพชั ย เล า ว า หลั ง จากเข า จดทะเบี ย นใน
mai ไดสาํ เร็จ ชีวติ ของพวกเขาเปลีย่ นแปลงไปมาก
“กลาวไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ซับซอน
มากขึ้น แตในแงธุรกิจ มีความคลองตัวและดีขึ้น
อยางมาก เพราะเงินที่ไดจากการระดมทุนนําไป
ใชขยายงานไดมาก ผิดกับชวงหลายปกอนหนาที่
จะเขาตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทตองบริหารเงินสด
อยางระมัดระวัง และจะมีการตึงตัวมากในชวง
ปลายปเพราะตองเตรียมสต็อกสินคาดวย ซึ่งปกติ
จะใชวิธีเจรจาขอวงเงินจากแบงกตลอด”
“ตอนนี้สถาบันการเงินตางๆ ไดเขามาคุยกับ
บริษัทฯ ซึ่งก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบาง
โดยขอลดและปรับดอกเบี้ยเดิมลง” คุณนพชัย
กลาว

ขอมูลทางการเงิน
สินทรัพย
หนี้สิน
ทุนชําระแลว
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาทตอหุน)
Market Cap
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IPO CASE STUDY

เขาบอกดวยวามีบุคลากรเพิ่มขึ้นจํานวนมาก
เชน พนักงานบัญชีที่ดูแลเรื่องยอดขายจากเดิม
มี 6-7 คน ตอนนี้มีทั้งหมด 20 กวาคน เพราะงาน
เอกสารที่เกี่ยวของกับโมเดิรนเทรดเยอะมาก งาน
ฝากขายก็มีพนักงานดูแล 7-8 คน ถึงแมจะเปน
ระบบเครดิต ทางฝายตรวจสอบก็ใหมีการบันทึก
บัญชีเปนการฝากขายดวย เพราะยอดขายผาน
โมเดิรนเทรดมีประมาณ 40-50% ของยอดขาย
โดยรวม นอกจากนี้ก็มีกลุมนักลงทุนหุนคุณคา
เขามาเยี่ยมชมบริษัทอีกดวย

(หนวย: ลานบาท)
ป 2557

ป 2558

320
211
90
109
463
31
0.10
864

547
221
120
326
641
8
0.02
754

(ณ ราคา IPO)

(ณ 31 มี.ค. 59)

คําแนะนํา
จาก KOOL
คุ ณ นพชั ย กล า วถึ ง ข อ ดี ใ นการเข า ตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ วา สิ่งที่เห็นไดอยางชัดเจน
คือเรื่องความมั่นคงในการทําธุรกิจ เพราะบริษัทฯ
ไดรับเงินจากการขายหุนมากกวา 200 ลานบาท
เพื่อนําไปใชในการขยายตลาด เพิ่มยอดขาย และ
ลดตนทุนทางการเงิน นอกจากนี้ยังไดรับโอกาส
ทางธุรกิจเพราะสามารถขยายผลิตภัณฑและการ
บริการใหมๆ เพิ่มเขามาไดมาก
“ถือวาคุมคามาก ซึ่งกอนหนาที่จะเขาตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ นั้น ขอบอกวาเหนื่อยมาก
แตตอนนี้พอมาถึงเสนชัยแลวก็ถือวาคุมคามาก
ครับ” คุณนพชัยพูด
เขาให แ ง คิ ด อี ก ว า กิ จ การที่ จ ะเข า ตลาด
หลักทรัพยฯ ไดนั้น ตองรูสึกวามีความพรอมจริงๆ
ซึ่งไมใชวาธุรกิจใดๆ จะเขาตลาดหลักทรัพยฯ ได
อยางธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมที่ไมเติบโตแลว
หรือเปนกลุม Sunset ถาไมมีแผนที่ชัดเจนวาจะ
Turn around ก็ควรจะตองมีแผนในการสรางโอกาส
ใหมเพื่อการเติบโต ไมอยางนั้นคงจะเปนเรื่องยาก
ในการระดมทุน หรือติดปญหาเรื่องการขออนุมัติ
อยางแนนอน

“วันนี้อาจมีคนอยากนําบริษัทเขาตลาดหลัก
ทรัพยฯ มากมาย มีคนถามตลอดวาตองทําอยางไร
จะบอกว า ไม ใ ช เ รื่ อ งง า ย บางคนมี ผู  ส อบบั ญ ชี
เขามาตรวจไดครึ่งปก็ถอดใจแลว หรือบางคนมี
คาใชจายปรับปรุงบริษัทมากมาย ก็ถอดใจบอก
ลาไปและกลายเปนการเสียคาใชจายฟรีไป เพราะ
หลายคนมองภาพไมออกวาเขามาแลวเขาจะตอง
เจออะไรบาง ซึง่ ตองเจอทัง้ เรือ่ งดี เชน มีการทํางาน
ทีเ่ ปนมาตรฐาน เพิม่ ประสิทธิภาพได และทีท่ า ทาย
ก็มี เชน คนในองคกรปนปวนไปหมด เพราะจะ
ตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ตองทํากําไรให
ไดพอประมาณ ตองควบคุมคาใชจายและตนทุน
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นกิจการที่คิดจะเขามา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตองคิดใหรอบดาน
และศึกษาทําขอมูลอยางดีดวย”
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สําหรับขอเสียของการเขาตลาดหลักทรัพยฯ
นพชัยมองวาสวนใหญเปนเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติ
งานทีม่ รี ายละเอียดเพิม่ ขึน้ มาก และเรือ่ งคาใชจา ย
ที่เพิ่มตามมาดวย “ถาคิดจะเขาจริงตองมั่นใจวา
ธุรกิจสามารถสรางมูลคาเพิ่ม จากการเขาตลาด
หลักทรัพยฯ ได และตองรักษาผลประโยชนทกุ ฝาย
รวมถึงผูลงทุนรายยอยที่จะมีเพิ่มขึ้นมาอยางมาก
ดวย” คุณนพชัยใหความเห็น
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“กระบวนการเขาตลาดหลักทรัพยฯ ทําใหบริษทั
มีการปรับปรุงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น มีขอมูล มีการประเมิน วิเคราะหธุรกิจไดเปน
ระบบและทันเวลามากขึ้น แตทั้งหมดก็ตองยอม
แลกกับคาใชจา ยหรือตนทุนในการพัฒนาระบบงาน
และอนาคตก็นาจะสะทอนตอผลประกอบการที่ดี
ขึ้นได โดย บริษัทตั้งเปา 5 ปจะตองมีรายไดแตะที่
1,000 ลานบาท” คุณนพชัยกลาว

SPA จากธุรกิจที่ชื่นชอบ
เติบโตสูบริษัทมหาชน
หลากบทเรียนการเขาตลาด
ของกิจการเอสเอ็มอี

SPA

บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน) หรือ
SPA เขาซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ดวยมูลคาหลักทรัพย
ตามราคาตลาด 969 ลานบาท มีมูลคาระดมทุน
289 ลานบาท SPA ดําเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ
ที่มีบริการครบทุกความตองการของลูกคากลุม
เปาหมาย ตั้งแตกลุมที่มีกําลังซื้อมากจนถึงกลุมที่มี
กําลังซื้อนอย ภายใต 3 แบรนด ไดแก RarinJinda
Wellness Spa, Let’s Relax และบานสวน มาสสาจ
นอกจากนี้ เพื่อเปนการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร
บริษทั ยังมีธรุ กิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจสปา อันประกอบ
ดวย ธุรกิจโรงแรมและรานอาหาร ที่สามารถดึงดูด
ลู ก ค า ให ม าใช บ ริ ก ารสปาเพิ่ ม ขึ้ น รวมถึ ง ธุ ร กิ จ
จํ า หน า ยสิ น ค า เกี่ ย วกั บ สปา และธุ ร กิ จ โรงเรี ย น
สอนนวดแผนไทยและสปา

ดวยความชอบ
ผันสูหุนสวนธุรกิจ
(Partnership)
บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน) หรือ
SPA ถือกําเนิดมาจากรานนวดเล็กๆ ในเชียงใหม
ซึ่งเกิดจากการรวมหุนของเพื่อนสนิท 2 คน ไดแก
คุณวิบูลย อุตสาหจิต และคุณประเสริฐ จิราวรรณ
สถิตย ซึ่งทั้งคูตางก็ชอบการนวด (แผนไทย) โดย
เฉพาะคุณวิบูลย ที่ชื่นชอบเรื่องการนวดมาตั้งแต
สมัยเรียนดาน Computer Science ทีอ่ เมริกา เพราะ
ตองนั่งหนาคอมพิวเตอรนานจึงมีอาการปวดเมื่อย
บาไหลอยูบอยๆ
แมครอบครัวของคุณวิบูลยจะมีธุรกิจโรงพิมพ
และสํานักพิมพบรรลือสาสน ซึง่ เปนเจาของลิขสิทธิ์
การตูนดังอยาง ขายหัวเราะ และมหาสนุก แต
ความที่ไมชอบงานสายนี้ เขาจึงเลือกรวมลงทุน
กับคุณประเสริฐ ตั้งธุรกิจขายของพรีเมี่ยมและเปด
รานกิฟตช็อปที่เชียงใหม ทําใหเขาเห็นโอกาสวา
เชี ย งใหม เ ป น เมื อ งท อ งเที่ ย วที่ มี นั ก ท อ งเที่ ย ว
ตางชาติมาก โดยเฉพาะยุโรป ฮองกง และสิงคโปร
ที่นิยมนวดแผนไทย แตยานนั้นยังไมมีรานนวดที่
ไดมาตรฐานและราคาไมแพง

เมือ่ ความชอบบวกกับโอกาสทางธุรกิจ หลังจาก
วิกฤติเศรษฐกิจ คาเงินบาทลดลงอยางมาก ทําให
มีนักทองเที่ยวมาเชียงใหมมากขึ้น ประกอบกับ
ธุรกิจสินคาพรีเมีย่ มเริม่ ซบเซาจากภาวะเศรษฐกิจที่
ยํ่าแยในป 2540 ทําใหในป 2541 สองเพื่อนสนิทจึง
ตัดสินใจเปดรานนวดชื่อ Let’s Relax แถวสี่แยก
ไนทบาซาร เชียงใหม ใหบริการนวดที่มีมาตรฐาน
สถานที่บริการสะอาด และราคาไมแพง จึงมีลูกคา
มาใชบริการเรื่อยๆ และหลังจากที่ไกดบุกชื่อดัง
อยาง Lonely Planet ไดตพี มิ พแนะนํารานนวดแหงนี้
ในไกดบกุ Lonely Planet ก็ทาํ ใหลกู คาตางชาติจอง
เขามาใชบริการเพิ่มขึ้นอยางมาก
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ปลายป 2544 หุนสวนเพื่อนสนิทตัดสินใจตั้ง
บริษัท “บลูมมิ่งสปา” จํากัด (ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน
“สยามเวลเนสกรุป”) ขึ้นเพื่อความคลองตัวในการ
ขยายสาขาไปยังกรุงเทพฯ และหัวเมืองทองเที่ยว
กลางป 2557 (กอนเขาจดทะเบียนใน mai) SPA มี
สาขาทั้งสิ้น 13 สาขา ไดแก Let’s Relax แบรนด
สปาระดับ 4 ดาว จํานวน 10 สาขา และ RarinJinda
แบรนดสปาระดับ 5 ดาว อีก 3 สาขา โดยมีลูกคา
เปนชาวตางชาติกวา 80%

วันสําคัญ
ปที่ศึกษาเรื่อง IPO

2554

แตงตั้ง FA

2555

แตงตั้งผูสอบบัญชี

2552

แตงตั้ง IA

2556

ยื่น Filing

12 มิถุนายน 2557
เขาเทรด

31 ตุลาคม 2557
046
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นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ประกอบดวย
ธุรกิจโรงแรมบูติกและรีสอรตในชื่อ “ระรินจินดา
เวลเนสสปา รีสอรต” และธุรกิจรานอาหารชื่อ
“Deck1” ที่เชียงใหม ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ
เกีย่ วกับสปาและสุขภาพ และขนมขบเคีย้ ว แบรนด
“Blooming” รวมทั้งธุรกิจโรงเรียนเกี่ยวกับการสอน
นวดแผนไทยและสปาที่ชื่อ “โรงเรียนสอนนวดไทย
บลูมมิ่ง”
ขณะทีบ่ ริษทั ทีเ่ ขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ
สวนใหญมักตองการระดมทุนเพื่อนําเงินไปขยาย
ธุรกิจ แตคุณวิบูลยบอกวา SPA ไมมีปญหาเรื่อง
เงินทุนในการขยายกิจการเทาใดนัก เพราะธุรกิจ
สปาถือเปนธุรกิจเงินสด (ไมมีลูกหนี้หรือมีลูกหนี้
นอยมาก) แตเหตุผลในการเขาตลาดหลักทรัพยฯ
ของ SPA มาจากแรงผลักดันทั้งดานโอกาสและ
อุปสรรคจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้
“จากธุรกิจทีท่ าํ เหมือนเปนงานอดิเรก ใครวางก็
แวะสาขาโนนสาขานี้ แตพอมีประเด็น AEC เขามา
ผมกับคุณประเสริฐก็มานั่งคุยกันวา ถาจะทําแบบ
สนุกๆ ก็ทําเล็กไปเลยไมตองสนใจ AEC แตจะทํา
กลางๆ แบบที่เปนอยูไมได เพราะถา AEC เปด ทุน
ตางประเทศก็จะเขามาและดึงพนักงานของบริษัท
ขนาดกลางและเล็กไป เพราะไมมีหลักประกันให
พวกเขา โอกาสที่เขาจะหนีไปที่อื่นก็เยอะ แตถาจะ
ทําใหญ ก็ตอ งเขาตลาดหลักทรัพยฯ ซึง่ เราก็มองวา
ถา AEC เปด จาก 1 ประเทศ ตลาดจะกลายเปน
10 ประเทศ โอกาสโตของเราก็มอี กี เยอะเพราะไทย
เราไดเปรียบในเรื่องงานบริการและการนวด โดย
เฉพาะนวดแผนไทย” คุณวิบูลยกลาว

เตรียมความพรอม
สูการเขาตลาดหลักทรัพยฯ
เมื่ อ ทั้ ง คู  เ ห็ น พ อ งตรงกั น เรื่ อ งการเข า ตลาด
หลักทรัพยฯ กระบวนการเตรียมตัวจึงเริ่มตนขึ้น
ในปลายป 2554 แต ค วามพยายามเข า ตลาด
หลักทรัพยฯ ครั้งนี้ หาใชครั้งแรกของ SPA ไม
ราวป 2552-2553 ผูบริหาร SPA เคยมีความ
พยายามทีจ่ ะนําบริษทั เขาตลาดหลักทรัพยฯ มาแลว
ครั้งหนึ่ง โดยไดวาจางที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)
รายหนึ่งเขามาและบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด
แอดไวเซอรี่ จํากัด หรือ BPR เขามาเปนผูต รวจสอบ
บัญชีรับอนุญาต (Auditor) ใหกับบริษัท
กระบวนการเตรียมตัวครั้งนั้นดําเนินมาจนถึง
ขัน้ ตอนจัดโครงสรางบริษทั ใหม เนือ่ งจาก SPA เพิง่
เปดธุรกิจโรงแรมในป 2548 แตรายไดยังไมดีนัก
เพราะตั้งแตป 2549 เมืองไทยไดเกิดความไมสงบ
ทางการเมืองมาตลอด ผูบริหาร SPA จึงมองวา
ยังไมเหมาะที่จะเขาตลาดหลักทรัพยฯ ในชวงนั้น
บวกกับความยุงยากในการจัดโครงสรางบริษัทจึง
ตัดสินใจหยุดไปกอน พรอมกับเลิกสัญญากับ FA
คุณบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตของ BPR ซึ่งทํางานให SPA มาตั้งแตการ

เตรียมตัวในครั้งแรกจนถึงบริษัทเขาตลาด mai ได
สําเร็จในป 2557 (รวมเวลา 5 ป) มองวาอีกเหตุผลหนึง่
ของการชะลอแผนเขาตลาดหลักทรัพยฯ ครั้งนั้น
เป น เพราะความคิ ด ของคุ ณ พ อ ของคุ ณ วิ บู ล ย ที่
ไมตองการแบงความเปนเจาของธุรกิจใหกับคนอื่น
“ชวงแรกที่เขาไปตรวจบริษัท คุณพอยังไมเห็น
ดวย สุดทายก็เลยไดแคปรับระบบใหเขาที่เขาทาง
ผานไป 2 ป เหมือนจะลมโครงการ แตหลังจากที่
คุ ณ วิ บู ล ย แ ละคุ ณ ประเสริ ฐ ยื น ยั น กั บ คุ ณ พ อ ว า
ตองการนําบริษัทเขาตลาดหลักทรัพยฯ สุดทาย
ทานก็ยอม พอเขาปที่ 3 ของการตรวจสอบก็เลย
เริ่มตรวจอยางจริงจัง โดยมีจุดมุงหมายชัดเจนวา
ตองการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ” คุณ
บุญเลิศเลา
ขณะที่ Auditor ยั ง เป น รายเดิ ม แต ใ นการ
เตรียมตัวเขาตลาดครัง้ ที่ 2 บริษทั จําเปนตองเลือก FA
รายใหม โดยคุณวิบลู ยยอมรับวา สาเหตุทไี่ มไดจา ง
FA รายเกา เปนเพราะคาธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นเปน
เทาตัวจากที่เคยจางในครั้งกอน เขาจึงตัดสินใจ
มองหา FA รายใหมที่เสนอคาธรรมเนียมตํ่ากวา
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เลือก FA เปรียบเสมือน
“เลือกคูคิด คูแตงงาน”
FA รายใหมของ SPA คือ บริษัทหลักทรัพย
โกลเบล็ก จํากัด (“โกลเบล็ก”) โดยเหตุผลหลัก
ในการเลือกเพราะความเปนเพื่อนกับหลานชาย
ของคุณวิบูลย โดยคุณวิบูลยยอมรับวา เขาไมได
พิจารณาปจจัยอืน่ เลย และไมมกี ารเรียก FA รายอืน่
เขามาแลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อเปนทางเลือก เชน
เดียวกับบริษทั ตรวจสอบภายใน (Internal Audit: IA)
ซึ่ ง เลื อ กเพราะคํ า แนะนํ า ของคนรู  จั ก โดยไม ไ ด
พิจารณาปจจัยและตัวเลือกอื่น
นั บ จากต น ป 2555 ที่ โ กลเบล็ ก เริ่ ม ทํ า งาน
รวมกับ SPA ผานไปกวาป การเตรียมความพรอม
คื บ หน า ไปมากและการปรั บ โครงสร า งบริ ษั ท
เรียบรอยแลว แตกระบวนเกือบจะสะดุดเมือ่ ทีมงาน
FA ยกทีมออก สงผลใหโกลเบล็กไมเหลือ FA ที่มี
ใบอนุ ญ าตเป น ผู  ค วบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ คุณวิบลู ยยอมรับวา เพิง่ ทราบ
ภายหลั ง ว า โกลเบล็ ก มี ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น
รับอนุญาตเพียงคนเดียว อยางไรก็ตามโกลเบล็ก
ไดแกปญหาดวยการวาจางที่ปรึกษาทางการเงิน
รับอนุญาตคนเกาเขามาดูแล SPA ตอไป พรอมกับ

วาจางทีมงาน FA ของบริษัท เอแคป คอรปอเรท
เซอรวิสเซส จํากัด มาชวยในชวง 2-3 เดือนกอน
ยื่น Filing
คุณวิบูลยกลาววา แมกระบวนการที่ยืดเยื้อจะ
ไมทําให SPA มีคาใชจายเพิ่ม เนื่องจากโกลเบล็ก
เปนผูรับผิดชอบ และไมทําใหการยื่นแบบ Filing
ทอดเวลาออกไป แตก็ทําใหทีมงานและผูบริหาร
ตองเหนื่อยแรงมากขึ้นในการผลักดันงานที่ยืดเยื้อ
ใหเสร็จทันกําหนด ซึ่งเขาเลาวาวันที่จะยื่นแบบ
Filing ทั้ง FA และผูบริหาร SPA ยังตองมานั่งเซ็น
แบบ Filing กันจนถึงตี 4 ตี 5
สิ่งที่คุณวิบูลยมองเปนความผิดพลาดที่สุด คือ
กอนเริ่มตนกระบวนการเตรียมตัวและกอนการ
ตัดสินใจเลือกที่ปรึกษาดานตางๆ ในการเตรียมตัว
บริ ษั ท เข า ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ เขาไม เ คยเข า ไป
ขอรั บ คํ า แนะนํ า และคํ า ปรึ ก ษาจากที ม งานของ
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จึงไมทราบหลักเกณฑ
สํ า คั ญ ในการพิ จ ารณาเลื อ กที่ ป รึ ก ษาทั้ ง หลาย
เหลานั้นเลย

การเลือก FA สําหรับเอสเอ็มอี
บริษัทที่จะเขาตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ สวนใหญมักเปนเอสเอ็มอี ซึ่งธุรกิจมีกําไร
ไมมาก ในการเลือก FA หลายบริษทั จึงมักใหนาํ้ หนักกับคาธรรมเนียม แตจริงๆ แลว ตลอดเวลา
ในการเตรียมตัวเขาตลาดหลักทรัพยฯ FA จะเปนเสมือนเพื่อนคูคิดหรือคูชีวิตสําหรับบริษัท
ที่จะทํา IPO ดังนั้น บริษัทจึงควรพิจารณาปจจัยหลัก เชน ประสบการณการทํา IPO
ความพรอมของทีมงาน และความเขาใจในธุรกิจของบริษัท ฯลฯ เปนประเด็นสําคัญ
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กุญแจความสําเร็จในการ
ปรับปรุงระบบบัญชี อยูที่ CFO
นับตั้งแต 2 ปแรกที่ BPR เริ่มทํางานใหกับ SPA
ซึง่ เปนความพยายามเขาตลาดหลักทรัพยฯ ครัง้ แรก
ปญหาทางบัญชีประเด็นแรกทีเ่ ขาเสนอตอผูบ ริหาร
SPA คือ บุคลากรในฝายบัญชียังมีความสามารถ
ไมมากพอสงผลใหปดบัญชีไดชา
แตหลังจาก SPA ในป 2555 ที่มีการแตงตั้ง FA
เรียบรอยแลว แนวทางการตรวจสอบบัญชีของ
BPR เริ่มเขมขนและเขมงวดขึ้น โดยประเด็นแรก
ที่คุณบุญเลิศใหความเห็นตอผูบริหาร SPA ยังคง
เป น เรื่ อ งความไม พ ร อ มของบุ ค ลากรด า นบั ญ ชี
ทัง้ จํานวนและความเขาใจในระบบบัญชีของบริษทั
จดทะเบียนโดยเฉพาะตัว CFO
คุณบุญเลิศมองวา ดวยหลักเกณฑระบบบัญชี
ที่ ต  อ งทํ า ความเข า ใจมี ม ากขึ้ น บวกกั บ หลั ก ใน
การปดบัญชีใหทันรายไตรมาสและรายเดือนจาก
เดิมที่เคยปดบัญชีปละครั้ง ความเขาใจและความ
สามารถของ CFO หรือหัวหนาฝายบัญชีจึงเปน
กุญแจสําคัญที่จะทําใหบริษัทที่จะทํา IPO เพื่อเขา
ตลาดหลักทรัพยฯ ไดเร็วหรือชา
“ถา CFO เอาอยูปบ ทุกอยางก็จะเดินไดเอง
แตถา CFO มือไมถงึ เวลาที่ Auditor หรือ IA แนะนํา
อะไรไปก็เหนือ่ ย แลวยิง่ ในอนาคต สํานักงาน ก.ล.ต.
อาจมีขอซักถามโดยตรงกับ CFO ดวย บริษัทก็ยิ่ง
จําเปนตองลงทุนกับ CFO” คุณบุญเลิศแนะนํา
เขาสูปที่ 2 ของการปรับปรุงระบบบัญชี SPA
จึงตัดสินใจเปลีย่ น CFO คนใหม แตในชวงแรกก็ยงั
ไมสามารถปดบัญชีรายไตรมาสไดทนั กําหนด กระทัง่
หลานสะใภของคุณประเสริฐ ซึ่งมีประสบการณ
ตรวจสอบบัญชีจาก บริษทั ไพรซวอเตอรเฮาสคเู ปอรส
เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) เขามาเปนผูชวย CFO

และประสานงานกับ Auditor และ IA บริษัทจึงเริ่ม
ปดบัญชีไดทันเวลา ขณะที่จํานวนบุคลากรฝาย
บัญชีกเ็ พิม่ ขึน้ จากทีม่ เี พียง 3-5 คนในปแรก มาเปน
15-16 คนในปจจุบัน
ในฐานะเปนผูตรวจสอบบัญชี คุณบุญเลิศให
ขอคิดสําหรับกิจการที่เตรียมตัวเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ซึง่ เปนแนวทางทีเ่ ขาใชพจิ ารณา
ในการรับตรวจสอบบัญชีใหบริษทั นัน่ คือ 1. ผูบ ริหาร
บริษัทตองมีความซื่อตรง (Integrity) รวมถึงระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทดวย 2. ทัศนคติของ
ผูบ ริหาร โดยตองดูวา มีความตกผลึกในเรือ่ งเปาหมาย
ของการนํากิจการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
แลวหรือยัง และมีความพรอมที่จะปรับตัวอยาง
จริงจังหรือไม และ 3. ความพรอมดานบุคลากร
ทั้งจํานวนและความสามารถ

คําแนะนําเรื่อง
การปรับปรุงระบบบัญชี
ในกระบวนการเตรี ย มตั ว เข า
จดทะเบียน การปรับปรุงระบบบัญชี
มั ก เป น อุ ป สรรคใหญ ข องบริ ษั ท
ทีจ่ ะทํา IPO ทีเ่ คยเปนธุรกิจครอบครัว
และเอสเอ็มอีมากอน เพราะการปรับวิธี
การลงบัญชีและการปดงบรายไตรมาส
เปนเรื่องที่ตองใชเวลาและทรัพยากร
บุคคลที่มีความรู ดังนั้น ถาจะใหเกิด
ประโยชนสูงสุด บริษัทควรเริ่มตนจาก
การทํางานรวมกับ Auditor และ IA
กอน

ธุรกิจเงินสด-สาขาเยอะ
“ระบบ” ตองรัดกุม
คุณวิบูลยกลาวถึงขอเดนของธุรกิจสปาวาเปน
ธุรกิจเงินสด มีการรับรูรายไดในทันที ทําใหมีความ
เสี่ยงดานลูกหนี้นอย แตขณะเดียวกันก็มีสาขาใน
ตางจังหวัดหลายแหง ทําใหประเด็นการรับรูร ายได
เปนเรือ่ งสําคัญมาก เขาบอกวา “สิง่ ทีจ่ ะควบคุมได
ดีทส่ี ดุ คือระบบบัญชี เรามีบญ
ั ชีเลมเดียวตัง้ แตแรก
ก็เลยงาย เพราะถาเรามีเลมสอง พนักงานก็จะทํา
เลมสามใหเรา การควบคุมตรวจสอบก็จะยาก”
คุณวรรณา เมลืองนนท ผูต รวจสอบภายใน (IA)
จาก บริษทั แอค-พลัส คอนซัลแตนท จํากัด กลาววา
ประเด็นหลักสําหรับระบบควบคุมภายในของ SPA
เปนเรื่องซอฟตแวร เนื่องจาก SPA มีสาขาจํานวน
มาก และมีธุรกิจหลากหลาย แตเพราะซอฟตแวร
เฉพาะเจาะจงที่ ต อบโจทย บ ริ ษั ท ได ตั้ ง แต ง าน
หนาบาน (Operation) ถึงงานหลังบาน (Back-Office)
คอนขางหายาก การทีบ่ ริษทั พัฒนาซอฟตแวรขนึ้ เอง
จึงนาจะตอบโจทยไดดีกวาและคลองตัวกวา และ
หากมีการเชือ่ มโยงขอมูล (Integrate) จะชวยลดการ
ทํางานของบุคลากรทีต่ อ งใชในการตรวจสอบขอมูล
และกระทบยอด
นี่ ก ลายเป น แรงผลั ก ดั น ให คุ ณ วิ บู ล ย พั ฒ นา
ระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสําหรับปฏิบัติ
การหนารานแบบรับรูร ายไดเรียลไทม ขณะทีห่ ลังบาน
ใชระบบ Express ซึ่งยังไมไดทําการเชื่อมโยงขอมูล
(Integrate) จากซอฟตแวรหนารานมายังซอฟตแวร
หลังบานได ทําใหเวลาที่จะดึงขอมูลทุกอยางมาที่
ฝายบัญชีเพื่อกระทบยอด พนักงานอาจเหนื่อยขึ้น
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และใชเวลามากขึ้นในการบันทึกและตรวจสอบ
ขอมูล ฝายบัญชีไดรวมกับฝาย IT อยูระหวาง
การดําเนินการเชื่อมโยงขอมูล (integrate) ที่ทาง
โปรแกรมเปดใหบริษัททําการเชื่อมโยงขอมูลได
ซึ่งจะชวยใหการกระทบยอดเร็วขึ้น
“ในธุรกิจเงินสด ระบบควบคุมภายในตองทําให
มัน่ ใจไดวา รายไดทล่ี งไวในระบบกับเงินทีไ่ ดรบั จริง
ไมมีการรั่วไหล ซึ่งระบบของ SPA มีจุดล็อกตรงนี้
สวนดาน Operation ก็สบายใจได เพราะสามารถ
ตรวจสอบออนไลนไดตลอดเวลา” คุณวรรณาสรุป
พรอมกับเลาวา สิง่ ที่ IA เขาไปตรวจสอบใหกบั SPA
โดยภาพรวม ไดแก การประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในทุกระบบงาน ครอบคลุม
ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมโยงขอมูล
การประเมินความเสี่ยง การจัดทําคูมือการปฏิบัติ
งาน ระเบียบปฏิบัติ ประกาศ และรายงานตางๆ
การสื่อสารภายในองคกร และใหคําแนะนําในการ
ปรับปรุงระบบใหมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพียงพอกับประเภทธุรกิจ รวมทั้งตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระบบงานที่กําหนดใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
ขณะที่ทีม Auditor ของคุณบุญเลิศเองก็มีการ
ไปสังเกต ตรวจสอบระบบ และตรวจนับสต็อกตาม
สาขาตางๆ เพื่อไปทดสอบวาระบบปฏิบัติการและ
ระบบบัญชีของแตละสาขาเชื่อมโยงกับสํานักงาน
ใหญจริงและถูกตอง เปนไปตามที่บริษัทกําหนด
ตลอดจนทดสอบความเสถียรของระบบ

ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
ตองเริ่มที่เจาของ
คุณวรรณาเลาวา จากประสบการณทํางานให
กับเอสเอ็มอีที่เปนธุรกิจครอบครัวหรือเพื่อนถือหุน
รวมกัน ปญหาแรกที่มักพบคือ ความเขาใจที่ไม
ชัดเจนของผูบริหารหรือเจาของในงานตรวจสอบ
ภายใน ดังนัน้ กอนเริม่ งานกับลูกคา เธอจึงมักพูดคุย
ทํ า ความเข า ใจกั บ ผู  บ ริ ห ารหรื อ เจ า ของในเรื่ อ ง
เหลานี้
“ตองทําใหเจาของ และผูบริหารเขาใจกอนวา
งานตรวจสอบภายในเปนอยางไร ขอบเขตทีต่ อ งทํา
มีอะไร ใครที่เกี่ยวของ บริษัทตองเปลี่ยนแปลง
อยางไร และจะไดรับประโยชนอยางไร ฯลฯ เพราะ
งานเหลานี้มีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาได
ถาเขาไมเขาใจ การทํางานก็ยาก แตสําหรับ SPA
มีขอดีตรงที่ทีมผูบริหารเขาใจ ตั้งใจจริง และให
ความรวมมือดี เวลาทีม่ ขี อ ตรวจพบและขอเสนอแนะ
ก็มีการดําเนินการแกไขโดยเร็ว”
อันที่จริง บริษัทหลายแหงมีการควบคุมภายใน
ในระดับหนึ่งกันอยูแลวในการดําเนินธุรกิจปกติ
เพียงแตไมไดทาํ เปนลายลักษณอกั ษร ไมมรี ะเบียบ
หรือรูปแบบที่ชัดเจน และไมมีการประกาศหรือ
สื่อสารใหพนักงานทราบ

ในมุมของเจาของ คุณวิบลู ยเลาวา หลังจาก IA
เริ่มเขามา การทํางานของเขาเปลี่ยนไปเยอะมาก
โดยเฉพาะเรือ่ งความละเอียดในเรือ่ งเอกสาร รวมถึง
การตรวจสอบและเซ็นกํากับ การลงวันทีใ่ นเอกสาร
ทุกแผน ซึ่งตางจากสมัยที่เปนธุรกิจของตัวเอง
นอกจากนี้ ยั ง มี เ รื่ อ งการซื้ อ ของเข า บริ ษั ท โดย
กรรมการหรือผูบริหาร จากเดิมที่เห็นหรืออยาก
ซื้อแลวซื้อเลยดวยเงินสดหรือบัตรเครดิตของตน
ทุกคนตองปรับวิธคี ดิ ใหม โดยทําทุกอยางเปนระบบ
และมีระเบียบในการสั่งซื้อที่เปนลายลักษณอักษร
“ปกติ เจาของมักทําไดเบ็ดเสร็จในตัวเอง คือ
เก็บเงินไดก็ใสกระเปา พอจะซื้อของก็ควักจายไป
ถือวาเปนการควบคุมภายในดวยตัวเอง แตตาม
หลักเกณฑระบบควบคุมภายในของบริษัทมหาชน
ถือวาไมได เพราะตองมี Check & Balance จะ
เบ็ ด เสร็ จ เด็ ด ขาดในตั ว เองแบบเดิ ม ๆ ทํ า ไม ไ ด
อีกแลว” คุณวรรณายํ้า
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เลือกกรรมการตรวจสอบดี
มีประโยชนอยางยิ่ง
ประมาณ 2 ปกอนยื่น Filing SPA มีการสรรหา
กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee: AC)
เขามา ซึ่งถือเปนเรื่องที่ดีอยางยิ่ง เพราะ AC จะ
เขามาเปนผูชวยกํากับการตรวจสอบภายในและ
การดําเนินงานของบริษัทใหมีความรัดกุมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ AC ที่ดียังมีสวนสงเสริมความโปรงใส
และธรรมาภิบาล รวมถึงภาพลักษณที่ดีใหบริษัท
ยิ่งถามีประสบการณและความชํานาญที่เชื่อมโยง
กับธุรกิจของบริษัทได ก็ยิ่งสรางประโยชนใหกับ
บริษัทไดอยางมาก
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สําหรับ AC ของ SPA ประกอบดวย 1. คุณ
พลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ (ประธาน) ซึ่งเปน AC ผูมี
ความรูทางบัญชีเขามาชวยกลั่นกรองเรื่องงบและ
การขยายธุรกิจ 2. คุณชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย อดีต
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ซึ่งมักจะเขามาชวย
ในเรื่องการออกแบบและการตัดสินใจเรื่องทําเล
และ 3. ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ ซึ่งทํางานในมูลนิธิ
ชัยพัฒนา โดยมีสว นชวยอยางมากในการตรวจสอบ
ประเด็นเรื่องธรรมาภิบาลใหกับบริษัท
“ตอนเลือก AC เรามองวาควรเลือกคนที่เรา
คุนเคย รูจักประวัติและประสบการณของเขา และ
ตองมีชื่อเสียงหนอย แตขณะเดียวกัน ก็ตองคิดวา
เขาก็จะเลือกเราดวยเหมือนกัน ดังนั้นเราตองเปน
คนดี โปรงใส และมีธรรมาภิบาล เขาถึงจะกลาเอา
ชื่อเสียงมาเสี่ยงกับเรา” คุณวิบูลยกลาว

ปรับ “โครงสราง”
เตรียมตัวเขาตลาดหลักทรัพยฯ
จากหุนสวนเพื่อนสนิท 2 คน เมื่อธุรกิจเริ่ม
เติบโตครอบครัวของคุณวิบลู ยและคุณประเสริฐจึง
เขามารวมถือหุน ใน SPA ดวย โดยถือไขวกนั ไปมา
FA จึงแนะนําใหจดั โครงสรางผูถ อื หุน ใหมเพือ่ ความ
โปรงใส โดยหลังปรับโครงสราง กลุมครอบครัว
อุตสาหจิต 7 คนถือหุนรวมกัน 71.34% และกลุม
ครอบครัวจิราวรรณสถิตย 3 คนถือหุน รวม 28.66%
“เพราะการถือหุนในโรงแรมและสปาของ 2
ครอบครัวไมเทากัน ก็ตองมานั่งเกลี่ยกัน แตวา
คุ ย กั น ง า ยเพราะเป า หมายเราชั ด เจนคื อ เข า
ตลาดหลักทรัพยฯ บวกกับเปนเพื่อนกันมาตั้งแต
อายุ 16 ป ดังนั้นจึงไมคอยมีปญหาในการพูดคุย
ตกลงกันเลย” คุณวิบูลยกลาว
สําหรับการปรับโครงสรางธุรกิจ ในเดือนมิถนุ ายน
2554 SPA เขาซือ้ หุน บริษทั บลูมมิง่ แล็บ จํากัด ดวย
ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท (ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน
“สยามเวลเนสแล็บ”) และเดือนกรกฎาคม 2554
SPA ดําเนินการจัดตั้ง บริษัทบลูมมิ่ง เอ็ดยูเคชั่น

จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท (ตอมา
เปลี่ยนชื่อเปน “สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น”)
ในป 2556 SPA เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน
60 ลานบาท รวมเปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100
ลานบาท โดยการออกหุนเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุน
ของบริษัท ระรินจินดา (ตอมาเปลี่ยนเปน “สยาม
เวลเนสรีสอรท”) จากครอบครัวอุตสาหจิตและ
ครอบครัวจิราวรรณสถิตย เพื่อรวมเขาเปนบริษัท
ยอยของ SPA
ป 2557 บริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจาก 100 บาท เปน
0.25 บาท/หุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 142.5
ลานบาท (570 ลานหุน) เพื่อเตรียมเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุน 170 ลานหุน (คิดเปน 29.82%) แก
ประชาชนทั่วไป สงผลใหกลุมครอบครัวอุตสาหจิต
ถือหุนลดลงเหลือ 50.06% และกลุมครอบครัว
จิราวรรณสถิตยถือ 20.11%

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 กลุมบริษัทมีโครงสรางการถือหุนดังนี้
บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน)
(SPA)
ทุนจดทะเบียน 142.5 ลานบาท

99.99%

บริษัท สยามเวลเนสรีสอรท จํากัด (มหาชน)
(SWR)
ทุนจดทะเบียน 60 ลานบาท
โรงแรม และรานอาหาร

99.99%

99.98%

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
(SWE)
ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท
โรงเรียนสอนนวดแผนไทย

บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จํากัด (มหาชน)
(SWL)
ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท
ผลิตภัณฑสปา
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ยื่นแบบคําขอฯ
และแบบ Filing ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต.
เปนเวลากวา 2 ปที่ SPA ทําการเตรียมตัว
และปรับปรุงภายในเพื่อเขาจดทะเบียน ในที่สุด
ผูเกี่ยวของหลักทั้ง 3 ฝาย ไดแก FA, IA และ
Auditor ก็เห็นพองตรงกันวา SPA มีความพรอมทีจ่ ะ
ยื่นแบบคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย (แบบ
คําขอฯ) และแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน (แบบ Filing) ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต.
SPA ยืน่ Filing เมือ่ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2557 โดย
คุณวิบูลยเลาวา บริษัทเคยเกือบไดยื่น Filing เร็ว
กวานี้ หากราว 1 ปกอนหนานี้ Auditor ไมยืนกราน
วา “ถาคุณไป (ยื่น Filing) เหมือนคุณฆาตัวตาย
ผมโดดออกจากเรือแนนอน ไมเอาดวยนะครับ”
เพราะมองวาบริษัทยังไมพรอม ในขณะที่ FA และ
IA (ในขณะนั้นซึ่งเปนอีกบริษัทหนึ่ง) บอกวา SPA
พรอมแลว
“ตองขอบคุณที่วันนั้น คุณบุญเลิศเขมงวดกับ
เรามาก ตอนนั้น เราเบื่อเขามาก แตพอสุดทายมา
รูวา ที่เขาทําแบบนั้น เพราะตองการใหเราผานใน
ครัง้ เดียว เพราะถาเกิดไมผา น ก็ตอ งมานัง่ แกยาว”
คุณวิบูลยเลา
ดานคุณบุญเลิศอธิบายวา ครั้งนั้น เขามองวา
SPA ยังไมพรอม โดยเฉพาะในการเคลียรบัญชี
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ตามมาตรฐานใหม เชนภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงาน (Employee Benefit Obligations) การจัด
หมวดหมูส นิ ทรัพยองคกร (Asset Classication) และ
การพิสูจนความมีตัวตนของสินทรัพย เปนตน
“ตอนนั้น ผูบริหารเรียกไปถามวาทําไม ผม
บอกวาพวกคุณมองขามความปลอดภัยกันหมด
แตผมตองเปนคนไปสอบสัมภาษณกับสํานักงาน
ก.ล.ต. ซึ่ง Auditor มักจะถูกถามหนัก ดังนั้นถาผม
ยังอธิบายไมไดในทุกประเด็นโดยวิชาชีพผม ก็
ถือวาคุณยังไมพรอม ฉะนัน้ หัวเด็ดตีนขาดผมไมไป
สุดทายก็โชคดีที่เขาเชื่อผม” คุณบุญเลิศเลา
จากนั้นไมนาน ผูบริหาร SPA ตัดสินใจเปลี่ยน
IA ตามคําแนะนําของบุญเลิศ โดยไดคุณวรรณา
แอก-พลัส เขามาชวยเรงตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในอยางละเอียดวามีตรงจุดไหนที่ตองระวัง
และแกไข ในทีส่ ดุ บริษทั ก็ไดยนื่ Filing ตามทีท่ กุ ฝาย
เห็นวา SPA พรอมแลว โดยสํานักงาน ก.ล.ต. ติดใจ
ประเด็นควบคุมภายใน 1-2 เรื่องที่คุณบุญเลิศให
ความเห็นไว ซึง่ สํานักงาน ก.ล.ต. ไดขอใหเขาเขียน
รายงานใหทันทีหลังประชุมงบไตรมาส 2 ป 2557
เสร็จเพื่อทดสอบวา SPA สามารถมีกระบวนการ
รายงานไดตรงตามเวลาตามมาตรฐานของบริษัท
จดทะเบียน

คุยกับ Underwriter ชา
ทําใหเสียโอกาสเรื่องราคาหุน
ประมาณกลางเดือนกันยายน 2557 สํานักงาน
ก.ล.ต. ไดมีหนังสือแจงนับหนึ่งคําขออนุญาต และ
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 SPA ก็ไดรับอนุญาตให
เสนอขายหุน แกประชาชน รวมระยะเวลาประมาณ
4 เดือนนับจากการยืน่ คําขอ และทางผูบ ริหาร SPA
ได กํ า หนดช ว งเวลาเสนอขายหุ  น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น
แกประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 20-22
ตุลาคม 2557 โดยใหบริษัท หลักทรัพยโกลเบล็ก
จํากัด เปนผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจัดจําหนาย (Underwriter)
ด ว ยความไม รู  ว  า เรื่ อ งกระบวนการสรรหา
Underwriter ทําใหบริษัทรอจนสํานักงาน ก.ล.ต.
อนุญาตใหเสนอขายหุนแลวคอยติดตอและสรรหา
สงผลให Underwriter หลายรายปฏิเสธรับงาน
เพราะมีเวลาเตรียมขอมูลนอยเกินไป จึงเสียโอกาส
ทีจ่ ะมีความเห็นทีส่ อง (Second Opinion) ในเรือ่ งการ
ตัง้ ราคา และเสียโอกาสทีจ่ ะมีทางเลือกในราคาหุน
ทีไ่ ดจากวิธปี ระเมินมูลคาหุน (Valuation) ทีแ่ ตกตาง
กันไปจาก Underwriter ที่หลากหลาย
สําหรับราคาเสนอขายของ SPA อยูท ี่ 1.70 บาท/หุน
เปนการพิจารณาจากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ
ตอหุน (P/E) โดยราคานี้ คิดเปน P/E 24.29 เทา

2

โดยคํานวณกําไรสุทธิตอหุนจากผลกําไรสุทธิ 4
ไตรมาสที่ผานมาตั้งแต 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30
มิถุนายน 2557 โดย P/E ดังกลาวคิดเปนอัตราสวน
ลด 54.78% จาก P/E ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
ในชวง 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 ซึ่ง
เทากับ 44.33 เทา
“ความที่ไมมีประสบการณและไมไดศึกษามา
กอน พอ Underwriter ใหราคามาโดยมีรายงาน
เปรียบเทียบ 2-3 แหง เราก็โอเคราคานี้ก็ได เพราะ
มองวา 2 ไตรมาสแรกของปนั้น ธุรกิจเรายังไมฟน
จากปญหาการเมืองที่ทําใหนักทองเที่ยวลดลง แต
ถายอนเวลาไปไดก็คิดวา ราคาหุนนาจะสูงกวา
1.70 บาทไดอีกหนอย เพราะวันเทรดวันแรก ราคา
ขึน้ ไปสูงสุด 5.10 บาท สูงถึง 200% บริษทั ก็เลยเสีย
โอกาสที่จะไดเงินเพิ่ม” คุณวิบูลยกลาว
คุณวิบูลยยอมรับวา ความผิดพลาดสําคัญ
คือ เขาไมเลื่อนเวลาเสนอขายหุนออกไป2 เพื่อทํา
กระบวนการสรรหา Underwriter ใหสมบูรณขนึ้ อาจ
ชวยใหไดราคาหุนดีขึ้นก็ได แตเขามีเหตุผลที่อยาก
ทําการเสนอขายหุนโดยเร็ว คือตองการให SPA
เปนหุนตัวแรกในกลุมธุรกิจสปาครบวงจร เพราะ
เชื่อวาการเปนรายแรกนาตื่นเตนและนาจดจํากวา

ผูไ ดรบั อนุญาตมีระยะเวลา 6 เดือนนับแตวนั ทีไ่ ดรบั อนุญาตเพือ่ เสนอขายหุน ใหแลวเสร็จ ทัง้ นีห้ ากผูไ ดรบั อนุญาตไมสามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลาดังกลาวและยังประสงคจะเสนอขายหุนตอไป ใหผูไดรับอนุญาตมีหนังสือถึง
สํานักงาน ก.ล.ต. กอนพนระยะเวลาดังกลาวไมนอ ยกวาสามสิบวันเพือ่ ขอขยายระยะเวลาเสนอขาย โดยตองแจงเหตุผลของ
การขอขยายระยะเวลาและแจงขอมูล ในสวนทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยางมีนยั สําคัญดวย (ถามี) โดยสํานักงาน ก.ล.ต. สามารถ
ขยายระยะเวลาใหอีกโดยไมเกินสิบสองเดือนนับแตวันที่สํานักงาน ก.ล.ต. แจงผลการอนุญาตครั้งแรก
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ตอรอง Stock Allocation
ในจํานวนหุน ที่ SPA เสนอขายทัง้ หมด 170 ลาน
หุน แบงเปนการเสนอขายตอผูมีอุปการคุณของ
บริษทั จํานวน 85 ลานหุน คิดเปน 50% ของจํานวน
หุนที่เสนอขายทั้งหมดสวนที่เหลืออีก 50% เปนหุน
ที่เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนาย ซึ่ง
ไมบอยนักที่บริษัท IPO จะไดสัดสวนเยอะเชนนี้
“ตอนนั้น เราเขาไปคุยกับ Underwriter วา
ผูอุปการคุณของเราสวนใหญเปนรายยอย มันก็
เหมือนไดกระจายไปสูน กั ลงทุนรายยอยอีกทาง โดย
กระจายไปในกลุมซัพพลายเออร ผูที่เคยชวยเหลือ
บริษทั และลูกคาดัง้ เดิม ซึง่ สวนใหญไมใชนกั ลงทุน
ในหุนจึงไมตองกลัววาหุนจะถูกขายทิ้งทํากําไรใน
วันเทรด แตที่นาเสียดายที่สุดคือ เราอดแบงให
พนักงาน เพราะไมรแู ละไมมใี ครแนะนําวาตองระบุ
ตั้งแตแรกกอนออกหนังสือชี้ชวน” คุณวิบูลยเลา

ขอมูลทางการเงิน
สินทรัพย
หนี้สิน
ทุนชําระแลว
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาทตอหุน)
Market Cap
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แมจํานวนหุนที่จะเสนอขายตอประชาชนทั่วไป
เหลือไมมากนัก แตผูบริหาร SPA ก็ยังเลือกจะ
ไปโรดโชวใน 4 เมืองใหญไดแก นครราชสีมา
หาดใหญ ชลบุรี และเชียงใหม ตามที่ FA แนะนํา
แมจะเกิดคาใชจายจํานวนไมนอย เพราะมองวา
บริษัทจะไดไปประชาสัมพันธตัวเอง เนื่องจากยัง
ไมเคยมีบริษัทที่ทําธุรกิจสปาครบวงจรเขาซื้อขาย
ในตลาดหุนไทยมากอน

(หนวย: ลานบาท)
ป 2556

ป 2557

ป 2558

349
144
100
205
326
57
66.89

601
118
143
483
343
33
0.08
969

655
100
142
555
544
106
0.19
4,817

(ณ ราคา IPO)

(ณ 31 มี.ค. 59)

ชีวิตหลังเขา
ตลาดหลักทรัพยฯ
หลังการเสนอขายหุนตอประชาชน SPA ระดม
ทุนไดทั้งสิ้น 289 ลานบาท ราว 100 ลานบาทนําไป
ชําระคืนเงินกูส ถาบันการเงิน ทีก่ มู าเพือ่ ชําระคืนให
กับกรรมการบริษัทในชวงการปรับโครงสรางบริษัท
เงินระดมทุนสวนที่เหลือใชเปนเงินทุนขยายสาขา
และขยายกิจการ โดยลาสุด กลางป 2558 ที่ผาน
มา SPA ไดไปซื้อทรัพยสินรานสปา (ระดับ 3 ดาว)
ภายใตแบรนด “บานสวน มาสสาจ” เขามาเพื่อ
เติมเต็มทางเลือกในการบริการลูกคาหลากหลาย
กลุมเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมลูกคาคนไทย โดย
ปจจุบัน SPA มีสัดสวนลูกคาคนไทยเพิ่มขึ้นเปน
25% จากเดิมที่มีไมถึง 20%

“เมือ่ อยูใ นตลาดหลักทรัพยฯ การทีจ่ ะซือ้ กิจการ
หรือขยายสาขาก็งา ยขึน้ โดยเฉพาะเรือ่ งเงิน เพราะ
เงินจากการระดมทุนยังเหลืออีกเยอะหรือถาจะ
กูเ งินธนาคารก็งา ยขึน้ ดอกเบีย้ ก็ถกู ลง ขณะทีโ่ อกาส
ขยายสาขาก็เยอะขึน้ เพราะมีคนมาบอกวามีทาํ เลดี
และมีโครงการอสังหาฯ มาติดตอใหไปเปด” คุณวิบลู ย
ใหขอ มูลวา สิน้ ป 2558 SPA มีทงั้ สิน้ 21 สาขาเทียบ
กับ 13 สาขากอนเขาตลาดหลักทรัพย mai
อีกโอกาสสําคัญที่เปนผลพลอยไดจากการเขา
ตลาดหลักทรัพยฯ คือการที่มีนักธุรกิจสปาจากจีน
มาติดตอขอซื้อแฟรนไชส Let’s Relax เขาไปเปด
ตลาดในประเทศจีน ทําใหบริษัทมีชองทางรายได
เพิ่มจาก Franchise fee และ Loyalty fee อีกทั้ง
ยังมีโอกาสไดรายไดจากการขายผลิตภัณฑสปา
และคาฝกอบรมพนักงานนวดใหกับแฟรนไชสซี
(Franchisee) รายนี้
“นักธุรกิจจีนรายนี้เลาวา เคยใชบริการของเรา
เมื่อเกือบ 10 ปที่แลว และชอบมาก ตอมาเขาถาม
เพือ่ นทีท่ าํ ธุรกิจเกีย่ วกับโปรดักสสปาวารูจ กั แบรนด
ของเราไหม ก็เลยรูวาเราอยูในตลาดหลักทรัพยฯ
เขาก็เลยติดตอเขามา” คุณวิบูลยเลา
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แผนการเติบโต 5 ป
ของ SPA
การเปด AEC เปนแรงผลักดันให SPA เขา
ตลาดหลักทรัพยฯ คุณวิบูลยบอกวา แผนรุกตลาด
AEC นาจะเริ่มไดในป 2559 นี้ ซึ่งจะเริ่มชิมลางใน
ตลาด CLMV กอน โดยใชรูปแบบการลงทุนเอง
หรือรวมทุน (joint venture) ขึ้นกับสภาพแวดลอม
ในประเทศนั้น ทั้งนี้ เขาใหเหตุผลที่ไมใชวิธีรวม
ทุนในประเทศจีน เพราะมองวาเวลาที่คนจีนลงทุน
มักใชเงินลงทุนสูง ซึ่งบริษัทอาจไมมีเงินมาเพิ่มทุน
ไดตลอด และไมอยากเสี่ยงสูงสําหรับการออกสู
ตลาดตางประเทศครั้งแรก
สําหรับอัตราการเติบโต คุณวิบูลยตั้งเปาแบบ
ระมัดระวัง (conservative) เฉลีย่ ที่ 30% ตอป ขณะที่
การขยายสาขาในป 2559 เดิมตั้งใจไวที่ 10 สาขา
ปจจุบนั หาทําเลไดแลว 5 สาขา ขณะทีธ่ รุ กิจโรงแรม
บริษัทก็กําลังมองหาโอกาสขยายแตยังรอทําเลที่ดี
หรือมีคนขายโรงแรมเกาที่สามารถปรับปรุงเปน
โรงแรมระดับระรินจินดาฯ ได
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“ธุรกิจทองเที่ยวและสปาของไทยยังขยายได
อีกเยอะ ยังมีแหลงทองเที่ยวที่เรายังทําธุรกิจครอบ
คลุมไมถึงอีกหลายที่ เชน ภูเก็ตมีแค 2 สาขาซึ่ง
ไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา ตามหัวเมือง
ทองเที่ยวอันดับรอง เชน นครสวรรค ขอนแกน
นครราชสีมา บุรีรัมย หนองคาย ก็ยังกระจายไปได
ดวยแบรนดบานสวน มาสสาจ รวมทั้งในประเทศ
เออีซีก็เหมือนกัน” คุณวิบูลย กลาว
คุณวิบูลยเลาวา เปาหมายสูงสุดของ SPA ใน
ขณะนีค้ อื การขึน้ เปนอันดับ 1 ในเอเชียในเรือ่ งธุรกิจ
สปาครบวงจร โดยกุญแจสําคัญที่จะทําใหบริษัท
ไปถึงจุดนั้น นอกจากเงินทุน บุคลากรถือเปนเรื่อง
สําคัญ โดยเฉพาะพนักงานนวด ซึ่งบริษัทมีการ
ฝกอบรมพนักงานนวดอยูตลอดเวลา ใหสวัสดิการ
ที่ดี และมีแผนจะใชเครื่องมือทางการเงินที่เรียกวา
EJIP หรือ ESOP มาเพิ่มแรงจูงใจใหกับพนักงาน

ความเห็น
และคําแนะนําจาก SPA
ตลอด 2 ปกวาของการเตรียมตัวเขาตลาด
หลักทรัพยฯ จนสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตใหเสนอ
ขายหุนตอประชาชน คุณวิบูลยยอมรับวา เขามี
อาการทอเปนจังหวะ โดยอารมณถอดใจมีอยู 2 ครัง้
คือตอนที่ทั้ง FA และ IA บอกวา SPA พรอมเขา
ตลาดหลักทรัพยฯ แต Auditor ยืนกรานวาไมพรอม
และตอนที่ทีม FA ยกทีมลาออก
ในการเข า ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ นอกจากต อ ง
เตรียมตัวเตรียมใจ บริษัทยังตองเตรียมเงินสําหรับ
คาใชจายตางๆ โดยคาใชจายหลักแบงเปน 1. คา
ใชจายในการเตรียมตัวยื่น Filing ซึ่งสวนใหญเปน
คาธรรมเนียม FA, IA และ Auditor สําหรับ SPA
ค า ธรรมเนี ย มรวมทั้ง สิ้น ประมาณ 8 ล า นบาท
สําหรับ 2 ป (คาธรรมเนียม FA เฉลี่ยราว 25% IA
กวา 35% และ Auditor อีกกวา 35%) และ 2. คา
ใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย 9.51 ลานบาท
นอกจากนี้ ยังมีคาใชจายอื่นๆ เชน การจัดโรดโชว,
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ฯลฯ

“ถามวาคุมไหม ผมวาคุม เพราะมันทําให
บริษัทโตไดเร็วขึ้น ไมใชแคเรื่องเงินทุน แตบริษัท
ยังไดระบบการทํางานที่ดี จากเดิมที่นั่งไลโทรตาม
สาขาวาวันนี้ลูกคากี่คน ยอดขายเปนยังไง วันนี้
แคคลิกเขาไปก็ดูไดวา ตอนนี้ลูกคากี่คน ยอดขาย
เทาไร ทําใหบริหารจัดการไดงายขึ้น ขยายงานได
เร็วขึน้ และทีส่ าํ คัญ สรรหาบุคลากรไดงา ยและดีขนึ้ ”
คุณวิบูลยกลาว
สําหรับขอเสียคุณวิบูลยมองวา ความคลองตัว
ในการทํางานลดลง และการตัดสินใจบางอยาง
ชาลง เพราะตองรอที่ประชุมบอรดอนุมัติ แตอีก
แงหนึ่งก็ถือเปนการกลั่นกรองเพื่อลดความเสี่ยง
ในการดําเนินงาน
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คําแนะนําสําหรับบริษัทเขาใหม
“ประสบการณ ในการนํา SPA เขาตลาดหลักทรัพยฯ ใหบทเรียนกับเราวา บางอยาง
ถาเรารูกอนก็นาจะดีกวา ดังนั้น บริษัทที่จะเขาตลาดหลักทรัพยฯ ควรทําการบานใหเยอะ
หาขอมูลใหกวาง โดยเฉพาะการเลือกที่ปรึกษาดานตางๆ ถาจะใหดีอยากแนะนําให ไปเขา
หลักสูตรอบรม เพือ่ เตรียมความพรอมในการเขาจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยฯ กอน และ
สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ เขาไปปรึกษาทีมงานตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อเปน Third-party Opinion
ในการเลือกที่ปรึกษา โดยควรถือเปนกาวแรกกอนคิดนําบริษัทเขาตลาดหลักทรัพยฯ”
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TPCH
“Wealth to Shareholder”
ผูถือหุนทุกคน
เติบโตไปดวยกัน

TPCH

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
หรื อ TPCH เข า ซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย
เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ดวย
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 5,100 ลานบาท
โดยมีมูลคาระดมทุน 1,140 ลานบาท บริษัทถือเปน
Holding Company ถือหุน ในบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจ
ผลิ ต และจํ า หน า ยไฟฟ า จากพลั ง งานหมุ น เวี ย น
ประเภทตางๆ และใหบริการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของบริษัทในกลุม โดย TPCH มีเงินลงทุนในบริษัท
ยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันในการประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากชีวมวลทั้งหมด
7 แหง

สูความยั่งยืน
แบบมืออาชีพ
TPCH เริ่มวางรากฐานตั้งแตคุณเจริญ จันทร
พลังศรี กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยโพลีคอนส
จํากัด (มหาชน) (TPOLY) ไดหารือกับนองชายคือ
คุณไชยณรงค จันทรพลังศรี กรรมการผูจ ดั การใหญ
TPOLY ในปจจุบันวาสนใจจะทําโรงไฟฟาพลังงาน
ชี ว มวล หลั ง จาก TPOLY ไปรั บ เหมาก อ สร า ง
โรงไฟฟาใหกบั ลูกคารายหนึง่ ใน จังหวัดยะลา และ
เริ่มวางรากฐานใหคุณเชิดศักด วัฒนวิจิตรกุล ซึ่ง
สมัยนั้นทําหนาที่ดแู ลฝายกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ
ของ TPOLY เปนตัวหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ
โรงไฟฟาทั้งหมด
คุณไชยณรงค กลาววา แมคณ
ุ เจริญเสียชีวติ ไป
เมื่อป 2556 แตแผนงานทุกอยางก็เดินหนาตาม
รูปแบบทีค่ ณ
ุ เจริญวางไว โดยใหคณ
ุ เชิดศักดิส์ านตอ
งานนี้ใหสําเร็จ เพราะคุณเจริญตั้งความหวังไววา
จะนํ า บริ ษั ท ลู ก แห ง นี้ เ ข า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยฯ ใหได เพื่อทําใหตนทุนทางการเงิน
ถูกลงเหมือน TPOLY ที่ไดเขาจดทะเบียนไปกอน
หนานี้

โรงไฟฟ า โครงการแรกที่ เ ริ่ ม ต น อยู  ที่ อํ า เภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยที่ริเริ่มทํา
โรงไฟฟาแหงนี้ เพราะมีผูนําใบอนุญาตกอสราง
โรงไฟฟามาขายให TPOLY ซึ่งหากทําไดสําเร็จ
ก็จะเปนบริษัทแรกๆ ที่ทําโรงไฟฟาในโซนภาคใต
เนือ่ งจากชวงนัน้ การใหใบอนุญาตโรงไฟฟาชีวมวล
มีแตโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนหลัก ซึ่ง
บริษทั ไดศกึ ษา ลงพืน้ ทีห่ ามวลชน นําขอมูลเกีย่ วกับ
โครงการไปแจงใหประชาชนในพื้นที่ทราบตั้งแต
ป 2552 อยางไรก็ดี การดําเนินงานโครงการแรกที่
บางสะพานตองเผชิญกับเหตุการณประทวงอยาง
รุนแรงของคนในพื้นที่ทําใหบริษัทไมสามารถขึ้น
โครงการไดสําเร็จ
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ในขณะเดียวกันบริษัทไดศึกษาเพิ่มเติมปญหา
ตางๆ ของการขึ้นโรงไฟฟา การลงพื้นที่หามวลชน
และไดจับมือกับพันธมิตร บริษัท ชางแรก ไบโอ
เพาเวอร จํากัด สรางโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงชีวมวล
เปลี่ยนสถานที่ในการกอตั้งจากบางสะพานมาที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงไฟฟาชางแรก กําลัง
การผลิต 9.2 เมกะวัตต และจําหนายไฟฟาเชิง
พาณิชย (Commercial Operation Date: COD) ให
กับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ตั้งแตวันที่ 15
มีนาคม 2556 นอกจากนั้นบริษัทฯ ก็มีโครงการที่
กําลังพัฒนาที่คาดวาจะเปนไปไดอีกประมาณ 30
เมกะวัตต
คุณเชิดศักดิ์ กลาววา ตอนนั้นตนทุนการสราง
โรงไฟฟา 1 เมกะวัตตใชเงินลงทุน 75 ลานบาท
บริษัทฯ ตองมีเงินลงทุนเบื้องตนทั้งหมดประมาณ
3,000 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถขอกูจาก
สถาบันการเงินไดเพียง 70% เทานัน้ ดังนัน้ จะตอง
ระดมทุนจากประชาชนเพื่อขยายโครงการ เพิ่ม
กําลังการผลิตจาก 10 เมกะวัตต เปน 40 เมกะวัตต
ใหได
แตปญ
 หาทีพ่ บคือ บริษทั ฯ ไดรบั การปฏิเสธจาก
บริษทั ทีป่ รึกษาทางการเงินรวมทัง้ หมด 5 แหง โดย
ใหเหตุผลวากิจการของบริษัทฯ มีขนาดเล็กเกินไป
และไมแนใจในการที่ TPOLY ซึ่งทําธุรกิจรับเหมา
กอสราง จะสามารถทําธุรกิจพลังงานได อีกทั้ง
ไมมีใครใหคําแนะนําไดวาบริษัทควรจัดโครงสราง
ที่เหมาะสมแบบไหนเพื่อการระดมทุน
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ในที่สุด คุณเชิดศักดิ์ไดพบกับคุณวิศิษฐ องค
พิพัฒนกุล กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย
ทรีนีตี้ จํากัด โดยคุณวิศิษฐ บอกชัดเจนวาจะตอง
แยกธุรกิจโรงไฟฟา (Spin off)3 ออกจาก TPOLY
เนื่องจากนักลงทุนโดยทั่วไปมักไมคอยชอบลงทุน
ในกิจการที่มีความซับซอนเกี่ยวของกับหลายกลุม
อุตสาหกรรม TPOLY ควรถือหุนในบริษัทเดียวที่
เปน Holding Company ที่ลงทุนในโรงไฟฟา และให
Holding Company นั้นเปนผูถือหุนบริษัทยอยอื่นๆ
ดังนั้น TPCH จึงไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ตามมติของคณะ
กรรมการ TPOLY ที่ใหมีการจัดตั้งบริษัทแหงใหม
ที่ทําหนาที่ Holding Company เพื่อรองรับการปรับ
โครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน โดยให TPCH รับโอน
การถือหุนในบริษัทยอยดังกลาวทั้งหมดที่ TPOLY
ถืออยูใ นขณะนัน้ และกําหนดให TPCH เปนแกนนํา
ในการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟาทั้งหมดในอนาคตแทน
TPOLY
TPCH มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระเริ่มตน
จาก TPOLY จํานวน 153 ลานบาท แบงออกเปน
หุน สามัญจํานวน 15.3 ลานหุน มีราคาพาร 10 บาท
ตอหุน โดยไดรับชําระคาหุนเปนหุนของบริษัทยอย
ที่เดิมถือโดย TPOLY ตามมูลคาที่ตราไวของบริษัท
ยอยตามสัดสวนการถือหุนเดิมทั้งหมดของ TPOLY
ที่ถือหุนในขณะนั้นไดแก
1) บริษทั ชางแรก ไบโอเพาเวอร จํากัด (“CRB”)
โดยถือหุน รอยละ 65.00 (ปจจุบนั สัดสวนการถือหุน
ของบริษัทฯ ไดปรับเพิ่มขึ้นมาเปนรอยละ 73.1)

Spin off เปนกระบวนการนําบริษทั ยอยหรือบริษทั รวมของบริษทั จดทะเบียน (บริษทั แม) แยกออกมาเสนอขายหุน ตอประชาชน
และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ หรือ mai ซึ่งภายหลังการจัดโครงสรางบริษัทเพื่อ Spin off แลว ตองไมทําใหเกิด
Confict of Interest เชนกรณีที่บริษัทแมและบริษัทยอยประกอบธุรกิจคลายคลึงกันอาจกลายเปนคูแขงกัน หรือมีการซื้อขาย
สินคาและบริการระหวางกันที่ไมสามารถหาราคาตลาดมาอางอิงได
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2) บริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด (“TSG”) โดย
ถือหุนรอยละ 65.00
3) บริษัท บางสะพานนอย ไบโอแมส จํากัด
(“BBRP”) โดยถือหุนรอยละ 85.00
ซึ่งขณะนั้นยังไมมีบริษัทใดในกลุมที่เริ่มดําเนิน
การในเชิงพาณิชย มีเพียง CRB ที่อยูระหวางการ
กอสราง ในขณะที่ TSG และ BBRP ยังอยูระหวาง
การขอใบอนุญาตกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
โดยภายหลังการปรับโครงสรางการถือหุนดังกลาว
TPOLY มีสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ
100.00
CRB เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 15
มีนาคม 2556 ในขณะทีบ่ ริษทั ยอยอีก 3 แหง ไดแก
บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร จํากัด (“MGP”) TSG
และบริษัท แมวงศ เอ็นเนอยี่ จํากัด (“MWE”) อยู
ระหวางเตรียมการกอสราง และ/หรือ ดําเนินการ
กอสราง (โดยขณะนั้น MWE ไดรับสัญญาซื้อขาย
ไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว) นอกจากนั้น
บริษทั ฯ ไดจดั ตัง้ บริษทั ยอยอีก 3 แหง ไดแก บริษทั
พัทลุง กรีน เพาเวอร จํากัด (“PGP”) บริษัท สตูล
กรีน เพาเวอร จํากัด (“SGP”) และ บริษัท ปตตานี
กรีน จํากัด (“PTG”) เพื่อที่จะดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหนายไฟฟาจากชีวมวลในภาคใต
27 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ของ TPCH มีมติอนุมัติจดทะเบียนแปรสภาพเปน
บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด และเปลี่ ย นชื่ อ เป น บริ ษั ท
ทีพซี ี เพาเวอร โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) เปลีย่ นแปลง
มูลคาหุนที่ตราไว จากเดิมมูลคาหุนละ 10.0 บาท
เปนมูลคาหุนละ 1.0 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 310.55 ลานบาท เปน 401.2 ลานบาท

จากนั้นอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
ไมเกิน 90.65 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ
1.0 บาท แบงเปน จํานวนหุน 50.39 ลานหุน เพื่อ
เสนอขายใหแกผูถือหุนของ TPOLY ตามสัดสวน
(Preemptive Right) จํานวน 39.06 ลานหุน เพื่อ
เสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) และ
จํานวน 1.20 ลานหุน เพื่อรองรับการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุนแกกรรมการและ
พนักงาน (ESOP)
19 มิถุนายน 2557 บริษัทแปลงสภาพเปน
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และ
วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก
310.55 ลานบาท เปน 401.2 ลานบาท และเริ่ม
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่
8 มกราคม 2558 โดยใชชื่อยอวา TPCH
วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ ถือหุนใน
บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนประเภทชีวมวลทัง้ หมด 7 บริษทั
(ไมรวม BBRP เพราะเมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2557 ของ BBRP
ไดมีมติให BBRP หยุดดําเนินกิจการ และศึกษา
แนวทางขัน้ ตอน และผลกระทบของการเลิกกิจการ
เพือ่ ตัดสินใจในการเลิกกิจการในอนาคต จนกระทัง่
มีมติเลิกกิจการไปในที่สุด)
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เตรียมการเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ
FA ชวยใหแนวทางที่ชัดเจน
TPCH มีบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัดเปนที่
ปรึกษาทางการเงิน (FA) ในป 2555 โดยคุณอนงค
ยุวะหงษ รองกรรมการผูจัดการ ฝายวาณิชธนกิจ
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด กลาววา “โรงไฟฟา
เปนกิจการที่ใชเงินลงทุนสูง แตเมื่อสามารถจาย
กระแสไฟฟาไดก็นับเปนกิจการที่มีกระแสเงินสด
ที่ดีที่มีความแนนอนระดับหนึ่ง ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น
เจาของกิจการก็ไมมีความจําเปนตองใชเงินลงทุน
จํานวนมากอีก กระแสเงินสดจากการจําหนายไฟ
ก็จะสงกลับมายังผูถือหุน”
FA วางโครงสรางให TPCH ซึ่งจะเปนบริษัท
ที่เขาจดทะเบียนทําหนาที่เปน Holding Company
คือถือหุนในบริษัทอื่น และไมมีการประกอบธุรกิจ
อยางมีนัยสําคัญเปนของตนเอง แตจะทําหนาที่
เปนหนวยสนับสนุนงานบริหารที่เปนสวนหลังบาน
4

ใหกบั โรงไฟฟาทุกแหงในบริษทั ยอย และทําการหา
โครงการใหมๆ เพื่อลงทุนหรือเขาลงทุนตอไป ทั้งนี้
การจัดตัง้ TPCH ขึน้ ใหม ทําใหตอ งมีการแลกเปลีย่ น
หุน (Share Swap) กับ TPOLY เพราะการลงทุน
ทําธุรกิจชวงแรกเปนการลงทุนในนามของ TPOLY
เมื่อแลกเปลี่ยนหุนก็ทําให TPOLY มาถือหุน TPCH
100% TPCH ไดรวมทุกบริษัทที่เดิมอยูใต TPOLY
และดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด า นพลั ง งานมาเป น บริ ษั ท ลู ก
แทนและมีการแยกฝายการทํางานที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจโรงไฟฟาออกมา ไมวา จะเปน ทีมบริหาร ฝาย
ปฏิบตั งิ าน รวมถึงการแยกระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) โดย TPCH เขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ดวยเกณฑธรุ กิจทีผ่ ลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน4 (Renewable Energy
Business) เปนรายแรก

เกณฑการรับบริษัทที่ผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) คือการรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียนในที่นี้หมายถึงพลังงานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ไดแก พลังงานที่ไดจาก
ไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล นํ้า แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และคลื่น และตองมีศักยภาพในการทํากําไรไดใน
ระยะยาว โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟาใหกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน (PPA) หรือสัญญาอื่นเทียบเทาที่กอ
ใหเกิดรายไดทม่ี น่ั คง และเริม่ จายไฟฟาเขาระบบนับจากวันที่ COD (Commercial Operation Date) ตัง้ แต 1 ป ขึน้ ไป โดยบริษทั
ที่จะเขาจดทะเบียนในเกณฑนี้ตองมีขนาดธุรกิจ (Market Capitalization) ไมตํ่ากวา 500 ลานบาท โดยไมพิจารณาคุณสมบัติ
เรื่องกําไร

“การมีที่ปรึกษาทางการเงินเหมือนไดพี่เลี้ยง
เพราะเขามาชวยดูแลเรื่องงบการเงิน และติดตอ
ผูสอบบัญชีและบริษัทตรวจสอบภายใน (Internal
Audit: IA) ใหดวย” คุณไชยณรงคกลาว
นอกจากนี้ FA ยังชวยใหคาํ แนะนําในการจัดตัง้
กรรมการ ประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยว
กับการดําเนินการแปรสภาพเปนบริษทั มหาชน และ
ชวยจัดเตรียมเอกสารตามกระบวนการตางๆ ให
เปนไปตามขัน้ ตอนเพือ่ ยืน่ เสนอขายหุน IPO ขณะที่
IA ได เ ข า มามี บ ทบาทสํ า คั ญ ภายหลั ง การปรั บ
โครงสรางการถือหุน แลวเสร็จ ซึง่ IA ไดเขามาตรวจ
สอบระบบควบคุมภายในของทุกบริษทั ภายในกลุม
“ชวงที่บริษัทอยูระหวางการจัดตั้งและกอสราง
โรงไฟฟานั้น ระบบการควบคุมภายในมีแควงจร
รายจายและการควบคุมสินทรัพยเทานั้น ยังไมมี
เรื่องวงจรรายได ดังนั้นจึงเปนโมเดลที่เล็กๆ อยู ใน
ขณะที่โครงสรางธุรกิจ (Business Model) ของโรง
ไฟฟาเกือบจะใกลเคียงกันหมด ดังนั้นถาวางแผน
เรื่องระบบควบคุมภายในที่ดีใหกับโรงไฟฟาหนึ่ง
แหงได โรงไฟฟาอื่นๆ ก็เหมือนกันหมด” คุณอนงค
กลาว

“การลงมือปรับโครงสราง TPOLY เริ่มขึ้นใน
เดือนตุลาคม 2555 ซึ่งไดขอสรุปแลววาตอง Spin
off แตตอนนั้นมีสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) อยู 3
แหงคือ บางสะพานนอย ชางแรกฯ และมหาชัย
โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 โรงไฟฟาชางแรกฯ
เริ่มจายไฟฟาเขาระบบแลว 9.2 เมกะวัตต แตยัง
ไมมเี งินกอสรางโรงไฟฟาแหงอืน่ เพิม่ ซึง่ FA มองวา
การเขาจดทะเบียนควรจะมีภาพธุรกิจทีช่ ดั เจนกวานี้
ซึ่งอาจใชเวลาไปบาง แตภาพการเขาจดทะเบียน
จะสวยงามกวาจึงตัดสินใจรอเวลาใหโรงไฟฟาที่
บางสะพานนอย ชางแรกฯ และมหาชัย มีการกอสราง
ใหไดกอน เพื่อสรางความมั่นใจใหกับนักลงทุน เรา
ยังคุยกันเปนเปาหมายวา 1 operation 3 constructions
บวก ตองหา PPA เพิ่มอีก” คุณอนงคเลาเบื้องหลัง
ในชวงตนป 2556 TPCH ตั้งเปาที่จะหาเงินทุน
เพื่อจะนํามากอสรางโรงไฟฟาที่บางสะพานนอย
ทุงสัง และมหาชัย ซึ่ง FA กับ TPCH ไดนําเสนอ
ขอมูลหรือทําโรดโชวเสนอกลุมนักลงทุนสถาบัน
จํ า นวนหนึ่ ง แต นั ก ลงทุ น ในขณะนั้ น ยั ง มี ค วาม
เขาใจในธุรกิจไฟฟาประเภทชีวมวลคอนขางจํากัด
โดยมี ค วามกั ง วลเรื่ อ งแหล ง ที่ ม าของเชื้ อ เพลิ ง
เนื่องจาก TPCH ไมไดเปนเจาของแหลงเชื้อเพลิง
เอง ซึ่งในขณะนั้นเราจะเห็นตัวอยางความสําเร็จ
ในโรงไฟฟาประเภทพลังงานแสงอาทิตยมากกวา
พลังงานชีวมวล
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อย า งไรก็ ต าม ภายหลั ง โรงไฟฟ า ช า งแรกฯ
สามารถขายไฟให กั บ กฟภ. ได เมื่อวันที่ 15
มีนาคม 2556 นักลงทุนรายยอยกลุมหนึ่งเห็นวา
โรงไฟฟาชางแรกฯ มีโอกาสประสบความสําเร็จ
และเขาใจแนวทางการทําธุรกิจของ TPCH ซึ่งนัก
ลงทุนกลุมนี้ไดศึกษาขอมูลและเขามาดูโรงงาน
และการทํางานของโรงไฟฟาชางแรกฯ ถึงสถาน
ที่จริงและมีความเขาใจเรื่องความเพียงพอของ
แหลงเชื้อเพลิงในภาคใตเปนอยางดี รวมทั้งได
ทราบด ว ยว า บริ ษั ท ฯ มี แ ผนจะเข า จดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย mai เหตุผลเหลานี้จึงทําให
นักลงทุนกลุมนี้ตัดสินใจเขารวมลงทุนกับบริษัทฯ
จึงไดมีการเสนอขายหุนใหนักลงทุนกลุมนี้กอน
นําเขาตลาดหลักทรัพย (Pre-IPO) จํานวน 330
ลานบาท ซึ่งเปนทุนที่เพียงพอกับความตองการใช
กอสรางโรงไฟฟาทั้ง 3 แหง และมี 3 Constructions
ตามเปาหมายที่วางไว
ในอีกดานหนึ่งบริษัทฯ ยังไดรับการสนับสนุน
จากพั น ธมิ ต รที่ ทํ า ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ า รายใหญ จ าก
เยอรมนี คือ บริษัท อีเอ็นบีดับเบิ้ลยู แอรนอยบา
เรอะอุนต คอนเวนโซนเนลเลอะ แอรซอยกุง อาเก
จํ า กั ด (EnBW) ซึ่ ง เป น เจ า ของเทคโนโลยี ที่ ไ ด
มาตรฐานยุโรปและเปนผูผลิตไฟฟารายใหญติด
อันดับ 1 ใน 3 ของยุโรป รวมทัง้ ไดรบั การสนับสนุน
จากบริษทั แมคอื TPOLY ซึง่ เปนผูก อ สรางโรงไฟฟา
ใหกับบริษัทฯ
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โดยสรุปลําดับพัฒนาการที่สําคัญคือ TPCH
แยกบริษัทฯ ออกมาจาก TPOLY ในเดือนธันวาคม
2555 และชวงกลางป 2556 TPCH ระดมทุนจาก
กลุม นักลงทุนรายยอยสําเร็จโดยนําเงินมาใชในการ
กอสรางรวมถึงการซื้อกิจการโรงไฟฟาเพิ่มเติม ซึ่ง
ก็คือโรงไฟฟาแมวงศ และหลังจากที่โรงไฟฟาชาง
แรกฯ ดําเนินการขายไฟให กฟภ. FA ก็เริ่มดําเนิน
การเตรียมตัวเรื่อง IPO พรอมกันไปดวย และไดยื่น
Filing ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ซึง่ ถือวาทุกอยาง
ก็อยูในชวงเวลาที่กําหนด
ทัง้ นีร้ ะหวางการเตรียมเรือ่ ง IPO ทาง FA มีโจทย
ที่ทาทาย 2 เรื่องหลัก คือจะสรางความนาสนใจ
ในหุน TPCH ซึง่ เปนโรงไฟฟาชีวมวลทีไ่ มมแี หลงเชือ้
เพลิงเปนของตัวเองไดอยางไร และจะสรางความ
เชือ่ มัน่ วา TPCH สามารถดําเนินการเรือ่ งใบอนุญาต
รับซื้อไฟฟา (PPA) และใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตามแผนการและระยะเวลาที่ตั้งใจไวสําหรับโรง
ไฟฟาแมวงศ พัทลุง สตูล และปตตานี ไดอยางไร
“สิ่งที่ทําใหการดําเนินงานทุกอยางราบรื่น
ไปได คื อ วิ สั ย ทั ศ น ข ององค ก รและผู  บ ริ ห ารที่ มี
นโยบายชัดเจนเลยวา บริษัทลูกแหงใหมที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคตตอๆ ไป นั้น TPCH ไมจําเปนตอง
เขาไปถือหุน 100% แตยอมใหมพี นั ธมิตรทางธุรกิจ
อื่นๆ เขามารวมถือหุนไดดวยเพื่อเพิ่มโอกาสความ
สําเร็จอยางยั่งยืนในแตละโครงการ และก็จะทําให
บริษัทฯ มีกําลังเงินที่จะสามารถลงทุนไดหลายๆ
โครงการ ซึง่ ชวยสรางฐานธุรกิจใหกวางออกไป และ
ยังกระจายความเสี่ยงตางๆ ไดอีก ซึ่งเรื่องนี้ไมใช
เรื่องที่จะคิดไดงาย สวนใหญถาเปนธุรกิจที่ดีแม
จะตองลงทุนสูงก็จะพยายามหาทางเพือ่ ทีจ่ ะถือหุน
คนเดียว แต TPOLY และ TPCH ชัดเจนในเรื่องนี้”
คุณอนงคใหมุมมองในฐานะ FA

ปรับปรุงการตรวจสอบภายใน
คุ ณ กิ ต ติ ศั ก ดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู  จั ด การ
บริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด ใน
ฐานะ IA มองวา “TPCH ไดเปรียบกวาบริษัทอื่นๆ
ที่เตรียมตัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
เพราะมีบริษทั แมคอื TPOLY จดทะเบียนอยูใ นตลาด
หลักทรัพยฯ มากอน จึงไมนาเปนหวงเลย เพียงแต
สิง่ ทีต่ อ งทําคือ ตองเนนความชัดเจนระหวางบริษทั
แมที่เปนบริษัทรับเหมากอสรางกับบริษัทลูกที่จะ
เอาเขาตลาดหลักทรัพยฯ ตองทําใหมีการแยกกัน
ชัดเจน5 แมจะตองมีการยุง เกีย่ วกันก็ตาม กลาวคือ
บริษทั แมไดสง คุณเชิดศักดิม์ าเปนเบอรหนึง่ ที่ TPCH
และในชวงแรกๆ ยังตองพึง่ พาผูบ ริหารและบุคลากร
ของบริษทั แม ซึง่ หนาทีข่ อง IA ก็ตอ งแนะนําวาควร
มีการพึ่งพาบริษัทแมในระดับใด และชวยแนะนํา
วิธีการวา TPCH จะตองแยกจาก TPOLY อยางไร”
ขอทีก่ งั วลคือ บริษทั ลูกทีจ่ ะเขาตลาดหลักทรัพยฯ
เคยพึ่งพาแมทุกอยาง จึงตองเริ่มดวยการแยก
สินทรัพย แยกเซิฟเวอรไอที มีสัญญาแบงพื้นที่
ภาระหนี้ สินทรัพย อื่นๆ ใหชัดเจน
“ปญหาที่พบคือฝายปฏิบัติการมักไมเขาใจวา
ทําไมตองแยกออกจากกันและแยกอยางไร หนาที่
ของผูต รวจสอบภายใน (IA) คือ ตองสามารถแนะนํา
ลูกคาไดวาจะตองปฏิบัติตัวอยางไร มีทิศทางให
พวกเขาปฏิบัติอยางชัดเจนในทุกเรื่อง ซึ่ง IA ตอง
รวมมือทํางานกับ FA ใหดี เพือ่ ใหลกู คาเห็นเปาหมาย
การปฏิบัติที่ชัดเจน เพราะถาใหบริษัททําเองเขา
จะคิดไมออก” คุณกิตติศักดิ์กลาว

คําแนะนําเรื่อง
การตรวจสอบภายใน
การทํ า งานร ว มกั น ระหว า ง
IA กับ FA เปนเรื่องสําคัญที่ตอง
มี ก ารประสานงานกั น มาก โดย
เฉพาะประเด็นการแยกทรัพยสนิ ที่
ตองทําใหเกิดความชัดเจนระหวาง
กันของบริษทั แมและบริษทั ลูก โดย
คนทํางานหลายครั้งมักจะลืมวา
บริษัทตัวเองไดแยกออกมาจาก
บริษทั แมแลว จะตองปรับจูนตรงนี้
ให ไ ด สิ่ ง ที่ IA อยากเห็ น คื อ
โครงสรางการควบคุม การแบง
อํานาจที่ชัดเจน เพราะชวงแรก
ยังมีการผสมๆ กันอยู
แนะนํ า ว า การเลื อ ก FA กั บ
IA ควรเลื อ กผู  ที่ ป ระสานงาน
สอดคลองกันไดอยางดี เพราะจะ
ไดรู ใจกันทํางานประสานกันงาย
ซึ่งปกติ FA จะเปนคนชวน IA ให
ไปทําโปรเจกต

บริษทั ที่ Spin off ตองมีความเปนอิสระจากบริษทั แมทง้ั ในดานนโยบายการบริหาร ผูบ ริหาร/บุคลากร และนโยบายการจัดการ
บัญชีและการเงิน
5
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ปรับปรุงระบบบัญชี
บริษัทที่ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีให TPCH คือ
บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
(DIA) โดยมีคุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชี
ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี ไดกลาววา “เดิม TPOLY
เปนลูกคาของ DIA อยูแลว และมีบริษัทยอยเปน
โรงไฟฟาแลว 1 แหง สําหรับบริษัทลูกคือ TPCH นี้
ผู  บ ริ ห ารให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง การ
ควบคุ ม ภายในในการทํ า บั ญ ชี ใ ห ถู ก ต อ ง โดย
คุณเชิดศักดิ์ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการไดใหความ
สําคัญในเรื่องการทําบัญชีอยางมาก กรณีที่ผูสอบ
พบประเด็ น ป ญ หาจะแจ ง ให บ ริ ษั ท ทราบทั น ที
ซึ่งทางบริษัทจะนําปญหาไปประชุมในแตละฝาย
เพื่อปรับปรุงการจัดทําสารสนเทศของแตละฝาย
เพื่อสื่อสารมายังฝายบัญชีวามีอะไรบางและตอง
สงภายในเมื่อใด มาจัดทําและปรับปรุงคูมือใน
การปฏิบตั งิ านออกมาเพือ่ ใหทกุ คนยึดเปนแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นทางเดียวกัน ซึง่ ถาไมไดความรวมมือจาก
ทุกฝายตั้งแตตนทางเชนนี้ก็จะทําใหขอมูลที่มาจัด
ทํางบการเงินไมถูกตองได”
สิ่งที่ TPCH ตองทําคือสรางความชัดเจนใน
การทํางานทุกอยางระหวาง TPOLY และ TPCH
เชน สํานักงาน ฝายบัญชี งานไอที การกําหนด
อํานาจอนุมัติเปนตน TPCH จึงไดแตงตั้งใหผูที่
มีประสบการณมาเปนผูจ ดั การฝายบัญชีของ TPCH
แยกจาก TPOLY ใหชัดเจน สงผลใหทํางานรวมกัน
ไดงายขึ้น มีระบบการทํางานชัดเจนมากขึ้น เชน
การกอสรางโครงการ หรือการทําโครงการประชา
พิจารณ ตองมีการอนุมัติโครงการและงบประมาณ
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ตัง้ แตตน การจัดซือ้ ทุกครัง้ ตองตรงตามงบประมาณ
และมีการระบุโครงการทุกครั้งตองชี้ใหเห็นวามี
กิจกรรมเกิดขึ้นจริง ผูสอบบัญชีจึงจะมองวามีคา
ใชจาย หรือมีสินทรัพยเกิดขึ้นจริง
บริษัทจัดโครงสรางของธุรกิจไฟฟาแยกออกมา
จาก TPOLY โดยไดกอตั้งบริษัท TPCH ขึ้นใหมเปน
บริษทั ยอยของ TPOLY และไดแยกธุรกิจโรงไฟฟาที่
เปนบริษัทยอยเดิมของ TPOLY มาเปนบริษัทยอย
ของ TPCH แทน และทยอยตัง้ โรงไฟฟาอีกหลายแหง
เปนบริษัทยอยหรือรวมของ TPCH ซึ่งมีการรวม
ลงทุนกับพันธมิตรหลายกลุม
สัดสวนการถือหุนในแตละบริษัทมีไมเทากัน
การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและค า ใช จ  า ยในรายการที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหมของบริษัทยอยหรือ
รวมจึงตองมีการเปดเผยและมีการแจงไปยังแผนก
ทีเ่ กีย่ วของแตแรก การทีจ่ ะไปรวมทุนเรือ่ งโรงไฟฟา
กับพารตเนอรรายใด ก็ตองมาแจงเรื่องโครงสราง
การรวมทุนรวมทั้งสัญญาการรวมทุนใหฝายบัญชี
ทราบเพื่อจะไดนํามาพิจารณาในการรับรูรายการ
เงินลงทุนดังกลาวและการเปดเผยในงบการเงิน
ภายหลังเมื่อมีการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟาจํานวน
มากขึ้น ประเด็นที่ตองพิจารณาก็มีเพิ่มมากขึ้น
เชน ความเสี่ยงเรื่องวัตถุดิบวาจะมีเพียงพอหรือไม
ซึ่ ง ในที่ สุ ด ผู  บ ริ ห ารได ทํ า การป ด ความเสี่ ย งโดย
การหาพันธมิตรทองถิ่นเขามารวมธุรกิจดวย เพื่อ
ช ว ยกั น ในการจั ด หาเชื้ อ เพลิ ง มาใช และต อ ง
พยายามดูกาํ ไรระหวางกันดวยวามีมารจนิ้ กีเ่ ปอรเซ็นต
เพื่อกําหนดตนทุนไดถูก

แกปญหาอุปสรรค
อุปสรรคของผูต รวจสอบบัญชีขอ แรกคือ เรือ่ งคน
โดยเฉพาะขั้นตอนการขอเอกสาร ในชวงแรกไมได
รับความรวมมือเพราะฝายปฏิบัติงานที่ไมใชบัญชี
เชน ฝายจัดซื้อ ฝายวิศวกรโครงการ ฝายกฎหมาย
เปนตน เห็นความสําคัญของการทําโครงการใหเสร็จ
โดยไมสนใจสารสนเทศตางๆ ที่ตองรายงานมายัง
ฝายบัญชีจงึ ทําใหขอ มูลทีฝ่ า ยบัญชีบนั ทึกไมถกู ตอง
และไมครบถวน ทางผูสอบบัญชีจึงแจงปญหา
ดังกลาวใหผูบริหารทราบวา ทุกอยางตองทําให
ถูกตองกอนยื่น Filing เพื่อปองกันปญหาที่จะเกิด
ในชวงยื่นเรื่อง สํานักงาน ก.ล.ต.อาจมีขอซักถาม
ซึ่งจะเปนการสะทอนวาบริษัทฯ ไมมีความพรอม
ในการขอเขาจดทะเบียนได
“พนักงานสอบบัญชีของบริษทั ไดมกี ารแบงงาน
ออกเปน 2 สวน โดยตรวจสอบบัญชี ทัง้ ทีเ่ ปนบริษทั
จดทะเบียน (TPOLY) และไมไดจดทะเบียน (TPCH) ซึง่
จะเตรียมยื่น Filing สิ่งที่ตองทําคือสื่อสารกับลูกคา
ใหชดั เจนใหปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีต่ อ งปดงบการเงิน
ของบริษัทยอยของ TPCH กอนและปดงบการเงิน
เฉพาะและงบการเงินรวมของ TPCH ใหผสู อบตรวจ
สวนหนึ่งแยกตางหากจาก TPOLY เพื่อใหทันเวลา
ที่กําหนดไว” คุณสุวิมลเลา

อุปสรรคตอมาคือ หลังเขาพบเพื่อหารือกับ
สํานักงาน ก.ล.ต.แลว พบวา สํานักงาน ก.ล.ต. มี
มุมมองในเรื่องพันธมิตรที่เปนบริษัทเยอรมนีซึ่ง
ไดเขามาถือหุนดวยในมุมที่ตางกับผู สอบบัญชี
กลาวคือผูสอบฯ มองวาคนไทยเปนผูบริหารหลัก
พันธมิตรไมไดมายุงเกี่ยวในการบริหารดวย แต
สํานักงาน ก.ล.ต. มองวาเปนการรวมลงทุนตาม
เงือ่ นไขในสัญญา จึงตองมีการแกไขงบการเงินใหม
จากการรับรูรายการเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย
มาเปนการรวมลงทุนแทน แตก็ไมไดใชระยะเวลา
การแกไขมากมายแตอยางใด และไมกระทบกับ
ผลการดําเนินงาน
“ปญหาของ TPCH คือบริษทั แมกบั บริษทั ลูกตอง
มีการเตรียมการใหพรอม อะไรทีเ่ ปนแชรเซอรวสิ ให
ใชบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แลวเปดเผยขอมูลระหวาง
กันใหถูกตอง งานทุกอยางจะใชปนกันไมได สิ่งที่
อยากแนะนํา TPCH คือเรือ่ งแชรเซอรวสิ เพราะการ
ถือหุนของบริษัทยอยแตละแหงก็ไมเทากัน ดังนั้น
แตละแหงก็ควรมีการแบงใหชัดเจน” คุณสุวิมลให
ขอคิด
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คําแนะนําเรื่องการตรวจสอบบัญชี
บริษัทตองวาจางนักบัญชีที่มีความรู มีคุณภาพ ใหความสนใจเรื่องมาตรฐานบัญชี
ไมควรใหผสู อบบัญชีมาชวยเหลือทุกขัน้ ตอน และตองติดตามมาตรฐานบัญชีทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
ถาเปนนักบัญชีที่มีคุณภาพ วันหนึ่งก็สามารถเติบโตในบทบาทของ CFO ได ที่สําคัญที่สุด
ผูบ ริหารตองใหความสําคัญกับระบบควบคุมภายใน ตองไมมคี วามลับและตองมีการสือ่ สาร
ตอแผนกบัญชีเสมอ และการสื่อสารก็ตองมีสารสนเทศที่เปนหลักฐาน ไมกระทําดวยวาจา
เพียงอยางเดียว ผูส อบบัญชีตอ งมีหนาทีท่ าํ งานยิง่ กวานักสืบทีต่ อ งมีการตัง้ ขอสงสัย สังเกต
วาการรับรูรายการอันไหนเปนคาใชจายอะไรเปนทรัพยสินหรือหนี้สิน ตองดูวาผูบริหารมี
จรรยาบรรณหรือใหความรวมมือมากนอยแคไหนดวย เพราะผูส อบบัญชีสว นใหญกต็ อ งการ
รับงานที่มีความปลอดภัยสําหรับตัวเขาดวยเชนกัน

ปรับโครงสรางผูถือหุน
การนํ า บริ ษั ท ฯ เข า ไปจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยฯ ตองมีการปรับเปลีย่ นโครงสรางผูถ อื หุน
โดยตองมีผูถือหุนรายยอยเพิ่มเขามาเพื่อใหเปน
บริษทั มหาชน สงผลใหผบู ริหารตองลดสัดสวนการ
ถือหุนลดลง
ตัวอยางเชน กอนการเสนอขายหุน ตอประชาชน
ครัง้ แรก (IPO) TPOLY ถือหุน TPCH รอยละ 66.2 และ
หลังเสนอขาย IPO สัดสวนจะลดลงเหลือรอยละ
51.39 สวนผูถือหุนรายยอยจากรอยละ 32.2 เหลือ
สัดสวนรอยละ 25 คุณไชยณรงค จันทรพลังศรี เดิม
ถือรอยละ 1.6 เหลือสัดสวนรอยละ 1.25 และทีเ่ หลือ
อีกรอยละ 22.36 จะเปนการขาย IPO ใหกบั ประชาชน
ทั่วไปและกรรมการ พนักงาน ผูบริหารบริษัทและ
บริษัทยอย
คุณเชิดศักดิ์ บอกวา ประเด็นเรือ่ งการปรับสัดสวน
การถือครองหุนเปนสิ่งที่มีการคุยและหารือกับทาง
FA มาโดยตลอดและยึดนโยบายที่คุณเจริญมอง
ภาพของธุรกิจนี้ไวแลววา การทําธุรกิจสัมปทาน
ในระยะยาวไมมีทางที่บริษัทจะโตไดเพียงคนเดียว
จําเปนตองหาพันธมิตรมาชวยกันทําใหมกี ารเติบโต
ซึ่ง TPCH มีพันธมิตรทั้งหมด 3 กลุม คือ
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• กลุมวิศวกรรม บริษัท EnBW ของเยอรมนี
ทีเ่ ขามาลงทุนในโรงไฟฟาชางแรก และตอดวย
โรงไฟฟาที่ทุงสังฯ และโรงไฟฟามหาชัยฯ
• กลุม โอปอเรเตอร เพราะตอนทีบ่ ริษทั ฯ เริม่
ทําโรงไฟฟาชางแรกในชวงแรก มีความเสีย่ ง
เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีประสบการณในการ
จายไฟ แตบริษัทฯ มีพารตเนอรเปนบริษัท
ทีถ่ อื หุน ในโรงไฟฟาอืน่ ๆ ในประเทศ และทํา
หน า ที่ จั ด หาเชื้ อ เพลิ ง และบริ ห ารจั ด การ
โรงไฟฟา จึงถือวาเปนการปดความเสีย่ งของ
การดําเนินธุรกิจ
• กลุมที่เปนซัพพลายเออรเชื้อเพลิงรายใหญ
ของภาคใต ไดเขามาถือหุนใน TPCH ถึง 2
บริษัท
“ทุกวันนีถ้ อื วา TPCH ไดพารตเนอรทคี่ อ นขางดี
เปนการผสมระหวาง 3 สวน วิศวกรรม โอปอเรเตอร
และซัพพลายเออร ซึ่งพารตเนอรทั้งสามไดทําให
โมเดลธุรกิจแข็งแกรงและจะตองเติบโตไปดวยกัน
แนวคิดและปรัชญาของพารตเนอรจะตองเหมือนกัน
มีความโปรงใส ไมใชเลือกวาเพราะเขาเปนโรงไม
ที่ใหญ แตเลือกเขาเพราะเขามีแนวคิดที่เหมือนกัน
กับเราได” คุณเชิดศักดิ์กลาว

ยื่นแบบคําขอฯ
และแบบ Filing ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต.
เมื่ อ มี ก ารกํ า หนดชั ด เจนแล ว ว า การปรั บ
โครงสรางธุรกิจก็เพื่อตองการ Spin off ออกจาก
บริษัทแมคือ TPOLY ใหชัดเจน ดังนั้นในชวงกอน
ที่จะทําการยื่น Filing ประมาณ 7-8 เดือนนั้น
ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายในและ FA จึงทํางาน
ในลักษณะประสานงานรวมกันมาโดยตลอด มีการ
หารือเกีย่ วกับการพัฒนาโครงการกอสรางโรงไฟฟา
การบันทึกตนทุนคาใชจา ยตางๆ เพือ่ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานบัญชี
“งานทุกอยางดําเนินการควบคูกันไปหมด เพื่อ
ใหบรรลุเปาหมาย สามารถเขาตลาดหลักทรัพยฯ
ไดทันในปลายป 2557” คุณอนงคซึ่งเปน FA กลาว
TPCH เลือก บล.ทรีนิตี้ ทําหนาที่เปนผูจัดการ
การจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจั ด จํ า หน า ย
(Underwriter) โดยมีผรู ว มจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายอีก 3 รายคือบริษัทหลักทรัพย เคที ซี
มิโก จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด
(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน
จํากัด (มหาชน)

วันสําคัญ
ปที่ศึกษาเรื่อง IPO

2555

แตงตั้ง FA

2555

แตงตั้งผูสอบบัญชี

2556

แตงตั้ง IA

2556-2557
ยื่น Filing

15 กรกฎาคม 2557
เขาเทรด

8 มกราคม 2558
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ที่มาของการกําหนดราคาหุน
TPCH ต อ งการสานต อ สิ่ ง ที่ คุ ณ เจริ ญ ทํ า ไว
คือ ตองใหผูถือหุนรูสึกยินดีและพอใจที่จะเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ขณะทีใ่ นตอนนัน้
TPOLY กลับมีผลดําเนินงานอยูใ นชวงวิกฤต เพราะ
ผลประกอบการและงบการเงินออกมาไมดี ผูบ ริหาร
TPCH จึงตองการใหสทิ ธิก์ ารซือ้ หุน TPCH กับผูถ อื หุน
ของ TPOLY ดวย หรือที่เรียกวา Pre-emptive Right
รวมทั้ ง จั ด สรรหุ  น จํ า นวนหนึ่ ง ขายให นั ก ลงทุ น
สถาบันดวย เพื่อชวยใหราคาหุนมีเสถียรภาพ
FA ใหคําแนะนําในตอนนั้นวา ผูบริหารตอง
กํ า หนดให ชั ด เจนว า ต อ งการเสนอขายหุ  น ให
นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายยอยในสัดสวน
เทาไร ถาตองการใหมีผูลงทุนสถาบัน การจะทํา
Pre-emptive Right ไปใหผถู อื หุน เดิมก็ตอ งมีจาํ นวน
ที่นอยลงกวานี้
ในตอนแรกคณะกรรมการบริษัท TPCH อนุมัติ
ใหทํา Pre-emptive Right ใหผูถือหุน ของ TPOLY
ในอัตรา 20 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมในราคาจองซื้อ
แตเมื่อมีการประชุมผูถือหุนของ TPOLY ไดมีมติ
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรใหผูถือหุนเพิ่มขึ้น โดย
เปลี่ยนอัตราสวนเปน 10 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม
“ผูถือหุนใหเหตุผลวาไดถือหุน TPOLY มานาน
หลายปแลว ทําใหไมมีหุนเหลือที่จะเสนอใหนัก
ลงทุนสถาบัน ซึง่ ทําใหผถู อื หุน ทุกฝายแฮปป อีกทัง้
ในจํานวนหุนที่เสนอขาย IPO ใหประชาชนและ
ผูถือหุน TPOLY ทั้งหมด 89 ลานหุน หากแบงขาย
ใหนักลงทุนสถาบัน 50 ลานหุน ก็ถือวามีสัดสวน
นอยเกินไป” คุณอนงคกลาว
สําหรับการกําหนดราคาขาย IPO ในตอนนัน้ เปน
กรณีที่ฮือฮามาก เพราะมีอัตราสวนราคาตอกําไร
(P/E Ratio) สูงถึง 159.40 เทา แตทง้ั หมดก็ตง้ั อยูบ น
พื้นฐานการประเมินมูลคาหุนดวยวิธีคิดลดกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF)
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โดยไดกําหนดราคาหุน ที่มาจากการคํานวณราคา
ในชวงปลายๆ ของชวงราคาที่คํานวณได และคา
P/E ระดับดังกลาวไดคํานวณจากกําไร 12 เดือน
ยอนหลัง ซึ่งรับรูรายไดจากการขายไฟฟาเพียง
1 โครงการที่มีกําลังการผลิตไฟฟา 10 เมกะวัตต
เทานั้น
แตบริษทั ยังทําธุรกิจในระยะยาว วันหนึง่ มูลคา
ของบริษัทก็จะตองสะทอนออกมาในสิ่งที่บริษัทได
ดําเนินการไป กลาวคือมีสัญญาซื้อขายไฟ (PPA)
เทากับกําลังการผลิตของโครงการในอนาคตตาม
ทีไ่ ดประเมินมูลคาหุน ไว ซึง่ ก็ตอ งทําการเทียบเคียง
ใหฝายจัดการไดพิจารณาดวย
อยางไรก็ตาม การกําหนดราคาหุนก็ตองรักษา
สมดุลระหวาง 2 สวน คือ TPCH ตองไดเงินระดม
ทุนที่เพียงพอกับโครงการที่จะไดลงทุนในอนาคต
ในขณะเดียวกันผูถ อื หุน TPOLY และผูถ อื หุน รายใหม
ควรไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมดวยเชนกัน
ราคาที่กําหนดนี้คาดวาจะทําใหบริษัทฯ ไดเงิน
จากการระดมทุนตามเปาและเปนราคาที่นาจะ
สามารถใหผลตอบแทนกับผูถ อื หุน และสรางมูลคา
เพิ่มที่ผูถือหุนจะไดเพิ่มในอนาคตอีก การกําหนด
ราคา IPO 12.75 บาท ถือเปนราคาที่ใหสวนลด
ประมาณ 12-15% เพราะเปนธุรกิจโรงไฟฟาที่มี
ความเสี่ยงนอยมาก ราคาหุนที่ถือตอไปจะสะทอน
หรือลอไปกับผลประกอบการที่เติบโตของบริษัทฯ
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต” คุณอนงคกลาว
ดานวัตถุประสงคของการใชเงินจากการเขา
ตลาดหลักทรัพยฯ เพือ่ นําไปลงทุนขยายธุรกิจ รวมถึง
กอสรางโรงไฟฟา สวนทีเ่ หลือจะนําไปใชเปนเงินทุน
หมุ น เวี ย นในการดํ า เนิ น การโครงการโรงไฟฟ า
บริษทั ไดใหความสําคัญกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟา
โดยการรับฟงความคิดเห็นของคนในชุมชนและ
ส ง เสริ ม ให พ วกเขามี อ าชี พ และรายได ที่ ยั่ ง ยื น

บริษทั ฯ ไดจดั ตัง้ โครงการกองทุนชุมชนรอบโรงไฟฟา
ขึ้น ซึ่งทุกหนวยการผลิตกระแสไฟฟาที่โรงงาน
ผลิตได จะสมทบเงิน 1 สตางคตอหนวยผลิตไฟฟา
ให แ ก ก องทุ น ของคณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การ
พลังงาน เพือ่ ใหสามารถนําไปพัฒนาชุมชนในสวน
ตางๆ ได รวมถึงในป 2556 ไดมีการสมทบเงินทุน
เพิ่มเติมใหแกหมูบานรอบโรงไฟฟา 5 หมูบาน
หมูบานละ 100,000 บาทเพื่อสนับสนุนโครงการ
ตางๆ ของชุมชนอีกดวย
TPCH มีเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน
โดยเปาหมายระยะสัน้ ภายในป 2560 บริษทั ฯ จะมี
โรงไฟฟาชีวมวลที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย มี
กําลังการผลิตติดตั้งรวมไมตํ่ากวา 100 เมกะวัตต
ที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยและมีกําลังการผลิต
ติดตั้งรวมไมตํ่ากวา 80 เมกะวัตต
ส ว นเป า หมายการดํ า เนิ น ธุร กิ จ ในระยะยาว
5 ป หรือภายในป 2562 บริษัทฯ จะมี 1) โรงไฟฟา
ชีวมวลทีเ่ ริม่ ดําเนินการเชิงพาณิชย มีกาํ ลังการผลิต
ติดตัง้ รวมไมตา่ํ กวา 150 เมกะวัตต และ 2) บริษทั ฯ
จะเขาซื้อกิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน

ทัง้ ในและตางประเทศ ซึง่ การดําเนินธุรกิจทีผ่ า นมา
บริษทั ไดบรรลุเปาหมายทีต่ งั้ ไวเกือบทัง้ หมด เพราะ
ฉะนั้นนักลงทุนจึงสามารถมั่นใจไดวาบริษัทจะมี
อัตราการเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง
TPCH เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย mai
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ในกลุมอุตสาหกรรม
ทรัพยากร มีทุนชําระแลว 400 ลานบาท ประกอบ
ดวยหุนสามัญเดิม 310.55 ลานหุน และหุนสามัญ
เพิ่มทุน 89.45 ลานหุน คิดเปนรอยละ 22.36 ของ
จํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมด
ของบริษทั ภายหลังการเสนอขายหุน สามัญเพิม่ ทุน
ในครั้งนี้
โดยจําหนายใหนักลงทุน 2 กลุมหลัก แบงเปน
หุนจํานวน 50.39 ลานหุน เสนอขายใหแกผูถือหุน
ของ TPOLY ตามสัดสวน (Pre-emptive Right) หุน
จํานวน 39.06 ลานหุนเสนอขายใหแกประชาชน
เปนครั้งแรก (IPO)
โดยการเสนอขายหุน ใหมแกประชาชนทัว่ ไปเปน
ครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) มีราคาหุนละ
12.75 บาท

วางกลยุทธโรดโชว
TPCH ทําโรดโชว 4 จังหวัดไดแก เชียงใหม
ขอนแกน หาดใหญ กรุงเทพฯ ประเด็นสําคัญคือ
การใหความรูความเขาใจในธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวล
(ไบโอแมส) วามีขั้นตอนการดําเนินการอยางไร
เนื่องจากในชวงนั้นมีธุรกิจพลังงานแสงอาทิตยที่
ไดรับความสนใจจากนักลงทุน โดยเฉพาะการที่
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไดแอดเดอร 8 บาท
แตไบโอแมสไดเพียง 0.30 บาท
แต สิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท ต อ งสื่ อ สารให นั ก ลงทุ น ทราบ
คือเรื่องจุดแข็งของไบโอแมสนั่นคือ ถามีเชื้อเพลิง
เพียงพอ โรงไฟฟาไบโอแมสจะสามารถผลิตไฟฟาได

24 ชั่วโมง เทียบกับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
หรือโซลารเซลลทําไดเพียง 4-5 ชั่วโมงสูงสุด และ
การที่บริษัทไมวาไปอยูตรงไหนเราสามารถสราง
งานใหกบั ชุมชน สรางเศรษฐกิจ เพราะบริษทั จะรับ
ซื้อเศษและซากไมทุกอยาง ขณะที่โซลารจะทําให
เกิดเศรษฐกิจชุมชนและการจางงานที่นอยกวา
สําหรับกลยุทธตอเนื่องหลังจากโรดโชวแลว
บริษัทฯ ไดวาจางบริษัทประชาสัมพันธชื่อบริษัท
ไออาร เน็ทเวิรก จํากัด ทําหนาที่เผยแพรขอมูล
ใหสื่อมวลชนไดรูจัก ตั้งแต หนังสือพิมพ นิตยสาร
วิทยุ โทรทัศน และขาวผานออนไลน
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พบนักลงทุนอีกครั้ง หลังเขาตลาดหลักทรัพยฯ
1 ปผา นไปหลังจากเขาไปอยูใ นตลาดหลักทรัพย
mai ตองเขารวมงานบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน
(Opportunity Day) ซึง่ ตลาดหลักทรัพยฯ ไดจดั งานนี้
ให กั บ นั ก ลงทุ น เป น ประจํ า ทุ ก ไตรมาส รวมทั้ ง
ดํา เนิ น การประชุ ม ผู ถือหุนซึ่งเปนภารกิจสําคัญ
ที่ตองดําเนินการเปนประจําทุกป การจัดเตรียม
เอกสาร จัดทํารายงานประจําป
ภารกิจดังกลาวเปนสิ่งที่คุณเชิดศักดิ์ไดผานมา
หลายครั้งแลว ตั้งแตสมัยทํางานใน TPOLY เพราะ
นอกจากจะทํางานในฝายพัฒนาธุรกิจแลว เขายังรัง้
ตําแหนงนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation: IR)
ของบริษัทดวย จึงทําใหมีประสบการณพบเจอทั้ง
นักลงทุนและนักวิเคราะหมาระดับหนึ่งแลว

ขอมูลทางการเงิน
สินทรัพย
หนี้สิน
ทุนชําระแลว
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาทตอหุน)
Market Cap
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(หนวย: ลานบาท)
ป 2556

ป 2557

ป 2558

1,183
525
311
658
194
12
0.53

3,082
1,134
401
1,948
262
29
0.09
5,100

3,294
1,157
401
1,772
323
47
0.12
6,780

(ณ ราคา IPO)

(ณ 31 มี.ค. 59)

คําแนะนํา
จาก TPCH
หลังจาก TPCH เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
mai บริษัทฯ ไดรับประโยชนหลายอยาง ที่เห็นได
อยางชัดเจนคือ ตนทุนทางการเงินลดลง เม็ดเงินที่
ระดมทุนก็ไมตองมีหลักประกันใดๆ อีกทั้งยังไดเขา
มาจดทะเบียนในชวงที่ธุรกิจพลังงานทางเลือกเริ่ม
เปนที่สนใจและรูจักของคนทั่วไปมากขึ้น ที่สําคัญ
ทําใหมโี อกาสทีจ่ ะใชเครือ่ งมือการเงินอืน่ ๆ อีกมาก
ไมวา จะเปน การออกหุน กู กองทุนโครงสรางพืน้ ฐาน
คุณไชยณรงคบอกดวยวา การไดมีโอกาสได
ไปโรดโชวที่ตางประเทศอยาง สิงคโปร ฮองกง
ทําใหไดเห็นวามีเครือ่ งมือทางการเงินตางๆ ในตาง
ประเทศที่ใหเลือกใชไดมาก และยังมีกองทุนสวน
บุคคลเขามาติดตอบริษทั เรือ่ ยๆ จึงเห็นไดวา บริษทั
จะไดรับเงื่อนไขดอกเบี้ยที่ดีมาก

“ตอนนี้ก็กําลังคุยกับ CFO วาอาจจะเริ่มทํา
เรตติงบริษทั เพือ่ ขยายการลงทุนหรือการรีไฟแนนซ
หนี”้
ส ว นเรื่ อ งที่ คุ ณ เชิ ด ศั ก ดิ์ ชื่ น ชมอย า งมากคื อ
การที่ไดเห็นชัดเจนวาทีมงาน mai มีบริการดีและมี
เครือขายเน็ตเวิรกที่ดีมาก
สําหรับอุปสรรคคือ บริษัทตองการเขาตลาด
หลักทรัพย mai โดยเร็ว แตสงิ่ สําคัญทีส่ ดุ คือผูบ ริหาร
จะตองมีความรูชัดเจน และมีพี่เลี้ยงเกงและดีมาก
มีการแยกสินทรัพย หนี้ บุคลากร และทุกๆ อยาง
ออกจากกันอยางชัดเจน
“สิ่งสําคัญที่สุดคือการปรับเปลี่ยน Mind Set
ของพนักงานและคนในองคกร” คุณเชิดศักดิ์กลาว
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พาองคกรไปสูความยั่งยืน
แม TPOLY และ TPCH มีการแยกธุรกิจและ
โครงสรางผูถือหุนออกจากกันอยางชัดเจน แตยัง
มีความสัมพันธเปนพันธมิตรทางธุรกิจทีเ่ หนียวแนน
และใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดย TPOLY จะ
เปนผูร บั เหมาหลักในการกอสรางโรงไฟฟาให TPCH
“แตไมจาํ เปนตองผูกมัด ขึน้ อยูก บั การหารือรวมกับ
ผูถ อื หุน และผานมติคณะกรรมการกอน โดยขัน้ ตอน
ทุกอยางก็ตองมีการจางประเมินสภาพแวดลอม
ทําทุกอยางการดําเนินที่ตองมีความโปรงใส และมี
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี” คุณเชิดศักดิ์กลาว
อยางไรก็ดี TPCH สามารถตอบโจทยลดความ
ผันผวนและความเสี่ยงของธุรกิจรับเหมากอสราง
ที่ TPOLY ดําเนินการอยู เพราะธรรมชาติของธุรกิจ
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รับเหมายิ่งโตจะยิ่งมีความผันผวนของธุรกิจ การมี
TPCH จะชวยให TPOLY สามารถสรางกระแสเงินสด
ดวยการที่ TPCH จายปนผลกลับไปทีบ่ ริษทั แม และ
แมก็จะมีเงินใชในการขยายธุรกิจอีกดวย
แนวทางการทําธุรกิจของ TPCH เปนไปตามที่
คุณเจริญ จันทรพลังศรี ผูกอตั้งที่ไดวางรากฐาน
นโยบายและใหแนวทางไวคือไมไดโตคนเดียว แต
ตองใหพนั ธมิตรเติบโตไปดวย หรือการวางโครงสราง
ธุรกิจที่ใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายมีความมั่งคั่งและ
เติบโตอยางยั่งยืนไปดวยกัน (Wealth to Shareholder) เปนจุดที่ทําใหบริษัทมีการเติบโตไดเอง
อยางชัดเจน

XO นํารสชาติ ไทย
สูซูเปอรมารเก็ตโลก

XO

บริษัท เอ็กโซติค ฟูด จํากัด (มหาชน) หรือ XO
เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ดวยมูลคาหลักทรัพย
ตามราคาตลาด 770 ลานบาท มีมูลคาระดมทุน
154 ลานบาท บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและสงออก
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งปรุ ง รสอาหาร เครื่ อ งประกอบ
อาหาร ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งดื่ ม จากผั ก และผลไม
และผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารสํ า เร็ จ รู ป และกึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป
ปจจุบันมีสินคากวา 300 รายการ สงขายไปยัง
ประเทศตางๆ กวา 50 ประเทศทัว่ โลก ภายใตแบรนด
EXOTIC FOOD, THAI PRIDE, FLYING GOOSE,
COCO LOTO และอื่นๆ โดยป 2557 มีรายไดรวม
738.81 ลานบาท

ความมุงมั่นบวกโอกาส
จึงเกิด XO
หลังเรียนจบมัธยมจาก International School
Bangkok (ISB) ในป 2535 คุณจิตติพร จันทรัช ได
ไปเรียนตอที่ประเทศอเมริกา และสวนใหญจะทํา
อาหารทานเอง จึงเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจ
ซอส เครื่องแกง และเครื่องประกอบอาหารไทยใน
ตางประเทศ นับเปนจุดเริ่มตนในการสรางธุรกิจ
สงออกซอสไทยไปสูครัวโลกของ “เอ็กโซติค ฟูด”
คุณจิตติพรเลาวา บอยครั้งที่เขาและเพื่อนนึก
อยากทานอาหารไทย จึงไปซื้อเครื่องปรุงรสและ
เครื่องประกอบอาหารในหางและซูเปอรมารเก็ต
ชั้ น นํ า ซึ่ ง มี ซ อสและเครื่ อ งปรุ ง จากญี่ ปุ  น จี น
อินโดนีเซีย เม็กซิโก ฯลฯ แตไมมที ม่ี าจากเมืองไทย
หรือหากมีก็พบวาเครื่องปรุงอาหารไทยไมหลาก
หลาย หายาก ไมมคี าํ อธิบายในการปรุงอาหารเปน
ภาษาอังกฤษ หลายรายการก็ใกลหมดอายุ และ
การออกแบบก็ไมดงึ ดูดใหลกู คารูส กึ อยากซือ้ สินคา
ทําใหมีแนวคิดวา ถาเราทําซอสและเครื่องปรุงของ
ไทยใหมแี พ็กเกจสวยๆ มีหลายรสชาติ และมีฉลาก
สอนวิธที าํ เปนภาษาอังกฤษ ก็นา จะมีโอกาสขายได

ปลายป 2541 คุณจิตติพรจึงตัดสินใจกลับมา
เมืองไทย แมจะยังเรียนไมจบปริญญาตรีแตกไ็ มใช
อุปสรรค เพราะมั่นใจวา จะเอาจุดออนที่พบและ
ชองวางที่เห็น มาสรางโอกาสในการทําธุรกิจของ
ตนเอง ดวยแนวคิดที่สําคัญคือ หากคิดอะไรแลว
ตองรีบลงมือทํา เพราะบางทีโอกาสจะมาก็มาเลย
อยาปลอยใหผานไป และตองการเห็นสินคาและ
เครือ่ งปรุงตางๆ ของประเทศไทยเปนทีร่ จู กั มากยิง่ ขึน้
โดยเริ่มตนจากการออกไปสํารวจอาหารไทยยอด
นิยมทีข่ ายกันอยูใ นทองตลาด จนไดรสชาติของซอส
และเครื่องปรุงอาหารไทยหลักๆ ประมาณ 20-30
รายการ จึงนําไอเดียธุรกิจเรื่องการทําซอสปรุงรส
สงไปขายตามซูเปอรมารเก็ตในเมืองนอกไปคุยกับ
นองสาว (คุณวาสนา จันทรัช)
“จริงๆ ที่บาน คุณพอคุณแมก็ทําธุรกิจสงออก
อาหารสําเร็จรูปและอาหารแชแข็งอยูแลว แตสง
ไปขายในรานเอเชียในลักษณะซื้อมาขายไป แต
ผมไมอยากขายในรานเอเชียอยางเดียว เพราะมอง
วาโอกาสธุรกิจซอสปรุงรสในตลาดโลกใหญมาก”

IPO CASE STUDY 081

ดวยความมุงมั่นของสองพี่นอง ซึ่งขณะนั้น
พี่ชายอายุราว 26 ป สวนนองสาวอายุเพียง 21 ป
ไดรว มกันกอตัง้ บริษทั เอ็กโซติค ฟูด จํากัด หรือ XO
ขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2542 ดวยทุนจดทะเบียน
เริม่ ตน 1 ลานบาท โดยชวงแรกเปนการวาจางผลิต
(OEM) แลวสงออกไปขายภายใตแบรนด Exotic
Food เริม่ ทําตลาดจากการออกงานแสดงสินคาปละ
10-15 งาน
“หลังจากออกงานแสดงสินคาก็มลี กู คาจากยุโรป
ใหความสนใจเขามาถามคอนขางมาก “ยี่หอคุณ
ดูดีนะขายที่ไหนบาง” ผมบอกวา “กลุมเปาหมาย
ของสินคาผมคือ Mainstream ดังนั้น ผมตองการ
เขาไปใน Retailer ของประเทศคุณ” เพราะสมัยนั้น
ผูผลิตซอสไทยยังไมมีใครจับตลาดกลุมนี้ ทุกคน
พยายามจับตลาดเอเชีย เพราะเขาไมรวู า ตลาดตรงนี้
ขายได ซึ่งจริงๆ วันนั้นเราก็ยังไมรูหรอกวาจะเปน
ยังไง แตก็พูดจากความตั้งใจของเรา ฉะนั้น ลูกคา
กลุมยุโรปซึ่งเปนลูกคากลุมแรกๆ ที่เราไดมา ก็
เพราะเขาคิดแบบเดียวกับเรา คือเขาอยากเปด
ตลาดใหม”
กิจการของ XO เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตามความ
นิยมอาหารไทยในตลาดโลก บวกกับฉลากสินคา
ที่มีความโดดเดน และรสชาติสินคาก็ถูกใจลูกคา
ตางชาติ ในป 2543 บริษัทจึงตัดสินใจสรางโรงงาน
เพื่อผลิตสินคาเอง ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี จากวันนัน้ สูว นั นีผ้ า นไป 16 ป บริษทั ฯ
ไดรบั การตอบรับจากลูกคาเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง จึง
ตัดสินใจสรางโรงงานแหงที่ 2 ในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อขยายตลาดซอสของ
บริษัทใหมีความแข็งแกรง และปจจุบันบริษัทผลิต
สินคาเอง 75% อีก 25% เปนการซื้อมาขายไป เพื่อ
ใหมีสินคาครอบคลุมความตองการของผูบริโภค
โดยความหลากหลายของสินคาภายใตยี่หอของ
XO ในขณะนี้มีมากถึงกวา 700 รายการซึ่งถือเปน
จุดแข็งขอหนึ่งของบริษัทฯ
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ปจจุบนั สินคาของบริษทั แบงเปน 5 กลุม หลักๆ
ไดแก 1. กลุมซอสปรุงรสและนํ้าจิ้มตางๆ 2. กลุม
เครื่ อ งแกงและเครื่ อ งประกอบอาหาร 3. กลุ  ม
เครือ่ งดืม่ 4. กลุม อาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทาน
และ 5. กลุมอาหารกึ่งสําเร็จรูปและสําเร็จรูปอื่นๆ
โดยรายไดจากกลุมซอสปรุงรสและนํ้าจิ้ม คิดเปน
สัดสวนประมาณ 60% ของยอดขายทั้งหมด
XO มีการจัดจําหนายสินคาเพื่อการสงออกคิด
เปนสัดสวนกวา 99% ของรายไดจากการขายสินคา
ทั้งหมด อีกไมถึง 1% เปนการขายภายในประเทศ
ลูกคาเปาหมายคือ บริษทั ผูน าํ เขาและผูจ ดั จําหนาย
สินคา ทั้งรายใหญและรายกลางในแตละประเทศ
โดยสงออกไปประเทศตางๆ กวา 60 ประเทศทัว่ โลก
โดยลูกคาสวนใหญอยูในทวีปยุโรป
จะเห็นไดวา นอกจากการเปนผูบ ริหารทีก่ ลาคิด
กลาทํา เพือ่ ใหมคี วามแตกตางในการสรางอะไรใหมๆ
แลว กาวตอไปคือการทําใหบริษัทที่สรางขึ้นมีการ
เติบโตอยางแข็งแกรง ประกอบกับความชืน่ ชอบของ
คุณจิตติพรในการลงทุนตั้งแตเด็ก เริ่มตั้งแตสมัยที่
เรียนอยูโรงเรียนนานาชาติ ISB ในวิชาที่เกี่ยวของ
กับการลงทุน ตอนนั้นเริ่มตนจากการเรียนรูเรื่อง
หุนกระดาษ และพอไดทดลองเลนก็ไดกําไร จึง
ทําใหมีความสนใจในเรื่องนี้เปนพิเศษ การเขา
ตลาดหลักทรัพยฯ จึงเปนอีกความฝนหนึ่ง ซึ่ง
ไมเพียงแคความชื่นชอบในเรื่องการลงทุนอยาง
เดียวเทานั้น แตเพราะตองการสรางธุรกิจใหเติบโต
อยางยั่งยืนอีกดวย
คุ ณ จิ ต ติ พ รและคุ ณ วาสนาจึ ง เห็ น ตรงกั น ว า
ควรจะนําบริษัทเขาจดทะเบียนระดมทุนในตลาด
หลักทรัพยฯ เพื่อรักษาความเปนผูนําในธุรกิจผลิต
และสงออกซอสปรุงรสและเครื่องประกอบอาหาร
ภายใตแบรนดของตัวเอง ที่มีความหลากหลาย
ของประเภทสินคามากที่สุด และเพื่อยืนหยัดใน
เปาหมายของการเปนแบรนดไทยระดับสากลที่
เผยแพรรสชาติไทยไปทั่วทุกมุมโลก

เตรียมความพรอม
สูการเขาตลาดหลักทรัพยฯ
ความตั้ ง ใจที่ จ ะนํ า XO เข า จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ของคุณจิตติพร เริม่ ตน
ครัง้ แรกในป 2552 และไดเขาไปปรึกษากับทีป่ รึกษา
ทางการเงิน (FA) คือคุณวรชาติ ทวยเจริญ (ขณะนัน้
ยังไมไดทํางานที่ บริษัท ฟนเน็กซ แอดไวเซอรี่
จํากัด หรือ FINNEX) ซึ่งครั้งนั้นคุณวรชาติบอกวา
บริษัทยังไมพรอม โดยเฉพาะเรื่องระบบบัญชี
แมจะถูกปฏิเสธ แตคุณจิตติพรก็ไมยอมแพ
เขากลับมาศึกษาและปรับปรุงระบบภายในบริษัท
ดวยตัวเอง กระทั่งตนป 2555 ก็ไดวาจาง อดีต
สมุหบัญชีในบริษัทคุณพอของภรรยาคุณจิตติพร
ซึ่ ง เคยทํ า งานกั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยฯ มากอนมาเปนที่ปรึกษา เพื่อใหมา
แนะนําเรือ่ งการเตรียมตัวเขาตลาดหลักทรัพยฯ ใน
เบื้องตน กลางป 2555 ทางที่ปรึกษามองวา XO มี
ความพรอมที่จะเริ่มตนกระบวนการเตรียมตัวเขา
ตลาดหลักทรัพยฯ อยางจริงจังไดแลว จึงแนะนํา
ใหจัดหาผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเขามาตรวจสอบงบการ
เงินของบริษัท

XO ไดติดตอกับบริษัทตรวจสอบบัญชีที่อยูใน
กลุม Big 4 จํานวน 2 บริษัท ใหเขามาตรวจสอบ
บัญชี (Audit) ตามคําแนะนําของทีป่ รึกษา เนือ่ งจาก
เห็นวา หากไดผูสอบบัญชีที่เปนที่ยอมรับในระดับ
สากล จะชวยใหบริษัทไดรับการยอมรับในตลาด
สากลมากขึน้ โดย XO ไดแตงตัง้ KPMG เปน Auditor
ในเดือนพฤษภาคม 2555
คุณปยะ เสรีนริ าช ในฐานะ Auditor เลาวา กอน
จะตกลงเริ่มงานกับ XO เขาเริ่มตนจากการพูดคุย
อยางตรงไปตรงมากับคุณจิตติพรและ CFO ของ XO
ถึงความพรอมของระบบบัญชีและระบบควบคุม
ภายในของบริษัท ณ วันนั้น รวมถึงสอบถามถึง
ประเด็นทางบัญชีจากผูสอบบัญชีคนเกาอีกดวย
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“ผมเจอลูกคา IPO เยอะ ทุกคนจะบอกวาพรอม
แตวา มาตรฐานความพรอมของแตละคนไมเหมือน
กัน คุณคิด (คุณจิตติพร) เปนหนุม ไฟแรง อยากเขา
ตลาดหลักทรัพยฯ ใหเร็วที่สุด ผมในแงผูสอบบัญชี
ก็ตองรับขอมูลมากอน แลวมาดูวาการทํางานจะมี
ความเปนอิสระไหม ทรัพยากรของเราเองพรอมไหม
สอดคลองกับแผนของลูกคาหรือไม หลังจากพิจารณา
แลวจึงแจงไปยัง XO วาจะเปนผูส อบบัญชีให” คุณ
ปยะเลา
ทั้งนี้ เพื่อยนระยะเวลาและลดคาใชจายใน
กระบวนการเตรียมตัวเขาตลาดหลักทรัพยฯ คุณ
ปยะใหมุมมองวา ทีมงานกลุมแรกที่บริษัทควร
สรรหากอน คือผูต รวจสอบภายใน (Internal Auditor:
IA) เพราะการปรับปรุงระบบงานคอนขางใชเวลานาน
และในการทํางานของ IA สิ่งที่บริษัทจะไดรับคือ
รายงานผลประเมินการควบคุมภายใน ทําใหมบี ญ
ั ชี
รายการหรือเช็กลิสต เพือ่ นําไปปรับปรุงกระบวนการ
และระบบการทํางานสวนตางๆ ไดดีขึ้น
“บริษทั แหงหนึง่ มีระบบควบคุมภายในดีหรือไม
ตองการใหมีคนมาบอก การจาง External Auditor
ไมตอบโจทย เพราะในแงการทํางาน ผมจะดูเฉพาะ
งานทีผ่ มทํา ดวยวิธกี ารของผม แตคนปวยทีไ่ มรวู า

ตัวเองปวยตรงไหน ตองไปพบอายุรแพทยเพื่อเช็ก
ความผิดปกติของสวนตางๆ กอน แลวอายุรแพทย
จะแนะนําวาตองทําอยางไรเพื่อใหพรอมสําหรับ
การผาตัด หมอผาตัดมีหนาที่ผาตัดอยางเดียว ซึ่ง
Auditor ทําหนาทีเ่ สมือนหมอผาตัด” คุณปยะกลาว
หลังจากนั้น XO ไดเชิญ FA มาคุย 3 ราย คุณ
จิตติพรตัดสินใจเลือก FINNEX โดยผูทําหนาที่ดูแล
XO คือคุณวรชาติ ซึ่งหลังจากแตงตั้ง FA เมื่อชวง
ปลายป 2555 บทบาทของที่ปรึกษาทานดังกลาว
ก็ไดลดลง
เหตุผลหลักในการเขาตลาดหลักทรัพยฯ ของ
XO มี 2 ประการ ประการแรก คือ เปนความ
ปรารถนาอันแรงกลา (Passion) ของคุณจิตติพร ซึ่ง
มีความคุน เคยกับตลาดทุนในฐานะผูล งทุนมากอน
จึงตองการที่จะนํา XO ของตนเองเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ ประการที่สอง คือ ความ
ปรารถนาที่อยากเห็นซอสปรุงรสและเครื่องปรุง
ภายใตแบรนดไทยเปนที่ยอมรับในคุณภาพและ
มาตรฐานในตลาดสากล จึงตองการเงินทุนเพื่อ
กอสรางโรงงานแหงที่ 2 ซึ่งจะทําใหบริษัทมีกําลัง
การผลิตเพิ่มขึ้น

ปรับปรุงระบบบัญชี
เริ่มที่การหา CFO ที่มีฝมือ
“สําหรับ XO เรื่องการตลาด การผลิตคอนขาง
แข็งแกรง เพราะไดมาตรฐานการผลิตเยอะ เราก็เลย
ไปดูระบบบัญชี ซึ่งขอแรกตองดูเรื่องบุคลากรกอน
ตองยอมรับวาทีน่ ย่ี งั มีปญ
 หาเรือ่ งการหาบุคลากรที่
มีความรูดานบัญชีไมเพียงพอ ตอนนั้นเขาก็เลยรับ
ผูดูแลดานบัญชี (CFO) คนใหมเขามากอนจะปรับ
ระบบบัญชี จึงไดคนปจจุบัน ซึ่งเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาต (CPA) และเคยทํางานในบริษทั ตรวจสอบ
084

IPO CASE STUDY

บัญชีระดับ Big 4 มากอน” คุณวรชาติกลาว
ดานคุณจิตติพรเลาวา นอกจากเรื่องความรู
ความสามารถของ CFO ทีจ่ ะชวยใหฝา ยบัญชีสามารถ
ปรับปรุงระบบและสามารถปดงบไดทนั รายไตรมาส
ในตอนนัน้ แลว เขามองวาจํานวนบุคลากรดานบัญชี
ก็มีสวนสําคัญ เพราะจะมีปริมาณงานที่ตองทํา
เยอะมาก จึงตัดสินใจรับคนเขามาเพิ่ม ทั้งฝายที่
เกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบควบคุมภายใน

ขัน้ ตอนตอไปของงานตรวจสอบระบบบัญชี เริม่
ดวยการประชุมกันทุกฝายเพื่อกําหนดระยะเวลา
การทํางานหรือ Timeline ของสวนงานอื่นๆ ทั้งใน
สวนของ FA IA ผูบริหารและ CFO ของ XO พรอม
กับแจงกําหนดเวลาของทีม Auditor จากนั้นจึง
เขาประเมินนโยบายทางบัญชีของบริษัท ดูผลการ
ตรวจสอบบัญชีภายในของทีม IA ตรวจสอบบัญชี
ดูความเสีย่ งของงานระบบบัญชีและปดความเสีย่ ง
นั้น รวมถึงดูวาสิ่งที่ตองปรับปรุงมีอะไรอีกบาง

เนื่องจากธุรกิจของ XO เปนธุรกิจที่มีการผลิต
ด ว ย ดั ง นั้ น ในระบบบั ญ ชี จึ ง ต อ งมี ก ารคํ า นวณ
ตนทุน (Costing) ซึ่งถือเปนเรื่องที่ FA และ Auditor
ใหความสําคัญ เพราะการลงบัญชีตน ทุนของบริษทั
ยังไมถูกตองและมีปญหาคอนขางมาก ดวยเหตุนี้
XO จึงเลือกบริษทั แอ็คเคานตงิ้ สเปเชียลลิสท จํากัด
เขามารับงานระบบควบคุมภายในและเปนผูตรวจ
สอบภายใน

ประเด็นหลักของ
ระบบบัญชีของ XO
ในการตรวจสอบระบบบัญชีของ XO คุณวรชาติ
เลาวา มีประเด็นหลักอยูดวยกัน 3 ประเด็น ไดแก
การแยกสินทรัพยระหวางฝง ของกิจการและฝง ของ
ครอบครัว แมวาผูถือหุนสวนใหญจะเปนคนใน
ครอบครัวก็ตาม เนือ่ งจากจะกระทบกับประเด็นภาษี
โดยในการแบงแยกทรัพยสิน FA ไดเขามามีสวน
ชวยพิจารณาเพื่อใหเปนประโยชนสูงสุด โดยมีการ
เสียภาษีอยางถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งใชเวลาราว
3 เดื อ น เนื่ อ งจากผู  บ ริ ห ารต อ งไปปรึ ก ษากั บ
ครอบครัว
ประเด็นหลักเรือ่ งที่ 2 คือ ตามแนวทางปฏิบตั ใิ น
การตรวจสินคาคงคลัง Auditor จะไมสามารถรับรอง
สินคาคงคลังตนงวดได และเนือ่ งจาก KPMG ไดรบั
แตงตั้งเปน Auditor ในชวงกลางป จึงไมสามารถ
รับรองความถูกตองของยอดสินคาคงคลังที่มีการ
ยกยอดมาจากปกอนหนา และหลังจากไดมีการ
หารือรวมกันกับทุกฝาย มองวาตองมีการแกไขเพิม่
เติม เนื่องจากมีปญหาเรื่องการจัดวาง เพราะพื้นที่
คอนขางจํากัด จึงไดมีการนับสต็อกยอนหลัง ซึ่ง

หลังจากพยายามแกไขแลว บริษัทไดมีการบริหาร
จั ด การสิ น ค า คงเหลื อ จนเป น ที่ น  า พอใจ และมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ พอสิ้นงวดป 2555 การนับ
สินคาก็เขาสูระบบปกติทั้งป และนับแตป 2556
เรื่อยมา ก็ไมมีปญหาในเรื่องนี้อีกเลย
ประเด็นหลักเรื่องที่ 3 คือ การคิดตนทุน ซึ่งถือ
เปนหัวใจสําคัญของธุรกิจการผลิต ทีผ่ า นมาบริษทั
มีการปนตนทุนคาโสหุย (Overhead Cost) ที่ยังไม
เหมาะสม ตอมาประเด็นนีถ้ กู แกไขจบอยางรวดเร็ว
โดยฝมือของ CFO ที่มีความเขาใจดานการบัญชี
เปนอยางดี
“CFO เป น กุ ญ แจสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
เคส IPO ถ า ได ค นที่ เ คยมี ป ระสบการณ ก็ จ ะ
สามารถตอบสนองกั บ Auditor IA และ FA
ไดทัน แลวก็ยังไปปรับปรุงภายในบริษัทเองไดดวย
ก็ จ ะช ว ยให เ คสคื บ หน า เร็ ว ขึ้ น ซึ่ ง พั ฒ นาการ
ของทีมบัญชีที่นี่ก็ดีขึ้นมาก เพราะมีการจางผูชวย
CFO เพิ่มมาอีกคนเพื่อดูเรื่องตนทุนโดยเฉพาะ”
คุณจิตติพรชื่นชม
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ความยากของการปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในคือ ความเคยชิน
แม XO จะเปนบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการ
ส ง ออกและมี ม าตรฐานรั บ รองการผลิ ต หลาย
อยาง เชน HACCP ISO แตการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในเพื่อเขาตลาดหลักทรัพยฯ ตองดูทุก
กระบวนการและระบบงาน โดยเฉพาะระบบบัญชี
และระบบควบคุมภายใน ซึ่งเปนหัวใจของระบบ
Check & Balance เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนิน
ธุรกิจ ดวยเหตุนี้ สิ่งที่คุณจิตติพรเคยคิดวาบริษัท
ไมนาจะมีประเด็นใหญใหปรับปรุงเยอะจึงกลาย
เปนความเขาใจผิด
“เราตองมาปรับระบบบัญชี วิธีการควบคุม
ภายใน การจัดเก็บสินคา วิธีคิดตนทุน ฯลฯ ซึ่ง
ก็คอนขางยากเพราะกวา 10 ปที่ผานมา พนักงาน
ก็ ทํ า งานแบบที่ เ คยทํ า มาตลอด บริ ษั ท ยั ง ไม มี
ระบบที่ชัดเจนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ทั้งในเรื่องของการเบิกของหรือการนับ
สต็อก แลวอยูมาวันนึงก็ไปบอกพนักงานทุกคนวา
เราจะเขาตลาดหลักทรัพยฯ ทุกคนจะทํางานอยางนี้
ไมไดอีกแลว ซึ่งตองใชเวลาในการทําความเขาใจ
มันก็เลยยาก” คุณจิตติพรเลา
วิธีการที่ผูบริหาร XO ใชแกปญหาความคุนเคย
ของพนักงาน คือ การพูดคุยและขอใหชวยกัน
ปรับตัว ใชเวลาอยูหลายเดือนในการขอรองซํ้าๆ
จนบางครัง้ ก็ใชวธิ ขี น้ั เด็ดขาด คือ ปลดคนทีไ่ มยอม
เปลี่ยนแปลงออกบาง แลวรับคนใหมเขามาแทน
คุณวรชาติเลาวา จริงๆ บางสิ่งที่ IA ตรวจพบ
คือ สิ่งที่มีอยูแลวในกระบวนการและคูมือ แตพอ
ไมมรี ะบบตรวจสอบ พนักงานหลายคนจึงไมปฏิบตั ิ
ตามคูม อื ซึง่ IA มองวาตองปรับปรุงทัง้ กระบวนการ
086

IPO CASE STUDY

เพื่ อ ให ร ะบบสามารถควบคุ ม และตรวจสอบได
ไมวาจะเปนการเบิกจาย การซื้อวัตถุดิบ การตรวจ
เช็กสินคา การจัดสต็อกวัตถุดิบและสินคา ฯลฯ
“เนื่องจากวัตถุดิบของ XO เปนอาหารสด ใน
การผลิตก็จะมีสิ่งสูญเสีย ซึ่งภายหลังจากที่มีการ
ปรับปรุงระบบเพื่อลดขอบกพรองในกระบวนตางๆ
เหลานี้ เราพบวา ตั้งแตกอนเขาตลาดหลักทรัพยฯ
7 ไตรมาส ตนทุนของเราก็ลดลง สงผลใหกําไร
(margin) ดีขน้ึ อยางเห็นไดชดั จากการทีเ่ ราสามารถ
ลดการสู ญ เสี ย ด ว ยการบริ ห ารวั ต ถุ ดิ บ อย า งมี
ประสิทธิภาพ หรือการนําของที่เดิมตองกลายเปน
สิ่งสูญเสียกลับมาใช” คุณจิตติพรเลาอยางภูมิใจ

ประโยชนของ
ระบบควบคุมภายใน
ไมเฉพาะบริษัทที่ตองการเขาตลาด
หลักทรัพยฯ ที่ควรทําการปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ
ทุกบริษัทที่สามารถลดขอบกพรองใน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทได
มากเทาไร ก็จะสามารถลดตนทุน เพิ่ม
ผลผลิตและอัตราผลตอบแทน (yield)
และเพิ่มกําไรใหกับบริษัทไดมากเทานั้น
และถาบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่
ดีแลว หากคิดจะเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ หนทางก็นาจะงายขึ้น

ปรับโครงสราง
ผูถือหุนและบริษัท
จากจุดเริ่มตนที่เปนการรวมทุนระหวางพี่ชาย
และน อ งสาว ด ว ยทุ น จดทะเบี ย นเริ่ ม แรกเพี ย ง
1 ลานบาท XO เติบโตและขยายธุรกิจเรื่อยมา
สองพี่น  อ งจึ ง มีก ารเพิ่ม ทุ น มาเรื่อ ย จนป 2554
บริษัทมีทุนจดทะเบียนถึง 100 ลานบาท
ราวเดือนเมษายน 2556 กอนยื่นแบบคําขอฯ
และแบบ Filing ตอสํานักงาน ก.ล.ต. สองพี่นองได
เพิ่มทุนอีก 40 ลานบาท เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียน
และแบงหุนใหกับคุณพอคุณแมเขามารวมเปน
ผูถือหุนและกรรมการบริษัท
เดือนธันวาคม 2556 XO แปรสภาพเปนบริษัท
มหาชน และนํ า บริ ษั ท เข า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ พรอมกับเพิม่ ทุนจดทะเบียน
จาก 140 ลานบาท เปน 175 ลานบาท และแปลง

ขอมูลทางการเงิน
สินทรัพย
หนี้สิน
ทุนชําระแลว
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาทตอหุน)
Market Cap

มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญจากหุนละ 10 บาท
เปนหุน ละ 0.50 บาท ทําใหจาํ นวนหุน สามัญเพิม่ ขึน้
จาก 17.5 ลานหุนเปน 350 ลานหุน
นอกจากนี้ ยังมีการปรับโครงสรางบริษัทอัน
เนื่องมาจากรายการระหวางกันของบริษัทที่ภรรยา
ของคุณจิตติพรถือหุน อยู ซึง่ ดําเนินธุรกิจจัดจําหนาย
สินคาบางรายการของ XO ภายในประเทศ โดย
ภายหลังจากที่คุณจิตติพรรับทราบวามีประเด็นใน
เรื่องผลประโยชนทับซอน (Confict of interest) เขา
จึงตัดสินใจยกเลิกบริษัทดังกลาว แลวปรับมาเปน
แผนกหนึ่งใน XO เพราะมองวารายไดและกําไร
จากการขายสินคาในประเทศไมมากนัก (ไมถงึ 1%
ของยอดขายรวม)

(หนวย: ลานบาท)
ป 2556

ป 2557

ป 2558

239
78
140
161
616
9
0.04

479
82
175
396
739
86
0.28
770

616
131
175
485
748
86
0.25
2,118

(ณ ราคา IPO)

(ณ 31 มี.ค. 59)
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ยื่นแบบคําขอฯ
และแบบ Filing ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต.
คุณวรชาติเลาวา หลังจากทุกฝายแสดงความ
มัน่ ใจกับกระบวนการปรับปรุงแกไขระบบบัญชีและ
ระบบควบคุมภายใน โดยเฉพาะในประเด็นหลัก
3 ประเด็น คือ การแยกสินทรัพย การบริหารสินคา
คงคลัง และการคิดตนทุนแลว จึงไดยื่นแบบคําขอ
อนุญาตเสนอขายหลักทรัพย (แบบคําขอฯ) และยืน่
แบบ Filing ใหสํานักงาน ก.ล.ต. ในเดือนธันวาคม
ป 2556 โดยใชงบการเงินเต็มป 2555 รวมกับงบ
รายไตรมาสของป 2556
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ระหวางชวงที่เจาหนาที่สํานักงาน ก.ล.ต.ได
เขาเยีย่ มชมกิจการของบริษทั (Company Visit) เรียก
ไดวา แทบไมมปี ระเด็นหลักอะไรทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต.
เปนกังวล นอกจากเรือ่ งความมีตวั ตนของคูค า ซึง่ ก็
ผานไปไดดว ยดี เนือ่ งจาก KPMG ในตางประเทศได
ตรวจสอบและเขียนรายงานใหครบ จึงดูเหมือนวา
กรณีของ XO นาจะไดรับการอนุมัติในเวลาไมนาน
แตเหตุการณกลับไมเปนเชนนัน้ เมือ่ หลายบริษทั
ที่ยื่นแบบคําขอฯ และแบบ Filing ในชวงนั้นตอง
ติดประเด็นทางบัญชีเรื่อง Share-based Payment
รวมถึง XO ดวย

Share - based Payment
ประเด็นใหมทางบัญชี
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ หรือ Share-based
Payment6 เปนมาตรฐานบัญชีที่บริษัทที่เตรียมตัว
เขาจดทะเบียนตองถือปฏิบัติ โดยบริษัทที่จะเสนอ
ขาย IPO ทีม่ กี ารใหหนุ กับกรรมการบริษทั พนักงาน
และคูคา ตลอดจนผูมีอุปการคุณอื่นๆ ของบริษัท
ควรตองแสดงตนทุนหรือคาใชจา ยในงบการเงินเพือ่
สะทอนการเสียประโยชนของผูถือหุนเดิม
บริษัทที่ติดประเด็น Share-based Payment
จะมีกระบวนการที่เพิ่มขึ้น คือ การวาจางที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ (IFA) มาประเมินมูลคาหุน ทัง้ หมด
ทีใ่ หตามราคายุตธิ รรม (fair value) เพือ่ หาคาใชจา ย
ทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากการใหหนุ ในครัง้ นัน้ แลวจึงนํา
ไปแกไขในงบการเงินยอนหลัง
สําหรับประเด็น Share-based Payment ของ
XO มีดวยกัน 2 กรณี กรณีแรก คือ การใหหุนกับ
กรรมการที่แตงตั้งใหม ที่ปรึกษาและคูคา ซึ่งถูก
ประเมินเปนคาใชจา ยทัง้ สิน้ ประมาณ 7-8 ลานบาท
สวนอีกกรณี คือ หลังการปรับโครงสราง
ชวงตนป 2556 คุณจิตติพรมีการโอนหุนใหคุณ

พอคุณแมซึ่งมีตําแหนงเปนกรรมการบริษัทอยูดวย
ทําใหตองมาตรวจสอบอีกครั้งวาตองถือเปนคาใช
จายดวยหรือไม ในที่สุดก็ไดขอสรุปวาเปนการให
โดยเสนหาจึงไมถือเปนคาใชจาย
“เนื่องจากเราไมไดมีการเตรียมตัวในประเด็น
นี้ ซึ่งตอนนั้นถือวาเปนเรื่องใหม การตีความก็ยัง
ไมชดั เจน แตโชคดีทเ่ี ราสามารถหา IFA มาประเมิน
มูลคายุติธรรมไดเร็ว แตถึงอยางไร ประเด็นนี้ก็
ทําใหการเขาตลาดหลักทรัพยฯ ตองเลื่อนออกไป
3-4 เดือน เพราะมีหลายประเด็นตองตีความ รวมทัง้
ยังตองปรับปรุงบัญชีใหม กอนจะยื่น Filing รอบ
ใหมได” คุณวรชาติเลา
หลังจาก XO ยื่นแกไขแบบ Filing ที่มีรายงาน
เรื่ อ ง Share-based Payment ที่ ป รั บ ปรุ ง แล ว
สํานักงาน ก.ล.ต.พิจารณาและอนุญาตให XO
เสนอขายหุนตอประชาชนในปลายเดือนสิงหาคม
2557 นับเปนระยะเวลาประมาณ 8 เดือนตั้งแต
ยื่นคําขอฯ

Share-based Payment เปนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 2 (IFRS Share-based Payment) มีผลบังคับใชตั้งแต 1 ม.ค. 2554 โดยมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ไดกลาวถึงหลักเกณฑในการรับรูการจาย โดยใชหุนเปนเกณฑกับพนักงาน หรือบุคคลอื่นๆ ไมวาการจายนั้น
จะอยูในรูปของเงินสด สินทรัพยอื่น หรือตราสารทุนของกิจการ
6
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Underwriter 4 ราย
กับเวลาเตรียมเสนอขาย 1 เดือน
ทันทีที่มีสัญญาณวาการแกไขแบบ Filing เปน
ไปดวยดี ไมมีประเด็นแกไขเพิ่มเติม คุณวรชาติ
จึงเริ่มนัดบริษัทที่จะมาเปนผูจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย (Underwriter) คุยกับผูบริหาร
XO โดยเขาใหเหตุผลที่ตองรอใหมั่นใจวาการยื่น
แบบ Filing จะผานแนๆ ก็เพราะไมอยากใหเสียเวลา
ทุกฝาย แตกไ็ ดมกี ารพูดคุยทาบทามกับ Underwriter
ทีส่ นใจเอาไวกอ น โดยรายแรก คือ บริษทั หลักทรัพย
ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) หรือ FSS
นอกจากนี้ บริษัทยังแตงตั้ง Underwriter อีก
3 ราย ไดแก บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด
(มหาชน) และ บริษทั หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) โดย FSS ไดรับการแตงตั้งใหเปน
ผู  จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจั ด
จําหนาย

“เราเริ่มคุยกับผูบริหารและ FA ถึงแผนการ
และระยะเวลาของการเขาตลาดหลักทรัพยฯ มี
แผนเปดตัวหุน XO อยางไร ฯลฯ แตสุดทายก็ตอง
รอให FA บอกวา เคสผานแลวเราถึงจะนับหนึง่ พอ
สงสัญญาณนับหนึง่ แลว เราก็ Work Back วาจะเอา
Research เขาเมื่อไร Roadshow เมื่อไร กี่จังหวัด
ฯลฯ” คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ จาก FSS กลาว
ทั้งนี้สํานักงาน ก.ล.ต. ไดนับหนึ่งแบบ Filing
ของ XO ในชวงปลายกรกฎาคม สวนกําหนดการ
เปาหมายในการเขาซื้อขาย คือ วันที่ 25 สิงหาคม
2557 เนือ่ งจากคุณสมภพมองวา ชวงเวลาดังกลาวนี้
ภาวะตลาดหุนนาจะดี จึงเทากับวา FSS ตองทํา
กระบวนการทุกอยางใหเสร็จเรียบรอยภายใน 1
เดือน โดยเริม่ จากการทํารายงานวิจยั หรือ Research
Paper ของ Underwriter 4 ราย เปน 4 ฉบับ รวมกับ
ของ FA อีก 1 ฉบับ

การกําหนดราคาหุน
(Pricing)
หลังจากไดรายงานวิจัยมา 5 ฉบับ Underwriter
FA และผูบ ริหาร XO จึงมาตกลงกันถึงกระบวนการ
กําหนดราคาหุน (Pricing) โดยดูจากราคาเปาหมาย
ในรายงานทั้ง 5 ฉบั บ เพื่อ ใช ใ นการพิ จ ารณา
กําหนดราคาเสนอขาย และกําหนดสวนลด แต
จะลดมากนอยแคไหน คุณสมภพบอกวา ตอง
พิจารณาจากสถานการณภาวะตลาดหลักทรัพย
โดยรวม อุตสาหกรรม ธุรกิจ จุดเดนและการเติบโต
ของบริษัทประกอบ
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สําหรับจุดขายหลักที่ FSS หยิบมานําเสนอ ไดแก
แบรนดทแ่ี ข็งแกรง โดยเฉพาะในตลาดตางประเทศ
ที่มียอดสงออกกวา 99% ซึ่งยังไมมีบริษัทไทยที่ทํา
ธุรกิจแบบเดียวกันทําไดอยางนี้ แตเพราะธุรกิจเนน
สงออกเปนหลัก อัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนประเด็น
น า กั ง วลที่ บ ริ ษั ท ต อ งอธิ บ ายกั บ นั ก ลงทุ น ส ว น
จุดขายอีกขอคือ มูลคาตลาดซอสปรุงรสทั่วโลกซึ่ง
มีขนาดใหญเปนหลักแสนลานบาท ยังไมรวมตลาด
เครื่องประกอบอาหารไทย ซึ่งมีแนวโนมที่เติบโตดี

ตามกระแสนิยมอาหารไทยในตลาดโลก
“ดังนั้นหนาที่ของเราในแงของคนขายก็ตอง
ดูวาบริษัทนี้มีจุดแข็งอะไร Story การเติบโตของ
บริษทั ในอนาคตเปนอยางไร และทีส่ าํ คัญตองไมลมื
ที่ จ ะอธิ บ ายถึ ง ประเด็ น ความเสี่ ย งของบริ ษั ท ที่
นักลงทุนอาจมีความกังวลวาบริษทั จัดการกับความ
เสี่ยงเหลานั้นอยางไร นอกจากนี้ เราก็ตองไปดู P/E
ในอดีต และที่สําคัญก็ตองดูอารมณ (Sentiment)
ของตลาดในชวงที่จะขายดวย ซึ่งถือวาโชคดีที่ชวง
สิงหาคม เหตุการณทุกอยางจบ” คุณสมภพเลา
ราคาเสนอขายของ XO อยูที่ 2.20 บาทตอหุน
เปนการพิจารณาอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอ หุน
(P/E) โดยราคานี้ คิดเปน P/E ที่ 14.54 เทา โดย
คํ า นวณจากผลประกอบการของบริ ษั ท ในรอบ
12 เดือนที่ผานมา ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2556 ถึง
30 มิถุนายน 2557 โดย P/E ดังกลาวคิดเปน
อัตราสวนลด 43.21% จาก P/E ของหมวดธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพยฯ เฉลี่ย
ในชวงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต 9 พฤษภาคม
ถึง 8 สิงหาคม 2557 ซึ่งเทากับ 25.60 เทา ทั้งนี้ P/E
ดังกลาวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดย
ที่ยังไมพิจารณาผลการดําเนินงานในอนาคต
“ในฐานะเจาของ ราคา IPO นี้ ผมแฮปปนะ
จากเด็กที่มีความฝนอยากจะเปนเจาของกิจการ
จนวันหนึ่งมีบริษัทของตัวเองแลว และสามารถนํา
บริษัทเขาตลาดหลักทรัพยฯ ได แคนี้ผมก็แฮปป
มากๆ แลว เหมือนคนชอบเตะบอล ยอมมีความ
ฝนอยากไดไปเตะบอลโลก แลวพอไดไปจริงๆ มัน
ก็มีความสุข ความสุขตรงที่ไดทําฝนใหเปนจริง”
คุณจิตติพรเลา
ทั้งนี้ ดวยชวงเวลาที่สั้น บวกกับคุณจิตติพร
ตองเดินทางไปตางประเทศอยูบ อ ยๆ บริษทั จึงไมได

มีการออกไปโรดโชวในตางจังหวัด จะมีก็เพียงการ
นําเสนอตอนักลงทุนรายยอยในกรุงเทพ คุณสมภพ
กลาววา เราเสนอขายหุนใหกับนักลงทุนรายยอย
เปนหลัก เนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายมีจํานวน
ไมมาก และมูลคาตลาดรวม (Market Capitalization)
ของ XO ก็ไมไดสูง นักลงทุนสถาบันหรือกองทุน
จึงไมใชลูกคากลุมเปาหมาย ในวันซื้อขายวันแรก
ราคาหุน XO ปดสูงสุดอยูท ี่ 4.46 บาท หรือประมาณ
102.73% ของราคาเสนอขาย (ราคา IPO) แตหลัง
จากวันนัน้ ตอเนือ่ งไปอีกสักพัก ราคาหุน XO ก็คอ ยๆ
ไตสูงขึ้นจนสูงกวาราคา IPO รวม 200%
ผูบริหาร XO ยอมรับวา ชวงที่การเขาตลาด
หลักทรัพยฯ ถูกเลื่อนออกไปอีก 3-4 เดือน เขารูสึก
เบื่อหนาย แตพอถึงวันเทรดวันแรก เขากลับรูสึก
ขอบคุณ เพราะถาเขาชวงตนป 2557 ซึง่ ตลาดหุน ยัง
ไมดี เนือ่ งจากความไมสงบทางการเมืองทีร่ ะอุเต็มที่
ราคาปดและความสนใจในหุน XO อาจไมสูงเทานี้
สุ ด ท า ยนี้ คุ ณ สมภพแนะนํ า บริ ษั ท ที่ จ ะเข า
ตลาดหลักทรัพยฯ วา การกําหนดราคา IPO ระยะ
เวลาทีเ่ สนอขายหุน และวันเขาซือ้ ขายในตลาดหลัก
ทรัพยฯ เปนวันแรก เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ตอง
พิจารณา ควรประเมินภาวะตลาดหุนชวงนั้นใหดี
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในภาวะที่ ต ลาดหุ  น โดยรวม
มีความผันผวนสูงหรือมีการปรับตัวลดลงตอเนื่อง
อยางชัดเจน อยามัน่ ใจวาหุน จะสวนกระแสตลาดได
ควรพิจารณากําหนดราคาเสนอขายใหเหมาะสม
กับสถานการณ หรืออาจจะตองพิจารณาชะลอ
หรือเลื่อนการเสนอขายหุนออกไปกอน และถึงแม
จะเขาในชวงตลาดดี ก็ไมควรตั้งราคาแพงจนเกิน
ความแข็งแกรงของพื้นฐานของบริษัท ไมเชนนั้น
ราคาหุนเมื่อเขาซื้อขายอาจตํ่าจองหรือตกลงมา
ภายในไมกี่วันหลังเทรดวันแรก
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ชีวิตหลังเขา
ตลาดหลักทรัพยฯ
สํ า หรั บ เงิ น ที่ ร ะดมทุ น มาได 154 ล า นบาท
บริษทั นําไปใชเปนงบกอสรางโรงงานใหม ซึง่ คาดวา
จะตองใชงบในการกอสรางทั้งหมด 310 ลานบาท
โดยสวนทีเ่ หลือ คุณจิตติพรมองวาจะใชกาํ ไรสะสม
รวมกับเงินกูธ นาคาร เพือ่ เปนการรักษาสายสัมพันธ
ที่ ดี กั บ ธนาคาร หลั ง จากที่ บ ริ ษั ท ไม มี ก ารกู  ยื ม
ธนาคารมานานเนื่องจากสภาพคลองของบริษัท
คอนขางดี
คุณจิตติพรเลาถึงชีวติ 1 ปกวาหลังการเขาตลาด
หลักทรัพยฯ วา นอกจากจะมีธนาคารที่มาคุย
พรอมกับยืน่ ขอเสนออัตรากูย มื ทีด่ ใี หกบั บริษทั แลว
ยังมีซัพพลายเออรหลายรายเขามาหาเพื่อเสนอ
สินคาเพิ่มใหกับบริษัท นอกจากนี้ยังมีบริษัทใหมๆ
ที่ อ ยากทํ า ธุ ร กิ จ กั บ XO เพิ่ ม ขึ้ น อี ก หลายราย
พรอมดวยเงื่อนไขที่ดี ขณะที่ลูกคาตางประเทศก็
ใหความสนใจกับบริษัทมากขึ้น โดยเฉพาะลูกคา
รายใหม ฝายขายจึงทํางานไดงายขึ้น และที่สําคัญ
คือ การสรรหาบุคลากรมืออาชีพงายขึ้น
หลังจากเขาตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทไดใช
เครื่องมือทางการเงินที่เรียกวา ESOP-Warrant หรือ
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญให
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กับพนักงานในราคา 2.50 บาท (จากราคาตลาด
ขณะนัน้ ประมาณ 5 บาท) เพือ่ เปนแรงจูงใจและเปน
การชื่นชมความทุมเทในการทํางานใหกับพนักงาน
เพราะผูบริหาร XO มองวาบุคลากรมีความสําคัญ
ตอการเติบโตขององคกร
“ขอดีของการเขาตลาดหลักทรัพยฯ มีหลายขอ
โดยเฉพาะเรื่องของการที่คนรูจักเรามากขึ้น (Recognition) และความนาเชือ่ ถือ ทําใหเราไดประโยชน
ในหลายๆ เรื่องทั้งทางตรงและทางออม เพียงแค
คําๆ เดียวคือ “คุณอยูใ นตลาดหลักทรัพยฯ” ทีท่ าํ ให
มุมมองที่หลายๆ คนมีตอบริษัทเปลี่ยนไป” คุณ
จิตติพรสรุป
ขณะทีเ่ จาของบริษทั ในตลาดหลักทรัพยฯ หลาย
คนมองวา ความไมคลองตัวและการถูกควบคุม
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงกฎ
ระเบียบที่มากมายและรัดกุม เปนขอเสียหลักของ
การเขาตลาดหลักทรัพยฯ แตผูบริหาร XO มอง
เปนการเปลีย่ นแปลงในวิธกี ารทํางาน ถาเจตนาเพือ่
ทําสิง่ ทีเ่ ปนประโยชนตอ บริษทั ในระยะยาว กฎกติกา
เหลานั้นยอมเปนเรื่องที่ยอมรับได

Wealth to Shareholders
สําหรับเจาของบริษทั หลายๆ คน การเขาตลาด
หลักทรัพยฯ ชวยใหเขาไดรวู า ตนเองมีฐานะอยางไร
ผานการประเมินมูลคาของหุน ทีถ่ อื อยูใ นราคาตลาด
(Mark to market) โดยที่เขาอาจไมเคยคิดวาจะขาย
หุน ทีต่ นถือเลยดวยซํา้ แตสาํ หรับคุณจิตติพร เขาได
ขายหุนบางสวนไป เพื่อลงทุนซื้อบานและซื้อที่ดิน
ในหมูบานเดียวกันเก็บไวใหลูกวัย 5 ขวบและ 9
ขวบ โดยเหตุผลที่ตองขายหุนไปก็เพราะนานๆ ที
ถึงจะมีบา นในหมูบ า นแหงนีท้ ถ่ี กู ปลอยขายออกมา

“ข อ ดี ข องการเข า ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ คื อ
สภาพคลองของคุณดีขึ้น ถาผมอยูนอกตลาด แลว
โอกาสในการซื้อบานและที่ดินในหมูบานมาแบบนี้
ผมก็อาจจะตองไปกูเงินมาก็ได หรือไมก็ตองเสีย
โอกาสครั้งนี้ไป” คุณจิตติพรกลาว

แผน 5 ป ของ XO
หลังจากโรงงานใหมสรางเสร็จ คุณจิตติพร
มองวาจะกลับไปทําการตลาดในตางประเทศตออีก
สักระยะ โดยโฟกัสในตลาดอเมริกาและตลาดที่มี
ขนาดใหญหรือการเติบโตดี เชน ประเทศจีน จากนัน้
จะเริม่ กลับมาจับตลาดในประเทศ ซึง่ เขามองวาจะ
ขยายกิจการดวยวิธซี อ้ื กิจการหรือ M&A แตคงตอง
รอหลังโรงงานใหมเสร็จ เพือ่ ทีจ่ ะนํากําไรสะสมจาก
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นไปซื้อ
“ผมมักจะเตือนลูกคาเสมอวา กอนเขาตลาด
หลักทรัพยฯ ทุกบริษัทมีความระวังในการลงทุน
แตพอเขาตลาดหลักทรัพยฯ แลว มีเงินกอนใหญ
เขามา หลายบริษัทเลยดูฮึกเหิมในการลงทุน จน
ตระหนักเรื่องความเสี่ยงนอยลง ซึ่ ง ไม ใ ช เ รื่อ งที่
ดีเลย” คุณวรชาติทิ้งทาย
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ความเห็น
และคําแนะนําจาก XO
นั บ ตั้ ง แต ก ารเตรี ย มตั ว ก า วแรกอย า งเป น
ทางการ (หลัง FA เขามา) XO ใชเวลา 2 ป 8 เดือน
ในการเขาตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งสําหรับคุณจิตติพร
เขามองวาเปนชวงเวลาที่นาน เพราะเขาเตรียมใจ
วาจะใชเวลาแค 2 ปเทานั้น
“เรารูอยูแลววามันไมงาย ทุกคนก็บอกวามัน
ไมงาย แตไมเคยมีใครบอกวามันยากขนาดไหน
เหมือนมีคนเคยบอกวา มันยาก มีภูเขากั้นสัก 10
ลูก แตพอขามภูเขาลูกที่ 10 ไปได ภูเขาก็ยงั ไมหมด
ขามไปอีก 5 ลูกก็ยงั มีอกี ขามไปเรือ่ ยๆ จนตอนนัน้
ก็ยังไมรูดวยซํ้าวาจะขามไหวหรือเปลา ขามจนทอ
แตเปาหมายของเราชัดเจนคือ ตองเขาตลาดหลัก
ทรัพยฯ ใหได” ผูบริหารหนุมเลา
คาใชจายในการเขาตลาดหลักทรัพยฯ ของ XO
แบงเปนคาธรรมเนียม FA IA และ Auditor รวมกัน
ประมาณ 10 ลานบาท สวนคาใชจายในการเสนอ
ขายหลักทรัพยประมาณ 7 ลานบาทเศษ เปนคา
ธรรมเนียม Underwriter เกือบ 5 ลานบาท
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“สิง่ ทีไ่ ดมาผมถือวาคุม เฉพาะแคลดการสูญเสีย
ก็ทําใหมีผลผลิตและกําไรเพิ่มขึ้น แคนี้ก็คุมมาก
แลว เพราะมีผลตอบแทนเกิดขึน้ ตอเนือ่ ง ผลก็คอื ป
2557 บริษทั มีกาํ ไร 86 ลานบาท ป 2558 ถึงไตรมาส
3 มีกําไรแลว 76 ลานบาท” คุณจิตติพรกลาว
คุณปยะใหมุมมองวา Key Success Factor ของ
IPO คือ 1. ความพรอมของบริษัทดานธุรกิจ ดาน
ระบบบัญชี และการควบคุมภายใน 2. ความพรอม
ทั้งจํานวนและความรูความสามารถของบุคลากรที่
ตองทํางานตามมาตรฐานใหมๆ และระยะเวลาที่
จํากัด 3. ความมุง มัน่ ตัง้ ใจและความเขาใจของฝาย
จัดการเพื่อสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ ในองคกร
มีเปาหมายเดียวกัน

คุณจิตติพรใหแงคดิ กับผูป ระกอบการทีต่ อ งการ
นําบริษัทเขาตลาดหลักทรัพยฯ วา ชวงเตรียมตัว
เขาตลาดหลักทรัพยฯ ถือเปนชวงเวลาแหงการ
เปลี่ยนแปลงและการทําใจ โดยเฉพาะในชวงแรก
ซึ่งเปนชวงแหงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ สิ่งที่ตอง
ทํามีเพียง 2 อยางคือ ยอมรับความเปลี่ยนแปลง
และทําตามคําแนะนําของที่ปรึกษาดานตางๆ
“การเตรียมตัวเขาตลาดหลักทรัพยฯ เปนสิง่ ทีด่ ี
เพราะจะชวยพัฒนาองคกร เนือ่ งจากมีคนมาชวยดู
จุดบกพรองและชวยเราแกไข ดังนั้นจงทําไปเถอะ
ครับ เพราะถึงจะเขาตลาดหลักทรัพยฯ ไมสําเร็จ
อยางนอยที่สุดองคกรก็ยังไดพัฒนา แตผมเชื่อวา
ผูบริหารทุกคนที่ตั้งใจจริงและยอมรับเงื่อนไขตางๆ
ได จะสามารถนําบริษัทเขาตลาดหลักทรัพยฯ ได
สําเร็จอยางแนนอน” ผูบริหารหนุมใหกําลังใจ

วันสําคัญ
ปที่ศึกษาเรื่อง IPO

2552

แตงตั้ง FA

2555

แตงตั้งผูสอบบัญชี

2555

แตงตั้ง IA

2555

ยื่น Filing

12 ธันวาคม 2556
เขาเทรด

25 สิงหาคม 2557
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ถอดบทเรียนความสําเร็จของ XO
บริษัทที่เตรียมตัวเขาตลาดหลักทรัพยฯ ควรเริ่มที่ “Mindset” ของเจาของหรือระดับ
ผูบริหาร โดยตองมีความเอาจริงเอาจัง มีทิศทาง รูวาจะปรึกษาใคร และที่สําคัญ คือ พรอม
รับฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา นอกจากนี้ ยังตองรูจักหาบุคลากรที่มี “ฝมือ” มาอยูใน
ตําแหนงสําคัญของบริษัท เพื่อประสิทธิภาพในการเตรียมตัว และผูบริหารตองมีวิธีสื่อสาร
กับพนักงาน เพื่อให ไดรับความรวมมืออยางเต็มที่จากพนักงานทุกคน สุดทาย คือ ผูบริหาร
ตองกลาที่จะลงทุนเพื่อเลือกมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญสูงในแตละดานมาเปนที่ปรึกษา
ในการเขาตลาดหลักทรัพยฯ
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คาราบาวกรุป
(CBG)
เริ่มจากเพื่อน
กาวเปนพันธมิตรธุรกิจ

CBG

บริษทั คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) หรือ CBG
หนึง่ ในผูน าํ ตลาดเครือ่ งดืม่ บํารุงกําลังในประเทศไทย
เข า ซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย
(SET) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ดวยมูลคา
หลักทรัพยตามราคาตลาด 28,000 ลานบาท มี
มูลคาระดมทุน 4,200 ลานบาท CBG ประกอบธุรกิจ
หลักโดยการถือหุน ในบริษทั อืน่ (Holding Company)
ที่เปนผูผลิต ทําการตลาด และบริหารจัดการ การ
จัดจําหนายเครื่องดื่มบํารุงกําลังอยางครบวงจร
ภายใตเครื่องหมายการคา “คาราบาวแดง” และ
เครื่องดื่มเกลือแร

จับมือเพื่อนสนิท
รวมสรางธุรกิจ
บริษทั คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) หรือ CBG
เริม่ ตนจากการจับมือกันของเพือ่ นสนิท 3 คน ทีร่ จู กั
กันมานานกวา 30 ป คือ คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์
คุ ณ ณั ฐ ชไม ถนอมบู ร ณ เ จริ ญ และคุ ณ ยื น ยง
โอภากุล (แอด คาราบาว) ทําธุรกิจผลิตเครื่องดื่ม
บํารุงกําลังและสรางโรงงานขวดแกวรวมกัน ภายใต
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จํากัด
“ชวงเกือบ 10 ปกอนสราง CBG ที่ผมกับคุณ
ณัฐชไม ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยรวมกัน ตั้งแต
ป 2533-2534 แตหลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจตมยํากุง
ป 2540 จึงมาตั้งโรงเบียร และบริษัท คาราบาว
ตะวันแดง จํากัด สวนพีแ่ อดก็สนิทกันจึงชวนกันมา
ทําธุรกิจเครื่องดื่มบํารุงกําลัง หนาที่โดยธรรมชาติ
ของพี่แอด คือ เปนพรีเซ็นเตอร หาลูกคา เรามัก
พูดกันเลนๆ ผมสงของเขาตูแช สวนพี่แอดมีหนาที่
ให ข องออกจากตู  แ ช ” คุ ณ เสถี ย ร เศรษฐสิ ท ธิ์
ประธานเจาหนาที่บริหารเลาที่มาที่ไปของความ
สัมพันธของพวกเขา

แตการประกอบธุรกิจยังมีความเสีย่ ง เพราะตอง
พึง่ พาผูผ ลิตรายอืน่ ใหผลิตขวดแกว และจางบริษทั
อืน่ ใหเปนตัวแทนจัดจําหนาย ทําใหธรุ กิจไมมคี วาม
มั่นคง บริษัทฯ จึงขยายธุรกิจโดยกอสรางโรงงาน
ผลิตขวดขึ้น ภายใตชื่อบริษัท เอเชียแปซิฟกกลาส
จํากัด (APG) และเริม่ ขยายทีมงานขายขึน้ เอง แทนที่
จะพึ่งพิงผูอื่นใหทําการขายให
การเจริ ญ เติ บ โตของธุ ร กิ จ ทํ า ให เ ราเริ่ ม เห็ น
อนาคตว า น า จะโตไปได อี ก จึ ง เริ่ ม คิ ด ว า จะทํ า
อยางไรใหธุรกิจมีความยั่งยืน มั่นคง และลูกๆ ของ
พวกเราก็เขามาชวยงานกันมากขึ้น จึงเริ่มคิดจะ
นําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในป
2555” คุณเสถียรกลาว
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ในตอนแรกมีเปาหมายจะนํา บริษัท คาราบาว
ตะวันแดง จํากัด เขาจดทะเบียน แตที่ปรึกษา
กฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินแนะนําใหจัดตั้ง
Holding Company เขาไปถือหุน ในบริษทั อืน่ ๆ เพือ่ ให
งายตอการบริหารงาน จึงไดกอ ตัง้ บริษทั คาราบาว
กรุป จํากัด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 มีทุนจด
ทะเบียนแรกเริ่มจํานวน 1 ลานบาท เพื่อประกอบ
ธุรกิจ Holding Company
คาราบาวกรุปไดปรับโครงสรางกลุมบริษัทโดย
เพิ่มทุนจดทะเบียนอยางตอเนื่อง และเขาถือหุนใน
บริ ษั ท ย อ ยทั้ ง สามบริ ษั ท 100% ได แ ก บริ ษั ท
คาราบาวตะวันแดง จํากัด (CBD) ประกอบธุรกิจ
ผลิต ทําการตลาด และจําหนายเครือ่ งดืม่ บํารุงกําลัง
ภายใต เ ครื่ อ งหมายการค า “คาราบาวแดง”
และเครื่องดื่มเกลือแรภายใตเครื่องหมายการคา
“สตารท พลัส” บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม (DCM)
ประกอบธุรกิจบริหารจัดการการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ผานชองทางรานคาแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)
และชองทางสมัยใหม (Modern Trade) และ บริษัท
เอเชียแปซิฟกกลาส จํากัด (APG) ประกอบธุรกิจ
ผลิต และจัดหาขวดแกวเพือ่ เปนบรรจุภณ
ั ฑสาํ หรับ
เครื่องดื่มบํารุงกําลังและเครื่องดื่มอื่นๆ
คาราบาวกรุปไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
จํากัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน “บริษัท คาราบาว
กรุป จํากัด (มหาชน)” โดยใชชื่อยอหลักทรัพยวา
“CBG” มีทุนชําระแลว 1,000 ลานบาท มูลคาที่
ตราไว (Par) หุนละ 1 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ
เดิม 850 ลานหุน หุนสามัญเพิ่มทุน 150 ลานหุน
โดยเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไป (IPO)
จํานวน 250 ลานหุน ในราคา 28 บาทตอหุน

100

IPO CASE STUDY

CBG จะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน IPO
ไปชําระคืนเงินกูส ถาบันการเงินและเพือ่ ขยายกําลัง
การผลิตเครื่องดื่มโดยติดตั้งสายการผลิตความเร็ว
สูง Krones ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศ
เยอรมัน สรางโรงงานผลิตขวดแกวสีชา และใชเปน
เงินทุนหมุนเวียน เสริมสรางความแข็งแกรงดาน
เงินทุน รองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต เพื่อ
กาวสูการเปนผูนําในธุรกิจเครื่องดื่มบํารุงกําลังใน
ประเทศไทยและกลุม ประเทศ CLMV ไดแก กัมพูชา
ลาว เมียนมาร และเวียดนาม

นโยบาย
การลงทุน CBG
CBG มี น โยบายที่ จ ะลงทุ น ในบริ ษั ท ย อ ย หรื อ บริ ษั ท
รวมที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะกอใหเกิด
ประโยชนรวมเพื่อเพิ่มชองทางในการหารายได และเพิ่ม
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ โดยพิจารณา
สัดสวนการลงทุน กําไรที่คาดวาจะไดรับ ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น และสถานะการเงินของบริษัทฯ กอนตัดสินใจลงทุน
ในโครงการตางๆ
การตัดสินใจในการลงทุนดังกลาวนั้นจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม
ผูถือหุน (แลวแตกรณี) และบริษัทฯ จะแตงตั้งตัวแทนของ
บริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ เพื่อเขารวมเปน
คณะกรรมการในบริษัทนั้นฯ เพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญ
และกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย และบริษัทรวม
ดังกลาว
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เตรียมการเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ
CBG เริม่ เตรียมการเพือ่ เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ตัง้ แตป 2555 โดยเริม่ ขัน้ ตอนคัดเลือก
ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) โดยบริษัทไดเชิญ FA
เขามานําเสนอ 3 ราย และไดตัดสินใจเลือก บริษัท
หลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เพราะผูบ ริหาร
ทั้งสองฝายตางมีความสนิทสนมคุนเคยกันมานาน
ตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น ทํ า ธุ ร กิ จ ได ใ ช บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ของ
ธนาคารกสิกรไทยมาโดยตลอด
อยางไรก็ดี CBG ไดเลือก FA อีก 1 ราย คือ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) เพือ่ ทําหนาที่
เปนที่ปรึกษาการเงินรวมและเปน Underwriter ใน
ตางประเทศดวย
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กอนจะเริ่มวาจาง FA และผูสอบบัญชี CBG
มีการเตรียมตัวเรื่องบัญชีมากอนโดยการเลือกใช
ผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ตั้งแตเริ่มตั้งบริษัท คาราบาวแดง จํากัด
(CBD) เมื่อฝายบริหารมีนโยบายวาจะนํากิจการ
เขาจดทะเบียนเพื่อระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย
FA จึงไดแนะนําใหใชบริการจากบริษัท สํานักงาน
อี วาย จํากัด (EY) เพราะ CBG จะมีการขยาย
ตลาดไปยังประเทศเพื่อนบานและตลาดโลกเพื่อ
สรางโอกาสการเติบโต ดังนัน้ จึงทําการวาจางบริษทั
ผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับการยอมรับในตลาดสากล

ผูตรวจสอบบัญชี
คุณวิชาติ โลเกศกระวี ผูต รวจสอบบัญชี EY บอก
วา EY เริ่มตนดวยการพูดคุยกับผูบริหารเกี่ยวกับ
ขอมูลเบือ้ งตน เชน แผนในการเขาตลาดหลักทรัพยฯ
โครงสรางธุรกิจเปนอยางไร และขอขอมูลงบการเงิน
เพื่อประเมินผลกอนการรับงาน โดยขั้นตอนนี้ใช
เวลาประมาณ 1 เดือน
คาราบาวกรุปเลือก EY เพราะเปนบริษัทที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก มีความนาเชื่อถือสูง บริหาร
จัดการแบบมืออาชีพ ในป 2556 เปนปแรกที่ EY
เขาไปตรวจสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินให
กับ CBG EY รวมประชุมกับผูบ ริหาร CBG ประมาณ
2-3 ครั้ง กอนจะเริ่มตนสูกระบวนการทํางาน โดย
มีการขอดูระบบการควบคุมภายในของระบบบัญชี
ระบบคอมพิวเตอรเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ดู
กระบวนการและขั้นตอนของการปดบัญชีทั้งหมด
ซึ่งพบวาตองมีการปรับปรุงแกไขอีกมาก เพราะขอ
กังวลของ EY คือ CBG จะสามารถปดบัญชีใหทัน
เวลาที่กําหนดตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย7
หรือไม ซึ่งทีมงานของ CBG ยังไมมีความคุนเคย
เนื่องจาก CBG ปฏิบัติแบบบริษัทจํากัดทั่วไป คือ
ตรวจสอบบัญชีเพียงปละ 1 ครั้ง ในงบป ไมไดมี
การสอบทานงบการเงินเปนรายไตรมาส รวมทั้งมี
ประเด็นเรื่องวิธีการรายงานขอมูลทางการเงินดวย
โดยชวงแรก EY ยังไมไดเนนการสอบทานและ
เสนอรายงานการสอบทานอยางเปนทางการ แต
สิง่ ทีต่ อ งการคือดูความพรอมของบริษทั ฯ ในการปด
บัญชีรายไตรมาส ซึ่งไตรมาสแรกบริษัทฯ ปดบัญชี
ชากวากรอบเวลาที่กําหนดไป 2 เดือน เนื่องจาก
7

ตองปรับการบันทึกบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐาน
บัญชีสําหรับบริษัทมหาชน เรียนรูมาตรฐานบัญชี
ใหม ซึ่ ง มี ห ลายรายการที่ มี วิ ธี ก ารแสดงรายการ
อยางละเอียด เชน ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หรือ
Deferred Tax และภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หรือ Employee Benefit เปนตน
นอกจากนี้สิ่งที่พบในชวงตรวจสอบบัญชี คือ
นโยบายการกําหนดราคาระหวางกันของบริษัทใน
เครือไมมีความชัดเจนและไมมีการดําเนินการที่
เปนลายลักษณอกั ษร และไมมกี ารกําหนดนโยบาย
การตั้งสํารองสินคาคงเหลือ ซึ่งที่ผานมาไมมีการ
ตั้งสํารองในบัญชี
ในชวงของการปรับปรุงระบบบัญชี CBG ไดเพิม่
จํานวนพนักงานดานการบัญชีและการเงินประมาณ
10 กวาคน รวมถึงวาจางหัวหนาบัญชีที่มีความรู
ทางดานบัญชีเขามาเสริมทีม ซึง่ ถือวาเปนหัวใจของ
ระบบงานที่ทําใหเกิดความรวดเร็ว
“ในชวงแรกที่ EY ประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในพบวา มีเรื่องที่ยังตองปรับแก
ประมาณ 20 ขอ ทําใหบริษัทฯ ทราบวามีขอมูล
ที่ตองเตรียมไวเพื่อตรวจสอบคอนขางมาก ซึ่งใน
ตอนนั้นบริษัทฯ ก็ทําไป และแกไขไป เปนการ
ทํางานคูขนานกัน”
เมื่อเขาสูไตรมาส 2 CBG เริ่มปดบัญชีเร็วขึ้น
โดยทําชาไปเพียง 10 วัน เนื่องจากเริ่มเรียนรูและ
ปรับตัวใหเขาสูระบบบัญชีมาตรฐานไดรวดเร็ว จน
กระทัง่ สามารถปดบัญชีป 2556 ไดทนั ในตนป 2557

แนวทางการเปดเผยขอมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน
• งบการเงินรายไตรมาสที่ผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชี (กรณีบริษัทมีบริษัทยอย ใหจัดทํางบการเงินรวมดวย) ใหนําสง
ภายใน 45 วันนับแตวันสุดทายของแตละไตรมาส
• งบการเงินประจําปที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ใหนําสงภายใน 3 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี อนึ่ง
บริษัทจดทะเบียนอาจเลือกที่จะนําสงงบการเงินประจําปฉบับที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีภายใน 2 เดือน แทน
การนําสงงบการเงินไตรมาส 4 ได

ทํางบเสมือน กอนเขาตลาด
ประเด็นสําคัญในการทํารายงานทางการเงิน
ของ CBG คือบริษัทฯ มีการปรับโครงสรางการ
ถือหุน โดยกอตั้ง CBG เดือนสิงหาคม 2556 ใน
รูปแบบ Holding Company เพื่อเขาไปถือหุนบริษัท
ในกลุมที่จะเขาจดทะเบียนทั้งหมด ซึ่งถือเปนการ
ปรับโครงสรางภายใตการควบคุมเดียวกัน ดังนั้น
เพื่อสะทอนภาพของการเปนกลุมบริษัทในรายงาน
ทางการเงิน จึงจําเปนตองจัดทํางบเสมือนปรับ
โครงสรางแลวเสร็จตั้งแตตนป 2556
ดังนัน้ การทํางบเสมือนจึงเปนการตัง้ สมมติฐาน
ขึ้นวามีการถือหุนของทุกบริษัท เสมือนเกิดขึ้นจริง
โดยเริ่มตนตั้งแตเดือน 1 มกราคม 2556 เพื่อ
ใหมีการบันทึกในระบบบัญชีไดตลอดทั้งปและให
ผูสอบบัญชีเปนผูตรวจสอบ ซึ่งกรณีดังกลาว EY
ไดทําการตรวจสอบเพิ่มเติมและเสนอรายงานการ
ตรวจสอบโดยอธิบายถึงวิธีการและวัตถุประสงค
ของรายงานดังกลาว ซึ่งตองใชเวลาในการตรวจ
สอบมากขึน้ ในขณะเดียวกัน CBG มีคา ใชจา ยเพิม่
ขึ้นดวย โดยงบเสมือนที่จัดทํานี้เปนงบเสมือนของ
2556 โดยมีตัวเลขของป 2555 ซึ่งจัดทําขึ้นโดยฝาย
บริหารเพือ่ การเปรียบเทียบ และเนือ่ งจากตามแบบ
แสดงขอมูลใน Filing ที่แสดงผลประกอบการยอน
หลังอยางนอย 3 ป ดังนั้นขอมูลตัวเลขของป 2554
จึงแสดงดวยงบการเงินเฉพาะกิจการของคาราบาว
ตะวันแดง (CBD)
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คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) เริ่มเขามาใน
ชวงตนป 2557 เพื่อตรวจสอบรายงานทั้งหมดที่
EY ตรวจสอบรวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ ซึ่งมีขอมูล
คอนขางมาก แตกส็ ามารถตรวจสอบทัง้ หมดไดโดย
ใชเวลาไมนานนัก

คําแนะนําจาก
ผูสอบบัญชี
1. มีความตั้งใจจริงในเปาหมาย
ที่จะเขาจดทะเบียน
2. ผูบริหารตองใหความรวมมือ
ในการเป ด เผยข อ มู ล ไม มี
ความลั บ กรณี ป กป ด ข อ มู ล
อาจมี ผ ลกระทบต อ การเป ด
เผยขอมูลได
3. ระบบควบคุมภายในของบริษทั
ตองมีมาตรฐาน
4. ทีมงานตองพรอม พนักงาน
ตองไดรับการฝกฝนและยินดี
เรียนรูสิ่งใหมๆ
5. ในกรณีที่มีประเด็นทางบัญชีที่
มี ค วามซั บ ซ อ น ผู  ส อบบั ญ ชี
FA และผู  บ ริ ห ารควรมี ก าร
หารื อ กั บ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต.
ลวงหนา

ผูตรวจสอบภายใน
ทีมตรวจสอบภายในของบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคเู ปอรส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) โดยคุณวารุณี
ปรีดานนท หุนสวน และคุณอาทิตย เตชะสินกุล
ผูจ ดั การอาวุโส กลาววา ในฐานะบริษทั ผูต รวจสอบ
ภายใน (Internal Audit หรือ IA) ไดเริ่มทํางานใน
เดือน พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ CBG
เพิ่งจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน และแตงตั้ง
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยมีสายการ
รายงานตอผูบริหาร ตอมาเมื่อ CBG แตงตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบแลว จึงเปลี่ยนใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในมีสายการรายงานตรงตอคณะ
กรรมการตรวจสอบเพื่อทําใหหนวยงานตรวจสอบ
ภายในมีความเปนอิสระในการทํางาน

หนวยงานตรวจสอบภายในเปนหนึ่งในปจจัย
สําคัญตอการปฏิบตั งิ านของ PwC โดยชวยประสาน
งานกับฝายงานตางๆ ของ CBG ซึ่งทําให PwC ได
รับขอมูลอยางรวดเร็วและสามารถปฏิบัติงานได
ตามแผนงานที่กําหนดทั้งการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน และติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
นอกจากนี้ CBG มี ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ มี
ประสบการณในการนําบริษทั เขาตลาดหลักทรัพยฯ
มากอน จึงสามารถจัดใหมกี ารควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสีย่ งตามขอแนะนําของ PwC รวม
ถึงผูบริหารของ CBG มีความตั้งใจในการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน และนํากรอบการควบคุม
ภายในที่ดีไปสูวิธีการปฏิบัติ และสามารถดําเนิน
การใหระบบการทํางานของ CBG เขาสูแนวปฏิบัติ
ที่ดีไดอยางรวดเร็ว
PwC ใชเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อสอบทาน
การควบคุมภายในของ CBG ประมาณ 2 เดือน
และรายงานผลการประเมินและขอเสนอแนะตอ
ผูบ ริหารในเดือนมกราคม ป 2557 โดย CBG ใชเวลา
ในการปรับปรุงการควบคุมภายในประมาณ 2 เดือน
ระหวาง กุมภาพันธ – มีนาคม หลังจากนั้น PwC
จึงไดติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ใน
เดือนเมษายน 2557 ซึ่งผูบริหารของ CBG ใหความ
รวมมืออยางดีในทุกขั้นตอน ทั้งการสัมภาษณและ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของทําให CBG สามารถปรับปรุงการ
ควบคุมภายในไดตามแผนงานที่กําหนด
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กรรมการอิสระตามหลักของ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตามหลั ก การของการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ประธานกรรมการไมควรมีอํานาจเบ็ดเสร็จ ทั้ง
ในเรื่องการกําหนดนโยบาย และการบริหาร โดย
ในโครงสร า งกรรมการก อ นการยื่ น Filing ของ
CBG มี คุ ณ เสถี ย ร ดํ า รงตํ า แหน ง ผู  บ ริ ห าร 2
ตําแหนง คือ ประธานกรรมการบริษทั และประธาน
เจาหนาที่บริหาร แมวาจะไมผิดกฎระเบียบ แต
ถือวาประธานมีอํานาจในการตัดสินใจมากเกินไป
ซึ่ง สํานักงาน ก.ล.ต. ไดแนะนําการแกประเด็น
ดังกลาว โดยใหองคประกอบของคณะกรรมการ

บริษัทมีกรรมการอิสระที่มาจากภายนอกจํานวน
มากกวาครึ่งหนึ่ง และการปฏิบัติตามขอแนะนําจะ
ทําใหไดรับคะแนนดานธรรมาภิบาล (CG) เพิ่มขึ้น
บริษัทจึงไดปรับคณะกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นเปน
5 คน สวนกรรมการจากฝายบริหารของ CBG เหลือ
4 คน
“ผูบ ริหาร CBG มีความตัง้ ใจทํางานแกไขปรับปรุง
ตามคําแนะนํา ของ FA Auditor และ IA ทีละเรื่อง
ไมทํางานวกไปวนมา ตัดสินใจรวดเร็ว จึงใชเวลา
ในการเตรียมตัวคอนขางสั้น”

โครงสรางผูถือหุนตองชัดเจน
ประเด็นที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความสําคัญอีก
ขอหนึง่ คือโครงสรางผูถ อื หุน ในสวนของ CBG ทีเ่ ปน
Holding Company เพราะผูถือหุนหลักทั้ง 3 ราย คือ
คุณเสถียร คุณณัฐชไม และคุณยืนยง นอกจากจะ
ถือหุนอยูใน Holding Company ยังถือในบริษัทลูก
อีก 3 แหง8 และมีคณะกรรมการบางทานถือหุนใน
กิจการที่อยูในตางประเทศดวย
“ในตอนแรกจะนําบริษทั คาราบาวตะวันแดงเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แตเปลี่ยนมาเปน
บริษัทคาราบาวกรุปแทน ดังนั้นจึงมีประเด็นเรื่อง
การจัดโครงสรางผูถือหุน ซึ่งเปนการจัดโครงสราง

8

ภายใตการควบคุมของผูถือหุนกลุมเดียวกัน และ
บริษัทกําหนดราคาในการซื้อขายหุนบริษัทลูกกับ
บริษัท Holding Company ที่ราคาพาร โดยไมได
ใชราคามูลคาตามบัญชี (Book Value) ตามหลัก
การบัญชี”
อยางไรก็ดเี นือ่ งจาก Auditor FA และผูบ ริหารได
ทํางานกันอยางใกลชิด โดย Auditor และ FA ไดมี
การเขาไปหารือกับ สํานักงาน ก.ล.ต.กอนลวงหนา
ในประเด็นทีเ่ ปนขอกังวลทัง้ หมดทีก่ ลาวมาในเบือ้ ง
ตน ทําใหขั้นตอนการขออนุญาตมีความราบรื่น

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 ขอ 14 ผูขออนุญาตและบริษัทอื่นตองไมมีการถือหุนไขวระหวางกัน
ที่ขัดหรือแยงตอหลักเกณฑตาม (1) - (3)
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โครงสรางผูถือหุน
กอนและหลังเสนอขาย IPO
ผูถือหุนรายใหญ
รายชื่อผูถือหุนใหญ
1. กลุมนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
1.1 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จํากัด1
1.2 นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
1.3 Northend Investment Ltd.2
2. กลุมนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณเจริญ
2.1 นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณเจริญ
2.2 นางวงดาว ถนอมบูรณเจริญ
3. กลุมนายยืนยง โอภากุล
3.1 นายยืนยง โอภากุล
3.2 นางลินจง โอภากุล
4. Fidelity Worldwide3
5. JF Asset Management (HK)3
6. Oz Capital3
ผูถือหุนอื่น
รวม

ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ปรากฏดังนี้
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญ
กอนการเสนอขายหุนสามัญ
จํานวนหุน
สัดสวน
จํานวนหุน
สัดสวน
(หุน)
การถือหุน
(หุน)
การถือหุน
(รอยละ)
(รอยละ)

343,000,000
250,064,500
47,774,100
45,161,400
265,500,000
240,000,000
25,500,000
141,500,000
115,480,000
26,020,000
11,314,200
6,581,700
5,200,000
226,904,100

34.3
25.0
4.8
4.5
26.6
24.0
2.6
14.2
11.6
2.6
1.1
0.7
0.5
22.6

352,999,900
250,064,500
47,774,100
55,161,300
265,500,000
240,000,000
25,500,000
141,500,000
115,480,000
26,020,000
90,000,100

41.5
29.4
5.6
6.5
31.2
28.3
3.0
16.7
13.6
3.1
10.6

1,000,000,000

100.0

850,000,000

100.0

หมายเหตุ
1 โครงสรางการถือหุน ของบริษทั เสถียรธรรมโฮลดิง้ จํากัด สรุปไดดงั นี้ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ถือหุน รอยละ 55.0 นางดารารัตน เศรษฐสิทธิ์
ถือหุนรอยละ 15.0 นายวัชรธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุนรอยละ 10.0 นายรมธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุนรอยละ 10.0 และนางสาวเทียนธรรม
เศรษฐสิทธิ์ ถือหุนรอยละ 10.0 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จํากัด
2 Northend Investment Ltd มีผูถือหุนคือ Autumn Gold Capital Ltd. (กอตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของ British Virgin Island) ทั้งนี้ Autumn Gold
Capital Ltd. มีผถู อื หุน คือ Allshores Corporation Pte, Ltd. (กอตัง้ ขึน้ ภายใตกฎหมายของสิงคโปร) ซึง่ ประกอบธุรกิจใหบริการรับดําเนินการ
และประสานงานเพือ่ ใหมกี ารจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ภายใตกฎหมายของประเทศตางๆ โดยมีนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ เปนผูร บั ผลประโยชน
3 ไดรับการจัดสรรและซื้อหุนของบริษัทฯ ผาน CIMB Securities (Singapore) Pte Ltd. ในฐานะผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการ
จัดจําหนายในตางประเทศ (International Manage)
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ยื่นแบบคําขอฯ
และแบบ Filing ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต.
CBG ยืน่ แบบคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย
(แบบคําขอฯ) และแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน (แบบ Filing)
ตอสํานักงาน ก.ล.ต. คูขนานไปกับการยื่นคําขอ
เปนบริษัทจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยฯ ชวง
กลางป 2557 หลังจากปรับปรุงโครงสรางผูถือหุน
และเตรียมความพรอมเรือ่ งระบบบัญชีมาเกือบ 2 ป
สํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพยฯ ไดเขา
ไปพบปะผูบ ริหารและเยีย่ มชมกิจการ เพือ่ สอบถาม
ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง คณะผู  บ ริ ห ารและเจ า หน า ที่
ที่เกี่ยวของสามารถตอบคําถามไดชัดเจน ทําให
ขั้นตอนการยื่นแบบคําขอฯ และ แบบ Filing ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผานไปดวยความเรียบรอย

วันสําคัญ
ปที่ศึกษาเรื่อง IPO

2555

แตงตั้ง FA

2555

แตงตั้งผูสอบบัญชี

สิงหาคม 2556
แตงตั้ง IA

พฤศจิกายน 2556
ยื่น Filing

18 กรกฎาคม 2557
เขาเทรด

21 พฤศจิกายน 2557
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เลือกผูจัดการการจัดจําหนาย
(Underwriter)
CBG ได เ ลื อ กผู  จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย (Lead Underwriter) 2 ราย
คือ บริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
และบริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
จํากัด โดยในการเลือก Lead Underwriter นีไ้ ดเลือก
มาตั้งแตขั้นตอนการหาที่ปรึกษาทางการเงินแลว
เป น การเลื อ กตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น ของกระบวนการ
เตรี ย มตั ว เข า ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ส ว นผู  ร  ว มจั ด

จําหนายและรับประกันการจําหนายอีก 3 ราย คือ
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) บริษัท
หลักทรัพยโนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) และเนื่องจากมีแผนเสนอขายให
นักลงทุนตางประเทศดวย จึงไดให CIMB Securities
(Singapore) Pte Ltd. เปนผูจ ดั การการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายในตางประเทศ

ที่มาของการกําหนดราคาหุน
CBG ใชเกณฑกําไรสุทธิ (Profit Test) ในการยื่น
คําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพย
จดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามเกณฑการ
รับหลักทรัพย
สวนการกําหนดราคาหุน ทีจ่ ะเสนอขายในครัง้ นี้
พิจารณาจากการสํารวจความตองการซือ้ หลักทรัพย
(Book Building) ซึ่งเปนการสํารวจปริมาณความ
ตองการซื้อหุนสามัญของผูลงทุนสถาบันทั้งในและ
ตางประเทศในแตละระดับราคา

ราคาเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้
เทากับ 28 บาทตอหุน คิดเปนอัตราสวนราคาหุน
ตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio : P/E)
ประมาณ 30.3 เทา โดยคํานวณจากกําไรสุทธิของ
บริษัทฯ ในชวง 4 ไตรมาสลาสุด (ตั้งแตไตรมาส 4
ป 2556 ถึงไตรมาส 3 ป 2557) ซึ่งเทากับ 925.3
ลานบาท และหารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมด
1,000 ลานหุน (Fully Diluted) จะไดกาํ ไรสุทธิเทากับ
0.93 บาทตอหุน
อัตราสวน P/E ทีเ่ สนอขายดังกลาวคิดเปนอัตรา
สวนเกินรอยละ 11.9 จากคาเฉลี่ยอัตราสวน P/E
ของบริษัทจดทะเบียนที่ดําเนินธุรกิจคลายคลึงกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
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วางกลยุทธโรดโชว
คุณแมนพงศ เสนาณรงค กรรมการผูจัดการ
บริษทั หลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) กลาววา
CBG เริม่ ตนโดยจัดทํารายงานเพือ่ ใหสอดคลองกับ
ภาวะตลาด และเชิญนักวิเคราะหเขามาคุยเรื่อง
ราคา จากนัน้ ไดเริม่ คุยกับผูบ ริหารและเริม่ วางแผน
การขายหุน
ผูบริหาร CBG และ FA ใชเวลาโรดโชวพบกับ
นักลงทุนในประเทศ 1 สัปดาห หลังจากนัน้ เดินทาง
ไปประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และฮองกง และได
กําหนดชวงราคาขายที่ 26-28 บาท และไดขอสรุป

ขยายไปสูตลาดโลก
คุณเสถียรบอกวาวัตถุประสงคในตอนแรกที่
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อระดม
เงินทุนไปชําระหนีค้ นื เงินกูจ ากสถาบันการเงิน และ
นําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียน รวมทัง้ ขยายไปตลาด
เออีซี แตหลังจากพันธมิตรรูจัก CBG ในสถานะ
การเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
มากขึ้น ไดแนะนําใหขยายไปสูตลาดโลก ซึ่งลาสุด
CBG จึงไดรวมมือกับทีมฟุตบอลเชลซี ประเทศ
อังกฤษ เพื่อนําแบรนดคาราบาวออกไปสูสายตา
ลูกคาในตลาดยุโรปและอเมริกา
“การทํา Marketing สําหรับเครื่องดื่มชูกําลัง
ทําได 2 ทาง คือ กีฬา และบันเทิง ตลาดในประเทศ
เรามีพี่แอด เปน Brand Ambassador แลว เมื่อ
เราตองการขยายตลาดตางประเทศ เราจึงเลือก
ฟุตบอล เพราะเปนกีฬาทีเ่ ขากับคนไดทกุ เพศ ทุกวัย
และตลาดเครือ่ งดืม่ ชูกาํ ลังทีเ่ ติบโตปละ 10% จึงเปน
โอกาสของเรา” คุณเสถียรกลาว
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ราคาจากการทํา Book Building ที่ 28 บาท เปน
ราคาที่มีความตองการซื้อหุนในประเทศ 9 เทา
สวนตางประเทศสูง 10 เทา ซึ่งไดแบงการขายหุน
ใหผูลงทุนในประเทศ 60% และตางประเทศ 40%
“มีคนพูดวาหุน ไมควรมีราคาแพงเกินไป คนจะ
ไดเขามาซื้อขาย ลงทุนเยอะๆ ผมไมเคยซื้อขายหุน
ทุกอยางเปนเรื่อง Fair Price ราคา 26-28 บาท เปน
ราคาเหมาะสม ถา 30 บาท ก็คิดวาแพงไปนิดหนึ่ง
แตราคาเคยขึ้นไปถึง 40 บาท วันแรก IPO ขึ้นไป
32 บาท” คุณเสถียรกลาว

ประโยชนของการเปนบริษัทจดทะเบียน
คุ ณ เสถี ย รบอกว า เดิ ม ไม เ คยมี ก ารกํ า หนด
แผนงานระยะสั้น ระยะยาวของบริษัทที่ชัดเจน
การบริหารงาน หรือการลงทุน คุยกันแคไมกี่คน
การทํางานจะเปนลักษณะความเชื่อใจ ขอดีของ
การเขาตลาดหลักทรัพยฯ คือทําใหการทํางานของ
บริษัทมีระบบระเบียบมากขึ้น มีกรรมการอิสระ
ผูถือหุนมารวมในการตัดสินใจ มีระบบควบคุม
ภายในทีช่ ดั เจน ตรวจสอบได ทํางานตามมาตรฐาน
ที่ เ ป น ข อ กํ า หนดของบริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ต  อ ง
ปฏิบัติ เชน เรื่องการจัดซื้อ ตองมีซัพพลายเออร
หลายราย และมี Auditor มารวมตรวจสอบ ทําให
คูคาตองปฏิบัติตามเชนกัน

โอกาสทางธุรกิจมากกวาเดิม มีพันธมิตรมา
เสนอใหรวมลงทุนในกิจการ ซึ่งบริษัทจะพิจารณา
การขยายการลงทุนตามความเหมาะสม โดยอยู
บนหลักการของความระมัดระวัง
ในส ว นของการกู  เ งิ น สามารถต อ รองอั ต รา
ดอกเบีย้ กับธนาคารไดมากขึน้ การขอสินเชือ่ ไมตอ ง
มีการคํ้าประกันใดๆ ทําใหบริษัทมีสภาพคลอง
สําหรับการขยายธุรกิจในอนาคต
ในส ว นของที ม งาน มี บุ ค ลากรมื อ อาชี พ มา
รวมงานเพิ่มขึ้น รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
สําหรับพนักงานเดิม ก็มกี ารปรับปรุงเรือ่ งสวัสดิการ
การวั ด ผลปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การเลื่ อ นตํ า แหน ง ที่
ชัดเจนขึ้น
คุณณัฐชไม กลาวถึงสวนของ Wealth to Shareholder วาปจจุบันยังถือหุนอยูเชนเดิม และไมได
มีการซื้อขายแตอยางใด นอกจากความมั่งคั่งของ
ผูถือหุนที่มีเพิ่มขึ้นจาก value ของกิจการแลว สิ่งที่
เห็นไดชัด ก็คือ การสงตอธุรกิจสูรุนลูก รุนหลาน
ของผูถือหุนทั้ง 3 คน ที่ไดเขามีสวนรวมในการ
บริหารงานมากขึ้น เพราะเชื่อแลววาเปนธุรกิจที่
จับตองได สําหรับชีวติ ประจําวันไมเปลีย่ น แตมคี น
รูจักมากขึ้น อาจจะไมเปนสวนตัวเหมือนเดิม แต
ไมถือวาเปนปญหาแตอยางใด นอกจากนี้ยังทําให
ลูกๆ เขาใจวาพอแมทําธุรกิจอะไร และจะเปนไป
อยางไรในอนาคต ทําใหพวกเขามีสวนรับรูมากขึ้น
การสงผานก็ทําไดงายขึ้น
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CBG แนะนําการเตรียมตัว
เขาตลาดหลักทรัพยฯ
คุณเสถียร ใหคําแนะนําวา สิ่งแรกตองมีความ
เขาใจในความหมายของคําวา “บริษัทมหาชน”
วาบริษัทจะไมไดเปนของผูกอตั้งเพียงผูเดียว และ
ไมไดเปนธุรกิจของครอบครัวที่เงินของบริษัทหรือ
เงินของผูกอตั้งจะใชรวมกันไดอีกตอไป เพราะการ
เปนบริษทั มหาชน มีผถู อื หุน รายอืน่ และมีกฎระเบียบ
ทีต่ อ งปฏิบตั ติ ามมากขึน้ การเขาจดทะเบียนไดทาํ ให
การทําธุรกิจทุกอยางโปรงใส ตรวจสอบได
เมื่อตัดสินใจที่จะเขาจดทะเบียน ควรมองหาที่
ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ เพื่อหารือ วางแผน
ขั้นตอนตางๆ รวมกัน และมีเวลาพอสมควรใน
การเตรียมความพรอมในดานตางๆ ซึง่ บริษทั ไมควร
เตรียมความพรอมดวยตัวเอง เพราะคิดวาอาจจะ
ประหยัดคาใชจา ยได ซึง่ ไมใชเหตุผลทีด่ แี ตอยางใด
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“บางคนรูบ า งนิดหนอย กลัวหรืออาจจะเสียดาย
เงิน จริงๆ แลวผมไดเรียนรูมาแลววาสุดทาย เงินที่
จะตองจายใหมืออาชีพ จายนอยกวาที่ทํามาเอง
แลวผิด ตองแกไข เพราะไมมีความรูความเขาใจที่
มากพอ สรุปเสียทั้งเงินและเสียเวลา เหมือนอยาง
สมัยกอน เราทําสัญญาเองไมเสียเงินมาก แตตอง
จายคาฟองรองแพง” คุณเสถียรกลาว
หลังจากเริ่มเขาสูกระบวนการเตรียมตัว จะมี
สิ่งที่ตองแกไขระหวางทาง ผูบริหารตองตัดสินใจ
อยางรวดเร็วบนขอมูลทีค่ รบทุกดาน ไมควรสอบถาม
แหลงขอมูลหลายๆ แหง เพราะจะทําใหการทํางาน
ไมเสร็จสิ้น รวมถึงการทําความเขาใจกับทีมงาน
พนักงาน ใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่
ดีขึ้น
“ตั้งแตที่ไดเขามาเปนบริษัทจดทะเบียนจนถึง
ทุกวันนี้ ผมไมเคยเสียใจและคิดวาตัดสินใจถูกแลว
เพราะเปนการสรางโอกาสใหกับธุรกิจ พนักงาน
และผูบริหาร” คุณเสถียรกลาวปดทาย

ขอมูลทางการเงิน
สินทรัพย
หนี้สิน
ทุนชําระแลว
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาทตอหุน)
Market Cap

(หนวย: ลานบาท)
ป 2556

ป 2557

ป 2558

5,310
4,162
620
1,148
6,929
626
1.19

7,063
1,035
1,000
6,029
7,575
913
1.22
33,500

7,361
1,028
1,000
6,333
7,874
1,256
1.26
40,250

(ณ ราคา IPO)

(ณ 31 มี.ค. 59)
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CKP ใชประโยชน
จากตลาดทุนไทย
ขยายธุรกิจ
ในตางประเทศ

CKP

บริษัท ซีเคพาวเวอร จํากัด (มหาชน) หรือ CKP
เขาซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
ในกลุม ทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ดวยมูลคาหลักทรัพย
ตามราคาตลาด 14,300 ลานบาท มีมูลคาระดมทุน
2,340 ลานบาททัง้ นี้ CKP เปนบริษทั โฮลดิง้ คอมพานี
(Holding Company) ที่มีธุรกิจหลักในตางประเทศ
ทีเ่ ขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไทยเปนรายแรก
โดย CKP ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจาก
พลังงานประเภทตางๆ เชน โรงไฟฟาพลังนํ้า คือ
โรงไฟฟ า นํ้ า งึ ม 2 ในสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) โรงไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตยและพลังงานความรอนรวมในประเทศไทย

CKP “เรือธง”
ธุรกิจพลังงานของ ช.การชาง
กลุมบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) หรือ CK
ดําเนินธุรกิจดานการกอสรางรายใหญของประเทศ
ได เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของความมั่ น คงทาง
พลั ง งานและความต อ งการใช พ ลั ง งานของ
ประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงไดพัฒนาโครงการ
ดานพลังงานขึ้นมาหลายโครงการ นับตั้งแต 2547
โดยเริ่มจากโรงไฟฟาพลังนํ้า
ในเดือนพฤษภาคม 2547 CK จัดตั้งบริษัท
เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด หรือ SEAN ขึ้น
ซึ่ ง เป น นิ ติ บุ ค คลไทย เพื่ อ ดํ า เนิ น การเป น ผู  รั บ
สัมปทานการผลิตไฟฟาพลังนํ้าจากเขื่อนนํ้างึม 2
ตอมาในเดือนมีนาคม 2549 SEAN ไดลงนามใน
“สัมปทานโครงการไฟฟาพลังนํา้ นํา้ งึม 2 กับรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว)” ซึง่ SEAN จะเปนผูร บั สัมปทานในการออกแบบ
พัฒนา กอสรางและดําเนินการโครงการผลิตไฟฟา
จากเขื่อนนํ้างึม 2 ขนาดกําลังการผลิต 615 เมกะ
วัตต โดยลักษณะสัญญาสัมปทานเปนแบบ BOOT
(Build-Own-Operate-Transfer) มีระยะเวลาสัมปทาน
25 ป นั บ จากวั น ที่ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การเชิ ง พาณิ ช ย
(Commercial Operating Date, COD) โดยไฟฟาทีผ่ ลิต

ไดทง้ั หมดจะจําหนายใหกบั การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.)
ตอมาในเดือนเมษายน 2549 SEAN จัดตัง้ บริษทั
ไฟฟานํ้างึม 2 จํากัด หรือ NN2 ขึ้นตามกฎหมาย
สปป.ลาว และไดขายหุนใน NN2 ในสัดสวน 25%
ใหกบั EDL-Gen ซึง่ เปนบริษทั ในเครือวิสาหกิจไฟฟา
ลาว ตามเงื่อนไขของสัมปทาน และไดโอนสิทธิใน
ผลประโยชนและภาระผูกพันทัง้ หมดภายใตสญ
ั ญา
หลักตางๆ ของโครงการใหแก NN2 ซึง่ ไดแก สัญญา
สัมปทานโครงการไฟฟาพลังนํ้า นํ้างึม 2 สัญญา
ซือ้ ขายไฟฟา และสัญญาจางเหมากอสราง รวมถึง
สิทธิในการศึกษาความเปนไปไดและพัฒนาโครงการ
ไฟฟาพลังนํ้า นํ้าบาก 1-2 ทั้งนี้เนื่องจาก สปป.ลาว
ตองการใหบริษทั ที่ Operate เปนบริษทั ในประเทศลาว
และตองมีรฐั วิสาหกิจของลาวรวมถือหุน ดวย เขือ่ น
และโรงไฟฟาพลังนํ้า นํ้างึม 2 สรางเสร็จเมื่อเดือน
ธันวาคม 2553 ก็เริ่มทําการปลอยนํ้าเขาเขื่อนและ
ทดสอบการผลิตไฟฟา โดยสามารถเริ่มผลิตและ
จําหนายไฟฟาชวงแรก (Initial Operating Date, IOD)
ใหแก กฟผ. ในเดือนมีนาคม 2554 ซึง่ เร็วกวากําหนด
ประมาณ 3 เดือน
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นอกเหนือจากโครงการโรงไฟฟาพลังงานนํ้า
ใน สปป.ลาว แลว CK ยังลงทุนในบริษัทผลิตและ
จําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 3 แหง
ไดแก บริษัท บางเขนชัย จํากัด หรือ BKC ขนาด
กําลังการผลิต 8 เมกะวัตต บริษัท นครราชสีมา
โซลาร จํากัด หรือ NRS ขนาดกําลังการผลิต 6
เมกะวัตต และบริษัท เชียงราย โซลาร จํากัด
หรือ CRS ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต และ
ยังลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม
(Co-generation) ไดแก บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด หรือ BIC กําลังการผลิต 237.5
เมกะวัตต ไอนํ้า 19.6 ตันตอชั่วโมง
“ช.การชาง ไดพัฒนาโครงการดานพลังงาน
มาหลายโครงการ เราก็มองวา นาจะถึงเวลาปรับ
โครงสรางธุรกิจ โดยเอาสินทรัพยดานพลังงาน
ทัง้ หมดเขามารวมกันแลวตัง้ บริษทั ขึน้ เพราะมองวา
ธุรกิจดานพลังงานยังมีโอกาสเติบโตไดอีกเยอะ
ถามีโครงสรางที่เหมาะสมก็จะมีความคลองตัวใน
การระดมทุนเพิม่ บริษทั ก็จะเติบโตในธุรกิจพลังงาน
ไดอีกไกล นี่เปนที่มาของ “ซีเคพาวเวอร” หรือ
CKP” ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการผูจัดการ
ใหญ บมจ. ช. การชาง กลาว
CKP จดทะเบียนจัดตัง้ ในวันที่ 8 มิถนุ ายน 2554
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ปรั บ โครงสร า งการถื อ หุ  น ใน
บริษทั ทีด่ าํ เนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาภายใต
การถือหุนของ CK ใหมาอยูภายใตบริษัท Holding
Company เพียงแหงเดียว เพื่อรองรับการขยายงาน
ในธุรกิจดานนี้ โดยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกอยูที่ 1
ลานบาท ผูถ อื หุน ประกอบดวย CK ถือ 49% บริษทั
ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BECL ถือ
42% และบริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด ถือ 9%
ตอมา บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) หรือ
TTW ไดซื้อหุน CKP จากผูถือหุนเดิมในสัดสวน
30% ทําใหสัดสวนใหมในการถือหุนใน CKP ของ
CK เหลือ 38% BECL เหลือ 30% และ บจ.ที่ดิน
บางปะอินถือเหลือ 2%
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เพือ่ มุง สูก ารเปนบริษทั ชัน้ นําในธุรกิจผลิตไฟฟา
ในประเทศไทยและอาเซียน CKP จึงเตรียมความ
พรอมสําหรับโอกาสในการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่
จะเปดกวางขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเฉพาะในภูมภิ าคอาเซียน
นี่จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูบริหาร CKP มองวา
บริ ษั ท ควรเข า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ
เพื่อระดมทุนไปใชขยายกิจการ

วันสําคัญ
ปที่ศึกษาเรื่อง IPO

2555

แตงตั้ง FA

2555

แตงตั้งผูสอบบัญชี

2554

แตงตั้ง IA

2555

ยื่น Filing

28 กุมภาพันธ 2556
เขาเทรด

18 กรกฎาคม 2556

เตรียมความพรอม
สูการเขาตลาดหลักทรัพยฯ
คุณธวัชชัย วรวรรณธนะชัย ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงิน (FA) ผูคลุกคลีกับการจัดโครงสราง
บริษัทของ CKP มาตั้งแตแรก เลาวา CK ไดทําการ
ศึกษาหาโครงสรางที่เหมาะสมสําหรับกลุมธุรกิจ
พลังงานมาตั้งแตปลายป 2553 ซึ่งขณะนั้นพบวา
หลักเกณฑโครงสรางการถือหุนของผูขออนุญาต
การออกและเสนอขายหุน ตอประชาชนของบริษทั ที่
จัดตั้งในรูปแบบ Holding Company ของ สํานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ มีความแตกตางกัน
ในบางประเด็น
โดยเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. ระบุให Holding
Company ถือหุนในบริษัทยอยที่เปนธุรกิจหลัก (คือ
SEAN และ NN2) ไมนอยกวา 75% ของจํานวนหุน
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ขณะที่เกณฑของตลาด
หลักทรัพยฯ กําหนดไวที่ 51%
แม “เกณฑ 75%” ของสํานักงาน ก.ล.ต. ยังเปน
ขอจํากัด แตผูบริหาร CK ยังเดินหนาจัดตั้ง CKP
ในรูปแบบ Holding Company ขึ้นในเดือนมิถุนายน
2554 จากนั้นก็ทยอยซื้อหุน SEAN จากผูถือหุนเดิม
และหุนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจาก CK ทั้ง
3 โรง จนแลวเสร็จราวปลายปพรอมกับขอปรึกษา
หารือกับตลาดหลักทรัพยฯ และ สํานักงาน ก.ล.ต.
โดยหยิบยกเหตุผลที่วา “นํ้างึม 2” เปนโครงการที่

มีขนาดการลงทุนใหญและมูลคาเงินลงทุนสูงกวา
30,000 ลานบาท รวมทั้งยังเปนโครงการที่เปน
สัมปทานของรัฐ จึงเปนการยากที่ CKP จะถือหุน
ไดมากถึง 75%
“ตอนนั้น SEAN มีพันธมิตรอยูหลายราย CK
ถืออยู 38% BECL ถืออยู 16.67% บมจ. ผลิตไฟฟา
ราชบุรีฯ หรือ RATCH ถืออีก 33% ขณะที่รัฐบาล
ลาวถือหุนในบริษัทลูกของ SEAN คือ NN2 อยูที่
25% หลังจากจัดตั้ง CKP เสร็จ เราก็ทยอยซื้อหุน
จาก CK และ BECL รวมเปน 54.67% แลวก็ไปซื้อ
มาจาก บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง จํากัด อีก 1.33%
สงผลให CKP ถือหุนใน SEAN 56%”
“ระหวางนัน้ ก็มซี อื้ กิจการโรงไฟฟาโซลารมา 3 โรง
เพราะ FA ใหคําแนะนําเรื่องการปรับโครงสราง
ธุรกิจ ใหสะทอนภาพการเติบโตที่ชัดเจน โดยเอา
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับพลังงานมาไวที่ CKP ทั้งหมด
ซึง่ เราก็มองวาโรงไฟฟาโซลารมแี นวโนมทีจ่ ะไปไดดี
เลยพยายามเจรจาใหถอื หุน มากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะถือได
คือมีโรงโซลาร 1 โรงที่ถือ 100% อีก 2 โรงถือ 30%
ซึ่งตอนนั้น หากยังมีขอจํากัดเรื่องเกณฑการถือหุน
เราก็คิดวายังมีธุรกิจหลักอีก 1 กลุมที่พอจะจัด
โครงสรางได” ดร.สุภามาส เลา
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กลางป 2555 สํานักงาน ก.ล.ต. มีมติปรับเกณฑ
การถือหุน ของบริษทั Holding Company ในบริษทั ยอย
ที่เปนธุรกิจหลัก จากไมนอยกวารอยละ 75 เปน
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทั้งหมด เพื่อใหสอดรับกับแผนพัฒนาตลาดทุนที่มี
เปาหมายใหไทยเปนศูนยกลางการระดมทุนของ
ประเทศในภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS Hub) โดย
มองวา “เกณฑ 50%” ถือวาเพียงพอในการมีสวน
รวมบริหารจัดการและมีอาํ นาจควบคุม รวมถึงดูแล
รักษาสิทธิประโยชนของผูถ อื หุน ของบริษทั Holding
Company ได
“เกณฑใหมนี้ไดรับการประยุกตใชกับโรงไฟฟา
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย และบริ ษั ท ที่ มี โ ครงการที่
เกีย่ วของกับสัมปทานรัฐอืน่ ๆ ตอไปดวย” คุณธวัชชัย
ใหมมุ มอง พรอมกับเลาวา หลังจากเกณฑใหมของ
สํานักงาน ก.ล.ต. ถูกประกาศใช เจาหนาที่ตลาด
หลักทรัพยฯ จึงเขามาคุยกับ CKP เพื่อใหขอมูล
เพิม่ เติมสําหรับเริม่ กระบวนการเตรียมตัวเขาตลาด
หลักทรัพยฯ อยางจริงจัง
เดือนสิงหาคม 2555 CKP ไดแตงตั้งที่ปรึกษา
ทางการเงิน (FA) อยางเปนทางการ ซึ่งมีถึง 3 ราย
ไดแก บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด หรือ APLUS
บมจ. ช.การชาง

บมจ. ทางดวนกรุงเทพ
30%

บมจ. ซีเค พาวเวอร

2%
โรงไฟฟาพลังนํ้า
Hydroelectric Power Plant
56%
บจ. เซาทอีสท เอเชีย
เอนเนอรจี
75%
บจ. ไฟฟานํ้างึม 2
(615 เมกะวัตต)
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19.04%

15.15%

38%

บมจ. ที่ดินบางประอิน

ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือ SCB
และบริษัท กรุงไทยแอดไวเซอรี่ จํากัด หรือ KTBA
เพื่ อ ช ว ยกั น ดู ข  อ มู ล และสั ญ ญาของบริ ษั ท ลู ก
ทุก แห ง ซึ่ ง มีห ลากหลายสั ญ ญา เช น สัญ ญา
กอสราง สัญญาเงินกู สัญญาซื้อขายไฟ สัญญา
สัมปทาน ฯลฯ โดย APLUS ไดรบั มอบหมายใหเปน
ผูประสานงานหลักเนื่องจากไดรวมหารือกับทาง
CK ในการจัดตั้ง CKP มาตั้งแตตน ขณะที่ SCB
ไดรับมอบหมายใหดูแลดาน Valuation และ KTBA
ดูแลดานระบบควบคุมภายในและการกํากับดูแล
กิจการทั้งหมด
“การมี FA รายเดียวก็อาจจะงายในการสื่อสาร
แตพอมีหลายราย เราก็จะไดหลากหลายแงมุม
เหมาะสํ า หรั บ เคสใหญ ที่ ต  อ งศึ ก ษาพิ จ ารณา
ประเด็นตางๆ ใหรอบดาน โดยแตละรายที่เลือก
มาก็มจี ดุ แข็งทีแ่ ตกตางกัน” ดร.สุภามาสใหมมุ มอง
ปลายเดือนธันวาคม 2555 CKP เขาซื้อหุน BIC
ซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจาก CK 46%
ตอมาตนเดือนมกราคม 2556 ไดซื้อหุน BIC เพิ่ม
อีก 19% จาก บจ.ที่ดินบางปะอิน เปนผลใหกอน
เขาตลาด CKP ถือหุน BIC ในสัดสวน 65% โดยมี
บริษทั ยอยและบริษทั รวมในเครือ 6 บริษทั (ตามรูป)

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
Solar Power Plant
100%

บจ. บางเขนชัย
(8 เมกะวัตต)

30%

บจ. นครราชสีมา โซลาร
(6 เมกะวัตต)

30%

บจ. เชียงราย โซลาร
(8 เมกะวัตต)

20.24%
บมจ. นํ้าประปาไทย
30%
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม
Cogeneration Power Plant
65%
บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น
โครงการที่ 1
ไฟฟา 117.5 เมกะวัตต
ไอนํ้า 19.6 ตัน/ชม.
โครงการที่ 2
ไฟฟา 120 เมกะวัตต
ไอนํ้า 20 ตัน/ชม.

ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
สําหรับการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ขององคกร CKP ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษามาเปน
ผูประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยเริ่มเขามา
ประเมินการควบคุมภายในของ CKP ตั้งแตปลาย
กรกฎาคม-สิงหาคม 2555 โดย CKP ไดแตงตัง้ คณะ
กรรมการตรวจสอบ 2 ทาน ในชวงปลายสิงหาคม
2555 และแตงตัง้ กรรมการตรวจสอบเพิม่ อีก 1 ทาน
ในเดือนพฤศจิกายน ปเดียวกัน
กันยายน 2555 ที่ปรึกษาไดนําเสนอประเด็น
ที่พบจากการประเมินระบบการควบคุมภายในตอ
ผูบ ริหารระดับสูงของ CKP และติดตามความคืบหนา
ในการปรับปรุงแกไขประเด็นตางๆ ที่พบ โดยใชวิธี
สัมภาษณกรรมการผูจ ดั การ รวมถึงผูบ ริหารสายงาน
ตางๆ ตลอดจนมีการสอบทานเอกสารสําคัญที่
เกี่ยวของ จากนั้นจัดสงรายงานผลการประเมิน ตอ
ผูบริหารระดับสูง ในเดือนตุลาคม 2555
มุมมองของทีป่ รึกษาเห็นวาเคสของ CKP ถือวา
คอนขางราบรื่นและรวดเร็ว เนื่องจากคุณปลิว ตรี
วิศวเวทย ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.สุภามาส
ตรีวิศวเวทย กรรมการผูจัดการ ใหความสําคัญกับ
การปรับปรุงระบบควบคุมภายในในทุกประเด็น
ที่พบ

นอกจากนี้ CK เองในฐานะบริษัทแม ยังไดสง
ผูตรวจสอบภายในของบริษัท เขาไปชวยดูแลและ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอย
และบริษัทตางๆ ของ CKP ดวย “ขอไดเปรียบของ
CKP นอกจากเรื่องที่ผูบริหารระดับสูงควบคุม ดูแล
การเตรียม IPO เองแลว อีกเหตุผลสําคัญคือ การ
ที่บริษัทแม (CK) และบริษัทในเครือ จดทะเบียนใน
ตลาดอยูแลว 3-4 บริษัท ดังนั้น CKP จึงมีความ
เขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการจัดให
มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ รั ด กุ ม รวมถึ ง การ
จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ โดยหลังจากที่บริษัท
ที่ปรึกษาประเมินระบบการควบคุมภายในเสร็จ
สิ้นราวตุลาคม 2555 CKP ไดจัดตั้งฝายตรวจสอบ
ภายในของบริษทั ขึน้ เพือ่ ดําเนินการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอย

กุญแจสําคัญ
ในการปรับปรุงระบบ
ป ญ หาและอุ ป สรรคของการ
ปรั บ ปรุ ง ระบบการควบคุ ม ภายใน
องค ก รจะลดลง ถ า ผู  บ ริ ห ารระดั บ
สู ง ขององค ก รให ค วามสํ า คั ญ กั บ
กระบวนการนี้ และเปนหัวเรี่ยวหัวแรง
ในการทํ า ให เ กิ ด การแก ไ ขปรั บ ปรุ ง
อยางจริงจังในทุกฝายงาน ซึ่งถือเปน
หั ว ใจสํ า คั ญ ข อ แรกของความสํ า เร็ จ
ของงาน IA
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ปรับปรุงระบบบัญชี
สําหรับผูตรวจสอบบัญชี (Auditor) CKP วาจาง
ผูส อบบัญชีทไี่ ดรบั อนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ที่
เคยมีสว นรวมผลักดันบริษทั ยอยของ CK เขาตลาด
หลักทรัพยฯ อยูหลายเคส โดย CKP เริ่มมีการวา
จาง Auditor เขามาตั้งแตป 2554
“SEAN หรือ NN2 ตั้งขึ้นมานานแลวและเราก็
เคยเขาไปตรวจมากอน เพียงแตกอนหนานี้บริษัท
เหลานีต้ า งคนตางอยู แตพอมีความประสงคทจี่ ะนํา
บริษัท Holding Company เขาตลาดหลักทรัพยฯ
ทางเราก็แนะนําผูบริหารใหคุยกับ FA วาจะจัด
โครงสรางแบบไหน แตเราจะเขาไปดูเชิงมาตรฐาน
ทางบัญชีมากกวา” ผูสอบบัญชี กลาว
โดยทัว่ ไปประเด็นทางบัญชีทสี่ าํ คัญสําหรับ
บริษัทที่มีโครงสรางแบบ Holding Company
คื อ การทํ า งบการเงิ น รวม (Consolidated
Statement) โดยที่ตองคํานวณกิจการที่ซื้อมา
ในมูลคายุตธิ รรม (Fair Value) ซึง่ ตองประเมิน
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) จากนั้น
จึงนําเรื่องเขาคณะกรรมการของแตละบริษัทแลว
จึงอนุมัติซื้อขาย

ในกรณีของ CKP ยังมีอีกประเด็นสําคัญคือ
การตีความวาเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม
เดียวกัน (Business Combination under Common
Control) หรือไม เนื่องจากกอนปรับโครงสรางทั้ง
CKP และบริษัทยอยตางก็เปนบริษัทลูกของ CK
ซึง่ มีผลตอวิธกี ารบัญชีทตี่ า งกัน ขณะเดียวกันความ
ซับซอนในเคสนี้ก็ยังอยูที่ประเด็นที่ CKP มีผูถือหุน
หลายกลุม
“ถาเขาขายเกณฑ ‘การรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน (Under Common Control)’ การ
ตีมูลคาบริษัทที่ซื้อเขามาตองใชวิธีบันทึกมูลคา
ตามบัญชี (Book Value) ณ วันที่ซื้อ โดยมูลคา
สวนเกินที่ซื้อขายจะตองเขาไปอยูในสวนของทุน
แตถาตีความวาไมเขาเกณฑ ก็ตองบันทึกมูลคา
ตามราคาซื้อขายจริง ซึ่งเราตีความเปนการซื้อขาย
ปกติ ไมเขาเกณฑการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม
เดียวกัน เพราะผูถือหุนทั้ง CK BECL หรือ TTW
ตางก็เปนบริษัทรวมที่ไมไดมีอํานาจควบคุมบริษัท
รวมคือ CKP” ผูสอบบัญชีอธิบาย

คําแนะนําการปรับปรุงระบบบัญชี
ระยะหลัง มาตรฐานการบัญชีเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากและบอยขึ้น เพื่อใหสอดรับกับ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป ดังนั้น บุคลากรในฝายบัญชีจึงจําเปนตองมี “ฝมือ
(ทางการบัญชี)” และตองเรียนรูและพัฒนาตนเองใหทันกับมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่
ผูบริหารเองก็ตองใหความสนใจงานดานนี้เปนพิเศษ แทนที่จะมองวาเปนงานหลังบาน
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การจัดทํางบเสมือน
สําหรับบริษัทโฮลดิ้ง
เนื่องจาก CKP ไดทยอยเขาลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวม ดังนั้น บริษัทจึงจัดทํางบการเงิน
เสมื อ นขึ้ น เพื่ อ ให ส ามารถสะท อ นภาพผลการ
ดําเนินงานของกลุมบริษัทไดชัดเจนโดยบริษัทได
จัดทํางบกําไรขาดทุนเสมือนงบการเงินรวม (Pro
Forma) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2555 ขึ้น ภายใตสมมติฐานวา บริษัทไดถือหุน
SEAN จํานวน 56% มาตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2554
และถือหุนบริษัท บางเขนชัย จํากัด (BKC) ซึ่งเปน
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 100% และถือหุน
BIC จํานวน 65% มาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555

ขอมูลทางการเงิน

“ตอนนั้นก็คุยกันวา เวลาจะยื่นแบบ Filing เรา
ตองทํางบเสมือนงวดไหนบาง เพราะเราทยอยซื้อ
SEAN BKC และ BIC เขามา ก็มีการหารือกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. เพราะเวลาคอนขางบีบ และ
ตอนนั้ น ก็ ยั ง ไม ร ะบุ ม าตรฐานชั ด เราเองก็ ไ ม มี
มาตรฐานสอบบัญชีสําหรับงบเสมือน ก็ตองมาดู
กันวางบอะไรที่จําเปน” ผูสอบบัญชีกลาวพรอม
กับอธิบายวา เนื่องจาก CKP มีการปรับโครงสราง
บริษัทในกลุมหลายชวงเวลาจึงตองมีการจัดทํางบ
เสมือนหลายงวด

(หนวย: ลานบาท)
ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

45,154
22,881
9,200
9,220
2,687
55
0.09
กําไรตอหุน (บาทตอหุน)

50,482
25,068
5,500
11,590
5,649
219
0.22
14,300

49,327
23,224
5,500
12,048
7,062
472
0.43

54,567
22,754
7,370
17,754
6,886
412
0.06
16,804

สินทรัพย
หนี้สิน
ทุนชําระแลว
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
Market Cap

(ณ ราคา IPO)

(ณ 31 มี.ค. 59)
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ยื่นแบบคําขอฯ
และแบบ Filing ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต.
หลังปรับปรุงระบบภายในและระบบบัญชีแลว
เสร็จ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2556 CKP ทําการเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 3,067 ลานบาท เปน 4,600 ลาน
บาท โดยการออกหุนสามัญใหม 153.33 ลานหุน
มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 10 บาท และมีมติเปลีย่ นแปลง
มูลคาหุนที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 5
บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 5,500 ลานบาท
โดยการออกหุนใหมจํานวน 180 ลานหุน มูลคาหุน
ทีต่ ราไวหนุ ละ 5 บาท โดยมีมติใหจดั สรรหุน เพิม่ ทุน
ที่ออกใหมเสนอขายแกประชาชนทั่วไป
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 CKP จดทะเบียนแปร
สภาพเปนบริษัทมหาชน ตอมาวันที่ 28 กุมภาพันธ
CKP ไดยื่นแบบคําขอฯ และยื่นแบบ Filing ให
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งทั้ง 2
หนวยงานใชเวลาพิจารณาประมาณ 5 เดือน CKP
จึงสามารถเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ได
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โดยในเดือนมกราคม 2556 CKP ไดนําทีมงาน
ทั้ง 2 หนวยงานเยี่ยมชมโครงการนํ้างึม 2 ที่ สปป.
ลาว ตอมาในเดือน เมษายน สํานักงาน ก.ล.ต. ได
นัดเยี่ยมบริษัท และไดยกประเด็นเรื่องการขัดแยง
ทางผลประโยชน (Confict of Interest) เนื่องจาก
ผูถือหุนใน CKP มีศักยภาพหรือโอกาสที่จะทํา
ธุรกิจแขงขันกับ CKP ได เชน TTW ซึ่งขณะนั้นก็มี
นโยบายทีอ่ ยากจะเขาสูธ รุ กิจพลังงานตางๆ เชนกัน
ประธานกรรมการของ CKP ซึง่ เปนประธานกรรมการ
ของ TTW ดวย ก็ไดใหคํามั่นวาจะไมทําการแขงขัน
กับบริษทั ลูกของตัวเอง ซึง่ TTW ไดกาํ หนดนโยบาย
การดําเนินธุรกิจพลังงานของ TTW วาจะลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนผานการถือหุน ใน CKP หรือ
ลงทุนรวมกับ CKP จึงถือไดวา TTW ไมไดดําเนิน
ธุรกิจแขงขันกับบริษัท

ประเด็นกํากับดูแลบริษัทยอย
ตามเกณฑ Holding Company
“หลังจากยื่น Filing เรายังติดประเด็นหลักๆ ใน
เรื่องบัญชีอยู 2-3 ประเด็น และก็มีประเด็นกํากับ
ดูแลซึ่งก็ไมไดเปนปญหามาก” คุณธวัชชัยเลา
ในประเด็ น การกํ า กั บ ดู แ ล หลั ก เกณฑ ข อง
Holding Company ระบุวาตองมีมาตรการในการ
กํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมใหเหมือนเปน
ตัวบริษัทเอง โดย CKP ใชวิธีออกเปนกฎบัตรของ
แตละบริษัท ขณะที่กฎบัตรของ CKP จะมีเรื่องการ
ลงทุนในบริษทั ยอยตางๆ เชน แนวทางการควบคุม
ดูแล การแตงตั้งกรรมการผูบริหารในบริษัทยอย
และเรื่องสําคัญอื่นๆ สวนกฎบัตรของบริษัทยอย
แตละแหงจะระบุขอบเขต อํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบของบริษทั ยอยและคณะกรรมการบริษทั

เพือ่ ใหเขาใจถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ที่ตนมีตอผูถือหุน
“เราใชเวลารางกฎบัตรอยูนานพอควรกวาจะ
เขาใจกันวาควรเปนอยางไร แตเพราะเคสนี้เปน
เคสแรก จึงเปนการเรียนรูไปทําไปภายหลังจึงไดมี
การออกหลักเกณฑเพือ่ ใหเกิดความชัดเจนมากขึน้
วาในการยื่น Filing ของ Holding Company จะตอง
มีการจัดทําขอบังคับของบริษัทในเรื่องมาตรการ
ในการกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมเพื่อ
เปนแนวทางการทํางานของกรรมการหรือผูบริหาร
โดยดูวา นโยบายของบริษทั แมทมี่ ตี อ การดําเนินงาน
ของบริษัทลูกกําหนดไวอยางไร” คุณธวัชชัยสรุป

หลากกรณีศึกษา
ทางการบัญชีจาก NN2
ผูสอบบัญชีกลาววา ในกรณี CKP ประเด็นที่
ถือวายุงยากซับซอนที่สุด คือประเด็นทางบัญชี
เนื่องจากมีความสําคัญและความซับซอนในหลาย
เรือ่ ง โดยบริษทั ยอยทีม่ คี วามซับซอนทีส่ ดุ คือ NN2
เนื่องจากบริษัทจัดตั้งอยูใน สปป.ลาว จึงตองยื่น
งบการเงินที่ประเทศนั้นดวย โดยตองจัดทํางบการ
เงินภายใตมาตรฐานรายการทางการเงินระหวาง
ประเทศ (IFRS)

“พอ NN2 มาเปนบริษัทยอย SEAN ซึ่งเปน
บริษัทแกนของ CKP ตอนนั้นประเด็นเรื่อง NN2
ก็เลยเปนประเด็นที่พูดคุยกันเยอะมาก เพราะยัง
ไมมีธุรกิจที่เปนโรงไฟฟาพลังนํ้าเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ จึงมีการหารือระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีหลายเรื่อง ซึ่ง
ตองนําประสบการณจากตางประเทศมาปรับใชดว ย
ดังนัน้ ประเด็นทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. สอบถามสวนใหญ
จึงเปนประเด็นของ NN2” ผูสอบบัญชีกลาว
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CKP ถือเปนกรณีแรกสําหรับบริษทั ทีอ่ ยูร ปู แบบ
Holding Company ที่มีบริษัทแกนดําเนินธุรกิจอยู
ในตางประเทศ ซึ่งเปนธุรกิจที่มีลักษณะเปนการ
รับสัมปทาน และเปนกรณีแรกในการนําโรงไฟฟา
พลังนํ้าเขาตลาดหลักทรัพยฯ ในการเตรียมความ
พรอมของ CKP จึงมีประเด็นใหมหลายเรื่องให
เรียนรูร ว มกันทัง้ ตัวบริษทั เอง FA IA Auditor รวมถึง
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยเฉพาะในประเด็นทางเทคนิค
บัญชี
• การรับรูรายไดในธุรกิจโรงไฟฟาพลังนํ้า
เรื่องใหมที่ตองเรียนรู
หนึ่ ง ในหลายเรื่ อ งที่ ทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งต อ ง
เรียนรูรวมกัน คือ การรับรูรายไดในธุรกิจโรงไฟฟา
พลังนํา้ เนือ่ งจากการดําเนินงานของ NN2 อยูภ ายใต
สัญญาสําคัญ 2 สัญญาคือ สัญญาสัมปทานที่ได
รับจากรัฐบาล สปป.ลาว และสัญญาซื้อขายไฟ
ที่ลงนามกับ กฟผ. ซึ่งถูกตีความเปนสัญญาเชา
เนื่องจาก กฟผ. เปนลูกคารายเดียว
อีกทั้งยังมีประเด็นการรับรูรายไดจากการซื้อ
ขายไฟกับ กฟผ. ซึ่งเปนสัญญาแบบ Take or Pay
หมายความวา กฟผ. จะรับซื้อไฟฟาทั้งหมดที่ NN2
แจงวาจะสามารถผลิตและขายไดในแตละเดือน
(declare) โดยมีเงือ่ นไขวา NN2 ตองพรอมจายไฟฟา
ปริมาณดังกลาวให กฟผ. ตลอดเวลาและยังมีการ
ตีความการรับรูรายไดจากการขายไฟฟาพลังนํ้าใน
ประเภทตางๆ
“ในรายละเอียดของสัญญาซือ้ ขายไฟทําใหการ
ลงบัญชีเกิดความซับซอนไปดวย ถือเปนเรื่องซับ
ซอนมากสําหรับคนที่ไมเคยรูเรื่องธุรกิจโรงไฟฟา
พลังนํ้า จึงตองใชเวลาทําความเขาใจและตีความ
ทําใหขั้นตอนในการประเมินและตรวจสอบบริษัท
(Due Diligence) ใชเวลาพอสมควรในการนํามาซึ่ง
ขอสรุป” คุณฉัตรชัยเลา
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• คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
อีกความซับซอนในธุรกิจโรงไฟฟาพลังนํ้า
หัวใจหลักของความซับซอนในประเด็นคาเสือ่ ม
ราคาและคาตัดจําหนายอยูที่การตีความไมตรงกัน
ระหวางบริษัท ผูสอบบัญชี และ สํานักงาน ก.ล.ต.
อีก ทั้ง ความละเอี ย ดอ อ นในการพิ จ ารณามู ล ค า
ยุติธรรม (fair value) ของสินทรัพยโรงไฟฟาพลังนํ้า
ทําใหอาจจะไมตรงกับเกณฑทางบัญชีหรือหลัก
ปฏิบตั ทิ วั่ ไปในธุรกิจนี้ จึงตองใชเวลาทําความเขาใจ
และหาขอสรุปรวมกัน
“ประเด็นคาเสื่อมราคา ตอนนั้นมีประเด็นวา
ถาอายุการใชงานของโรงไฟฟาไมเทากันในแตละ
สวนประกอบ เราตองมีการแยกตัดคาเสื่อมราคา
ไมเทากันหรือไม เราก็มีการคุยกับผูบริหาร CKP
ทุกทานเห็นวามันไมสามารถแยกละเอียดตรงนัน้ ได
มันละเอียดยิบยอยเกินไป สวนวิธีการคิดคาเสื่อม
ราคาเราก็ไปดูจากตางประเทศ เขาก็ตัดแบบเสน
ตรงกันหมด เราก็นํามาหารือกับทางสํานักงาน
ก.ล.ต.”
โรงไฟฟานํ้างึม 2 ยังมีประเด็นในเชิงการบัญชี
เรือ่ งสัญญาเชา แตเนือ่ งจากเปนการขายใหผใู ชราย
เดียวคือ การไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) โดยความเสีย่ ง
และผลตอบแทนตางๆ ของโรงไฟฟาก็อยูที่บริษัทฯ
ซึ่งมีการดําเนินการเอง บํารุงรักษาเอง และรับผิด
เองถาจายไฟไมไดตามสัญญา ฯลฯ จึงนาจะถือเปน
สินทรัพยของบริษัทฯ ประกอบกับการทําสัญญา
เชาก็ไมไดลงรายละเอียดมากขนาดนั้น และ กฟผ.
เองก็ไมไดใหคาํ มัน่ วาจะตองจายราคาคงทีต่ อ ยูนติ
ซึ่งจริงๆ ราคามีการผันแปรตามนํ้าที่ใชผลิตไฟฟา
สุดทายจึงอางอิงจากตางประเทศ ซึ่งก็ระบุเปนคา
ขายไฟปกติ
“ในเชิงภาพรวม ไดมีการคุยกันวา ตัวโรงไฟฟา
นํ้างึม 2 เรามองเปนสินทรัพยถาวรคือที่ดิน อาคาร

อุปกรณ แตพอมีเงื่อนไขวาเมื่อหมดสัมปทานจะ
โอนคืนกรรมสิทธิใ์ หกบั รัฐบาลลาว ซึง่ จะปรากฏใน
งบการเงินของ CKP จึงมีประเด็นวาเปนสินทรัพย
ถาวรหรือไม หรือเปนแคคาสิทธิหรือสินทรัพยไมมี
ตัวตน ซึง่ ทางบริษทั มีแนวคิดวานาจะเปนสินทรัพย
ถาวรมากกวาเพราะเขาควบคุมเต็มที”่
“สุดทายก็คุยกันวาเราขอแยกชื่อออกมาเปน
บรรทัดตางหากเปนสินทรัพยโครงการโรงไฟฟา
พลังนํ้า แลวเปดนโยบายบัญชีใหชัดเจน ซึ่งดูจาก
ตางประเทศก็เห็นวาแยกอยางนีไ้ ด มันก็เลยคลายๆ
กับเปนบรรทัดของโรงไฟฟาพลังนํ้าไปเลย ซึ่งทาง
บริษัทเขาก็โอเค”
“นอกจากนี้ยังมีประเด็นการทยอยตัดจําหนาย
ซึง่ ควรตัดมารวมเปนสวนหนึง่ ของตนทุนการขายไฟ
หรือไม แตทางบริษทั และทางผูส อบบัญชีเห็นวาจะ
กระทบตอมารจน้ิ ในการขายไฟทีจ่ ะลดลง จึงมีการ
หารือเพื่อใหไดขอสรุป สรุปก็คือใหแยกบรรทัดขึ้น
มา” ผูสอบบัญชียกตัวอยางหลากหลายความซับ
ซอนในประเด็นนี้
• การบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพย
(Capitalization) โครงการนํ้าบาก
“ก อ นหน า นี้ เรามี ก ารคุ ย กั บ ฝ า ยบริ ห ารว า
ประเด็นบัญชีที่อาจจะเปนปญหามีเรื่องอะไรบาง
แตตอนนั้นประเด็นที่ไมไดคาดคิดก็คือโครงการ
นํ้าบาก ทําใหจากที่วางแผนวาอยากเขาตลาด
หลักทรัพยฯ ชวงเมษายน (2556) ก็เลยลาชาออกไป”
ผูสอบบัญชีเลา

ทั้งนี้ โครงการนํ้าบากเปนการศึกษาความเปน
ไปไดในการสรางโรงไฟฟาทีน่ า้ํ บาก โดยพบวาหาก
โรงไฟฟานํ้าบากเกิดขึ้นจะชวยใหการบริหารนํ้า
เขาไปในเขือ่ นนํา้ งึม 2 ดีขน้ึ CKP จึงบันทึกดอกเบีย้
จายของโครงการนํา้ บาก (มูลคาเกือบรอยลานบาท)
เปนสินทรัพยของ NN2 ตามมาตรฐานการบัญชี
ในอดีตที่ระบุวาบริษัทสามารถเลือกไดวาจะบันทึก
ต น ทุ น ดอกเบี้ ย ที่ ใ ช ใ นการก อ สร า งหรื อ พั ฒ นา
สินทรัพยที่เขาเงื่อนไขเปนสินทรัพย (Capitalization)
หรือบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
จากการบันทึกดังกลาวทําใหมีประเด็นวาควร
บันทึกเปนสินทรัพยหรือไม โดยมีขอมูลสําคัญคือ
ถาโครงการนี้ยังอยูในขั้นวิจัยก็ไมนาจะทําได และ
การมีโรงไฟฟานํา้ บากจะทําให NN2 มีมลู คาเพิม่ ขึน้
จริงหรือไม ซึง่ ผูบ ริหาร CKP และผูส อบบัญชีตอ งหา
ขอมูลมาสนับสนุนคํายืนยันทีว่ า ถาโครงการนีอ้ ยูใ น
ขัน้ ของการพัฒนาและถาเกิดขึน้ จริงก็จะสรางมูลคา
เพิ่มให NN2 ไดจริง
• Regulatory Mapping9
ธุรกิจลงทุนตางแดนควรทํา
CKP เปนบริษัท Holding Company ที่เปนบริษัท
มหาชนจํากัดที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใตพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดของประเทศไทย และ
ลงทุนใน SEAN ในสัดสวน 56% ของทุนชําระแลว
ขณะที่ SEAN เองก็ถอื หุน ใน NN2 ซึง่ เปนบริษทั แกน
ในสัดสวน 75% ของทุนชําระแลว โดย NN2 ถือเปน
บริษัทจํากัดที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใตกฎหมาย
วิสาหกิจของ สปป.ลาว

กรณี Holding Company ที่มีธุรกิจหลัก หรือบริษัทแกนในตางประเทศ ตองมีการจัดทํา Regulatory Mapping เพื่อ
แสดงใหเห็นวากฎหมายและกฎเกณฑของประเทศที่ธุรกิจหลัก หรือบริษัทแกนดังกลาวจัดตั้งขึ้นมีหลักเกณฑเกี่ยว
กับการบริหารกิจการของบริษัทและการคุมครองผูถือหุนในเรื่องที่สําคัญเทียบเคียงไดกับกฎหมายที่กํากับดูแลบริษัท
มหาชนจํากัดของประเทศไทย หรือแสดงไดวามีกลไกที่จะทําใหการบริหารกิจการของบริษัทและการคุมครองผูถือหุน
ในเรื่องที่สําคัญดังกลาวเทียบเทากับกฎหมายที่กํากับดูแลบริษัทมหาชนจํากัดของประเทศไทย
9
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เพื่อความมั่นใจสําหรับผูถือหุนในอนาคตเกี่ยว
กับมาตรฐานทางกฎหมายลาว สํานักงาน ก.ล.ต.
จึงให CKP ทําการเปรียบเทียบกฎหมายลาว กับ
กฎหมายไทยในประเด็นสําคัญตางๆ วาเหมือนหรือ
ตางกันอยางไร โดยเฉพาะในสวนที่อาจกระทบตอ
ผูถือหุน เชน การแตงตั้งกรรมการ การจัดตั้งบริษัท
ยอย ฯลฯ
“โชคดีที่วา CKP ใช “เดอะ ลีจิสท” เปนที่
ปรึกษากฎหมายมาตัง้ แตสมัยไปจัดตัง้ บริษทั SEAN
ซึ่งบุคลากรของบริษัทนี้รูจักกฎหมายลาวดีมาก
เพราะฉะนั้นพอมีประเด็นอยางนี้ เขาก็จับประเด็น
ไดดีมาก” คุณธวัชชัยกลาว
บริษัท เดอะ ลีจิสท จํากัด เปนที่ปรึกษาทาง
กฎหมายใหแก CK ในการเจรจาและประสานงาน
เพื่ อ การทํ า สั ญ ญาสั ม ปทานกั บ รั ฐ บาลลาว ใน
โครงการโรงไฟฟานํ้างึม 2 โครงการนํ้าบาก และ
โครงการไซยะบุรี รวมถึงเปนทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
ในการจั ด ตั้ ง บริ ษั ท NN2 และบริ ษั ท ไซยะบุ รี
พาวเวอร จํากัด หรือ XPCL รวมถึงการทําสัญญา
สําคัญตางๆ

คําแนะนําการตั้ง
ที่ปรึกษากฎหมาย
สําหรับบริษัทที่ตองการ IPO และ
มี ธุ ร กิ จ หลั ก ในต า งประเทศ หรื อ มี
บริษทั ยอยทีด่ าํ เนินธุรกิจในตางประเทศ
ควรใชบริการของนักกฎหมายไทยที่มี
ความรู  ใ นกฎหมายต า งประเทศเป น
อยางดี มาเปนที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ทั้งนี้เพื่อที่การทําสัญญาหรือธุรกรรม
ต า งๆ จะมี ค วามถู ก ต อ งสมบู ร ณ
สอดคล อ งกั บ กฎหมายของทั้ ง สอง
ประเทศ และเกิดความรวดเร็ว

Underwriter 4 ราย
ในการเตรียมเสนอขาย
หลังจากยื่น Filing และการแกไขประเด็นตางๆ
เสร็ จ สิ้ น พอเริ่ ม เห็ น สั ญ ญาณว า น า จะได รั บ การ
อนุมัติ ทาง FA จึงใหบริษัทเริ่มวางแผนการขาย
หุน โดยมีบริษัทเขามาเสนอตัวเปนผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย (Underwriter) อยูห ลาย
ราย โดย CKP เลือกมา 4 ราย คือบริษัทหลักทรัพย
เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ไทย
พาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด
(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
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โดยมีบริษทั หลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
เปนผูประสานหลัก
การเสนอขายหุนตอประชาชนของ CKP ในครั้ง
นี้ มีทั้งสิ้น 220 ลานหุน คิดเปน 20% ของจํานวน
หุนสามัญที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท แบง
เปนหุนเพิ่มทุน 180 ลานหุน และหุนเดิมจากผูถือ
หุนเดิมคือ TTW BECL และ บจ.ที่ดินบางปะอิน
รวมกัน 40 ลานหุน

การกําหนดราคาหุน
(Pricing)
ราคาหุน IPO ของ CKP อยูที่หุนละ 13 บาท
โดยพิ จ ารณาจากอั ต ราส ว นราคาต อ กํ า ไรสุ ท ธิ
ตอหุน (P/E) อัตราสวนราคาปดตอมูลคาทางบัญชี
(P/BV) และอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนหัก
คาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย ดอกเบี้ยจาย และ
ภาษี (Enterprise Value/EBITDA) โดยเปรียบเทียบ
กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สําหรับ P/BV คํานวณจากราคาเสนอขายที่ 13
บาทตอหุน และมูลคาทางบัญชีของบริษัทตอหุน
จากงบการเงินไตรมาสลาสุด ซึ่งเทากับ 1.28 เทา
ขณะที่ Enterprise Value/EBITDA คํานวณจากผล
การดําเนินงานของบริษัทชวง 4 ไตรมาสยอนหลัง
คิดเปน 15.42 เทา ในสวน P/E คํานวณจากกําไร
สุทธิของบริษัทชวง 4 ไตรมาสยอนหลังและจํานวน
หุน ทีเ่ รียกชําระแลวทัง้ หมดของบริษทั หลังการเสนอ
ขายในครั้งนี้ ซึ่งเทากับ 124.37 เทา

“ตอนที่ทําการประเมินมูลคาหุน (Valuation)
เราใชวิธี DCF (Discounted Cash Flow) ซึ่งถาดู
ผลประกอบการตอนนั้นยังมีหลายโครงการที่ยัง
ไมรวมเขามา อยางไซยะบุรี ซึง่ เปนโครงการทีม่ มี ลู คา
สูงมาก (มูลคาเงินลงทุนสูงกวา 115,000 ลานบาท)
แตยงั ไมรวมเขามาเพราะยังอยูร ะหวางการกอสราง
ซึง่ อีกหลายปกวาทีจ่ ะ COD ได แตเราก็ให Valuation
ไซยะบุรคี อ นขางเยอะ จะเห็นวาราคายุตธิ รรม (Fair
Value) ที่ Underwriter ทั้ง 4 รายเสนอ จะไมตํ่ากวา
20 บาทตอหุน”
“แตพอมาขาย เราลดราคาลงมาคอนขางเยอะ
เพราะเราคํานึงถึงปจจัยภายนอกเยอะมาก เนือ่ งจาก
ชวงนั้น ตลาดหุนไมคอยดี และมองวายิ่งชาก็จะ
ยิ่งไมดี ยอมรับวาตอนนั้นก็เครียด เพราะอยากให
บริษทั ไดราคาดีดว ย และก็อยากใหนกั ลงทุนไดกาํ ไร
ดวย คุยกัน 4-5 รอบ แตเนื่องจากตลาดไมดีจริงๆ
ในที่สุดผูบริหารก็เลยยอมตัดใจขายลดราคาให
ก็ ถื อ เป น การดึ ง ดู ด นั ก ลงทุ น ระดั บ หนึ่ ง ด ว ย”
ดร.สุภามาสเลา
ดวยจุดแข็งของ CKP ไมวา จะเปนการทีม่ บี ริษทั
แมเปน CK หรือการมีโรงไฟฟาที่หลากหลาย ซึ่ง
ทั้งโรงโซลาร และโรงพลังความรอน ลวนแตเปน
พลังงานทางเลือกที่มีโอกาสเติบโตสูง ประกอบกับ
ธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่มีรายไดสมํ่าเสมอ อีกทั้งราคา
เสนอขายทีห่ ลายคนมองวาไมแพงสําหรับหุน ปนผล
อยาง CKP เหลานี้เปนปจจัยใหนักลงทุนสถาบัน
และนักลงทุนรายยอยซื้อหุนตัวนี้เปนจํานวนมาก
สงผลใหราคาของ CKP ในวันเทรดวันแรกปดอยูที่
16 บาทตอหุน แมวาตลาดหุนชวงนั้นจะไมดีก็ตาม

IPO CASE STUDY 129

ชีวิตหลังเขา
ตลาดหลักทรัพยฯ
หุน CKP เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ วัน
แรกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 โดยระดมทุนมา
ไดทงั้ สิน้ 2,860 ลานบาท โดยเปนเงินเขาบริษทั CKP
2,340 ลานบาท สวนที่เหลือเขาบริษัทของผูถือหุน
เดิมตามสัดสวนการขายหุนในครั้งนี้ โดยเงินทุนที่
ไดมาสวนหนึ่งนําไปใชชําระหนี้เงินกูยืม อีกสวน
ถูกนําไปซื้อสินทรัพยและเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
การดําเนินธุรกิจ
สําหรับความมั่งคั่งของผูถือหุน (Wealth to
Shareholder) ดร.สุภามาสกลาวในมุมมองผูบริหาร
CK วาการที่หลักทรัพยสามารถซื้อขายและเปนที่
ตองการของตลาด (Marketable) ยอมทําใหมูลคา
ของสินทรัพยในสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น และขอดี
อีกประการคือ เมื่อบริษัทลูกแข็งแกรงขึ้น ยอม
สามารถไปลงทุนเองได บริษัทแมก็เบาแรง ขณะที่
ขอเสียแทบไมมีเลย
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แตหากในมุมของผูบ ริหาร CKP อาจตองมีภาระ
เพิ่มขึ้นในการดําเนินการตางๆ เพื่อใหเขากับหลัก
เกณฑของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
ยอมมีความยุงยากเพิ่มขึ้น ขณะที่ตนทุนก็เพิ่ม
ขึ้น แตถามองถึงผลประโยชนที่บริษัทจะไดรับ คือ
โอกาสในการเติบโตที่มากกวา ทางเลือกในการหา
แหลงเงินทุนที่ดีกวา เครดิตกับทางธนาคารก็ดีขึ้น
ก็ถือวาคุมคา
ภายหลังเขาตลาดหลักทรัพยฯ CKP ไดใชเครือ่ งมือ
ทางการเงินดวยการเพิม่ ทุนและออก Warrant ไปแลว
เมื่อไตรมาส 2 ของป 2558 โดยวัตถุประสงคของ
การระดมทุนคือ เพื่อเขาซื้อหุน 30% ในโครงการ
ไฟฟาพลังนํ้าไซยะบุรี สปป.ลาว ซึ่งจะชวยเพิ่ม
กําลังการผลิตให CKP ไดมากกวา 3 เทา
นอกจากนี้ CKP ยังมีแผนที่จะระดมทุนโดยการ
ออกตราสารหนี้ เพื่อนําเงินมาใชในโครงการใหมๆ
ซึ่งปจจุบัน บริษัทกําลังศึกษาโครงการโรงไฟฟา
พลังนํ้าทั้งใน สปป.ลาว และรวมถึงโอกาสใหมๆ
ในประเทศพมา และโครงการพลังงานหมุนเวียน
แบบอื่นเพิ่มเติม

ความเห็นและ
คําแนะนําจากกรณี CKP
จากกรณีการเขาตลาดหลักทรัพยฯ ของ CKP
ซึ่งถือเปนเคสแรกของ Holding Company ที่มีบริษัท
แกนลงทุนในตางประเทศ ทําใหมขี อ คํานึงในหลายๆ
เรือ่ ง โดยเฉพาะเรือ่ งของการจัดโครงการสรางบริษทั
ทีจ่ ะเขาตลาดหลักทรัพยฯ ซึง่ ผูส อบบัญชี ของเคสนี้
ไดใหคําแนะนําทิ้งทายไววาโครงสรางที่ชัดเจน
ถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับการนําบริษัทเขาตลาดใน
รูปแบบบริษัท Holding Company
“การนําบริษัท Holding Company เขาตลาด
หลักทรัพยฯ หากเปน Holding Company ทีม่ บี ริษทั แม
ถือหุน รายเดียวก็จะงายในการกําหนดราคายุตธิ รรม
(fair value) ที่จะซื้อขายหุนของบริษัทยอย แตถามี
ผูถ อื หุน หลายราย ก็ตอ งคุยกันทัง้ เรือ่ งราคาซือ้ ขาย
นโยบายด า นบั ญ ชี ข องแต ล ะบริ ษั ท ย อ ยต อ ง
เหมือนกัน ในเชิงการควบคุมตองมีการควบคุม
จากบริษทั แมลงมาใหชดั เจน เชนจะจายเงินปนผล
หรือไม เรื่องไหนที่ตองรายงานบริษัทแม ฯลฯ และ
ต อ งคุ ย กั น ให ล ะเอี ย ดหากจะมี สั ญ ญาผู  ถื อ หุ  น
(Shareholder Agreement)”

ขณะที่คุณธวัชชัยในฐานะ FA ใหมุมมองวา
ปญหาของ Holding Company ที่เคยเจอมากอน
หนานี้ คือการที่บริษัท Holding Company ตองรอ
บริษัทยอยและบริษัทแกน (บริษัทลูก) จายปนผล
Holding Company จึงจะมีเงินไปจายปนผลใหผถู อื หุน
ของตัวเอง แตหากบริษัทลูกดําเนินการไดดีอยาง
ตอเนื่อง บริษัท Holding Company นั้นก็จะมีรายได
ที่สมํ่าเสมอเชนกัน
“ขอเสียของการเปน Holding Company คือ เรา
ตองรอปนผลจากลูก เวลาที่ไปคุยกับบริษัทเครดิต
เรทติง อาจจะถูกลดคะแนนได” แตถาสามารถ
พิสจู นไดวา ในระยะยาว บริษทั ลูกทุกแหงจะดําเนิน
การไดดี หรือมีชองทางอื่นที่ประกันความมั่นคง
ของรายได” ดร.สุภามาสยํ้าวาประเด็นโครงสราง
แบบ Holding Company จะไมเปนประเด็นใหญถา
สามารถพิสจู นไดวาเงินปนผลที่จะไดรับจากบริษัท
ยอยไมไดมีปญหา
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ในฐานะอดีตผูบ ริหารสูงสุดของ CKP ดร.สุภามาส
มองวา Holding Company อาจทําใหเกิดความ
ยุงยากในเรื่องนโยบายการควบคุมดูแลบริษัทลูก
เพราะหลายแห ง ทุ ก อย า งต อ งมาขออนุ มั ติ ที่
บริษัทแม (Holding Company) แตก็เขาใจไดวาใน
ฐานะที่ Holding Company ไมมธี รุ กิจหลักของตัวเอง
จึงจําเปนตองมีมาตรการควบคุมกํากับดูแลบริษัท
ที่ตัวเองถือหุนที่เหมาะสม พอเพียง และเพื่อเปน
การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกลุมบริษัทดวย
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“รูปแบบ Holding Company อาจจะมีความ
ยากลําบากของขัน้ ตอนบาง แตกเ็ ราสามารถบริหาร
จัดการจนผานกันมาไดเมือ่ กอนคนยังไมคอ ยเขาใจ
เขาก็บอกวาโครงสรางผูถือหุน Holding Company
ของคุ ณ ยุ  ง เหยิ ง มาก แต เ มื่ อ จั ด โครงสร า งและ
บริหารจัดการใหดีจะเปนโมเดลทางธุรกิจที่ดีมาก
เพราะนอกจากจะเปนโมเดลที่ลดความเสี่ยง สราง
มูลคาเพิม่ ใหสนิ ทรัพยแลว ยังสรางศักยภาพในการ
เติบโตไดอยางดีดวย” ดร.สุภามาส กลาวทิ้งทาย

COM7 ดาวรุงไอที
สรางความพรอม
เพื่อรับทุกการเปลี่ยนแปลง

COM7

บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) หรือ COM7
ผูน าํ ในธุรกิจคาปลีกสินคาไอทีในนาม “BaNANA IT”
“iStudio by comseven” “iBeat by comseven”
“BaNANA Mobile” และ iCare เข า ซื้ อ ขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่
10 สิงหาคม 2558 ดวยมูลคาหลักทรัพย ณ ราคา
IPO 4,020 ลานบาท คิดเปนมูลคาระดมทุน 1,005
ลานบาท COM7 ประกอบธุรกิจจําหนายสินคาไอที
ประเภทคอมพิวเตอรแล็บท็อป คอมพิวเตอรแบบ
ตั้งโตะ โทรศัพทเคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณเสริม
ที่เกี่ยวของ รวมถึงการใหบริการซอมแซมสินคา
ซึ่งมีจํานวนสาขาใหบริการมากที่สุดในประเทศไทย
โดยเปนรานคาตั้งอยูในหางสรรพสินคาชั้นนํา และ
ห า งไฮเปอร ม าร เ ก็ ต ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง ในเขต
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัด

จากหองเชา
ในอพารตเมนตหองเดียว
กาวสูบริษัทดาวรุงไอที
ยอนกลับไปเมื่อป 2539 คุณสุระ คณิตทวีกุล
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท คอมเซเวน จํากัด
(มหาชน) หรือ COM7 ไดเริ่มตนธุรกิจจากรานคา
ปลีกเล็กๆ ขายคอมพิวเตอร โดยใชหองเชาใน
อพารตเมนตหองเดียวหลังเดอะมอลลรามคําแหง
โดยในชวงเริ่มตนธุรกิจ COM7 คอนขางมีอุปสรรค
หลายอยาง ทั้งเรื่องการสั่งซื้อสินคาที่ตองอาศัย
เงิ น ทุ น จํ า นวนมาก หรื อ แม แ ต ก ารยอมรั บ จาก
ซั พ พลายเออร เนื่ อ งจากเป น ร า นค า ขนาดเล็ ก
ซัพพลายเออรมองวาสถานะรานไมมั่นคง
แตถึงจะประสบปญหาและอุปสรรคในการทํา
ธุรกิจมากเพียงใด คุณสุระยังคงเล็งเห็นถึงโอกาส
การเติบโตอยางกาวกระโดดของธุรกิจสินคาไอที
ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยมีสัดสวนประชากรที่เขา
ถึงการใชงานคอมพิวเตอรไมถึงรอยละ 10 ของ
จํ า นวนประชากรทั้ ง ประเทศ โดยหลั ง จากเป ด
ดําเนินธุรกิจไดเพียงปเศษๆ เขาจึงไดยายรานไป
เปดในศูนยการคาพันธุทิพยพลาซาซึ่งเปนแหลง
ขายอุปกรณคอมพิวเตอรและสินคาไอทีที่กําลัง
ไดรับความนิยม และไดรวมกับกลุมผูกอตั้งจัด

ตั้งบริษัทขึ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547 เพื่อ
จําหนายสินคาไอทีในลักษณะขายสงใหกับราน
คาปลีกทั่วประเทศ ซึ่งเปนธุรกิจหลักของ COM7
ในขณะนั้น และขายปลีกผานหนารานของตัวเอง
ภายในศูนยการคาพันธุทิพยพลาซาดวย
ธุรกิจของ COM7 ประสบความสําเร็จอยาง
มาก ลูกคาเพิ่มมากขึ้น ชื่อเสียงรานเปนที่รูจัก
เพิ่มขึ้น ซัพพลายเออรใหการตอบรับเปนอยางดี
เนื่องจากความมั่นคงของธุรกิจที่เริ่มมีหนารานเปน
หลักแหลง และภาพลักษณที่ดีขึ้นทําใหได credit
term จากซัพพลายเออร นอกจากนี้การที่ COM7
มีรานในพันธุทิพยพลาซาซึ่งเปนศูนยกลางการคา
ดานไอทีของเมืองไทยในเวลานั้นทําใหได Source
of Product มากขึ้น ชวยใหรานมีสินคาไอทีหลาก
หลายมากขึ้น ยิ่งมีสินคามากก็ยิ่งทําใหระบบการ
เงินหมุนเวียนดีขนึ้ โดยในเวลานัน้ บริษทั ไดสงั่ สินคา
จากตางประเทศมาขายเพิ่มเติมดวย กลาวไดวา
COM7 เปนทั้งลูกคาของซัพพลายเออร และเปนทั้ง
ซัพพลายเออรใหแกรา นคาอืน่ ๆ ในพันธุท พิ ยพลาซา
อีกกวา 300 รานคา
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จากคาสงพลิกโอกาสเปนคาปลีก
เมื่อตลาดไอทีในเมืองไทยอยูในชวงกําลังบูม
คูแขงก็เริ่มเขามาในธุรกิจมากขึ้น สงผลใหธุรกิจ
คาสงสินคาไอทีมีอุปสรรคมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปน
Margin ที่ไมสามารถปรับเพิ่มขึ้นได การแขงขันใน
เรือ่ งการให credit term ทีด่ เุ ดือด อีกทัง้ ยังมีดลี เลอร
เจาอืน่ ๆ กาวขึน้ มาเปนคูแ ขงของบริษทั ประกอบกับ
มีผขู ายสินคาไอทีรายยอยทีท่ าํ ธุรกิจคลายกันเกิดขึน้
จํานวนมากในหางพันธุทิพยพลาซา บริษัทจึงได
กลับมาทบทวนกลยุทธจนกระทั่งไดขอสรุปวาหาก
ตองการยอดขายและ Margin ทีม่ ากขึน้ กวาเดิม วิธี
ทีด่ กี ค็ อื ตองขยายธุรกิจขายสงออกไปนอกพันธุท พิ ย
พลาซาเพื่อหาตลาดใหม
เมือ่ ตัดสินใจออกไปเริม่ ตนธุรกิจคาสงใหมนอก
พันธุท พิ ยพลาซา บริษทั กลับพบอุปสรรคใหมนนั่ คือ
การติดตอธุรกิจกับลูกคาใหม ทําใหเกิดความเสี่ยง
ในการใหเครดิต ในขณะเดียวกันยังตองแขงขันกับ
คูแขงซึ่งเปนดิสทริบิวเตอรรายใหญที่เปนบริษัท
ขามชาติติดอันดับ TOP 5 ของธุรกิจไอทีอีกดวย
ในขณะนัน้ COM7 เปนเพียงบริษทั คนไทยเล็กๆ
ทํ า ให ก ารต อ สู  ท างการค า มี อุ ป สรรคอย า งมาก
เนื่องจากบริษัทตางชาติสามารถขายสินคาแบรนด
ดังๆ ของตางประเทศไดทวั่ ประเทศ ในขณะทีบ่ ริษทั
เล็กๆ เชน COM7 ไมมีโอกาสดังกลาว และมักจะ
โดนกี ด กัน ทางการค า จากรายใหญ นอกจากนี้
บริษทั ดิสทริบวิ เตอรยกั ษใหญทงั้ 4 บริษทั มีจาํ นวน
2 บริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยอีกดวย จากภาพรวมการแขงขันใน
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ธุรกิจดังกลาว บริษัทประเมินโอกาสที่จะแขงขันให
เติบโตและประสบความสําเร็จในธุรกิจคาสงไดนั้น
มีนอยมาก เนื่องจากโอกาสจะไดทําตลาดขายสง
แบรนดดๆี เปนไปไดยาก อีกทัง้ ยังตองแบกรับความ
เสี่ยงจากลูกคากลุมใหมที่ไมคุนเคยอีกดวย
อยางไรก็ดี ผูบริหารของ COM7 ยังเล็งเห็นวา
ธุรกิจขายปลีกสินคาไอทีมโี อกาสในการเติบโต และ
มีขอดีมากกวาการขายสง จึงไดปรับนโยบายทาง
ธุรกิจใหเนนการขายปลีกสินคาไอทีมากกวาการ
ขายสง โดยการเพิม่ จํานวนชองทางรานคาขายปลีก
ใหมากยิง่ ขึน้ ผานการขยายสาขารานคาของ COM7
ไปยังศูนยการคาตางๆ นอกเหนือจากศูนยการคา
พันธุท พิ ยพลาซา หรือศูนยการคาทีจ่ าํ หนายเฉพาะ
สินคาไอที โดยผูบริหารของ COM7 มีมุมมองทาง
ธุรกิจวา ลูกคาที่ตองการสินคาไอทีไมจําเปนตอง
ไปที่พันธุทิพยพลาซาเพียงที่เดียว ลูกคาทุกคน
สามารถซือ้ สินคาไอทีไดทศี่ นู ยการคาทัว่ ไป ถาเพียง
แตรานคาปลีกสินคาไอทีมีสินคาและการบริการ
ไมแตกตางกันและรานคาสามารถอธิบายใหลูกคา
ไดเขาใจและเขาถึงสินคาไอทีไดอยางงายๆ
การตัดสินใจพลิกจากธุรกิจคาสงสินคาไอที
เปนธุรกิจคาปลีกสินคาไอทีในครั้งนี้ ผลปรากฏวา
ประสบความสําเร็จเปนอยางดี แตการรุกเปดสาขา
ใหมากขึ้นตองใชเงินทุนหมุนเวียนสูงมาก การเปด
สาขาแตละแหงตองใชเงินประมาณ 5 ลานบาท ใน
แตละปตองเปดสาขาประมาณ 30-40 สาขา ทําให
ตองใชเงินลงทุนสูงถึงกวา 200-300 ลานบาท

ดังนั้น กลยุทธในการทําธุรกิจของบริษัท คือ
เนนขายสินคาใหไดเร็ว และใชเครดิตที่ไดรับจาก
ซัพพลายเออรใหไดนาน ที่ผานมาการกูเงินจาก
ธนาคารเพื่อ ใช เ ป น เงิ น ทุน หมุ น เวี ย นมี ข  อ จํา กั ด
ไมทันตอการขยายธุรกิจของบริษัททําใหเติบโต
ไดชา ดังนั้นผูบริหารของบริษัทจึงมีแนวคิดวาควร
จะนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
เพื่อเปนแหลงระดมทุนในระยะยาวเพื่อสนับสนุน
การขยายตัวทางธุรกิจ
คุณสุระเลาถึงการตัดสินใจครั้งนั้นวา ไดมอง
การเติบโตของ COM7 ในอนาคต และพบวาเงินทุน
เปนปจจัยหนึ่งที่ชวยผลักดันใหเกิดการเติบโตทาง
ธุรกิจ ถาคิดจะเติบโตตอไปดวยเงินทุนตัวเองเพียง
ลําพังคงทําไมได หรือทําไดชาเกินไป การระดม
ทุนผานตลาดทุนจะทําใหบริษัทมีโอกาสเติบโตได
ดีกวานี้ การตัดสินใจครั้งนี้คอนขางตองใชความ
รอบคอบอยางมาก เพราะในขณะที่เปนบริษัทสวน
ตัวเราทําธุรกิจมาไดกําไรเทาไร กําไรทั้งหมดก็ยัง
เปนของเรา แตพอเราตองนําบริษัทเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยนั้นหมายความวาเราตองยอม
แบ ง กํ า ไรให แ ก ผู  ถื อ หุ  น คนอื่ น ๆ หรื อ หากธุ ร กิ จ
ขาดทุนนั่นก็หมายถึงผูถือหุนคนอื่นๆ ตองขาดทุน
ไปกับเราดวย ซึ่งจุดนี้ทําใหตองมีความระมัดระวัง
ในการทําธุรกิจและความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น แต
เมื่อคิดทบทวนแลวก็มั่นใจวาสิ่งที่ไดกลับมานั้นมี
มากกวา นั่นคือทําใหบริษัทสามารถเติบโตแบบ
ยั่งยืนสามารถขยายธุรกิจไปตามเปาที่วางไว และ
เพือ่ โอกาสในการเติบโตของ COM7 เราจึงตัดสินใจ
วาการเขาจดทะเบียนเปนแนวทางทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ

โดยในป จ จุ บั น COM7 เป น บริ ษั ท ค า ปลี ก
สินคาไอทีที่มีจํานวนสาขาใหบริการมากที่สุดใน
ประเทศไทย รานคาปลีกสินคาไอทีของ COM7
แบงกลุมสินคาและใชชื่อรานแตกตางกัน ในการ
จําหนาย 3 ชองทาง ดังนี้
(1) รานจําหนายสินคาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
และอุปกรณที่เกี่ยวของไดแก BaNANA IT
(2) รานจําหนายสินคา ศูนยซอม และบริการ
สินคาแบรนด Apple ไดแก iStudio iBeat
U Store และ ศูนยบริการ iCare
(3) ร า นจํ า หน า ยสิ น ค า ประเภทโทรศั พ ท
เคลือ่ นทีแ่ ละอุปกรณเสริม ไดแก BaNANA
Mobile Samsung Shop และ Mango
Mobile
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เตรียมการเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ
เลือกที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)
ที่มีประสบการณ
COM7 ต อ งการที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ที่ มี
ประสบการณและมีความชํานาญพิเศษ ผูบริหาร
ของ COM7 ได พู ด คุ ย กั บ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น
หลายบริษทั แตสง่ิ ที่ COM7 กังวลใจคือบริษทั ไมได
เริ่มตนเหมือนคนทําธุรกิจสวนใหญ แตเราเริ่มจาก
การเปนพอคาซื้อมาขายไปไมไดเตรียมวางแผน
เขาตลาดหลักทรัพย ดังนั้นการที่จะกาวตอไปได
จําเปนตองมีที่ปรึกษาทางการเงินที่สามารถชวย
จัดโครงสราง และวางระบบตางๆ ได ซึ่งการแกไข
และปรับปรุงจากของเดิมนัน้ ยากกวาการเริม่ ตนใหม
ผูบริหารจึงพยายามหาบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่มีศักยภาพที่จะชวยจัดโครงสรางกลุมธุรกิจ และ
วางระบบตางๆ ของบริษทั และในทีส่ ดุ ก็ไดตดั สินใจ
เลือกบริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด เปนที่
ปรึกษาทางการเงิน (FA)
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คุณสุระเลาตอวา เหตุผลทีต่ ดั สินใจเลือกบริษทั
ทีป่ รึกษา เอเซีย พลัส จํากัด เพราะคุยกันแลวเขาใจ
ตรงกัน แมที่ปรึกษาทางการเงินทุกบริษัทสามารถ
ทํางานนี้ไดเหมือนกันและสามารถนํา COM7 เขา
จดทะเบียนไดไมชาก็เร็ว แต COM7 ตองการที่
ปรึกษาทางการเงินที่เขาใจบริษัท และพรอมยินดี
ทีจ่ ะชวยเหลือใหคาํ แนะนําในทุกๆ ดาน และเดินหนา
ไปพรอมๆ กัน ซึง่ บริษทั ทีป่ รึกษา เอเซีย พลัส จํากัด
มีศกั ยภาพและคุณสมบัตติ รงตามที่ COM7 ตองการ

พรอมปรับปรุงระบบสําคัญใหม
COM7 เริ่มตนปรับปรุงระบบตางๆ ของบริษัท
ใหมทั้งหมดในป 2554 และใชเวลาถึง 3 ปเพื่อ
ปรับปรุงระบบงานตางๆ โดยเริ่มจากระบบควบคุม
ภายในที่บริษัทใหความสําคัญเปนพิเศษกับระบบ
การควบคุมดูแลสินคาคงคลังและระบบในการดูแล
การรับ-จายเงินทุกบาททุกสตางค รวมถึงระบบใน
การกํากับดูแลสาขา จากเดิมที่มีอยูแลวก็ปรับปรุง
ใหมใหมีฝายที่รับผิดชอบโดยตรง
คุณ สุ ร ะกล า วถึ ง เรื่อ ง ระบบควบคุ ม ภายใน
(internal control) เพิ่มเติมวา COM7 มีสาขาจํานวน
มากจึ ง ต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ เรื่ อ งนี้ เ ป น พิ เ ศษ
กลาวคือ บริษทั จะมีระบบควบคุมภายในโดยแผนก
ตรวจสอบ และ Outsource สําหรับชวยตรวจระบบ
ควบคุมภายในของสาขาใหโดยเฉพาะ สาเหตุที่ตั้ง
ทัง้ หนวยงานภายในและ Outsource เพราะตองการ
ปดประเด็นเรื่องการรวมทุจริตหรือสมยอม เพราะ
หากผูต รวจสอบของเราเองไปตรวจซํา้ ๆ แตละสาขา
บอยครัง้ จนเกินไป เขาอาจสนิทกับสาขาทีเ่ ขาตรวจ
ประจําได หรือหากมีการไปตรวจนับสินคาคงคลัง
แลวคนตรวจสนิทกัน บริษทั จึงตองใช Outsource ซึง่
เปนบุคคลภายนอกไปตรวจอีกที เรือ่ งนีไ้ ดทาํ กอนที่
จะคิดเขาตลาดหลักทรัพยฯ เพราะมีความสําคัญ
กับการดําเนินงานของบริษัทเปนอยางมากอยูแลว
นอกจากนี้ ทีป่ รึกษาทางการเงิน ไดแนะนําเรือ่ ง
การปรับโครงสรางคณะกรรมการและผูบริหาร ซึ่ง
แตเดิม COM7 ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
และผูบ ริหารอยางเปนระบบ สวนใหญคอื คนกันเอง

ในบริษัท และใชคณะกรรมการ และผูบริหารเปน
ชุดเดียวกันทํางานทั้งหมด ซึ่งตามหลักการในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีแลว คณะกรรมการตองเปน
กรรมการทั้งจากภายในบริษัทและกรรมการจาก
ภายนอกบริษัท และมีการแยกผูบริหาร และคณะ
กรรมการบริหารออกจากคณะกรรมการบริษทั โดย
มีขอบเขตอํานาจในการอนุมตั ทิ แ่ี ตกตางกัน COM7
จึงปรับโครงสรางคณะกรรมการ และผูบริหารใหม
ใหเปนไปตามหลักการในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ที่เปนสากลมากยิ่งขึ้น
การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทจะเลือกผูที่มี
ความรู ความสามารถ และมีประสบการณในการ
ดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย
กรรมการจํานวน 7 คน ซึ่งประกอบดวยกรรมการ
ที่เปนผูบริหารจํานวน 4 คน และเปนกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน โดย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเปนบุคคลที่
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
คุณสุระกลาวถึงประโยชนที่ไดรับจากการปรับ
คณะกรรมการบริษัทวา ทําใหสามารถสอบทาน
อํ า นาจกั น ได อ ย า งลงตั ว มี ก ารแยกอํ า นาจกั น
อยางชัดเจนระหวางกรรมการและผูบริหาร รวมทั้ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ที่มีหนาที่
ใหคําปรึกษาและสอบทานการทํางานของบริษัท
ไดเปนอยางดี
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จัดทําระบบควบคุมสินคาคงคลัง
ให ไดมาตรฐาน
การปรับปรุงระบบดังกลาว เริม่ ตนจากทีป่ รึกษา
ทางการเงินไดใหคําแนะนํากับบริษัทวา จุดสําคัญ
ของธุรกิจ COM7 คือ การควบคุมระบบคลังสินคา
เพราะสินคาคงคลัง จะเปนตัวกําหนดทุกอยางในบริษทั
เชน การบันทึกการรับของเขาหรือสงของออก รวมถึง
การบันทึกสินคาที่แตละสาขาสามารถขายได และ
สินคาที่ยังคงเหลืออยูในแตละสาขา หากสามารถ
บันทึกขอมูลทุกอยางไดอยางถูกตองและตรงตาม
จริง ขอมูลดังกลาวก็จะเชื่อมไปถึงฝายจัดซื้อ ฝาย
ขาย รวมไปถึงการควบคุมระบบจัดการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ ว
เนือ่ งกันทัง้ ระบบ กลาวไดวา สินคาคงคลังมีบทบาท
สําคัญอยางมาก ซึ่ง COM7 มองเห็นความสําคัญ
ตรงจุดนีเ้ ชนเดียวกัน และไดใหความสําคัญกับเรือ่ ง
ระบบการควบคุมสินคาคงคลังมาตั้งแตกอนจะมี
แผนทีจ่ ะเขาตลาดหลักทรัพยฯ ดังนัน้ COM7 เพียง
แคพฒ
ั นาระบบดังกลาวใหเปนระบบทีม่ มี าตรฐาน
มากยิ่งขึ้นและเชื่อมโยงกับทุกสาขา รวมถึงคลัง
สินคาของบริษัท ซึ่งระบบตรงนี้ตองใชเวลาพอ
สมควร แตก็นับวาเปนการลงทุนที่เกิดประโยชน
อยางมากกับ COM7 เอง
คุณสุระกลาวถึงการพัฒนาระบบควบคุมสินคา
คงคลังวา เปนการลงทุนทีค่ มุ คามาก หากยอนกลับ

ไปเมือ่ เริม่ ตนธุรกิจ คือถา COM7 เปนธุรกิจครอบครัว
เมือ่ อยากใหธรุ กิจเติบโตโดยเพิม่ สาขามากขึน้ ก็คง
ไมสามารถแบงญาติพี่นองไปดูแลไดหมด จึงได
รวมกับผูพัฒนาซอฟตแวรเขียนซอฟตแวรเพื่อวาง
ระบบควบคุมเรื่องนี้ ซอฟตแวรตัวนี้จะชวยใหเห็น
การเคลื่อนไหวของสินคาทั้งหมดในทุกสาขาแบบ
เรียลไทม (Real Time)
COM7 ได ร  ว มกั บ ผู  พั ฒ นาในการปรั บ ปรุ ง
ซอฟตแวรระบบควบคุมสินคาคงคลังเพื่อรองรับ
การเปดสาขา และทําใหมนั่ ใจวาไมมกี ารรัว่ ไหลของ
สินคาคงเหลือ ซึ่งถาทําระบบตรงนี้ไมดีการขยาย
สาขาจะเปนปญหามาก ธุรกิจจะอยูรอดยาก มี
ตัวอยางใหเห็นมากมายของธุรกิจทีข่ ยายตัวเร็วเกิน
ไปโดยไมไดวางระบบที่ดี สุดทายธุรกิจไปตอไมได
แตสําหรับ COM7 ธุรกิจคาปลีกเปนสินคาที่มีการ
ซื้อขายรวดเร็วอยูแลว ยิ่งเปนสินคาประเภทไอที
การซื้อขายจะรวดเร็วขึ้นเปนสองเทา เมื่อมีระบบ
ซอฟตแวรทดี่ จี งึ สามารถควบคุมบริหารการขายและ
การบริหารสินคาคงคลังของทุกสาขาได ยิ่ง COM7
มีสาขามากถึงกวา 300 สาขา และสินคาคงคลังมี
มูลคามากกวา 2,000 ลานบาท ระบบควบคุมสินคา
คงคลังจึงถือเปนหัวใจสําคัญที่สุดของธุรกิจ

คําแนะนําการปรับปรุงระบบบัญชี
COM7 ไดบริหารจัดการงานขายสินคาและการบริหารสินคาคงคลัง โดยไดนําซอฟตแวร
ITEC Stock ซึง่ เปนระบบชวยบริหารจัดการธุรกิจคาปลีกทีบ่ ริษทั ซอฟทบอ็ กซ จํากัด (“Softbox”) เปนเจาของลิขสิทธิ์และผูพัฒนา มาปรับปรุงใชกับบริษัทฯ โดยระบบดังกลาวมีความ
ยืดหยุน ในการปรับเปลีย่ น เพิม่ เติม และรองรับความตองการของบริษทั ฯ ไดเปนอยางดี โดยที่
ผานมาบริษัทไดรวมกับ Softbox ในการปรับปรุงและพัฒนา (Customization) ระบบ ITEC
Stock ทีบ่ ริษทั ใชงาน ใหมปี ระสิทธิภาพและรองรับกระบวนการทํางานของบริษทั ฯ ไดมากยิง่ ขึน้

เลือกผูตรวจสอบบัญชี (Auditor)
ที่เขาใจธุรกิจ
คุณสุระกลาวถึงหลักการเลือกผูต รวจสอบบัญชี
(Auditor) วา การตรวจสอบบัญชี ก็เหมือนกับเรา
ตองการตรวจสอบความเชือ่ มัน่ วาบริษทั เราแข็งแรง
จริงหรือไม ซึง่ เขาอยากไดผตู รวจสอบทีเ่ ช็กละเอียด

ทุกตารางนิว้ หลังจากไดพดู คุยกับผูต รวจสอบบัญชี
3-4 แหง COM7 ก็ตดั สินใจเลือก บริษทั ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (PwC)

ปรับปรุงระบบบัญชีใหม
บริษัทตองปรับวิธีการทางบัญชีและนโยบาย
บัญชีใหมใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีของ
บริษทั มหาชน และมีความแมนยํา สิง่ ทีผ่ ตู รวจสอบ
บัญชีตองหารือกับฝายบริหารก็คือเรื่องการดําเนิน
งานทีเ่ กีย่ วของกับการจัดทํางบการเงิน รายละเอียด
ของงบการเงินมีความถูกตองมากนอยแคไหน หลัง
จากนั้นก็ใชเวลาประมาณปกวาๆ จัดทํางบการเงิน
ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีของบริษทั มหาชน
โดยเริ่มตั้งแตไตรมาส 1 ของป 2556 เพื่อเตรียม
ความพรอมในการเขาเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป
สิ่งที่ PwC ในฐานะผูตรวจสอบบัญชีใหความ
สําคัญอยางมากสําหรับธุรกิจจําหนายสินคาไอที
อยาง COM7 คือเรือ่ งระบบการควบคุมสินคาคงเหลือ
และการควบคุมวงจรรายได (Revenue Cycle) ซึ่งมี
กระบวนการเริ่มตนตั้งแตการขายสินคาจนสิ้นสุด
ที่การรับเงิน เรื่องนี้ถือเปนเรื่องที่สําคัญมากเพราะ
เป น กระบวนการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การรั บ รู  ร ายได

ทั้งหมดของ COM7 ซึ่งมีสาขามากกวา 300 สาขา
ระบบการขายของหนารานในแตละสาขาจะตองมี
การสงขอมูลเขามายังระบบบัญชีสว นกลางทัง้ หมด
และระบบซอฟต แ วร ที่ ใ ช ร องรั บ กระบวนการที่
เกี่ ย วข อ งในด า นนี้ ต  อ งมี เ สถี ย รภาพอย า งมาก
นอกจากนีธ้ รุ กิจประเภทนีต้ อ งเพิม่ ความระมัดระวัง
ในการสูญหายของสินคาคงเหลือ เนื่องจากเปน
สินคามีราคาสูง เชน โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร
รวมทั้งสินคาอุปกรณเสริมตางๆ โดยผูตรวจสอบ
บัญชีไดทํางานรวมกับ FA Internal Audit (IA) และ
Audit Committee รวมทัง้ ผูบ ริหารและคณะกรรมการ
บริษัท
นอกจากระบบบัญชีใหมที่นํามาปรับใชแลว
สิ่งที่ผูสอบบัญชีมักพบปญหาอยูไมนอย คือระยะ
เวลาการจัดทํางบการเงินใหทันตามกําหนดสงงบ
การเงินของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งแผนกบัญชีของ
บริษทั สามารถปดรอบบัญชีไดทนั ภายในระยะเวลา
ที่กําหนดได
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คําแนะนําสําหรับ
บริษทั ธุรกิจคาปลีกไอทีตอ งเตรียมเรือ่ งบัญชี
ธุรกิจประเภทคาปลีกตองมีความพรอมดานการบริหารจัดการที่สามารถควบคุมระบบ
เงินสดหนารานและสาขาให ได โดยยอดขายทั้งหมดของทุกสาขาตองสงเขาบัญชีสวนกลาง
การบันทึกยอดขาย ทัง้ ลูกหนี้ เครดิตการด เดบิตการด จะตองสามารถควบคุมและตรวจสอบ
ยอนหลังไดทั้งหมด แผนกบัญชีควรกระทบยอดกับธนาคารตลอดเวลา ระบบที่ใชจึงตอง
เปนระบบที่มีความเสถียร สามารถเชื่อมโยงขอมูลทั้งหมดกลับมาที่บัญชีสวนกลาง จะตองมี
การสงขอมูลแบบเรียลไทม และระบบการควบคุมสินคาคงเหลือตองมีการตรวจสอบวามีการ
รั่วไหลหรือไม ทั้งการควบคุมสินคาและการตรวจนับสินคาคงคลัง ทั้งหมดนี้คือหัวใจสําคัญ
ของการทําบัญชีธรุ กิจประเภทนี้ กลาวโดยสรุปสิง่ ทีต่ อ งระวังสําหรับธุรกิจคาปลีกสินคาไอที
ไดแก เรื่องเงินสด สินคาคงคลัง และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ขอมูลทางการเงิน
สินทรัพย
หนี้สิน
ทุนชําระแลว
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาทตอหุน)
Market Cap
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(หนวย: ลานบาท)
ป 2557

ป 2558

4,385
3,861
225
522
14,102
210
0.23
4,020

4,402
2,638
300
1,764
14,992
268
0.26
8,400

(ณ ราคา IPO)

(ณ 31 มี.ค. 59)

อุปสรรคสําคัญทางบัญชี
ดวยลักษณะธุรกิจที่มีความเฉพาะ เมื่อ PwC
ไดเขามาตรวจงบการเงินของบริษัท จึงแนะนํา
ใหมีการปรึกษา กับ สํานักงาน ก.ล.ต. ลวงหนา
เพื่อหารือเกี่ยวกับรายการทางบัญชีตางๆ ที่สําคัญ
ที่ควรปรับปรุงกอนยื่น Filing ทั้งนี้ผูตรวจสอบบัญชี
ตองการใหทุกขั้นตอนถูกตองมากที่สุด ดังนั้นกอน
ที่จะยื่น Filing ทีมผูตรวจสอบบัญชี และ FA ได
พูดคุยกับแผนกบัญชีของ COM7 เพื่อปดประเด็น
ความเสี่ยงตางๆ ใหเสร็จสิ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
ในการยื่น Filing
ในการเขาหารือรวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ สิน้
2 ครั้ง ไดคุยประเด็นสําคัญทางบัญชี ซึ่งเมื่อพูดคุย
กันอยางละเอียดแลวก็ไมพบวามีอะไรเปนขอกังวล
การแลกเปลีย่ นนีเ้ ปนลักษณะของการขอคําปรึกษา
อย า งละเอี ย ด ข อ ดี คื อ ทางฝ า ยบริ ห าร COM7
คอนขางเปดเผย และใหขอมูลแบบโปรงใสชัดเจน
ทุกอยางกับผูตรวจสอบบัญชี
COM7 ใชเวลาประมาณ 2-3 ป เพือ่ เตรียมความ
พรอมเขาสูการเปนบริษัทจดทะเบียน จนถึงตนป
2558 ก็ไดยื่น Filing กับสํานักงาน ก.ล.ต. ทีมงาน
ไดเตรียมทุกอยางพรอมมาก หลังจากสํานักงาน
ก.ล.ต.ขอดูเอกสารขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว
ก็ ไ ด นั ด ตรวจกระดาษทํ า การของผู  ส อบบั ญ ชี
กระบวนการขั้ น ตอนในการตรวจสอบกระดาษ
ทําการเปนไปอยางเรียบรอย

คําแนะนําของ
ผูตรวจสอบบัญชีสําหรับ
บริษัทคาปลีกไอทีที่ตองการ
เขาตลาดหลักทรัพยฯ
บริษัทตองมีความโปรงใส เพราะ
การเข า ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ คื อ ใช
เงินทุนของนักลงทุน บริษัทที่มี Good
Governance บันทึกรายการบัญชีที่
เกิดขึ้นใหครบถวนและตรงตามความ
เป น จริ ง นอกจากเรื่ อ งการควบคุ ม
เงินสด สินคาคงเหลือ และวงจรรายได
ซึ่ ง เป น เรื่ อ งที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ
ประเภทนี้แลวประเด็นสําคัญอีกเรื่อง
คือสัญญาเชา เพราะธุรกิจนี้จะมีสาขา
รานจํานวนมาก ตองดูสัญญาเชาวา
เปนสัญญาประเภทไหน เนื่องจากจะมี
วิธีการลงบัญชีไมเหมือนกัน
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การเลือกผูตรวจสอบภายใน
เนื่องจาก COM7 เปนธุรกิจคาปลีกสินคาไอที
ทําใหภายในบริษทั มีระบบงานหลากหลายประเภท
COM7 จึงตองการผูตรวจสอบภายในที่สามารถ
ทํางานตรวจสอบภายในไดละเอียดเปนพิเศษ การ
เลือกผูตรวจสอบภายในเปนเรื่องสําคัญมาก ถา
เลือกผูตรวจสอบภายในที่ไมถนัดในการตรวจสอบ
อยางละเอียดก็เทากับเสียเงินแลวใชประโยชนได
ไมคุมคา
คุณสุระใหความเห็นเรื่องนี้วา COM7 อยาก
ได ก ารตรวจสอบภายในในแต ล ะระบบอย า ง
ละเอียด เก็บขอมูลทุกอยาง เพื่อที่บริษัทจะไดรู
วาสถานะตัวเองเปนอยางไร มีขอบกพรองที่ตอง
แกไขตรงจุดใดบาง และสุดทาย COM7 ไดตดั สินใจ
เลือก บริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิด
จํากัด (P&L) เปนบริษทั ผูต รวจสอบภายใน เนือ่ งจาก
เปนผูที่มีประสบการณและสามารถทํางานตรวจ
ระบบควบคุมภายในไดอยางละเอียดครบถวน
P&L ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายในของ COM7
กลาวถึงกรณีธุรกิจ COM7 วา มีความยากตรงที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงหลาย
ดาน ไมวาจะดวยตัวของธุรกิจเอง ผูคา และลูกคา
ของบริษัทที่มีจํานวนมาก มีการแขงขันกันในธุรกิจ
สูง และมีรูปแบบการขายที่หลากหลาย ตัวอยาง
ปญหาของธุรกิจประเภทนี้ เชน การจายคา VAT
บางรานผูซื้อสามารถซื้อคอมพิวเตอรโดยเลือกไม
จายคา VAT ได ดังนัน้ เมือ่ COM7 อยากจะนําบริษทั
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตองเขาใจวา
บริษทั ตองทําใหถกู ตองตามกฎกติกาและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของทั้งหมด โดยหนึ่งในกฎหมายนั้น คือ
ประมวลรั ษ ฎากร ซึ่ ง ผู  ต รวจสอบภายในต อ ง
ตรวจสอบเรื่องนี้อยางละเอียด อยางไรก็ดี P&L ได
ตรวจสอบ COM7 แลวไมพบเรื่องนี้แตประการใด
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ในปแรกที่ P&L เริม่ ตรวจสอบ บริษทั ไดสง ขอมูล
สรุปผลและสิ่งที่ตองดําเนินการแกไขให COM7 ซึ่ง
ก็พบวามีเรื่องที่ตองแกไขอยูมากพอสมควร ซึ่ง
COM7 ใชเวลาแกไขอยูป ระมาณ 3 เดือน แตกย็ งั ไม
สามารถแกไดครบทุกประเด็น แมจะพยายามแกไข
อยู 3 รอบ ก็ยังไมสามารถขจัดประเด็นไดครบถวน
จนในที่สุด COM7 ตองขอหยุดทุกอยาง และขอ
กลับไปเริ่มจัดระบบควบคุมภายในของบริษัทดวย
ตัวเองทัง้ หมดตามสิง่ ทีผ่ ตู รวจสอบภายในแนะนําไว
เมื่ อ บริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การแก ไ ขระบบควบคุ ม
ภายในดวยตัวของบริษัทเองแลวเสร็จ COM7 ได
วาจางผูตรวจสอบจากภายนอกมาตรวจซํ้าในสิ่งที่
บริษัทไดดําเนินการแกไข กอนที่จะให P&L เปนผู
ตรวจสอบสุดทาย พูดงายๆ ก็คือ เราตรวจเขมขน
อยางมากถึง 3 รอบดวยกัน รอบแรก COM7 ดําเนิน
การแกไขเอง รอบ 2 ใหผูตรวจสอบภายนอกชวย
ตรวจซํ้า และรอบ 3 ก็ให P&L กลับมาตรวจสอบ
อีกรอบเปนรอบสุดทาย กวาจะดําเนินการทุกอยาง
ไดเสร็จสิ้นก็ใชเวลาลวงมาถึง 2 ป
หลายทานอาจสงสัยวาเพราะอะไร COM7 ที่
ทําธุรกิจขายสินคาไอที ถึงไดตรวจระบบควบคุม
ภายในหลายรอบและละเอียดถีถ่ ว นขนาดนี้ เหตุผล
หลักเลยก็คอื สินคาเรามีมาก และจํานวนสาขาหนา
รานก็มากถึง 300 สาขา เลยยากตอการควบคุมและ
ตรวจสอบ แตหากทําทุกอยางใหเปนระบบก็จะงาย
ตอการทํางานตอไปในอนาคต
ทุกอยางมีความเสีย่ งทัง้ นัน้ ธุรกิจคาปลีกหัวใจ
สําคัญคือการควบคุมสินคาคงคลัง ทุกอยางตอง
คียเขาระบบทั้งหมดไมวาสินคาจะมีขนาดเล็กแค
ไหนก็ตาม หากบริษัทหละหลวมเรื่องนี้ สุดทาย
จะควบคุมระบบไมไดเลย และ COM7 ก็สามารถ
แกไขระบบนี้ไดทั้งหมด เมื่อสงขอมูลใหมมาให
P&L ตรวจสอบครัง้ สุดทาย ทุกอยางก็ผา นไดหมด…

คําแนะนําจากฝายตรวจสอบภายในสําหรับ
ธุรกิจคาปลีกไอทีที่ตองการเขาตลาดหลักทรัพยฯ
ในธุรกิจคาปลีกไอที ขั้นตอนการควบคุมตั้งแตระดับตนๆ หรือ Elementary Control
มีความสําคัญมาก ตองควบคุมระบบการจัดการใหได คําแนะนําคือขอแรกระบบตองดี ทุกอยาง
ตองคียเขาระบบหมดไมวาจะเรื่องเล็กนอยแคไหน ถาระบบดี Document Flow จะถูกตอง
ถาทุกอยางทําตามระบบที่ดีจะไมเกิดปญหา ขอสอง Database ตองดี ถาธุรกิจระบบใหญ
มาก การจะมาคียดวย Excel เปนไปไมไดแนนอน ดังนั้นตองสรางระบบ Database ที่ดี
ถาเรือ่ งนีด้ ี Elementary Control ซึง่ เปนหัวใจสําคัญก็จะดีไปดวย สุดทายแลวการจางบริษทั
ผูตรวจสอบภายในมาชวยตรวจสอบบริษัท แมจะเสียคาใชจาย แตบริษัทจะไดประโยชน
มากมายจากการตรวจสอบอยางละเอียด เพราะคนภายนอกมักจะเห็นจุดรัว่ ไหลไดมากกวา
คนที่อยูในบริษัท ซึ่งจะชวยลดคาใชจายใหแกบริษัทไดมาก เพียงแคมองเห็นจุดรั่วไหล 20
เปอรเซ็นต ก็สามารถหยุดความเสียหายที่อาจกลายเปน 100 เปอรเซ็นต ไดแลว

โครงสรางผูถือหุน
บริษัททั่วไปที่เขาตลาดหลักทรัพยฯ มักจะมี
การปรับโครงสรางผูถือหุน แต COM7 ยังคงใช
โครงสรางผูถือหุนเดิมและไมไดปรับอะไรมากนัก
โดยหลังจากที่มีแผนที่จะนําบริษัทเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ ก็ไดหารือและทําความเขาใจ
รวมกับผูถือหุนเดิม บอกถึงโอกาสและขอดีของ
รายชื่อ
1. กลุมคุณสุระ คณิตทวีกุลและครอบครัว
2. กลุมผูรวมกอตั้งบริษัทและคนอื่นๆ
หุนสามัญเพิ่มทุนเสนอขายประชาชนทั่วไป

การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยคุณ
สุระเห็นวา หากจะตอยอดทางธุรกิจ ผูถือหุนเดิม
ก็ตองยอมลดสัดสวนการเปนเจาของลงบาง ซึ่ง
ผูถือหุนของ COM7 ยังคงเปนชุดเดิมทั้งหมดคือ
ผูรวมกอตั้งบริษัทและคนในครอบครัว

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
กอนการเสนอขายหุน
60
40
-

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
หลังการเสนอขายหุน
45
30
25
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ยื่นแบบคําขอฯ
และแบบ Filing ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต.
หลังจากทีบ่ ริษทั ไดปรับโครงสรางกรรมการและ
ผูบริหาร ตลอดจนปรับปรุงและแกไขประเด็นทาง
ดานระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในจนครบ
ถวนแลว FA จึงไดตัดสินใจรวมกันกับบริษัท เพื่อ
ยื่นแบบคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย (แบบ
คําขอฯ) และแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน (แบบ FIling) ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต.
คุณสุระเลาถึงเรื่องนี้วา COM7 ไดรวมกับที่
ปรึกษาทางการเงินเตรียมความพรอมในเรือ่ งตางๆ
เพื่อตอบขอซักถามของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งเราไมไดกังวลอะไรมากนัก
เพราะมาถึงวันนี้เราเชื่อมั่นในระบบของบริษัทที่มี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพพรอมตอการเขาเปน
บริษัทจดทะเบียนแลว
คุณสุระเลาถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมวา “ที่ปรึกษาทาง
การเงิน (บริษทั ทีป่ รึกษา เอเซีย พลัส จํากัด) บอกกับ
ผมอยูเ สมอวา ไมตอ งรีบ ไมตอ งเรง แตขอใหพรอม
ซึ่งเราใชเวลาเตรียมความพรอมทั้งหมด 4 ป เมื่อ
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มั่นใจวาบริษัทพรอมแลว จึงไดตัดสินใจยื่น Filing
เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2558 หลังจากยืน่ Filing ไปแลว
ทางสํานักงาน ก.ล.ต. จะมีกระบวนการในการตรวจ
กระดาษทําการที่ปรึกษาทางการเงินและผูตรวจ
สอบบัญชี จนเขาสูก ารตอบคําถามของคณะกรรมการ
และผูบริหารในวันเยี่ยมชมกิจการ ซึ่งทุกอยางผาน
ไปไดดวยดี”
COM7 ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ใหออกและเสนอขายหุนตอประชาชนเมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2558 และเขาซื้อขายหลักทรัพยเปน
วันแรกในตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2558 “กระบวนการยื่น Filing จนถึงการพิจารณา
อนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใชเวลาไมถึง 5 เดือน
ซึ่งถือวาเร็วมาก แตสําหรับ COM7 เวลาไมใช
ประเด็ น สํ า คั ญ เพราะ COM7 ต อ งการความ
มั่นใจวาธุรกิจเราพรอมทุกดานอยางไมมีขอสงสัย
ไม อ ยากรี บ เตรี ย มตั ว ให พ ร อ มดี ก ว า รี บ เข า ไป
แลวตองคอยไปนั่งตอบคําถามใครๆ ภายหลัง”
คุณสุระกลาว

COM7 เสนอขายหุน 300 ลานหุน คิดเปน
รอยละ 25 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระ
แลวทั้งหมดของบริษัทหลังเสนอขายตอประชาชน
ราคาเสนอขาย 3.35 บาท/หุน เงินระดมทุนที่ได
จากการเสนอขายหลักทรัพยครั้งนี้ประมาณ 1,005
ลานบาท

วัตถุประสงคของการใชเงินจากการเขาตลาด
หลักทรัพยมี 3 ประการคือ 1. เพื่อเปนเงินทุนใน
การขยายธุรกิจของบริษัท 300 ลานบาท ภายใน
ป 2560 2. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 205 ลานบาท
ระหวางป 2559-2560 และ 3. เพื่อชําระคืนเงินกูยืม
500 ลานบาท ระหวางป 2558-2559

การสรางความตางในธุรกิจคาปลีกไอที
แมธุรกิจคาปลีกไอทีจะเปนธุรกิจมีความเสี่ยง
และมีบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยฯ
จํานวนมาก COM7 ในฐานะบริษัทไอทีดาวรุงก็
สามารถสรางจุดเดนและความแตกตางได คุณสุระ
ไดกลาวถึงความโดดเดนทางธุรกิจของ COM7 ที่
แตกตางจากคูแขง ซึ่งประเด็นนาสนใจคือ ในชวง
3 ปที่ผานมาไมมีบริษัทคาปลีกไอทีใดที่มียอดขาย
ดีขึ้น แต COM7 มียอดขายพุงขึ้นเพียงบริษัทเดียว
แสดงวา COM7 มีอะไรบางอยางที่ไมเหมือนใคร
อาจจะเปนเพราะ Business Model ทีว่ างไวแตกตาง
จากบริษัทอื่น
“จุดที่โดดเดนคือ COM7 เปนธุรกิจคาปลีกที่
สาขาของรานจะเปนสไตลรานเล็กๆ ที่สามารถ
เปดงาย และปดคลอง หากมองการปดคลองเปน
จุดบอดก็บอด แตนี่คือเทคนิคสําคัญ เพราะถาเปด
สาขาจํานวนมากแลวไมสามารถปดได ในกรณีที่
ธุรกิจดําเนินไปไมดี ก็หมายถึงตองทนขาดทุนจาก
สาขาดังกลาวไปเรื่อยๆ ธุรกิจคาปลีกทั่วไปจะแบก
ความขาดทุนในสวนนี้ไว ซึ่ง COM7 ไมตองการจุด
นี้ นอกจากนีจ้ ะตองเปดสาขาไดเร็ว เปดสาขาเล็กๆ
อยางตอเนื่องตามหางที่มีศักยภาพทุกที่ กลาวคือ

การขยายสาขา COM7 จะเปดเร็ว ปดก็เร็ว ถา
ธุรกิจไมดี หรือใชวธิ ยี า ยรานไปในทําเลทีม่ ศี กั ยภาพ
มากกวา” คุณสุระเผยเคล็ดการทําธุรกิจ
ความโดดเดนของธุรกิจที่แตกตางจากคูแขง
อีกประการหนึ่งก็คือ COM7 มีแบรนดที่แข็งแกรง
ทั้ง BaNANA IT รวมทั้ง Apple “ผลิตภัณฑในราน
COM7 ไมมีจุดเดน แตมีครบ” คําวาไมมีจุดเดนคือ
ไมมีผลิตภัณฑที่ COM7 มีคนเดียว คนอื่นไมมี แต
COM7 มีครบทุกผลิตภัณฑที่รานอื่นมีไมครบ นั่น
เปนจุดเดนที่แตกตางจากคนอื่นชัดเจน “รานอื่นมี
แบรนด Apple แตอาจไมมีคอมพิวเตอรตั้งโตะ อีก
รานมีคอมพิวเตอรตง้ั โตะ ไมมสี นิ คา Apple รานอืน่
มีมือถือแตไมมีทั้งตั้งโตะ และ Apple แตรานสาขา
ของ COM7 มีเหมือนกันทุกราน และมีครบทุกอยาง
มีความหลากหลาย” อีกทัง้ COM7 มีระบบการเก็บ
ขอมูล และประวัติการซื้อของลูกคา ซึ่งทําใหการ
บริการหลังการขายของ COM7 ถูกตอง สะดวก
และรวดเร็วกวาคูแขง มีชองทางการชวยเหลือดาน
สินคา และการรองเรียนผานระบบ Call Center ของ
บริษัท คุณสุระกลาว
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นอกจากนี้ การที่ COM7 มีสินคาที่หลากหลาย
จะช ว ยขจั ด ป ญ หาที่ สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ของ
ธุรกิจคาปลีกไอที คือ เทรนดที่มาเร็วไปเร็ว สิ่งที่
แกปญ
 หาเรือ่ งนีไ้ ดคอื การ balance เรือ่ ง product mix
ถา product mix ดี ไมองิ กับผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑ
หนึ่ง จะทําใหธุรกิจสามารถไปตอได ซึ่งในเรื่องนี้
COM7 จะไดเปรียบเนื่องจากมีสินคาที่หลากหลาย

และครบถวนกวาคูแขง อีกทั้งจะเห็นไดวา COM7
จะไม เ ป ด สาขาเฉพาะในที่ ใ ดที่ ห นึ่ ง สาขาของ
COM7 ไมจําเปนตองอยูในกรุงเทพฯ ที่เดียว แต
จะกระจายไปทัว่ ประเทศ และดวยการกระจายของ
ชองทางขายอยางกวางขวาง ทําให COM7 สามารถ
รักษาสมดุลใหกับธุรกิจไดอยางดี

ขอคิดจาก COM7
เมื่อไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
คุณสุระ ใหขอคิดวา สิ่งที่ COM7 ไดนั้น มี
มากกว า การนํ า บริ ษั ท เข า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยฯ คือ ไดทราบวาบริษัทของเรามีความ
แข็งแรงมากนอยแคไหน เพราะกวาจะผานหลายๆ
อุปสรรคนานัปการ มาถึงวันนี้นับไดวาเราแข็งแรง
มาก และพรอมที่จะเติบโตไดอยางมีศักยภาพ ที่
ผานมาเรามีทป่ี รึกษาทางการเงิน ผูต รวจสอบบัญชี
และผูตรวจสอบภายใน ที่ชวยในการจัดระเบียบให
เราเปนอยางดี เพราะแตเดิม COM7 จะไมมีวันรู
เลยวาบริษทั มีความแข็งแรงหรือไม เหมือนหมอมา
เช็กรางกายแลวบอกวา คุณสุขภาพดี ทุกอยางโอเค
“นี่ถือเปนรางวัลที่ COM7 ไดรับ ซึ่งมีคุณคา
มากกวาเรื่องระดมทุนเสียอีก พอบริษัทไดรับการ
ตรวจสุขภาพวาแข็งแรงก็จะกลาวิ่ง กลาที่จะไปตอ
ถาในเวลานัน้ ไมคดิ ทีจ่ ะเขาตลาดหลักทรัพยฯ ก็จะ
ไมมีวันรูเลยวาตัวเองแข็งแรงเพียงพอหรือไม กอน
หนาที่ยังไมไดเขาตลาดหลักทรัพย เหมือนออกวิ่ง
ไปทัง้ ทีไ่ มรตู วั พืน้ ฐานไมไดแข็งแรงอยางทีค่ ดิ แลว
หากยังฝนไปตอ ก็เทากับตองลมทั้งยืนในอนาคต”
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นอกจากนี้เขามองวาขอดีหลักๆ ของการเขา
ตลาดหลักทรัพยฯ คือเรื่องโอกาส “ทําใหมีโอกาส
เจอผูคน เจอสิ่งใหมๆ หรือแมแตเจอนักลงทุนบาง
รายซึ่งเปนผูถือหุนบริษัท บางทีก็มีคําแนะนําดีๆ ที่
ผูบ ริหารไมเคยคิดมากอน การมีคนนอกมองเขามา
ในบริษทั เขาจะเห็นอะไรบางอยางและแนะนําเราได
การไดพบเจอทําใหไดความรู ไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นใหกันและกัน”

คําแนะนําบริษัทคาปลีกไอที
ทีต่ อ งการเขาตลาดหลักทรัพยฯ
คุณสุระใหคาํ แนะนําวา “หากตองการนําบริษทั
เขามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ กอนอื่น
เลยอยาไปคิดแควาเราจะมาเพียงแคตองการเงิน
ระดมทุนเพียงอยางเดียว อยากใหมองวาเราจะ
ทําอยางไรใหพรอมและสามารถแขงขันกับคูแ ขงได
การเตรียมตัวเขาตลาดหลักทรัพยฯ ก็คือการทําให
บริ ษั ท เราแข็ ง แรงสมบู ร ณ ม ากยิ่ ง ขึ้ น นอกจาก
ผลลัพธสุดทายคือการไดเขาจดทะเบียนและระดม
ทุนในตลาดทุนแลว สิง่ ทีไ่ ดรบั มากยิง่ กวา คือทําให
เรามีความสามารถในการแขงขันเหนือคนอื่น”

วันสําคัญ
ปที่ศึกษาเรื่อง IPO

2553

แตงตั้ง FA

2553

แตงตั้งผูสอบบัญชี

2555

แตงตั้ง IA

2556

ยื่น Filing

10 มีนาคม 2558
เขาเทรด

10 สิงหาคม 2558
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“เราจะเห็ น ว า มี บ ริ ษั ท ที่ ไ ม ไ ด เ ข า ตลาด
หลักทรัพยฯ แตเขาก็มคี วามพรอม คือ แตงตัวพรอม
ทําตัวใหแข็งแรง ผมอยากใหบริษัทคิดเสมอวา
ทําอยางไรใหแข็งแรง การแข็งแรงไดตองมีองค
ประกอบเหมือนตัวเองจะเขาตลาดหลักทรัพยฯ
นั่นเอง คือ ตองมีระบบควบคุมภายในที่ดี มีผูมา
ตรวจสอบเราอยางสมํ่าเสมอ มีการปรับโครงสราง
ภายใน ต อ งเปลี่ ย นจากการคิ ด แบบเถ า แก ใ ห
เปนการคิดแบบผูบริหารหรือแบบมืออาชีพ จาก
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ระบบการบริหารในรูปแบบครอบครัวทําใหเปน
การบริหารในรูปแบบองคกรหรือสถาบัน คิดแบบนี้
บริษัทจะแข็งแรง เริ่มตนคิดแบบนี้กอน แลวคอย
คิ ด ต อ ไปว า ถึ ง วั น นั้ น แล ว คุ ณ จะตั ด สิ น ใจว า จะ
เขาตลาดหลักทรัพยฯ หรือไมเขา ถาคิดจะเขาตลาด
หลักทรัพยฯ คุณจะมีความพรอมทันที แลวคุณคา
ของบริษทั ของคุณจะมีมากกวาแคเปาหมายทีต่ ง้ั ไว
วาจะเขาตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อไประดมทุน” คุณ
สุระกลาวทิ้งทายไวอยางนาสนใจ

SAWAD
ปรับธุรกิจจากครอบครัว
สูมาตรฐานสากล

SAWAD

บริษทั ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร 1979 จํากัด (มหาชน)
หรือ SAWAD เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
บริษทั ดําเนินธุรกิจใหบริการสินเชือ่ แบบมีหลักประกัน
ภายใตเครื่องหมายการคา “ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ”
บริการสินเชื่อของ SAWAD ไดแก สินเชื่อทะเบียน
รถเกาทุกประเภท บานและโฉนดที่ดิน สินเชื่อเชาซื้อ
รถจักรยานยนตใหม และสินเชื่อสวนบุคคลแบบไมมี
หลักประกัน ดวยประสบการณมายาวนานกวา 30 ป
จึงสามารถรักษาการเติบโตอยางตอเนือ่ ง ตามความ
ตองการใชเงินของกลุมลูกคา ทั้งในชวงเศรษฐกิจ
ที่มีการขยายตัวสูง หรือชวงภาวะถดถอย โดยเนน
การขยายฐานลูกคารายใหมทมี่ คี ณ
ุ ภาพ และการให
บริการทีส่ ะดวกรวดเร็วผานสาขาทีม่ อี ยูท กุ ภูมภิ าค
กวา 1,800 แหงทั่วประเทศ

เริ่มตนจากธุรกิจเชาซื้อ
สูบ ริษทั จดทะเบียน
คุณดวงใจ แกวบุตตา กรรมการผูจ ดั การ บริษทั
ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร 1979 จํากัด (มหาชน) หรือ
SAWAD กลาวถึงที่มาที่ไปของบริษัทวา เดิมที
ใชชื่อวา ศรีสวัสดิ์ เพชรบูรณ โดยมี “ฉัตรชัย
แกวบุตตา” บิดาของเธอ เปนผูปลุกปนบริษัทนี้
มากับมือ ในชวงแรกมีบริษัทในเครือ 3-4 แหงที่ใช
ชื่อศรีสวัสดิ์รวมกัน ซึ่งมีที่มาจากชื่อของคุณยา
และทําธุรกิจลิสซิง่ รถประเภทตางๆ มายาวนานกวา
30 ป มีการขยายสาขาจากจังหวัดเพชรบูรณออกไป
จนมีมากขึน้ ราว 120 สาขาในภูมภิ าคตางๆ จนกระทัง่
บริษทั เริม่ เผชิญปญหาภาวะเงินทุนหมุนเวียนตึงตัว
จึงหารือกันในครอบครัววาควรจะหาทางออกดวย
การหาพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ หรื อ หาวิ ธี ก ารระดม
เงินทุนดวยวิธีการอื่นอยางใดอยางหนึ่ง
ในชวงเวลานั้นเอง มีผูประกอบการรายใหญ
รายหนึ่งติดตอเขามาวาสนใจจะเขามาทําธุรกิจนี้
ทางครอบครัวแกวบุตตาจึงไดตัดสินใจขายโครง

ขายธุรกิจ (ไมไดขายบริษัทฯ และไมไดขายพอรต
ลูกหนี้) ใหกับผูประกอบการรายนี้ และไดวาจาง
ผู  ป ระกอบการรายดั ง กล า วเป น ผู  รั บ ชํ า ระและ
ติดตามเก็บหนี้สําหรับพอรตลูกหนี้เดิมให โดยมี
การทําสัญญาวาหามบิดา คือนายฉัตรชัย แกวบุตตา
ดําเนินธุรกิจแขงขันกับผูประกอบการรายดังกลาว
เปนเวลา 2 ป แตหลังจากขายโครงขายธุรกิจออกไป
ปญหาที่ตามมาคือ ผูประกอบการรายดังกลาว
ยกเลิกสัญญาจัดเก็บลูกหนี้เดิม สงผลใหลูกหนี้
ที่กระจายอยูทั่วประเทศไมมีใครจัดเก็บและดูแล
คุณดวงใจ แกวบุตตาจึงตัดสินใจกลับมาทําธุรกิจนี้
อีกครัง้ นํามาสูก ารเขาไปซือ้ กิจการ บริษทั พาวเวอร
99 จํากัด จากบุคคลภายนอกที่ดําเนินธุรกิจรับจาง
จัดเก็บหนี้และบริการสินเชื่อทะเบียนรถเขามาในป
2552 หลังจากนัน้ มีการปรับโครงสรางภายในบริษทั
ใหม และเปลี่ยนมาเปน บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร
1979 จํากัด (มหาชน) ในปจจุบัน
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“หากจะนั บ เฉพาะธุ ร กิ จ ลิ ส ซิ่ ง ที่ เ ริ่ ม ต น ใหม
ถือวาเริ่มตนไดเพียงแค 5 ป ตั้งแตป 2553 เพราะ
ธุรกิจเดิม เราขายเครือขายไปหมดแลว ดังนัน้ ธุรกิจ
ของเราจึงเปนของใหมทั้งหมด พอรตลูกหนี้ สราง
ใหม สาขาใหม พนักงานใหม ซึ่งในชวงแรกลูกคา
อาจจะสับสนอยูบาง เพราะชื่อศรีสวัสดิ์คลายกัน
แตเราตัดสินใจใชคาํ วาศรีสวัสดิด์ ว ย 2 เหตุผลใหญ
คือ 1. เพื่อการจัดเก็บลูกหนี้เกาของเรา 2. เพราะ
เราใชคาํ วาศรีสวัสดิไ์ ด คําวาศรีสวัสดิเ์ ปนคําสามัญ
ทัว่ ไปเหมือนกรุงเทพ มันซือ้ ขายไมไดและใครก็เปน
เจาของไมได พอเริม่ ทําใหม เราก็ไมไดจาํ กัดตัวเอง
อยูกับรถ ธุรกิจเงินสด ทันใจ เราอยากเปลี่ยน
สินทรัพยทกุ อยางใหเปนเงินได เราจึงเพิม่ ธุรกิจการ
รับจํานองขายฝากบานและโฉนดที่ดิน ไมไดโฟกัส
แคเรื่องรถยนต หรือจักรยานยนตเพียงอยางเดียว”
ปจจุบนั SAWAD มีสดั สวนพอรตสินเชือ่ รถยนต
ราว 60% จักรยานยนต 20% บานและที่ดินอีกราว
20% และมีสาขาทัว่ ประเทศมากกวา 1,600 สาขา โดย
มีเปาหมายทีจ่ ะเปน “รานสะดวกซือ้ ทางการเงิน
ในทุกดาน” เปนที่พึ่งที่ประชาชนผูมีรายไดนอย
หรือปานกลางสามารถเขาถึงได และมีอัตราการ
เติบโตแบบกาวกระโดดมากกวา 30% ทุกป ในระยะ
เวลาเพียง 5 ป สินทรัพยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น
มากกวา 12,000 ลานบาท และมูลคาหลักทรัพย
ตามราคาตลาดเพิ่มขึ้นมากกวา 48,000 ลานบาท
ณ สิ้นป 2558 (ที่มา: www.set.or.th)
คุณดวงใจกลาวถึงจุดเปลี่ยนของบริษัท จาก
ธุรกิจครอบครัวสูการเปนบริษัทมหาชนวา เปนการ
ตั ด สิ น ใจของสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ต  อ งการแก
ปญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเดิมใชเงินทุนจาก
ธนาคารเปนหลัก แตธุรกิจเชาซื้อเปนธุรกิจเงิน
ตอเงิน เงินเปนสินคา ดังนั้นสภาพคลองของเงิน
154

IPO CASE STUDY

ทุนหมุนเวียนจึงเปนเรื่องที่สําคัญมาก เมื่อธุรกิจ
ขยายสาขาไปมากๆ จําเปนตองมีเงินทุนที่พอเพียง
ซึ่งการเขาตลาดหลักทรัพยฯ จะสงผลใหโครงสราง
ทางการเงินของบริษทั มีความแข็งแกรงเพิม่ มากขึน้
และมีการเติบโตทางธุรกิจอยางตอเนื่องในระยะ
ยาว
“ในการเขามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
สิ่งแรกที่ครอบครัวแกวบุตตาดําเนินการ คือ การ
จัดโครงสรางคณะกรรมการ โครงสรางของบริษัท
จากธุ ร กิ จ ครอบครั ว ก็ เ ริ่ ม ดึ ง บุ ค คลภายนอกที่ มี
ความเปนมืออาชีพเขามารวมงานมากขึ้น” คุณ
ดวงใจกลาว
เธอบอกดวยวานอกเหนือจากการปรับโครงสราง
ของบริษัทแลว หนึ่งในผูมีบทบาทสําคัญที่ทําให
บริษทั บรรลุเปาหมายได คือ “ทีป่ รึกษาทางการเงิน”
(FA) ซึ่งบริษัทไดเลือกบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส
จํากัด (ASP) ทีท่ าํ หนาทีไ่ ดอยางดี เพราะในกระบวน
การทํางานรวมกัน ASP ชวยใหบริษทั คนพบประเด็น
สําคัญหลายเรื่องที่ตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
“จากธุ ร กิ จ ครอบครั ว ที่ เ คยทํ า มาทุ ก วั น เรา
ยอมรับวาระบบการเก็บขอมูล เอกสารตางๆ ยังไมมี
ระบบทีด่ เี พียงพอ และเปนรูปแบบทีไ่ มเปนทางการ
ทีป่ รึกษาทางการเงิน โดย คุณเล็ก สิขรวิทย จาก ASP
ก็ใหคําแนะนําพรอมกับมีรายการหรือ Checklists
เรือ่ งตางๆ ทีบ่ ริษทั ควรจะปรับปรุงใหเปนมาตรฐาน
มากขึ้น”
จากนั้นจึงไดใหผูสอบบัญชีเขามาตรวจงบการ
เงิน และวาจางผูตรวจสอบภายใน หรือ IA คุณ
ดวงใจกลาววา “เรามีความตั้งใจจะปรับเปลี่ยนสิ่ง
ตางๆ ใหถกู ตองอยูแ ลว คําแนะนําในประเด็นตางๆ
ที่ตองการใหบริษัทปรับปรุงแกไข ทางบริษัทยินดี
และไดใหความรวมมืออยางเต็มที”่

เตรียมความพรอม
สูก ารเขาตลาดหลักทรัพยฯ
เริ่มตนที่การทํางบการเงินตามมาตรฐานบัญชี
หนึ่ ง ในกระบวนการสํ า คั ญ บนเส น ทางของ
บริษทั จดทะเบียนในการกาวเขาสูต ลาดหลักทรัพยฯ
คือ การทํางานรวมกับ “ผูสอบบัญชี” ซึ่งในกรณี
ของบริษทั ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร 1979 จํากัด (มหาชน)
ถือเปนหนึง่ ในตัวอยางบริษทั จดทะเบียนที่ “ผูบ ริหาร
ของบริษทั มีสถานะเปนเจาของกิจการ” ไดใหความ
รวมมืออยางดีตอการปรับเปลี่ยนและการเตรียม
ความพรอมในทุกดาน
คุ ณ บุ ญ เลิ ศ กมลชนกกุ ล หุ  น ส ว นสายงาน
ตรวจสอบบัญชี และหัวหนาสายงานธุรกิจการเงิน
และการธนาคาร บริ ษั ท ไพร ซ วอเตอร เฮาส
คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เลาถึงการทํางาน
รวมกันของ SAWAD กับ PwC เริ่มตนขึ้นตั้งแต
ชวงตนป 2555 ดวยการแนะนําของ คุณสุคนธ
กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบของ
SAWAD ในขณะนั้น ภายใตโจทยที่วาหากตองการ
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ การเลือก
ผูสอบบัญชีมืออาชีพ และมีชื่อเสียงที่อยูในกลุม

BIG4 เปนจุดเริ่มตนที่ดี การพบกันครั้งแรกของทีม
ผูสอบบัญชีของ PwC กับผูบริหารของ SAWAD
จึงพุงเปาหมายไปที่กระบวนการเตรียมตัวสูการ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อยางชัดเจน
คุณบุญเลิศกลาววาในชวงที่เขามารับงานครั้ง
แรก เปนชวงที่ SAWAD อยูในชวงของการปรับ
โครงสรางทางธุรกิจครั้งใหญ หลังจากที่บริษัทเขา
ซื้อกิจการสินเชื่อเชาซื้อจากผูประกอบการรายอื่น
มา 2-3 บริษทั ซึง่ บริษทั เหลานัน้ มีผลการดําเนินงาน
ขาดทุนที่สามารถนําไปใชประโยชนทางภาษีใน
อนาคตได (Tax loss carried forward) ติดมาดวย
การปรับโครงสรางโดยนํากิจการเขามารวมกันนี้
ไดทําให SAWAD ไดรับประโยชนในทางภาษี อีก
ทั้งยังมีการจัดแยกกลุมประเภทธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ
ตางๆ ไวแลว โดยตองการให “ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร
1979” เปนบริษทั แม และนําบริษทั นีเ้ ขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ
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อยางไรก็ดี ความยุง ยากในการสะสางและปรับ
ระบบบัญชีใหมีมาตรฐานเดียวกันของ SAWAD ใน
ชวงแรกมาจากการทีบ่ ริษทั แมมบี ริษทั ลูกหลายแหง
อยูภ ายใตกลุม ผูถ อื หุน เดียวกัน ในการดําเนินธุรกิจ
จึงเกิดรายการระหวางกันที่มีความเกี่ยวโยงกันอยู
พอสมควร เชน รายการที่เปนลูกหนี้ของบริษัทลูก
แหงหนึง่ แตกลับใหบริษทั ลูกอีกแหงหนึง่ ดําเนินการ
เก็บหนีแ้ ทน ซึง่ แมวา เงินทัง้ หมดจะเขามาสูก ระเปา
สตางคของเจาของเดียวกัน แตก็ถือวาไมถูกตอง
ตามหลักการทางบัญชี
“ในช ว งแรกจึ ง เป น ช ว งที่ ต  อ งทํ า งานหนั ก
พอสมควรในการสะสางรายการระหวางกันหรือ
Related Party Transactions ใหเสร็จสิ้น แตก็นับวา
มีความโชคดีอยูบ า ง เนือ่ งจากบริษทั ลูกทีม่ รี ายการ
ที่เกี่ยวโยงกันนี้ มีเจาของเปนรายเดียวกันทั้งหมด
การขอใหปรับแกไขในเรื่องเหลานี้ เจาของกิจการ
ยินดีใหความรวมมือ การดําเนินการจึงทําไดอยาง
ราบรื่น” คุณบุญเลิศกลาว
นอกเหนือจากเรื่องรายการระหวางกันที่ทาง
ผูสอบบัญชีจะใหความสําคัญอยางมากแลว ยังมี
เรื่องการควบคุมภายใน โดยธุรกิจของ SAWAD มี
การเก็บหนี้ (collection) จากลูกคาทีเ่ ปนหัวใจสําคัญ
ของแหลงรายไดของบริษัท ในชวงแรก PwC ได
จั ด ทํ า รายงานการควบคุ ม ภายในเพื่ อ แจ ง ให
ผู  บ ริ ห ารรั บ ทราบข อ บกพร อ ง และสิ่ ง ที่ ค วรจะ
ดําเนินการปรับปรุง โดยทําเปนรายป และมีการ
ติดตามตรวจสอบกับทีมผูบริหารเปนรายไตรมาส
หลังจากที่ออกรายงานนั้นแลว ซึ่งรายงานนี้จะเปน
เอกสารสําคัญอยางหนึ่งที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใช
ประกอบการพิจารณาอนุมตั เิ รือ่ งการอนุญาตคําขอ
เสนอขายหุน IPO

156

IPO CASE STUDY

“ชวงเวลาของการปรับเปลี่ยนหลายๆ เรื่อง
ตามมาตรฐานทางบัญชี แทบทุกบริษัทตองเผชิญ
ความยุง ยากอยางหลีกเลีย่ งไมได ทัง้ การปรับแกไข
ตัวเลขทางบัญชี การปรับแกรายการจากงบการเงิน
สําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs)
ใหเปนมาตรฐานบัญชีสาํ หรับกิจการทีม่ สี ว นไดเสีย
สาธารณะ (PAEs) หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (TFRS) ซึ่งหนาที่ของผูสอบบัญชีตองสราง
ความรูความเขาใจ ไมเฉพาะกับเจาของกิจการ
เทานั้น แตยังหมายรวมถึงทีมงานดานบัญชีของ
บริษัทดวย สิ่งที่สําคัญคือหากผูบริหารหรือเจาของ
มีความตั้งใจ ทีมงานมีความเขาใจ ก็จะจับมือเดิน
ไปดวยกันไดอยางดี ซึ่ง SAWAD นับวาเปนบริษัท
หนึ่ ง ที่ ที ม ผู  บ ริ ห ารเข า ใจถึ ง ความจํ า เป น ที่ ต  อ ง
เปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามหลักมาตรฐานบัญชี”
คุณบุญเลิศกลาวตอวา ในชวงแรกที่ทํางาน
รวมกัน ทีมงานที่ดแู ลดานบัญชีและงบการเงินของ
บริษทั อาจจะไมมคี วามพรอมมากนัก ประกอบกับ
การที่บริษัทมีการเติบโตอยางรวดเร็วในระยะเวลา
ไมนาน การเตรียมความพรอมทีมงานที่ดูแลใน
เรือ่ งนีจ้ งึ กลายเปนประเด็นเรงดวน ซึง่ PwC ในฐานะ
ผูสอบบัญชี ก็เนนยํ้าไปทางฝายบริหารวา บริษัท
จดทะเบียนจําเปนตองปดงบการเงินใหเสร็จภายใน
45 วัน หลังจากสิน้ ไตรมาส แนนอนวาแทบทุกบริษทั
ที่อยูระหวางการเตรียมความพรอมเขาจดทะเบียน
จําเปนตองใชระยะเวลาในการปรับตัว ซึ่งในกรณี
ของ SAWAD ถือวาปรับตัวไดในระดับทีค่ อ นขางเร็ว
และดี ใชเวลาเพียง 2-3 ไตรมาสก็สามารถเตรียม
ทีมงานและสามารถปดงบการเงินตามกรอบเวลา
ที่กําหนดไวได

“สิ่งที่อยากเนนยํ้าคือ “หนาที่ของผูสอบบัญชี
คือ ผูตรวจ” หลายบริษัทที่ตองการจะเตรียมเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อาจจะเขาใจผิด
เชน ถึงเวลาปดงบการเงิน ใหผสู อบบัญชีจดั การให
อยางนี้ไมถูกตอง ดังนั้น การทํางานรวมกันอยาง
ใกลชิดกับผูสอบบัญชี จะมีขอดีตรงที่มีการแนะนํา
ใหปรับปรุงหรือแกไขการบันทึกบัญชีใหถูกตอง
เปนระยะๆ กอนที่จะมีการปดงบการเงิน ซึ่งหาก
ปดงบฯ ไปแลวคอยสงตอมาถึงมือผูส อบบัญชี การ
แกไขในประเด็นตางๆ จะเปนปญหาและมีความ
ยุงยากมากกวา”
นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีไดใหความสําคัญใน
รายละเอียดหลายอยางของบริษัทที่ทําธุรกิจดาน
เชาซื้อ ไมวาจะเปนระบบการรับชําระเงินและการ
บันทึกอยางเปนระบบ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
การจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้และการ
ติดตามลูกหนี้ ตลอดจนการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญตางๆ
“กรณีของ SAWAD ถือวาทําไดดี เมือ่ มีคาํ แนะนํา
หรือการสอบถามในจุดไหน ผูบริหารและทีมงาน
พรอมที่จะปรับปรุงแกไขใหถูกตองในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ซึ่งตัวชี้วัดสําคัญที่จะแสดงใหเห็นวา
บริ ษั ท จดทะเบี ย นมี ค วามพร อ มและทุ  ม เทมาก
แคไหน ดูไดจากรายงานขอบกพรองของการควบคุม
ภายใน (Management Letter: ML) ของผูสอบบัญชี
ซึ่งสํานักงาน ก.ล.ต. ใหความสําคัญโดยนํามา
พิจารณาในขั้นตอนหลังจากที่ยื่นแบบคําขอฯ หรือ
Filing ไปแลว วาประเด็นตางๆ ที่ถูกกลาวถึงใน
กระบวนการตรวจสอบภายในที่ปรากฏในเอกสาร
ดังกลาว บริษัทมีการปรับปรุงแกไขไปแลวอยางไร
และตองดําเนินการแกไขใหครบถวนเรียบรอยกอน
แลวจึงยื่น Filing” คุณบุญเลิศอธิบาย

คําแนะนําจาก
ผูสอบบัญชี
1. ควรจะเลื อ กผู  ส อบบั ญ ชี และ
ติดตอสือ่ สารกับผูส อบบัญชีไวแต
เนิ่นๆ อยางนอย 1-2 ปลวงหนา
เพื่ อ ให ผู  ส อบบั ญ ชี ท ราบกรอบ
เวลา และจะไดเตรียมตัวในการ
ทํางานรวมกันของทั้งสองฝายได
อยางลงตัว
2. ควรจัดเตรียมบุคลากร ทีมงาน
ดานบัญชีการเงินของบริษัท ซึ่ง
ควรจะเป น ผู  มี ค วามรู  เ รื่ อ ง
มาตรฐานบัญชี PAEs หรือ TFRS
และสามารถปดบัญชีรายไตรมาส
ไดทันกําหนดเวลา
3. รายงานข อ บกพร อ งของการ
ควบคุมภายใน (Management
Letter: ML) ตามที่ผูสอบบัญชี
แจงไป บริษัทควรจะปรับปรุงแก ไข
ใหเรียบรอยทุกขอ กอนที่จะยื่น
แบบคําขอฯ และแบบ Filing
4. การเปดเผยขอมูลเปนสิ่งสําคัญ
ที่ผูบริหารควรใหความรวมมือ
และยินดีใหขอมูลในทุกดาน ซึ่ง
หากมี ร ายการใดที่ ยั ง ไม ชั ด เจน
แลวมีการตรวจพบภายหลังการ
ยืน่ Filing จะยิง่ ทําใหลา ชาและตอง
กลั บ มาเริ่ ม นั บ หนึ่ ง ใหม ทํ า ให
แผนการเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ไมเปนไปตามกําหนด
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คุณบุญเลิศใหความเห็นจากประสบการณที่
ทํา งานด า นตรวจสอบบั ญ ชีม าเป น เวลานานว า
“ธุรกิจดั้งเดิมที่เปนธุรกิจครอบครัว และใชการ
บันทึกบัญชีแบบ NPAEs เมื่อตองปรับเปลี่ยนมา
ใชมาตรฐานบัญชีแบบ PAEs หรือ TFRS ในบางจุด
อาจมีความเขาใจที่ไมตรงกัน ระหวางผูบริหารกับ
ผูสอบบัญชี ซึ่งเกิดจากมุมมองที่ไมตรงกันในเรื่อง
การบันทึกบัญชี และเปนเรื่องที่ละเอียดออน เมื่อ
เกิดกรณีเชนนี้ หากผูบริหารหรือเจาของกิจการ
พรอมจะเปดเผยขอมูล ก็ถือวาเปนจุดเริ่มตนที่จะ
พาไปสูค วามรวมมือกันในการหาทางออกทีล่ งตัวได
รวมถึงการทีท่ ง้ั สองฝายสามารถนําประเด็นทีส่ งสัย
ไปหารือกับสํานักงาน ก.ล.ต. เพือ่ หาขอสรุป ก็จะยิง่
ทําใหการทํางานรวมกันมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น”
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ระยะเวลาในการตรวจ
งบการเงินของผูสอบบัญชี
1. กอนปดงบการเงินในแตละไตรมาส
ผูส อบบัญชีจะมีการอัพเดทขอมูล
กั บ บริ ษั ท ว า จะมี ร ายการพิ เ ศษ
หรือธุรกรรมอะไรใหมในงวดนั้น
หรือไม หรือหากมีการเปลีย่ นแปลง
ทางมาตรฐานบัญชีกจ็ ะมีการแจง
ใหบริษัทรับทราบกอน
2. โดยส ว นใหญ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย น
จะสามารถป ด งบการเงิ น ของ
ตนเองไดภายใน 1-2 สัปดาหนับ
จากสิ้นไตรมาส และผูสอบบัญชี
จะเขามาทํางานราวสัปดาหที่ 3
และจะใชเวลาในการสอบทาน ราว
2 สัปดาห
3. การตรวจสอบเรื่องการควบคุม
ภายใน จะดํ า เนิ น การหลั ง จาก
สอบทานงบรายไตรมาสเสร็จสิ้น
โดยจะดําเนินการกอนปดงบป

ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
งานตรวจสอบภายในโดยผูตรวจสอบภายใน
หรือ Internal Audit (IA) เปนอีกหนึ่งกระบวนการ
ที่ชวยสนับสนุนใหการเตรียมตัวเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ มีความถูกตอง ครบถวน ซึ่ง
เปนเกณฑพิจารณา Filing ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ดังนั้นการทํางานรวมกันของผูบริหารกับทีม IA จึง
มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาผูสอบบัญชี
คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผูจัดการ
บริษทั พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด
(P&L) กลาววา “หลักการของ IA คือ การควบคุม
ภายในโดยรวม แตวธิ กี ารทํางานของ P&L จะตรวจ
การควบคุมภายใน ผานการดําเนินกิจกรรมหลัก
ของบริษัท กรณีของ SAWAD จะใชหลัก Revenue
Cycle และ Expenditure Cycle รวมทั้งการพิจารณา
ตามแนวทางการประเมินจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ควบคูกันไป ทั้งในเรื่อง บุคลากร สินทรัพย และ
ไอที เพื่อตอบโจทยการเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ”
ทั้งนี้ การทํางานของ IA จะไมทับซอนกับงาน
ของผูสอบบัญชี โดยในเบื้องตนมีการนํารายงาน
ของผูสอบบัญชีมาพิจารณารวมดวย และงานใดที่
ผูส อบบัญชีตรวจสอบอยู IA ก็จะเขาไปดูแลในสวน
อื่นๆ ที่ไมซํ้าซอนกัน

กระบวนการเขาไปตรวจสอบการควบคุมภายใน
จะเขาไปตรวจเปนรายไตรมาส แบงออกเปน 5-6
Module เพือ่ ดูกจิ กรรมหลักของธุรกิจใหครบทุกวงจร
สิ่งที่ไดหลังจากการตรวจ คือการจัดทํารายงานที่
เรียกวา First Report มีระยะเวลาในการตรวจสอบ
ราว 2-3 สัปดาห และเมื่อรวมกับการเขียนรายงาน
จะใชเวลาไมเกิน 1 เดือน และหากตรวจจนครบทุก
Module ก็จะใชเวลาไมนอยกวา 5 เดือน
หลังจากนั้นจึงเปนชวงเวลาที่บริษัทจะกลับไป
ปรับปรุงแกไขตามรายงานที่ไดใหไว และในการ
ประชุ ม ในแต ล ะเดื อ นของที ม ผู  บ ริ ห าร อาจจะ
ทําการแจงให IA ไดทราบอยางไมเปนทางการวา
ประเด็นใดในรายงานไดดําเนินการแกไขเรียบรอย
แลว ซึ่ง IA ก็จะมีรอบในการกลับเขาไปตรวจสอบ
อีกครั้ง กอนจะออกรายงาน Final Report ในที่สุด
“กว า จะครบกระบวนการตรวจสอบภายใน
ทัง้ หมด มักใชเวลาไมนอ ยกวา 1 ป เพราะการตรวจ
สอบในรอบ Final Report จะยึดหลักการที่วา IA จะ
เขาไปตรวจเมื่อลูกคามีความพรอมที่จะใหตรวจ
ซึ่งหากบริษัทใชระยะเวลาในการปรับปรุงแกไขใน
ประเด็นตางๆ เปนเวลานาน การเขาไปตรวจใหมใน
รอบที่สองก็จะทิ้งระยะหางจากครั้งแรก เพราะการ
ตรวจในครัง้ ทีส่ องมักจะมาพรอมกับความคาดหวัง
วาบริษทั ควรจะมีการปรับปรุงระบบงานทีเ่ รียบรอย
ครบถวนแลว” คุณกิตติศักดิ์กลาว
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“กรณีของ SAWAD มีประเด็นทีต่ อ งดูเปนพิเศษ
คือเรื่องหลักทรัพยที่ใชคํ้าประกัน ทั้งวิธีการเก็บ
รักษา การดูแล และการประมูล รวมไปถึงการผอน
ชําระของผูกู ซึ่งทั้งหมดนี้จะเชื่อมโยงมาสูเรื่องการ
ควบคุมภายใน และการที่บริษัทมีสาขาอยูในตาง
จังหวัดเปนจํานวนมาก การควบคุมรายละเอียด
เรื่อง Revenue Cycle จึงมีความสําคัญ ดังนั้นการ
ตรวจสอบการทํางานของสาขาจึงเปนสิ่งจําเปน”
P&L สุมตรวจสาขา จํานวน 30 แหง จาก
300 สาขาในขณะนั้น คิดเปนราว 10% ของสาขา
ทั้งหมด ซึ่งสิ่งที่พบคือ ลักษณะการทํางานของ
สาขาไมมีการคียขอมูลเขาสูระบบ และแนนอน
วาสวนกลางจึงไมอาจรับรูการทํางานที่เกิดขึ้นที่
สาขาได หรืออีกตัวอยาง ในกรณีของการตรวจนับ
สินทรัพยถาวรของบริษัทตามสาขาหลายแหง พบ
วาเปนสินทรัพยของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับบริษัท
หรือทีเ่ รียกวา Related Party อาจจะเปนผูถ อื หุน เอง
บาง ซึ่งสิ่งนี้ตองมีการแจกแจง แบงแยกใหชัดเจน
“เรื่องสินทรัพยถาวรนี้ ก็จะเปนหนาที่ของ IA ที่
จะเนนในประเด็นนีแ้ บบเชิงลึกและกลับมารายงาน
ใหกบั ผูบ ริหารไดรบั ทราบ เพือ่ กระตุน ใหฝา ยบริหาร
หาแนวทางแกไข”
“IA ไมใชผทู ไี่ ปพบกับ สํานักงาน ก.ล.ต. โดยตรง
ฉะนั้นสิ่งสําคัญคือ IA จะอธิบายการทํางานอยาง
ละเอียดให FA หรือทีป่ รึกษาทางการเงินเขาใจแบบ
เดียวกับทีบ่ อกทีมบริหาร เพราะ FA มีหนาทีจ่ ะตอง
นํารายงานของ IA ไปอธิบายและตอบขอซักถามกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. และหากมีประเด็นคําถามอะไร
FA จะนําคําถามเหลานั้นมาหารือเพื่อรวมกันหา
แนวทางแกไขตอไป” คุณกิตติศักดิ์กลาว
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กระบวนการทํางานของ IA ยิ่งไดตรวจนาน ยิ่ง
มีความละเอียดถี่ถวน โดยสวนใหญมักจะใชเวลา
ในการทํางานทั้งหมด ราว 1-1.5 ป โดยคาใชจาย
สําหรับผูตรวจสอบภายในอยาง P&L ก็ถือวาไมสูง
จนเกินไป คืออยูในระดับเลข 6 หลักปลายๆ จาก
กระบวนการทํางานทีเ่ ปนมาตรฐานของ P&L บริษทั
สวนใหญยอมรับไดกับคาใชจายในระดับนี้

หัวใจสําคัญของบริษทั จดทะเบียนที่
จะประสบความสําเร็จในการเขาตลาด
หลั ก ทรั พ ย ฯ เป น Success IPO
ควรจะเริ่ ม ต น มาตั้ ง แต ร ะดั บ สู ง สุ ด
ของกิ จ การ ไม ว  า จะเป น ซี อี โ อของ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบหรือ
Audit Committee ที่ใหความสําคัญ
กับการตรวจสอบ การปรับปรุงแก ไข
ตามรายงานในเวลาอันรวดเร็ว การ
สนับสนุนเรือ่ งงบประมาณ และบุคลากร
ที่เพียงพอ ซึ่งหากผูบริหารในระดับสูง
ลงมาลุยงานในการเตรียมตัวเขาตลาด
หลักทรัพยฯ อยางจริงจัง กระบวนการ
ทํางานจะมีความราบรื่น

คําแนะนําจาก Internal Audit
บริษัทจดทะเบียนควรเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ FA ที่ดีที่ไมสรางความหวังใหกับ
ลูกคา และวางแผนกรอบเวลาในการทํางานรวมกันที่เปนไปไดตามความพรอมของกิจการ
และมีความทุมเทในการนําพาบริษัทเขามาจดทะเบียนไดอยางลุลวง เพราะ FA เปรียบเสมือน
เจาบาว ที่จะนําพาบริษัท ซึ่งเปนดั่งเจาสาวไปสูตลาดหลักทรัพยฯ หรืองานแตงงานไดสําเร็จ
และแนนอนวาการเลือกผูตรวจสอบภายใน หรือ IA และผูสอบบัญชี หรือ Auditor ซึ่งเปน
เสมือนเพื่อนเจาบาว เจาสาวที่ดีดวย ควรจะเปนบริษัทที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
มีบทบาทในการประเมินความพรอม สามารถใหคําแนะนํา รวมทั้งทํางานสนับสนุนการเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดอยางดี
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ยื่นแบบคําขอฯ
และแบบ Filing ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต.
ASP ในฐานะทีป
่ รึกษาทางการเงิน กลาววา
สิ่งที่พิจารณาในชวงแรกๆ คือรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจ และขนาดของกิจการ โดยพบวา SAWAD
เปนบริษทั ทีม่ สี าขาจํานวนมาก และหัวใจของธุรกิจ
คือการเก็บเงิน ดังนั้น การควบคุมภายในเปนสิ่ง
ที่สําคัญมาก บริษัทนี้โชคดี ที่มีผูเชี่ยวชาญเรื่อง
การวางระบบงานและยังดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการบริษัทในปจจุบันดวย นั่นคือ คุณสุคนธ
กาญจนหัตถกิจ ซึ่งเปนผูชี้แนะและใหคําปรึกษา
ในการวางระบบ ทําใหธุรกิจขยายตัว ขยายสาขา
ได ก  า วกระโดด ภายใต ร ะบบการควบคุ ม ที่ มี
ประสิทธิภาพ การเก็บดอกเบีย้ และการติดตามทวง
หนี้ มีการดําเนินการตามระเบียบของธนาคารแหง
ประเทศไทย แมวาจะไมไดถูกควบคุมโดยธนาคาร
แหงประเทศไทยก็ตาม จึงไมเปนอุปสรรคตอภาพ
ลักษณของการเปนบริษัทจดทะเบียน
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“กรณีของ SAWAD แมวาจะมีบริษัทลูกหลาย
บริษัท แตกิจการทั้งหมดอยูภายใตครอบครัวเดียว
และมีพี่นองจํานวนไมมากนัก นั่นคือขอดี หลายๆ
บริษัทที่มีความยุงยาก เนื่องมาจากกิจการมาจาก
หลายครอบครัว มีพี่นองเครือญาติมากมายที่มี
สวนเกี่ยวของ แตกิจการที่มาจากครอบครัวเดียว
จะมีกระบวนการตัดสินใจที่งายและรวดเร็วกวา”
คุณเล็กกลาว

เขาใหมุมมองดวยวา “ธุรกิจของ SAWAD มี
ความแตกตางจากสินเชื่อเชาซื้อ เพราะสินเชื่อ
เชาซื้อคือ การมาขอยืมเงินของบริษัทเพื่อซื้อรถใน
มูลคาเต็มราคา ซึ่งมีความเสี่ยงมากกวา เพราะ
ความรูส กึ ของลูกคา คือการเปนลูกหนี้ มีความรูส กึ
เปนเจาของในระดับตํา่ ในขณะทีธ่ รุ กิจของ SAWAD
ลูกคามีรถมูลคาเต็ม 100 แตมาขอยืมเงินเพียง 50
– 70% ของมูลคารถ ซึ่งลูกคาในกลุมนี้มีความรูสึก
เปนเจาของและมักจะไมยอมใหเกิดการยึดรถทีเ่ ปน
หลักประกัน เมื่อผนวกกับความเชี่ยวชาญในการ
ประเมินมูลคารถ ยิง่ ทําใหวงเงินในการปลอยสินเชือ่
อยูในระดับที่ควบคุมได นั่นยิ่งทําใหธุรกิจมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่คอนขางดี”
หลังจากที่ยื่น Filing ไปแลว สิ่งที่สํานักงาน
ก.ล.ต. ใหความสําคัญมากเปนพิเศษ เปนเรื่อง
ของบัญชี และการตั้งสํารองหนี้เผื่อสงสัยจะสูญ
ซึง่ ถือวาไมคอ ยมีประเด็นทีต่ อ งแกไขมากนัก ดังนัน้
แผนการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จึง
ดําเนินไปไดอยางราบรื่น

“จังหวะจะเขาตลาดหลักทรัพยฯ เปนชวงที่
การเมืองกําลังรอนแรง และมีขาวลือวาจะเกิดการ
ปฏิวัติ ซึ่งเปนชวงที่หลายบริษัทที่เตรียม IPO ไม
กลาขยับตัว เรียกวาไมมบี ริษทั ใดกลาทํา IPO กันใน
ตอนนั้น เนื่องจากรอติดตามดูสถานการณที่กําลัง
จะเกิดขึ้นใหชัดเจนเสียกอน แตสําหรับ SAWAD
เราตัดสินใจวาเอาธุรกิจที่เดินหนาตอไปเปนธงนํา
และทุกอยางถูกตระเตรียมไวแลว จึงตัดสินใจเขา
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ในชวงนั้น ซึ่งเมื่อ
SAWAD สรางปรากฏการณฝาวิกฤติความผันผวน
ทางการเมืองเขาตลาดหลักทรัพยฯ มาไดอยางดี
แนนอนวาบริษัทอีกหลายแหงก็มีความเชื่อมั่นและ
ทยอยเขาตามมา”
คุณเล็กกลาวตอวา การตั้งราคา IPO ในตอน
นั้นไดกําหนดโดยพิจารณาปจจัยพื้นฐานเปนหลัก
แม ว  า กิ จ การนี้ จ ะมี แ นวโน ม การเติ บ โตที่ ดี แต
ธรรมชาติของตลาดหุนมักไมใหราคากับหุนที่ชูจุด
ขายเรื่องการเติบโตในอนาคตเพียงอยางเดียว ซึ่ง
เขาไดอธิบายใหบริษทั รับทราบและการตัง้ ราคาหุน
SAWAD ไมไดมีการทํา Book Building แตอยางใด
การกําหนดราคา IPO ของหุน SAWAD จึงเปน
การแนะนําจากที่ปรึกษาทางการเงินวาระดับราคา
หุ  น ตามป จ จั ย พื้ น ฐานอยู  ใ นช ว งเท า ไร แล ว จึ ง
เปนการตกลงรวมกับผูบ ริหาร หลังจากหารือรวมกัน
จึงสรุปที่ราคา 6.90 บาทตอหุน คิดเปนอัตรา P/E
11.9 เทา (หรือคิดเปนสวนลดจาก P/E ของตลาด
หลักทรัพยฯ ที่ 23.7%) แมวาราคาที่ 6.90 บาท
ที่เคาะกันอาจจะไมใชตัวเลขราคาที่อยูในระดับ
กลางๆ ของชวงราคาที่ประเมินได แตผลตอบรับ
ในวันที่เขามาทําการซื้อขายเปนวันแรกหรือ First
Trading Day ออกมาคอนขางดี
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ขั้นตอนการเตรียมพรอมที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่ง
นั่ น คื อ การโรดโชว พ บปะนั ก ลงทุ น สถาบั น และ
รายยอย ซึ่งกลุมที่เปนนักลงทุนสถาบันในชวงแรก
จะมีมุมมองวาธุรกิจนี้ มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยที่
โหดเกินไปหรือไม เนื่องจากพิจารณาเฉพาะตัวเลข
งบการเงินเพียงอยางเดียว ASP ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงิน ไดทําหนาที่อธิบายใหรายละเอียด
อยางครบถวนกับนักลงทุนทุกกลุม เพื่อสรางความ
เขาใจที่ถูกตอง
“เพราะบทบาทของ SAWAD แมจะทําธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับดอกเบี้ย แตเปนแหลงเงินที่เปนที่พึ่ง
ของประชาชนระดับรากหญาที่ไมสามารถเขาถึง
ระบบสถาบันการเงินได และมีโอกาสเติบโตมาก
ในอนาคต การตอบรับจากนักลงทุนสถาบันก็ดีขึ้น
ซึง่ ปจจุบนั จะเห็นวามีนกั ลงทุนสถาบันรายใหญเขา
มาถือหุน SAWAD มากพอสมควร” คุณเล็กกลาว
นอกจากนี้ ASP ยังรวมกับบริษัทจัดทําแผน
ประชาสัมพันธ ทัง้ ภายในสาขาทุกแหง และภายนอก
บริษัท รวมถึงจัดทําบทวิเคราะหเผยแพรออกไป
สูนักลงทุนรายยอย เพื่อเตรียมพรอมสําหรับหุน
นองใหมที่กําลังจะเขาตลาดหลักทรัพยฯ
สวนผูรวมจัดจําหนายที่จะมารวมกันจําหนาย
หุ  น ก็ มี ห ลั ก เกณฑ ใ นการเลื อ ก คื อ ต อ งเป น
บริษัทหลักทรัพยที่มีปริมาณการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ มากพอสมควร และมีบทวิเคราะหที่
นาเชื่อถือ โดย SAWAD มีผูรวมจัดจําหนาย 6 แหง
ไดแก บล.เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) บล.เคที
ซีมิโก จํากัด บล.ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บล.โกลเบล็ก จํากัด บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
จํากัด และ บล.กสิกรไทย จํากัด
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บริษัทมีแผนการระดมทุนในขั้นตอไปหลังจาก
เขาตลาดหลักทรัพยฯ แลว ซึ่งอยูในรายละเอียด
ที่ตกลงไวกับที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแตแรก คือ
นอกจากการใชสวนของทุนหรือ Equity แลว ก็ควร
จะสรางความสมดุลในฝงของหนี้หรือ Liability ดวย
คือนอกเหนือจากเงินกูธ นาคาร ก็ควรจะดําเนินการ
ออกหุนกู เปนขั้นตอนตอไป

วันสําคัญ
ปที่ศึกษาเรื่อง IPO

2554

แตงตั้ง FA

2554

แตงตั้งผูสอบบัญชี

2555

แตงตั้ง IA

2555

ยื่น Filing

7 สิงหาคม 2556
เขาเทรด

8 พฤษภาคม 2557

คําแนะนําจาก FA
เมื่อบริษัทมีความตั้งใจที่จะนําหุนเขาจดทะเบียนแลว สิ่งที่บริษัทควรใหความสําคัญเปน
ลําดับแรกคือการคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน เพราะบทบาทของที่ปรึกษาทางการเงิน
ไม ไดมีหนาที่เพียงแคการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และ
การเสนอขายหุนเทานั้น แตที่ปรึกษาทางการเงินจะเปนเสมือนพี่เลี้ยง ในการชวยดูแลและ
ใหคําปรึกษาแกบริษัทตลอดทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตการประเมินความพรอม การแนะนําใน
การปรับปรุงโครงสรางดานตางๆ เพื่อใหบริษัทมีคุณสมบัติในการเขาจดทะเบียน อีกทั้งยัง
ทําหนาทีใ่ นการกํากับและประสานงานระหวางบริษทั กับบุคคลทีเ่ กีย่ วของทุกๆ ฝาย ไมวา จะเปน
ผูตรวจสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาทางกฎหมาย
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จาก บจ.รุนพี่
ถึง วาที่ บจ.นองใหม
การเขามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ มี
ขอดีหลายประการ หนึ่งในนั้น คือ “ความมั่งคั่ง”
หรือ Wealth ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของเจาของกิจการหรือผูถ อื หุน
ซึ่ ง สะท อ นผ า นราคาหุ  น ในตลาดที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดย
SAWAD มีมลู คาหลักทรัพยตามราคาตลาดเพิ่มขึ้น
ถึงระดับ 48,000 ลานบาท ณ สิ้นป 2558
ทวาในมุมมองของคุณดวงใจ แกวบุตตา เธอเห็น
การเปลี่ ย นแปลงอย า งชั ด เจนสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ของ
SAWAD คือสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น
“เมือ่ กอนเราไมกลาแมแตจะตอรองกับธนาคาร
เลย การขอสินเชือ่ ในแตละครัง้ ธนาคารประเมินให
เทาไร ก็ยอมรับเทานั้น แตหลังจากที่มาเปนบริษัท
จดทะเบียนแลว สามารถตอรองกับธนาคารไดมาก
ขึ้น ไมวาอยางไร ธุรกิจก็ยังตองพึ่งพาเงินทุนจาก
ธนาคาร แตการทําธุรกรรมหรือวงเงินสินเชือ่ ในรอบ
ใหมจะมีความสะดวกขึ้น” คุณดวงใจกลาว
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นอกจากนั้นการลงแรงปรับเปลี่ยนในหลายๆ
ดานเพื่อทําใหบริษัทมีการดําเนินงานในรูปแบบที่
เปนมาตรฐาน แมในครัง้ แรกอาจจะเปนความยุง ยาก
อยูบาง แตเมื่อกระบวนการไดรับการปรับแกอยาง
เหมาะสม การทํางานตอไปในอนาคตก็จะดําเนิน
ไปบนแนวทางและระบบที่ถูกตอง และงายตอการ
ตรวจสอบ
สิง่ ทีต่ อ งคํานึงถึงคือในฐานะทีเ่ ปนผูบ ริหารและ
ผูถ อื หุน การใหขอ มูล หรือใหขา วแกบคุ คลภายนอก
เป น เรื่ อ งที่ ต  อ งระมั ด ระวั ง และสิ่ ง ที่ สํ า คั ญ อี ก
ประการหนึ่งคือ จะบริหารจัดการอยางไรเพื่อสราง
ผลตอบแทนใหกับ Stakeholder ทุกฝาย ไดอยาง
ยั่งยืน
“เดิมทีครอบครัวเราอาจจะปรึกษาหารือเรื่อง
ธุรกิจกันไดอยางอิสระ แตหลังจากเขามาจดทะเบียน
แลวก็ตอ งมีการปรับตัวในเรือ่ งนี้ ซึง่ นีเ่ ปนคําแนะนํา
อยางหนึ่งที่ที่ปรึกษาทางการเงินเนนยํ้าอยูเสมอ”

“สิง่ ทีอ่ ยากฝากไว สําหรับวาทีบ่ ริษทั จดทะเบียน
นองใหมที่กําลังเตรียมตัวหรือตัดสินใจจะเขามา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ หัวใจสําคัญ คือ
ความตัง้ ใจ หากตัง้ ใจทําธุรกิจใหถกู ตอง ก็จะพรอม
รับขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข บริษัทอาจจะตั้ง
เปาหมายเอาไววาตองการเขาตลาดหลักทรัพยฯ
ใหสําเร็จภายในวันเวลาใด แตเปาหมายนั้นควร
อยูบ นหลักความเปนจริง หากยังไมสามารถทําไดก็
ไมควรฝนดันทุรงั และคอยๆ ใชเวลาในการปรับปรุง
แกไข เพื่อใหทุกอยางผานไปตามขั้นตอน และกาว
ตอไปอยางมั่นใจจนถึงเสนชัย เหมือน SAWAD ที่
สามารถกาวขึ้นมายืนอยูใน SET50 ไดอยางเต็ม
ภาคภูมใิ นวันนี้ การเปนบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ก็ไมใชเรื่องยากอยางที่เคยคิดมากอน
เลย” คุณดวงใจกลาวทิ้งทาย

ขอมูลทางการเงิน
สินทรัพย
หนี้สิน
ทุนชําระแลว
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาทตอหุน)
Market Cap

(หนวย: ลานบาท)
ป 2556

ป 2557

ป 2558

6,046
4,916
750
1,131
1,216
575
0.79

8,592
5,160
1,000
3,432
1,736
855
0.93
6,900

13,640
8,868
1,020
4,766
2,534
1,336
1.31
43,095

(ณ ราคา IPO)

(ณ 31 มี.ค. 59)
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SCN
Innovation Company

SCN

บริษทั สแกน อินเตอร จํากัด (มหาชน) หรือ SCN
เขาจดทะเบียนและเริม่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SET) ในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ในวันที่ 23
กุมภาพันธ 2558 โดยมีมลู คาหลักทรัพยตามราคา
ตลาด ณ ราคา IPO 6,000 ลานบาท และมีมูลคา
ระดมทุนรวม 1,500 ลานบาท
SCN ประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกาซธรรมชาติ
แบบครบวงจร ไดแก การออกแบบ รับเหมา ติดตั้ง
และซอมบํารุงอุปกรณตามสถานี NGV การใหบริการ
อั ด ก า ซธรรมชาติ แ ละขนส ง ไปยั ง สถานี บ ริ ก าร
ของ บมจ.ปตท. (PTT) รวมถึงการติดตั้งระบบกาซ
ในรถยนต และการจําหนายกาซธรรมชาติอัดให
โรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้บริษัทยังดําเนิน
ธุรกิจจําหนายรถยนต อีกดวย

กวาจะมาเปน
“สแกน อินเตอร”
หลั ง จากได ทํ า งานในแวดวงวิ ศ วกรรมด า น
พลังงานมาระยะหนึ่ง คุณธัญชาติ กิจพิพิธ จึง
คิดทําธุรกิจเปนของตัวเองโดยจัดตั้งบริษัท สแกน
อินเตอร จํากัด หรือ SCN เมื่อวันที่ 6 กันยายน
2531 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 5 ลานบาท และ
ไดเริ่มประกอบธุรกิจในป 2532 โดยใหบริการงาน
ออกแบบวิศวกรรมและงานรับเหมากอสราง ทัง้ งาน
โยธาและงานเครื่องกลสําหรับสถานีบริการนํ้ามัน
ซึ่งไดรับการตอบรับดวยดีจากผูประกอบการสถานี
นํ้ามันตางๆ
ตอมาในป 2533 ธุรกิจของบริษัทเริ่มเติบโต
อยางชัดเจนมากขึ้น เมื่อไดขยายการดําเนินงาน
เขามาเปนผูร บั เหมากอสรางถังเก็บนํา้ มันและระบบ
ทอนํ้ามันเบนซินใหกับ บมจ.ซัสโก (SUSCO) จนได
รับการยอมรับในผลงาน นํามาซึ่งการเขารับงาน
ประเภทเดียวกันจาก SUSCO และผูประกอบการ
รายอื่นเปนจํานวนมาก
ดวยความสามารถดานขอบเขตการใหบริการ
ที่ขยายเพิ่ม รวมถึงคุณภาพของงานทําให SCN ได
มีโอกาสเขารับงาน สรางคลังนํา้ มันของ บมจ.ปตท.
(ขณะนั้น คือ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย) ที่

จังหวัดเชียงใหม และดวยผลงานที่มีคุณภาพตาม
นโยบายของคุณธัญชาติ ซึง่ ใสใจในรายละเอียดของ
งาน รวมถึงใหความสําคัญกับระยะเวลาในการสง
มอบงานทุกโครงการ ตองทําใหไดตรงตามกําหนด
ทําใหเปนที่พอใจของ ปตท. SCN จึงไดรับเลือก
เปนพารตเนอรทางธุรกิจงานกอสรางสถานีบริการ
นํา้ มัน และคลังนํา้ มันทัว่ ประเทศ ของ ปตท. ตัง้ แต
นั้นเปนตนมา
แตปจจัยที่ทําให SCN เติบโตและแข็งแกรงเกิด
ขึ้นเมื่อประเทศไทยเริ่มมีแนวคิดนํากาซธรรมชาติ
NGV มาใชเปนเชื้อเพลิงใหแกรถยนตในประเทศ
ขณะนั้น บมจ.ปตท. ไดมอบหมายให SCN เปน
เอกชนรายแรกเขาไปทําการศึกษาหาขอมูล รวมถึง
คนหาเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วของกับ NGV ในตางประเทศ
ที่มีความเหมาะสม เพื่อนํามาใชกับประเทศไทย
ซึ่งจากการศึกษาของ SCN ไดตัดสินใจเลือกใช
เทคโนโลยีของบริษทั Intermech Co.,Ltd. Consortium
จากประเทศนิวซีแลนด (ตอมาถูกซื้อกิจการโดย
กลุม Atlas Copco ประเทศสวีเดน) เพราะเปนสินคา
ที่มีคุณภาพ และมีราคาที่เหมาะสม โดยนํามาติด
ตั้งใหกับสถานีบริการตางๆ ของ ปตท.
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“ตอนนั้นไมมีใครรูจัก NGV เลย เราหาขอมูล
ในประเทศตางๆ แลวพบวาทีบ่ ราซิล เริม่ มีนโยบาย
ใช NGV กับรถยนตแลว ทีอ่ ติ าลีมกี ารจําหนาย NGV
แลว เชนเดียวกับนิวซีแลนดที่เปดประเทศโดย
เฉพาะเรื่อง NGV มาระยะหนึ่งเพราะรัฐบาลสนับ
สนุนเรือ่ งดังกลาว และทําใหเราไดพบกับเทคโนโลยี
ที่ มี คุ ณ ภาพ และมี ร าคาที่ เ หมาะสมในแบรนด
Intermech จึงตัดสินใจนําเทคโนโลยีดงั กลาวเขามา
ในประเทศไทย และติดตั้งใหกับสถานีบริการของ
ปตท.ในขณะนัน้ กวา 17 แหง ไมเพียงแคนน้ั เพราะ
การศึกษาเรือ่ ง NGV ในครัง้ นัน้ ถือเปนจุดเปลีย่ นของ
บริษัทที่พลิกชะตาใหเราเติบโตไดอยางแข็งแกรง
เมือ่ คุณพอตัดสินใจเพิม่ ไลนธรุ กิจในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของ
กับ NGV ดวย” ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการสายงานบริหารและการตลาด SCN
เลาถึงจุดเปลี่ยนของบริษัท
เมือ่ รูว า NGV คือพลังงานใหมทจ่ี ะมีบทบาทตอ
สังคมไทยมากขึ้น กอปรกับคุณธัญชาติ (คุณพอ)
มองเห็นโอกาสทางธุรกิจของ SCN ดวยการเปน
ผูประกอบและจัดจําหนายเครื่องอัดกาซธรรมชาติ
คุณภาพสูง (Compressor) ตามมาตรฐานสากล
พรอมเพิ่มความหลากหลายของสินคาและบริการ
ที่เกี่ยวเนื่อง จนทําใหปจจุบัน SCN เปนผูประกอบ
และจัดจําหนายอยางเปนทางการใหกับผลิตภัณฑ
ชั้นนําจากหลายประเทศ อาทิ แบรนด Intermech
ซึ่งเปนแบรนดในเครือ Atlas Copco ประเทศสวีเดน
แบรนด Knox Western แบรนด Argus และ Nordstorm
ในเครือ Flowserve ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อเปนตัวแทนจําหนายใหกับหลายแบรนด
ชัน้ นํา แตผบู ริหาร SCN พบวาอุปกรณเหลานีย้ งั ไม
สามารถนํามาใชไดกับสถานีบริการกาซธรรมชาติ
หลัก (Mother Station) ทีต่ อ งมีชดุ อุปกรณขนาดใหญ
กวา ทําใหบริษัทตัดสินใจศึกษาและทําการผลิต
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Compressor ขนาดใหญภายใตแบรนด “สแกน
อินเตอร” ขึ้นมารองรับ รวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจ
ในการผลิตและประกอบเครื่องอัดกาซธรรมชาติ
(Compressor) และอุปกรณตา งๆ ทีใ่ ชในสถานีบริการ
ที่ตรงกับความตองการของลูกคาอยางครบวงจร
ตัง้ แตการรับออกแบบ ติดตัง้ การจัดหาอุปกรณเพือ่
กอสรางสถานี และใหบริการดูแลซอมบํารุงอุปกรณ
ที่ใชในสถานีใหกับลูกคา ไดแก ปตท. และลูกคา
เอกชนรายอื่นๆ
นอกจากนั้น บริษัทยังเพิ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
อาทิ ธุรกิจสถานีบริการกาซธรรมชาติหลัก (Mother
Station) ธุรกิจขนสงกาซธรรมชาติจากสถานีบริการ
กาซธรรมชาติหลักไปยังสถานีบริการลูก (Daughter
Station) ซึง่ อยูห า งจากแนวทอกาซธรรมชาติ เปนตน
“พูดงายๆ อะไรที่เปน Mother Station และ
Daughter Station รวมถึงรถในการขนสง SCN
สามารถผลิตไดหมด ทําใหบริษัทสามารถรับงานที่
เกี่ยวของกับ NGV ไดเยอะมาก โดยสถานี Mother
Station ของ ปตท. ซึ่งในเวลานั้นมี 16 แหง SCN
เปนผูสราง 11 สถานี รวมทั้งมีสัญญาระยะยาวใน
การซอมบํารุงอุปกรณ สวนสถานีบริการ NGV แบบ
รีเทล 497 สถานี SCN สราง 253 สถานี ถือไดวา
เราเปนเบอร 1 ในธุรกิจนี้ จนกระทั่งขยายธุรกิจมา
สูก ารเขามาดําเนินการสรางสถานีบริการ NGV ของ
SCN เองโดยเปนการรวมทุนกับ ปตท. 1 สถานี และ
SUSCO อีก 3 สถานี” ดร.ฤทธีกลาว
โดยสถานี Mother Station ของบริษัทนับเปน
สถานีที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศ โดยมีความ
สามารถรองรับ NGV ไดในปริมาณ 650 ตัน/วัน จึง
สามารถใหบริการผลิตกาซ NGV ให ปตท. ดวย
การนําสิ่งปฏิกูลออกจากกาซ NGV อาทิ พวกหิน
ดิน ทราย และปรับปรุงคุณภาพกาซ พรอมอัดเขา
รถเทลเลอร เพื่อขนสงให ปตท.

ทําใหปจจุบัน สัดสวนรายไดหลักของ SCN มา
จากการขาย Compressor ทีป่ ระกอบเองและนําเขา,
รายไดจากโรงผลิตกาซ NGV, รายไดจากการบริการ
ขนสงกาซ และสถานีบริการ NGV และธุรกิจอื่นๆ
นอกจากนี้ SCN ยังจะคิดคนหรือเสาะหาอุปกรณ

ตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ NGV เพื่อรองรับการ
ทําธุรกิจของบริษทั อยูต อ ไป เพือ่ ความยัง่ ยืนในการ
ประกอบธุรกิจของ SCN ดัง่ ปณิธานของคุณธัญชาติ
ที่ตองการเปนผูนําในธุรกิจ NGV อยางแทจริง

เหตุผลในการตัดสินใจเขาจดทะเบียน
ผูบริหาร SCN ใหเหตุผลสําคัญในการตัดสินใจ
นําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ วา
เนือ่ งจากบริษทั มีโครงการใหญทต่ี อ งการจะดําเนิน
การคือธุรกิจกาซธรรมชาติสําหรับอุตสาหกรรม
(iCNG) ที่ตองใชเงินลงทุนสูง เนื่องจากตองศึกษา
และผลิตระบบลดความดันกาซธรรมชาติ (Pressure
Reducing System : PRS) เพื่ออัดกาซและขนสง
ทางรถยนตไปใหแกโรงงานอุตสาหกรรมที่ไมไดตั้ง
อยูตามแนวทอกาซ ซึ่งเปนตลาดที่มีปริมาณความ
ตองการสูง เพราะกาซ CNG เปนตนทุนเชื้อเพลิงที่
มีการเผาไหมสูง สะอาดและมีราคาถูก

“การจะใหบริการโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ
จําเปนตองลงทุนสรางสถานี Mother Station ตาม
ทอสงหลายแหง จึงเปนที่มาใหเราตองขอกูเงิน
ประมาณ 2,000 ลานบาทจากธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) (KBANK) เนื่องจากเปนธนาคารที่
บริษทั เลือกใชทาํ ธุรกรรมมาโดยตลอด และใหความ
เชื่อถือระหวางกัน จากเครดิตการชําระหนี้ที่ตรง
ตามกําหนดเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังมีอีกหลาย
โครงการที่เตรียมจะเปดใหบริการ ทําใหธนาคาร
กสิกรไทย ประเมินโครงการดังกลาววาใชเงินลงทุน
ที่สูง และมองวา SCN นาจะเขาตลาดหลักทรัพยฯ
เพือ่ ระดมทุนจะไดประโยชนมากกวา โดยแนะนําให
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KS)
เขามาทําหนาที่ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินให”
ดร.ฤทธีกลาวถึงเหตุผลทีบ่ ริษทั ตองเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ
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การเตรียมการ
ในการจดทะเบียน
เปลี่ยนธุรกิจครอบครัว ใหเปนแบบมืออาชีพ
คุณพงศศักดิ์ พฤกษไพศาล ผูชวยกรรมการ
ผูจ ดั การ บริษทั หลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
(KS) กล า วถึ ง การเตรี ย มการเข า จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ของ SCN วา ตอนนัน้ ทางธนาคาร
กสิกรไทย ติดตอมาใหฝายวาณิชธนกิจของ KS
เขาไปฟงแผนงานของ SCN ซึง่ สมัยนัน้ ยังมีลกั ษณะ
เปนธุรกิจแบบครอบครัว (Family Business) แต
มีจุดแข็ง คือเปนบริษัทที่มีนวัตกรรมหลายดานที่
นาสนใจ และเปนผูเชี่ยวชาญในดานพลังงานกาซ
ธรรมชาติ
“เราเข า ไปดู ว  า ในการเตรี ย มตั ว เข า ตลาด
หลักทรัพยฯ นัน้ ประเด็นใหญๆ ของ SCN มีอะไรบาง
อันแรก คือระบบควบคุมภายใน โดยเฉพาะเรื่อง
โครงสรางการบริหารจัดการในตอนนั้นเปนของ
คนในครอบครัวทั้งหมดที่มีอํานาจอนุมัติการทํา
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รายการต า งๆ จึ ง ได เ ริ่ ม ให คํ า แนะนํ า ให จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการอิสระ
แนะนําใหบริษัทจัดผังองคกร การใหอํานาจอนุมัติ
ซึง่ ตอนแรกเจาของกิจการไมเขาใจ เพราะสวนใหญ
สามารถทําไดดวยตัวเองมาตลอด และไมเขาใจวา
การเตรียมตัวเขาตลาดหลักทรัพยฯ ตองเปลี่ยน
แปลงเยอะขนาดนี้ ทําใหตองใชเวลาในการปรับ
เปลี่ยนอยูพักหนึ่ง”
“เราเห็นวา SCN ตองมีผูอํานวยการสายงาน
การเงิน (CFO) เขามาชวยงานดานนี้ จึงแนะนํา
เจาของบริษัทใหมองไปในอนาคตเมื่อธุรกิจมีการ
ขยายตัว ควรดีไซนระบบเพื่อใหคนอื่นมาทํางาน
แทนตนเอง และสามารถควบคุมคนเหลานี้ไดอีกที
เพราะระบบจะคอยชวยสอดสองดูแลบริษัท ทําให
การดําเนินงานของบริษัทดีขึ้น”

ตอมา KS ในฐานะ FA ไดแนะนําให SCN ดึง
ผูเชี่ยวชาญในดานอื่นๆ เขามาเสริมทีมงาน เพื่อ
ใหแผนเขาตลาดหลักทรัพยฯ ประสบความสําเร็จ
โดยเฉพาะด า นระบบบั ญ ชี และระบบควบคุ ม
ภายใน มีบุคลากรถูกดึงเขามาแกไขปญหาและ
ปรับปรุงระบบใหกับบริษัท เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการ
ทําธุรกิจแบบครอบครัวกาวขึ้นไปสูการเปนบริษัท
มหาชน
ขณะเดียวกัน FA พบวาเจาของกิจการมีการ
ถือหุน 100% ในบริษัทยอย 2 แหงซึ่งเปนบริษัท
เทรดดิ้งของ SCN ทําธุรกิจขายอุปกรณของบริษัท
จึงแนะนําให SCN ปรับโครงสรางใหทั้ง 2 บริษัท
เขามาเปนบริษัทยอย SCN โดยตรง
“การซื้อขายเปนเรื่องระหวาง SCN กับผูถือหุน
มีการเพิ่มทุนโดยเอาเงินเพิ่มทุนซื้อหุนบริษัททั้ง 2
แหงเนือ่ งจากเปนบริษทั เทรดดิง้ มีภาระภาษีไมมาก
จึงไมไดใชเทคนิคอะไร เปนการแลกหุนธรรมดา
ไมซับซอน ตีราคาตาม Book Value เพื่อไมใหเกิด
ปญหารายการระหวางกัน”

วันสําคัญ
ปที่ศึกษาเรื่อง IPO

2553

แตงตั้ง FA

2554

แตงตั้งผูสอบบัญชี

ไตรมาส 3/2554
แตงตั้ง IA

2556

ยื่น Filing

6 ตุลาคม 2557
เขาเทรด

23 กุมภาพันธ 2558

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน : การจางผูเชี่ยวชาญจะชวยตอบโจทย ได จะ
ชวยใหการจัดการทําไดตรงเปาหมาย มีการแก ไขปญหาไดฉับไว ซึ่งการจัดใหมีระบบ
ควบคุมภายในที่ดี เปนประโยชนทางออมของบริษัท อาทิ การบริหารสินคาคงคลัง
เดิมมียอดระดับ 1,000 ลานบาท แตหลังจากใหผูเชี่ยวชาญมาชวยประเมินและแก ไข
ทําใหสามารถลดลงไปไดกวา 400 ลานบาท จึงทําใหเจาของกิจการเห็นความสําคัญ
ในเรื่องนี้
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ขั้นตอนในการปรับปรุงระบบบัญชี
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส
จํากัด (“PwC”) ไดเขามาทําหนาที่ผูสอบบัญชีให
กับบริษัทตั้งแตเริ่มวางแผนจะเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ในป 2554 เพื่อใหคําแนะนํา
ในการปรับปรุงงานระบบบัญชีและเจาหนาที่ฝาย
บัญชีใหสามารถจัดทําบัญชีและงบการเงินของ
บริษัทใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และให
ทันตอกําหนดการสงมอบและเปดเผยงบการเงิน
ตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
“ในการตรวจสอบปแรก จะเปนการตรวจสอบ
ที่เนนความถูกตองของตัวเลขที่แสดงในงบการเงิน
ประจําปที่จัดทําตามหลักเกณฑของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสําหรับกิจการทีไ่ มมสี ว นไดเสีย
สาธารณะ (NPAEs) รายการที่ปฏิบัติไมถูกตอง จะ
ปรับปรุงในงบการเงินตามความเหมาะสม ประเด็น
ปญหาที่พบซึ่งเปนอุปสรรคที่ทําใหฝายบัญชีไม
สามารถจัดทํางบการเงินไดถูกตองหรือปดบัญชีได
ทันเวลา จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกับฝายบริหาร
เพื่อกําหนดแนวทางแกไขตอไป
โดยปกติจากธุรกิจที่มีรูปแบบการบริหารแบบ
ครอบครัว เมื่อเปลี่ยนการบริหารมาเปนแบบมือ
อาชี พ มั ก จะมี ป ระเด็ น ป ญ หามากมายให แ ก ไ ข
ปญหาที่มักจะพบอยูเสมอคือ ความรูความเขาใจ
ในมาตรฐานการบัญชีใหมๆ ที่บริษัทตองมีการเก็บ
ขอมูลเพิ่มเติม ระยะเวลาที่ใชในการปดงบการเงิน
รายไตรมาสและรายป ขัน้ ตอนกระบวนการทํางานที่
อาจจะตองเปลีย่ นแปลงไป การขาดการสัง่ การจาก
ผูมีอํานาจเพื่อใหไดรับความรวมมือจากหนวยงาน
อืน่ ๆ อยางเพียงพอ และทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือความพรอม
ของพนั ก งานที่ เ กี่ ย วข อ งที่ จ ะรองรั บ การเปลี่ ย น
แปลงที่เกิดขึ้น
176

IPO CASE STUDY

ผลการตรวจสอบงบการเงินป 2554 ทําใหเรา
ทราบถึงประเด็นปญหาในการจัดทําบัญชี ซึ่งทาง
บริษัทไดพยายามแกไขปญหาตางๆ ในระหวางป
2555 อยางตอเนื่อง จนมาถึงตนป 2556 บริษัทได
ตัดสินใจใชโปรแกรมบัญชีใหมเพือ่ ทดแทนโปรแกรม
บัญชีเกา การนําเอาโปรแกรมบัญชีใหมมาใช มี
วัตถุประสงคหลักเพื่อชวยแกไขปญหาของระบบ
บัญชีที่มีมาแตอดีต และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํ า งานโดยร น ระยะเวลาการป ด บั ญ ชี ใ ห เ ร็ ว ขึ้ น
ขณะเดียวกัน ฝายบริหารไดกําหนดเวลาแนนอน
ที่จะยื่นคําขอเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
ภายในป 2557
ตามตารางเวลาการยื่นจดทะเบียน ปญหาที่
เกี่ยวของกับระบบบัญชีของบริษัทที่สําคัญควรจะ
ตองไดรบั การแกไขใหเสร็จสิน้ กอนสิน้ ป 2556 ดังนัน้
การทํางานในป 2556 จึงเปนปทท่ี า ทายมาก เพราะ
จะตองแกไขปญหาเกาที่ยังไมไดรับการแกไขและ
ปญหาใหมทเี่ กิดขึน้ จากการลงระบบบัญชีใหม ฝาย
บริหาร FA และผูส อบบัญชีจงึ มีความเห็นตรงกันวา
จะจั ด ให มี ก ารประชุ ม ร ว มกั น เพื่ อ แก ไ ขป ญ หา
ทั้งหมดที่มี ดังนั้น ทั้งสามฝายจึงไดกําหนดใหมี
การประชุมรวมกันทุกๆ อาทิตยในระหวางไตรมาส
2 ป 2556 โดยในการประชุมทุกครัง้ จะมีตวั แทนของ
แตละฝายเขารวมประชุมดวย
หลังจากจัดใหมีการประชุมรวมกัน การดําเนิน
การแกไขปญหาตางๆ เปนไปไดอยางรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ ปญหาทุกเรื่องไดหยิบยกมาคุย
กันในที่ประชุม ซึ่งผูบริหารบริษัทสามารถกําหนด
ผู รับผิดชอบและใหอํานาจในการดําเนินการได
ทันทีพรอมทั้งกําหนดวันที่จะตองแลวเสร็จ ในการ
ประชุมแตละครั้ง จะมีการติดตามความคืบหนา

ของปญหาเกา อุปสรรคและความลาชาในการแกไข
ปญหา การหาทางแกไขปญหาใหมๆ ที่พบ และ
ผลกระทบอืน่ จากการแกไขปญหาเหลานัน้ ผลจาก
การประชุมรวมกันนี้ ทําใหบริษัทมีความพรอมใน
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในป 2557 ตามกําหนดการ
“ขอดีจากการทํางานกรณีของ SCN ที่ถือวา
เดนมาก คือการจัดใหมกี ารประชุมรวมกันของฝาย
บริหาร ผูสอบบัญชีและ FA การประชุมรวมกัน
นีท้ าํ ใหการแกไขปญหาเปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตอง
และครบถวนในทุกมิติ ผูสอบบัญชีจะมีความรู
ความเขาใจในปญหา จะเปนผูยกประเด็นและ
แนวทางแกไข ขณะที่ฝายบริหารจะเปนผูตัดสินใจ
เลือกวิธกี าร การกําหนดผูร บั ผิดชอบ การใหอาํ นาจ
อย า งเต็ ม ที่ แ ก ผู  รั บ ผิ ด ชอบให ดํ า เนิ น การ และ
กําหนดกรอบเวลาการทํางานอยางชัดเจน FA จะ
รวมพิจารณาผลของงานทั้งหมดในภาพรวมวาจะ
มีอุปสรรคหรือเปนเงื่อนไขในการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ หรือไม การทํางานรวมกันแบบนี้
เปนวิธีหนึ่งที่ใหผลลัพธที่ดีที่สุด”

คํ า แนะนํ า จากผู  ต รวจสอบ
บัญชี : บริษัทที่จะเตรียมตัวเขา
จดทะเบียนตองมีความมุง มัน่ ตัง้ ใจ
จริงและเจาของธุรกิจตองเอาจริง
เอาจั ง ในการเข า มามี ส  ว นร ว ม
ในการแก ไ ขป ญ หาและพั ฒ นา
ปรับปรุงระบบบัญชี รวมถึงตอง
ไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่
เกี่ยวของ การจัดใหมีระบบบัญชี
ที่ดี ไมใชหนาที่ของเจาหนาที่ฝาย
บัญชีเพียงฝายเดียวเทานั้น แต
เป น หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
บุคลากรทุกฝาย สิ่งนี้เปนปจจัย
ที่สําคัญมากตอการเตรียมความ
พร อ มที่ จ ะยื่ น คํ า ขอฯ การใช
ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ
เฉพาะดานของบุคลากรที่มีอยาง
เหมาะสม จะเปนเครือ่ งมือทีด่ ที สี่ ดุ
ในการแกไขปญหาและนําพาบริษทั
ไปสูจุดหมายไดอยางราบรื่น
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การปรับระบบควบคุมภายใน
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด อธิบายถึง
ชวงเวลาที่รับหนาที่ผูตรวจสอบภายใน (IA) ใหแก
SCN วา บล.กสิกรไทยเปนผูแ นะนําใหบริษทั เขามา
เสนองาน ซึง่ ตามหลักเกณฑผตู รวจสอบภายในตอง
มีเวลาทํางานอยางนอย 6 เดือน โดยในสวนของ
“ธรรมนิต”ิ มีการเสนองานไปแลว 1 ครั้งในป 2555
แตไมไดรับเลือก ตอมาในป 2556 ไดรับการติดตอ
จาก SCN อีกครั้ง และไดรวมงานกันในที่สุด
“ก อ นที่ ธ รรมนิ ติ จ ะเข า มาทํ า การตรวจสอบ
ภายในนั้น SCN มีบริษัทตรวจสอบภายในแหงหนึ่ง
ทําหนาที่ IA และไดจดั ทํารายงานแลวเสร็จในระดับ
หนึ่ง แตอาจจะมุงเนนการตรวจสอบและประเมิน
ระบบการควบคุมภายในดานบัญชีและการเงิน แต
ยังขาดการประเมินระบบการควบคุมภายในดาน
อื่นๆ ซึ่ง FA มีความเห็นวาควรประเมินการควบคุม
ภายในใหม SCN จึงเปลี่ยนมาเลือกธรรมนิติเขามา
ดําเนินการ ในขัน้ เเรกเราประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน ในภาพรวมของบริษัท (Overview) ใชเวลาประมาณ 3 เดือน จึงออกรายงาน
นําเสนอใหฝายผูบริหารและคณะกรรมการบริษัท
ทราบ ดวยบทบาทของ IA คือ การใหความเชื่อมั่น
และเปนทีป่ รึกษาเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
การบริหารความเสีย่ งและระบบการกํากับดูแลของ
องคกร” คุณศักดิ์ศรี อําพวันกลาว
การประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการ
ควบคุมภายในของธรรมนิติ ไดรวมถึงการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของระบบงานไอทีดวย
ภายหลั ง การประเมิ น ได ใ ห ข  อ เสนอแนะ SCN
ปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสม
โดยใชเวลาประมาณ 1 เดือน และธรรมนิตไิ ดเขาไป
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ตรวจสอบติดตามการปรับปรุงแกไขอีกครั้ง ซึ่ง
SCN สามารถแกไขไดเปนอยางดี ทําใหบริษัทออก
รายงานการติดตามผลใหแกผูบริหารและที่ปรึกษา
ทางการเงินไดทันเวลา
“ในการทํางานการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในครัง้ แรก ผมจะบอกประเด็น
สํ า คั ญ ที่ ค วรแก ไ ขจากผลการตรวจสอบภายใน
และระบุถึงวาระบบการควบคุมภายในที่มีอยูนั้น
มีความเพียงพอเหมาะสมหรือไม เพื่อนําเสนอฝาย
บริหาร FA และกรณีที่ตองมีการปรับปรุงแกไขก็จะ
ไดรบี ดําเนินการกอน จากนัน้ ฝายตรวจสอบภายใน
จะเขาไปติดตามประเด็นสําคัญอีกครัง้ ตรงจุดนีอ้ าจ
จะมีความเห็นแตกตางกันในวิธีการปรับปรุงแกไข
ระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสม แตอาศัย
การกํากับดูแลในการปรับปรุงแกไขของฝายบริหาร
ของ SCN อยางใกลชิด สงผลใหตรวจสอบภายใน
สามารถเขาดําเนินการตรวจสอบติดตามไดภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามแผนการทํางานตอเนือ่ งได”
ขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น งานของ IA เริ่ ม ต น
ประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของแตละฝายงานและแตละ
กระบวนการ เพื่ อ ให เ ห็ น โครงสร า งการบริ ห าร
จัดการงานตามหนาที่ การควบคุมในกระบวนการ
ปฏิบัติงานตางๆ เชน ระบบจัดซื้อ จัดจาง บัญชี
และการเงิ น เป น ต น โดยเรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ นํ า มา
พิจารณาคือการจัดบุคลากรใหสอดคลองกับหนาที่
และโครงสรางการจัดการของฝายบริหารเพื่อไมให
เกิดความซํ้าซอน การกําหนดบทบาทหนาที่ และ
การกําหนดอํานาจอนุมตั ใิ หเหมาะสมและคลองตัว
ทั้งเรื่องของบุคลากรภายในและการใชบุคลากร

ภายนอกองคกร เพื่อใหเปนไปตามระบบ Check
and Balance และมีการแนะนํามาตรการควบคุม
ใหเหมาะสม รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงานให
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เรื่องการปฏิบัติ
ตามสัญญาตางๆ การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให
สอดคลองกับขอกฎหมาย เปนตน
ตัวอยางที่ธรรมนิติไดใหคําแนะนํา เชน การ
กําหนดผูร บั ผิดชอบดูแลเรือ่ งการปฏิบตั ติ ามสัญญา
ตางๆ ใหชัดเจน เรื่องการควบคุมทรัพยสินถาวร
และการรั ก ษาข อ มู ล สํ า คั ญ ที่ เ ป น ความลั บ ของ
บริษัทโดยการจํากัดการเขาถึงระบบงานไอที หรือ
สถานที่จัดเก็บขอมูล เปนตน
“บริษัทที่ทํา IPO สวนใหญมักจะเจอปญหาใน
เรื่องการควบคุมทรัพยสินถาวร ซึ่งไมไดกําหนดวิธี
การควบคุมเปนอยางดีมากอน ทั้งการควบคุมการ
ใชงาน การควบคุมการสูญหายของทรัพยสิน และ
การควบคุมทรัพยสินทางบัญชี เปนตน นักบัญชี
บางทานไมคอ ยระมัดระวังเพราะมุง เนนการควบคุม
ทางบัญชีเพื่อคิดคาเสื่อมราคาทรัพยสินแตไมคอย
ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การมี ตั ว ตนของทรั พ ย สิ น
แต SCN มีการควบคุมที่เพียงพอมาในระดับหนึ่ง”
“ปญหาหรืออุปสรรคในการทํางานตรวจสอบ
ภายในกับทีมงาน SCN ไมคอยมีเพราะเจาของ
บริษัทไดมารวมประชุมและกํากับงานดวยตนเอง
สามารถ take action ไดในทันที เพราะฉะนั้นเมื่อ
ตรวจพบขอปญหาและใหความเห็นเสนอแนะก็จะ
สามารถปรับปรุงแกไขไดเร็ว ระยะเวลาในการจัดทํา
รายงานการตรวจสอบจึงไมลาชาเพราะมีเจาภาพ
มารับไปดําเนินการปรับปรุงแกไขที่ชัดเจน ฝาย
บริหารเขามารวมใหคําแนะนําวา อันนี้ใครควรทํา

หนวยงานไหนทําอยางไร ระยะเวลาในการดําเนิน
การใหแลวเสร็จ ทําใหสามารถรวมผูบริหารหนวย
งานตางๆ มารับฟงและรับผิดชอบ ในการปรับปรุง
แกไขทันที ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในจึงไมคอยมี”

ขอแนะนํา จากบริษัท IA:
บ ริ ษั ท ที่ เ ต รี ย ม จ ะ เ ข  า จ ด
ทะเบียน ผูบริหารควรมีความรู
ความเข า ใจเรื่ อ งการควบคุ ม
ภายใน ความเสีย่ ง และระบบกํากับ
ดู แ ลองค ก รในระดั บ หนึ่ ง ส ว น
IA เพียงทําหนาที่สนับสนุนฝาย
บริ ห ารโดยการตรวจสอบเพื่ อ
ใหความเชื่อมั่นและเปนที่ปรึกษา
เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอในเรื่ อ ง
ดังกลาว ในการชวยใหขอ คิดเห็น/
เสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก ไข
กระบวนการปฏิบัติงานตางๆ ให
เหมาะสมอยางตอเนื่อง ซึ่งรวมถึง
การลดโอกาสการเกิ ด ทุ จ ริ ต ใน
องคกร

IPO CASE STUDY 179

การปรับโครงสรางผูถือหุน
เปนเรื่องปกติของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ทีต่ อ งเสนอขายหุน บางสวนของบริษทั
ใหแกนกั ลงทุน และจะมีผลใหสดั สวนในการถือหุน
ของผูถือหุนใหญลดลง ซึ่งในกรณีของ SCN กลุม
“กิจพิพิธ” ในฐานะเจาของกิจการและในฐานะ
ผูบริหารมีสัดสวนการถือหุนภายหลังการเสนอขาย
หุนสามัญอยูที่ 73.89% จากเดิมที่ถือหุน 98.52%
โดย “คุณธัญชาติ กิจพิพิธ” ถือครองหุนมากที่สุด

ขอมูลทางการเงิน
สินทรัพย
หนี้สิน
ทุนชําระแลว
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาทตอหุน)
Market Cap
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70.56% จากเดิม 94.08% ถัดมาคือ “คุณณัชชา
กิจพิพิธ” ถือครองหุน 1.67% จากเดิม 2.22%
อันดับ 3 คือ “ดร.ฤทธี กิจพิพธิ ” ถือครองหุน 0.83%
จากเดิม 1.11% และ “คุณนริศรา กิจพิพิธ” ถือ
ครองหุน 0.83% จากเดิม 1.11% นอกจากนี้ไดมี
การจัดสรรหุนใหแกพนักงานจํานวนหนึ่ง เพื่อเปน
แรงจูงใจในการทํางาน และสรางความจงรักภักดี

(หนวย: ลานบาท)
.

ป 2557

ป 2558

.
.
.
.
.
.
.
.

3,018
1,764
450
1,253
2,147
401
0.44
6,000

3,869
1,555
600
2,314
2,123
225
0.19
8,100

(ณ ราคา IPO)

(ณ 31 มี.ค. 59)

ยื่นแบบคําขอฯ
และแบบ Filing ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต.
กอนการยื่นแบบคําขอฯ และแบบ Filing บริษัท
และ FA รวมถึง ผูตรวจสอบบัญชี และผูตรวจสอบ
ภายใน ไดมีการนัดประชุมหารือเรื่องดังกลาวมา
โดยตลอด ตามแผนการปรับปรุงแกไขระบบบัญชี
และระบบการทํางานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ
ทําใหทุกฝายรับทราบขอมูลและปญหาตางๆ ที่ได
รับการแกไขแลวเปนอยางดี จึงทําใหการตอบขอ
ซักถามกับสํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับ SCN นาจะ
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

“จริ ง ๆ เราเริ่ ม วางแผนกั บ ลู ก ค า ตั้ ง แต ยื่ น
Filing ตอสํานักงาน ก.ล.ต. ทําใหเราเขามาแนะนํา
ลู ก ค า เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนในการอนุ มั ติ ก  อ นว า จะ
ต อ งตรวจสอบอะไรบ า ง เราวางแผนกั บ บริ ษั ท
คุยกับ Auditor และ IA มีการแลกเปลี่ยนขอมูล
โดยตลอดทํ า ให ทุ ก ฝ า ยรู  แ ละรั บ ทราบตรงกั น
ว า จะมี ขั้ น ตอนของสํ า นั ก งาน ก.ล.ต.อย า งไร
เริ่มจากตรวจ Working Paper รายงานตรวจสอบ
ฯลฯ คือพวกนี้เราบอกกับลูกคากอนแลว และ
เตรี ย มซั ก ซ อ มความพร อ มไว ดี แ ล ว เพราะเรามี
เวลาเตรียมตัวเขาจดทะเบียนลวงหนารวม 3 ป
ทําใหเรามั่นใจวาเราผานไปได” คุณพงศศักดิ์ให
ความเห็น
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ที่มาของการกําหนดราคา
ขณะที่การกําหนดราคาขายในครั้งนี้ บริษัท
พิจารณาจากการสํารวจความตองการซือ้ หลักทรัพย
(Book Building) ซึ่งสํารวจความตองการซื้อหุน
สามัญของนักลงทุนสถาบันในแตละระดับราคา
โดยราคาเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนอยูที่
5.00 บาท/หุน คิดเปนอัตราสวนราคาหุนตอกําไร
สุทธิตอหุน หรือ P/E ประมาณ 16.82 เทา โดย
คํานวณกําไรสุทธิจากชวง 4 ไตรมาสลาสุด (ตั้งแต
ไตรมาส 4 ป 2556 - ไตรมาส 3 ป 2557) ซึ่งเทากับ
356.66 ลานบาท และหารดวยจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมด 1,200 ลานหุน จะไดกําไรสุทธิเทากับ 0.30
บาทตอหุน โดย P/E ที่เสนอขายดังกลาวคิดเปน
สวนลด 11.56% ของ P/E Ratio เฉลีย่ บริษทั จดทะเบียน
ที่ดําเนินธุรกิจคลายคลึงกันซึ่งอยูที่ 19.02 เทา
“การคิดมูลคาหุน เราใช Discount Cash Flow
กับวิธีอื่นประกอบกัน คือใช P/E, EV/EBITDA P/BV
และจัดพบนักลงทุน และเชิญนักวิเคราะหเขามา
ทําบทวิเคราะหหนุ โดยตอนนัน้ ไดรบั ขอมูลวาราคา
ที่คาดหมายอยูที่ประมาณ 6.50 - 8.00 บาท/หุน”
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เมื่อไดบทวิเคราะหมาแลว เนื่องจากมีการขาย
ทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป จึงใหทีม
นั ก วิ เ คราะห ไ ปคุ ย กั บ สถาบั น เพื่ อ พยายามรู  ผ ล
ตอบรั บ ของนั ก ลงทุ น ก อ นที่ จ ะประกาศขายจริ ง
เพราะเราตองการใหขอมูลบริษัทแกนักลงทุนกอน
เราจะยืนอยูฝงขาย แลวเราไมรูวาฝงซื้ออยากได
อะไรคงไมได คงตองเอาขอมูลจากฝง ซือ้ มาประกอบ
แลวเราก็มาเตรียมตัวบริษทั กอนออกโรดโชว ทําให
บริษัทสามารถตอบคําถามไดตรงประเด็น ยิ่งสราง
ความมั่นใจตอนักลงทุนมากขึ้น”
อยางไรก็ตามบริษัทยอมรับวาสัดสวนในการ
เสนอขายหุน IPO 300 ลานหุน หรือ 25% ของหุน
สามัญที่ชําระแลวทั้งหมด ถือเปนสัดสวนที่นอย
เมื่อเทียบกับความตองการของนักลงทุน

สัดสวนการเสนอขายหุน
ดังนั้นในการจัดสรรหุนเพื่อเสนอขายนักลงทุน
กลุมตางๆ SCN ไดประชุมรวมกับที่ปรึกษาทาง
การเงิน เพื่อจัดสรรหุนที่จะเสนอขายใหเหมาะ
สมที่สุด โดยสามารถแบงออกมาไดดังนี้ 1. เสนอ
ขายนักลงทุนสถาบัน สัดสวน 34.67% เสนอขาย
นักลงทุนทั่วไป (รายยอย) สัดสวน 41.02% และ
เสนอขายใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ สัดสวน
24.31%
“สัดสวนในการเสนอขายหุน ใหแกผมู อี ปุ การคุณ
ของ SCN ถือวาอยูในระดับที่เหมาะสม คือ ไมเกิน
25% ของจํานวนหุน IPO ที่นําออกมาขาย ทําให
ความกังวลตอการปลอยหุนออกมาทํากําไรในการ
ซื้ อ ขายวั น แรกจึ ง มี น  อ ย อี ก ทั้ ง ส ว นตั ว มองว า

หลักการหนึ่งที่ทําให wealth ของบริษัทกับของ
ผูถ อื หุน มีความชัดเจน คือตองเปน wealth เดียวกัน
นัน่ คือมาจากผลการดําเนินของธุรกิจทีเ่ ติบโต” คุณ
พงศศักดิ์แสดงความเห็นตอเรื่องดังกลาว
ขณะที่ ดร.ฤทธี กลาวในฐานะตัวแทนของ
ครอบครัว “กิจพิพธิ ” วา “เรายืนยันวาครอบครัวเรา
ไมมีใครเลนหุนเปน เรารูแตวาเราตองมุงเดินหนา
ธุรกิจใหเติบโต นาจะเปนเรื่องที่ดีตอบริษัทและ
ผูถือหุนของ SCN เนื่องจากเชื่อวากิจการมีการ
ขยายตัวและมีผลดําเนินงานที่ดี ยอมสะทอนมา
ถึงราคาหุนของบริษัทใหปรับตัวเพิ่มขึ้นได ขณะที่
หุนที่เสนอใหกับผูมีอุปการคุณ เราพิจารณาใหแก
คูคาของบริษัทที่รวมธุรกิจกันมาเทานั้น”

วางกลยุทธโรดโชว
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ให ค วามเห็ น ถึ ง การ
วางแผนโรดโชววา เรื่องดังกลาวมีความสําคัญ
“ในกรณีของ SCN ตองบอกวา การวางเนือ้ เรือ่ ง
วาเปนบริษัทแหง Innovation และมีโปรเจกต iCNG
สรางความสนใจใหแกนักลงทุนมาก อีกทั้งโชคดีที่
ราคาซึง่ นักวิเคราะหทาํ บทวิจยั ออกมามีสว นตางกัน
ไมมากนัก ที่ระดับ P/E 14 เทา จึงเปนการกําหนด
ราคาที่ดี”
ดวยเวลาที่กระชั้นชิด ทําใหการโรดโชวของ
บริษทั มีเวลาคอนขางจํากัด มีการเดินสายใหขอ มูล
นักลงทุนสถาบัน 3 วันรวมประมาณ 20 ราย ในแบบ
One by One จากนัน้ SCN จึงไดมาใหขอ มูลนักลงทุน
ทั่วไปที่ตลาดหลักทรัพยฯ โดยจากการนําเสนอ
ข อ มู ล ทํ า ให พ บว า นั ก ลงทุ น สถาบั น แสดงความ

สนใจในหุน ของ SCN จนยอดจองซือ้ ลนเกินประมาณ
20 เทา ถือวาประสบความสําเร็จอยางสูง
“ตองบอกวาราคาที่ดีนั้นขึ้นอยูที่ความมั่นใจ
ของลูกคาดวย และมุมมองเชิงบวกของลูกคา ถา
ผูบริหารสามารถนําเสนอใหลูกคาเขาใจ และเปน
เรื่องที่จับตองได ผมวานักลงทุนก็ยินดีพรอมจาย
ในราคาที่มีพรีเมียมสําหรับบริษัทดีๆ ฉะนั้นหาก
ไมสามารถหาจุดแข็งของบริษัทออกมาไดเวลาไป
ขายก็ลําบาก” คุณพงศศักดิ์กลาว
ไมเพียงเทานี้ SCN ยังไดรวมเดินทางไปโรดโชว
ในตางประเทศ 2 แหง นั่นคือ ฮองกงและมาเลเซีย
จากคํ า เชิ ญ ของ บล.ภั ท ร และ บล.ซี ไ อเอ็ ม บี
(ประเทศไทย) ในเวลาตอมา
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จังหวะเวลาในการเขาซื้อขาย
ดวยการยืน่ แบบ Filing ไตรมาส 3 ป 2557 ทําให
บริษัทมีเวลาในการใหขอมูลนักลงทุน (โรดโชว)
การกําหนดราคาขาย และการกําหนดระยะเวลาขาย
รวมถึงการเขาซื้อขายหลักทรัพยประมาณ 4 เดือน
ซึ่งเรื่องดังกลาว FA มองวาบริษัทมีการประชุม
เตรียมการและวางแผนไวลว งหนา ทําใหการดําเนิน
งานตางๆ ไมติดขัดและสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
“บริษัทโชคดีที่เคาะราคาขาย และเขาซื้อขาย
ในชวงกุมภาพันธ เพราะถือวาเปนชวงที่ดีที่สุด
ของตลาดหุนไทยในป 2558 ตอนนั้นบรรยากาศใน
การลงทุนของตลาดหลักทรัพยฯ ดีมาก ดัชนีอยูที่
1,500 จุด โดยรวมชวยเพิ่มความนาสนใจใหกับหุน
SCN เปนอยางมาก” คุณพงศศักดิ์กลาว

นอกจากนี้สิ่งที่ทําใหการเขาตลาดของ SCN
ไดรบั ความสนใจจากนักลงทุนจํานวนมาก ทีป่ รึกษา
ทางการเงินมองวาสวนหนึ่งมาจากการวางแผน
ประชาสั ม พั น ธ ไ ด อ ย า งเหมาะสม โดยให ที ม
ประชาสัมพันธเขามารวมวางแผนกับผูบ ริหารบริษทั
และทีป่ รึกษาทางการเงิน เพือ่ ประชาสัมพันธขอ มูล
ขาวสารใหสอดคลองกับจังหวะเวลาซึ่งเปนเรื่อง
ทีส่ าํ คัญ โดยเริม่ จากการนําเสนอขอมูลใหนกั ลงทุน
รูจักบริษัท SCN กอนวาเปนบริษัทประกอบธุรกิจ
อะไร มีจุดเดนตรงไหน จากนั้นเริ่มนําเสนอขอมูล
ในเรื่องราคาซื้อขาย ความตองการของนักลงทุน
ตอหุนของบริษัท

วัตถุประสงค ใชเงิน
ดร.ฤทธี กลาวถึงแผนการนําเงินที่ไดจากการ
ระดมทุนไปใชวา บริษัทไดรับเงินประมาณ 1,500
ลานบาท SCN ไดนาํ เงินไปใชในการขยาย Capacity
สถานีบริการ NGV ของบริษทั ทีต่ งั้ อยูบ นแนวทอกาซ
จากเดิม 70 ตัน/วัน และขายอยู 55 ตัน/วัน โดย
ขยายเพิ่มเปน 140 ตัน/วัน และตอนนี้ใชอยู 65
ตัน/วัน
นอกจากนี้ บริษัทไดนําเม็ดเงินทุนบางสวนมา
เพิ่มเติมสถานี Mother Station โดยขยายกําลัง
การผลิตเพิ่มอีก 20% พรอมเพิ่มจํานวนรถบรรทุก
ขนสงกาซธรรมชาติจาก 88 คัน เปน 150 คัน และ
ซื้อบริษัทที่มีสัญญาซื้อขายกาซกับ ปตท. เพื่อขาย
NGV ในชื่อบริษัท บีพีเอ อินเตอรเทรด จํากัด เพื่อ
กอสรางปม NGV สาขาที่ 5 ที่ศรีราชา
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ขณะเดียวกันยังนําเงินทีร่ ะดมทุนไดไปชําระคืน
หนี้เงินกูจากธนาคารกสิกรไทย จากการลงทุนใน
iCNG และเตรียมสรางที่ใหม โดยมีแผนจะลงทุน
สราง Mother Station ตามแนวทอกาซเพือ่ ใหบริการ
แกบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมไดเพิ่มขึ้น
“พอเรามีเงินจาก IPO ก็ชวยเพิ่มศักยภาพเรา
ไดมาก เราสามารถเขาไปคุยกับเจาของหลุมกาซ
ธรรมชาติเพื่อซื้อกาซเองไดแลว ลาสุดเราเพิ่งเขา
ประมูล แตราคานํ้ามันลดลง จึงยังไมไดขอสรุป
เพราะราคาขายอิงราคานํ้ามัน

แผนงานในอนาคตของ SCN
แมปจจุบัน SCN จะยังไมไดใชเครื่องมือทาง
การเงินชนิดใดเพิ่มเติม หลังกระจายหุนในตลาด
หลักทรัพยฯ แตพบวาบริษัทมีแผนการลงทุนใน
โครงการใหมที่นาสนใจอีกมาก เชนการซื้อสถานี
NGV ที่ ผู  ป ระกอบการเดิ ม ต อ งการเลิ ก กิ จ การ
เนื่องจากบริษัทมีศักยภาพในการทําอุปกรณไดเอง
ทั้งหมดในสถานี NGV ทําใหมีตนทุนที่ตํ่ากวา จึง
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพสถานีได เพราะ IRR จะเพิ่ม
จากเดิม 12-15% เปนประมาณ 20%
นอกจากนี้ บริษัทสามารถรองรับการเปดเสรี
เขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งผูบริหาร SCN
เชื่อวาตลาดประเทศเพื่อนบานหลายประเทศมี
อัตราการเติบโตที่นาสนใจ โดยปจจุบันไดขยาย
กิจการไปประเทศเวียดนาม ดวยการขายและติดตัง้
อุปกรณซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี และถือวา

เป น ตลาดที่ บ ริ ษั ท ให ค วามสนใจเป น ตลาดแรก
ขณะเดียวกันบริษัทยังเขาไปทําตลาดในประเทศ
เมียนมาร และอินโดนีเซียดวยเชนกัน แตมองวาอัตรา
การเติบโตยังมีนอย และเปนเพียงโครงการเล็กๆ
SCN มีโครงการอีกมากมาย นอกเหนือจาก
กาซธรรมชาติที่เตรียมจะทําออกมาใหบริการ เชน
โครงการผลิตถัง LNG และถัง CNG โดยไดดาํ เนินงาน
ศึกษาและวิจยั แลว รวมถึงโปรเจกตการทําถัง NGV
ใหม จากเดิมถังมีนาํ้ หนักมากแตบริษทั ไดลดนํา้ หนัก
ถังเพื่อใหมีนํ้าหนักเบาและเหมาะแกการใชงาน
โดยยังอยูในขั้นตอนวิจัย และโครงการความรวม
มือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมในงานวิจัยดานไบโอ
แกสเพือ่ นํามาผลิตเปน NGV เพือ่ ตอกยํา้ ความเปน
“INOVATION COMPANY” ของบริษัท

การนําพาองคกรไปสูความยั่งยืน
ดร.ฤทธี ใหความเห็นถึงขอดีหลังจากเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ของ SCN วา ในดาน
บุคลากร ทําใหบริษัทมีตัวเลือกในการรับบุคลากร
เขามาทํางานในบริษัท ดวยบุคลากรมืออาชีพมาก
ขึ้น
“ตั้งแตเขาตลาดหุนมาทําใหเราหาบุคลากร
งายขึ้น เมื่อกอนคุณพอทําคนเดียวสั่งการทุกอยาง
พอมีบุคลากรที่มีคุณภาพเขามาชวยงาน คุณพอ
เห็นการพัฒนาของธุรกิจและพอใจมาก ตอนนี้เรา
หาบุคลากรที่เกงๆ ไดงายขึ้น ฝายวิจัยตอนนี้เปน
ดอกเตอรหมด เปนชาวตางประเทศหมด ฝาย

การตลาดของเราตอนนี้จบปริญญาเอกจากสหรัฐ
อเมริกา ลาสุดมีคนมาสมัครงานกับเรา อาศัยอยู
อังกฤษและเรียนจบในระดับสูงๆ พวกเขาเริ่มรูจัก
เราบางแลว”
ดร.ฤทธีบอกดวยวาการเปนบริษัทจดทะเบียน
ยังชวยใหทํางานที่มีปริมาณมากไดงายขึ้น จาก
ระบบที่ ไ ด รั บ การปรั บ ปรุ ง ใหม ภ ายหลั ง จากที่ มี
การตรวจสอบภายใน ทําใหหลายธุรกรรมที่จะทํา
จากเดิมตองรอหรือคางงานเอาไว เดี๋ยวนี้สามารถ
เดินหนาไดเลย

IPO CASE STUDY 185

“เมือ่ กอนโตะคุณพอเอกสารเต็มไปหมด มีอะไร
ใหรอเซ็นมากมาย พอทําแตงานเล็ก ก็เสียงานใหญ
แตตอนนี้มีผูมีหนาที่รับผิดชอบแทน มี KPI เปน
ตัวชี้วัด ทําใหงานของเราเดินหนาไมพลาดโอกาส
ทุกอยางงายขึ้นมาก”
สวนเรื่องการเงินที่ไดจากการระดมทุน 1,500
ลานบาท ชวยทําใหการลงทุนในเรื่องตางๆ ของ
บริษัทงายขึ้น ไมกระทบตอตนทุนการเงิน และ
อัตราหนี้สินตอทุน (D/E) ของบริษัทยังอยูในระดับ
ที่นอยมาก ทําใหมีความสามารถในการหาแหลง
เงินทุนไดเพิ่ม
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“การเขาตลาดหลักทรัพยครั้งนี้ถือวาคุมมาก
แมเราจะตองลงทุนในระบบ ERP ประมาณ 10 ลาน
บาท แตกไ็ ดมาซึง่ ระบบการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เราไดระบบการตรวจสอบที่มีมาตรฐานเขามาชวย
ดูแลกิจการจึงมองวาเราไดของดีมาชวยธุรกิจเรา
แลว แมวาถาไมไดเขาตลาด”
อยางไรก็ตาม ในขอดี ก็มีขอเสียดวยเชนกัน
ซึ่ง ดร.ฤทธี กลาวพรอมหัวเราะวา....นั่นคือทําให
ตนมีเวลาทํางานลดลง เพราะตนเองเปน Investor
Relation ของบริษัท

ภาคผนวก

การเสนอขายหลักทรัพย ใหแกประชาชน
การออกและเสนอขายหลักทรัพยแกประชาชน
ตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
และผูขายหลักทรัพยตองรับรองความถูกตองของ
ขอมูล โดย ก.ล.ต. จะพิจารณาเกี่ยวกับการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทผูออกหลักทรัพย เชน มี
โครงสรางการถือหุนชัดเจน โครงสรางการบริหาร
มีการถวงดุลทีเ่ หมาะสม ผูบ ริหารไมทาํ ธุรกิจทีม่ ผี ล
ประโยชนขดั แยงกับบริษทั ไมทาํ ธุรกิจผิดกฎหมาย
และตองเปดเผยขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจ
ลงทุนของผูลงทุน
ก.ล.ต. ไดกําหนดหลักเกณฑการเสนอขายหุน
ตอประชาชนไวในประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการ
อนุ ญ าตให เ สนอขายหุ  น ที่ อ อกใหม โ ดยมี ส าระ
สําคัญดังตอไปนี้
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1) การรักษาสิทธิของผูถือหุนและปฏิบัติตอ
ผูถือหุนอยางเปนธรรม
1.1 มีโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจน เปนธรรม
และเปนไปตามเกณฑ ดังนี้
(1) สามารถสะทอนอํานาจในการควบคุม
และส ว นได เ สี ย ของผู  ถื อ หุ  น ได อ ย า ง
ชัดเจน
(2) ไม มี บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ของ
ผูขออนุญาตถือหุนในบริษัทยอยหรือ
บริษทั รวม เกินกวารอยละ 10 ของจํานวน
หุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
ยอยหรือบริษทั รวมนัน้ เวนแตแสดงไดวา
การจัดโครงสรางการถือหุนของบริษัท
ยอยหรือบริษัทรวมดังกลาวเปนไปเพื่อ
ประโยชนที่ดีที่สุดของผูขออนุญาตแลว
(3) บริษัทและบริษัทอื่นตองไมมีการถือหุน
ไขวระหวางกันทีข่ ดั หรือแยงตอหลักเกณฑ
ที่กําหนด
1.2 กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนใหญไมมี
ผลประโยชนอนื่ ทีอ่ าจขัดแยงกับผลประโยชน
ที่ดีที่สุดของกิจการ
1.3 ไมมีเหตุที่ทําใหสงสัยวากลไกการบริการ
จัดการจะไมสามารถรักษาสิทธิของผูถ อื หุน
หรือไมสามารถปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปน
ธรรม

2) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
2.1 คณะกรรมการเขาใจบทบาทหนาที่ ความ
รับผิดชอบของตน และแสดงไดวา จะสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวได
2.2 โครงสรางคณะกรรมการและการจัดการมี
การตรวจสอบและถวงดุลเพียงพออยางนอย
ในเรื่องดังตอไปนี้
(1) มีกรรมการอิสระ (Independent Director)
อยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทัง้ หมด แตตอ งไมนอ ยกวา 3 คน และมี
คุณสมบัตเิ ปนไปตามเกณฑทสี่ าํ นักงาน
ก.ล.ต. กําหนด
(2) มี ค ณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee: AC) อยางนอย 3 คน ทีไ่ ดรบั
การแตงตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั หรือ
ที่ประชุมผูถือหุนโดย AC แตละราย
ตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับกรรมการ
อิสระตาม (1) (อาจเปนคนเดียวกันหรือไม
ก็ได) รวมทัง้ ตองมีความรูแ ละประสบการณ
เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการ
สอบทานความนาเชือ่ ถือของงบการเงิน
ตลอดจนการใหคาํ แนะนําแกฝา ยจัดการ
ของบริษัทในเชิงธุรกิจดวย
(3) กรณีที่คณะกรรมการมีการมอบหมาย
ใหผจู ดั การ หรือบุคคลอืน่ ปฏิบตั กิ ารแทน
คณะกรรมการในเรือ่ งใด การมอบหมาย
ดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอกั ษร
หรื อ บั น ทึ ก เป น มติ ค ณะกรรมการใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการอยาง
ชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอํานาจ
หนาที่ ของผูร บั มอบอํานาจไวอยางชัดเจน

(4) ไม ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ว า ผู  มี อํ า นาจ
ควบคุมมีลกั ษณะขาดความนาไววางใจ
ตามประกาศกําหนด
(5) ผูบริหารเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในระบบ
ขอมูลรายชือ่ กรรมการ และผูบ ริหารของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑ การแสดงชือ่ บุคคลในระบบ
ขอมูลรายชือ่ กรรมการและผูบ ริหารของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
3) การเปดเผยขอมูล
3.1 ไมมีเหตุที่ทําใหสงสัยวาขอมูลที่เปดเผยตอ
ประชาชนไมครบถวน ไมเพียงพอ ตอการ
ตัดสินใจลงทุน หรือมีขอความที่อาจทําให
ผูลงทุนสําคัญผิด
3.2 งบการเงินของผูขออนุญาตและงบการเงิน
รวมประจํางวดปบญ
ั ชีลา สุด และงบการเงิน
ไตรมาสสุดทายกอนยืน่ คําขอไปตามประกาศ
กลาวโดยหลักคือจัดทําตามมาตรฐานบัญชี
ทีก่ าํ หนดสําหรับบริษทั มหาชน และตรวจสอบ
หรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่
ไดรับการเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
3.3 ไมมีเหตุที่ทําใหสงสัยวาผูขออนุญาตเสนอ
ขายหุน ไมมรี ะบบเพียงพอทีจ่ ะทําใหสามารถ
จัดทําและเปดเผยขอมูลตามหลักเกณฑที่
กําหนดไดอยางตอเนื่องและนาเชื่อถือ
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บทบาทหนาที่ผูเกี่ยวของในการเสนอขายหุน
ที่ออกใหมตอประชาชนในครั้งแรก
(Initial Public Offering: IPO)
1. ผูสอบบัญชี (Auditor)
บริษัทที่กําลังจะทํา IPO ตองใหผูตรวจสอบที่
อยูในรายชื่อผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตรวจงบการเงินของบริษัทเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป ผูสอบบัญชีมีบทบาท
สํ า คั ญ ในการตรวจสอบและรั บ รองการรายงาน
ขอมูลทางการเงินของบริษัท ใหถูกตองและเปนไป
ตามมาตรฐาน บัญชี รวมถึงการใหคําปรึกษาเรื่อง
การจัดทํารายงานทางการเงิน
(รายชือ่ ผูส อบบัญชีทไี่ ดรบั ความเห็นชอบ http://
www.sec.or.th -> กํากับดูแลการระดมทุน/ตราสาร
-> ออกทุน / หนี้ -> รายชื่อผูประกอบวิชาชีพ)
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2. ที่ปรึกษาทางการเงิน
(Financial Advisor: FA)
ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ FA เปนอีกบุคคลที่มี
ความสํ า คั ญ กั บ บริ ษั ท ที่ จ ะทํ า IPO อยากมาก
เนื่ อ งจากเป น ผู  ใ ห บ ริ ก ารคํ า ปรึ ก ษา รวมถึ ง ให
ความเห็นและทําหนาทีห่ ลักในการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล (Due Diligence) เพื่อประเมิน
คุ ณ สมบั ติ ข องบริ ษั ท ว า ครบถ ว นพอที่ จ ะเสนอ
ขายหลักทรัพยตอประชาชนและเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยหรือไม ตั้งแตดานการดําเนิน
ธุรกิจและการจัดการตางๆ การจัดโครงสรางทุนและ
โครงสรางธุรกิจ ตลอดจนใหคําแนะนําในการปรับ
ระบบการบริหารจัดการ เพื่อใหบริษัทมีคุณสมบัติ
พรอมสําหรับการยืน่ คําขอตอสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย
FA จะทําหนาทีแ่ ทนบริษทั ในการติดตอประสาน
งานใหขอมูลตางๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของในชวง
ของการยืน่ คําขอ FA เปรียบเสมือนพีเ่ ลีย้ งทีจ่ ะคอย
แนะนําประเด็นตางๆ และ FA ตองเปนพีเ่ ลีย้ งใหกบั
บริ ษั ท ต อ ไปอี ก 1 ป นั บ จากเข า จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย
(รายชื่ อ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ที่ ไ ด รั บ ความ
เห็นชอบ http://www.sec.or.th -> กํากับดูแลการ
ระดมทุน / ตราสาร -> ออกทุน / หนี้ -> รายชื่อ
ผูประกอบวิชาชีพ)

3. ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย
(Underwriter)
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย
(Underwriter) จะชวยกระจายหุนของบริษัทให
ออกไปสูผูลงทุนอยางกวางขวาง เพื่อใหเกิดความ
มัน่ ใจวาบริษทั จะสามารถขายหุน แกผลู งทุนไดตาม
จํานวนและราคาทีเ่ หมาะสม และไดรบั เงินครบถวน
ตามแผนที่วางไว

4. ผูตรวจสอบภายใน
(Internal Audit: IA)
ผูต รวจสอบภายใน หรือ IA มีหนาทีป่ ระเมินและ
ใหความเชือ่ มัน่ ตอความเพียงพอและประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในองคกร ตามแนวทาง
ของ The Committee of Sponsoring Organization of
Treadway Commission ป 2013 (COSO-2013) และ
แนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงใหคาํ ปรึกษา
เกี่ยวกับการออกแบบระบบการควบคุมองคกรให
เพียงพอและเหมาะสม การบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้
องคกร และทําหนาทีต่ รวจสอบภายในตอเนือ่ งตาม
แผนที่ไดรับอนุมัติจากกรรมการตรวจสอบ
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หลักเกณฑและขั้นตอนการนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
ในการพิจารณารับหุนสามัญของบริษัทเขาจด
ทะเบียน ตลาดหลักทรัพยฯ จะพิจารณาทั้งจาก
คุณสมบัติของหุนสามัญและคุณสมบัติของบริษัท
ที่ยื่นคําขอดังนี้
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1. เกณฑ (Listing Requirement)
1.1 คุณสมบัติของหุนสามัญ
เปนหุน ระบุชอ่ื ผูถ อื และไมมขี อ จํากัดในการโอน
หุน เวนแตขอ จํากัดทีเ่ ปนไปตามกฎหมายทีร่ ะบุไวใน
ขอบังคับบริษัท
1.2 คุณสมบัติของบริษัทที่ยื่นคําขอ (พ.ค. 2559
อยูระหวางการพิจารณาปรับปรุงขอบังคับการรับ
หลักทรัพย)

SET
เรื่อง

สถานะ
ทุนชําระแลวเฉพาะหุนสามัญ*
(หลังการเสนอขายหุน
แกประชาชน)
ฐานะการเงินและสภาพคลอง

ผลการดําเนินงาน

มูลคาที่ตราไวขั้นตํ่า (Par)

เกณฑกําไรสุทธิ

คุณสมบัติ
เกณฑ Market Cap/1 > 7,500 ลบ.

บริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
> 300 ลานบาท
> 300 ลานบาท

• มีสวนของผูถือหุน > 300 ลานบาท และตองมีสวนของผูถือหุนมากกวา 0
กอนยื่นคําขอ
• สามารถพิสูจนไดวาบริษัทยังมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง
ตลอดจนมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ
• มีกําไรสุทธิในระยะเวลา 2 ป หรือ มี Mkt. Cap > 7,500 ลานบาท
3 ป ลาสุดกอน ยื่นคําขอรวมกัน
รวมถึงในปลาสุดและในงวดสะสม
> 50 ลานบาท โดยในปลาสุด
กอนยื่นคําขอ ตองมีกําไรกอนหัก
กอนยื่นคําขอมีกําไรสุทธิ
ตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
> 30 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ
(Earning before Interest and Tax : EBIT)
ในงวดสะสมกอนยื่นคําขอ
• มีผลการดําเนินงานตอเนื่อง > 3 ป โดยอยูภายใตการจัดการของผูบริหาร
สวนใหญชุดเดียวกัน > 1 ป กอนการยื่นคําขอ เพื่อใหผลการดําเนินงาน
ที่ปรากฏสามารถสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารงาน
ของผูบริหารชุดดังกลาว
> 0.50 บาท/หุน

การกระจายการถือหุนรายยอย * (หลังการเสนอขายหุนแกประชาชน)
จํานวนผูถือหุนรายยอย
อัตราสวนการถือหุน

> 1,000 ราย
• ถือหุนรวมกัน > 25% ของทุนชําระแลว หาก 300 ทุน < 3,000 ลานบาท
• ถือหุนรวมกัน > 20% ของทุนชําระแลว หากทุน > 3,000 ลานบาท
• แตละรายตองถือหุน ไมนอ ยกวา 1 หนวย การซือ้ ขายทีต่ ลาดหลักทรัพยกาํ หนด
• ผูถือหุนรายยอย คือ ผูที่ไมไดเปน Strategic Shareholders โดย Strategic
Shareholders คือ
o กรรมการ ผูจัดการ และผูบริหาร รวมถึงผูที่เกี่ยวของ
o ผูถือหุนที่ถือหุน > 5% นับรวมผูที่เกี่ยวของ
o ผูมีอํานาจควบคุม มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือ
การดําเนินการของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
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SET
เรื่อง

เกณฑกําไรสุทธิ

คุณสมบัติ
เกณฑ Market Cap/1 > 7,500 ลบ.

การเสนอขายหุนแกประชาชน
การไดรับอนุญาต
จํานวนหุนที่เสนอขาย
• ทุนชําระแลว < 500 ลบ.
• ทุนชําระแลว > 500 ลบ.

วิธีการเสนอขาย

การจัดการ

การบริหารงาน

การกํากับดูแลกิจการ
และการควบคุมภายใน

ความขัดแยงทางผลประโยชน
งบการเงินและผูสอบบัญชี

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
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ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนจากสํานักงาน ก.ล.ต.

> 15% ของทุนชําระแลว
> 10% ของทุนชําระแลว หรือมูลคาหุนสามัญตามมูลคาที่ตราไว
> 75 ลานบาทแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
ผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย

• มีผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
o ไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน**
o ไมเปนบุคคลที่ฝาฝนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ที่อาจมีผลกระทบ
อยางรายแรงตอสิทธิประโยชน หรือการตัดสินใจของผูถือหุนและผูลงทุน
หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย
• มีการกําหนดโครงสรางคณะกรรมการและการจัดการตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน**
• มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีกรรมการอิสระซึ่งมีองคประกอบ
และคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน**
และมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งมีคุณสมบัติ
และขอบเขตการดําเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด
• จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน**
• มีงบการเงินที่มีลักษณะและเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน**
• ผูสอบบัญชีของผูยื่นคําขอตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

mai

เรื่อง

สถานะ
ทุนชําระแลวเฉพาะหุนสามัญ*
(หลังการเสนอขายหุน
แกประชาชน)
ฐานะการเงินและสภาพคลอง

ผลการดําเนินงาน

มูลคาที่ตราไวขั้นตํ่า (Par)

เกณฑกําไรสุทธิ

คุณสมบัติ
เกณฑ Market Cap/1 > 1,000 ลบ.

บริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
> 50 ลานบาท
> 50 ลานบาท

• มีสวนของผูถือหุน > 50 ลานบาท และตองมีสวนของผูถือหุนมากกวา 0
กอนยื่นคําขอ
• สามารถพิสูจนไดวาบริษัทยังมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง
ตลอดจนมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ
• มีกําไรสุทธิในปลาสุด
มี Mkt. Cap > 1,000 ลานบาท
> 10 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ
รวมถึงในปลาสุดและในงวดสะสม
ในงวดสะสมกอนยื่นคําขอ
กอนยื่นคําขอ ตองมีกําไรกอนหัก
ตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
(Earning before Interest and Tax : EBIT)
• มีผลการดําเนินงานตอเนื่อง > 2 ป โดยอยูภายใตการจัดการของผูบริหาร
สวนใหญชุดเดียวกัน > 1 ป กอนการยื่นคําขอ เพื่อใหผลการดําเนินงาน
ที่ปรากฏสามารถสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารงาน
ของผูบริหารชุดดังกลาว
> 0.50 บาท/หุน

การกระจายการถือหุนรายยอย * (หลังการเสนอขายหุนแกประชาชน)
จํานวนผูถือหุนรายยอย
อัตราสวนการถือหุน

> 300 ราย
• ถือหุนรวมกัน > 25% ของทุนชําระแลว
• ถือหุนรวมกัน > 20% ของทุนชําระแลว หากทุน > 3,000 ลานบาท
• แตละรายตองถือหุน ไมนอ ยกวา 1 หนวย การซือ้ ขายทีต่ ลาดหลักทรัพยกาํ หนด
• ผูถือหุนรายยอย คือ ผูที่ไมไดเปน Strategic Shareholders โดย Strategic
Shareholders คือ
o กรรมการ ผูจัดการ และผูบริหาร รวมถึงผูที่เกี่ยวของ
o ผูถือหุนที่ถือหุน > 5% นับรวมผูที่เกี่ยวของ
o ผูมีอํานาจควบคุม มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือ
การดําเนินการของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
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mai

เรื่อง
เกณฑกําไรสุทธิ

คุณสมบัติ
เกณฑ Market Cap/1 > 1,000 ลบ.

การเสนอขายหุนแกประชาชน
การไดรับอนุญาต

จํานวนหุนที่เสนอขาย
วิธีการเสนอขาย

การจัดการ

การบริหารงาน

การกํากับดูแลกิจการ
และการควบคุมภายใน

ความขัดแยงทางผลประโยชน
งบการเงินและผูสอบบัญชี

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
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ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ยกเวนนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ)
> 15% ของทุนชําระแลว
ผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย

• มีผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
o ไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน**
o ไมเปนบุคคลที่ฝาฝนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ที่อาจมีผลกระทบ
อยางรายแรงตอสิทธิประโยชน หรือการตัดสินใจของผูถือหุนและผูลงทุน
หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย
• มีการกําหนดโครงสรางคณะกรรมการและการจัดการตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน**
• มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีกรรมการอิสระซึ่งมีองคประกอบ
และคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน**
และมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งมีคุณสมบัติ
และขอบเขตการดําเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด
• จัดใหมีระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน**
ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน**
• มีงบการเงินที่มีลักษณะและเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน**
• ผูสอบบัญชีของผูยื่นคําขอตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

2. การเตรียมการและขั้นตอน
การที่บริษัทจํากัดจะสามารถระดมเงินทุนจาก
ประชาชนไดจะตองดําเนินการแปรสภาพใหเปน
บริษัทมหาชนจํากัดกอน ภายใตพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยพระราชบัญญัติ
ดังกลาวจะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะคุมครองผล
ประโยชนของผูถือหุน
ในการยืน่ คําขอจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ
บริษัทควรยื่นคําขอตอสํานักงานคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาทางการเงิน

แตงตั้ง

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ พรอมกัน (ยื่นแบบ
คูขนาน) โดยตลาดหลักทรัพยฯ จะแจงผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันที่เอกสารครบถวน
ทั้งนี้ในการยื่นคําขอตอสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ตองมีที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และมีความเปนอิสระจาก
บริษัทผูยื่นคําขอรวมจัดทําคําขอดวย

บริษัทจํากัด
แปรสภาพ

บริษัท มหาชน จํากัด
ยื่นคําขอ IPO

ก.ล.ต.

ยื่นคําขอเปน
หลักทรัพย
จดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย

< 45 วันนับจากวันที่
เอกสารครบถวน

7 วันนับจากวันที่
เอกสารครบถวน

อนุญาตใหเสนอขายหุน

อนุมัติ: มีเงื่อนไขให
กระจายหุนใหครบ
ตามเกณฑ

เสนอขายหุน
รายงานผลการกระจายหุน

กระจายหุนครบถวน
2 วันทําการ

เริ่มทําการซื้อขาย
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2.1 การเตรียมตัวและระยะเวลาเตรียมการ
6 - 12 เดือน กอนยื่นคําขอ

• ศึกษาขอมูลและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของ เชน พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด เกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุนแกประชาชน เกณฑของ ตลาดหลักทรัพยฯ
ในการรับหุนสามัญเขาจดทะเบียน
• คัดเลือก ทีป่ รึกษาทางการเงิน ทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพือ่ ชวยเหลือ
ในดานการใหคําปรึกษาและการเตรียมการ
• ใหขอ มูลรายละเอียดแกทป่ี รึกษาทางการเงินเพือ่ ตรวจสอบคุณสมบัติ และปรับปรุงแกไขใหสอดคลอง
กับหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
• วางแผนการจัดเตรียมขอมูลและตารางเวลาดําเนินการ
• จัดโครงสรางการถือหุนของบริษัท และกลุมบริษัทใหปราศจากความขัดแยงทางผลประโยชน และ
เตรียมการใหมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• จัดเตรียมงบการเงินและขอมูลทางบัญชีในรูปแบบที่ถูกตองตามมาตรฐาน
• แตงตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ

2 - 5 เดือน กอนยื่นคําขอ
•
•
•
•
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แปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด
จัดเตรียมเอกสารสําหรับยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต./ ตลาดหลักทรัพย
วางแผนและศึกษาการกําหนดราคาและจัดจําหนายหุน
จัดเตรียมแผนประชาสัมพันธ
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1 - 2 เดือน กอนยื่นคําขอ
•
•
•
•

จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
แตงตั้ง นายทะเบียนหลักทรัพย
เตรียมการในเรื่องการเยี่ยมชมกิจการและตอบขอซักถามของสํานักงาน ก.ล.ต.
จัดเตรียมเอกสารสําหรับยื่นตอตลาดหลักทรัพยฯ / สํานักงาน ก.ล.ต.

ยื่นคําขอ
•
•
•
•

ยื่นคําขอเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ / ยื่นคําขอเสนอขายหุน IPO ตอสํานักงาน ก.ล.ต.
เตรียมการในเรือ่ งการเยีย่ มชมกิจการ และตอบขอซักถามของตลาดหลักทรัพยฯ และ สํานักงาน ก.ล.ต.
เสนอขายหุนแกประชาชน
เริม่ ซือ้ ขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 2 วันทําการนับแตวนั ทีส่ ง่ั รับหลักทรัพยจดทะเบียน

หมายเหตุ : ระยะเวลาเตรียมการดังกลาวเปน
ระยะเวลาขั้นตํ่าที่จัดทําขึ้นภายใตสมมติฐานวา
บริษัทมีความพรอมที่จะเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ อยูแลว โดยอาจมีเรื่องที่ตองดําเนิน
การหรือปรับปรุงแกไขไมมากนัก
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สําหรับบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจหลัก
โดยการถือหุน (Holding Company)
Holding Company หมายถึง บริษัทที่มีการ
ประกอบธุรกิจโดยมีรายไดจากการถือหุนในบริษัท
อื่นเปนหลัก และไมมีการประกอบธุรกิจอยางมี
นัยสําคัญเปนของตนเอง ซึ่งอาจเปนการลงทุนใน
บริษัทในประเทศและ/หรือบริษัทในตางประเทศ
โดยตองไมมีลักษณะเปนการประกอบธุรกิจบริหาร
จัดการเงินลงทุน (Investment Company) และตอง
ถือหุนในบริษัทแกนอยางนอย 1 บริษัท ซึ่งแสดง
ไดวา Holding Company มีสวนรวมในการบริหาร
จัดการในบริษัทแกนตามสัดสวนการถือหุน ดังนี้
• กรณีบริษัทแกนเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
Holding Company ตองถือหุนในบริษัทแกน
> 50%
• กรณีบริษทั แกนเปนบริษทั ทีม่ เี งือ่ นไขในการ
ร ว มลงทุ น กับ ภาครั ฐ หรื อ มีข  อ จํ า กัด ตาม
กฎหมายอื่น Holding Company ตองถือหุน
ในบริษัทแกน > 40%
ทั้งนี้ จะตองถือหุนในบริษัทแกนตลอดเวลาที่
เปนบริษัทจดทะเบียน โดยอาจเปลี่ยนบริษัทแกน
ได เมื่อพนระยะเวลา 3 ปนับแตวันที่หุนสามัญเริ่ม
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ

ธุรกิจหลัก
(Core Business)
คื อ ประเภทธุ ร กิ จ ที่ Holding
Company มุงเนนที่จะเขาไปลงทุน
เพื่ อ ให มี ส  ว นร ว มในการบริ ห าร
จัดการ ซึ่งอาจมีเพียงธุรกิจเดียว
หรื อ หลายธุ ร กิ จ ก็ ได ขึ้ น อยู  กั บ
Holding Company ทีเ่ ปนผูก าํ หนด
ธุรกิจหลักนั่นเอง

บริษัทแกน
(Core Company)
หมายถึง บริษัทยอยหนึ่งบริษัท
ของ Holding Company ที่มีการ
ประกอบธุรกิจในประเทศหรือตาง
ประเทศ ซึ่ง Holding Company
เลือกบริษัทแกนไดเอง ทั้งนี้ บริษัท
แกนตองมีการประกอบธุรกิจหลัก
เป น ของตนเอง และไม เ ป น บริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

ตลาดหลักทรัพยฯ ไดกําหนดหลักเกณฑเพื่อ
ใหบริษัทที่มีการจัดโครงสรางในลักษณะ Holding
Company ทีม่ บี ริษทั ยอยทีเ่ ปนธุรกิจหลักในประเทศ
และ/หรือตางประเทศ สามารถยื่นคําขอเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ไดเร็วขึ้น
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1 (มิถุนายน 2559) จํานวน 1,000 เลม
2 (สิงหาคม 2559) จํานวน 1,000 เลม
3 (มิถุนายน 2560) จํานวน 1,000 เลม
799 บาท

ราคา

ขอมูลทางบรรณานุกรมของสํานักหอสมุดแหงชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.
ฝายสรรหาบริษัทจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ สายงานผูออกหลักทรัพย.
IPO Case Study.-- กรุงเทพฯ : ฝายสรรหาบริษัทจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ
สายงานผูออกหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2559.
204 หนา.
1.ตลาดหลักทรัพย--การจดทะเบียนและการโอน. I. ชื่อเรื่อง.
346.066
ISBN 978-616-415-001-0
จัดทําโดย

ออกแบบปกและรูปเลม
พิสูจนอักษร
พิมพที่

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
SET Contact Center
โทรศัพท 0 2009 9999 โทรสาร 0 2009 9991
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด
กนกแข เนตรเจริญ
หจก.วนิดาการพิมพ
เลขที่ 14/2 หมู 5 ตําบลสันผีเสื้อ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
โทรศัพท / โทรสาร : 0 5311 0503 - 4
E-mail : wanida@wanidapress.com

391.9 x 242

9.9

391.9 x 242

