ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุป นี้เป็นส่ว นหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุ ป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษา
ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบ
แสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัท ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering - IPO)
บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: วันที่ 12, 14 – 15 ตุลาคม 2564)
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย:
ผู้เสนอขาย

: บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประเภทธุรกิจ

: จาหน่ายวรรณกรรมออนไลน์ซึ่งประกอบด้วย นิยาย การ์ตูน และหนังสือ

จานวนหุ้นที่เสนอขาย

: 70,000,000 หุ้ น คิ ดเป็น ร้ อ ยละ 25.93 ของจ านวนหุ้ น สามั ญที่อ อกและชาระแล้ ว
ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้
: การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ และไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป
เนื่องจากจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายในครั้งนี้มีจานวนจากัด โดยสัดส่วนการเสนอ
ขายหุ้นสามัญ มีดังนี้
1. เสนอขายต่อบุค คลตามดุลยพินิ จของผู้ จัดจาหน่ ายหลัก ทรัพย์ จ านวนไม่ต่ากว่ า
66,800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 24.74 ของจานวนหุ้นสามัญที่
ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
2. เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท จานวนไม่เกินกว่า
3,200,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่ เกินกว่าร้อยละ 1.19 ของจานวนหุ้นสามัญที่
ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจาหน่ายหุ้ น
สามัญในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่าย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3.6 การจอง การจาหน่าย
และการจัดสรร หัวข้อ 6.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

เงื่อนไขในการจัดจาหน่าย
เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขาย
หุ้น

: รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจานวน (Firm Underwriting)
: ผูจ้ ัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจาหน่ายหุ้น
ในครั้งนี้ โดยจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจานวนให้แก่ผู้จองซือ้ ทั้งหมดเมื่อเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
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(ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ
ตลาดทุน หรือการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสาคัญในธุรกิจหรือการดาเนินงานของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อ
การจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้ หรือในกรณีที่ภาวะตลาดหลักทรัพย์เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือ
(ง) เมื่อมีเหตุที่ทาให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือหน่วยงานราชการ สั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่
สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ หรือ
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 3 หัวข้อ 6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์)
: 2.80 บาทต่อหุ้น มูลค่าการเสนอขาย : 196,000,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อประชาชน
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานจนถึงวันเสนอขาย: ไม่มี
: 0.50 บาทต่อหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (par)
: 0.54 บาทต่อหุ้น (คานวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน
มูลค่าตามราคาบัญชี (Book
2564 จานวน 108.92 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุ้นที่ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมด
Value) ณ วันที่ 30 มิถุนายน
ของบริษัท ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ที่ 200 ล้านหุ้น)
2564
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์กับกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินและหรือกลุ่มผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น
การถือหุ้นระหว่างกัน การมีกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงินและหรือผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ดารง
ตาแหน่งเป็นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การกู้ยืมจากกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินและหรือกลุ่มผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ และความสัมพันธ์อื่นที่อาจทาให้ที่ปรึกษาทางการเงินและหรือผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ขาดความเป็นอิสระในการ
ทาหน้าที่  ไม่มี  มี...........................................................
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย:
การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในครั้งนี้กระทาโดยการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท ด้วย
วิธีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิ (Price to Earning Ratio : P/E) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ที่
ราคา 2.80 บาทต่อหุ้น จะคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ (P/E) เท่ากับ 66.67 เท่า โดยคานวณจากกาไรสุทธิ ในช่วง 12 เดือน
ย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 11.34 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุ้นสามัญที่ออก
และชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) จานวน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้
กาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิ (Price to Earning Ratio : P/E) ดังกล่าวคานวณจากผลประกอบการในอดีตของ
บริษัท ซึ่งอาจไม่สะท้อนถึงผลการดาเนินงาน หรือความสามารถในการทากาไรของบริษัททั้งในปัจจุบันและในอนาคต และไม่ได้
เป็นอัตราส่วนที่สามารถนามาเปรียบเทียบได้โดยตรงเนื่องจากเป็นอัตราส่วนในช่วงเวลาที่ต่างกัน
นอกจากนี้ ผู้ลงทุนควรคานึงถึงกรณีที่บริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลก่อนที่หุ้นสามัญของบริษัทจะเข้าจดทะเบียนใน
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาเสนอการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่ างกาลแก่ ผู้ถือ หุ้น ในอัตราหุ้ นละ 0.03 บาท จานวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็ นเงิ นจ านวน 6,000,000 บาท จากผล
ประกอบการของบริษัทงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564
ดังนั้น นักลงทุนควรพิจารณาถึงปัจจัยดังกล่าวประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period :
จานวนรวม 54,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจานวนหุ้นที่ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลัง
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai)
ตลาดรอง
: บริการ
กลุ่มอุตสาหกรรม
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน : เกณฑ์กาไรสุทธิ (Profit Test)
วัตถุประสงค์การใช้เงิน:
จานวนเงินที่ใช้
(ล้านบาท)
163.96

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ระยะเวลาที่ใช้เงิน
โดยประมาณ
ภายในปี 2564 – 2566

1. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการอาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์
วรรณกรรม ค่าใช้จ่ายในการแปลภาษา พิสูจน์อักษร และเกลา
สานวน เป็นต้น
2. เงินลงทุนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม
25.00
ภายในปี 2564 – 2565
188.96
รวม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท:
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40.00 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กาหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของบริษัท อย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจาเป็นและความ
เหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น
ของบริษัท เห็นสมควร และการดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์:
ด้วยความหลงไหลในงานวรรณกรรมและนิสัยรักการอ่านของคุณจรัญพัฒณ์ บุญยัง ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่
เด็ ก พร้อ มด้ ว ยปณิ ธ าณและความมุ่งมั่ น ที่ จะพั ฒนาสตาร์ ท อั พแพลตฟอร์ มออนไลน์ ( Startup Platform online) ประเภท
“แพลตฟอร์ม อ่าน-เขียนหนังสือ นิยาย การ์ตูน ออนไลน์ ” เพื่อเป็นทางเลือกแก่คนรุ่นใหม่ให้สามารถเข้าถึงสื่อบัน เทิงประเภท
งานวรรณกรรม นิยายและหนังสือได้ง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงถือกาเนิด
ขึ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท ด้วยการสนับสนุนด้านเงินทุนจากบริษัท กานดา พร็อพเพอร์
ตี้ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่มีแนวคิดที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษัท Startup ที่มีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
และมีศักยภาพต่อการลงทุนในอนาคต
บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อใช้ในการจัดจาหน่ายสื่อบันเทิงออนไลน์โดยมี
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ช่อ งทางจั ดจาหน่า ยหลั ก ผ่า นเว็ บ ไซต์ “Kawebook.com” และแอปพลิเ คชั่น “Kawebook” ซึ่ งมีงานวรรณกรรมออนไลน์ ที่
หลากหลาย ประกอบด้วยนิยาย การ์ตูนและหนังสือออนไลน์ โดยมีทั้งในส่วนที่เป็นวรรณกรรมแปลจากต่างประเทศอาทิเช่น
ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และวรรณกรรมจากผู้เขียนภายในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นในการสนับสนุน นักเขียน นัก
แปล และสานักพิมพ์ ให้สามารถมีรายได้อย่างมั่นคง โดยนักเขียน นักแปลและสานักพิมพ์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานประพันธ์
สามารถนาผลงานมาเผยแพร่ลงแพลตฟอร์ มของบริษั ทเพื่อ รับส่ว นแบ่งรายได้และเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย สาหรั บงาน
วรรณกรรมของบริษัทค่อนข้างมีความหลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของรสนิยมในการอ่าน ซึ่งสามารถ
จาแนกลักษณะการให้บริการตามเนื้อหาของงานวรรณกรรมได้ ดังนี้
แยกประเภทวรรณกรรมตามหมวด
1. งานวรรณกรรมประเภทหมวดรัก ซึ่งได้แก่ งานวรรณกรรมที่มีเนื้อหาหลักในเชิงที่มุ่งเน้นในเชิงอารมณ์ ความรู้สึ ก
ความรัก ซึ่งมีทั้งความรักความสัมพันธ์ในลักษณปกติระหว่างชายและหญิง ความรักความสัมพันธ์ระหว่างชายและชาย
(Yaoi) ความรักความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและหญิง (Yuri) เป็นต้น
2. งานวรรณกรรมประเภทหมวดมันส์ ซึ่งได้แก่ งานวรรณกรรมที่มีเนื้อหาหลักในเชิงผจญภัย กาลังภายใน แฟนตาซี เกม
ออนไลน์ แอคชั่น ไซไฟ เป็นต้น
3. งานวรรณกรรมประเภทหมวดลุ้น ซึ่งได้แก่ งานวรรณกรรมที่มีเนื้อหาหลักในเชิง สืบสวนสอบสวน ระทึกขวัญ เนื้ อหา
ลึกลับชวนติดตาม การเดินทางย้อนยุคข้ามเวลา เป็นต้น
4. งานวรรณกรรมประเภทหมวดทั่วไป งานวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ธรรมมะ เป็นต้น
แยกประเภทวรรณกรรมตามประเภทลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม
1. งานวรรณกรรมแปลที่ได้รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ งานวรรณกรรมที่บริษัทได้รับสิทธิในการแปลต้นฉบับ
งานวรรณกรรมจากภาษาต่างประเทศให้เป็นภาษาไทยซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทได้รับลิขสิทธิ์งานแปลภาษาต่างประเทศ
จากประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก โดยมีสานักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก อาทิเช่น Beijing Fantasy Aspect
of Network Technology , Guangzhou Alibaba Literature lnformation Technology, Hobby Japan , 71K , Zongheng,
Zhulang และ Qidian เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่สัญญาลิขสิทธิ์จะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 5 ปี ในขณะที่ก ระบวนการนับตั้งแต่
บริษัทได้รับสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์จนกระทั่งสามารถเริ่มสร้างรายได้จะใช้ระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.5 เดือน ซึ่ง
การดาเนินการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ประกอบด้วย การสรรหานักแปล การสรรหานักพิสูจน์อักษร เพื่อทยอยแปล
วรรณกรรมให้ได้จานวนหนึ่ง หลังจากนั้นจึงจะเริ่มเผยแพร่งานวรรณกรรม และรายได้จึงจะค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้นตาม
จานวนตอนที่ถูกปล่อยขาย
2. งานวรรณกรรมที่ถือลิขสิทธิ์โดยนักเขียนอิสระ ซึ่งได้แก่ งานวรรณกรรมที่บริษัทอนุญาตให้แก่นักเขียนอิสระทั่วไป
สามารถเผยแพร่งานวรรณกรรมผ่านแพลตฟอร์มของบริษั ท โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมยังคงเป็นของ
นักเขียนอิสระ ซึ่งนักเขียนอิสระสามารถนาวรรณกรรมของตนวางจาหน่ายผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทได้ทันทีหลังจาก
ตกลงทาสัญญากับกับบริษัท
3. งานวรรณกรรมไทยที่ได้รับสิทธิในการเผยแพร่จากนักเขียนอิสระ ซึ่งได้แก่ งานวรรณกรรมที่บริษัท ซื้อลิขสิทธิ์จาก
นักเขียนอิสระภายในประเทศฉบับภาษาไทยเพื่อนามาเผยแพร่ โดยวรรณกรรมดังกล่าวบริษัทสามารถเผยแพร่ผ่าน
แพลตฟอร์ มของบริ ษั ท ได้ ทั นที เ นื่ อ งจากต้น ฉบั บ เป็ น ภาษาไทย แต่ บ ริษั ท จะมี สิ ท ธิ ในการแปลและเผยแพร่ งาน
วรรณกรรมดั งกล่ า วเป็ น ภาษาต่ า งประเทศ ซึ่ งส่ ว นใหญ่ สั ญญาลิ ข สิ ท ธิ์ จ ะมี อ ายุ เ ฉลี่ ย ประมาณ 70 ปี ในขณะที่
กระบวนการในการแปลเป็น ภาษาต่า งประเทศเพื่อ จาหน่ ายจะมีลั กษณะใกล้เ คีย งกั บงานวรรณกรรมแปลที่ ได้ รั บ
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ลิขสิทธิ์จากต่างประเทศโดยใช้ระยะเวลาเฉลี่ยที่ประมาณ 6.5 เดือน
4. งานวรรณกรรมที่ได้รับสิทธิจากสานักพิมพ์ในประเทศ ซึ่งได้แก่ งานวรรณกรรมที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่
จากสานักพิมพ์ภายในประเทศ โดยมีสานักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก อาทิเช่น แจ่มใส พลับลิชชิ่ง , นานมีบุ๊ค, พู
นิก้า, เดกซ์เพรส, อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, เกรท มีเดีย เอเจนซี, พะโล้ พับลิซซิ่ง เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่สัญญา
ลิขสิทธิ์จะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 7 ปีและเมื่อสิ้นสุดสัญญาจะเป็นการต่ออายุลิขสิทธิ์ต่อเนื่องหากไม่มีการบอกยกเลิก
สัญญาจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ซึ่งวรรณกรรมดังกล่าวสามารถวางจาหน่ายผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทได้ทันทีหลังจากตก
ลงทาสัญญากับสานักพิมพ์ในประเทศ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ก่อนเสนอขายหุ้นต่อ เสนอขายกรรมการ ภายหลังเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชน
ผู้บริหาร และพนักงาน
ประชาชน
จานวน (หุ้น) ร้อยละ จานวน (หุ้น) ร้อยละ จานวน (หุ้น) ร้อยละ
102,000,000 51.00
102,000,000 37.78

1. บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จากัด A/
2. กลุม่ ครอบครัวบุญยัง1/ 2/ 3/
นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง
90,000,000 45.00 300,000
นายหัสฎางค์ บุญยัง
6,000,000 3.00
นางสาวอรุณี พูลมาสิน
2,000,000 1.00
300,000
นายอิสระ บุญยัง
300,000
รวมกลุ่มครอบครัวบุญยัง
98,000,000 49.00 900,000
3. นางสาวณิชา พูลมาสิน
300,000
4. นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล
300,000
5. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์
300,000
6. นางจิราภรณ์ เล้าเจริญ
300,000
7. นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล
300,000
8. นายทินพันธุ์ สิริประภาวรรณ
55,000
9. นางสริตา ตุ้มสกุล
15,000
10. นางสาวสุนิตา ยังมี
30,000
รวมจานวนหุ้นก่อนเสนอขาย
200,000,000 100.00
รวมจานวนหุ้นที่เสนอขายต่อกรรมการ และผู้บริหาร
2,500,000
จานวนหุ้นที่เสนอขายต่อพนักงานของบริษัท
700,000
4/
รวมจานวนหุ้นที่เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท 3,200,000
จานวนหุ้นที่เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายและผู้มีอุปการคุณของบริษัท
รวมจานวนหุ้นหลังการเสนอขายหลักทรัพย์

9.38 90,300,000 33.44
6,000,000 2.22
9.38 2,300,000 0.85
9.38
300,000
0.11
28.13 98,900,000 36.63
9.38
300,000
0.11
9.38
300,000
0.11
9.38
300,000
0.11
9.38
300,000
0.11
9.38
300,000
0.11
1.72
55,000
0.02
0.47
15,000
0.01
0.94
30,000
0.01
202,500,000 75.00
78.13
-5/
-5/
21.88
700,000
0.26
100.00
66,800,000 24.74
270,000,000 100.00

หมายเหตุ :
1/ นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง เป็นน้องชายของ นายหัสฎางค์ บุญยัง นายหัสกร บุญยัง และเป็นบุตรของนายอิสระ บุญยังและ
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2/
3/
4/

5/

นางสาวอรุณี พูลมาสิน
นางสาวอรุณี พูลมาสิน เป็นภรรยาของ นายอิสระ บุญยัง และเป็นมารดาของ นายหัสฎางค์ บุญยัง นายหัสกร บุญยัง
และ นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง
นายอิสระ บุญยัง เป็นสามีของ นางสาวอรุณี พูลมาสิน เป็นบิดาของของ นายหัสฎางค์ บุญยัง นายหัสกร บุญยัง และ
นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง และเป็นน้องชายของ นายบรรณศิษฐ์ บุญยัง
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้มีมติมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มี
อานาจกาหนดเงื่อนไข รายละเอียด และดาเนินการใด ๆ อันจาเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุก
ประการ และมีอานาจที่จะเสนอขายหุ้นดังกล่าวครั้งเดียวเต็มจานวนหรือ เสนอขายเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ โดยให้พิจารณา
สภาวะตลาดเป็ น เกณฑ์ รวมถึ งให้ มีอานาจจั ดทาลงนาม ส่ งมอบ ค าขออนุญาตและเอกสารประกอบ เพื่ อ ยื่ น ต่ อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทาสัญญา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการดังกล่าว ซึ่งต่อมาคณะกรรมการบริหารได้ทาการจัดสรรจานวนหุ้นที่เสนอขายต่อ
กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและได้แจ้งรายงานการจัดสรรที่เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหารและ/
หรือพนักงานของบริษัทดังกล่าวต่อที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564
ถูกนาไปคานวณรวมตามจานวนรายชื่อของกรรมการ ผู้บริหารแต่ละราย

A/ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัท มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น1/ 2/ 3/
จานวนหุ้น
ร้อยละ
1. นายอิสระ บุญยัง
35,060,000
43.83
2. บริษัท กานดา เดคคอร์ จากัดB/
24,000,000
30.00
3. นางสาวอรุณี พูลมาสิน
11,940,000
14.93
4. นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง
3,000,000
3.75
5. นายหัสกร บุญยัง
3,000,000
3.75
6. นายหัสฎางค์ บุญยัง
3,000,000
3.75
รวม
80,000,000
100.00
B/ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัท กานดา เดคคอร์ จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัทผ่านบริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จากัด มี
รายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น1/ 2/ 3/
จานวนหุ้น
ร้อยละ
1. นายอิสระ บุญยัง
13,980,000
69.90
2. นางสาวอรุณี พูลมาสิน
4,000,000
20.00
3. นายบรรณศิษฐ์ บุญยัง
2,020,000
10.10
รวม
20,000,000
100.00
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คณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อคณะกรรมการ
ตาแหน่ง
1. นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล
ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางจิราภรณ์ เล้าเจริญ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายอิสระ บุญยัง
กรรมการ
5. นางสาวอรุณี พูลมาสิน
กรรมการ
6. นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง
กรรมการ
7. นางสาวณิชา พูลมาสิน
กรรมการ
8. นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล
กรรมการ
โดยมีนางมาลินี ทองประเสริฐเป็นเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ : กรรมการทุกท่านผ่านการอบรม- Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง นายอิสระ บุญยัง นางสาวอรุณี พูลมาสิน นางสาวณิ
ชา พูลมาสิน กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญบริษัท
สรุปปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท :
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
 ความเสี่ยงจากเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั
บริษัท มีการพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นสาระสาคัญตามลักษณะเฉพาะของธุรกิจ ทาให้หากระบบ
ดังกล่าวเกิดความผิดพลาดหรือไม่สามารถใช้การได้ อาจส่งผลให้การดาเนินงานของบริษัทหยุดชะงัก หรือหากเกิด
การรั่ว ไหลของข้อ มูลบริ ษัทและลูกค้ า อาจส่งผลต่อผลการดาเนิน งาน สถานะการเงินในภาพรวมของบริ ษัทและ
โอกาสทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทได้
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากวรรณกรรมที่ได้รับความนิยม
เนื่องจากวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมมักจะได้รับการตอบรับจากผู้อ่านในจานวนที่มากกว่าวรรณกรรมเรื่องทั่วไป
โดยเฉพาะวรรณกรรมที่ ประสบความสาเร็ จในต่ างประเทศอาทิ เ ช่ น เรื่ อ ง อสู รพลิ ก ฟ้า หมื่ นอสู ร ก้มกราบ เทพ
จักรพรรดิเจ้าพิภพ ราชาแห่งสวรรค์และปฐพี และสดุดีมหาราชา เป็นต้น โดยรายได้ของวรรณกรรม 10 อันดับแรก
ในช่วงปี 2561 – 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 46.57 – 85.72 ของรายได้จาก
การจาหน่ายวรรณกรรมในงวดเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงในกรณีที่งานวรรณกรรมดังกล่าวจบลงหรือการที่
บริษัทไม่สามารถต่ออายุลิขสิทธิ์หรือสรรหาวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่มีได้รับความนิยมเช่นเดียวกันกับวรรณกรรมขายดี
เรื่องดังกล่าวได้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ โดย บริษัทจะมีงานวรรณกรรมขายดี
บางเรื่องที่จะหมดอายุตามสัญญาลิขสิทธิ์เป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม ปี 2565 ซึ่งรวมถึงวรรณกรรมเรื่อง “อสูรพลิก
ฟ้า” ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ขายดีอันดับหนึ่งของบริษัท อย่างไรก็ตาม ก่อนที่วรรณกรรมจะหมดอายุตามสัญญาลิขสิทธิ์
ฝ่ายบรรณาธิการจะส่งรายงานรายชื่อและอายุลิขสิทธิ์คงเหลือให้ฝ่ายบริหารทราบล่วงหน้า และเมื่อระยะเวลาลิขสิทธิ์
ใกล้สิ้นสุดลงฝ่ายบรรณาธิการและฝ่ายการตลาดจะทาการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนส่งให้แก่คณะกรรมการ
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บริหารเพื่อพิจารณาว่าจะตัดสินใจต่ออายุลิขสิทธิ์หรือยุติการเผยแพร่
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการอ่านหนังสือของผู้บริโภคและอาจส่งผลให้รายได้ของธุรกิจไม่เป็น ไปตามประมาณการไว้และส่งผล
กระทบถึงการดาเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจาก ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ช่องทางในการอ่านงานวรรณกรรมและ
หนังสือในรูปแบบอื่นที่ หรือวิธีทางเลือกอื่นๆ ที่ให้ความสะดวกสบายและต้นทุนที่ถูกกว่าในอนาคต
ความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์
เนื่องจากการให้บริการหลักของบริษัทเป็นการให้บริการจัดจาหน่าย นิยาย การ์ตูนและหนังสือ ผ่านระบบออนไลน์
ซึ่งถือเป็นบริการที่สามารถทาซ้าหรือดัดแปลงได้ง่าย เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถคัดลอกเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่ วน
จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัทและนาไปเผยแพร่ต่ออีกทอด ดังนั้น หากบริษัทปราศจากระบบการป้องกันที่
ดีเพียงพอ อาจทาให้บริษัทถูกละเมิด โดยบุคคลอื่นนาผลงานของบริษัทไปใช้ในการ เผยแพร่ ดัดแปลง หรือทาซ้า โดย
ที่บริษัทไม่อนุญาต ซึ่งอาจส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจหรือภาพลักษณ์ของบริษัทให้เกิดความเสียหายได้
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง
ธุรกิจของบริษัทค่อนข้างมีความซับซ้อนและต้องอาศัยการเชื่อมโยงของเทคโนโลยีเข้ากับส่วนงานต่างๆ บริษัทจึงมี
การพึ่งพาทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูง บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบการดาเนินงาน ซึ่งกรณีที่บริษัทสูญเสียบุคลากรเฉพาะทางดังกล่าว อาจทาให้ส่งผลให้การดาเนินธุรกิจของ
บริษัทหยุดชะงักและอาจส่งผลต่อผลการดาเนินงาน สถานะการเงินในภาพรวมของบริษัทและโอกาสทางธุรกิจใน
อนาคตของบริษัทได้
ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ถึงแม้ ณ ปัจจุบัน ผู้ประกอบการจาหน่ายงานวรรณกรรมและหนังสือออนไลน์ในอุตสาหกรรมจะมีจานวนน้อยรายแต่
เนื่องจากระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบการติดต่อสื่อสารและราคาของสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตที่มีราคาถูกลง
ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
สามารถใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างธุรกิจได้ง่ายโดยใช้เงินทุนจานวนไม่สูงนักจึงทาให้มีกาแพงการเข้ามา
แข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม(Barrier of entry) ต่า ดังนั้น จึงมีโอกาสที่การแข่งขันในอุตสาหกรรมจะ
รุนแรงขึ้นได้ในอนาคตจากการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่
ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)
ในการเข้าใช้บริการเพื่ออ่านวรรณกรรมของบริษัทแบบเต็มรูปแบบนั้น บริษัทกาหนดให้ผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูล
พื้นฐานเพื่อสมัครสมาชิกซึ่งประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล, วันเกิด, เพศ, อีเมล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการให้บริการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บสะสมและประมวลผลที่ Server ของบริษัทผ่านผู้ให้บริการ Cloud Server
นอกจากนี้ พนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกเพื่อนาข้อมู ลในส่วนที่จาเป็นมาใช้ใน
การให้บริการแก่สมาชิก ดังนั้น หากบริษัทขาดระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอด้านระบบการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลสมาชิก จึงทาให้ บริษัทมีความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562 (“PDPA”) และจะส่งผลให้เกิดความเสียหายตามมาทั้งจาก โทษทางปกครอง โทษทางอาญาและโทษทาง
แพ่ง ซึ่งบริษัทต้องชดใช้ค่าความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล โดย PDPA คาดว่าจะมีผลบังคับทางกฎหมายในวันที่ 1
มิถุนายน 2565 ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา
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2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสัญญาลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม จากเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมที่บริษัทให้บริการและจาหน่ายเป็นลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมที่บริษัทซื้อและนาเข้าจากทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทได้รับสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงในการเป็นผู้จัดจาหน่ายหรือให้บริการ
แปลเป็นภาษาไทยเพื่อจาหน่าย โดยสิทธิ์ที่บริษัทได้รับจากเจ้าของสิทธิ์ส่วนใหญ่มีอายุสัญญา 3 – 5 ปี แล้วแต่ตกลง
ตามเงื่อนไข ซึ่งเมื่อสิทธิ์ที่บริษัทได้รับหมดอายุแล้วหากบริษัทต่อสัญญาระยะเวลาการได้สิทธิ์ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงใน
ขณะนั้น ดังนั้น หากบริษัทไม่ได้รับการต่อสิทธิ์หรือไม่สามารถหาลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมเรื่องใหม่ ๆ เพิ่มเติมได้ อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทเป็นอย่างมาก
 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถสร้างรายได้จากลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม
สินทรัพย์ไ ม่มีตัวตนถือเป็นสิ นทรัพย์หลั กในการดาเนินธุ รกิจของบริษัทซึ่งมี จานวนเพิ่มขึ้นอย่า งต่อเนื่อ งตามการ
ลงทุนในแต่ละปี โดยในปี 2561 -2563 และงวด 6 เดือนปี 2564 บริษัทมีการลงทุนในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์
งานวรรณกรรมจานวน 1.44 ล้านบาท 11.18 ล้านบาท จานวน 22.07 ล้านบาท และ 11.54 ล้านบาท ตามลาดับ ส่งผล
ให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทเงินลงทุนในลิขสิทธิ์ ค่าแปลและค่าพิสูจน์อั กษรหลังค่าตัดจาหน่ายงานลิขสิทธิ์ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 38.81 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว จะถูกตัดจาหน่ายแบบเส้นตรงตาม
อายุของสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับสิทธิ์ ดังนั้น หากบริษัทไม่สามารถสร้างรายได้จากลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมที่
มี อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
 ความเสี่ยงจากการซื้อลิขสิทธิ์วรรณกรรมต่างประเทศผ่านตัวแทนจาหน่ายลิขสิทธิ์จานวนน้อยราย
ข้อจากัดของความเข้าใจด้านภาษาเชิงลึก ข้อจากัดด้านกฎระเบียบของประเทศต้นฉบับ และความไว้วางใจซึ่งกันและ
กันระหว่างสานักพิมพ์ต่างประเทศและบริษัท ทาให้ส่วนใหญ่แล้วสานักพิมพ์ต่างประเทศจะกาหนด หรือขอความ
ร่วมมือให้บริษัทติดต่อเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ของวรรณกรรมผ่านตัวแทนจาหน่ายลิขสิทธิ์ ซึ่งในการติดต่อซื้อลิขสิทธิ์นั้น จะ
เริ่มต้นจากตัวแทนจาหน่ายลิขสิทธิ์ในประเทศจะทาหน้าที่ในการติดต่อและประสานงานกับตัวแทนจาหน่ายลิขสิทธิ์
ในต่างประเทศเพื่อประสานงานกับสานักพิมพ์หรือเจ้าของลิขสิ ทธิแ์ ต่ละประเทศ โดยในปี 2563 และงวด 6 เดือนแรก
ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากวรรณกรรมที่ผ่านตัวแทนสัญญาลิขสิทธิ์จานวนร้อยละ 73.14 และร้อยละ 74.68 ของรายได้
รวมจากการจาหน่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้บริการผ่านตัวแทนจาหน่ายลิขสิทธิ์ โดยเป็นตัวแทนจาหน่ายลิขสิทธิ์ใน
ต่างประเทศจานวน 1 ราย และตัวแทนจาหน่ายลิขสิทธิ์ในประเทศไทยจานวน 1 ราย จึงทาให้บริษัทมีความเสี่ยงใน
กรณีที่ บ ริษั ทไม่ สามารถติ ดต่อ หรือ ใช้ บ ริก ารตั วแทนจ าหน่ ายลิ ขสิ ทธิ์ ดังกล่ าว ซึ่ งอาจส่งผลกระทบให้บ ริ ษัท ไม่
สามารถติดต่อหรือทาสัญญากับเจ้าของสานักพิมพ์ต่างประเทศซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์วรรณกรรมได้
3. ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก
 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงาน
4. ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย์
 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจมีข้อจากัดในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอนาคต

หน้าที่ 9

สรุปผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินที่สาคัญ :
สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญ
งบกาไรสุทธิ
รายได้จากการบริการ (ล้านบาท)
ต้นทุนบริการ (ล้านบาท)
กาไรขั้นต้น (ล้านบาท)
รายได้อื่น/1(ล้านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
กาไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/2 (บาท)
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (เท่า)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ร้อยละ)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

42.52
19.23
23.29
0.86
12.44
1.56
54.78
28.31
0.68
77.17

73.49
33.27
40.23
2.28
14.05
1.76
54.73
17.67
1.24
47.91

134.37

93.60

78.42
34.95
43.48
1.37
13.99
0.17
55.44
18.37
0.19
16.54
21.67

6 เดือนแรก
ปี 2563
38.05
16.74
21.31
0.49
10.05
0.06
55.31
26.08
0.46
39.05
64.11

6 เดือนแรก
ปี 2564
45.43
19.57
25.87
0.51
7.40
0.03
56.30
16.10
0.20
11.09
13.24

หมายเหตุ :
1/ รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากตัวแทนรับชาระเงินสุทธิ เป็นต้น
2/ คานวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยหารกาไรสุทธิสาหรับงวดด้วยจานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญ
ที่ออกในระหว่างปี
สรุปฐานะทางการเงินที่สาคัญ
ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 30 มิถุยายน 2564
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
2.44
9.34
3.72
11.41
47.38
34.70
46.98
36.07
/1
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
4.04
15.50
13.19
40.48
30.54
22.37
41.24
31.66
สินทรัพย์รวม
26.07 100.00
32.58 100.00 136.56 100.00 130.26 100.00
หนี้สินรวม
10.58
40.61
18.05
55.39
22.03
16.13
21.34
16.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น
15.48
59.39
14.53
44.61
114.52
83.87
108.92
83.62
หมายเหตุ :
1/ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลักของบริษัทได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์วรรณกรรมโดยมีจานวน 3.29 ล้านบาท 12.67
ล้านบาท 28.50 ล้านบาทและ 38.81 ล้านบาท ในปี 2561 – 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 ตามลาดับ
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อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)1/
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (วัน)2/
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยตัดผลกระทบจากรายได้รับล่วงหน้า 3/ (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
วงจรเงินสดตัดผลกระทบจากรายได้รับล่วงหน้า3/ (วัน)

1.85
0.58
6
74
55
(68)
(49)

0.87
0.41
8
112
84
(104)
(76)

2.39
2.39
13
139
102
(126)
(89)

งวด 6 เดือน
แรกปี 2564
1.69
1.68
17
122
86
(105)
(69)

หมายเหตุ:

1/ ลูกหนี้การค้าหลักของบริษัทได้แก่ มูลค่าเงินที่ลูกค้าเติมเงินผ่านตัวแทนรับชาระเงิน อาทิเช่น บัตรเครดิต , Google , Apple แต่บริษัท
ยังไม่ได้รับเงินจากตัวแทนเนื่องจากยังไม่ถึงรอบการจ่ายชาระตามข้อตกลง โดยลูกหนี้การค้าดังกล่าวจะได้เครดิตเทอมขึ้นอยู่กับรอบ
การจ่ายเงินของตัวแทนรับชาระเงินที่อยู่ระหว่าง 1 – 31 วัน ซึ่งบริษัทกาหนดนโยบายไม่เกิน 31 วัน
2/ บริษัทดาเนินธุรกิจให้บริการจาหน่ายนิยายและ E-Book Online โดยลูกค้าจะต้องเติมเงินเข้าสู่ระบบในลักษณะของเงินจ่ายล่วงหน้า
(Pre-paid) ซึ่งเงิน Pre-paid ของลูกค้าดังกล่าวจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินของบริษัท และเงิน Pre-paid จะถูกรับรู้เป็นรายได้
ในแต่ละงวดตามการใช้กาลังใจเมื่อลูกค้าซื้องานวรรณกรรม จึงทาให้ระยะเวลาชาระหนี้ของบริษัทมีระยะเวลาค่อนข้างนานเฉลี่ยที่
74-139 วัน ในปี 2561- ปี2563 และงวด 6 เดือนปี 2564 ซึ่งหากตัดผลกระทบจากรายได้รับล่ วงหน้าดังกล่าวบริ ษัทจะมีระยะเวลา
ชาระหนี้เฉลี่ยลดลงเป็น 55 – 102 วัน ในปี 2561- ปี2563 และงวด 6 เดือนปี 2564 ตามลาดับ
3/ จากข้อมูล ตาม 1/ 2/ ซึ่งแสดงให้เห็น ถึงสาเหตุ ที่บริษัทมี ระยะเวลาการรับ ชาระเงิน จากลูกหนี้การค้าและระยะเวลาการขายสินค้ า
ค่อนข้างสั้น ประกอบกั บระยะเวลาการช าระหนี้ ที่ค่อนข้ างยาว ท าให้ วงจรเงิน สดของบริษั ทติ ดลบ โดย ณ 31 ธัน วาคม 2561 –
31 ธันวาคม 2563 และณ 30 มิถุนายน 2564 วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของบริษัทอยู่ที่ (68) วัน (104) วัน (126) วันและ (105) วัน
และหากตัดผลกระทบจากรายได้รับล่วงหน้าซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาชาระหนี้ของบริษัทสั้นลงเล็กน้อยวงจรเงินสด (Cash Cycle) ของ
บริษัทจะอยู่ที่ (49) วัน (76) วัน (89) วันและ (69) วันตามลาดับ ในขณะที่ษริษัทไม่ได้นาระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยมาพิจารณาใน
การคานวณวงจรเงินสด (Cash Cycle) เนื่องจากบริษัทมีสินค้าคงเหลือประเภทนิยายอยู่ในสต็อค เพียง 7 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้เป็นสินค้าที่จัดพิมพ์และจัดจาหน่ายสาหรับใช้ในการทาการตลาดและจัดกิจกรรมเท่านั้น จึงทาให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของ
บริษัทมีมูลค่าที่ต่ามากและไม่สะท้อนต่อภาพการดาเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเน้นการขายวรรณกรรมออนไลน์โดยไม่จาเป็นต้องมี
สต็อคสินค้า
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ภาพรวมการดาเนินงานของบริษัท
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทนั้นจะอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 - 31 ธันวาคม2563 และ 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดังนี้
แผนภาพที่ 16.1 สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญในปี 2561 – 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 และปี 2564
90.00

80.00

78.42

73.49

70.00

ล้ านบาท

60.00
50.00

42.52

40.23

40.00

30.00

43.48

23.29

20.00

45.43
38.05
21.31

14.05

12.44

13.99

10.05

10.00

25.87
7.40

0.00

ปี

ปี
รายได้จากการบริ การ

ปี
กาไรขั้นต้น

งวด เดือนปี

งวด เดือนปี

กาไรสุทธิ

บริษัทมีรายได้จากการบริการในปี 2561 – ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 จานวน 42.52 ล้านบาท จานวน 73.49
ล้านบาท จานวน 78.42 ล้านบาทและจานวน 45.43 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจากงวดก่อนหน้าร้อยละ
72.84 ร้อยละ 6.71 และร้อยละ 19.40 ในปี 2562 ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 ตามลาดับ
ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการบริการเท่ากับ 73.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 30.97 ล้านบาท หรือคิด
เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.84 จากปีก่อนหน้า โดยการปรับตัวที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุสาคัญมาจาก 1) ความสาเร็จในการ
จาหน่ายงานวรรณกรรมในหมวดมันส์อาทิเช่น อสูรพลิกฟ้า หมื่นอสูรก้มกราบ เทพจักรพรรดิเจ้าพิภพ ราชาแห่งสวรรค์และ
ปฐพี และสดุดีมหาราชา เป็นต้น โดยงานวรรณกรรมดังกล่าวเป็นงานวรรณกรรมในหมวดมันส์ที่บริษัทได้วางจาหน่ายในช่วง
ปี 2560 และเริ่มรับรู้รายได้ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งงานวรรณกรรมดังกล่าวเป็นวรรณกรรมแปลซึ่งมีเนื้อเรื่องที่สนุกและน่า
ติดตามจึงทาให้ได้รับความนิยมจากกลุ่มนักอ่านและมีจานวนฐานของสมาชิกที่ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรายได้จากงาน
วรรณกรรมในหมวดมันส์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.44 ของรายได้รวมจากงานวรรณกรรม 2) จานวนงานวรรณกรรมที่บริษัท
ซื้อลิขสิทธิ์และวรรณกรรมของนักเขียนภายในประเทศมีจานวนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 บริษัทมีงานวรรณกรรมที่จาหน่ายได้
จานวน 1,108 เรื่องขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีจานวน 235 เรื่องหรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 341.49
ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการบริการเท่ากับ 78.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 4.93 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราการเพิ่มขึ้น ร้อ ยละ6.71 จากปี ก่อ นหน้า โดยการปรับ ตัว ที่เ พิ่มขึ้น ดังกล่ าวมี สาเหตุส าคั ญมาจาก 7) การจ าหน่า ยงาน
วรรณกรรมที่ต่อเนื่องมาจากปี 2560 ในหมวดมันส์อาทิเช่น อสูรพลิกฟ้า หมื่นอสูรก้มกราบ ราชาแห่งสวรรค์และปฐพี และงาน
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วรรณกรรมที่วางจาหน่ายในปี 2561 อาทิเช่น เคล็ดกายานวดารา เทพสายฟ้าราชาสงคราม ตานานราชามังกร เป็นต้น โดยงาน
วรรณกรรมดังกล่าวเป็นงานวรรณกรรมในหมวดมันส์ที่บริษัทได้วางจาหน่ายในช่วงปี 2560 – 2561 และเริ่มรับรู้รายได้ต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบันซึ่งงานวรรณกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่ยังไม่จบตอนจึงทาให้มีจานวนฐานของสมาชิกที่ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยรายได้จากงานวรรณกรรมในหมวดมันส์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.32 ของรายได้รวมจากงานวรรณกรรม 2) จานวนงาน
วรรณกรรมที่ บริ ษั ทซื้ อ ลิข สิ ทธิ์ แ ละวรรณกรรมของนัก เขีย นภายในประเทศมี จ านวนเพิ่ มขึ้ น โดยในปี 2563 บริ ษั ทมี งาน
วรรณกรรมที่จาหน่ายได้จานวน 2,132 เรื่องขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจานวน 1,103 เรื่องหรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ
93.29 นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทยังเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายไปยังเว็บไซต์เพื่อนบ้านจึงทาให้สามารถขยายช่องทางการจัด
จาหน่ายได้มากขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุน
งวด 6 เดือนแรกปี 2564 บริ ษัทมีรายได้จ ากการบริการเท่า กับ 45.43 ล้านบาท เพิ่ มขึ้นจากงวดเดีย วกันของปีก่อ น
จานวน 7.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.46 จากปีก่อนหน้า โดยการปรับตัวที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุ
สาคัญมาจาก 7) การจาหน่ายงานวรรณกรรมที่ต่อเนื่องมาจากปี 2560 ในหมวดมันส์อาทิเช่น อสูรพลิกฟ้า หมื่นอสูรก้มกราบ
และงานวรรณกรรมที่ วางจาหน่ายในปี 2561 อาทิเช่น เทพยุทธแห่งใต้หล้า เคล็ดกายานวดารา เป็นต้น โดยงานวรรณกรรม
ดังกล่าวเป็นงานวรรณกรรมในหมวดมันส์ที่บริษัทได้วางจาหน่ายในช่วงปี 2560 – 2561 นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้เพิ่มเติมจาก
วรรณกรรมที่เริ่มวางจาหน่ายในปี 2562 – 2563 ที่ได้รับความนิยม อาทิเช่น แพทย์หญิงหมื่นพิษ ปกรณัมรักข้ามภพ เป็นต้น โดย
งานวรรณกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่ยังไม่จบตอนจึงทาให้มีจานวนฐานของสมาชิกที่ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรายได้จาก
งานวรรณกรรมในหมวดมันส์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.27 ของรายได้รวมจากงานวรรณกรรม 2) จานวนงานวรรณกรรมที่
บริษัทซื้อลิขสิทธิ์และวรรณกรรมของนักเขียนภายในประเทศมีจานวนเพิ่มขึ้น โดยในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 บริษัทมีงาน
วรรณกรรมที่จาหน่ายได้จานวน 1,404 เรื่องใกล้เคียงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ที่มีจานวน 1,434 เรื่องหรือคิดเป็น
อัตราลดลงร้อยละ 2.09 นอกจากนี้ ในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 บริษัทยังเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายไปยังเว็บไซต์เพื่อนบ้านจึง
ทาให้สามารถขยายช่องทางการจัดจาหน่ายได้มากขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุน
ทั้งนี้ เมื่อ พิจารณาสั ดส่ว นรายได้จ าแนกตามประเภทลิ ขสิ ทธิ์ จะพบว่ าโครงสร้ างรายได้ หลั กของบริษั ทจะมาจาก
วรรณกรรมแปลที่ได้รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 73.81 – 91.67 ในช่วงปี 2561 – 2563 และงวด
หกเดือนแรกของปี 2564 เนื่องจากวรรณกรรมแปลที่ ได้รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศดังกล่าวเคยประสบความสาเร็จและได้รับ
ความนิยมในต่างประเทศมาก่อน จึงทาให้เมื่อนามาแปลและเผยแพร่ภายในประเทศแล้วจึงมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จและ
ได้รับความนิยมในหมู่นักอ่านเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ หากวรรณกรรมของบริษัทเรื่องใดก็ตาม ได้รั บความนิยมจากผู้อ่านและติด
อันดับวรรณกรรมขายดี จะทาให้ยอดรายได้จากการจาหน่ายวรรณกรรมในเรื่องนั้นมีความแตกต่างจากการจาหน่ายวรรณกรรม
ทั่วไปจานวนมาก โดยรายได้ของวรรณกรรม 10 อันดับแรกของบริษัทในช่วงปี 2561 – 2563 และงวดหกเดือนแรกของปี 2564
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 46.57 – 85.72 ของรายได้จากการจาหน่ายวรรณกรรม ดังนั้น หากรายได้จากวรรณกรรมขายดี
ดังกล่าวได้รับความนิยมที่ลดลงจึงอาจส่งผลต่อภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษัทให้ปรับตัวลดลงได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแนวโน้มของสัดส่วนรายได้จากวรรณกรรมที่ขายดี 10 อันดับแรกในแต่ละงวดต่อรายได้
จากการบริการในแต่ละปีจะพบว่า มีแนวโน้มที่ลดลงโดยมีสัดส่วนร้อยละ 85.72 ร้อยละ 65.53 ร้อยละ 52.68 และร้อยละ 46.57
ในช่วงปี 2561 – 2563 และงวดหกเดือนแรกของปี 2564 ตามลาดับ ในขณะที่บริษัทมีรายได้จากวรรณกรรมที่เป็นลิขสิทธิ์ของ
สานักพิมพ์ต่างประเทศรายใหญ่รายหนึ่งที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่ของวรรณกรรมขายดีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.28 ร้อย
ละ 57.63 ร้อยละ 43.23 และร้อยละ 35.27 ของรายได้จากการจาหน่ายวรรณกรรมในปี 2561 – 2563 และงวดหกเดือนแรกของปี
2564 โดยสัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตามลาดับ ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทที่ต้องการลดการพึ่งพิง
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วรรณกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยทาการเพิ่มจานวนวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศเข้ามาต่อเนื่อง นอกจากนี้
บริษัทยังมุ่งมั่นในการสนับสนุน นักเขียน นักแปล และสานักพิมพ์ ให้สามารถมีรายได้อย่างมั่นคง โดยนักเขียนอิสระ นักแปล
และสานักพิ มพ์ สามารถน าผลงานลิ ขสิ ทธิ์ข องตนมาเผยแพร่ลงบนเว็ บไซต์ข องบริษั ทเพื่อ รับส่ วนแบ่ งรายได้แ ละเพิ่มช่อ ง
ทางการจัดจาหน่ายซึ่งจะก่อให้เกิดการขยายตัวของจานวนงานวรรณกรรมซึ่งจะช่วยให้บริ ษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตอีก
ทางหนึ่งด้วย
ในปี 2561 – ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 บริษัทมีต้นทุนบริการจานวน 19.23 ล้านบาท จานวน 33.27 ล้าน
บาท จานวน 34.95 ล้านบาท และจานวน 19.57 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 44.32 ร้อยละ 43.90 ร้อยละ 43.80 และร้อย
ละ 42.58 ของรายได้รวมงวดดังกล่าว ตามลาดับ ในขณะที่กาไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2561 – ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี
2564 มีจานวน 23.29 ล้านบาท จานวน 40.23 ล้านบาท จานวน 43.48 ล้านบาทและจานวน 25.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
กาไรขั้นต้นร้อยละ 54.78 ร้อยละ 54.73 ร้อยละ 55.44 และร้อยละ 56.93 ตามลาดับ โดยต้นทุนการบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ต้นทุนในการซื้อลิขสิทธิ์วรรณกรรมจะถูกตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงในมูลค่าที่เท่ากันตลอดระยะเวลาที่บริษัทถือครองลิขสิทธิ์
จึงทาให้การรับรู้รายได้และต้นทุนไม่สอดคล้องกันตามระยะเวลา โดยต้นทุนบริการหลักของบริษัทประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ซึ่ง
ได้แก่ ค่าลิขสิ ทธิ์ตัดจาหน่า ย ค่าดูแลเว็บ ไซต์ และต้น ทุนผันแปรซึ่งไก้แก่ ค่าแปลนิยาย ค่าจ้างพิสูจน์อักษร ค่าตอบแทนแก่
ผู้เขียนนิยาย เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่ายในปี 2561 – ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 มีจานวน 3.67 ล้านบาท จานวน 10.39
ล้านบาท จานวน 4.22 ล้านบาท และจานวน 2.27 ล้านบาท ตามลาดับ เมื่อพิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่ายต่อ
รายได้รวมของบริษัทจะพบว่า สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 8.45 ร้อยละ 13.72 ร้อยละ 5.29 และร้อยละ 4.93 ตามลาดับ โดย
ค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่ายปี 2562 มีจานวนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากในปีดังกล่าวบริษัทมีนโยบายที่จะขยายฐาน
ลูกค้าและเน้นการสร้างการรับรู้ในแบรนด์สินค้า บริษัทจึงใช้งบประมาณด้านการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ค่อนข้างมาก
ในขณะที่ในปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 บริษัทลดค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาลงตามแผนธุรกิจเนื่องจากต้องการใช้
งบประมาณส่วนใหญ่ไปที่การซื้อลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมเพื่อเพิ่มสินค้าและบริการให้มีความหลากหลายมากขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 – ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 มีจานวน 5.17 ล้านบาท จานวน 13.89 ล้าน
บาท จานวน 23.03 ล้านบาทและจานวน 15.25 ล้านบาท ตามลาดับ เมื่อพิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้
รวมของบริษัทจะพบว่า สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 11.92 ร้อยละ 18.34 ร้อยละ 28.86 และร้อยละ 33.19 ตามลาดับ โดยในปี
2562 ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อ น
จานวน 8.72 ล้านบาท จานวน 9.13 ล้านบาท และจานวน 7.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 168.66 ร้อยละ 65.72
และร้อยละ 90.80 ตามลาดับ ซึ่งมี สาเหตุห ลักมาจาก ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจานวนพนักงานเพื่ อ
รองรับการขยายงาน ค่าโบนัสพนักงาน ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบภายใน ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น
ของกรรมการ ค่าบริการที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าบริการที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท
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แผนภาพที่ 16.2 อัตราส่วนความสามารถในการทากาไรที่สาคัญของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2561 – 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี
2564
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บริษัทมีกาไรสุทธิในปี 2561 – ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 เท่ากับจานวน 12.44 ล้านบาท จานวน 14.05 ล้าน
บาท และจานวน 13.99 ล้านบาทและจานวน 7.40 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 28.68 ร้อยละ 18.54
ร้อยละ 17.53 และร้อยละ 16.10 ตามลาดับ โดยในปี 2562 และในปี 2563 กาไรสุทธิมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่ว ง
เดียวกันของปีก่อน จานวน 1.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.89 มีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการจาหน่าย
วรรณกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นหลัก ในขณะที่ในปี 2563 และงวด 6 เดือนปี 2564 กาไรสุทธิมีการปรับตัวลดลงจานวน 0.06 ล้าน
บาท และ 2.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.43 และร้อยละ 26.39 ตามลาดับ
เนื่องจากถึงแม้บริษัทจะมีรายได้จากการจาหน่ายวรรณกรรมที่สูงขึ้น แต่เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัว
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงทาให้ภาพรวมผลการดาเนินงานปรับตัวลดลง
ณ 31 ธันวาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563 และ ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจานวน 26.07 ล้านบาท
จานวน 32.58 ล้านบาท จานวน 136.55 ล้านบาทและจานวน 130.26 ล้านบาท ตามลาดับ โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมในปี
2562 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จานวน 6.51 ล้านบาท มีสาเหตุสาคัญมาจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภท ค่าลิขสิทธิ์นิยาย และ
ค่าใช้จ่ายในพัฒนาซอฟแวร์เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นหลัก และการเพิ่มขึ้นของสินทรั พย์รวมในปี 2563 เมื่อเทียบ
กับปี 2562 จานวน 103.98 ล้านบาท มีสาเหตุสาคัญมาจากการซื้อที่ดินและอาคารสาหรับใช้เป็นสานักงานของบริษัท เงินสดรับ
จากการเพิ่มทุน และค่าใช้จ่ายในพัฒนาซอฟแวร์เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นหลัก ในขณะที่การลดลงของสินทรัพย์
รวม ณ 30 มิถุนายน 2564 เมื่อเทียบกับปี ณ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 6.30 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากจานวนเงินสดที่ลดลงจาก
การจ่ายปันผลของบริษัทเป็นหลัก
ณ 31 ธันวาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563 และ ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีหนี้สินรวมจานวน 10.58 ล้านบาท จานวน
18.05 ล้านบาท จานวน 22.03 ล้านบาทและจานวน 21.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.61 ร้อยละ 55.39 ร้อยละ 16.13 และร้อยละ
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16.38 ของยอดหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นตามลาดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในปี 2562 -2563 มีสาเหตุมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นหลัก โดยหนี้สินข้างต้นเป็นการตั้งเจ้าหนี้หรือค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
จากรายการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ ซึ่งมีจานวนมากขึ้นตามการดาเนินธุรกิ จของ
บริษัท ในขณะที่ การลดลงของหนี้สิน ณ 30 มิถุนายน 2564 เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุมาจากเงินปันผลค้างจ่าย
ที่ลดลงเป็นหลัก
ณ 31 ธันวาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563 และ ณ 30 มิถุนายน 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจานวน 15.48 ล้าน
บาท จานวน 14.53 ล้านบาท จานวน 114.52 ล้านบาทและจานวน 108.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.39 ร้อยละ 44.61 ร้อยละ
83.87 และร้อยละ 83.62 ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น ตามลาดับ การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผลโดยตรงมา
จากการเพิ่มขึ้นของกาไรสุทธิของแต่ละปีและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นหลัก ในขณะที่การลดลงของส่วนของผู้ถือ
หุ้นเป็นผลโดยตรงมาจากการจ่านเงินปันผลเป็นหลัก
โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2562 ลดลงจานวน 0.95 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561
จากการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ที่ประชุ มวิ สามั ญผู้ ถือ หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ณ 21 มกราคม 2562 ได้มีมติ ให้ จ่ายปัน ผลในอั ตราหุ้ นละ 12.50บาท จาก
จานวนหุ้นสามัญ 0.40 ล้านหุ้น คิดเป็นจานวนเงิน 5.00 ล้านบาท
2. ที่ประชุ มวิส ามั ญผู้ถื อหุ้ นครั้ งที่ 3/2562 ณ 30 สิงหาคม 2562 ได้มีมติใ ห้จ่า ยปั นผลในอัตราหุ้ น ละ 25.00 บาท จาก
จานวนหุ้นสามัญ 0.40 ล้านหุ้น คิดเป็นจานวนเงิน 10.00 ล้านบาท
3. บริษัทมีกาไรจากการดาเนินงานจานวน 14.05 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2563 เพิ่มขึ้นจานวน 99.99 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี
2562 จากการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 ณ 4 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 96.00 ล้าน
บาท
2. ที่ป ระชุ มวิ สามั ญผู้ถื อ หุ้น ครั้ งที่ 2/2563 ณ 24 มี น าคม 2563 ได้ มีมติ ใ ห้ จ่า ยปั นผลในอั ตราหุ้ น ละ 25.00 บาท จาก
จานวนหุ้นสามัญ 0.40 ล้านหุ้น คิดเป็นจานวนเงิน 10.00 ล้านบาท
3. บริษัทมีกาไรจากการดาเนินงานจานวน 13.99 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2564 ลดลงจานวน 5.60 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ
สิ้นปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. บริษัทมีกาไรจากการดาเนินงานจานวน 7.40 ล้านบาท
2. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ณ 10 มีนาคม 2564 ได้มีมติให้จ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท จากจานวน
หุ้นสามัญ 10.00 ล้านหุ้น คิดเป็นจานวนเงิน 13.00 ล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพ
จากบริษัทจากัดเป็นบริษัทมหาชนจากัด เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการระดมทุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
การขยายฐานลูกค้า และโอกาสในทางธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัดเสร็จสิ้นใน
วันที่ 19 มีนาคม 2564 และในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริษั ทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวั นที่ 13 สิงหาคม 2564 บริ ษัทได้มีมติ อนุมัติ

หน้าที่ 16

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จานวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจานวน 6,000,000 บาท จาก
ผลประกอบการของบริษัทงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ณ วันที่ 25 สิงหาคม
2564
ณ 31 ธันวาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563 และณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่
0.68 เท่า 1.24 เท่า 0.19 เท่าและ 0.20 เท่าตามลาดับ
การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2562 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนประเภท
เจ้าหนี้ การค้า และเจ้าหนี้ห มุนเวี ยนอื่น จานวน 6.96 ล้ านบาทหรือคิ ดเป็นการเพิ่ มขึ้นร้อ ยละ 76.28 อันเป็นผลมาจากเงินรั บ
ล่วงหน้าจากการเติมเงินเข้ามาในระบบของผู้ใช้บริการก่อนการใช้บริการตามการขยายตัวของการดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็น
หลัก ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงเป็นจานวน 0.95 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราการลดลง
ร้อยละ 6.13 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเป็นผลจากการจ่ายเงินปันผลจานวน 15.00 ล้านบาทเป็นหลัก
การลดลงของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นผลโดยตรงมาจากการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจากเดิม 4 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นหลัก
ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ 0.19 เท่า เนื่องจากไม่มีรายการใดในส่วนของหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
ปี 2562 บริ ษั ท มี อั ตราผลตอบแทนส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 93.60 ปรั บ ตั ว ลดลงจากปี 2561 ที่ มีอั ตรา
ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 134.37 ซึ่งมีสาเหตุสาคัญมาจากบริษัทจ่ายปันผลจานวน 15.00 ล้านบาทซึ่งมากกว่ากาไร
จากการดาเนินงานที่ 14.05 ล้านบาท จึงทาให้ส่วนผู้ถือหุ้นถัวเฉลี่ยในปี 2562 ปรับลดลง
ปี 2563 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 21.67 ลดลงจากปี 2562 ที่มีอัตราผลตอบแทนส่ วน
ของผู้ถื อหุ้นร้อ ยละ 93.60 ซึ่งเป็ นผลโดยตรงมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิ ม 4.00 ล้ านบาทเป็น 100.00 ล้านบาทเพื่ อ
เตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
งวด 6 เดือนแรกปี 2564 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 13.24 ลดลงจากปี 2563 ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 21.67 ซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในปีที่ผ่านมาจึงทาให้ส่วนผู้ถือหุ้น
เฉลี่ยมีจานวนที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ผลกาไรลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัว
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปี 2562 บริษั ท มี อัตราผลตอบแทนต่อ สิ น ทรัพ ย์ เ ท่า กั บ ร้ อ ยละ 47.91 ลดลงจากปี 2561 ที่ มีอัตราผลตอบแทนต่ อ
สินทรัพย์ร้อยละ 77.17 อันมีสาเหตุสาคัญมาจากสินทรัพย์ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 24.98 จากปีก่อนหน้า โดยการ
เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ของบริษัทได้แก่ ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของการให้บริการ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อลิขสิทธิ์นิยายเพื่อรองรับการขยายตัว
ปี 2563 บริ ษั ท มี อั ตราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ ท่ า กั บ ร้อ ยละ 16.54 ลดลงจากปี 2562 ที่ มีอั ตราผลตอบแทนต่ อ
สินทรั พย์ร้อ ยละ 47.91 ซึ่ งเป็น ผลโดยตรงมาสิ นทรั พย์ที่เ พิ่มขึ้ นซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เ พิ่มขึ้ น
จานวน 47.38 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นสานักงานของบริษัท
งวด 6 เดื อ นแรกปี 2564 บริษั ทมี อัตราผลตอบแทนต่ อสิ นทรั พย์ เท่ ากั บร้ อยละ 11.09 ลดลงจากปี 2563 ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 16.54 ซึ่งเป็นผลโดยตรงมาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จึงทาให้สินทรัพย์เฉลี่ยมีจานวนที่
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เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ผลกาไรลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ ายในการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
นักลงทุนสัมพันธ์:
ชื่อ:
นางสาวสุนิตา ยังมี
ที่อยู่:
เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ตาบลพันท้ายนรสิงห์ อาเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์:
098-765-4300
โทรสาร:
ไม่มี
เว็บไซต์:
www.kawebook.com
อีเมลล์:
contact@kawebook.com
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สรุปข้อสนเทศ (ส่วนเพิ่มเติม)
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท / ชื่อย่อหลักทรัพย์
บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จากัด (มหาชน) / GLORY
ที่ อ ยู่ / เบอร์ โ ทรศั พ ท์ แ ละโทรสาร / เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ตาบลพันท้ายนรสิงห์ อาเภอเมือง สมุทรสาคร
URL
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 098-765-4300
โทรสาร -ไม่ม-ี
เว็บไซต์ www.kawebook.com
ที่ปรึกษาทางการเงิน /
ที่ปรึกษาทางการเงิน:
ผู้รับประกันการจาหน่าย
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด
ผู้รับประกันการจัดจาหน่าย:
1) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด
2) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน (หุ้น) /
ทุนจดทะเบียน 270,000,000 หุ้น
ทุนชาระแล้ว (หุ้น)
ทุนชาระแล้ว 270,000,000 หุ้น
จานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
3,152 ราย ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของ
(จานวนรายและร้อยละ)
บริษัท
จานวนหุ้นและระยะเวลาห้ามขายหุ้น
148,500,000 หุ้ น คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 55.00 ของทุ น ชาระแล้ว หลั ง
เสนอขายหุ้นต่อประชาชน ซึ่งมีระยะเวลาห้ามขายหุ้น 7 ปี นับแต่
วันที่หุ้ นของบริษั ทเริ่ มซื้อขายในตลาดหลั กทรัพ ย์ โดยเมื่ อครบ
ก าหนดระยะเวลา 6 เดื อ น สามารถขายหุ้ น ได้ ใ นจ านวน
37,125,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจานวนหุ้นทั้งหมด
ที่ถูกสั่งห้ามขาย และสามารถขายส่วนที่เหลืออีก 111,375,000 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย
ได้เมื่อกาหนดระยะเวลา 7 ปี
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
31 ธันวาคม
งบการเงิน
นโยบายการนาส่งงบการเงิน
งบการเงินรายไตรมาส
บริษัทจะนาส่งงบการเงินฉบับสอบทานรายไตรมาสที่ 7, 2 และ 3
ของทุกปี ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้วภายใน 45 วัน
นับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของแต่ละไตรมาส
งบการเงินประจาปี
บริ ษั ท จะน าส่งงบการเงิน ประจ าปี ที่ไ ด้ รั บ การตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีแล้วภายใน 2 เดือน นับ แต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทโดยไม่ขอนาส่งงบการเงินฉบับสอบทานไตรมาส 4
สานักงานตรวจสอบบัญชี
บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
ผู้สอบบัญชี
1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
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ข้อมูลทั่วไป
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713
4. นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897
ข้อมูลผลการ
ดาเนินงาน 3 ปี
ย้อนหลังและ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1/
งวดสะสมล่าสุด กาไรสุทธิต่อหุ้น 2/
เงินปันผลต่อหุ้น 3/
อัตราการจ่ายเงินปันผล 4/
อื่น ๆ (ถ้ามี)
เงื่อนไขการรับหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

1.94
1.56
-

1.82
1.76
1.88
106.78%

0.57
0.07
0.05
71.50%

งวด 6 เดือน
แรกปี 2564
0.40
0.03
0.05
175.71%

-ไม่มี-ไม่มี-

หมายเหตุ :
1/ คานวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินหารด้วยจานวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวดในแต่ละงวด ที่ราคาพาร์ 0.50 บาท
2/ คานวณจากกาไรสุทธิสาหรับงวดหารด้วยจานวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวดในแต่ละงวด ที่ราคาพาร์ 0.50 บาท
3/ คานวณจากเงินปันผลจ่ายในปี 2562 ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 ซึ่งเท่ากับ 15,000,000 บาท 10,000,000 บาท และ 13,000,000
บาท หารด้วยจานวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวดของแต่ละงวด ที่ราคาพาร์ 0.50 บาท ตามลาดับ
4/ คานวณจากข้อมูลเงินปันผลจ่ายในงวดหารด้วยกาไรสุทธิสาหรับงวดที่มีการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัท
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

คานาหน้า
นาย
นาย
นาง
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว

ชื่อ
ธวัชไชย
กิตติ
จิราภรณ์
จรัญพัฒณ์
ณิชา
อิสระ
อรุณี
ทัชนันท์

สกุล
สุทธิกิจพิศาล
ตั้งศรีวงศ์
เล้าเจริญ
บุญยัง
พูลมาสิน
บุญยัง
พูลมาสิน
กังวานตระกูล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จัดทาโดยบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด

หน้าที่ 20

วันเริ่มต้น
30/07/2563
30/07/2563
30/07/2563
28/02/2560
30/07/2563
20/01/2563
28/02/2560
19/03/2564

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในสรุปข้อสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง

นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

นางสาวณิชา พูลมาสิน
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
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