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Paid-up (MB.)
Listed share (M.)
Par (B.)
Market Cap (MB.)
Price (B./share)
EPS (B.)

2016
292.25
584.50
0.50
1,508
2.58
0.11
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HARN(x)
SERVICE -mai (x)
SERVICE - SET(x)
mai (x)
SET (x)

P/E
37.78
N/A
37.55
93.64
17.31

-

THSI LIST

-

บริษทั ฯ ให้บริการโซลูชนส์
ั ่ ทางวิศวกรรรมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญในสายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์วาล์วและ
อุปกรณ์ดบั เพลิงและให้บริการงานโครงการติดตัง้ ระบบดับเพลิง เช่น ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัตแิ ละระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) 2) ผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์
ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 3) ผลิตภัณฑ์ระบบทาความเย็น และ 4) ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดจิ ทิ ลั
ภายในปี 2561 เราจะเป็ นผูน้ าในการให้บริการโซลูชนด้
ั ่ านวิศวกรรมสาหรับระบบอุตสาหกรรมระบบ
ป้ องกันอัคคีภยั และปรับอากาศในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
Key Development of Company

ปี 2557

ปี 2558

Shareholder Structure(30/12/2016)

จานวนหุ้น(M.)
86.81
84.09
63.85
349.75

Shareholder
นายวิรฐั สุขชัย
นายเจน ชาญณรงค์
นางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์
รายย่อย

ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจาหน่ายระบบดับเพลิงก๊าซไนโตรเจน และระบบสัญญาณเตือนภัย Fire
Alarm กับบริษทั ซีเมนต์ (ประเทศไทย) จากัด
 ได้รบ
ั การแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบ Air Sampling Detector (ASD) ซึ่งเป็ นระบบ
ตรวจจับควันความไวสูง จาก WAGNER ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 ได้ร บ
ั การแต่ ง ตัง้ ให้เ ป็ น ตัว แทนจ าหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ Balancing and Control วาล์ว ของ Capital Structure
OVENTROP ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Current Liabilities
Liabilities
 แปรสภาพจากบริษท
ั จากัดเป็ นบริษทั มหาชนจากัดพร้อมกับการนาหุน้ ของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียน Non-Current
Shareholders’ Equity
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 ได้ร บ
ั การแต่งตัง้ ให้เป็ นตัว แทนจาหน่ า ยผลิตภัณฑ์ร ะบบดับ เพลิงด้ว ยก๊ าซ ของ SIEX ประเทศ Operating sales
ราชอาณาจักรสเปนถือเป็ นการขยายส่วนงานบริการติดตัง้ ระบบดับเพลิงงานโครงการขนาดใหญ่
100%
1.95
 ได้มกี ารเริม่ ดาเนินการขยายตลาดสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
5.90
90%
 จัดตัง้ ฝ่ ายขายโครงการปิ โตรเคมีคอล ขึน
้ เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ระบบ
80%
ป้ องกันอัคคีภยั เต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก
70%
บริษทั ฯ นาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลือกโปรแกรม SAP มาใช้
60%
ในการจัดการ โดยการเชื่อมโยงการทางานทุกระบบ ลดกระบวนการทางาน ช่วยให้รายงานผลทาง
50%
92.15
บัญชีและการเงินมีความถูกต้อง แม่นยา รวดเร็วและเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร

2016
5.72
4.67
0.21
24.46
7.66
6.86

2015
10.13
9.92
0.26
24.98
9.71
7.93

2014
5.44
18.18
0.24
26.22
13.30
10.39

2016
194.25
47.96
1,137.64

2015
101.70
15.51
451.80

(MB)
2014
100.73
11.11
460.53

2.64
7.13

2.60
4.06
3.62
7.32

90.22
82.40

40%

Revenue Breakdown (หน่วย : ล้านบาท)
โครงสร้างรายได้
2559
รายได้จากการขายและบริ การ

30%

%

546.09 82.40
48.53
7.32
23.97
3.62
26.93
4.06
645.52 97.40
17.20
2.60
662.72 011011

2558

20%

%

2557

%
10%
0%

525.96 90.23 537.64 92.15
41.58
7.13 34.40
5.90
567.54 97.36 572.04 98.05
15.41
2.64 11.39
1.95
582.95 011011 583.43 100.00

%
14.85
14.39
10.92
59.84

Financial Ratios

ROE (%)
ROA (%)
D/E (X)
GP Margin (%)
EBIT Margin (%)
NP Margin (%)



1.1 ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการ
1.2 ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
1.3 ผลิตภัณฑ์ระบบทาความเย็น
1.4 ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดจิ ทิ ลั
รวมรายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื่น
รายได้รวม

P/BV Div.Yield
1.35
3.44
4.24
1.90
3.58
1.98
3.09
1.48
1.92
3.03

Recent Research

CG Report Score

ปี 2556

2014
175
350
0.50
1,295
3.70
0.25

Statistics (02/03/2017)

Company Background

ปี 2554

2015
175
350
0.50
805
2.30
0.13

2557

2558

2559

ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการ
ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
ผลิตภัณฑ์ระบบทาความเย็น
ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดจิ ทิ ลั
รายได้อ่นื ๆ
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Business Plan

Company Structure

ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมาแม้ว่าปั ญหาสภาวะเศรษฐกิจทัง้ ภายในประเทศและภายนอกประเทศส่งผลกระทบให้เกิด
การชะลอตัวของการลงทุนทัง้ จากภาครัฐและเอกชนอย่างไรก็ตามในปี 2560 บริษทั ฯ ยังคงมีการปรับแผน
ธุรกิจของบริษทั ฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอัน ได้แก่ การขยายกลุ่มลูกค้าเพิม่ เติมในอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี, การขยายงานด้านออกแบบและติดตัง้ รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ระบบดับเพลิง , โดยการประมวลผล
ฐานข้อมูลลูกค้าทีไ่ ด้รบั มาจากการ EBT, การเพิม่ การเป็ นตัวแทนจาหน่ ายสินค้าให้มากขึน้ อย่างต่อเนื่อง,
ศึกษาแผนการลงทุนในกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบงานวิศวกรรมและการจัดตัง้ ตัวแทนจาหน่ ายในประเทศ
เพื่อนบ้าน
 ให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าและบริการทีม
่ คี ุณภาพรวดเร็วตรงต่อเวลา และคุ้มค่าซึ่งเป็ นเครื่องมือในการสร้าง
ความโดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่นและความสามารถในการให้บริการทีร่ วดเร็วนี้ยงั ทาให้ลูกค้ามี
ความประทับใจและขยายกิจการไปด้วยกันในฐานะหุน้ ส่วนทางธุรกิจอันจะเพิม่ มูลค่า และความมังคั
่ งให้
่ กบั
บริษทั ฯ ในระยะยาว
 บริษท
ั ฯ คานึงถึงต้นทุนและความคุม้ ค่าในการลงทุนภายใต้แนวคิดBalanced Scorecard
 มุง่ เน้นนาเสนอสินค้าทีม
่ นี วัตกรรมใหม่ๆเข้าสู่ตลาดโดยความร่วมกับผูผ้ ลิตสินค้าทีม่ เี ทคโนโลยีทล่ี ้าสมัยซึง่ จะ
เป็ นเครื่องมือให้กบั ลูกค้านาไปใช้ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งขัน

ไม่ม ี บ.ย่อย / บ.ร่วม



Awards and Winnings

บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลประกาศเกียรติคุณเป็ นผูใ้ ห้ความ
ร่วมมือกับประเทศไทยในการลดและเลิกใช้สารทาลายชัน้
บรรยากาศโอโซนจากกระทรวงอุตสาหกรรมในปี พ.ศ.2556
Company Product
ผลิ ตภัณฑ์ระบบดับเพลิ ง
และงานโครงการติ ดตัง้ ระบบดับเพลิ ง

Investment Highlights

ประเด็นของบริษทั ฯ ทีน่ ่าสนใจ ดังนี้
 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 บริษท
ั ฯ ซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer : EBT)
ของบริษัท ชิลแมทช์ และบริษทั ย่อย มูลค่าของกิจการรวม 675.36 ล้านบาท โดยการออกหุ้นเพิม่ ทุนของ
บริษทั จานวน 234.50 ล้านหุน้ ราคาทีเ่ สนอขาย 2.62 บาทต่อหุน้ (ราคาตลาด ณ วันทีอ่ อกหุน้ เพิม่ ทุนเท่ากับ
2.88 บาทต่อหุน้ ) มีผลทาให้บริษทั ฯ รับโอนสินทรัพย์และหนี้สนิ ทัง้ หมดของทัง้ 2 บริษทั และเริม่ รับรูร้ ายได้
ในส่วนงานผลิตภัณฑ์ระบบทาความเย็น และผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดจิ ทิ ลั ตัง้ แต่วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2559
และ 1 ธันวาคม 2559 ตามลาดับ นอกจากนี้ได้มกี ารแลกเปลี่ยนและประมวลผลฐานข้อมูลลูกค้าทีส่ าคัญ
ร่วมกัน โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่ ป็ นเป็ นโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ มีความต้องการบริการโซลูชนส์
ั ่ ทางด้านวิศวกรรม
ของบริษทั ทัง้ 4 สายผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ซึง่ จะส่งเสริมให้ยอดขายของบริษทั เติบโตอย่างยังยื
่ นมากยิง่ ขึน้
 ภาครัฐได้ออกกฏหมายและระเบียบเพื่อป้ องกันการเกิดอัคคีภยั ให้มคี วามเข้มงวดขึน
้ รวมทัง้ การปรับปรุงอาคาร
สถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2535 และทุก
ภาคส่วนได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการมีระบบป้ องกันอัคคีภยั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ในด้านของการบริหารความ
เสีย่ งของธุรกิจมากยิง่ ขึน้ ทาให้ตลาดมีความต้องการสินค้าและบริการระบบดับเพลิงทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
 นโยบายการก่อสร้างโครงสร้างพืน
้ ฐานในประเทศ และการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านจะทา
ให้บริษทั ฯ มีโอกาสขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและสร้างผลตอบแทนให้ผถู้ อื หุน้

ผลิ ตภัณฑ์ระบบทาความเย็น

Risk Factors

ปั จจัยเสีย่ งของธุรกิจและการป้ องกันความเสีย่ งทีส่ าคัญมีดงั นี้
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษทั ฯ มีการเปิ ดวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้ องกัน
ความเสีย่ งมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลีย่ นอย่างสม่าเสมอและหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการ
เปลี่ยนแปลงจนมีผลทาให้ต้นทุนสินค้าเพิม่ ขึน้ บริษัทฯ จะปรับราคาสินค้าไปตามสภาพตลาด โดยแจ้งให้
ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 ความเสีย่ งจากระบบการจัดซือ้ และบริหารสินค้าคงคลัง บริษท
ั ฯ มีสนิ ค้าคงคลังเพื่อรอจาหน่ ายอย่างเพียงพอ
และทันต่อความต้องการใช้งานของลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีระบบการวางแผนการสังซื
่ ้อสินค้าล่วงหน้าและ
ทบทวนการสังซื
่ ้อสินค้าอย่างสม่ าเสมอ มีการดูแลควบคุมการจัดเก็บและการเบิกจ่ายอย่างเป็ นระบบด้วย
ระบบโปรแกรมบริหารคลังสินค้าทีท่ นั สมัย ทาให้ได้ขอ้ มูลถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยา
ั ฯ
 ความเสี่ยงจากอัตรากาลังคนและความสามารถของบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิจ บริษท
มีการทบทวนโครงสร้างองค์กร และวิเคราะห์แผนความต้องการอัตรากาลังคนอย่างสม่าเสมอมีการดาเนินการ
ตามกระบวนการสรรหา คัดเลือก ทัง้ ยังเพิม่ ช่องทางการสรรหาทีม่ ปี ระสิทธิภาพทาแผนพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการกระตุน้ ให้พนักงานเล็งเห็นเป้ าหมาย และการเติบโตใน
อนาคตทีช่ ดั เจน เพื่อพัฒนา ศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ โปรดศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมจากแบบ 56-1 ของบริษทั ฯ



ผลิ ตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิ บาล

ผลิ ตภัณฑ์ระบบพิ มพ์ดิจิทลั

