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ต
านการเพิ่มทุน (F53-4)
(
4. สารสนเทศเกียวกั
ย่ บการเสนอขขายหุนสามัญเพิ
เ ่มทุนของบริษัษทฯ ใหแกบุคคคลในวงจํากัด
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9. คําชี้แจงวิธีการรมอบฉันทะ กาารลงทะเบียน และการออกเสี
แ
ยงลงคะแนนใน
ย
นการเขารวมปรระชุมผูถือหุน
ของบริษัทฯ
10. หลักฐานแสดงงสิทธิการเขารววมประชุม การปประชุมผูถือหุนของบริ
ข ษัทฯ
11. หนังสือมอบฉันทะ
น แบบ ก. แแบบ ข. และแบบบ ค.
12. ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิ
บ
สรระที่บริษัทกําหนดให
ห
เปนผูรบมอบฉั
ับ
นทะจาากผูถือหุน และะคํานิยามของง
กรรมการอิสระะ
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14. แผนที
แ ่ของสถานนที่จัดการประชชุม

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ
ค
รบริษัทฯ ครั้งที ่ 5/2559 ของบบริษัทฯ ประชุมเมื่อวันที่ 5 กั นยายน 25599 ไดมีมติใหจัด
ค ้งที่ 1/2559 ในวั
ใ นที่ 1 พฤศศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น.
น (เริ่มลงทะเเบียนเวลา 12.30 น.) ณ หอง
ประชุมวิสสามัญผูถือหุนครั
วาสนา 6 – 7 ชั้น 3 โรงแแรมโกลเดน ทิวลิ
ว ป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหาานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถถนนพระราม 9 เขตหวยขวางง
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบี
จ
ยบวาระการประชุ
บ
ชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณาารับรองรายงาานการประชุมสามัญผูถือหุนประจํ
น
าป 25559

ขอเท็จจริงงและเหตุผล

บริษัทฯ ได
ไ จัดทํารายงา นการประชุมสามั
ส ญผูถือหุนประจํ
ป าป 25599 ซึ่งไดจัดประชชุมเมื่อวันที่ 299
เมษายน 2559 เรียบรอยยแลว และไดสงสํ
 าเนารายงานนการประชุมดังั กลาวใหแกตลาดหลั
ล
กทรัพย
แหงประเททศไทย (“ตลาดดหลักทรัพยฯ”) และกระทรวงพพาณิชย ตามที่กกฎหมายกําหนนดเรียบรอยแลว

หน้า 1

รายละเอียดปรากฏตามม สิ่งที่สงมาดวย
ว 1 (สําเนาารายงานการปประชุมสามัญผูถืถอื หุนประจําป
2559)
ความเห็นนคณะกรรมการร

คณะกรรมมการบริษัทฯ เเห็นวา รายงานนการประชุมสาามัญผูถือหุนปรระจําป 2559 ซึ่งไดจัดประชุม
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ไดมีการรบันทึกไวอยางถู
ง กตองครบถ วนแลว จึงเห็นควรเสนอให
น
ทีท่ี
ประชุมผูถืถ อื หุนรับรองรา ยงานการประชชุมดังกลาว

หมายเหตุ

มติวาระนีนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคคะแนนเสียงขางมากของผู
ง
ถือหหุนซึ่งมาประชุมและออกเสี
ม
ยง
ลงคะแนนน

เนื่องจากเรื่องตตางๆ ที่จะพิจารณาในวาระที
า
ที่ 2 ถึงวาระที่ 12 เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการรซื้อและรับโอนนกิจการทั้งหมดด
ของบริษัท ชิลแมทช จํากัด (“CM”) ซึงรวมถึ
่ง งแตไมจําากัดเพียงทรัพยสิน หนี้สิน สัญญาอื
ญ ่น ๆ ลูกจาาง ใบอนุญาต และสิ
แ ทธิตาง ๆ
ที่เกี่ยวของงกับการประกออบธุรกิจของ CM
M รวมถึงสิทธิปประโยชนทั้งหมมดที่มีในสินทรัพย
พ และหุนสามัมัญในบริษัท คิว ทู เอส จํากัด
(“QIIS”) ซึ่งเปนบริษัทยอยซึ่งถือหุนโดดย CM ในสัดดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QQIIS ภายใตกระบวนการโอน
ร
น
กิจการทั้งงหมด (Entire Business Transfer) (รววมเรียกวา “กิจการทั
จ
้งหมดขของ CM”) ซึ่ง เรื่องดังกลาวทัทั้งหมดมีความม
เกี่ยวเนื่องงกัน ดังนั้น ในกการพิจารณาอนุมัติใหนําเสนนอตอที่ประชุมผูผถือหุนในวาระะที่ 2 ถึงวาระทที่ 12 จะถือเปนเงื
น ่อนไขซึ่งกัน
และกัน โดดยหากวาระใดดวาระหนึ่งไมไดรับการอนุมัตติิ ใหนําเสนอตอที
อ ่ประชุมผูถือหุหนจะถือวาวา ระอื่น ๆ ที่ไดรับการอนุมัติให
นําเสนอตตอที่ประชุมผูถือหุ
อ นแลวเปนอัันยกเลิก และจจะไมมีการพิจารณาในวาระอื
า
น่ ๆ ตอไป โดยยจะถือวาการพิพิจารณาอนุมัติติ
ใหนําเสนนอตอที่ประชุมผูผถือหุนเรื่องทีเกี
่เ ่ยวของกับกาารเขาทํารายกาารซื้อและรับโออนกิจการทั้งหมมดของ CM ในนวาระที่ 2 ถึง
วาระที่ 122 ไมไดรับการออนุมัติจากที่ประะชุมใหนําเสนอ ตอที่ประชุมผูถืถ อื หุน
วาระที่ 2

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารซืซื้ อ และรั บ โออนกิ จ การทั้ งหมดของ CMM และบริ ษั ทย
ท อ ยภายใตต
กระบวนการโอนกิจกาารทั้งหมด (Enntire Businesss Transfer)

ขอเท็จจริงงและเหตุผล

จากการทีที่ CM และ QIIIS มีการดําเนินินธุรกิจเปนผูนาเข
ํ าและจัดจําาหนายผลิตภัณฑ
ณ ที่คลายคลึง
และเสริมกันกับธุรกิจขอองบริษัทฯ ทั้งดานประเภทผลิตภัณฑวิศวกรรรมอาคาร และะความตอเนื่อง
ในกลุมลูกคาเปาหมายยเดียวกัน ฝายจัดการไดพิจารณาแลวมีคว ามเห็นวาการซื้อและรับโอนน
CM นาจะมีประโยยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนขของบริษัทฯ ดังนัน้น จึงขอเสนออ
กิจการทังหมดของ
้ง
ใหที่ประชชุมพิจารณาใหหบริษัทฯ ซื้อแลละรับโอนกิจการทั้งหมดของ CCM โดยมูลคาซื
า ้อและรับโอนน
กิจการทั้งหมดของ CM จะเทากับ 614,390,000 บาทท และบริษัทฯ จจะชําระคาโอนนกิจการดวยหุน
สามัญเพิมทุ
่ นของบริษัททฯ จํานวน 2344,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวห ุนละ 0.50 บาท
บ ตามอัตราา
การออกหุหุนสามัญเพิ่มทุ นเพื่อชําระการรรับโอนกิจการขของ CM เทากับั 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระะ
แลวทั้งหมมดของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณจากกหุนสามัญเพิมทุ
่ม นที่ออกใหมขของบริษัทฯในครั้งนี้ หารดวย
หุนสามัญที
ญ ่ออกและชํารระแลวของบริษัษทฯ ณ ปจจุบัน (234,500,0000 ÷ 350,000,000 = 0.67))
โดยกําหนนดราคาหุนสา มัญเพิ่มทุนที่ 2.62
2 บาทตอหุน รวมเปนมูล คาทั้งสิ้น 614,390,000 บาทท
เพื่อ เป นการตอบแทนก
ก
การรับ โอนกิ จการทั
ก ้งหมดขออง CM (“รายกการซื้ อและรัั บโอนกิจ การร
ทั้งหมดขของ CM”) ซึ่งเเปนการชําระคาโอนกิจการทััง้ หมดของ CMM ดวยหุนสามัมัญเพิ่มทุนของง
บริษัทฯ แทนการชํ
แ
าระดววยเงินสด ทั้งนี้ ผูถือหุนของ CM
C ที่ปรากฏรา ยชื่อตาม สิ่งทีส่ งมาดวย 4

หน้า 2

(สารสนเททศเกี่ยวกับการรเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนขอองบริษัทฯ ใหแแกบุคคลในวงจจํากัด) จะไดรับ
หุ น สามั ญเพิ
ญ ่ ม ทุ น จํ า นนวนดั ง กล า วตตามสั ด ส ว นการถื อ หุ น (“ผูผู ถื อ หุ น ของ CM”) ภายใตต
กระบวนกการโอนกิจการททั้งหมดในวันเดีดียวกันกับวันที่ CM ไดรับหุนนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจะทําใหผูผู
ถือหุนของง CM ดังกลา วกลายเปนผูถอหุ
ื นของบริษทฯ
ัท (โดย CM จจะดําเนินการจจดทะเบียนเลิก
กิจการ ดําเนินกระบวนนการชําระบัญชีภายใตกระบวนการเลิกกิจ การและดําเนินการแจกจาย
ญ ่มทุนของบบริิ ษัทฯ จํานวนน 234,500,0000
ทรัพยสินใหแกผูถือหุนขของ CM (ซึ่งรววมถึงหุนสามัญเพิ
พิ่ ม ทุ น ให แ ก ผู ถื อหุ น ของ CCM ผ า นกระบ
บวนการโอนน
หุ น )) (“การเสนอขาย หุ น สามั ญ เพิ
กิจการทัั้งหมด”)
ภายหลังจากที
จ ่ที่ประชุมมผูถือหุนมีมติอนุ
อ มัติการทํารายการดั
ร
งกลาาว บริษัทฯ จะะรับโอนกิจการร
ทั้งหมดขออง CM ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถนายน
ุน 2559 กิจการทั
จ ้งหมดขออง CM มีทั้งในนสวนทรัพยสิน
และหนี้สนิ ประกอบดวย
หนนวย : ลานบาทท
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 25599

งบการเเงิิ นรวมของ CM
C 1/

สินทรัพยรวม

341.71

หนี้สินรววม

132.40

หมายเหตตุ 1/ CM ถือหุนขของ QIIS จํานวน 3,952,000 หุน คิดเปนรออยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ของ QIIS
ทั้งนี้ ภายหลังการเขาทําารายการซื้อและรับโอนกิจการรทั้งหมดของ CCM แลว บริษทฯ
ัท จะเปนผูถือ
หุนใน QIIS รอยละ 1000 ของทุนจดทะะเบียนของ QIIS และบริษัทฯ จะดําเนินการรปรับโครงสราง
การถือหุนใน
น QIIS โด ยการซื้อและรัับโอนกิจการทัั้งหมดของ QII S ซึ่งรวมถึงแตตไมจํากัดเพียง
ทรัพยสิน หนี้สิน สัญญาาอื่นๆ ลูกจาง ใบอนุญาต แลละสิทธิตาง ๆ ที่เกี่ยวของกัับการประกอบบ
ธุรกิจของง QIIS รวมถึ งสิ ทธิประโยชนนทั้ งหมดที่มีในสิ
น นทรัพย ภายยใตกระบวนกการโอนกิจการร
ทั้งหมด (Entire Busineess Transfer) ซึ่งึ การรับโอนกิกิจการทั้งหมดขของ CM และ QIIS
Q จะเกิดขึ้น
ภายในระะยะเวลาประมาาณ 45 วัน ภายยหลังจากที่ประชุมผูถือหุนมีมมติอนุมัติ โดยมีมีลําดับการเขา
ทํารายการรับโอนกิจการรทั้งหมดของ CM
C ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
1.1

CM จะโอนกิจจการทั้งหมดขออง CM ซึ่งรวมถึถึงหุน QIIS ใหบบริษัทฯ โดยมูลค
ล าของกิจการร
ทั้งหมดของ CM เทากับ 614,390,000 บาทท

1.2

บริษัทฯ จะชําาระคาโอนกิจการดั
ก งกลาวใหหแก CM เปนหุ นสามัญเพิ่มทุทนของบริษัทฯ
จํานวน 234,500,000 หุน มูลค
ล าที่ตราไวหนละ
ุน 0.50 บาทท โดยกําหนดรราคาหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริรษัทฯ ที่ 2.62 บาทต
บ อหุน โดยมีมูลคารวมจํานนวน 614,390,,000 บาท
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1.3

ในวันเดียวกันกกับวันที่ CM ได
ไ โอนกิจการทัทั้งหมดใหแกบริ ษัทฯ CM จะจจดทะเบียนเลิก
กิ จ การและดํ าาเนิ น การแจกจ า ยทรั พ ย สิ น (ซึ่ ง รวมถึ ง หุ นนสามั ญ เพิ่ มทุ น ของบริ ษั ท ฯ
จํานวน 234,5500,000 หุน) ตามกระบวนกา
ต
ารชําระบัญชี ใใหแกผูถือหุนของ CM ตามม
รายชื่อที่ปรากกฏตาม สิ่งที่สสงมาดวย 4 (สสารสนเทศเกี่ยยวกับการเสนออขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํ
ค
ากัด) ซึ่งจะสงผลใหหผูถือหุนดังกลลาวกลายเปนผู
ถือหุนของบริษษัทฯ โดยรายละเอียดจํานวนหหุนสามัญเพิ่มททุนของบริษัทฯ ที่ผูถือหุนของง
CM จะไดรับ ปรากฏตามมสิ่งที่สงมาดวย 4 (สารสนเททศเกี่ยวกับการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ใหหแกบุคคลในวงงจํากัด)

ขั้นตอนที่ 2
ภายหลังการซื
ก ้อและรับโโอนกิจการทั้งหมดของ
ห
CM แล
แ ว บริษัทฯ จะะเปนผูถือหุนในน QIIS รอยละะ
100 ของททุนจดทะเบียนนของ QIIS ดวยกระบวนการข
ย
ของการรับโอนนกิจการทั้งหมดดของ CM โดยย
ภายหลังจากที
จ ่ CM จดททะเบียนเลิกกิจการแล
จ
ว QIISS ในฐานะบริริษัทยอยของบบริษัทฯ จะโอนน
กิจการทั้งหมดให
ง
แกบริรษัทฯ เมื่อ QIISS ไดโอนกิจการทั้งหมดใหหแกบริษัทฯ แลลว QIIS จะจดด
ทะเบียนเลิกิ กิจการและเเขาสูกระบวนกการชําระบัญชีตตอไป
ในการนี้ การซื้อและรับบโอนกิจการทั้งหมดของ
ง
CM ถือเปนการรไดมาซึ่งกิจการทั้งหมดของง
บริษัทเอกกชนมาเปนของงบริษัท ตามมาาตรา 107 แหหงพระราชบัญญ
ญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ..
2535 (รววมทั้งที่มีการแกกไขเพิ่มเติม) และเข
แ าขายเปนรายการได
น
มาาซึ่งสินทรัพยประเภทที
ร
่ 4 หรือ
การเขาจดทะเบียนหลักกทรัพยโดยทาางออม (Backddoor Listingg) ตามที่กําหนนดในประกาศศ
คณะกรรมมการกํากับตลลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
2
เรื่อง หลั
ห กเกณฑในกการทํารายการทที่มีนัยสําคัญที่
เขาขายเปปนการไดมาหรืรือจําหนายไปซึซึ่งทรัพยสิน แลละประกาศคณ
ณะกรรมการตลลาดหลักทรัพย
แหงประเททศไทย เรื่องกาารเปดเผยขอมูลและการปฏิ
ล
บัตกิ ารของบริษทั ทจดทะเบียนในนการไดมาหรือ
จําหนายไไปซึ่งสินทรัพย  พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายกการไดมาหรืออจําหนายไป”)) โดยมีขนาดด
รายการสูสู ง สุ ด เท า กั บ ร อยละ 156.299 ตามเกณฑ กําไรสุ ท ธิ บริ ษษัั ท ฯ จึ ง มี ห น าทีท่ ต อ งเป ด เผยย
สารสนเททศการทํ า ราย การของบริ ษั ทฯ
ท ต อ ตลาดหหลั ก ทรั พ ย แ ห งงประเทศไทย (“ตลาดหลั ก
ทรัพยฯ”)) และดําเนินกาารตาง ๆ รวมถึงการดําเนินการ ดังตอไปนี้


ไดรับอนุมัติจาากที่ประชุมผูถือหุนของบริษทฯ
ัท ดวยคะแนนนเสียงไมต่ํากววาสามในสี่ของง
จํานวนเสียงทั้งงหมดของผูถือหุหนที่มาประชุมและมีสิทธิออกกเสียงลงคะแนน



ไดรับการอนุมัติ จากตลาดหลัักทรัพยฯ เกี่ยวกับการรับหลัก ทรัพยใหมตามมขอกําหนดของง
ตลาดหลักทรัพพยฯ วาดวยการรรับหุนสามัญหรืรือหุนบุริมสิทธิ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน



แตงตั้งที่ปรึกษษาทางการเงินอิ
น สระเพื่อทําหน
ห าที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการใหห
ความเห็นตามที่กําหนดในปรระกาศรายการไไดมาหรือจําหนนายไปและประะกาศรายการทีที่
เกี่ยวโยงกั น ซึ ่งบริษัทฯ จะดดํา เนินการแตงตั
ง ้ งบริษั ท แอ ดไวเซอรี่ พลัส จํากัด เปน ที่
ปรึกษาทางกาารเงินอิสระเพื่อทําหนาที่ตางๆๆ ภายใตประกาาศรายการไดมาหรื
ม อจําหนาย
ไปและประกาศศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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นอกจากนีนี้ การซื้อและรัรับโอนกิจการทัทั้งหมดของ CM
M และการเสนนอขายหุนสามัมัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการเขาทํารายกา รซื้อและรับโอนนกิจการทั้งหมดดของ CM ยังเขขาขายเปนการรเขาทํารายการร
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันขของบริษัทฯ ตาามประกาศคณ
ณะกรรมการกํากกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่อง หลักเกณฑ
ก
ในการทํทํารายการที่เกียวโยงกั
ย่
น และปประกาศคณะกกรรมการตลาดหหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การเปปดเผยขอมูลและการปฏิ
แ
บัตการของบริ
ิก
ษัทจจดทะเบียนในรรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 (“ปรระกาศรายกาารที่เกี่ยวโยงกกัน”) โดยมี ขนาดรายการรเทากับรอยละะ
146.14 ของมูลคาสินทรัรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”)
ยดเกี่ยวกับการเขาทํารายการไดในสารสนเเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
โปรดพิจารณารายละเอี
า
และรายกการเกี่ยวโยงขอองบริษัทฯ ในกการรับโอนกิจการทั้งหมดของง CM ตาม สิ่งที่สงมาดวย 2
(สารสนเทศรายการไดม าซึ่งสินทรัพยยและรายการเเกี่ยวโยงของบบริษัทฯ ในการรรับโอนกิจการร
ทั้งหมดขออง CM ตามบัญ
ั ชี (1)) และ สิ่งที่สงมาดวย 5 (รายงานคววามเห็นของทีปรึ
่ป กษาทางการร
เงินอิสระเเกี่ยวกับรายกาารไดมาซึ่งสินทรรัพยของบริษัทฯ)
ดังนั้น ดวยเหตุผล และคความจําเปนดังกล
ง าวขางตน คณะกรรมการรบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให
น
ทีท่ี
ประชุมผูถืถอื หุนพิจารณาาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั
ก ้งหมดขอ ง CM และบริษัษทยอยภายใตต
กระบวนกการโอนกิจการททั้งหมด (Entiree Business Traansfer)
ความเห็นนคณะกรรมการร

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนนอใหที่ประชุมผู
ม ถือหุนพิจารรณาอนุมัติการซื้อและรับโอนน
กิจการทังหมดของ
้ง
CM และบริษัทยอยภายใต
ย
กระบววนการโอนกิจกการทั้งหมด (Enntire Businesss
Transfer)) ดังรายละเอียดขางตน

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ตองไดรับอนนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกกวาสามในสี่ของงจํานวนเสียงทัทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาปประชุม และมีสทิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนันบั สวนของผูถืออหุนที่มีสวนไดเสีย โดยรายชื่อ
ผู ถือหุ นที่ มี สวนไดเสี ยปปรากฏตามข อ 9 ของ สิ่ ง ทีส่ สง มาดว ย 2 ((สารสนเทศรายการไดม าซึ่ ง
สินทรัพยและรายการเกี่ยยวโยงของบริษัษทั ฯ ในการรับโอนกิ
โ จการทั้งหมมดของ CM ตามบัญชี (1))

วาระที่ 3

พิจารณาาอนุมัติเพิ่มทุ นจดทะเบียนของบริ
น
ษัทฯ อีกจํานวน 1117,250,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนจํานวน 1775,000,000 บาท เปนจํานวน
น 292,250,,000 บาท โดยการออกหุน
พิ่มทุนจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาทีตราไว
่ต หุนละ 00.50 บาท
สามัญเพิ

ขอเท็จจริงงและเหตุผล

สืบเนื่องจจากรายการซื้อ และรับโอนกิจการทั
ก ้งหมดของ CM ตามราายละเอียดที่กลลาวในวาระที่ 2
ขางตน บริษิ ัทฯ จึงมีควาามจําเปนที่จะตตองเพิ่มทุนจดททะเบียนอีกจํานนวน 117,250,,000 บาท จากก
เดิมทุนจดดทะเบียนจํานววน 175,000,000 บาท เปนจํจานวน 292,2550,000 บาท โดยการออกหุน
สามัญเพิมทุ
่ นจํานวน 2234,500,000 หุน มูลคาที่ตราาไวหุนละ 0.500 บาท โดยกําหนดราคาหุ
า
น
ร บรายการซื้อและรับโอนนกิจการทั้งหมดดของ CM ตามม
สามัญเพิมทุ
่ นที่ 2.62 บบาทตอหุนเพื่อรองรั
ญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิกิจการของ CMM เทากับ 0.67 ของจํานวนหุน
อัตราการออกหุนสามัญ
ที่ชําระแลลวทั้งหมดของบบริษัทฯ ซึ่งคํานวณจาก
น
หุนสามัญเพิ่มทุนที่อออกใหมของบบริษัทฯในครั้งนี้
หารดวย หุหนสามัญที่ออกกและชําระแลวของบริ
ว
ษัทฯ ณ ปจจุบัน (2344,500,000 ÷ 350,000,000 =
0.67)
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โปรดดูรายยละเอียดการเพพิ่มทุนและการรจัดสรรหุนสามมัญเพิ่มทุน ป รากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 3
(แบบรายยงานการเพิ่มทุน (F53-4))
ในการนี้ การที
ก ่บริษัทฯ รั บโอนกิจการทัทั้งหมดของ CM
M มานั้น จะเปนนการเพิ่มศักยภภาพการเติบโตต
ของรายไดใหกับบริษัทฯ ในอนาคต เนืนื่องจากจะเปนการเพิ
น
่มสายธธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ
ของบริษทฯ
ัท รวมไปถึง การขยายฐานลูกค
ก าในกลุมผูรบเหมาและที
ับ
่ป รึึ กษางานระบบบใหครอบคลุม
อุตสาหกรรรมที่เกี่ยวของ และยังเปนการเพิ่มความแข็งแกร
ง งในการรับบเหมางานงานโครงการติดตั้ง
ใหกับบริษัษทฯ อีกดวย (โปปรดพิจารณาปประโยชนของการเขาทํารายการรเพิ่มเติมใน สิ่งที
ง ่สงมาดวย 2
(สารสนเททศรายการไดม าซึ่งสินทรัพยยและรายการเเกี่ยวโยงของบบริษัทฯ ในการรรับโอนกิจการร
ทั้งหมดขออง CM ตามบัญ
ั ชี (1))
ความเห็นนคณะกรรมการร

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณ
ณาอนุมัติเพิ่มทุทนจดทะเบียน
ของบริษทฯ
ัท อีกจํานวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบี
จ
ยนจํานนวน 175,000,0000 บาท เปน
จํานวน 292,250,000 บบาท โดยการอออกหุนสามัญเพิพิ่มทุนจํานวน 2234,500,000 หุน มูลคาที่ตราา
0 บาท ดังราายละเอียดขางต
ง น
ไวหุนละ 0.50

หมายเหตุตุ

มติใ นวารระนี้จ ะตอ งได  รับ การอนุ มั ติดดว ยคะแนนเสีสี ย งไม น อ ยกวาาสามในสี่ข องงผู ถือ หุน ซึ่ง มาา
ประชุมแลละมีสิทธิออกเสีสียงลงคะแนน โดยไม
โ นับสวนขของผูถือหุนที่มสี สวนไดเสีย โดยยรายชื่อผูถือหุน
ที่มีสวนไดดเสียปรากฏตามขอ 9 ของ สิงที
่ง ่สงมาดวย 2 (สารสนเทศรรายการไดมาซึึ่งสินทรัพยและะ
รายการเกีกี่ยวโยงของบริษษัทฯ ในการรับโอนกิ
บ จการทั้งหมดของ
ห
CM ตตามบัญชี (1))

วาระที่ 4

พิจารณาาอนุมัติแกไขเเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
น ของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลอง
กับการเพิ
พิ่มทุนจดทะเบีบียนของบริษัษทั ฯ

ขอเท็จจริงงและเหตุผล

เพื่อใหสอดคล
อ องกับการรเพิ่มทุนจดทะะเบียนของบริษัษทั ฯ ตามที่ที่ปรระชุมไดพิจารณ
ณาในวาระที่ 3
ข า งต น จึ ง มี ค วามจํ า เปป น ที่ ที่ ป ระชุ มจะต
จ อ งพิจ ารณ
ณาแก ไ ขเพิ่ ม เติติ มหนั ง สื อ บริคณหส นธิข องง
บริษัทฯ ขอ 4. โดยใหใชขขอความตอไปนนี้แทน ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกกรรมการมอบหหมายในการจดด
ทะเบียนแแกไขหนังสือบริริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค
ก า กระทรววงพาณิชย มีอานาจแก
ํา
ไขและะ
เพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเป นไปตามคําสังของนายทะเบี
่ง
ยน
“ขอ 4.

ทุนจดทะเบีบียน จํานวน

292,250,000 บาท (สองร อ ยเเก า สิ บ สอง
ล า นสองแ สนห า หมื่ น
บาทถวน)

แบงออกเปปน

5844,500,000 หุน (ห า ร อ ยแปปดสิ บ สี่ ล า น
หาแสนหุน)

มูลคาหุนลละ

0.50 บาท (หาสิบสตางงค)
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โดยแยกอออกเปน:
5844,500,000 หุน (ห า ร อ ยแปปดสิ บ สี่ ล า น
หาแสนหุน)

หุนสามัญ
หุนบุริมสิททธิ

-

หุน (

)”

-

ความเห็นนคณะกรรมการร

คณะกรรมมการบริษัทฯ เเห็นสมควรเสนนอใหที่ประชุมผูผถือหุนพิจารณ
ณาอนุมัติอนุมติัตแิ กไขเพิ่มเติม
หนังสือบริริคณหสนธิของงบริษัทฯ ขอ 4. ดังรายละเอียดข
ด างตน

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ตองไดรับอนนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกกวาสามในสี่ของงจํานวนเสียงทัทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาปประชุม และมีสทิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนันบั สวนของผูถืออหุนที่มีสวนไดเสีย โดยรายชื่อ
ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียปปรากฏตามขอ 9 ของ สิ่งทีส่ งมาดวย 2 (สารสนเทศราายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยและรายการเกี่ยยวโยงของบริษัษทั ฯ ในการรับโอนกิ
โ จการทั้งหมมดของ CM ตามบัญชี (1))

วาระที่ 5

พิจารณาาอนุมัติจัดสรรรหุนสามัญเพิมทุ
่ นของบริษัษทั ฯ

ขอเท็จจริงงและเหตุผล

จากการทีที่บ ริ ษั ท ฯ ได เ พิ ่ม ทุ น จดทะเบีบี ย นอี ก จํา นวนน 117,250,0000 บาท จากทุทุ น จดทะเบี ย น
จํานวน 175,000,000 บบาท เปนจํานวนน 292,250,0000 บาท โดยการรออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนน
234,500,000 หุน มูลคาาที่ตราไวหุนละะ 0.50 บาท ตามรายละเอีอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 นั้น
ณาจั ด สรรหุ นสามั
น ญ เพิ่ ม ทุนของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 234,500,000 หุ น
บริ ษั ท ฯ จะต อ งพิ จ ารณ
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.550 บาท ใหแก CM ในราคาหุนละ 2.662 บาท รวมเปปนมูลคาทั้งสิ้น
614,390,000 บาท เพื่อ เปนการตอบแแทนการรับโอนนกิจการทั้งหมดดของ CM ซึ่งมีมูลคา เทากับ
น ญ เพิ่มทุนของบริ
น
ษั ท ฯ ดั งกล า วแทนนการชํา ระด ว ย
614,390,000 บาทมาชํชํ า ระเปน คา หุนสามั
เงินสด ทังนี
้ง ้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25599 กิจการทั้งหมมดของ CM มีททัั้ งในสวนทรัพยสินและหนี้สิน
ประกอบดดวย
หนนวย : ลานบาทท
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 25599

งบการเงิงินรวมของ CM
M 1/

สินทรัพยยรวม

341.71

หนี้สินรววม

132.40

หมายเหตตุ 1/ CM ถือหุนขของ QIIS จํานวน 3,952,000 หุน คิดเปนรออยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ของ QIIS
ในการกําหนดราคาหุนสสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 2.62 บาทตอหุน เปนการเสนออขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนในนราคาที่ไมมีสววนลดจากราคาตลาดตามที่กาหนดในประกา
ํา
าศคณะกรรมการกํากับตลาดด
ทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ออง การอนุญาตตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขาายหุนที่ออกใหหมตอบุคคลในน
วงจํากัด (“ประกาศคณ
(
ณะกรรมการกํากั
า บตลาดทุน ที่ ทจ. 72/25558”) ดังนั้น ในนการเสนอขายย
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หุนสามัญเพิ
ญ ่มทุนเพื่อรอองรับรายการซือและรั
้อ บโอนกิจการทั
จ ้งหมดขออง CM ดังกลาวจะต
า
องไดรับ
ความเห็นชอบจากที
น
่ประะชุมผูถือหุนขอองบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมมนอยกวากึ่งหนึ
ห ่งของจํานวนน
เสียงทั้งหมดของผู
ห
ถือหุ นที่มาประชุมและออกเสียงลลงคะแนน นอ กจากนี้ แมบริษัทฯ จะไดรับ
อนุ มั ติจ ากที่ป ระชุ มวิ ส ามัญ ผู ถือ หุ นครั
ค ้ ง ที่ 1/2559 ใหเ สนอขายหุหุ น สามั ญ เพิ่ มทุทน เพื่อ รองรั บ
รายการซื้อและรับโอนกิ จการทั้งหมดขของ CM แลว บริ
บ ษัทฯ จะตอง ไดรับอนุมัติการเสนอขายหุ
า
น
สามัญ เพิพิ่ มทุนตอ บุคคลลในวงจํากัดจากสํา นักงานคคณะกรรมการรกํากับหลักทรัรัพ ยแ ละตลาดด
หลักทรัพยยตามที่กําหนดดในประกาศคณ
ณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 กอนการเสนออ
ขายหุนสาามัญเพิ่มทุนเพืพื่ อรองรับรายกาารซื้อและรับโอนนกิจการทั้งหมดดของ CM ดวย
ราคาตลาาด หมายถึ ง รราคาซื้อ ขายถัั ว เฉลี่ ย ถว งน้ําหนั
า ก ของหุ น สสามั ญ ของบริษัษท ฯ ในตลาดด
หลักทรั พย ฯ ยอ นหลั ง 15 วั น ทํ า การติ ดต อ กั น ก อนวั
น น ที่ค ณะกร รมการมีมติ ให นํ า เสนอต อ ที่
ประชุมวิสามั
ส ญผูถือหุนคครั้งที่ 1/2559 คือตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 25559 ถึง 2 กันยายน
ย 2559 ซึ่ง
จะเทากับ 2.56 บาท ซึ่งงการคํานวณราาคาตลาดถัวเฉฉลี่ยถวงน้ําหนันักตอหุน คํานววณจากผลรวมม
ของมูลคาการซื
า ้อขายรวมม 15 วันทําการร หารดวยปริมาณการซื้อขายยหุนรวม 15 วันทํ
น าการ ซึ่งเปน
ชวงเวลากการซื้อขายตั้งแแตวันที่ 15 สิงหาคม
ห 2559 ถึง วันที่ 2 กันยยายน 2559 โดยผลรวมของ
โ
ง
มูลคาการรซื้อขายรวม คํ านวณจากผลลคูณของราคาหหุนถัวเฉลี่ยรายยวัน และปริมาณการซื
า
้อขายย
ของหุ น ทั้ ง หมดรายวั น ตามข อ มู ล การซื
ก ้ อ ขายหุน FIRE
ที่ ป รากฏในน SETSMARTT
(www.setsmart.com) ขของตลาดหลักทรั
ท พยฯ
นอกจากนีนี้ การเสนอขา ยหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรัับรายการซื้อแลละรับโอนกิจการทั้งหมดของง
CM ยังเขาขายเปนกาารทํารายการทีที่เกี่ยวโยงของบบริษัทจดทะเบี ยนตามที่กําหนดในประกาศศ
รายการทีเกี
่ ่ยวโยงกัน โดดยมีขนาดรายกการเทากับรอยละ 146.14 ขออง NTA ของบบริษัทฯ ณ วันที่
น หรือมากกกวารอยละ 3..00 ของ NTA ของบริ
ข ษัทฯ ซึ่ง
30 มิถุนายน 2559 ซึ่งสสูงกวา 20 ลานบาท
จ องขออนุมัตติิ การเขาทํารายยการที่เกี่ยวโยงงกันจากที่ประชชุมผูถือหุนตามมรายละเอียดทีที่
บริษัทฯ จะต
ปรากฏในนวาระที่ 2 ดวยยคะแนนเสียงไไมนอยกวาสามในสี่ของจํานนวนเสียงทั้งหมมดของผูถือหุน
ที่มาประชชุมและมีสิทธิอออกเสียงลงคะแนน โดยไมนบส
เ ย และจัดทํา
ับ วนของผูถืออหุนที่มีสวนไดเสี
รายงานการเปดเผยสารรสนเทศของรายยการดังกลาว ปรากฏตาม สิ่งงที่สงมาดวย 2 (สารสนเทศศ
รายการไดดมาซึ่งสินทรัพพยและรายการเเกี่ยวโยงของบริริษัทฯ ในการรัรับ โอนกิจการทัั้งหมดของ CM
M
ตามบัญชี (1))
ความเห็นคณะกรรมการร

คณะกรรมมการบริษัทฯ เเห็นสมควรเสนนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณ
ณาอนุมัติการจัดสรรหุ
ด นสามัญ
เพิ่มทุนขอองบริษัทฯ จํานนวน 234,500,000 หุน มูลคาที
า ่ตราไวหุนละะ 0.50 บาท ในราคาหุนละะ
2.62 บาทท รวมเป น มู ลคค า ทั้ง สิ้ น 614,390,000 บาทท เพื่ อ เป น การ ตอบแทนการรั บ โอนกิจ การร
ทั้งหมดขออง CM ซึ่งมีมูลลคาเทากับ 6144,390,000 บาทท ซึ่งเปนการชําาระคาโอนกิจการทั
ก ้งหมดของง
CM ดวยหุ
ว นสามัญเพิพิ่มทุนของบริษัษัทฯ แทนการชํชําระดวยเงินส ดดังรายละเอียดข
ย างตนและะ
มอบหมาายใหคณะกรรมมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูจัดการหรือบบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
ม
ก
คณะกรรมมการบริษัทฯ หหรือกรรมการผูจัจ ดการมีอํานาจจในการพิจารณ
ณากําหนดรายลละเอียดอื่นๆ ที่
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เกี่ยวของกับการจัดสรรรหุนสามัญเพิ่มทุ
ม นดังกลาว เช
เ น (1) การกําาหนดขอกําหนนดเงื่อนไขและะ
่ม นดังกลาว (22) การเขาเจรจจา ทําความตกก
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยววกับการจัดสรรรหุนสามัญเพิมทุ
ลง และลงนามในเอกสาารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสสรรหุนสามัญเพิพิ่มทุนดังกลาว
า นการตาง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกั
ง บการจัดสรรรหุนสามัญเพิ่มมทุนดังกลาว และ (3) ลงนามม
รวมทั้งดําเนิ
ในเอกสารคําขออนุญาตตตาง ๆ และหลลักฐานที่จําเปนและเกี
น
่ยวของงกับการจัดสรรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงกการติดตอ และะการยื่นคําขออนุญาต เอกสสารและหลักฐาานดังกลาวตอ
ญเพิ่มทุนของบบริษัทฯ เขาจดด
หนวยงานนราชการหรือหหนวยงานที่เกี่ยวของ และกาารนําหุนสามัญ
ทะเบียนใในตลาดหลักทรัรัพยฯ และมีอานาจในการดํ
ํา
าเนินการอื่นใดอัอันจําเปนและสสมควรเกี่ยวกับ
การจั ด สรรรหุ น สามั ญ เพิพิ่ ม ทุ น ดั ง กล าวข า งต น ได ตามที
า ่ เ ห็ น สมคววร โดยปฏิ บั ติให
ใ เ ป น ไปตามม
กฎหมายและ/หรือระเบียยบที่เกี่ยวของตตอไป
หมายเหตุ

มติในวารระนี้ตองไดรับอ นุมัติดวยคะแนนนเสียงขางมากของจํานวนเสีสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาา
ประชุมแลละออกเสียงลงคคะแนนโดยไมนับสวนของผูถือหุหนที่มีสวนไดเสี ย โดยรายชื่อผูถือหุนที่มีสวน
ไดเสียปราากฏตามขอ 9 ขของ สิ่งที่สงมาาดวย 2 (สารสสนเทศรายการไไดมาซึ่งสินทรัพย
พ และรายการร
เกี่ยวโยงขของบริษัทฯ ใน การรับโอนกิจการทั
ก ้งหมดของง CM ตามบัญชชี (1))

วาระที่ 6

พิจารณาาอนุมัติการเสสนอขายหุนสาามัญเพิ่มทุนของบริ
ข
ษัทฯ ใใหแกบุคคลในนวงจํากัดโดยย
กําหนดรราคาเสนอขายยไวชัดเจน

ขอเท็จจริงและเหตุผล

การจัดสรรรหุนสามัญเพิ่มมทุนในวาระที่ 5 เพื่อรองรับราายการซื้อและรัรับโอนกิจการทัั้งหมดของ CM
M
เขาขายเปปนการเสนอขายยหุนใหแกบุคคลในวงจํ
ค
ากัด โดยกํ
โ าหนดราคคาเสนอขายไวชัชดั เจน ในราคาา
ที่มีไมมีสวนลดจากราค
ว
าตลาด ตามปประกาศคณะกรรรมการกํากับตตลาดทุน ที่ ทจจ. 72/2558 ซึ่ง
จะต อ งไดด รั บ มติ อ นุ มั ตติิ จ ากที่ ป ระชุ มผู
ม  ถื อ หุ น และะจะต อ งได รั บ กการอนุ ญ าตจจากสํ า นั ก งานน
คณะกรรมมการกํากับหลักั ทรัพยและตลาดหลักทรัพยกกอนการเสนอขขาย
นอกจากนีนี้ ผูถือหุนของ CM ที่ปรากฏรายชื่อตาม สิ่งที่สงมาดวย 4 (สารสนเททศเกี่ยวกับการร
เสนอขายยหุ น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัษัท ฯ ให แ ก บุ คคลในวงจํ
ค
า กั ด) จะได รับ หุ นสามั
ส ญ เพิ่มทุ น
จํานวนดังกล
ง าวตามสัด สวนการถือหุน ภายใตกระบวนการโอนกิจกการทั้งหมดในวันเดียวกันกับ
วันที่ CM ไดรับหุนสามัมัญเพิ่มทุน ซึ่งจะทํ
ง าใหผูถือหุหนของ CM ดั ังกลาวกลายเปปนผูถือหุนของง
บริษัทฯ (โโดย CM จะดดําเนินการจดททะเบียนเลิกกิจการ
จ ดําเนินกรระบวนการชําระบั
ร ญชีภายใตต
กระบวนกการเลิกกิจการรและดําเนินกาารแจกจายทรัพย
พ สินใหแกผูถถืื อหุนของ CM (ซึ่งรวมถึงหุน
สามัญเพิมทุ
่ม นของบริษัททฯ จํานวน 2344,500,000 หุน))
โดยภายหหลังการเพิ่มทุนนชําระแลวในครราวนี้ CM จะเขขามาเปนผูถือหหุนของบริษัทฯ ในจํานวนรอย
ละ 40.122 ของทุน ชํ า ระะแลว ของบริษัษัท ฯ ภายใต กระบวนการรั
ร
บ โโอนกิจ การทั้ งหมด ซึ่ง ในวั น
เดียวกันกับที่ CM ไดหุนนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ CM
M จะดําเนินกาารจดทะเบียนเลิลิกกิจการ และะ
จะสงผลใใหหุนสามัญเพิพิ่มทุนจํานวนดัังกลาวถูกโอนไไปยังผูถือหุนขของ CM อยางไไรก็ดี ภายหลัง
การโอนหุหน เพิ่มทุนของบบริษัทฯ ใหแกผถู ือหุนของ CM
M ไมมีผูถือหุนรรายใดถือหุนในนจํานวนเทากับ
หรือเกินกวารอยละ 25 ขของหุนที่จําหนายได
า แลวทั้งหมมดของบริษัทฯ ภภายหลังการเพิพิ่มทุนชําระแลว
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ทําใหผูถอหุ
ือ นของ CM แตละรายจึงไม
ไ มีหนาที่ในกาารทําคําเสนอซืซื้ อหลักทรัพยภายใต
ภ ประกาศศ
คณะกรรมมการกํากับตลาาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลั
ห กเกณฑ เงื่ออนไข และวิธีการในการเข
า
าถือ
หลักทรัพยยเพื่อครอบงํากิ จการ
การเสนอขขายหุนสามัญเเพิ่มทุนเพื่อรองงรับรายการซื้อและรั
แ บโอนกิจกการทั้งหมดของง CM ตามที่
ระบุไวขางต
ง นจะมีผลกระะทบตอผูถือหุนดั
น งนี้
การลดลงของราคาหุน (Price Dilution)
=
=

ราคาตลาดกออนการเสนอขาย - ราคาตลาดดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดดกอนการเสนอขาย
2.56
2 – 2.58
2.56

=

รอยละ -0.78

ราคาตลาาดกอนการเสนนอขาย อางอิงราคาซื
ร
้อขายเฉลีลี่ยถวงน้ําหนักกของหุนของบริริษัทฯ ในตลาดด
หลักทรัพยฯ ยอนหลัง 15 วันทําการติติดตอกันกอนวัวันที่คณะกรรมมการมีมติใหเสนอวาระต
ส
อที่
ประชุมวิสามั
ส ญผูถือหุน ครั้งที่ 1/25599 เพื่อขออนุมัตให
ิ บริษัทฯ เสนนอขายหุนสามมัญเพิ่มทุน คือ
ตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน
น
2559 ซึ่งจะเทากับ 2..56 บาท ซึ่งการคํานวณราคาา
ตลาดถัวเฉลี
เ ่ยถวงน้ําหนันักตอหุน คํานวณจากผลรวมขของมูลคาการซืซื้ อขายรวม 15 วันทําการ หารร
ดวยปริมาณการซื
า
้อขายหหุนรวม 15 วันทํ
น าการ ซึ่งเปนชวงเวลาการซื้ออขายตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคมม
2559 ถึง วันที่ 2 กันยาายน 2559 โดยยผลรวมของมูลค
ล าการซื้อขายยรวม คํานวณจจากผลคูณของง
ราคาหุนถัวเฉลี่ยรายวัน และปริมาณกการซื้อขายของหหุนทั้งหมดรายยวัน ตามขอมูลการซื้อขายหุน
FIRE ที่ปรากฎใน
ร
SETSSMART (www.setsmart.com
m) ของตลาดหลัลักทรัพยแหงปรระเทศไทย
ราคาตลาาดหลังเสนอขายย คํานวณจาก
ราคาตลาาดหลังเสนอขายย
= (จํานวนนหุนที่ชําระแลว x ราคาตลาดดกอนเสนอขาย)+(จํานวนหุนเเพิ่มทุน x ราคาาเสนอขาย)
(จํานนวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนเพิ่มทุน)
= (350,000,000 x 2.566)+( 234,500,0000 x 2.62)
(350,000,0000 + 234,500,0000)
= 2.58
ภายหลังการเสนอขายหุ
ก
หุ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับราายการซื้อและรัรับโอนกิจการทัั้งหมดของ CM
M
จะไมสงผลให
ผ เกิดการลดดลงของราคาหหุน (Price Diluution) เนื่องจา กราคาเสนอขาายสูงกวาราคาา
ตลาด
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การลดลงของสัดสวนกการถือหุน (Control Dilutionn)
=

จํานววนหุนเพิ่มทุน
จํานวนหุนที่ชาําระแลว + จํานวนหุ
น นเพิ่มทุน

=

234,500,000
584,500,000

=

รอยละ 40.12

ก
หุ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับราายการซื้อและรัรับโอนกิจการทัั้งหมดของ CM
M
ภายหลังการเสนอขายหุ
จะสงผลใใหเกิดการลดลงงของสัดสวนกาารถือหุน (Conttrol Dilution) ใในอัตรารอยละ 40.12
การลดลงของกําไรตออหุน (Earning per Share)
=

กําไรตอหุน กออนเสนอขาย - กํกาไรตอหุน หลัังเสนอขาย
กําไรตอหุน กกอนเสนอขาย

=

0.1024 – 0.15533
0.1024

=

รอยละ -51.666

กําไรตอหุหนกอนเสนอขขายของบริษัทฯ คํานวณจากก กําไรสุทธิในชชวง 4 ไตรรมาสยอนหลัง
(วันที่ 1 กรกฎาคม
ก
25588 – วันที่ 30 มิถุนายน 2559) เทากับ 35.822 ลานบาทหารดวยจํานวนหุน
สามัญทีจดทะเบี
่จ
ยนและะชําระแลวเทากับ 350,000,0000 หุน เทากับ 00.1024 บาทตอหุ
อ น
กําไรต อหุหนหลังเสนอข าย ของบริษัทฯ
ท คํานวณจากกกําไรสุทธิในชชวง 4 ไตรรมาสยอนหลัง
(วันที่ 1 กรกฎาคม
ก
25558 – วันที่ 30 มิถุนายน 25559) ตามขอมูลงงบการเงินรวมเสมือน เทากับ
90.77 ลานบาท หารดวยยจํานวนหุนสามัญที่จดทะเบียนและชํ
ย
าระแลลวภายหลังการรออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนสําหรั
า บการรับโออนกิจการทั้งหมมดของ CM เทากั
า บ 584,500,0000 หุน เทากับ 0.1553 บาทท
ตอหุน ปจจุ
จ บัน
หมายเหตตุ : 1/ จากมติคคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 ซึ่งคณะะกรรมการบริษัษทั ไดอนุมัติการร
ทํารายกาารซื้อและรับโออนกิจการทั้งหมมด บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงิงินรวมเสมือนปประจําป 25577
2558 และะงวดหกเดือนปป 2559 ซึ่งไดรบการให
บั
ความเชื่อมั่นโดยผูสออบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบบ
จากสํานักงาน
ก ก.ล.ต. ซึซงได
่ แก นายชววาลา เทียนประะเสริฐกิจ ผูสอบบบัญชีรับอนุญาตเลขที
ญ
่ 4301
ในนาม บริ
บ ษัท ดีลอยท  ทูช โธมัทสุ ไชชยยศ สอบบัญชี
ญ จํากัด โดยยเสมือนวาบริษัษทฯ ไดรับเขา
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ลงทุนใน CM และบริษษัั ทยอยทั้งหมดดแลว ตั้งแตวันทีท่ 1 มกราคม 22557 เพื่อสะทอนฐานะทางง
การเงินแลละผลประกอบกการรวมของบริริษัทฯ และCM และบริษัทยอย
งบการเงินรวมเสมือนถูถูกจัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบกการพิจารณาออนุมัติรายการซืซื้อและรับโอนน
CM ในการประชุมคณะกรรมการรบริษัทครั้งที่ 5//2559 ทั้งนี้ บริริษัทฯ ไดจัดทํา
กิจการทังหมดของ
้ง
งบการเงินรวมเสมื
น
อนปรระจําป 2557 2558 และงวดหหกเดือนป 25599 ซึ่งไดรับการใใหความเชื่อมั่น
โดยผูสอบบบัญชีที่ไดรับคความเห็นชอบจจากสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งไดแกก นายชวาลา เทียนประเสริฐ
กิจ ผูสอบบบัญชีรับอนุญ
ญาตเลขที่ 43011 ในนาม บริริษัท ดีลอยท ทู ช โธมัทสุ ไชยยยศ สอบบัญชี
จํากัด โดยเสมือนวาบริษษัทฯ ไดรับเขาลงทุ
า นใน CM และบริษัทย อยทั้งหมดแลว ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2557 เพื่อสะททอนฐานะทางกการเงินและผลประกอบการรววมของบริษัทฯ และCM และะ
บริษัทยอย
ภายหลังการเสนอขายหุ
ก
หุ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับราายการซื้อและรัรับโอนกิจการทัั้งหมดของ CM
M
จะไมสงผลให
ผ เกิดการล ดลงของกําไรตตอหุน (Earningg per Sharre) เนื่องจากกําไรต
า อหุน หลัง
เสนอขายยหุนสามัญเพิ่ม ทันสําหรับการรรับโอนกิจการททั้งหมดของ CMM มีมูลคาสูงกว
ก ากําไรตอหุน
(Earning per Share) ขอองบริษัทฯ กอนเสนอขายหุ
น
นสามั
ส ญเพิ่มทุน
ทั้งนี้ รายละเอียดของก ารเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในนวงจํากัด โดยย
กําหนดราาคาเสนอขายทีที่ไมมีสวนลดจากราคาตลาดปปรากฏตาม สิ่งงที่สงมาดวย 4 (สารสนเทศศ
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ
ก
นนสามัญเพิ่มทุนของบริ
น
ษัทฯ ใหแกบุคคลในววงจํากัด)
ความเห็นคณะกรรมการร

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผู
ม ถือหุนพิจารรณาอนุมัติการเสนอขายหุน
สามัญเพิมทุ
่ นของบริษัททฯ ใหแกบุคคลลในวงจํากัดโดดยกําหนดราคาาเสนอขายไวชัชดั เจนและเปน
ณะกรรมการกํากกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/25588
ราคาที่ไมมมีสวนลดจากรราคาตลาด ตาามประกาศคณ
ดังรายละเอียดขางตน
คณะกรรมการมีความเเห็น วาเมื่อเปรีรียบเทียบประโโยชน ที่ผูถือหุนนจะได รับจากการจัดสรรหุ น
สามัญเพิมทุ
่ นในราคาทีที่ ไมมีสวนลดเพืพื่อรองรับรายกาารซื้อและรับโออนกิจการทั้งหมมดของ CM กับ
ผลกระทบบตอสวนแบงกําาไรหรือสิทธิออกเสี
อ ยงของผูถอหุ
อื นหรือกําไรตตอหุนตามรายลละเอียดขางตน
คณะกรรมมการเห็นวา กาารเสนอขายหุนสามั
น ญเพิ่มทุนในราคาที
น
่ไมมีสสวนลดเพื่อรองงรับรายการซื้อ
และรับโออนกิจการทั้งหมมดของ CM ใหหประโยชนตอผูถือหุนมากกวาาผลกระทบตอการลดลงของ
อ
ง
สิทธิออกเเสียงของผูถือหุ น เนื่องจากกาารที่บริษัทฯ ไดกิกจิ การทั้งหมดขของ CM และ QIIS ซึ่งมีการร
ดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขาาและจัดจําหนายผลิ
า ตภัณฑทคล
ี่ ายคลึงและะเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งดานปรระเภทผลิตภัณ
ณฑวิศวกรรมอาาคาร และความมตอเนื่องในกลุลุ มลูกคาเปาหมมายเดียวกันจะะ
เปนการเพิพิ่มศักยภาพกาารเติบโตของรายไดใหกับบริษัทฯ ในอนาคต เนื่องจากจะเปปนการเพิ่มสายย
ธุรกิจและะประเภทผลิตภภัณฑของบริษัทฯ รวมไปถึง การขยายฐานล
ก
ลูกคาในกลุมผูรับเหมาและทีที่
ปรึกษางาานระบบใหครออบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
อ และยังเปนกการเพิ่มความแแข็งแกรงในการร
รับเหมางาานงานโครงกา รติดตั้งใหกับบริษิ ัทฯ อีกดวย โปรดพิจารณาาความเห็นของคณะกรรมการ
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บริษัทฯ เพิ่มเติมใน สิ่งที ่สงมาดวย 4 (สารสนเทศเกกี่ยวกับการเสนนอขายหุนสามมัญเพิ่มทุนของง
บริษัทฯ ใหแกบุคคลในววงจํากัด)
หมายเหตุ

ย
ยงขางมากของผู
า
ถือหหุนซึ่งมาประชุมและออกเสี
ม
ยง
มติในวาระนี้จะตองไดรบับการอนุมัติดวยคะแนนเสี
ย
อ
ลงคะแนนนโดยไมนับสวนนของผูถือหุนทีมีม่ สี วนไดเสีย โดยยรายชื่อผูถือหุนนที่มีสวนไดเสียปรากฏตามข
9 ของ สิ่งที่สงมาดวย 2 (สารสนเทศรรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและะรายการเกี่ยวโโยงของบริษัทฯ
ในการรับโอนกิจการทั้งหหมดของ CM ตามบั
ต ญชี (1))

วาระที่ 7

ท พย
พิจารณาาอนุมัติแกไขชืชื่อบริษัทฯ แลละชื่อยอหลักทรั

ขอเท็จจริงงและเหตุผล

เพื่อใหสอดคลองกับการรปรับโครงสรางของบริษัทฯ โดดยการซื้อและรัรับโอนกิจการทัั้งหมดของ CM
M
่อ ษัทฯ และชืชื่อยอหลักทรัพยยของบริษัทฯ เปนดังนี้
บริษัทฯ จึงมีความประสงคที่จะแกไขชือบริ
ชื่อภาษาไไทย : “ บริษัท หหาญ เอ็นจิเนียริ
ย ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ”
ชื่อภาษาออังกฤษ : Harn Engineering Solutions Pubblic Companyy Limited ”
ชื่อยอหลักทรั
ก พยของบริษษัทฯ : “HARN””

ความเห็นนคณะกรรมการร

คณะกรรมมการบริษัทฯ เเห็นสมควรเสนนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณ
ณาอนุมัติแกไขชืชื่อบริษัทฯ และะ
ชื่อยอหลักทรั
ก พยดังรายลละเอียดขางตน

หมายเหตุ

มติในวารระนี้จะตองไดรับบการอนุมัติดวยคะแนนเสี
ย
ยงไไมนอยกวาสามมในสี่ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนบส
ับ วนของผูถือหุหนที่มีสวนไดเสี ย โดยรายชื่อผูถือหุนที่มีสวน
ไดเสียปราากฏตามขอ 9 ขของ สิ่งที่สงมาาดวย 2 (สารสสนเทศรายการไไดมาซึ่งสินทรัพย
พ และรายการร
เกี่ยวโยงขของบริษัทฯ ใน การรับโอนกิจการทั
ก ้งหมดของง CM ตามบัญชชี (1))

วาระที่ 8

พิจารณาาอนุมัติแกไขเเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
น ของบริษัท ฯ ขอ 1. เพื่อให
ใ สอดคลอง
กับการแกไขชื่อบริษัททฯ

ขอเท็จจริงงและเหตุผล

เพื่อใหสอดคล
อ องกับการรแกไขชื่อบริษัทฯ ตามที่ไดเสนอให
ส
ที่ประชุมมพิจาณาในวาาระที่ 7 ขางตน
จึงขอใหทีท่ปี ระชุมพิจารณ
ณาแกไขเพิ่มเติมหนั
ม งสือบริคณห
ณ สนธิของบริษษัทฯ ขอ 1. โดยยใหใชขอความม
ดังตอไปนีนี้แทน
ขอ 1. ชื่อบริษัท “บริษษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชนส
ั่น จํากัด (มหาชชน)” และมีชอภาษาอั
ื่อ
งกฤษษ
วา “Harn Engineering Solutions Pubblic Companyy Limited”
ทั้ ง นี้ ใหบุบค คลที่ไ ด รั บ มมอบหมายจากกคณะกรรมกาารบริ ษั ท ฯ ให ดดํา เนิน การจดททะเบีย นแก ไ ข
หนังสือบริคิ ณหสนธิขอ งบริษัทฯ ตอกรมพั
ก ฒนาธุรกิจการคา กระททรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข
และเพิ่มเติติมถอยคําเพื่อใใหเปนไปตามคคําสั่งของนายททะเบียน

ความเห็นนคณะกรรมการร

คณะกรรมมการบริษัทฯ เเห็นสมควรเสนนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณ
ณาอนุมัติแกไขเพพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิ
ส ของบริษัทฯ ขอ 1. เพื่อใหสอดคล
ส
องกับการแกไขชื่อบริษษัทฯ ดังรายละเอียดขางตน
หน้า 13

หมายเหตุ

วาระที่ 9

มติในวารระนี้จะตองไดรับบการอนุมัติดวยคะแนนเสี
ย
ยงไไมนอยกวาสามมในสี่ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนบส
ับ วนของผูถือหุหนที่มีสวนไดเสี ย โดยรายชื่อผูถือหุนที่มีสวน
ไดเสียปราากฏตามขอ 9 ขของ สิ่งที่สงมาาดวย 2 (สารสสนเทศรายการไไดมาซึ่งสินทรัพย
พ และรายการร
เกี่ยวโยงขของบริษัทฯ ใน การรับโอนกิจการทั
ก ้งหมดของง CM ตามบัญชชี (1))
พิจารณาอนุ
า
มัติแกกไขเพิ่มเติมข อบังคับของบบริษัทฯ ในเรืองชื
่อ ่อบริษัทฯ

ขอเท็จจริงงและเหตุผล

เพื่อใหสอดคล
อ องกับการรแกไขชื่อบริษทฯ
ัท ตามที่ไดเสนนอใหที่ประชุมมพิจารณาในวาาระที่ 8 ขางตน
จึงขอใหทีท่ปี ระชุมพิจารณ
ณาแกไขเพิ่มเติติมขอบังคับของงบริษัทฯ ขอ 1 และขอ 2 ซึ่งเกี่ยวของกับชื่อ
บริษัทฯ โดดยใหใชขอควาามดังตอไปนี้แทน
ท
ขอบังคับของบริ
บ
ษัทฯ ขขอ 1.
จากเดิม
บ
ษัท ไฟฟรวิคเตอร จํากัดั (มหาชน)”
“ขอ 1. ขอบังคับนี้ใหเรียกวาขอบังคับของบริ
แกไขเปน
บ
ษัท หาาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)”
“ขอ 1. ขอบังคับนี้ใหเรียกวาขอบังคับของบริ
ขอบังคับของบริ
บ
ษัทฯ ขขอ 2.
จากเดิม
“ขอ 2. คําวา “บริษัท” ที่ใชในขอบังคับนี้ใหหมายถึง บริษัท ไฟรวคิ คเตอร จํากัด (มมหาชน)”
แกไขเปน
“ขอ 2. คําวา “บริษัท” ที่ใชในขอบังคั
ง บนี้ใหหมายถึถึง บริษัท หาญ
ญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลู
โ ชั่นส จํากัด
(มหาชน)””

ความเห็นนคณะกรรมการร

คณะกรรรมการบริ ษั ท ฯ เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จจารณาอนุ มั ติแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ขอบังคับของบริ
ข ษัทฯ ในนเรื่องชื่อบริษัทฯ ดังรายละเอียดขางตน

หมายเหตุ

มติในวารระนี้จะตองไดรับบการอนุมัติดวยคะแนนเสี
ย
ยงไไมนอยกวาสามมในสี่ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนบส
ับ วนของผูถือหุหนที่มีสวนไดเสี ย โดยรายชื่อผูถือหุนที่มีสวน
ไดเสียปราากฏตามขอ 9 ขของ สิ่งที่สงมาาดวย 2 (สารสสนเทศรายการไไดมาซึ่งสินทรัพย
พ และรายการร
เกี่ยวโยงขของบริษัทฯ ใน การรับโอนกิจการทั
ก ้งหมดของง CM ตามบัญชชี (1))

วาระที่ 10

พิจารณาาอนุมัติแกไขวัวัตถุประสงคของบริ
ข
ษัทฯ

ขอเท็จจริงงและเหตุผล

เพื่อใหสอดคลองกับการรปรับโครงสรางของบริษัทฯ โดดยการซื้อและรัรับโอนกิจการทัั้งหมดของ CM
M
จึงขอใหทีท่ปี ระชุมพิจารณ
ณาแกไขเพิ่มเติติมวัตถุประสงคคของบริษัทฯ โโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
ย
ม
สิ่งที่สงมาดวย 6 (รายลละเอียดการแกไขเพิ่มเติมวัตถประสงค
ถุ
ของบบริิ ษัทฯ)

หน้า 14

ความเห็นนคณะกรรมการร

คณะกรรมมการบริษัทฯ เหห็นสมควรเสนออใหที่ประชุมผูถืถอื หุนพิจารณาาอนุมัติแกไขวัตถุ
ต ประสงคของง
บริษัทฯ ดังรายละเอียดขขางตน

หมายเหตุ

มติในวารระนี้จะตองไดรับบการอนุมัติดวยคะแนนเสี
ย
ยงไไมนอยกวาสามมในสี่ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนบส
ับ วนของผูถือหุหนที่มีสวนไดเสี ย โดยรายชื่อผูถือหุนที่มีสวน
ไดเสียปราากฏตามขอ 9 ขของ สิ่งที่สงมาาดวย 2 (สารสสนเทศรายการไไดมาซึ่งสินทรัพย
พ และรายการร
เกี่ยวโยงขของบริษัทฯ ใน การรับโอนกิจการทั
ก ้งหมดของง CM ตามบัญชชี (1))

วาระที่ 11

พิจารณาาอนุมัติแกไขเเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
น ของบริษัท ฯ ขอ 3. เพื่อให
ใ สอดคลอง
กับการแกไขวัตถุประสสงคของบริษทฯ
ทั

ขอเท็จจริงงและเหตุผล

เพื่อใหสอดคลองกับการรแกไขวัตถุประสสงคของบริษัทฯ ตามที่ไดเสนนอใหที่ประชุมพิจาณาในวาระะ
ที่ 10 ขางต
ง น จึงขอใหททีี ่ประชุมพิจารณาแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3..
เพื่อใหสอดคลองกับการรเพิ่มเติมวัตถุประสงคในการปประกอบกิจการรของบริษัทฯ เปปนดังนี้
จากเดิม
“ขอ 3. วัตถุ
ต ประสงคของงบริษัท มีจํานวน 43 ขอ รายลละเอียดตามแบบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
แกไขเปน
“ขอ 3. วัตถุ
ต ประสงคของงบริษัทมีจํานวนน 55 ขอ รายละะเอียดตามแบบบ บมจ. 002 ทีแนบ”
่
ทั้ ง นี้ ใหบุบค คลที่ไ ด รั บ มมอบหมายจากกคณะกรรมกาารบริ ษั ท ฯ ให ดดํา เนิน การจดททะเบีย นแก ไ ข
วัตถุประสสงคและหนังสืออบริคณหสนธิของบริ
ข ษัทฯ ตอกรมพั
อ
ฒนาธุรรกิจการคา กระะทรวงพาณิชย
มีอํานาจแแกไขและเพิ่มเติติมถอยคําเพื่อให
ใ เปนไปตามคํคําสั่งของนายททะเบียน

ความเห็นนคณะกรรมการร

คณะกรรมมการบริษัทฯ เเห็นสมควรเสนนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณ
ณาอนุมัติแกไขเพพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิ
ส ของบริษัทฯ ขอ 1. เพื่อใหสอดคล
ส
องกับการแกไขชื่อบริษษัทฯ ดังรายละเอียดขางตน

หมายเหตุ

มติในวารระนี้จะตองไดรับบการอนุมัติดวยคะแนนเสี
ย
ยงไไมนอยกวาสามมในสี่ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนบส
ับ วนของผูถือหุหนที่มีสวนไดเสี ย โดยรายชื่อผูถือหุนที่มีสวน
ไดเสียปราากฏตามขอ 9 ขของ สิ่งที่สงมาาดวย 2 (สารสสนเทศรายการไไดมาซึ่งสินทรัพย
พ และรายการร
เกี่ยวโยงขของบริษัทฯ ใน การรับโอนกิจการทั
ก ้งหมดของง CM ตามบัญชชี (1))

วาระที่ 12

พิจารณาาอนุมัติเปลี่ยนนแปลงจํานวนนกรรมการของบริษัทฯ การรแตงตั้งกรรมการใหม และะ
การกําหนนดกรรมการผูผูมีอํานาจลงนนามผูกพันบริษัษทฯ

ขอเท็จจริงงและเหตุผล

จากการทีที่มีการซื้อและรัรับโอนกิจการทัั้งหมดของ CM
M ตามรายละเอีอียดที่ปรากฏขางต
า น และ CM
M
ได มี ก ารเเสนอชื่ อ บุ ค คลลเข า ร ว มเป น กรรมการใหม
ก
ข ที่ ป ระชุ ม
จํ า นวน 3 ท าาน ดั ง นั้ น จึ งขอให
พิจ ารณาาเปลี่ยนแปลงจจํา นวนกรรมกการจาก 7 ท าน เป น 10 ท า น โดยเสนอใหห แ ตง ตั้ง บุคคลล
ดังตอไปนีนี้เปนกรรมการขของบริษัทฯ เพิมเติ
่ ม
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1. นายววสันต นันทขวาาง
2. นายธธรรมนูญ ตรีเพ็ ชร
3. นายสสุพจน เธียรวุฒ
ฒิิ
ทั้งนี้ คณะะกรรมการไดพพิิ จารณาคุณสมมบัติของบุคคลลดังกลาวขางตตนแลวเห็นวา บุบคคลดังกลาว
เป น ผู มี ความรู ค วามสาามารถ ประส บการณ และความเชี่ ย วชาาญอั น เป น ประะโยชน ต อ การร
ณ ติและไไม มีลักษณะตอองหามตามพรระราชบัญญัติติ
ดําเนิน งาานของบริษัท ฯ ตลอดจนมีคุณสมบั
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศศ. 2535 (รวมท้ทั้งที่ไดมีการแกกไขเพิ่มเติม) แลละพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดดหลักทรัพย พ..ศ. 2535 (รวมมทั้งที่ไดมีการแแกไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกกาศที่เกี่ยวของ
รายละเอียดปรากฏตาม
ย
สิ่งที่สงมาดวย
ว 7 (ขอมูลเกียวกั
่ย บกรรมการรใหม)
นอกจากนนี้ เพื่อใหสอดคคลองกับการเปปลี่ยนแปลงกรรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอีอียดที่นําเสนออ
ขางตน จึงขอใหที่ประชุ มพิจารณาเปลีลี่ยนแปลงกรรมมการผูมีอํานา จลงนามแทนบบริษัทฯ ฯ ตามม
หนังสือรับรอง
บ ดังตอไปนีนี้
กรรมการรผูมีอํานาจลงงนามแทนบริษัษทฯ
จากเดิม
“นายภาคคภูมิ วองไพฑู รย นายวิรัฐ สุขชั ย นางสิ รมา
ิม เอี่ยมสกุลรั ตน นางวลีรัตน
ต เชื้อ บุญชัย
กรรมการสองในสี่คนลงนนามรวมกัน”
แกไขเปน
“นายวิ รัฐ สุ ข ชั ย นายววสั น ต นั น ทขวว า ง นายธรรมมนู ญ ตรี เ พ็ ช ร นางสิ ริ ม าเอีอี่ ย มสกุ ล รั ต น
นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กกรรมการสองในนหาคนลงนามรวมกัน”
ความเห็นนคณะกรรมการร

คณะกรรมมการบริษัทฯ เเห็นสมควรเสนนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณ
ณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงจํ
น
านวนน
กรรมการขของบริษัทฯ กาารแตงตั้งกรรมกการใหม และการกําหนดกรรมมการผูมีอํานาจจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ ดังรายละเอียดขขางตน

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะตองไดรบับการอนุมัติดวยคะแนนเสี
ย
ยงขางมากของผู
า
ถือหหุนซึ่งมาประชุมและออกเสี
ม
ยง
ลงคะแนนนโดยไมนับสวนนของผูถือหุนทีมีม่ สี วนไดเสีย โดยยรายชื่อผูถือหุนนที่มีสวนไดเสียปรากฏตามข
ย
อ
9 ของ สิ่งที่สงมาดวย 2 (สารสนเทศรรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและะรายการเกี่ยวโโยงของบริษัทฯ
ในการรับโอนกิจการทั้งหหมดของ CM ตามบั
ต ญชี (1))

วาระที่ 13

พิจารณาาเรื่องอื่น ๆ (ถถามี)

หมายเหตุตุ

ในการเสนนอวาระอื่น ๆ นนอกเหนือจากววาระที่กําหนดใในหนังสือเชิญปประชุม จะตองมี
ง คะแนนเสียง
ไมนอยกววาหนึ่งในสามขของจํานวนหุนที
น ่จําหนายไดแล
แ วทั้งหมดสนันับสนุน เพื่อบรรรจุใหที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาเรื่องอื่นนนอกเหนือจากกที่กําหนดไวในหนั
น งสือเชิญปรระชุม
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จึงขอเรียนเชิญท
ญ านผูถือหุนของบริ
ข ษัทฯ เขาารวมประชุมวิสามั
ส ญผูถือหุนครั
ค ้งที่ 1/2559 ใในวันที่ 1 พฤศศจิกายน 25599
เวลา 14.000 น. ณ หองววาสนา 6 – 7 ชั้น 3 โรงแรรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพมหานนคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจม
ถนนพระรราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพมมหานคร ปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 14 (แผนที่ของสถานนที่จัดประชุม)
ะ
นทะใหหบุคคลอื่นเขารรวมประชุม แลละออกเสียงลงงคะแนนในการประชุมครั้งนี้
ผูถือหุนทานใดดประสงคที่จะมอบฉั
โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหหนังสือมอบฉันนทะแบบ ก. หรืรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ตาม สิ่งที่สงมาดวย 11 (หนังสือ
อ
ข. หรือแบบ
แ ค.) (แบบบ ค. ใชเฉพาะกกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางปรระเทศ และแตงตัต้งใหคัสโตเดียน
มอบฉันททะแบบ ก. หรือแบบ
(Custodiann) ในประเทศไทยยเปนผูรับฝากแลละดูแลหุน)
ทั้งนี้ เพื่อเปนการรั
ก กษาสิทธิและผลประโยช
แ
ชนของผูถือหุนในกรณี
น
ที่ผูถือหุหนไมสามารถ เขารวมประชุมได
ม ดวยตนเองง
และมีควาามประสงคจะมมอบฉันทะใหกรรมการอิ
ร
สระขของบริษัทฯ เขาประชุ
า
มและอออกเสียงแทนตนน ผูถือหุนสามาารถมอบฉันทะะ
ใหแกกรรมการอิสระของงบริษัทฯ โดยใชชหนังสือมอบฉัฉันทะแบบ ข. ตาม
ต สิ่งที่สงมาดวย 11 (หนนังสือมอบฉันทะแบบ
ท
ก. หรือ
ม นทะใหกรรมการอิสระขของบริษัทฯ ดังมี
ง รายนามและประวัติปราก ฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 122
แบบ ข. หหรือแบบ ค.) มอบฉั
(ขอมูลเกี่ยยวกับกรรมการรอิสระที่บริษัทฯ กําหนดใหเปนนผูรับมอบฉันทะจากผู
ท
ถือหุน และคํานิยามขของกรรมการอิสระ)
ทั้งนี้ ขอใหผูถือหุนศึกษาคําชี้แจงวิธีการมมอบฉันทะ การรลงทะเบียน และการออกเสี
แ
สียงลงคะแนนใในการเขารวม
ประชุมผูถถืือหุนของบริษัทฯ
ท ตาม สิ่งทีส่สง มาดวย 9 (คํคําชี้แจงวิธีการมมอบฉันทะ การรลงทะเบียน แลละการออกเสียงลงคะแนนใน
ย
น
การเขารววมประชุมผูถือหุหนของบริษัทฯ)) โดยบริษัทฯ จจะดําเนินการปรระชุมตามขอบัังคับของบริษัททฯ ที่เกี่ยวของกักับการประชุมผู
ถือหุน โดยยมีรายละเอียดตาม
ด สิ่งที่สงมาด
ม วย 8 (ขอบบังคับของบริษทฯ)
ทั ที่แนบมาพพรอมหนังสือเชิญ
ญประชุมนี้
ในการนี้ บริ ษัษั ท ฯ จะเปด ใหท า นผู ถื อ หุ นแและผู รับ มอบฉัฉั น ทะลงทะเบียนได
ย ตั้ง แตเวลลา 12.30 น. ของวั
ข น ประชุ ม
ณ หองวาาสนา 6 – 7 ชัั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
ง
เลขที่ 92 ซอยแแสงแจม ถนนพพระราม 9 เขตต
หวยขวาง กรุงเทพมหานนคร
อนึ่ ง บริ ษั ท ฯ กํ า หนดวั น กําหนดรายชื
า
่ อ ผู ถื อ หุ น ที่ มี สิ ทธิ
ท ใ นการเข ารวมประชุ
ร
ม วิ สสามั ญ ผู ถื อ หุ นครั
น ้ ง ที่ 1/25599
ื นตามมาต รา 225 ของพระราชบัญญัติติ
(Record Date) ในนวันที่ 3 ตุลาคคม 2559 และกํกําหนดวันรวบรวมรายชื่อผูถอหุ
หลักทรัพ ยและตลาดหลลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุมุดทะเบียนพักการโอนหุนในน
วันที่ 4 ตุลลาคม 2559
ขอแสดงความนับถื อ

ดร.ถถกล นันธิราภาากร
ประะธานกรรมการร
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สิ่งที่สงมาด
ง ว ย 1

รายงงานการประชุชุมสามัญผูถือหุหน ประจําป 2559
บริษัท ไฟรรวิคเตอร จํากักด (มหาชน)
วัน เวลา : ประชุมเมื่อวันั ศุกรที่ 29 เมษษายน 2559 เวลา 14.00 น.
ส
สถานที
่ : หองปาริ
ง ชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเดดน ทิวลิป ซอฟเเฟอรีน กรุงเทพพฯ
เลขขที่ 92 ซ.แสงแจจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานนคร
ดร. ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมก
ป
การบริษัท ประธธานกรรมการตตรวจสอบและกกรรมการอิสระะ ทําหนาที่
ประธาน ที่ ป ระชุ ม กล าวต อ นรั บ ผู ถื อหุ น และไดด แ ถลงต อ ที่ ป ระชุ ม ว า บริษัษัท มี จํ า นวนหุ น ที่ จํ า หน า ยไได ทั้ ง หมด
ม น ทะเข าาร ว มประชุ ม รวมทั้ ง สิ้ น 699 ราย นั บ จํ า นวนหุ น ที่ ถื อ รวมกั
ร น ได
350,000,0000 หุ น มี ผู ถื อ หุ น และผู มอบฉั
น อยละ 71.344 ของหุนที่จําหหนายไดทั้งหมดด โดยแบงเปน
249,688,031 หุน คิดเปนร
ผูถือหุนที่เขขารวมประชุมดวยตนเอง 277 ราย นับเปนจํจานวนหุนได 193,041,855
1
หหุน คิดเปนรอยละ
ย 55.15
ย ทั้งหมด แลละ
ของจํานวนหุนที่จําหนายได
โดยการรับมอบฉันทะ 42 ราย นับเปนจํ านวนหุนได 566,646,176 หุน คิดเปนรอยละะ 16.18 ของจํานวนหุนที่
อ าครบองคประชุ
ร มตามขอบั ังคับบริษัทที่กําหนดให
า
ในการรประชุมผูถือหุห น ตองมีผูถือหหุน และผูรับ
จําหนายไไดทั้งหมดซึ่งถือว
มอบฉันทะจากผูถือหุน เข
เ ารวมประชุมไม
ไ นอยกวา 255 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งขอองจํานวนผูถือหหุนทั้งหมด และตองมีหุน
นับรวมกันนไดไมนอยกวา 1/3 ของจํานวนหุ
น นที่จําหนนายไดทั้งหมด ประธานจึงไดเปดการประชุมมสามัญผูถือหุนประจําป
2559 ในเเวลา 14.00 น.
ประธานฯ ไดมอบหมายยใหนางวรินกาญ
ญจน ธีระอัมรานนท
ร
เลขขานุการบริษัทแและผูอํานวยกาารสายงาน
บริหารทั่ววไป เปนเลขาานุการที่ประชุม และเปนผูกลาวแนะนํากรรมการบริ
ก
ษัท ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และ
ม นรายบุคคลล ดังนี้
ผูบริหารทีที่เขารวมประชุมเป
กรรมการบบริษัทที่เขารวมปประชุม จํานววน
1. ดร.ถกล
นันธิราภาากร
2. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
ร
3. นายวิรัฐ สุขชัย
4. นางวลีรตน
ตั
เชื้อบุญชัย
5. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรั
ล ตน
6. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาาส

FIRE

6 ทาน
ประธานกกรรมการตรวจสสอบ และกรรม การอิสระ
กรรมการร
กรรมการรผูจัดการ
กรรมการร กรรมการบริหาร
ห และผูชวยยกรรมการผูจัดการ
ก
กรรมการร และประธานกกรรมการบริหารร
กรรมการรตรวจสอบ และะกรรมการอิสระะ

| เอกสารประกอบการประช
ชุมวิสามัญผูถืออหุนครั้งที่ 1/25559
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สิ่งที่สงมาดวย 1
กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุมเนื่องจากติดภารกิจในตางประเทศ
1. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ผูสอบบัญชีของบริษัท
1. นายประวิทย วิวรรณธนานุตร และทีมงานผูสอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย
1. นายสมยศ สุธีรพรชัย
ผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

สํานักกฎหมาย วายูแอนดพารทเนอรส จํากัด

นายประชา พรอมพรชัย
ผูอํานวยการสายงานขายโครงการ
นายสุชาติ สุวัฒโนดม
ผูอํานวยการสายงานขายปโตรเคมีคอล
นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท ผูอํานวยการสายงานขาย
นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย
ผูอํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน

หลังจากนั้น นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท ไดชี้แจงหลักเกณฑ ขั้นตอนการประชุม การลงคะแนน และ
กติกาการนับคะแนนเสียงตอที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งนี้ โดยเสนอผานคณะกรรมการ
บริษัทลวงหนา ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่เวปไซต www.firevictor.co.th และนําสง
รายละเอี ย ดได ท างไปรษณี ย ถึ ง บริ ษั ท ภายในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 เพื่ อ ให ค ณะกรรมการอิ ส ระ
พิจารณากลั่นกรอง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผาน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทจะบรรจุเปนวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนทานใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมเขามา
2. เปดโอกาสใหผูถือหุนจัดสงคําถามลวงหนาสําหรับการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนผานทางเว็บไซต
www.firevictor.co.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหารของ
บริษัท ไดรวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมสามัญผูถือหุน ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอคําถาม
ลวงหนาเขามาแตอยางใด
3. กรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนในครั้งนี้ จํานวน 2 ทาน ไดแก ดร.
ถกล นันธิราภากร และ ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส ซึ่งประวัติโดยสังเขปปรากฏตามเอกสารแนบทาย 4 ใน
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
4. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะที่ไดรับมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
แตละทานจะไดรับบัตรลงคะแนนในตอนลงทะเบียนแลว โปรดตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดใน
บัตรลงคะแนนของทาน
สําหรับผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผูมอบฉันทะไดออกเสียงลงคะแนนลวงหนา
มาแลวนั้น ผูรับมอบฉันทะ จะไมไดรับและไมตองใชบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากบริษัท
ไดทําการรวบรวมคะแนนเสียงตามที่ผูมอบฉันทะไดระบุไวในหนังสือมอบฉันทะแลว
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5. ในการประชุมฯ จะพิจารณาแตละวาระตามลําดับที่ไดระบุไวในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยจะนําเสนอขอมูล
ในแตละวาระ และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามกอน แลวจึงจะใหมีการลงมติในวาระนั้น ๆ หากผูถือหุน
หรือผูรับมอบฉันทะทานใด ประสงคจะสอบถามรายละเอียดสําหรับวาระที่เกี่ยวของ โปรดรอใหประธานฯ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานฯ ไดชี้แจงรายละเอียดดังกลาวใหครบถวนกอน แลวจึงยกมือขึ้นเพื่อ
ถามคําถาม โดยรอใหประธานฯ หรือผูไดรับมอบหมายจากประธานฯ เชิญมาที่ไมโครโฟน เมื่อผูถือหุน
หรือผูรับมอบฉันทะไดมาที่ไมโครโฟนแลว โปรดแจงชื่อ– สกุล พรอมทั้งระบุวาทานเปนผูถือหุน หรือผูรับ
มอบฉันทะ กอนถามคําถาม หากคําถามที่จะสอบถามไมเกี่ยวของกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
6. การลงมติใด ๆ จะตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ยกเวน
วาระที่ 2 ซึ่ ง เป น วาระเสนอเพื่ อ ทราบ จะไม มี ก ารลงมติ ใ นวาระนี้ ส ว นวาระที่ 6 พิ จ ารณาอนุ มั ติ
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยตองผานอนุมัติดวยคะแนนเสียง ไม
นอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
บริษัทไดจัดใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง ตอ 1 หุน ในแตละวาระหลังจากที่ประธานฯ ไดชี้แจงและตอบขอ
สงสัยแลว ใหผูถือหุน รวมถึงผูรับมอบฉันทะ ลงมติในบัตรลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง ทานประธานจะถามวาผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะทานใดที่ ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหทานยก
มือขึ้น และสงบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อนับคะแนนเสียงที่ใชเปนมติที่ประชุม ทั้งนี้ ผูถือ
หุน หรือผูรับมอบฉันทะที่ไมไดยกมือ หรือ ไมไดสงบัตรลงคะแนน รวมทั้งบัตรเสีย ใหถือวาเปนการเท
คะแนนเสียงที่เห็นดวยทั้งหมด การนับคะแนนเสียง จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงหัก
ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือเปนคะแนนสวนที่เห็นดวยในวาระนั้น ๆ
พรอมทั้งอธิบายตัวอยางของบัตรเสีย ซึ่งไดแก การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกวา 1 ตัวเลือก การ
เปลี่ยนการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยการขีดฆาการลงคะแนนเดิมออก แตไมมีการลงลายมือชื่อ
กํากับ และ/หรือ การไมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เปนตน
7. สําหรับผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะทานใด ประสงคจะกลับกอนการประชุมจะเสร็จสิ้น หรือ ไมอยูในหอง
ประชุมในวาระใดๆ ทานสามารถใชสิทธิของทานไดโดยสงบัตรลงคะแนนลวงหนาใหกับเจาหนาที่ของบริษัท
8. เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ หลังจากจบการประชุมผูถือหุนที่ลงคะแนนเห็นดวย กรุณา
สงคืนบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่ของบริษัท หรือหยอนลงตูรับบัตรลงคะแนน ที่อยูดานหนาประตูทางออก
หองประชุม เพื่อใหบริษัทจัดเก็บเปนหลักฐานตอไป
9. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทไดเรียนเชิญ นายสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เขารวมเปน
สักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และเชิญชวนอาสาสมัครที่เปนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ เขารวมอีก 1
ทาน หากทานใดที่ยินดีอาสา ขอเชิญยกมือ พรอมกับแจงชื่อและนามสกุล ซึ่งนางสาวไพลิน วองประชานุ
กูล ผูถือหุน บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) ไดเสนอชื่อตนเอง และนางวรินกาญจน ธีระอัมรานนนท
กลาวขอบคุณผูถือหุน และเชิญเปนสักขีพยานในการรวมตรวจนับคะแนนที่ที่นั่งโตะแถวหนาของที่ประชุม
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หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนน
เสียง และเมื่อไมมีผูซักถามขอมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมเริ่มพิจารณาตามวาระการประชุม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา บริษัท ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยไดมีการจัดทํารายงานการประชุมฯ และไดสงใหกระทรวงพาณิชยภายในเวลาที่กําหนด
รวมถึงไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแตวันที่ประชุมฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดแนบสําเนารายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ตามเอกสารแนบทายหมายเลข 1 ไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหผูถือหุน ได
ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแลว คณะกรรมการบริษัทเห็นวา การบันทึกรายงานดังกลาว มีความถูกตอง
ครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ของ บริษัท ไฟร
วิคเตอร จํากัด (มหาชน)
ประธานฯ เชิญผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับวาระการ
ประชุมที่กําลังพิจารณา เมื่อไมมีผูใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง
ในวาระนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุม เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2558 ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสียง

จํานวน (เสียง)

คิดเปนรอยละ

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

249,826,459
-

100.00
-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558
ประธานฯ แจงวาบริษัทไดจัดสงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558 ใหผูถือหุนในรูปแบบ CD-ROM
พรอมหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น จึงขอให นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผูจัดการ เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
นายวิรัฐ สุขชัย ไดกลาวตอที่ประชุมวา สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมคอยดีนัก อยางไรก็ดี บริษัท
มีรายไดจากการขายและบริการ ในป 2558 มูลคารวม 567.54 ลานบาท ลดลง 4.50 ลานบาทเมื่อเทียบกับป 2557 โดยมี
รายไดจากงานขายสินคา มูลคา 473.41 ลานบาท และจากงานติดตั้งโครงการระบบดับเพลิง มูลคา 94.13 ลานบาท จะ
เห็นไดวา รูปแบบการขายสินคาของบริษัทมีการเปลี่ยนรูปแบบจากการขายเฉพาะตัวสินคา เปนการขายงานโครงการมาก
ขึ้น โดยสัดสวนรายไดจากการขายสินคาในป 2558 คิดเปนรอยละ 81.21 ลดลงรอยละ 6.13 เมื่อเทียบกับป 2557
สัดสวนรายไดจากงานติดตั้งโครงการ คิดเปนรอยละ 16.15 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.44 เมื่อเทียบกับป 2557 และมีสัดสวน
รายไดอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 2.64
กําไรขั้นตน มียอดรวม 141.75 ลานบาท ลดลงจากป 2557 8.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.7
กําไรสุทธิ มียอดรวม 46.20 ลานบาท ลดลงจากป 2557 14.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.77
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อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ในป 2556 เทากับ 0.60 เทา ลดลงเหลือ 0.24 เทา ในป 2557 และ
ในป 2558 เทากับ 0.26 เทา ซึ่งสูงกวาป 2557 จะเห็นไดวาบริษัทฯ ยังมีสภาพคลองอยูมาก ยังมีเงินทุนเพียงพอที่จะ
ลงทุนในโครงการใหมๆ
หลังจากนั้นนายวิรัฐ สุขชัย ไดแนะนําสินคาและบริการของบริษัท ซึ่งมีทั้งสินคาที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนาย
แตเพียงผูเดียวหรือมีหลายตัวแทนในประเทศไทย ซึ่งเปนสินคาที่ไดรับการยอมรับในประเทศ และสินคาที่เปนตราสินคา
ของบริษัทเอง เชน VALTEC, SPARK, GUARDIAN นอกจากนี้บริษัทยังคัดสรรสินคาใหม ๆ เขามาจําหนายอยางตอเนื่อง
ไดแก ตราสินคา GKB ซึ่งเปนกลอง CCTV จากประเทศไตหวัน ตราสินคา SIEX ซึ่งเปน กลองตรวจจับสัญญาณความ
รอนและอุปกรณดับเพลิงอัตโนมัติจากประเทศสเปน
บริษัทมีเปาหมายการเติบโตในป 2559 เพิ่มขึ้นรอยละ 20 จากป 2558 โดยแบงเปนการขายในกลุมสินคา
วาลวอุปกรณระบบดับเพลิง สุขาภิบาล และปรับอากาศ คิดเปนรอยละ 67 และกลุนงานติดตั้งโครงการระบบดับเพลิง คิด
เปนรอยละ 33
โดยสินคาที่บริษัทจําหนายนั้น เปนสินคาที่มีนวัตกรรมใหม ๆ มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ มีความ
หลากหลาย ครบวงจร มีสต็อคสินคาพอเพียงตอความตองการของลูกคา เนนการใหบริการออกแบบงานโครงการดับเพลิง
ที่เปนมาตรฐานสากล และมีกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อกระตุนยอดขายอยางตอเนื่อง
บริษัทมีกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ คือ ขยายสาขาในตางจังหวัด ขยายกลุมลูกคาในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ขยายงานดานการออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิง รวมถึง การใหบริการตรวจสอบอุปกรณระบบดับเพลิง นอกจากนั้น
บริษัทยังมุงเนนในการเติบโต โดยเพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคาอยางตอเนื่อง ลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวของกับงาน
ระบบวิศวกรรม และขยายกิจการไปยังประเทศใกลเคียง เชน การวางแผนรวมลงทุนในประเทศกัมพูชา เปนตน
ประธานฯ เชิญผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับวาระการ
ประชุมที่กําลังพิจารณา
 นายชยุต จึงภักดี ผูถือหุน : มาดวยตนเอง มีคําถาม 2 ขอ และนายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจง
ตามลําดับ ดังนี้
คําถามขอที่ 1.
การสต็อคสินคาที่จําหนายไมไดหรือ Dead Stock นั้นมีมากนอยเพียงใด คิดเปนกี่เปอรเซ็น
คําตอบ

บริษัทมีการติดตามมูลคาสต็อคสินคาอยางใกลชิด และตรวจสอบสินคาวาตัวใดมีความเสี่ยงที่จะ
กลายเปนสินคาหมุนชา ปจจุบันอัตราการหมุนของสินคา ทําได 3 เดือนถึง 3 เศษ ๆ บริษัทมีสินคา
Dead Stock อยูบางซึ่งเกิดจากการตกรุน แตยังควบคุมและยอมรับได

คําถามขอที่ 2.
คําตอบ

บริษัทมีแผนจะขยายกิจการไปในประเทศเมียนมาร หรือไม
ปจจุบัน บริษัทเตรียมไปลงทุนในประเทศกัมพูชา เนื่องจากมีพันธมิตร และมีโอกาสเติบโตสวน
ประเทศลาว และเมียนมาร นั้น ยังไมมีความพรอมทั้งดานบุคลากร และมีความเสี่ยงในขั้นตอน
ตาง ๆ ของประเทศนั้น ๆ เชน ไมสามารถเปดธุรกิจ Trading ในประเทศเมียนมารได อยางไรก็ดี
บริษัทยังมีการขายสินคาไปยังประเทศดังกลาวอยูในปจจุบัน

เมื่อไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยเพิ่มเติม เนื่องจากเปนวาระการ
ประชุมเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอใหผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท
มติที่ประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป 2558 ของบริษัท สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และผูชวยกรรมการผูจัดการ เปนผูนํา
เสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมวา บริษัทไดจัดทํางบการเงิน ประจําป 2558
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แลวเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาแลวเห็นวา
ถูกตอง ครบถวน ตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติงบการเงิน
ประจําป 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัท ไดรับรองแลว ตามที่ปรากฏอยูในรายงาน
ประจําป หัวขอ “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุน พรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งนี้ โดยสรุปไดดังนี้
 ฐานะทางการเงิน ในป 2558 เทียบกับป 2557
สินทรัพยรวม
569.01 ลานบาท ลดลง จากป 2557
0.59%
หนี้สินรวม
117.21 ลานบาท เพิ่มขึ้น จากป 2557
4.80%
สวนของผูถือหุน
451.80 ลานบาท ลดลง จากป 2557
1.90%
 งบกําไรขาดทุน ในป 2558 เทียบกับป 2557
รายไดจากการขายและบริการ 567.54
ตนทุนขายและบริการ
425.79
กําไรขั้นตน
141.75
คาใชจายในการขายและบริหาร 100.55
รายไดอื่น
15.41
กําไรสุทธิ
46.20
กําไรตอหุน
0.13
มูลคาที่ตราไว
0.50

ลานบาท ลดลง จากป 2557
ลานบาท เพิ่มขึ้น จากป 2557
ลานบาท ลดลง จากป 2557
ลานบาท เพิ่มขึ้น จากป 2557
ลานบาท เพิ่มขึ้น จากป 2557
ลานบาท ลดลง จากป 2557
บาท
บาทตอหุน

0.79%
0.89%
5.49%
20.02%
35.29%
23.77%

ประธานฯ เชิญผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับวาระการ
ประชุมที่กําลังพิจารณา
 นายชยุต จึงภักดี ผูถือหุน : มาดวยตนเอง มีคําถาม 1 ขอ และนายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผูจัดการ ไดเรียนชี้แจง
ดังนี้
คําถามขอที่ 1

มีการเตรียมความพรอมของความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนอยางไร ถาคาเงิน US$ ขึ้นไปถึง 1
US$ ตอ 40 บาท บริษัทจะไดกําไรหรือขาดทุนอยางไร

คําตอบ

บริษัทมีการซื้อเงินลวงหนาไวอยางตอเนื่อง ตั้งแตไดรับ Invoice นอกจากอัตราแลกเปลี่ยนแข็งคา
อยางตอเนื่อง อาจมีผลกระทบตอกําไรได เนื่องจากบริษัทขายสินคาขามป หรือสงมอบมากกวา 6
เดือน อยางไรก็ดีบริษัทมีสต็อคสินคารองรับงานที่จะสงมอบไวแลวดวย ซึ่งหากอัตราแลกเปลี่ยน
คอย ๆ แข็งคาขึ้น บริษัทก็จะปรับราคาสินคาขึ้น
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เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาออก
เสียงลงคะแนนในวาระนี้
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ง บการเงิ น ประจํ า ป 2558 ของบริ ษั ท สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2558 ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
(ในระหวางการประชุมวาระนี้ มีผูถือหุน เขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย จํานวน 57,392 หุน)
มติที่ลงคะแนนเสียง

จํานวน (เสียง)

คิดเปนรอยละ

249,883,551

99.9999

ไมเห็นดวย

-

-

งดออกเสียง

300

0.0001

เห็นดวย

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการกําหนดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป
2558

ประธานฯ นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม ดังนี้ บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผล ไมนอยกวา รอยละ 40
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหลังหักสํารองตามกฎหมายแลว
บริษัทไดมีการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายยกมา จํานวน 9,530,259.68 บาท (เกาลานหาแสนสาม
หมื่นสองรอยหาสิบเกาบาทหกสิบแปดสตางค) และ ในป 2558 บริษัทไดจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย อีกรอยละ 5
ของกําไรสุทธิประจําป 2558 เปนจํานวนเงิน 2,310,157.29 บาท (สองลานสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งรอยหาสิบเจ็ดบาท
ยี่สิบเกาสตางค) ทําใหบริษัทมีเงินทุนสํารองตามกฎหมายรวม 11,840,416.97 บาท (สิบเอ็ดลานแปดแสนสี่หมื่นสี่รอย
สิบหกบาทเกาสิบเจ็ดสตางค)
ป 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินจํานวน 46,203,145.74 บาท (สี่สิบหกลานสองแสนสามพันหนึ่ง
รอยสี่สิบหาบาทเจ็ดสิบสี่สตางค) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการจายเงินปนผลเปนเงินสดจากกําไรสุทธิประจําป 2558 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท จํานวน 350,000,000 หุน
รวมเปนจํานวนเงิน 35,000,000 บาท (สามสิบหาลาน) บาท และขอเสนอใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 และปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อ ในวันศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2559 ตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยกําหนดจายเงินปนผลใน
วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2559
ประธานฯ เชิญผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับวาระการ
ประชุมที่กําลังพิจารณา เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรและการกําหนดจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงาน ประจําป 2558 ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสียง

จํานวน (เสียง)

คิดเปนรอยละ

249,883,851

99.9999

ไมเห็นดวย

-

-

งดออกเสียง

300

0.0001

เห็นดวย

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 17 กําหนดวา “ในการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการ
จะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)” ซึ่งปจจุบันบริษัทมีกรรมการ
ทั้งสิ้น 7 คน โดยในป 2559 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ทาน ดังนี้
1) นายวิรัฐ

สุขชัย ตําแหนง กรรมการผูจัดการ

2) นางวลีรัตน

เชื้อบุญชัย ตําแหนง กรรมการบริษัท

3) นางสาววรนุช

สุไพบูลยพิพัฒน ตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริ ษั ท ได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น รายย อ ย นํ า เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมผ า นทางเว็ บ ไซต
www.firevictor.co.th เพื่อรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏวา มีผูถือหุนไดนําเสนอชื่อ
บุคคลเขามาเพื่อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 จํานวน 1 ทาน และ
คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑที่บริษัท
ไดกําหนดไว พบวา ไมผานเกณฑการพิจารณาดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทไดแจงผลการพิจารณา พรอมเหตุผลแกผูเสนอ เพื่อ
ทราบผานทาง e-Mail หลังการประชุมคณะกรรมการเรียบรอยแลว
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ จึงขอใหกรรมการทั้ง 2 ทาน ออกจากหองประชุม
ในระหวางการพิจารณาวาระนี้ พรอมทั้งแจงใหที่ประชุมทราบวานางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน ติดภารกิจตางประเทศ
ทําใหไมสามารถเขารวมการประชุมในครั้งนี้
คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ไม ร วมกรรมการผู มี ส ว นได เ สี ย ได ร ว มหารื อ รวมทั้ ง พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ เ ป น
รายบุคคล กลาวคือ ตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามแนวทางการพิจารณา สรรหา
บุคคลเปนกรรมการ โดยไดรวมพิจารณาคุณสมบัติดานตางๆ ทั้งความเหมาะสม คุณวุฒิ ประสบการณและความ
เชี่ยวชาญ รวมไปถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมาแลว เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกวาระ ไดแก
1) นายวิรัฐ
สุขชัย
2) นางวลีรัตน
เชื้อบุญชัย
3) นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน
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โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน แตละทานตามเอกสารแนบทาย 2 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุน พรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และบุคคลดังกลาว เปนผูมีความรู ความสามารถ อันจะเปนประโยชนและชวยสนับสนุนธุรกิจ
ของบริษัทประสบความสําเร็จตอไป ในสวนของกรรมการอิสระของบริษัท กรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการอิสระ คือ นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน ซึ่งมีคุณสมบัติเปน กรรมการอิสระ ตามคํานิยามของ
กรรมการอิสระที่บริษัท กําหนดไว ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 3
เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้ จึงใครขอผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเปนรายบุคคลในบัตรลงคะแนน โดยขอเริ่มการเลือกตั้งกรรมการทานแรก คือ
5.1 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายวิรัฐ สุขชัย กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
ประธานฯ กลาวถึงประวัติและผลการปฏิบัติงานของนายวิรัฐ สุขชัย โดยสังเขป และเชิญผูถือหุน หรือผูรับ
มอบฉันทะ ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึง
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายวิรัฐ สุข ชัย กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ
บริษัท อีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสียง

จํานวน (เสียง)

คิดเปนรอยละ

163,393,317

65.39

ไมเห็นดวย

-

-

งดออกเสียง

86,500,834

34.61

เห็นดวย

5.2 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการบริษัท อีก
วาระหนึ่ง
ประธานฯ กลาวถึงประวัติและผลการปฏิบัติงานของนางวลีรัตน เชื้อบุญชัย โดยสังเขป และเชิญผูถือหุน
หรือ ผูรั บ มอบฉั น ทะ ซัก ถามรายละเอี ย ดและข อ สงสัย ตา งๆ เมื่ อ ไมมีผู ถือ หุน ซัก ถาม และแสดงความเห็ น เพิ่ม เติ ม
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ เ ลื อ กตั้ ง นางวลี รั ต น เชื้ อ บุ ญ ชั ย กลั บ เข า ดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสียง

จํานวน (เสียง)

คิดเปนรอยละ

243,861,069

97.59

ไมเห็นดวย

-

-

งดออกเสียง

6,033,082

2.41

เห็นดวย
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5.3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ
อิสระ อีกวาระหนึ่ง
ประธานฯ กลาวถึงประวัติและผลการปฏิบัติงานของนางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน โดยสังเขป และ เชิญผู
ถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสียง

จํานวน (เสียง)

คิดเปนรอยละ

249,893,851

99.9999

ไมเห็นดวย

-

-

งดออกเสียง

300

0.0001

เห็นดวย

จากนั้น ประธานฯ ไดเชิญกรรมการทั้ง 2 ทาน กลับเขาหองประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรวมพิจารณาในวาระที่เหลือ
 นางสาว ปยมาศ จรัสโรจนังกูร อาสาพิทักษสิทธิ์ผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย มีคําถาม 1 ขอ และ
ประธานฯ ไดเรียนชี้แจง ดังนี้
คําถามขอที่ 1

ขอตรวจสอบจํานวนหุนของนายวิรัฐ สุขชัย และนางวลีรัตน เชื้อบุญชัย เนื่องจากคะแนนสวนที่ออก
เสียงไมตรงกับจํานวนหุนของแตละทานที่แสดงบน Power Point

คําตอบ

บริษัทไดตรวจสอบจํานวนคะแนนเสียงในวาระ 5.1 สวนที่งดออกเสียงทั้งหมด 86,500,834 เสียง เปน
เสียงของนายวิรัฐ 86,500,534 เสียง และผูถือหุนอีก 1 ทาน จํานวน 300 เสียง
สําหรับผลการตรวจสอบการลงคะแนนวาระ 5.2 จํานวนคะแนนเสียงสวนที่งดออกเสียงทั้งหมด
6,033,082 เสียง เปนเสียงของนางวลีรัตน 6,032,782 เสียง และผูถือหุนอีก 1 ทาน จํานวน 300
เสียง เนื่องจากจํานวนหุนที่บริษัทแสดงบน Power point ของทั้งสองทานนั้น เปนจํานวนหุน ณ วัน
ปดสมุดจดทะเบียน วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แตจํานวนหุนที่ออกเสียงลงคะแนน ในวันนี้ เปนจํานวน
หุน ณ วันปดสมุดจดทะเบียน วันที่ 16 มีนาคม 2559 ซึ่งเปนวันที่กําหนดสิทธิของผูถือหุนในการเขา
รวมประชุมผูถือหุนครั้งนี้ ซึ่งนายวิรัฐ และนางวลีรัตน มีจํานวนหุนเพิ่มขึ้นจากวันปดสมุดทะเบียนใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากไดรับหุนจากโครงการ EJIP ของบริษัท

และเมื่อไมมีผูซักถามขอมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหเชิญนายวิรัฐ สุขชัย และนางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กลับ
เขามาในหองประชุม เพื่อดําเนินการประชุมในวาระถัดไป
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สําหรับป 2559

ประธานฯ ขอให นางสิ ริ มา เอี่ ย มสกุล รั ตน กรรมการบริ ษั ท และประธานกรรมการบริ ห าร นํ า เสนอ
รายละเอียดตอที่ประชุม
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นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับบริษัท ขอที่ 30 บริษัทมีนโยบาย
กําหนดใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูทําหนาที่พิจารณา กลั่นกรองการสรรหากรรมการ และการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริษัท โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่สอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ และการ
จายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ซึ่งเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดและประเภทอุตสาหกรรมใกลเคียงกันแลว
เห็นวา ควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่อง สําหรับป 2559 ซึ่งไดผานการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ป 2559
(ปที่เสนอ)
กรรมการบริษทั ทุกทาน
รวมกัน ไมเกิน 2,000,000
บาท

คาตอบแทนกรรมการ
1. โบนัสคณะกรรมการบริษัท

2. คาเบี้ยประชุมกรรมการ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริษัท / กรรมการ
ตรวจสอบ

ป 2558
งดจายโบนัส
คณะกรรมการบริษัท

15,000 บาท/ครั้ง
15,000 บาท/ครั้ง

15,000 บาท/ครั้ง
15,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ในป 2559 กรรมการที่มีสิทธิไดรับ ไดแก กรรมการที่ไมไดเปนพนักงาน
ของบริษัท
และเนื่องจาก ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการจาย
โบนัสคณะกรรมการบริษัทประจําป 2558 ในอัตรารอยละ 15 ของกําไรสุทธิสวนที่เกินกวากําไรสุทธิสูงสุดในอดีตที่ผานมา
ซึ่งในป 2558 มีกําไรสุทธิลดลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงงดจายโบนัสคณะกรรมการบริษัทประจําป 2558
ประธานฯ ไดเชิญผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับวาระ
การประชุมที่กําลังพิจารณาเพิ่มเติม
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาออก
เสียงลงคะแนนในวาระนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่อง สําหรับป 2558 ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสียง

จํานวน (เสียง)

คิดเปนรอยละ

210,988,331

84.43

ไมเห็นดวย

-

-

งดออกเสียง

38,905,820

15.57

เห็นดวย
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หลังจากที่ที่ประชุมไดออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 เสร็จสิ้นแลว ประธานฯ ขอใหตรวจสอบการลงคะแนนเสียง สําหรับ
วาระที่ 6 อีกครั้ง เนื่องจากวาระนี้ มีกรรมการหลายทานเปนผูมีสวนไดเสีย ซึ่งบริษัทขอใหงดออกเสียง เพื่อใหมีความ
โปรงใสในการออกเสียงสําหรับวาระนี้ โดยขอใหที่ปรึกษากฎหมาย เปนผูชี้แจงเพิ่มเติม นายสมยศ สุธีรพรชัย ชี้แจงวา ผู
ถือหุนที่เปนกรรมการ ไมไดเปนผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษ เนื่องจากเปนการอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการ โดยปกติ
กรรมการมีหนาที่ตองทํางานโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนหลัก และขอบังคับตามกฎหมายและ
ตองไดรับคาตอบแทน อีกทั้งกฎหมายก็ไดอนุญาตใหผูถือหุนที่เปนกรรมการสามารถลงคะแนนเสียงในเรื่องการแตงตั้ง
กรรมการใหแกตนเองได
 นางสาว ปยมาศ จรัสโรจนังกูร อาสาพิทักษสิทธิ์ผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย จึงไดสอบถามเพิ่มเติม
และประธานฯ ไดเรียนชี้แจง ดังนี้
คําถามขอที่ 1

จากผลคะแนนในวาระที่ 5 คุณวิรัฐ และคุณวลีรัตน นามีหุนรวมกัน 92,533,316 หุน แตเสียงที่งด
ออกเสียงในวาระ 6 รวมกันมีเพียง 38,905,820 เสียง

คําตอบ

บริษัทไดชี้แจงวากรรมการที่งดออกเสียงในวาระนี้ คือ นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตนและนายภาคภูมิ วอง
ไพฑูรย โดยทั้งสองทานมีเสียงรวมกัน 38,905,520 เสียง และและเปนคะแนนเสียงของผูถือหุนอีก 1
รายจํานวน 300 เสียง จึงรวมกันเทากับ 38,905,820 เสียง
ประธานฯ กลา วเพิ่ ม เติ ม วา กรรมการบริห ารที่เ ปน พนั กงานบริษั ท จะไมไ ดรับ คา ตอบแทน (เบี้ ย
ประชุม) และตามที่ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงวา เปน ผูมีสวนไดเสียโดยทางออม แตเพื่อความโปรงใส
บริษัท จึงขอใหแสดงผลคะแนนเปน งดออกเสียง

เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนกลับไปพิจารณาวาระที่ 7
ตอไป
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2559
ประธานฯ ขอให นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 51 และ 52 ซึ่ง
กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชีทุกป โดยที่ประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชีผูซึ่งออกไป
นั้น กลับเขารับตําแหนงอีกก็ได และใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชีควรไดรับ
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นตรงกันวา ผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพอิสระ มีสวน
สําคัญในการชวยสรางความเชื่อมั่นตอขอมูลที่กิจการเปดเผยได มีการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม มีความเปนอิสระตอ
การปฏิบัติหนาที่ ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัทหรือผูถือหุนใหญแตอยางใด ทั้งนี้ ไดรวมพิจารณาอยางถี่
ถวนแลววา เห็นสมควรใหมีการเปลี่ยนแปลง ผูสอบบัญชีในป 2559 เพื่อสรางความเชื่อมั่นจากผูลงทุนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศใหมีมากขึ้น โดยการคัดเลือกจากผูสอบบัญชีรายใหม จํานวน 2 ราย โดยใชเกณฑการพิจารณา ดังนี้
1. ชื่อเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบบัญชี โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
2. ความเปนอิสระตอการปฏิบัติหนาที่ และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี
FIRE
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3. คุณภาพของงานสอบบัญชี
4. ความรู ความชํานาญของผูสอบบัญชี
5. คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
6. การใหบริการอื่น และการตอบสนองความตองการของลูกคา
คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผู
ถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท ในป 2559 เนื่องจากผูสอบบัญชีจากบริษัทดังกลาว ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือผูถือหุนใหญ
แตอยางใด โดยมีความเปนอิสระตอการปฏิบัติหนาที่ พรอมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม และตรงตามเกณฑการพิจารณา
ของบริษัท จึ งเสนอใหที่ประชุมแตง ตั้ง ผูสอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท ทู ช โธมั ทสุ ไชยยศ สอบบั ญชี จํา กัด ซึ่ง
ประกอบดวย
1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
2. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
3. นายชูพงษ สุรชูติกาล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325
4. นางนิสากร ทรงมณี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035
โดยผูสอบบัญชีดังกลาวคนหนึ่งคนใดเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท
ประจํา ป 2559 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั้งแตไตรมาส 1 ถึง 3 ของปดังกลาวดวย
ทั้งนี้ คณะกรรมการไดเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนการสอบบัญชี
ของบริษัท ประจําป 2559 และรายไตรมาสของปดังกลาว ตามปรากฏในตารางดังตอไปนี้

คาตอบแทนผูสอบบัญชี

ป 2559 (ปที่เสนอ)

ป 2558

บ.ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จก.

บ. พีวี ออดิท จก.

610,000
220,000
0
1,270,000

400,000
200,000
0
1,000,000

1. คาสอบบัญชี (Audit Fee)
- ประจําป (บาท/ป)
- รายไตรมาส (บาท/ไตรมาส)
2. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
รวมคาตอบแทนผูสอบบัญชี (บาท/ป)

ทั้งนี้ บริษัทไมมีบริษัทยอย / บริษัทรวมที่ตองมีการตรวจสอบ
ประธานฯ ไดเชิญผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับวาระ
การประชุมที่กําลังพิจารณาเพิ่มเติม
 นางสาว ปยมาศ จรัสโรจนังกูร อาสาพิทักษสิทธิ์ผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย มีคําถาม 1 ขอ และ
นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย ไดเรียนชี้แจง ดังนี้
คําถาม

FIRE
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เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะลงทุ น ในต า งประเทศ จึ ง เลื อ กผู ส อบบั ญ ชี ที่ มี ส าขาสอบบั ญ ชี ใ น
ตางประเทศ คาสอบบัญชีจึงสูงขึ้น ประธานฯ กลาวเพิ่มเติมวา การเลือกใชบริษัทสอบบัญชีเดียวกัน
จะทําใหสะดวกเมื่อมีการ Consolidate งบการเงิน ซึ่งคาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับ Big 4 ก็จะ
สูงขึ้นกวาบริษัทสอบบัญชีทั่วไปอยูแลว

เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาออก
เสียงลงคะแนนในวาระนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2559
ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสียง

จํานวน (เสียง)

คิดเปนรอยละ

249,893,851

99.9999

ไมเห็นดวย

-

-

งดออกเสียง

300

0.0001

เห็นดวย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา หากทานผูถือหุนรายใดมีคําถาม หรือตองการแสดงความคิดเห็นตอ
คณะกรรมการ ขอเรียนเชิญทานซักถามไดในวาระนี้
ทั้งนี้ บริษัท ไดประกาศในเว็บไซตของบริษัท เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระอื่นๆ ตอที่ประชุมผูถือหุน
นอกเหนือจากวาระตางๆ ที่กําหนดไว ลวงหนากอนการประชุม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระอื่นๆ มายังบริษัท
ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่นๆ นั้น จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายดวย
 นางสาว ปยมาศ จรัสโรจนังกูร อาสาพิทักษสิทธิ์ผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย มีคําถาม 1 ขอ และ
นายวิรัฐ สุขชัย ไดเรียนชี้แจง ดังนี้
คําถาม

ขอทราบความคืบหนาของการเขารวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการเขารวมตอตานการทุจริต
เนื่องจากบริษัทยังไมมีการประกาศเจตนารมยหรือเซ็น MOU แตอยางใด

คําตอบ

ในปที่ผานมา บริษัทฯ สนับสนุนใหกรรมการหลายทานเขาอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP) จากสถาบัน IOD ซึ่งบริษัทมีความเห็นวาจะเขารวมโครงการ แตคง
ตองอาศัยเวลาเพื่อเตรียมตัวซักระยะหนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งเขาตลาดหลักทรัพยมาเพียง 1 ป
อย า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ฯ มี ก ารประกาศนโยบายภายในบริ ษั ท เพื่ อ สื่ อ สารให พ นั ก งานรั บ ทราบ
ประธานฯ ไดกลาวเพิ่มเติมวา ไดใหแนวทางแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ในการเขารวม
โครงการ เนื่องจากประธานฯ มาจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ซึ่งเปนผูรวมกอตั้งโครงการนี้ จึง
พยายามผลักดันใหเกิดขึ้น คาดวานาจะเปนปนี้หรือปหนานาจะสามารถประกาศแสดงเจตนารมณ
ได อย า งไรก็ ดี การทํ า งานอย า งโปร ง ใสและการต อ ต า นการทุ จ ริ ต เป น นโยบายที่ บ ริ ษั ท ให
ความสําคัญในอันดับตนๆ อยูแลว
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สิ่งที่สงมาดวย 1
 นายชยุต จึงภักดี ผูถือหุน : มาดวยตนเอง มีคําถาม 1 ขอ และนายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผูจัดการ ไดเรียนชี้แจง
ดังนี้
คําถาม
โครงการที่ใหพนักงานซื้อหุนบริษัท หรือ EJIP ยังทําตอเนื่องอยูหรือไม
คําตอบ

โครงการ EJIP ที่เปดใหพนักงานซื้อหุนบริษัท และบริษัทสมทบเงินอีกสวนหนึ่งใหพนักงานยัง
ดํา เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ ง โครงการนี้ มีอ ายุ 5 ป ป จจุบั น ผา นมา 1 ป มี พ นั ก งานใหมเข า ร ว ม
โครงการอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน

 นางสาว ปยมาศ จรัสโรจนังกูร อาสาพิทักษสิทธิ์ผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย มีคําถาม 3 ขอ และ
บริษัทฯ ไดเรียนชี้แจงตามลําดับ ดังนี้
คําถามขอที่ 1

SG&A ของบริษัทจะคงที่เทากับป 2558 หรือเปน รอยละของยอดขาย ถาป 2559 ตั้งเปาวาจะ
เติบโตขึ้น 20% SG&A จะสูงขึ้นตามยอดขายหรือเปนอัตราเทากับป 2558 คือ ประมาณรอยละ 17
ของยอดขาย

คําตอบ

นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย ใหรายละเอียดวา อัตรา SG&A ป 2558 คิดเปนรอยละ 17.7 ของยอดขาย
และป 2557 คิดเปนรอยละ 14.60 ของยอดขาย ซึ่งในป 2558 ทั้ง อัตรารอยละและยอดเงินสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับป 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายกิจการ ทําใหตองทบทวนรายไดของ
พนักงานใหสามารถแขงขันได โดยมีการปรับฐานเงินเดือนของพนักงานเกาเพิ่มขึ้น พรอมทั้งมีการ
จางพนักงานใหมเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้บริษัทยังไดปรับปรุงระบบ ERP สงผลให คาใชจายสวนนี้
เพิ่มขึ้นทั้งจํานวนเงินและอัตรารอยละของยอดขาย หากยอดขายสูงขึ้น SG&A อาจสูงขึ้นในดาน
จํานวนเงิน แตอัตราคงไมเทากับป 2558 เนื่องจากมีคาใชจายที่เปนคาใชจายคงที่ (Fixed cost) อยู
บางสวน

คําถามขอที่ 2

Gross Profit Margin (GP) ของการขายสินคาและงานขายติดตั้งโครงการนั้นเปนสัดสวนกี่ % ในป
2558 GP ลดลงจาก 26% เหลือ 25% สวนหนึ่งเกิดจากเงินบาทออนคา ทําใหตนทุนเพิ่มขึ้น หรือ
งานติดตั้งโครงการมี Margin นอยกวาการขายสินคา เนื่องจากเห็นวายอดขายงานติดตั้งโครงการ
มีจํานวนเงินสูงขึ้น

คําตอบ

คุณวิรัฐ สุขชัย ใหรายละเอียดวางานขายโครงการปกติมีกําไรขั้นตนสูงกวาเล็กนอย ในปที่ผานมา
ยอดขายโครงการเพิ่มขึ้น แตกําไรขั้นตนลดลง เนื่องจากสวนใหญเปนงานขายสินคาทั่ว ๆ ไป ซึ่ง
คาเงิน US$ แข็งคาขึ้น อยางไรก็ดีกําไรจากงานขายโครงการไมไดสูงกวาการขายสินคาเสมอไป
ขึ้นอยูกับความยากงายของแตละโครงการ และภาวการณแขงขัน โดยมาตรฐานของปที่ผาน ๆ มา
งานโครงการจะมีกําไรขั้นตนที่ดีกวา

คําถามขอที่ 3

ภาวการณแขงขันในปจจุบัน เพิ่มขึ้นหรือลดลงเปนอยางไร และยอดขายที่จะโตขึ้น 20% นั้นมา
จากงานติดตั้งโครงการ แสดงวายอดขายในประเทศจะคงที่หรืออยางไร
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ง วย 1
สิ่งที่สงมาด
คําตอบ

บบริษัทฯ ไดประมมาณการยอดขาายจากการประะเมินสภาพตลาดของผูอํานวยกการขายสาย ตตาง ๆ เปน
ที่ทราบดีวาสภาาวะเศรษฐกิจที ่ไมคอยดีนักในนรอบ 2 ปที่ผานมา ทําใหบริษษัทฯ ประมาณการเติบโต
ข
ของยอดขายไว
ว เล็กนอย คื อร อยละ 3-5 ส วนยอดขายงานนโครงการที่ ตั้งงไวเติบโตรอยละ 20 นั้ น
เนืนื่องจากมีงานบบางสวนที่บริษษัั ทฯ คาดวาจะไไดรับงานใหม ๆ จากทีมขายงาานอุตสาหกรรมมปโตรเคมี
ค ซึ่งเริ่มดําเนินงานมาเกืออบ 2 ป ประกออบกับบริษัทนําสินคาใหม ๆ เขามาจําหนายเพิ่ม เชน
คอล
ก องตรวจจับความร
กล
ค อน ปมสู บน้ําดับเพลิง โดยภาพรวมภภาวะเศรษฐกิจ และการกอสรางก็ยังไม
เติติบโตมากนัก การขึ
ก ้นโครงการรใหม ๆ ก็ยังใกลเคียงกับปที่ผานมา

หรือเพิ่มมขึ้นรอยละ 3-55 บริษัทจึง
วางเปาหมายไปปเติบโตในสวนอือื่น ๆ ซึ่งบริษัทมีโอกาส จึงไดตัตง้ ั เปาการเติบโตตไวประมาณรอยละ
อ 20

ไ เชิญผูถือหุน หรือผูรับมอบฉฉันทะ ซักถามรรายละเอียดแลละขอสงสัยตางงๆ ที่เกี่ยวของ เมื่อไมมีผู
ประธานฯ ได
ถือหุนซัก ถาม และแสดดงความเห็นเพิ่มเติม ประธาานฯ กลาวขอขขอบคุณผูถือหหุน ที่ใหความสนนใจ เขารวมปประชุมและ
สอบถามผผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2558 ที่ผาานมา และตองขออภัยเปนอยางยิ่ง สําหรับขขอขัดของใดๆ ก็ตาม อัน
เกิดขึ้นในการจัดการประะชุมครั้งนี้
ในนามของงคณะกรรมการบริษัท ขอขอ บพระคุณผูถือหุ
อ น ลูกคา คูคคา พันธมิตรททางธุรกิจ และะผูมีสวนได
เสียทุกฝาาย ตลอดจนคณะกรรมการ ผูบริหาร และะพนักงานที่ใหการสนับสนุนบริ
บ ษัทอยางตอ เนื่อง และขอใใหมั่นใจวา
คณะกรรมมการบริษัท ผูบริหารและพนนักงาน จะมุงงมั่นพัฒนาองคคกรใหเติบโตออยางยั่งยืน ภาายใตหลักการกกํากับดูแล
กิจการที่ดดีี เพื่อใหเกิดปรระโยชนสูงสุดตตอผูมีสวนไดเสียยทุกๆ ฝาย
ปดการปรระชุม เวลา 15.30 น.

...............................................ประธธานในที่ประชุม
(ดร.ถกล นันธิราภภากร)

................................................ผูบันนทึกการประชุม
ะ มรานนท)
(นางวริรนกาญจน ธีระอั
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สิ่งที่สงมาดวย 2
สารสนเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)
ในการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด ตามบัญชี (1)
6 กันยายน 2559
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ไดมีมติ
อนุ มั ติ ใ ห บ ริ ษั ท ฯ ซื้ อ และรั บ โอนกิ จ การทั้ ง หมดของบริ ษั ท ชิ ล แมทช จํ า กั ด (“CM”) ซึ่ ง รวมถึ ง แต ไ ม จํ า กั ด เพี ย งทรั พ ย สิ น หนี้ สิ น
สัญญาอื่น ๆ ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึงสิทธิประโยชนทั้งหมดที่มีในสินทรัพย
และหุนสามัญในบริษัท คิว ทู เอส จํากัด (“QIIS”) ซึ่งเปนบริษัทยอยซึ่งถือหุนโดย CM ในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ
QIIS ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) (รวมเรียกวา “กิจการทั้งหมดของ CM”) โดยมูลคาซื้อและ
รับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จะเทากับ 614,390,000 บาท และบริษัทฯ จะชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการของ CM
เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณจาก หุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทฯในครั้งนี้ หารดวยหุน
สามัญที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน(234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67) โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62
บาทตอหุน (“รายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM”)
การเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ถือเปนการไดมาซึ่งกิจการทั้งหมดของบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และเขาขายเปนรายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยประเภทที่ 4 หรือการเขาจดทะเบียนหลักทรัพยโดยทางออม (Backdoor Listing) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 156.29
ตามเกณฑกําไรสุทธิ
นอกจากนี้ รายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเขาทํารายการซื้อ
และรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ยังเขาขายเปนการเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 146.14 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”)
ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจงรายละเอียดของรายการดังกลาวตามที่กําหนดในประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไปและประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังตอไปนี้
1)

วัน/ เดือน/ ปที่ทํารายการ

ภายหลังไดรับอนุมัติเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย และรายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจะประชุม
ในวันที่ 1พฤศจิกายน 2559 และเมื่อไดมีการดําเนินการตางๆ ตามที่กําหนดเปนเงื่อนไขบังคับกอนตามที่ไดระบุในขอ 11
ครบถวนแลว
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สิ่งที่สงมาดวย 2
2)

คูสัญญาที่เกี่ยวของ

ผูรับโอน :

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

ผูโอน :

บริษัท ชิลแมทช จํากัด

3)

รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1.นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 3/

กับบริษัทฯ 1/

การดํารงตําแหนง



กรรมการบริษัทฯ



ผูถือหุนใหญ ในสัดสวน
รอยละ 10.02



ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ
9.71



น อ งชายของนางสิ ริ ม า
เอี่ยมสกุลรัตน

3. บริษัท ไนซ โนเบิล จํากัด 4/



4.นางประยูรศรี ชาญณรงค 4/

2. นายเจน ชาญณรงค

5.นางสาวนพพร ชาญณรงค

6. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

FIRE

CM 2/

ลักษณะความสัมพันธ



ผูถือหุนใหญ ถือหุนใน
CM รอยละ 12.27

-



ผูถือหุนใหญ ถือหุนใน
CM รอยละ 26.98

ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ
9.43

-



ผูถือหุนใหญ ถือหุนใน
CM รอยละ 17.18



ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ
0.27

-

 โปรดพิจารณาหมายเหตุ
ขอที่ 4



มารดาของนางสิ ริ ม า
เอี่ยมสกุลรัตน



ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ
0.08

-

 ผูถือหุนใหญ ถือหุนใน
CM รอยละ 12.27



น อ งสาวของนางสิ ริ ม า
เอี่ยมสกุลรัตน



ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ  กรรมการ
1.44



เปนบุคคลที่จะไดรับการ
เสนอชื่อใหเปนกรรมการ
ของบริษัทฯ
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กรรมการและ
กรรมการผู มี อํ า นาจ
ลงนาม

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)



ผูถือหุนใหญ ถือหุนใน
CM รอยละ 6.7

สิ่งที่สงมาดวย 2
CM 2/

ลักษณะความสัมพันธ

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

กับบริษัทฯ 1/

การดํารงตําแหนง

7. นายวสันต นันทขวาง



เปนบุคคลที่จะไดรับการ
เสนอชื่อใหเปนกรรมการ
ของบริษัทฯ



กรรมการและ
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม

8. นายสุพจน เธียรวุฒิ



เปนบุคคลที่จะไดรับการ
เสนอชื่อใหเปนกรรมการ
ของบริษัทฯ



กรรมการ

หมายเหตุ:

1/

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ผูถือหุนใหญ ถือหุนใน
CM รอยละ 12.00

-

ขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุน บริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

2/

ขอมูลรายชื่อผูถือหุน CM ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 และ CM เปนผูถือหุนใหญของ QIIS
โดยถือหุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS

3/

นามสกุลเดิม คือ ชาญณรงค

4/

Nice Noble Limited เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําหนาที่ดูแลกอง
มรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค โดยมีนางประยูรศรี ชาญณรงค เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของกองทรัสตดังกลาว
4)

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

4.1)

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยมูลคาของกิจการทั้งหมดของ CM จะเทากับ 614,390,000 บาท และ
บริษัทฯ จะชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยกําหนด
ราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ หุนละ 2.62 บาท ตามอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการของ CM เทากับ
0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณจากหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทฯในครั้งนี้ หารดวย หุนสามัญ
ที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน (234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67) หรือคิดเปนรอยละ 40.12 ของทุนชําระแลวของ
บริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชําระแลวในคราวนี้ รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 614,390,000 บาท เพื่อเปนการตอบแทนการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ CM ซึ่งเปนการชําระคาโอนกิจการทั้งหมดของ CM ดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชําระดวยเงินสด ทั้งนี้ ผูถือ
หุนของ CM ที่ปรากฏรายชื่อในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัด (สิ่งที่สงมาดวย
4) (“ผูถือหุนของ CM”) จะไดรับหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวตามสัดสวนการถือหุนภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดในวัน
เดียวกันกับวันที่ CM ไดรับหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจะทําใหผูถือหุนของ CM ดังกลาวกลายเปนผูถือหุนของบริษัทฯ (โดย CM จะดําเนินการ
จดทะเบียนเลิกกิจการ ดําเนินกระบวนการชําระบัญชีภายใตกระบวนการเลิกกิจการและดําเนินการแจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหุนของ
CM (ซึ่งรวมถึงหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน)) (“การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM
ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด”) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในขั้นตอนที่ 1 ดานลาง
ภายหลังจากที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการทํารายการดังกลาว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ทั้งนี้ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2559 กิจการทั้งหมดของ CM มีทั้งในสวนทรัพยสินและหนี้สิน ประกอบดวย
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สิ่งที่สงมาดวย 2
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวมของ CM 1/

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
สินทรัพยรวม

341.71

หนี้สินรวม

132.40

หมายเหตุ 1/ CM ถือหุนของ QIIS จํานวน 3,952,000 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS
ทั้งนี้ ภายหลังการเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แลว บริษัทฯ จะเปนผูถือหุนใน QIIS รอยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนของ QIIS และบริษัทฯ จะดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุนใน QIIS โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ QIIS ซึ่ง
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงทรัพยสิน หนี้สิน สัญญาอื่นๆ ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ QIIS
รวมถึงสิทธิประโยชนทั้งหมดที่มีในสินทรัพย ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ CM และ QIIS จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน ภายหลังจากที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ โดยมีลําดับการเขา
ทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
1.4 CM จะโอนกิจการทั้งหมดซึ่งรวมถึงหุน QIIS ใหบริษัทฯ โดยมูลคาของกิจการทั้งหมดของ CM เทากับ 614,390,000
บาท
1.5 บริษัทฯ จะชําระคาโอนกิจการดังกลาวใหแก CM ดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 2.62 บาทตอหุน โดยมีมูลคารวม
จํานวน 614,390,000 บาท
1.6 ในวันเดียวกันกับวันที่ CM ไดโอนกิจการทั้งหมดใหแกบริษัทฯ CM จะจดทะเบียนเลิกกิจการและดําเนินการแจกจาย
ทรัพยสิน (ซึ่งรวมถึงหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน) ตามกระบวนการชําระบัญชี ใหแกผูถือ
หุนของ CM ซึ่งจะสงผลใหผูถือหุนดังกลาวกลายเปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยรายละเอียดจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ที่ผูถือหุนของ CM จะไดรับปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ใหแกบุคคลในวงจํากัด
ขั้นตอนที่ 2
ภายหลังการเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แลว บริษัทฯ จะเปนผูถือหุนใน QIIS ในสัดสวนรอยละ 100
ของทุนจดทะเบียนของ QIIS โดยภายหลังจากที่ CM จดทะเบียนเลิกกิจการแลว QIIS ในฐานะบริษัทยอยของบริษัทฯ จะโอน
กิจการทั้งหมดใหแกบริษัทฯ และ เมื่อ QIIS ไดโอนกิจการทั้งหมดใหแกบริษัทฯ แลว QIIS จะจดทะเบียนเลิกกิจการและเขาสู
กระบวนการชําระบัญชีตอไป
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สิ่งที่สงมาดวย 2
4.2)

การคํานวณขนาดของรายการ
4.2.1) รายการไดมาซึ่งสินทรัพย

การเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 4 หรือการเขาจด
ทะเบียนหลักทรัพยโดยทางออม (Backdoor Listing) ตามที่กําหนดในประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งเมื่อคํานวณตามเกณฑ
ตาง ๆ ที่กําหนดโดยใชมูลคาสูงสุดที่คํานวณไดจากหลักเกณฑใดเกณฑหนึ่ง โดยอางอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2559 พบวามีขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 156.29 ตามเกณฑกําไรสุทธิ บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศการ
ทํารายการของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และดําเนินการตาง ๆ รวมถึงการดําเนินการ
ดังตอไปนี้
 ได รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ฯ ด ว ยคะแนนเสี ย งไม ต่ํ า กว า 3 ใน 4 ของจํ า นวนเสี ย งทั้ ง หมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ไดรับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยฯ เกี่ยวกับการรับหลักทรัพยใหมตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยการรับ
หุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
 แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทําหนาที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการใหความเห็นตามที่กําหนดในประกาศรายการ
ไดมาหรือจําหนายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการแตงตั้งบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด
เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทําหนาที่ตาง ๆ ภายใตประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไปและประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน
การคํานวณขนาดของรายการที่จะไดมาซึง่ สินทรัพย โดยอางอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้
1. มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ

(NTA ของเงินลงทุนใน CM x สัดสวนที่ไดมาหรือจําหนายไป)
NTA ของบริษัทฯ
= 45.29%

2. กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน

(กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของเงินลงทุนใน CM x สัดสวนที่ซื้อหรือขาย)
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษัทฯ
= 156.29%

3. มูลคารวมของสิ่งตอบแทน

มูลคารายการที่จายหรือไดรับ
สินทรัพยรวมของบริษัทจดทะเบียน
= 116.44%

4. มูล คา หุ น ทุ น ที่ บ ริ ษัท จดทะเบี ย น
ออกเพื่อชําระคาสินทรัพย

จํานวนหุนทุนที่บริษัทออกเพื่อชําระคาสินทรัพย
จํานวนหุนที่ชําระแลวของบริษัท
= 67.00%
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4.2.2) รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอน
กิจการทั้งหมดเพื่อชําระเปนคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก CM เขาขายเปนการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 146.14 ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งสูง
กวา 20 ลานบาท หรือมากกวารอยละ 3.00 ของ NTA บริษัทฯ จึงตองขออนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผูถือหุน
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวน
ของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และจัดทํารายงานการเปดเผยสารสนเทศของรายการดังกลาว
NTA ของบริษัทฯ และ CM ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ปรากฎดังนี้
บริษัทฯ

งบการเงินรวมของ CM

สินทรัพยรวม

527.64

341.71

หัก : สินทรัพยที่ไมมีตัวตน

(12.21)

(18.89)

หัก : หนี้สินรวม

(95.02)

(132.40)

-

-

420.41

190.42

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ลานบาท)

หัก : สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
5)

รายละเอียดของทรัพยสินที่จะไดมา

ภายหลังจากที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการทํารายการดังกลาว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM
ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)
5.1) รายละเอียดของ CM
(1) ขอมูลการประกอบธุรกิจ

FIRE

วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

13 พฤษภาคม 2531

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจนําเขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบทําความเย็น
และระบบปรับอากาศ รวมทั้งใหคําปรึกษาและออกแบบหองเย็น

ที่ตั้งสํานักงาน

19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว

98,800,000 บาท

จํานวนหุนจดทะเบียนและชําระแลว

9,880,000 หุน

มูลคาที่ตราไว

10 บาท ตอหุน
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(2) คณะกรรมการ CM
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท CM ตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2559
รายชื่อกรรมการ CM

FIRE

ตําแหนง

1.

นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

กรรมการ

2.

นาย ภาคภูมิ วองไพฑูรย

กรรมการ

3.

นาง วลีรัตน เชื้อบุญชัย

กรรมการ

4.

นาย วสันต นันทขวาง

กรรมการ

5.

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

กรรมการ

6.

นางดนูนาถ สุวรรณานนท

กรรมการ

7.

นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา

กรรมการ

8.

นายสุพจน เธียรวุฒิ

กรรมการ
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(3) ผูถือหุนของ CM
รายชื่อผูถือหุนของ CM ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 ปรากฎดังนี้
รายชื่อผูถือหุนของ CM
1.

2.

จํานวนหุน

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

1,212,477

12.27

นายเจน ชาญณรงค

2,665,217

26.98

Nice Noble Limited

1,697,779

17.18

นางสาวนพพร ชาญณรงค

1,212,478

12.27

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

666,357

6.74

นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร

316,161

3.20

นามสกุลชาญณรงค

1/

นามสกุลตรีเพ็ชร 1/

ผูถือหุนอื่นๆ ของ CM
3.

นายวสันต นันทขวาง

1,185,600

12.00

4.

นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม

624,911

6.33

5.

นายภาคภูมิ วองไพฑูรย

112,237

1.14

6.

นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

98,104

0.99

7.

นางสาวอุฬาริน ชัญญวงศศักดิ์

88,679

0.90

9,880,000

100

รวมจํานวนหุน

หมายเหตุ : 1/ เปนการจัดกลุมผูถือหุนตามนามสกุลเทานั้น โดยผูถือหุนแตละรายมิไดเปนบุคคลตามมาตรา 258 หรือเปน
Concert party
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4) ขอมูลสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของCM
งบการเงินรวม3
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
หนวย : ลานบาท

ป 2558
ตรวจสอบ

ป 2557
1

ตรวจสอบ

1

งบเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1
มกราคม
2557

ณ วันที่ 30
มิถุนายน
2559

1

2

ตรวจสอบ

สอบทาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่
30
มิถุนายน
2559

ป 2558

ป 2557

ป 2556

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

1

1

1

สอบทาน 2

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

13.09

5.96

18.82

18.46

8.05

3.92

4.07

6.53

เงินลงทุนชั่วคราว

17.40

116.87

76.81

0.41

12.35

77.73

68.67

0.35

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

85.61

82.98

87.08

108.33

52.14

46.02

46.60

69.13

122.44

98.19

115.24

131.57

69.44

47.14

64.19

76.37

12.61

18.99

7.65

13.58

2.02

11.71

1.87

2.91

251.15

322.99

305.60

272.35

144.00

186.52

185.40

155.29

อุปกรณ

25.51

17.30

24.23

23.31

7.59

2.85

1.18

6.88

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

38.53

26.68

10.06

46.05

57.30

6.42

4.28

61.14

64.04

43.98

34.29

69.36

64.89

9.27

5.46

68.02

รวมสินทรัพย

315.19

366.97

339.89

341.71

208.89

195.79

190.86

223.31

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

84.27

65.88

74.40

84.22

44.36

23.75

43.44

41.77

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

25.70

174.50

19.28

28.58

4.86

116.17

11.21

7.93

109.97

240.38

93.68

112.80

49.22

139.92

54.65

49.70

18.13

15.32

2.19

19.60

6.99

5.26

0.72

7.58

128.10

255.70

95.87

132.40

56.21

145.18

55.37

57.28

98.80

28.45

5.00

98.80

98.8

28.45

5.00

98.80

สวนเกินมูลคาหุน

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

สวนเกินทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

5.98

5.98

5.98

5.98

5.98

5.98

5.98

5.98

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน

12.14

-

-

12.14

-

-

-

-

กําไรสะสม

62.17

8.18

116.51

84.39

39.90

8.18

116.51

53.25

-

60.66

108.53

-

-

-

-

-

187.09

111.27

244.02

209.31

152.68

50.61

135.49

166.03

สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

หนี้สิน

รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนที่ออกและชําระแลว

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
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งบการเงินรวม 3

งบเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม

สําหรับงวด 6 เดือน

ป 2558

ป 2557

สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2559

ป 2558

ป 2557

ป 2556

สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2559

ตรวจสอบ 1

ตรวจสอบ 1

สอบทาน 2

ตรวจสอบ 1

ตรวจสอบ 1

ตรวจสอบ 1

สอบทาน 2

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หนวย : ลานบาท

สําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สําหรับงวด 6 เดือน

รายไดจากการขายและบริการ

513.49

566.01

273.38

255.91

301.65

270.52

143.56

ตนทุนขายและบริการ

340.32

407.89

190.43

174.19

216.67

189.03

102.91

กําไรขั้นตน

173.17

158.12

82.95

81.72

84.98

81.49

40.65

5.65

6.38

2.14

5.67

3.86

2.41

2.81

109.10

98.08

57.16

46.83

40.24

33.82

26.73

คาใชจายอื่น

15.01

15.38

5.72

8.28

11.74

10.74

3.39

กําไรสําหรับงวด

54.71

51.04

22.21

32.28

36.86

39.34

13.34

รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและบริหาร

หมายเหตุ 1.งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ป 2558 2557 และ 2556 ผานการตรวจสอบโดยนายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบ
บั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต เลขทะเบี ย น 4917 บริ ษั ท พี วี ออดิ ท จํ า กั ด ซึ่ ง เป น ผู ส อบบั ญ ชี ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผานการสอบทานโดยนายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบ
บัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 บริษัท ชิลแมทช จํากัด ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท คิวทูเอส จํากัด ในสัดสวนรอยละ 100
จึงไดจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตป 2558 แสดงเปรียบเทียบกับป 2557
5.2)

รายละเอียดของ QIIS
(1) ขอมูลการประกอบธุรกิจ

FIRE

วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

12 พฤศจิกายน 2545

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจนําเขา จัดจําหนาย และใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบ
พิมพดิจิตอล

ที่ตั้งสํานักงาน

19/20-22 ซอยศู น ย วิ จั ย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว

39,520,000 บาท

จํานวนหุนจดทะเบียนและชําระแลว

3,952,000 หุน

มูลคาที่ตราไว

10 บาท ตอหุน
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(2) คณะกรรมการบริษัท QIIS
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท QIIS ตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2559
รายชื่อกรรมการของ QIIS

ตําแหนง

1.

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

กรรมการ

2.

นายภาคภูมิ วองไพฑูรย

กรรมการ

3.

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

กรรมการ

4.

นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

กรรมการ

5.

นายวสันต นันทขวาง

กรรมการ

(3) ผูถือหุนของ QIIS
รายชื่อผูถือหุนของ QIIS ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ปรากฎดังนี้
รายชื่อผูถือหุนของ QIIS

จํานวนหุน

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด

3,951,998

100

2 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

1

0.00

3 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

1

0.00

3,952,000

100

1 CM

รวมจํานวนหุน

FIRE
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(4) ขอมูลสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ QIIS
งบแสดงฐานะการเงิน
หนวย : ลานบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 2

ป 2558

ป 2557

ป 2556

ตรวจสอบ 1

ตรวจสอบ 1

ตรวจสอบ 1

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

5.04

2.04

14.75

11.93

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

36.05

36.96

40.56

41.80

สินคาคงเหลือ

52.99

51.05

51.05

55.20

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

15.64

46.42

13.85

10.72

109.73

136.48

120.21

119.65

อุปกรณ

17.91

14.45

23.05

16.42

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

29.75

20.26

5.77

33.45

47.66

34.71

28.82

49.87

157.39

171.18

149.03

169.52

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

42.49

42.13

31.08

45.05

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

20.84

58.33

7.95

20.65

รวมหนี้สินหมุนเวียน

63.33

100.46

39.03

65.70

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

11.13

10.06

1.47

12.02

74.46

110.52

40.50

77.72

39.52

39.52

4.00

39.52

9.00

9.00

9.00

9.00

34.41

12.14

95.53

43.28

82.93

60.66

108.53

91.80

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน

รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
รวมสวนของผูถือหุน

FIRE
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หนวย : ลานบาท
รายไดจากการขายและบริการ
ตนทุนขายและบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายอื่น
กําไรสําหรับงวด
หมายเหตุ

สําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สําหรับงวด 6 เดือน
ป 2558
ป 2557
ป 2556
สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2559 2
ตรวจสอบ 1
ตรวจสอบ 1
ตรวจสอบ 1
257.57
264.36
264.36
129.83
166.13
191.22
177.94
87.53
91.44
73.14
86.42
42.30
2.57
2.52
1.81
1.75
64.85
57.84
55.37
32.85
6.73
3.64
6.81
2.33
22.43
14.18
26.05
8.87

1. งบการเงินเฉพาะกิจการป 2558 2557 และ 2556 ผานการตรวจสอบโดยนายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. สําหรับขอมูลทางการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เปนงบการเงินภายในสําหรับผูบริหาร
ซึ่งไมผานการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูสอบบัญชี

5.3)

รายละเอียดของบริษัทฯ ที่คาดวาจะเปนภายหลังการรับโอนกิจการ
(1) ขอมูลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่คาดวาจะเปนภายหลังการรับโอนกิจการ
ชื่อบริษัทใหม

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

ชื่อยอหลักทรัพยใหม

HARN

ประเภทธุรกิจ

ดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบ
วิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบ
สุ ข าภิ บ าล และระบบความเย็ น รวมทั้ ง ให คํ า ปรึ ก ษาและ
ออกแบบระบบในโครงการตางๆ และการใหบริการโซลูชั่นดาน
วิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล

ทุนจดทะเบียนและชําระแลวที่คาดวาจะ 292,250,000 บาท
เปนภายหลังการรับโอนกิจการ
จํ า นวนหุ น จดทะเบี ย นและชํ า ระแล ว ที่ 584,500,000 หุน
คาดวาจะเปนภายหลังการรับโอนกิจการ
มูลคาที่ตราไว
FIRE

0.50 บาท ตอหุน
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(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ที่คาดวาจะเปนภายหลังการรับโอนกิจการ
รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่คาดวาจะเปน

ตําแหนง

ภายหลังการรับโอนกิจการ
1

นาย ถกล นันธิราภากร

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2

นาย วิรัฐ สุขชัย

กรรมการ

3

นาย ภาคภูมิ วองไพฑูรย

กรรมการ

4

นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

กรรมการ

5

นาง วลีรัตน เชื้อบุญชัย

กรรมการ

6

นาย วสันต นันทขวาง *

กรรมการ

7

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร *

กรรมการ

8

ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส

กรรมการอิสระ

9

นางสาว วรนุช สุไพบูลยพิพัฒน

กรรมการอิสระ

10

นายสุพจน เธียรวุฒิ *

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : * บริษัทฯ ไดเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ในการเพิ่มจํานวนคณะกรรมการของบริษัทฯ 3 ทาน
จากจํานวน 7 ทาน รวมทั้งสิ้นเปน 10 ทาน โดยเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร 2 ทานไดแก นาย วสันต นันทขวาง
และนายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร และกรรมการอิสระ 1 ทานคือ นายสุพจน เธียรวุฒิ
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(3) โครงสรางผูถือหุนของบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) กอนและหลังการรับโอนกิจการ
อางอิงรายชื่อผูถือหุนบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ลําดับ
1

รายชื่อผูถือหุน

หลังการรับโอนกิจการ

ใหผูถือหุน CM ตามสัดสวน 2/

ทั้งหมด 3/ 4/

จํานวนหุน

รอยละ

จํานวนหุน

รอยละ

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 5/

35,067,520

10.02

28,777,921

12.27

63,845,441

10.92

นายเจน ชาญณรงค

33,970,700

9.71

63,258,440

26.98

97,229,140

16.63

Nice Noble Limited 6/

33,020,000

9.43

40,296,475

17.18

73,316,475

12.54

287,200

0.08

28,777,944

12.27

29,065,144

4.97

1,000,000

0.29

-

-

1,000,000

0.17

933,900

0.27

-

-

933,900

0.16

29.79 161,110,780

68.70 265,390,100

45.40

นายหาญ ชาญณรงค
นางประยูรศรี ชาญณรงค
รวมนามสกุลชาญณรงค 1/

104,279,320

นามสกุลสุขชัย 1/
นายวิรัฐ สุขชัย

86,568,488

24.73

-

-

86,568,488

14.81

นางนพรัตน สุขชัย

13,000,000

3.71

-

-

13,000,000

2.22

นายวิโรจน สุขชัย

1,730,000

0.49

-

-

1,730,000

0.30

นายวิสุทธิ์ สุขชัย

73,000

0.02

-

-

73,000

0.01

101,371,488

28.94

-

-

101,371,488

17.34

5,026,580

1.44

15,815,862

6.74

20,842,442

3.57

0.00

7,504,024

3.20

7,504,024

1.28

1.44

23,319,886

-

28,346,466

4.85

รวมนามสกุลสุขชัย1/
3

จํานวนหุนเพิ่มทุนที่จัดสรร

นามสกุลชาญณรงค1/

นางสาวนพพร ชาญณรงค

2

กอนรับโอนกิจการ
ทั้งหมด ณ วันที่ 13
พฤษภาคม 2559
จํานวนหุน
รอยละ

นามสกุลตรีเพ็ชร 1/
นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร

รวมนามสกุลตรีเพ็ชร 1/

5,026,580

4

นายวสันต นันทขวาง

-

0.00

28,140,000

12.00

28,140,000

4.81

5

นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม

-

0.00

14,832,149

6.33

14,832,149

2.54

6

นายประชา พรอมพรชัย

10,994,241

3.14

-

10,994,241

1.88

7

นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

6,051,636

1.73

2,328,481

0.99

8,380,117

1.43

8

นางอุไรรัตน หาญทวีภัทร

6,682,844

1.91

-

-

6,682,844

1.14

9

นายประมวล ชูติกมลธรรม

6,606,500

1.89

-

-

6,606,500

1.13
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ลําดับ

รายชื่อผูถือหุน

กอนรับโอนกิจการ
ทั้งหมด ณ วันที่ 13
พฤษภาคม 2559
จํานวนหุน
รอยละ

10

นางอรนภา ชูติกมลธรรม

6,500,000

1.86

11

นายภาคภูมิ วองไพฑูรย

3,838,000

1.10

12

นางลีนา รจิตรัตนายิ่ง

4,000,000

13

นายชัยวัฒน แตไพสิฐพงษ

14
15

จํานวนหุนเพิ่มทุนที่จัดสรร

หลังการรับโอนกิจการ

ใหผูถือหุน CM ตามสัดสวน 2/

ทั้งหมด 3/ 4/

จํานวนหุน

รอยละ

จํานวนหุน

รอยละ

-

6,500,000

1.11

2,663,925

1.14

6,501,925

1.11

1.14

-

-

4,000,000

0.68

3,860,700

1.10

-

-

3,860,700

0.66

นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท

3,341,760

0.95

-

-

3,341,760

0.57

นางสาวอุฬาริน ชัญญวงศศักดิ์

17,728

0.01

2,104,780

0.90

2,122,508

0.36

87,429,203

24.98

87,429,203

14.96

100.00 584,500,000

100.00

ผูถือหุนอื่น ๆ ของ FIRE
รวม

350,000,000

-

100.00 234,500,000

-

หมายเหตุ : 1/ เปนการจัดกลุมผูถือหุนตามนามสกุลเทานั้น โดยผูถือหุนแตละรายมิไดเปนบุคคลตามมาตรา 258 หรือเปน
Concert party เวนแต (1) นายหาญ ชาญณรงค นางประยูรศรี ชาญณรงค และ Nice Noble Limited ที่
เปนบุคคลตามมาตรา 258 และ/หรือเปน Concert party ซึ่งทั้ง 3 ทานถือหุนรวมกันแลวเปนจํานวน รอยละ 9.99
กอนการรับโอนกิจการทั้งหมด และเพิ่มเปนจํานวนรอยละ 12.87 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
หลังการรับโอนกิจการ และ (2) นายวิรัฐ สุขชัย และนางนพรัตน สุขชัย ที่เปนบุคคลตามมาตรา 258 ซึ่งทั้ง 2 ทาน
ถือหุนรวมกันแลวเปนจํานวน รอยละ 28.44 กอนการรับโอนกิจการทั้งหมด และลดลงเปนจํานวนรอยละ 17.03
ของหุนที่จาํ หนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ หลังการรับโอนกิจการทั้งหมด
2/

จํานวนหุนเพิ่มทุน 234,500,000 หุน จัดสรรใหแกผูถือหุน CM ตามสัดสวนการถือหุน ภายใตกระบวนการรับ

โอนกิจการ
3/

สัดสวนการถือหุนภายหลังรับโอนกิจการ อางอิงขอมูลการปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของ FIRE ณ วันที่ 13
พฤษภาคม 2559
4/

ภายหลังการจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนของ CM ไมมีผูถือหุนรายใดถือหุนในจํานวนเทากับหรือ
เกินกวารอยละ 25 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ทําใหผูถือหุนของ CM แตละรายจึงไมมีหนาที่ใน
การทําคําเสนอซื้อภายใตประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ
5/

นามสกุลเดิม คือ ชาญณรงค

6/

Nice Noble Limited เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําหนาที่
ดูแลกองมรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค โดยมีนางประยูรศรี ชาญณรงค เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของ
กองทรัสตดังกลาว
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สิ่งที่สงมาดวย 2
6)

มูลคารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน

6.1
บริษัทฯ จะชําระคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก CM มูลคา 614,390,000 บาท ดวยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการ
ของ CM เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณจาก หุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทฯ ในครั้งนี้
หารดวย หุนสามัญที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน (234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67)โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ที่ 2.62 บาทตอหุน ซึ่งเปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดใน
ราคาที่ไมมีสวนลด จากราคาตลาด ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัท
จดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด
ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดจาก CM ดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะตองไดรับอนุมัติการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคลใน
วงจํากัดจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทจ. 72/2558 กอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดเพื่อชําระคารับโอนกิจการ
จาก CM ดวย
6.2
การกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทนดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50
บาท ในราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 2.62 บาทตอหุน ซึ่งคิดเปนอัตราการออกหุนเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการทั้งหมด
ของ CM เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ใชหลักเกณฑในการกําหนดราคาโดยอางอิงการ
ประเมินมูลคายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมุติฐานที่สําคัญไดแก ผลการดําเนินงานในอดีต
และศักยภาพการเติบโตของรายไดและกําไรในอนาคต เปนตน
นอกจากนี้ เกณฑที่บริษัทฯ ใชในการกําหนดราคาคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะออกใหแกผูถือหุนของ CM ผาน
กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด นั้น พิจารณาจากราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในชวง 15 วันทําการ
ติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุน คือตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเทากับ 2.56 บาท ซึ่งการคํานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักตอหุน คํานวณจากผลรวมของมูลคาการซื้อขายรวม 15 วันทําการ หารดวยปริมาณการซื้อขายหุนรวม 15 วันทําการ ซึ่งเปน
ชวงเวลาการซื้อขายตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559 โดยผลรวมของมูลคาการซื้อขายรวม คํานวณจากผลคูณ
ของราคาหุนถัวเฉลี่ยรายวัน และปริมาณการซื้อขายของหุนทั้งหมดรายวัน ตามขอมูลการซื้อขายหุน FIRE ที่ปรากฎใน SETSMART
(www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพยฯ
7)

มูลคาของสินทรัพยที่ไดมา

มูลคาของสินทรัพยที่บริษัทฯ จะไดมาจากการเขาทําธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เทากับ 614,390,000
บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 CM มีสินทรัพยและหนี้สิน ประกอบดวย
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สิ่งที่สงมาดวย 2
หนวย : ลานบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

งบการเงินรวมของ CM 1/

สินทรัพยรวม

341.71

หนี้สินรวม

132.40

หมายเหตุ 1/ CM ถือหุนของ QIIS จํานวน 3,952,000 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนของ QIIS โดยณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 QIIS มีสินทรัพยรวมเทากับ 169.52
บาท และมีหนี้สินรวมเทากับ 77.72 บาท
8)

แหลงที่มาของเงินทุนและวิธีการชําระสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ จะชําระคารับโอนกิจการทั้งหมดจาก CM มูลคา 614,390,000 บาท ดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน
234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 2.62 บาทตอหุน
9)

ลักษณะขอบเขตของสวนไดเสีย

9.1)

กรรมการที่มีสวนไดเสียในการทํารายการ

กรรมการที่มีสวนไดสวนเสียในการทํารายการในครั้งนี้ เปนผูที่ไมเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และไมมีสิทธิออกเสียง
ในวาระที่อนุมัติรายการนี้ ไดแกบุคคลดังตอไปนี้
CM 2/
รายชื่อกรรมการ
ผูมีสวนไดเสีย

1.นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 3/

2. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

3. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย

FIRE

การดํารงตําแหนง

สัดสวนการ
ถือหุน
(รอยละ)



กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม

12.27

- กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม



กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม

0.99

- กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม



กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม

1.14

- กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม

ความสัมพันธกับบริษัทฯ 1/



เปนกรรมการบริษัทฯ



ผูถือหุนใหญ ถือหุน
บริษัทฯ รอยละ 10.02



เปนกรรมการบริษัทฯ



ถือหุนบริษัทฯ รอยละ
1.73



เปนกรรมการบริษัทฯ



ถือหุนบริษัทฯ รอยละ
1.10

| เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559

หน้า 51

QIIS
การดํารงตําแหนง

สิ่งที่สงมาดวย 2
หมายเหตุ 1/ ขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุน บริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
2/

ขอมูลรายชื่อผูถือหุน CM ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 โดย CM เปนผูถือหุนใหญของ QIIS
โดยถือหุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS

3/

9.2)

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ถือหุนใน QIIS จํานวน 1 หุนในฐานะตัวแทนของ CM

ผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย

ผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีสวนไดสวนเสีย และไมมีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมผูถือหุนที่อนุมัติการทํารายการในครั้งนี้
ไดแกบุคคลดังตอไปนี้
CM 2/
รายชื่อผูถือหุน
ที่มีสวนไดเสีย
1.นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 3/

ความสัมพันธกับบริษัทฯ 1/ การดํารงตําแหนง



เปนกรรมการบริษัทฯ



ผูถือหุนใหญ ถือหุน
บริษัทฯ รอยละ 10.02



ถือหุนในบริษัทฯ รอย
ละ 9.71



นองชายของนางสิริมา
เอี่ยมสกุลรัตน

3. บริษัท ไนซ โนเบิล จํากัด 4/



ถือหุนในบริษัทฯ รอย
ละ 9.43

4.นางประยูรศรี ชาญณรงค 4/



ถือหุนในบริษัทฯ รอย
ละ 0.27



มารดาของนางสิริมา
เอี่ยมสกุลรัตน



ถือหุนในบริษัทฯ รอย
ละ 0.29



บิดาของนางสิริมา
เอี่ยมสกุลรัตน



ถือหุนในบริษัทฯ รอย
ละ 0.08

2. นายเจน ชาญณรงค

5.นายหาญ ชาญณรงค

6.นางสาวนพพร ชาญณรงค
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กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม



-

QIIS
สัดสวนการ การดํารงตําแหนง
ถือหุน
(รอยละ)
12.27

- กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม

26.98

-

-

17.18

-

-

-

-

-

-

-

-

12.27

-

สิ่งที่สงมาดวย 2
CM 2/
รายชื่อผูถือหุน
ที่มีสวนไดเสีย

ความสัมพันธกับบริษัทฯ 1/ การดํารงตําแหนง



นองสาวของนางสิริมา
เอี่ยมสกุลรัตน



ถือหุนในบริษัทฯ รอย
ละ 1.44



เปนบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอชื่อใหเปน
กรรมการของบริษัทฯ

8. นายวสันต นันทขวาง



9. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

7. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

10. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย

11. นางสาวอุฬาริน ชัญญาวงศศักดิ์
1/

หมายเหตุ:

QIIS
สัดสวนการ การดํารงตําแหนง
ถือหุน
(รอยละ)



กรรมการ

6.7

- กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม

เปนบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอชื่อใหเปน
กรรมการของบริษัทฯ



กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม

12.00

- กรรมการ



เปนกรรมการบริษัทฯ



0.99



ถือหุนบริษัทฯ รอยละ
1.73

กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม

- กรรมการ
บริษัทและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม



เปนกรรมการบริษัทฯ



1.14



ถือหุนบริษัทฯ รอยละ
1.10

กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม

- กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม



ถือหุนบริษัทฯ รอยละ
0.01

-

1.0

-

ขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุน บริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

2/

ขอมูลรายชื่อผูถือหุน CM ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 และ CM เปนผูถือหุนใหญของ QIIS
โดยถือหุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS

3/

นามสกุลเดิม คือ ชาญณรงค

4/ Nice Noble Limited เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําหนาที่ดูแล
กองมรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค โดยมีนางประยูรศรี ชาญณรงค เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของกองทรัสต
ดังกลาว
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10)

ประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

CM และ QIIS ดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑที่คลายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งดาน
ประเภทผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และความตอเนื่องในกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน โดยการทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด
ของ CM และ QIIS จะมีประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ดังนี้
(1)

เพิ่มศักยภาพการเติบโตของรายไดใหกับบริษัทฯ ในอนาคต

1.1

เพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑของบริษัทฯ
การรวมสินคาของบริษัทฯ และ CM จะทําใหบริษัทฯ มีผลิตภัณฑในกลุมวิศวกรรมอาคารที่ครบวงจรมากขึ้น ไดแก
ผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑ
ในกลุมระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ซึ่งสามารถตอบสนองลูกคาไดครบทั้งสายผลิตภัณฑ และเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทั้งบริษัทฯ และ CM จัดจําหนายใหลูกคาในกลุม
เดียวกัน ไดแก ผูรับเหมาและที่ปรึกษางานระบบโครงการ รวมทั้งกลุมลูกคาอุตสาหกรรม (End user) ซึ่งเปนกลุม
ลูกคาหลักของทั้งบริษัทฯ และ CM

1.2

การขยายฐานลูกคาในกลุมผูรับเหมาและที่ปรึกษางานระบบใหครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

(1.2.1) การขยายกลุมลูกคาของบริษัทฯไปยังกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
กลุมลูกคาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเปนกลุมลูกคาหลักของ CM และ QIIS ซึ่งเปนการสรางโอกาสใน
การขยายฐานลูกคาสําหรับผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและสินคาที่เกียวเนื่อง อาทิเชนกลุมลูกคาหองทําความเย็นซึ่ง
ตองใชฉนวนกันความรอน เนื่องจากฉนวนกันความรอนเปนวัสดุที่ติดไฟไดงาย จึงจําเปนตองมีการวางระบบการ
ปองกันอัคคีภัย นอกจากนี้ กลุมลูกคาของ QIIS ซึ่งเปนกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความตองการสรางโรงงาน
หรือขยายโรงงานและการเพิ่มสายการผลิตใหม ซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักเดียวกันกับลูกคากลุมอุตสาหกรรมของ
บริษัทฯ และ CM ที่ตองการสรางโรงงานหรือวางระบบใหม ทําใหสามารถแนะนําธุรกิจเพื่อนําเสนอขายสินคาที่
เกี่ยวกับงานระบบอาคารได
(1.2.2) การขยายชองทางการจัดจําหนายสินคาของ CM ใหกับกลุมลูกคาของบริษัทฯ
ดวยความสัมพันธอันดีของบริษัทฯ กับผูรับเหมาและที่ปรึกษางานระบบจากการเปนผูจัดจําหนายอุปกรณระบบ
วิศวกรรมอาคารทั้งระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาลใหแกผูรับเหมาโครงการขนาดใหญมาอยางยาวนาน
ยอมสงผลใหบริษัทฯสามารถขยายฐานสินคาในกลุมของ CM ใหแกผูรับเหมาโครงการขนาดใหญไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
1.3

เพิ่มความแข็งแกรงในการรับเหมางานงานโครงการติดตั้งใหกับบริษัทฯ
บริษัทฯ สามารถขยายฐานการรับงานโครงการติดตั้งงานระบบทําความเย็น ปรับอากาศและสุขาภิบาล เพิ่มเติม
นอกเหนือจากงานระบบดับเพลิง ใหกบั กลุมลูกคาอุตสาหกรรมซึ่งเปนผูใชงานโดยตรง (End user) ของ บริษัทฯ และ
CM ไดอีกดวย
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(2)

ลดคาใชจายจากการประสานและใชทรัพยากรที่มีอยูรวมกันเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM สงผลใหบ ริษัท ฯ สามารถจัดการใชท รัพยากร อาทิเชน บุคลากรและระบบ
สนั บ สนุ น การบริ ห ารงานร ว มกั น ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ บุ ค ลากรด า นงานขายและงานติ ด ตั้ ง
(Salesperson) ของบริ ษั ท ฯ CM และQIIS ใช บุ ค ลากรด า นการขายและติ ด ตั้ ง ที่ มี พื้ น ฐานความรู จ ากสายงาน
วิศวกรรมเครื่องกลและสิ่งแวดลอมเปนหลักเชนเดียวกัน

(3)

ลดการพึ่งพากลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
การรั บ โอนกิ จ การทั้ง หมดของ CM เป น การเพิ่ม ความหลากหลาย และเป น การกระจายความเสี่ ย งจากปจ จั ย
แวดลอมในการทําธุรกิจ ตลอดจนขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจใหครอบคลุมธุรกิจดานตางๆของระบบวิศวกรรม
อาคาร และลดการพึ่งพาลูกคากลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

(4)

เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดในตางประเทศมากขึ้น
ผลิตภัณฑของ CM ไดแก อุปกรณระบบทําความเย็น และปรับอากาศ มีความตองการที่สูงในประเทศเพื่อนบาน
ไดแก ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนามและอื่นๆ ซึ่งเปนกลุมประเทศที่บริษัทฯ มุงเนนการขยายตลาดสินคาของ
บริษัทฯ ในปจจุบัน ดังนั้นในการขยายตลาดตางประเทศของบริษัทฯ จะสงผลใหบริษัทฯ มีความไดเปรียบในการ
แขงขัน เนื่องจากมีสินคาจากในกลุมบริษัทฯ

(5)

มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกรงขึ้น และมีรายไดและกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น
ภายหลังการทํารายการแลว บริษัทฯ จะรวมผลประกอบการของ CM และQIIS เขามาในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งที่
ผานมา CM และQIIS มีผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเนื่องทุกป รวมทั้งมีสถานะทางการเงินที่ดี เนื่องจากมี
หนี้สินในระดับที่ต่ํา โดยในป 2558 CM และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 54.71 ลานบาท ในสวนของฐานะทางการเงิน
CM และบริษัทยอยมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 15.01 ลานบาท ในขณะที่มีสวนของผูถือหุนรวม 187.09 ลานบาท

11)

เงื่อนไขการเขาทํารายการ

รายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จัดเปนรายการไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทที่ 4 ตามประกาศตามประกาศรายการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และเปนรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ และดําเนินการตางๆ รวมถึงการ
ดําเนินการดังตอไปนี้


ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย



ไดรับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยฯ เกี่ยวกับการรับหลักทรัพยใหมตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการ
รับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

นอกจากนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก CM ยังตองอยูภายใตเงื่อนไขที่สําคัญภายใตสัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหวาง
บริษัทฯ และ CM (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมดของ CM”)
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สรุปสาระสําคัญของสัญญาโอนกิจการระหวางบริษัทฯ และ CM มีดังนี้
คูสัญญา

บริษัทฯ ในฐานะผูรับโอน และ CM ในฐานะผูโอน

วันที่ลงนาม

5 กันยายน 2559

สินทรัพยที่จะโอน

กิจการทั้งหมดตามที่กําหนดในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดซึ่งรวมถึง หุนสามั ญของ QIIS
เทากับ 614,390,000 บาท

ราคาซื้ อ ขาย และการ คารับโอนกิจการทั้งหมดจาก CM มูลคา 614,390,000 บาท ชําระดวยการออกหุนสามัญ
ชําระเงิน
เพิม่ ทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยกําหนด
ราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 2.62 บาทตอหุน
เงื่อนไขบังคับกอนที่
สําคัญ (Conditions
Precedent)

(1)

ที่ประชุมผูถือหุนของ CM ไดมีมติอนุมัติใหโอนกิจการทั้งหมดใหแกบริษัทฯ

(2)

ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ CM

(3)

บริษัทฯ ไดรับความยินยอมจากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใหเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ได
โดยไมถือวาเปนการผิดเงื่อนไขสัญญาสินเชื่อที่บริษัทฯ มีอยูตอธนาคารดังกลาว
ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางดํา เนิน การสง จดหมายขอความยินยอมไปยังสถาบัน
การเงินทั้งสองแหง โดยบริษัทฯ คาดวาจะไดรับความยินยอมจากสถาบันการเงิน
เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ ไมมียอดคงคาง และไมไดใชวงเงินดังกลาว

12)

(4)

บริ ษั ท ฯ ได ยื่ น แบบคํ า ขอให รั บ หลั ก ทรั พ ย ใ หม ต อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ และตลาด
หลักทรัพยฯ ไดใหการอนุมัติแบบคําขอดังกลาว

(5)

บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหออก
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแก CM

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเขาทํารายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไมมีกรรมการที่มีสวนไดเสียและ/หรือกรรมการที่เปนบุคคลเกี่ยวโยงเขารวมประชุม มีมติ
อนุมัติการทํารายการนี้ เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวา CM และ QIIS เปนผูดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑที่คลายคลึง
และเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งดานประเภทผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และความตอเนื่องในกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน โดยการ
ทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS มีประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ตามที่กลาวโดยละเอียดใน
ขอ 10) นอกจากนี้ ในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทนดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.50 บาทตามอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการของ CM เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ ซึ่งคํานวณจาก หุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทฯในครั้งนี้ หารดวยหุนสามัญที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน
FIRE
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สิ่งที่สงมาดวย 2
(234,500,000 ÷ 350,000,,000 = 0.67) โดยกํ
โ าหนดราคคาหุนสามัญเพิพิ่มทุนของบริษัษทั ฯ ที่ 2.62 บาาทตอหุนมีควาามเหมาะสมแลละ
า
ลคาสิ่งตอบแทนดังกลลาวมีหลักเกณฑ
ฑการกําหนดราาคาโดยอางอิงงการประเมินมูลค
ล ายุติธรรมตาาม
สมมเหตุสมผลเนือ่องจากในการกําหนดมู
วิธีธคี ิดลดกระแสเเงิินสด (Discouunted Cash Flow) โดยมีส มมุติฐานที่สําคัคญไดแก ผลกาารดําเนินงานใในอดีต และศักยภาพการเติบโต
ขอองรายไดและกําาไรในอนาคต เป
เ นตน
นอกจาากนี้ เกณฑที่บริษัทฯ ใชในการรกําหนดราคาคคาหุนสามัญขอองบริษัทฯ ที่จะออกให
ะ
กับผูถืออหุนของ CM นัน้น พิจารณาจาาก
ราคาตลาดของหุหุนสามัญของบบริิษัทฯ ถัวเฉลียถ
่ย วงน้ําหนักในนชวง 15 วันทําการติดตอกันกกอนวันที่คณะกกรรมการมีมติให
ใ เสนอวาระตอที
อ ่
ปรระชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขอออนุมัติใหบริษัททฯ เสนอขายหุนสามั
น ญเพิ่มทุน คือตั้งแตวันที ่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2
กันยายน
น
2559 ซึ่งจะเทากับ 2.56 บาท ซึ่งการคํานวณราคาาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตอหุ
อ น คํานวณจาากผลรวมของมมูลคาการซื้อขาาย
รวม 15 วันทําการ หารดวยปริมาณการซื
ม
้อขายยหุนรวม 15 วันนทําการ ซึ่งเปนช
น วงเวลาการซือขายตั
้อ
้งแตวันที ่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2
กันยายน
น
2559 โดยผลรวมขอองมูลคาการซือขายรวม
้อ
คํานววณจากผลคูณของราคาหุ
ณ
นถััวเฉลี่ยรายวัน และปริมาณกาารซื้อขายของหหุน
ทังหมดรายวั
้ง
น ตามขอมูลการซื้อขายหุน FIREE ที่ปรากฏใน SSETSMART (wwww.setsmart.com) ของตลาาดหลักทรัพยฯ
133)

ความเเห็นของคณะกกรรมการตรวจสอบและ/หรืรือกรรมการขของบริษัทฯ ทีแตกต
่
างจากคความเห็นของงคณะกรรมกาาร
บริษัทฯ ตามขอ 12)) ขางตน
คณะกรรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล
น
องกับคคณะกรรมการบบริษัทฯ ขางตน
คณะกรรรมการบริษัทฯ ขอรับรองวา สารสนเทศในแ
ส
แบบรายงานนี้ ถูถกตองและครบบถวนทุกประกาาร
จึงเรียนนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความมนับถือ

(นายวิรัฐ สุ ขชัย)
กรรมการผูจ จัั ดการ
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สิ่งที่สงมาดวย 2
สารสนเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)
ในการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด ตามบัญชี (2)
14 ตุลาคม 2559
สวนที่ 1: สารสนเทศตามบัญชี (1) ตามประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งทรัพยสินและรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป
และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามบัญชี (1) ปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 2
สวนที่ 2: สารสนเทศตามบัญชี (2) ประกาศการไดมาหรือจําหนายไป
14)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีตอสารสนเทศในเอกสารที่สงใหแกผูถือหุน

คณะกรรมการบริษั ท ไฟรวิ ค เตอร จํ า กั ด (มหาชน) (“บริษั ท ฯ”) ได สอบทานข อ มู ลในสารสนเทศฉบับ นี้ แ ล ว ดว ยความ
ระมัดระวังและขอรับรองวาขอมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกตอง ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหบุคคลอื่นสําคัญผิด และไมขาดขอมูลที่ควร
แจงในสาระสําคัญ
15)

รายละเอียดของมูลหนี้

2.1

ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจําหนายแลวและที่ยังมิไดออกจําหนายตามที่ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติไวและมอบ
อํานาจใหแกคณะกรรมการของบริษัทเปนผูพิจารณาออกจําหนายตามที่เห็นสมควร
-ไมมี-

2.2

ยอดรวมของเงินกูที่มีกําหนดระยะเวลา
-ไมมี-

2.3

ยอดรวมมูลคาหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีวงเงินสินเชื่ออื่นที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยจํานวน 6 แหง รวมวงเงิน 182.39
ลานบาท ไดแก วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน วงเงินหนังสือค้ําประกัน วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา และวงเงิน L/C, T/R โดยไมมีหลักประกัน รายละเอียดปรากฏดังนี้
ประเภทสินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เลตเตอร ออฟ เครดิตทรัสตรีซีท/
หนังสือค้ําประกัน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ตั๋วสัญญาใชเงิน
เช็คตางจังหวัดรอเรียกเก็บ
วงเงินรวม

มูลคาที่เบิกใช
วงเงิน
(ลานบาท)
(ลานบาท)
10.00
77.00
24.00
6.78
63.39
8.87
5.00
3.00
182.39
15.64

สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต า งประเทศล ว งหน า
(ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)
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0.16

อัตราดอกเบี้ย
MOR, เงินฝากประจํา
MLR
2%
ตามภาวะตลาด

สิ่งที่สงมาดวย 2
2.4

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนี้
 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการ พื้นที่อาคารสํานักงานและโกดังสินคากับผูใหบริการหลายรายโดย
บริษัทฯ มีภาระที่จะตองจายคาบริการที่ระยะเวลาจายชําระครบกําหนดไมเกิน 1 ป จํานวน 3.04 ลานบาท และ
ระยะเวลาจายชําระครบกําหนด 1 ป แตไมเกิน 5 ป จํานวน 1.00 ลานบาท
 ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทไดตกลงทําสัญญาจางที่ปรึกษาทางการเงินและภาษีอากรเปนจํานวนเงิน 6.15 ลานบาท
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เพื่อศึกษาแนวทางการขยายธุรกิจ และการลงทุนไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันที่
สนับสนุนธุรกิจที่บริษัทดําเนินการอยู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมียอดภาระผูกพันคงเหลือ 5.25 ลานบาท
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใชในการค้ําประกันสินคาและผลงาน
ตามสัญญาวาจางงานติดตั้งระบบจํานวนเงิน 9.98 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดนาํ บัญชีเงินฝากออมทรัพยจํานวนเงิน
0.73 ลานบาท ไปเปนหลักประกันกับธนาคารในการออกหนังสือค้ําประกันดังกลาว

16)

ขอมูลของบริษัทและการดําเนินธุรกิจโดยสรุป

3.1

ประวัติความเปนมา
บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท โดยกลุมนามสกุล ชาญณรงค และ

นายวิรัฐ สุขชัย ซึ่งเปนอดีตผูบริหารเดิมของบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด1 (“หาญเอ็นยิเนียริ่ง”) ในสายงานขายวาลวและอุปกรณ
ดับเพลิง บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบ
สุขาภิบาลและปรับอากาศ ในป 2546 บริษัทฯ ไดเริ่มขยายกิจการ โดยเพิ่มแผนกงานขายโครงการ ซึ่งใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ
และติดตั้งระบบดับเพลิงตาง ๆ เชน ระบบดับเพลิงดวยน้ํา ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และ
ระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญ มุงเนนการรับงานโครงการที่มีขนาด
ไมใหญมากนัก เชน โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในป 2557 บริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดและไดจด
ทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัดกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยบริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 5 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ไดมีมตินําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559
ซึ่งจะจัดใหมีการประชุมในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด
(“CM”) ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และการเขาลงนามในสัญญาที่เกี่ยวของ รวมทั้งการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการของ CM การแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลอง
กับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯเปน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) และ
การเปลี่ยนแปลงชื่อยอหลักทรัพยของบริษัทฯ เปน “HARN” เพื่อใหสอดคลองและรองรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM
1

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด ไมไดประกอบธุรกิจหลักใด ๆ ตั้งแตป 2545 ปจจุบันมีเพียงรายไดจากการใหเชาทรัพยสิน ไดแก อาคารสํานักงาน คลังสินคา
และรถยนต ใหกับบริษัท และบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย เทานั้น ดังนั้น บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด จึงไมมีการประกอบธุรกิจอยางเดียวกันหรือ
แขงขันกันกับบริษัท โดยปจจุบัน บริษัท และบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด มีผูถือหุนรวมกัน ไดแก นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน นายเจน ชาญณรงค
นางสาวนพพร ชาญณรงค และนางประยูรศรี ชาญณรงค ซึ่งเปนผูรับผลประโยชนสุดทายของบริษัท ไนซ โนเบิล จํากัด
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3.2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปจจุบัน บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล
รวมทั้งใหคําปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการตาง ๆ
3.3

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 5 กันยายน 2559
ชื่อ

FIRE

ตําแหนง

1. นาย ถกล นันธิราภากร

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

2. นาย วิรัฐ สุขชัย

กรรมการ และกรรมการผูจัดการ

3. นาย ภาคภูมิ วองไพฑูรย

กรรมการ

4. นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

กรรมการ

5. นาง วลีรัตน เชื้อบุญชัย

กรรมการ

6. ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7. นางสาว วรนุช สุไพบูลยพิพัฒน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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3.4

ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก อางอิงรายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2559
รายชื่อผูถือหุน
บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
จํานวนหุน

รอยละ

นามสกุลชาญณรงค 1/

1

นาง

สิริมา 2/

เอี่ยมสกุลรัตน

35,067,520

10.02%

นาย

เจน

ชาญณรงค

33,970,700

9.71%

บริษัท

NICE NOBLE LIMITED 3/

33,020,000

9.43%

น.ส.

นพพร

ชาญณรงค

287,200

0.08%

นาย

หาญ

ชาญณรงค

1,000,000

0.29%

นาง

ประยูรศรี

ชาญณรงค

933,900

0.27%

104,279,320

29.79%

รวมนามสกุลชาญณรงค 1/
นามสกุลสุขชัย 1/

2

นาย

วิรัฐ

สุขชัย

86,568,488

24.73%

นาง

นพรัตน

สุขชัย

13,000,000

3.71%

นาย

วิโรจน

สุขชัย

1,730,000

0.49%

นาย

วิสุทธิ์

สุขชัย

73,000

0.02%

101,371,488

28.94%

รวมนามสกุลสุขชัย 1/
นามสกุลตรีเพ็ชร 1/

3

นาย

ธรรมนูญ

ตรีเพ็ชร

5,026,580

1.44%

น.ส.

ธารดา

ตรีเพ็ชร

-

0.00%

5,026,580

1.44%

รวมนามสกุลตรีเพ็ชร 1/

FIRE

จํานวนและสัดสวนการถือหุน

4

นาย

ประชา

พรอมพรชัย

10,994,241

3.14%

5

น.ส.

อุไรรัตน

หาญทวีภัทร

6,682,844

1.91%

6

นาย

ประมวล

ชูติกมลธรรม

6,606,500

1.89%

7

นาง

อรนภา

ชูติกมลธรรม

6,500,000

1.86%

8

นาง

วลีรัตน

เชื้อบุญชัย

6,051,636

1.73%

9

นาง

ลีนา

รจิตรัตนายิ่ง

4,000,000

1.14%

10

นาย

ชัยวัฒน

แตไพสิฐพงษ

3,860,700

1.10%
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หมายเหตุ
1/

เปนการจัดกลุมผูถือหุนตามนามสกุลเทานั้น โดยผูถือหุนแตละรายมิไดเปนบุคคลตามมาตรา 258 หรือเปน Concert party
เวนแต (1) นายหาญ ชาญณรงค นางประยูรศรี ชาญณรงค และ Nice Noble Limited ที่เปนบุคคลตามมาตรา 258 ซึ่งทั้ง 3
ทานถือหุนรวมกันแลวเปนจํานวน รอยละ 9.99 กอนการรับโอนกิจการทั้งหมด และเพิ่มเปนจํานวนรอยละ 12.87 ของหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ หลังการรับโอนกิจการทั้งหมด และ (2) นายวิรัฐ สุขชัย และนางนพรัตน สุขชัย ที่เปนบุคคล
ตามมาตรา 258 ซึ่งทั้ง 2 ทานถือหุนรวมกันแลวเปนจํานวน รอยละ 28.94 กอนการรับโอนกิจการทั้งหมด และลดลงเปนจํานวน
รอยละ 17.34 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ หลังการรับโอนกิจการทั้งหมด
2/

นามสกุลเดิม คือ ชาญณรงค

3/

Nice Noble Limited เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําหนาที่ดูแลกองมรดก
ของนางประยูรศรี
ชาญณรงค โดยมีนางประยูรศรี ชาญณรงค เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของกองทรัสตดังกลาว
4/

ภายหลังการโอนหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนของ CM ไมมีผูถือหุนรายใดถือหุนในจํานวนเทากับหรือเกินกวารอยละ 25
ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัททําใหผูถือหุนของ CM แตละรายจึงไมมีหนาที่ในการทําคําเสนอซื้อภายใตประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ
3.5

สรุปงบการเงินของบริษัทฯ

สรุปงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา และสําหรับปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด พรอมทั้ง
คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในปที่ผานมาและสําหรับปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด ตลอดจนปจจัย
ความเสี่ยงที่อาจมีผลกับกระทบตอกําไรของบริษัท
3.5.1 ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
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ป 2558
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

28.18
256.68
116.90
13.05
114.31
6.49
535.61

4.95
45.11
20.55
2.29
20.09
1.14
94.13
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2557
ป 2556
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ลานบาท
%
ลานบาท %

25.66
270.16
129.86
17.63
101.52
2.98
547.81

4.48
47.20
22.69
3.08
17.74
0.52
95.71

2.52
28.27
130.18
6.21
102.16
1.54
270.88

0.90
10.05
46.26
2.21
36.31
0.55
96.27

ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2559
สอบทาน
ลานบาท %

19.36
221.65
121.36
8.59
114.88
8.51
494.35

3.67
42.01
23.00
1.63
21.77
1.61
93.69

สิ่งที่สงมาดวย 2

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
อุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

FIRE

ป 2558
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2557
ป 2556
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ลานบาท
%
ลานบาท %

ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2559
สอบทาน
ลานบาท %

1.28
0.22
16.22
2.85
6.72
1.18
3.45
0.61
5.73
1.01
33.40
5.87
569.01 100.00

0.00
12.81
5.48
1.48
4.79
24.56
572.37

0.00
2.24
0.96
0.26
0.84
4.29
100.00

0.00
7.54
0.19
2.76
0.01
10.50
281.38

0.00
2.68
0.07
0.98
0.00
3.73
100.00

0.74
14.18
9.76
2.45
6.16
33.29
527.64

0.14
2.69
1.85
0.46
1.17
6.31
100.00

0.00
88.57
2.78
0.09
10.26
101.70

0.00
16.75
0.49
0.02
0.62
17.87

0.00
88.20
5.84
0.39
6.30
100.73

0.00
15.41
1.02
0.07
1.10
17.60

10.00
80.19
7.29
0.00
3.15
100.63

3.55
28.50
2.59
0.00
1.12
35.76

0.00
72.90
2.10
0.03
3.37
78.40

0.00
13.82
0.40
0.01
0.64
14.86

9.84
5.67
15.51
117.21

1.73
1.00
2.73
20.60

6.40
4.71
11.11
111.84

1.12
0.82
1.94
19.54

5.04
0.00
5.04
105.67

1.79
0.00
1.79
37.55

10.38
6.24
16.62
95.02

1.97
1.18
3.15
18.01

175.00
175.00
218.31

30.76
30.76
38.37

175.00
175.00
218.31

30.57
30.57
38.14

65.00
65.00
5.10

23.10
23.10
1.81

175.00
175.00
218.31

33.17
33.17
41.37

11.84
2.08
46.65
8.20
451.80 79.40
569.01 100.00

9.53
57.69
460.53
572.37

1.67
6.50
10.08 99.11
80.46 175.71
100.00 281.38

2.31 11.84
35.22 27.47
62.45 432.62
100.00 527.64

2.24
5.21
81.99
100.00
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3.5.2 ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และงวด 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2559

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดจากการขายและบริการ
ตนทุนขายและบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิสําหรับป

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2558
ป 2557
ป 2556
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ลานบาท
%
ลานบาท
%
ลานบาท
%
567.54 100.00
572.04 100.00
518.61 100.00
425.79 75.02
422.05 73.78
369.88 71.32
141.75 24.98
149.99 26.22
148.74 28.68
15.41
2.72
11.39
1.99
2.65
0.51
34.39
6.06
28.66
5.01
27.64
5.33
66.16 11.66
55.12
9.64
46.64
8.99
0.00
0.00
0.43
0.08
0.68
0.13
56.61
9.97
77.17 13.49
76.42 14.74
10.41
1.83
16.56
2.89
15.26
2.94
46.20
8.14
60.61 10.60
61.16 11.79

กําไรตอหุนขัน้ พื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
0.13
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (หุน) 350,000,000
หมายเหตุ:

0.25
243,260,274

0.47
130,000,000

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2559
สอบทาน
ลานบาท
%
282.34 100.00
220.15 77.97
62.19 22.03
9.59
3.40
16.11
5.70
35.90 12.71
0.00
0.00
19.77
7.00
3.95
1.40
15.82
5.60
0.05
350,000,000

1. งบการเงินสําหรับป 2556 – 2558 ผานการตรวจสอบโดยนายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
2. งบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผานการสอบทานโดยนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 4301 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3.5.3 คําอธิบายการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2556 – 2558


รายไดจากการขายและบริการ
รายไดจากการขายและบริการของบริษัทฯ ประกอบดวย รายไดจากการจําหนายอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบ
สุขาภิบาลและปรับอากาศ และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง โดยมีรายไดจากการขายและบริการสําหรับป 2556 – 2558
จํานวน 518.61 ลานบาท 572.04 ลานบาท และ 567.54 ลานบาท ตามลําดับ

FIRE

| เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559

หน้า 64

สิ่งที่สงมาดวย 2
ในป 2558 รายไดจากการขายและบริการของบริษัทฯ ลดลงจํานวน 4.50 ลานบาทหรือรอยละ 0.79 จากป 2557
เนื่องจากการลดลงของรายไดจากการจําหนายอุปกรณดับเพลิงใหกับกลุมผูรับเหมากอสราง อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ
และภาวการณในอุตสาหกรรมการกอสรางโดยรวมของประเทศซบเซาลงมาก ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกับอัตราการเติบโต
ของผลิตภัณฑมวลรวม(GDP) ที่ติดลบ ในขณะเดียวกันก็ไดรับการชดเชยจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากงานโครงการติดตั้ง
ระบบดับเพลิงที่บริษัทฯ รับออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงใหกับลูกคา ทําใหรายไดจากการขายและบริการสําหรับป 2558
ไมไดแตกตางจากป 2557 มากนัก และสําหรับป 2557 รายไดจากการขายและบริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 53.43 ลาน
บาท หรือรอยละ 10.30 จากป 2556 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการจําหนายสินคาอุปกรณระบบดับเพลิงและงาน
โครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากการไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายสินคาภายใตตราสินคาใหมๆ
เพิ่มขึ้น


ตนทุนขายและบริการ
สําหรับตนทุนขายและบริการที่สําคัญ คือ ตนทุนคาสินคาและคาแรงในการติดตั้งอุปกรณ โดยสําหรับป 2556 –
2558 บริษัทฯ มีตนทุนขายและบริการจํานวนทั้งสิ้น 369.88 ลานบาท 422.05 ลานบาท และ 425.79 ลานบาท ตามลําดับ ใน
ป 2558 ตนทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 3.74 ลานบาท หรือรอยละ 0.89 จากป 2557 และเพิ่มขึ้นจากป
2556 จํานวน 52.17 ลานบาท หรือรอยละ 14.10 จากป 2556 ซึ่งสอดคลองกับการเติบโตของรายไดจากการขายและบริการ
โดยการเปลี่ยนแปลงของตนทุนสินคาและบริการมีสาเหตุหลักมาจาก ตนทุนสินคาที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ไมสามารถปรับ
ราคาขายสินคาทั้งหมดไดในทันที อีกทั้งยังไดรับผลกระทบจากตนทุนนําเขาสินคาจากตางประเทศเมื่อแปลงเปนเงินบาทจาก
การที่เงินบาทออนคาลง โดยบริษัทฯ มีอัตราสวนกําไรขั้นตนตอรายไดจากการขายและบริการรวม(Gross profit margin) ในป
2556 – 2558 เทากับรอยละ 28.68 รอยละ 26.22 และรอยละ 24.98 ตามลําดับ อีกทั้งบริษัทฯ ยังคัดเลือกผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพมานําเสนอใหกับลูกคาเพื่อเปนการรักษาความสามารถในการทํากําไรใหกับบริษัทฯ


รายไดอื่น

บริษัทฯ มีรายไดอื่นในป 2556 – 2558 จํานวน 2.65 ลานบาท 11.39 ลานบาท และ 15.41 ลานบาท ตามลําดับ โดย
ป 2558 เพิ่มขึ้นจํานวน 4.02 ลานบาท จากป 2557 และในป 2557 เพิ่มขึ้นจํานวน 8.74 ลานบาทจากป 2556 สาเหตุหลักมา
จากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการใหบริการงานดานสนับสนุนแกกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยคํานวณจากบริมาณงาน และ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งบริษัทฯ เริ่มใหบริการกับกิจการที่เกี่ยวของกันตั้งแตป 2557 เปนตนมา


คาใชจายในการขาย

คาใชจายในการขายของบริษัทฯ ในป 2556 – 2558 มีจํานวน 27.64 ลานบาท 28.66 ลานบาท และ 34.39 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยในป 2558 คาใชจายในการขายของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นจากป 2557 จํานวน 5.73 ลานบาท หรือรอยละ
19.99 สาเหตุหลักเปนผลมาจากคาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงานขาย เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายอัตรากําลังทีมงานที่
เกี่ยวของกับการขายงานโครงการ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะที่ป 2557 คาใชจายในการขายมี
จํานวนใกลเคียงกับป 2556
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คาใชจายในการบริหาร

คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ สําหรับป 2556 – 2558 มีจํานวน 46.64 ลานบาท 55.12 ลานบาท และ 66.16
ลานบาท ตามลําดับ โดยในชวงป 2558 คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นจากป 2557 จํานวน 11.04 ลานบาท
หรือรอยละ 20.02 สาเหตุหลักสวนหนึ่งมาจากคาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงาน เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสราง
เงินเดือนพนักงาน และมีการเพิ่มอัตราพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งคาที่ปรึกษาบริการทาง
วิชาชีพเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลเพิ่มสูงขึ้นจากป 2557 นอกจากนี้ ในระหวางป 2558 บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบโครงการสะสม
หุนสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment program หรือ EJIP) ในอัตรารอยละ 100 ของเงินที่พนักงานหรือผูบริหาร
จายเขาโครงการ ทั้งนี้ ระยะเวลาโครงการตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 5 ป
รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน ในขณะที่ป 2557 คาใชจายใน
การบริหารของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นจากป 2556 จํานวน 8.48 ลานบาท หรือรอยละ 18.18 โดยหลักเปนผลมาจากคาใชจายที่
เกี่ยวของกับพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากในป 2557 บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางองคกรและรับโอนพนักงานจํานวนหนึ่งจาก
กิจการที่เกี่ยวของกันมาอยูภายใตสังกัดของบริษัทฯ เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่กําลังเติบโต


กําไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับป 2556 – 2558 มีจํานวน 61.16 ลานบาท 60.61 ลานบาท และ 46.20 ลานบาท
ตามลําดับ โดยบริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 11.79 รอยละ 10.60 และรอยละ 8.14 จากรายไดในการขายและบริการ
ในปนั้น ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายและบริหารที่สูงขึ้นจากการจัดเตรียมพนักงาน
เพื่อรองรับการขยายตัว ในขณะที่รายไดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยกวาคาใชจาย และการเพิ่มขึ้นของตนทุนสินคา
และบริการ ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนสินคาไดในทันที ทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบดังกลาว
ผลการดําเนินงานงวดหกเดือนแรกของป 2559
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและบริการในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และป 2558 จํานวน 282.34 ลานบาท และ
271.06 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจํานวน 11.28 ลานบาท หรือรอยละ 4.16 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สาเหตุ
หลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการจําหนายอุปกรณระบบดับเพลิงใหกับกลุมผูรับเหมากอสราง เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน
บริษัทฯ มีตนทุนขายและบริการในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และป 2558 จํานวน 220.15 ลานบาท และ 199.19
ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจํานวน 20.96 ลานบาท หรือรอยละ 10.52 ทําใหบริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในงวด 6 เดือนแรกของป
2559 และป 2558 เทากับ 62.19 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 22.03 และเทากับ 71.87 ลานบาท หรือคิด
เปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 26.51 ตามลําดับ สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงาน
โครงการติดตั้งระบบดับเพลิงในบางโครงการที่เพิ่มสูงขึ้นกวาที่ไดประมาณการ ในขณะที่ไมสามารถปรับรายไดจากการ
โครงการในสวนนี้เพิ่มตามตนทุนได เนื่องจากเปนไปตามลักษณะของสัญญาจางเหมาโครงการ สงผลใหกําไรขั้นตนในงวด 6
เดือนแรกของป 2559 ลดลง
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คาใชจายในการขายในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และป 2558 จํานวน 16.11 ลานบาท และ 17.22 ลานบาท
ตามลําดับ ลดลงจํานวน 1.11 ลานบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนและคิดเปนรอยละ 5.52 ของรายไดรวม ซึ่งเปน
อัตราสวนคาใชจายในการขายตอรายไดรวมที่ใกลเคียงกับในงวดเดียวกันของปกอนที่รอยละ 6.12 ของรายไดรวม และ
คาใชจายในการบริหารในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และป 2558 จํานวน 35.90 ลานบาท และ 33.37 ลานบาท ตามลําดับ
คิดเปนรอยละ 12.30 ของรายไดรวม ซึ่งเปนอัตราสวนคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวมที่ใกลเคียงกับในงวดเดียวกันของป
กอนที่รอยละ 11.86 ของรายไดรวม สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการวาจางที่ปรึกษาเพื่อกําหนดกลยุทธ
องคกรและงานขาย เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงทางธุรกิจ กําหนดกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ในขณะที่งวดเดียวกันของปกอนนั้นไมมีคาใชจายดังกลาว
โดยภาพรวมกําไรสุทธิของบริษัทฯ สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และป 2558 จํานวน 15.82 ลานบาท และ
26.19 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจํานวน 10.37 ลานบาท หรือรอยละ 39.60 ทําใหบริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิในงวด 6 เดือน
แรกของป 2559 และป 2558 เทากับรอยละ 5.60 และรอยละ 9.66 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของตนทุนขายและบริการ
การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2557 และ 2558
บริษัทฯ มีทรัพยสินรวม ณ ธันวาคม 2556 – 2558 จํานวน 281.38 ลานบาท 572.37 ลานบาท และ 569.01 ลาน
บาท ตามลําดับ ซึ่งมีสวนประกอบของสินทรัพยที่สําคัญ ไดแก เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สินคาคงเหลือ
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน เปนตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 569.01 ลานบาท โดยมีองคประกอบของสินทรัพย
ประกอบดวย เงินลงทุนชั่วคราว คิดเปนสัดสวนรอยละ 45.11 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นรอยละ 20.54 สินคาคงเหลือรอยละ
20.09 มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บรอยละ 2.29 อุปกรณรอยละ 2.85 และสินทรัพยไมมีตัวตนรอยละ 1.18 สินทรัพย
รวมในป 2558 ลดลงจากป 2557 จํานวน 3.36 ลานบาท หรือรอยละ 0.59 โดยหลักมาจากการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว
จํานวน 13.48 ลานบาท หรือรอยละ 4.99 จากป 2557 สวนหนึ่งมาจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนและ
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย ณ สิ้นป 2558 เมื่อเทียบกับชวงสิ้นป 2557 นอกจากนั้นสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป
2558 เพิ่มขึ้นจํานวน 12.79 ลานบาทหรือรอยละ 12.60 จากป 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีการสั่งสินคาสํารองไวเพื่อรองรับ
แผนการจําหนายสินคาของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 572.37 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 281.37
ลานบาท หรือรอยละ 103.42 สาเหตุโดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว อันเปนผลจากการที่บริษัทฯ ไดรับเงิน
เพิ่มทุนจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยไดใชเงินเพิ่มทุนดังกลาวไปในการชําระเงินกูยืมจากธนาคาร
ลงทุนในอุปกรณฮารดแวรและซอฟแวรระบบ EPR และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ในระหวางที่รอการใชเงินจํานวน
ดังกลาวไปใชในการขยายธุรกิจบริษัทฯไดนําไปบริหารจัดการใหมีผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นของมูลคางานที่ทํา
เสร็จแตยังไมเรียกเก็บจํานวน 11.42 ลานบาท หรือรอยละ 184.19 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการใหบริการงานโครงการที่บริษัท
ฯ ไดใหบริการเสร็จแลวแตยังอยูในระหวางการเรียกเก็บเงินตามสัญญา นอกจากนี้อุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร ณ สิ้นป
2557 เพิ่มขึ้นจํานวน 10.56 ลานบาท หรือรอยละ 136.61 เมื่อเทียบกับป 2556 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการซื้อเครื่องตกแตงและ
อุปกรณสํานักงานรวมถึงการพัฒนาระบบ EPR เพิ่มเติม เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 จํานวน 105.67 ลานบาท 111.84 ลานบาท และ 117.21
ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีสวนประกอบของหนี้สินที่สําคัญ ไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น เปนตน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 117.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 5.37 ลานบาท
หรือรอยละ 4.80 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่น อันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินรับลวงหนาและเงินคา
มัดจําซึ่งเปนสวนหนึ่งของเงินประกันผลงาน ที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากคูคาในกรณีของการติดตั้งงานแทนบริษัทฯและขนสง
สินคาไปสงใหกับลูกคาของบริษัทฯ ตามมูลคางานที่บริษัทฯ รับบริการที่เกิดขึ้น และการเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงานเนื่องมาจากการปรับโครงสรางผลตอบแทนใหกับพนักงานประเภทเงินเดือนคาจาง
สําหรับป 2557 บริษัทฯมีหนี้สินรวมเทากับ 111.84 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 6.17 ลานบาท หรือรอยละ
5.84 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินประกันสํารองหนี้สูญตามขอตกลงระหวางบริษัทฯ และพนักงานฝายขายของบริษัทฯ ซึ่ง
พนักงานจะไดรับคืนหากไมมีหนี้สูญเกิดขึ้น
บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 จํานวน 175.71 ลานบาท 460.53 ลานบาท และ
451.80 ลานบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สวนของผูถือหุนลดลงจํานวน 8.73 ลานบาท เนื่องจากการ
ลดลงของกําไรจากการดําเนินงานและการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในระหวางป 2558 ในขณะที่สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป
2557 เพิ่มขึ้นจํานวน 284.82 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 65 ลานบาท เปน 130 ลานบาท
ตามราคามูลคาที่ตราไว เสนอขายตอผูถือหุนเดิมเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเมื่อเดือน มีนาคม 2557 และการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จาก 130 ลานบาท เปน 175 ลานบาท หรือคิดเปน 90 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อ
เสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปครั้งแรกในเดือน พฤศจิกายน 2557 มูลคาหุนละ 3 บาท ซึ่งบันทึกเปนสวนเกินมูลคาหุนสามัญ
จากการจําหนายหลักทรัพยจํานวน 213.21 ลานบาท
การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
บริษัทฯ มีทรัพยสินรวม ณวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 527.64 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม2558
จํานวน 41.37 ลานบาท หรือรอยละ 7.27 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินลงทุนระยะสั้นจํานวน 35.03 ลานบาท หรือ
รอยละ 13.65 เนื่องจากการจําหนายเงินลงทุนระยะสั้นบางสวนและการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2559 เปรียบเทียบกับ ณ วันสิ้นป 2558 และเนื่องมาจากการลดลงของมูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บอันเกิด
จากการเรียกเก็บเงินคาบริการงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงใหกับลูกคาบางสวนในชวง 6 เดือนแรกของป 2559 โดยลดลง
เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2558 จํานวน 4.45 ลานบาทหรือรอยละ 34.15 นอกจากนั้นยังเกิดจากการลดลงของอุปกรณจํานวน
2.04 ลานบาทหรือรอยละ 12.57 เกิดจากคาเสื่อมราคาของอุปกรณดังกลาว
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 95.02 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จํานวน 22.19 ลานบาท หรือรอยละ 18.93 อันเนื่องมาจากการลดลงของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 22.41 ลานบาท
เนื่องมาจากการจายชําระหนี้ใหกับเจาหนี้การคาตามเงื่อนไขทางการคาของเจาหนี้แตละราย
บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 432.61 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 จํานวน 19.19 ลานบาท หรือรอยละ 4.25 ซึ่งเปนผลมาจากผลการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนป 2559
เพิ่มขึ้นจํานวน 15.82 ลานบาท และลดลงจากการจายเงินปนผลประจําป 2558 จํานวน 35.00 ลานบาท
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3.5.4 ปจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกับกระทบตอกําไรของบริษัท
3.5.4.1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สิน ค า ที่บ ริษัท ฯ จํ า หนา ยใหลูกคา สว นใหญเปน สิน คา ที่นํ า เข า จากต า งประเทศ ยอดสั่ง ซื้ อ สิน คา จาก
ตางประเทศ ประมาณรอยละ 60 -70 ของยอดการสั่งซื้อรวม การเสนอราคาและการชําระเงินคาซื้อสินคาสวนใหญ
ใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนหลัก ในขณะที่การจําหนายสินคาเกือบทั้งหมดจําหนายภายในประเทศ ซึ่งในบางครั้ง
บริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาสินคาใหสอดคลองกับตนทุนสินคาที่เพิ่มขึ้นไดในทันที ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจไดรับ
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนสินคาและกําไรขั้นตนของบริษัทฯ ได
3.5.4.2. ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายสินคาและบริษัทเจาของตราสินคาอาจเขามา
ทําตลาดเอง
บริษัทฯ เปนผูจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ที่มี
สินคาหลากหลายรายการ โดยบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสีย
การเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในตราสินคาที่สําคัญไป อาจกอใหเกิดผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได
นอกจากนี้ กรณีที่เจาของตราสินคาจากตางประเทศมีความประสงคจะเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทย
โดยไมผานบริษัทฯ ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียความเปนตัวแทนจําหนายตราสินคานั้นๆ ได และ
อาจตองมีการแขงขันกับบริษัทเจาของตราสินคาดังกลาว
3.5.4.3. ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินคาคงคลังของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีรายการสินคาที่จําหนายอยูมากกวา 3,000 รายการ บริษัทฯ จึงจําเปนตองควบคุมสินคาคงคลัง
ใหเหมาะสมกับสภาพการขายในปจจุบัน โดยจะตองมีสินคาในสต็อคไวเพื่อรอการจําหนายเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางเพียงพอและทันตอความตองการใชงาน ซึ่งหากในบางชวงที่สินคาขาดสต็อคหรือไม
สามารถจัดหาไดทันตามความตองการของลูกคาได อาจทําใหบริษัทฯ สูญเสียยอดขายหรือโอกาสในการขายครั้ง
ตอไปได ในขณะเดียวกัน สินคาบางรายการที่ไมไดถูกจําหนายออกไปเปนเวลานานก็อาจทําใหสินคามีสภาพเกา
เก็บสินคาตกรุน เปนตน ซึ่งทําใหเกิดภาระคาใชจายในการเก็บสต็อคได
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3.6

รายการระหวางกันในปที่ผานมาและปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด (ถามี)
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัทไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ที่สามารถสรุปความสัมพันธไดดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ

1. หาญเอ็นยิเนียริ่ง1

ประกอบธุรกิจใหเชาทรัพยสิน 1.1 มีผูถือหุนรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
ได แ ก
พื้ น ที่ สํ า นั ก งาน
1.1.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 10.02 และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียริ่งรอยละ 33.32 ของ
คลังสินคา และรถยนต
ทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
1.1.2 นายเจน ชาญณรงค (นองชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 9.71 ของทุนชําระ
แลวของบริษัทฯ และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียริ่ง รอยละ 33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
1.1.3 นางสาวนพพร ชาญณรงค (นองสาวของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.03 ของ
ทุนชําระแลวของบริษัทฯ และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียริ่ง รอยละ 33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
1.1.4 นางประยูรศรี ชาญณรงค มารดาของบุคคลตาม) 1.1.1 ถึง 1.1.3 ) เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของ Nice
Noble Limited (บริษัท ไนซ โนเบิล จํากัด) ซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 9.43 และคุณประยูรศรีถือหุนใน
หาญเอ็นยิเนียริ่งรอยละ 0.04 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
1.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
1.2.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
1.2.2 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
หมายเหตุ 1/สําหรับความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับหาญเอ็นยิเนียริ่งนั้น เดิมตั้งแตป 2508 บริษัทฯ CM และบริษัท
ยอยของ CM เปนสวนหนึ่งของหาญเอ็นยิเนียริ่ง ตอมาภายหลังการปรับโครงสรางการบริหารงานแบบครอบครัวสูการ
บริหารงานแบบมืออาชีพ หาญเอ็นยิเนียริ่งไดรวมกับผูบริหารจัดตั้ง CM ขึ้นในป 2531 และรวมกับผูบริหารในการ
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กอตั้งบริษัทฯ ขึ้นในป 2544 รวมทั้งรวมกับผูบริหารจัดตั้งบริษัท คิว ทู เอส จํากัด ขึ้นในป 2545 จึงไดกอตั้งบริษัทฯ ขึ้น
ในป 2544 โดยหาญเอ็นยิเนียริ่ง ไมไดประกอบธุรกิจใดตั้งแตป 2545 ซึ่งปจจุบันมีเพียงรายไดจากการใหเชาทรัพยสิน
ไดแก อาคารสํานักงาน คลังสินคาและรถยนต ใหกับบริษัทฯ และ CM และบริษัทยอยของ CM (รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 รายการระหวางกันในปที่ผานมาและปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด) ดังนั้น หาญเอ็นยิเนียริ่ง จึง
ไมมีการประกอบธุรกิจอยางเดียวกันหรือเปนการแขงขันกันกับธุรกิจของบริษัทฯ CM และบริษัทยอยของ CM ทั้งนี้ ใน
การทํารายการซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูถือหุนของบริษัทฯ โดย
ผูถือหุนที่มีสวนไดสวนเสียในการทํารายการจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมผูถือหุน ที่อนุมัติการทํารายการ
ดังกลาว

CM
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ดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขา และ 1.1 มีผูถือหุนรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
1.1.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 10.02 และถือหุนใน CM รอยละ 12.27 ของทุนชําระ
จั ด จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ใ น
แลวของ CM
ระบบทําความเย็น และระบบ
1.1.2 นายเจน ชาญณรงค นองชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ)9.71 และถือหุนใน
ป รั บ อ า ก า ศ ร ว ม ทั้ ง ใ ห
CMรอยละ 26.98 ของทุนชําระแลวของ CM
คําปรึกษาและออกแบบหอง
1.1.3 บริษัท ไนซ โนเบิล จํากัด ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 9.43 และถือหุนในCMรอยละ 17.18 ของทุนชําระแลว
เย็น
ของ CM
1.1.4 นางสาวนพพร ชาญณรงค นองสาวของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ)0.03 และถือ
หุนใน CMรอยละ 12.27 ของทุนชําระแลวของ CM
1.1.5 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 1.44 และถือหุนในCMรอยละ 6.74 ของทุนชําระแลวของ
CM
1.1.6 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 1.73 และถือหุนใน CMรอยละ 0.99 ของทุนชําระแลวของ
CM
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1.1.7 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 1.10 และถือหุนในCMรอยละ 1.14 ของทุนชําระแลว

ของ CM
1.1.8 นางอุฬาริน ชัญญาวงศศักดิ์ ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.01 และถือหุนในCMรอยละ 0.90 ของทุนชําระ
แลวของ CM
1.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
1.2.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
1.2.2 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
1.2.3 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย
คิวทูเอส จํากัด ดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขา จัด 1.1 QIIS เปนบริษัทยอยของ CM ที่ถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวของ QIIS โดยมีนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
และ นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร เปนผูถือหุนถืออีกทานละ 1 หุน
(“QIIS”)
จํ า ห น า ย แ ล ะ ใ ห บ ริ ก า ร
โซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับ 1.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
การพิมพดิจิตอล
1.2.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

2. บริษัท

1.2.2 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
1.2.3 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย
3. นายเจน ชาญณรงค

นายเจน ชาญณรงค เปนนองชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน โดยที่นายเจน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 9.71

4. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนา

นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท ปจจุบัน ดํารงตําแหนงเปนหนึ่งในผูบริหารของบริษัทฯ และถือหุนในบริษัทฯ รอยละ
0.95

นนท
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บุคคลที่อาจมี
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1.

หาญเอ็นยิเนียริ่ง

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2559

(หนวย: บาท)

(หนวย: บาท)
สัญญาเชาอาคารสํานักงาน

1.1 บริษัทฯ เชาสํานักงาน
และคลั ง สิ น ค า จากหาญ
เอ็นยิเนียริ่ง
- ค า เ ช า อ า ค า ร
สํานักงาน

5,211,480

2,530,140

-

-

- เจาหนี้อื่น

FIRE

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

| เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559

หน้า 73

1. บริษัทฯ ตกลงเชาและจายคาเชาอาคารสํานักงานเลขที่ 19/7-8
ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 244.00 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300
บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ 73,200 บาทตอเดือน
ระยะเวลาตามสัญญาเชาตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2557 - 30 ก.ย.
2559 โดยเมื่อวันที่ 16 พ .ย.2558 บริษัทฯ ไดทําบันทึกขอตกลง
เพิ่มเติม โดยขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่เชาเปน 171 ตารางเมตร ใน
อัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ
51,300 บาทตอเดือน โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ม .ค.2559 เปน
ตนไปจนสิ้นสุดอายุสัญญา
2. บริษัทฯ ตกลงเชาและจายคาเชาอาคารสํานักงานเลขที่ 19/1722 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 552.00 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300
บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ 165,600 บาทตอเดือน
ระยะเวลาตามสัญญาเชาตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2557 - 30 ธ.ค.
2559 โดยเมื่อวันที่ 16 พ .ย.2558 บริษัทฯ ไดทําบันทึกขอตกลง

สิ่งที่สงมาดวย 2
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2559

(หนวย: บาท)

(หนวย: บาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

เพิ่มเติม โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ม .ค.2559 เปนตนไปจนสิ้นสุด
อายุสัญญา โดยขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่เชาดังนี้
2.1 อาคารสํานักงานเลขที่ 19/17 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม
9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 110
ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอ
เดือน หรือเทากับ 33,000 บาทตอเดือน
2.2 อาคารสํานักงานเลขที่ 19/18-19 ซอยศูนยวิจัย ถนน
พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่
รวม 140 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตาราง
เมตรตอเดือน หรือเทากับ 42,000 บาทตอเดือน
2.3 อาคารสํานักงานเลขที่ 19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนน
พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่
รวม 333 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตาราง
เมตรตอเดือน หรือเทากับ 99,900 บาทตอเดือน
โดยราคาดังกลาวเปนอัตราคาเชาที่ใกลเคียงเมื่อเทียบกับราคาตลาด
ของการเชาพื้นที่อาคารสํานักงานที่มีลักษณะใกลเคียงกัน และอยูใน
ละแวกใกลเคียงกัน ซึ่งมีราคาคาเชาประมาณ 290 - 450 บาทตอตาราง
เมตรตอเดือน
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รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2559

(หนวย: บาท)

(หนวย: บาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

สัญญาเชาอาคารคลังสินคา
บริษัทฯ ตกลงจายคาเชาพื้นที่อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคาใหกับ
หาญเอ็นยิเนียริ่ง เพื่อ เปนอาคารเก็บ สินคา โรงฟวเตอรและแปรสภาพ
ลานจั ด เตรี ย มและขนถ า ยสิ น ค า และที่ ทํ า การสํ า นั ก งาน รวมพื้ น ที่ เ ช า
เทากับ 1,760 ตารางเมตร โดยจายชําระคาเชาเปนรายเดือนเดือนละ
195,490 บาท มีระยะเวลาเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2559
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับ
ราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตาม
สัญญาเชาอาคารและสัญญาเชาอาคารคลังสินคา
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนรายการ
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น ธุร กิ จ ปกติ โ ดยการเชา พื้ น ที่อ าคารสํ า นั ก งานและ
อาคารคลังสินคาเพื่อใชเปนสถานที่เก็บสินคาแปรสภาพสินคาและใชเปน
ลานจัดเตรียมและขนถายสินคา รายการดังกลาวมีความจําเปนเพื่อใชใน
การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯและอั ต ราค า เช า มี ค วามเหมาะสมโดย
สามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
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สิ่งที่สงมาดวย 2
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2559

(หนวย: บาท)

(หนวย: บาท)
ในป 2557 บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางบุคคลากรของบริษัทฯ โดยการรับ
โอนพนักงานจากหาญเอ็นยิเนียริ่งมาเปนพนักงานของบริษัทฯ โดยมีการ
ทํ า สั ญ ญาโอนทรั พ ย สิ น พนั ก งานระหว า งกั น โดยบริ ษั ท ฯ ตกลงนั บ
ระยะเวลาการทํางานตอเนื่องตามกฏหมายแรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง
1,379,465
รับโอนสิทธิและภาระผูกพันของพนักงานทั้งหมด โดยหาญเอ็นยิเนียริ่งตก
ลงยอมรับ ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานในชวงที่เปนพนักงานของ
1,379,465 หาญเอ็นยิเนียริ่ง จนถึงวันที่โอนยายมาที่บริษัทฯ

1.2
บริ ษั ท ฯ รั บ โอน
ผลประโยชนพนักงานจาก
หาญเอ็นยิเนียริ่ง
- ลูกหนี้อื่น

1,379,465

- ภาระผู ก พั น ผลประ
โยขนพนักงาน

1,379,465

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

การกําหนดราคา: ราคาตามรายงานการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงานโดยผูเชี่ยวชาญอิสระ
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ตองมี
การบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชนพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทุกปตามเงื่อนไขการคํานวณรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเกิดจากการปรับ
โครงสร า งบุ ค คลากรของบริ ษั ท ฯ ทํ า ให มี ก ารรั บ โอนภาระผู ก พั น และ
คาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงานของหาญเอ็นยิเนียริ่งมาเปนของบริษัทฯ
ซึ่งถือเปนรายการที่สมเหตุสมผล

1.3 บริษัทฯ ซื้อยานพาหนะ
จากหาญเอ็นยิเนียริ่ง
- ทรัพยสิน ยานพาหนะ
FIRE
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บริษัทฯ ซื้อยานพาหนะจากหาญเอ็นยิเนียริ่ง เนื่องจากบริษัทฯ เห็นวาการ
ซื้อทรัพยสินในครั้งนี้ทําใหบริษัทฯไดประโยชนมากกวาการซื้อสินทรัพย
ใหมหรือทําสัญญาเชาฉบับใหม เนื่องจากสภาพและอายุการใชงานของ

สิ่งที่สงมาดวย 2
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2559

(หนวย: บาท)

(หนวย: บาท)

- เจาหนี้อื่น

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

- สินทรัพยยังอยูในเกณฑดี
การกําหนดราคา: ราคาตามมูลคาบัญชีคงเหลือ

-

แนวโนมรายการในอนาคต: รายการดังกลาวอาจมีตอเนื่องในอนาคตตาม
ความจําเปน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑการซื้อทรัพยสินของบริษัทฯ

2.

CM

2.1 บริษัทฯ มีรายไดจาก
การให บ ริ ก ารงานด า น
สนับสนุน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนรายการซื้อ
สินทรัพยเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจปกติ โดยเปนรายการที่มีความชัดเจน
สมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีรายได จากการใหบริการบริหารจัดการงานดานสนับสนุนแก
CM เชน บริการงานธุรการ (ไฟฟา น้ําประปา ทําความสะอาด) บริการ
งาน ISO บริการงานทรัพยากรบุคคล บริการงานจัดสง บริการระบบ
630,000
สารสนเทศ เปนตน ซึ่งบริษัทฯ เรียกเก็บจาก CM ตามสัญญาจางบริการ
โดยมีระยะเวลาใหบริการตั้งแต 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 ในอัตรา 105,000
- บาทตอเดือน

4,334,400

- ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร
ให บ ริ ก ารงานด า น
สนับสนุน

-

การกําหนดราคา: ราคาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอางอิงจากประมาณการคาใชจาย
ที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น โดยประมาณการอั ต รากํ า ลั ง คนตามงบประมาณ
ประจํา ป และปน สวนตามอัตรากํา ลังคน หรือ พื้น ที่ใ ชง าน หรือ จํา นวน
ระบบงาน หรือจํานวนรายการที่เกิดขึ้น

- ลูกหนี้อื่น
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สิ่งที่สงมาดวย 2
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2559

(หนวย: บาท)

(หนวย: บาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตาม
สัญญาจางบริหารงาน โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแลวรายการ
ดังกลาวจะมีผลยกเลิกโดยทันที
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวมีความเหมาะสม
เนื่องจากบริษัทฯ รับโอนพนักงานจากหาญเอ็นยิเนียริ่ง ที่เคยใหบริการ
ดังกลาวแกบริษัทในกลุม ซึ่งรวมถึงการใหบริการแก CM ดวย ทําใหบริษัท
ฯไดใชประโยชนจากพนักงานที่รับโอนมาอยางคุมคาและสามารถสราง
รายไดใหแกบริษัทฯ ดวย มีการกําหนดราคาคาบริการมีความเปนธรรม ไม
ทําใหบริษัทฯเสียเปรียบ โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแลวรายการ
ดังกลาวจะไมถือเปนรายการระหวางกัน
2.2 บริษัทฯ มีรายไดจาก
การจําหนายสินคาให CM
- รายได จ ากการขาย
สินคา

บริษัทฯ จําหนายถังสินคาเคมีใหกับ
ตามปกติธรุกิจของ CM
6,950

- การกําหนดราคา: ราคาตลาดเทียบเทากับที่ขายใหกับบุคคลภายนอก

-

- แนวโนมรายการในอนาคต: รายการดังกลาวอาจมีตอเนื่องในอนาคตตาม
ความจําเปน โดยจะดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดย
ภายหลังจากการรับโอนกิจการแลวรายการดังกลาวจะมีผลยกเลิกโดย
ทันที

- ลูกหนี้การคา

FIRE
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สิ่งที่สงมาดวย 2
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2559

(หนวย: บาท)

(หนวย: บาท)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนรายการธุรกิจ
ปกติข องบริษัท ฯ โดยมี ราคาและเงื่อนไขทางการคา เทียบเทากับ ที่ขาย
ใหกับบุคคลภายนอก โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแลวรายการ
ดังกลาวจะไมถือเปนรายการระหวางกัน
บริษัทฯ ซื้ออุปกรณควบคุมอุณหภูมิจาก CM เพื่อนํามาจําหนายตอใหกับ
ลูกคาของบริษัทฯ ในราคาตลาดซึ่งเปนราคาที่ใกลเคียงกับที่บริษัทฯ ซื้อ
จากผูจําหนายรายอื่นๆ

2.3 บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก
CM
- ตนทุนขาย

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

7,700

1,400

-

-

- เจาหนี้การคา

การกําหนดราคา: ราคาตลาดเทียบเทากับที่ซื้อจากบุคคลภายนอก
แนวโนมรายการในอนาคต: รายการดังกลาวอาจมีตอเนื่องในอนาคตตาม
ความจําเปน โดยจะดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้
ภายหลังจากการรับโอนกิจการแลวรายการดังกลาวจะมีผลยกเลิกโดย
ทันที
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: : รายการดังกลาวเปนสินคาที่CM
ขายตามปกติ ทําใหบริษัทฯ สามารถซื้อไดสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งบริษัท
ฯ สามารถประหยัดคาใชจายในการเก็บสต็อคสินคาได ซึ่งการซื้อสินคา
ดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติเชนเดียวกับการซื้อสินคาจากคูคารายอื่น
โดยซื้อในราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผล
และมีราคายุติธรรม โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแลวรายการ
ดังกลาวจะไมถือเปนรายการระหวางกัน
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สิ่งที่สงมาดวย 2
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
3.

QIIS

ลักษณะรายการ

3.1 บริษัทฯ มีรายไดจาก
การให บ ริ ก ารงานด า น
สนับสนุน

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2559

(หนวย: บาท)

(หนวย: บาท)
บริษัทฯ มีรายไดจาก จากการใหบริการบริหารจัดการงานดานสนับสนุนแก
QIIS (ผูรับบริการ) เชน บริการงานธุรการ (คาไฟฟา น้ําประปา ทําความ
สะอาด) บริการงาน ISO บริการงานทรัพยากรบุคคล บริการงานจัดสง
1,380,000 คาบริการระบบสารสนเทศ เปนตน ซึ่งบริษัทฯ เรียกเก็บจาก QIIS ตาม
สัญญาจางบริการโดยมีระยะเวลาการใหบริการ ตั้งแต 1 ม.ค. 59 - 31
- ธ.ค. 59 ในอัตรา 230,000 บาทตอเดือน
การกําหนดราคา: ราคาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งกําหนดจากประมาณการคาใชจายที่
คาดวาจะเกิดขึ้นโดยประมาณการอัตรากําลังคนตามงบประมาณประจําป
ในแตละประเภทของบริการและปนสวนตามอัตรากําลังคน หรือพื้นที่ใชงาน
หรือจํานวนระบบงานหรือจํานวนรายการที่เกิดขึ้น

6,628,800

- ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร
ให บ ริ ก ารงานด า น
สนับสนุน

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

-

- ลูกหนี้อื่น

แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตาม
สัญญาจางบริหารงาน โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแลวรายการ
ดังกลาวจะมีผลยกเลิกโดยทันที
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาว มีความ
เหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ รับโอนพนักงานจากหาญเอ็นยิเนียริ่ง ที่เคย
ใหบริการดังกลาวแกบริษัทในกลุม ซึ่งรวมถึงการใหบริการแก QIISดวย
ทําใหบ ริษัทฯ ไดใชประโยชนจากพนักงานที่รับโอนมาอยางคุมคาและ
สามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯ ดวย โดยการกําหนดราคาคาบริการมี
ความเปนธรรม ไมทําใหบริษัทฯ เสียเปรียบ โดยภายหลังจากการรับโอน
กิจการแลวรายการดังกลาวจะไมถือเปนรายการระหวางกัน
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สิ่งที่สงมาดวย 2
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะรายการ

3.2 บริษัทฯ มีรายไดจาก
ก า ร จํ า ห น า ย สิ น ค า ใ ห
QIIS
- รายได จ ากการขาย
สินคา

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2559

(หนวย: บาท)

(หนวย: บาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ จําหนายถังสินคาเคมีใหกับ QIIS เพื่อใชในกิจการ อันเปนไป
ตามปกติธรุกิจของ QIIS
- การกําหนดราคา: ราคาตลาดเทียบเทากับที่ขายใหกับบุคคลภายนอก
- แนวโนมรายการในอนาคต: รายการดังกลาวอาจมีตอเนื่องในอนาคตตาม

800
856

ความจําเปน โดยจะดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดย
ภายหลังจากการรับโอนกิจการแลวรายการดังกลาวจะมีผลยกเลิกโดยทันที

- ลูกหนี้การคา

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนรายการธุรกิจ
ปกติข องบริษัท ฯ โดยมี ราคาและเงื่อนไขทางการคา เทียบเทากับ ที่ขาย
ใหกับบุคคลภายนอก โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแลวรายการ
ดังกลาวจะไมถือเปนรายการระหวางกัน
4.

นายเจน ชาญณรงค

บริษัทฯ เชาสํานักงานและ
คลั ง สิ น ค า จาก นายเจน
ชาญณรงค
- ค า เ ช า อ า ค า ร
สํานักงาน

บริษัทฯ ตกลงเชาและจายคาเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน ชั้นที่ 2 และ 3 ของ
อาคารเลขที่ 19/6 ซอยศูนยวิจัย พระราม 9 กรุงเทพฯ ใหกับนายเจน ชาญ
ณรงค โดยจา ยชํ า ระค า เช า เปน รายเดื อ นเดื อนละ 35,400 บาท มี
212,400 ระยะเวลาเชาตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
- การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับ
ราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง

469,050
-

- เจาหนี้อื่น

แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตาม
สัญญาเชาอาคารสํานักงาน
FIRE
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

5.

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2559

(หนวย: บาท)

(หนวย: บาท)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนรายการ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจปกติโดยการเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน โดยมี
ความจํ า เป น เพื่ อ ใช ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯและใช เ ป น ที่ ตั้ ง
สํานักงานของบริษัทฯ อัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยคาเชาสามารถ
เทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
บริษัทฯ จําหนายรถยนตนั่ง 1 คัน ใหนายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท ซึ่ง
รถยนตดังกลาวมีอายุการใชงานมานานกวา 5 ป และตัดคาเสื่อมราคาจน
เต็มมูลคาทุนแลว โดยมีการกําหนดราคาขายเปนไปตามราคาตลาดของ
รถยนตนั่งมือสองที่ประกาศขายอยูในขณะนั้น
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยสามารถเทียบเคียงไดกับราคาขายของ
รถยนตมือสองรุนเดียวกันในขณะนั้น

นายรัตนพันธ มุขหริ บริ ษั ท ฯ มี ร ายได อื่ น จาก
วัฒนานนท
การจําหนายสินทรัพย
- ลูกหนี้อื่น

-

- รายไดอื่น

531,775.70

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

แนวโนมรายการในอนาคต: รายการดังกลาวอาจมีตอเนื่องในอนาคตตาม
ความจําเปน จําเปน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑการจําหนายทรัพยสิน
ของบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
รายการดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผลและราคาขายเปนราคาตลาด โดยเปนไปตามหลักเกณฑการ
จําหนายทรัพยสินของบริษัทฯ
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3.7

ประมาณทางการเงินของบริษัทฯ (ถามี)
-ไมมี-

3.8

ขอมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
-ไมมี-

17)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
เนื่องจากบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ตามมูลคาของกิจการทั้งหมดของ CM และชําระ
คาตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแก CM จํานวน 234,500,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62 บาทตอหุน รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 614,390,000 บาท
ดังนั้น จึงไมมีประเด็นเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ที่ตองพิจารณา

18)

คดีหรือขอเรียกรองที่มีสาระสําคัญซึ่งอยูในระหวางดําเนินการ
- ไมมี –

19)

ผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวของกันระหวางบริษัทฯ กับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนที่ถือหุนทั้งทางตรงและ
ทางออมตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
รายละเอียดโปรดพิจารณาในขอ 3.6

FIRE
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7.

สรุปสาระของสัญญาที่สําคัญ ๆ ในชวง 2 ปที่ผานมา

7.1

สัญญาเชา
บริษัทฯ ทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทฯ โดยทําสัญญาเชากับบุคคลที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้
สัญญาเชาพื้นที่อาคารของบริษัทฯ
ที่

คูสัญญา

ระยะเวลาในการเชา

สถานที่เชา

พื้นที่

อายุสัญญาเชา

วันเริ่มสัญญา

วันสิ้นสุดสัญญา

(ตร.ม.)

1.

หาญเอ็นยิเนียริ่ง

เลขที่ 19/7-8 ชั้น 1-4 อาคารอารซีเอ บล็อกเอ ถนน
พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร

3 ป

1 ตุลาคม 2559

30 ก.ย. 2562

244

2.

หาญเอ็นยิเนียริ่ง

เลขที่ 19/17 ชั้น 3 อาคารอารซีเอ บล็อกเอ ถนน
พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร

3 ป

1 ม.ค. 2557

31 ธ.ค. 2559

55

FIRE

เลขที่ 19/17 ชั้น 4 อาคารอารซีเอ บล็อกเอ ถนน
พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร

55

เลขที่ 19/18-19 ชั้น 3 อาคารอารซีเอ บล็อกเอ ถนน
พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร

59
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ที่

FIRE

คูสัญญา

ระยะเวลาในการเชา

สถานที่เชา

อายุสัญญาเชา

วันเริ่มสัญญา

พื้นที่
วันสิ้นสุดสัญญา

(ตร.ม.)

เลขที่ 19/18-19 ชั้น 4 อาคารอารซีเอ บล็อกเอ ถนน
พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร

117

เลขที่ 19/20-22 ชั้น 1 อาคารอารซีเอ บล็อกเอ ถนน
พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร

36

เลขที่ 19/20-22 ชั้นลอย อาคารอารซีเอ บล็อกเอ ถนน
พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร

27

เลขที่ 19/20-22 ชั้น 2 อาคารอารซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9
ซอย 8 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

22

19/20-22 ชั้น 3 อาคารอารซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม
9 ซอย 8 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

209

19/20-22 ชั้น 4 อาคารอารซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม
9 ซอย 8 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

67

| เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559

หน้า 85

สิ่งที่สงมาดวย 2

ที่
3.

คูสัญญา
นายเจน ชาญณรงค

ระยะเวลาในการเชา

สถานที่เชา
เลขที่ 19/6 ชั้น 2 อาคารอารซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม
9 ซอย 8 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่

อายุสัญญาเชา

วันเริ่มสัญญา

วันสิ้นสุดสัญญา

(ตร.ม.)

3 ป

15 ธ.ค. 2557

14 ธ.ค. 2560

65

เลขที่ 19/6 ชั้น 3 อาคารอารซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม
9 ซอย 8 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

65

หมายเหตุ: * เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก 1 ป นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญา ซึ่งผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดย
ผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 เดือนกอนที่สัญญาเชาจะครบกําหนด ซึ่งอัตราคาเชาของสัญญาเชาที่มีการตออายุ อาจปรับ
ขึ้นหรือลงตามแตคูสัญญาจะตกลงกัน แตไมเกินรอยละ 5 ของคาเชาเดิม
สัญญาเชาอาคารคลังสินคา
ที่

คูสัญญา

1.

หาญเอ็นยิเนียริ่ง

2.

บริษัท ภัทรฤทธิ์ 1997 จํากัด

FIRE

ระยะเวลาในการเชา

สถานที่เชา
อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคา
เลขที่ 503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
โกดังสินคา
เลขที่ 38/43 หมู 4 ถ.ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี

| เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559

หน้า 86

พื้นที่

อายุสัญญาเชา

วันเริ่มสัญญา

วันสิ้นสุดสัญญา

(ตร.ม.)

3 ป*

1 ม.ค. 2557

31 ธ.ค. 2559

1,760

5 ป**

22 ก.ย. 2556

22 ก.ย. 2561

15

สิ่งที่สงมาดวย 2
หมายเหตุ: * เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก 1 ป นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญา ซึ่งผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดย
ผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 เดือนกอนที่สัญญาเชาจะครบกําหนด ซึ่งอัตราคาเชาของสัญญาเชาที่มีการตออายุ อาจปรับ
ขึ้นหรือลงตามแตคูสัญญาจะตกลงกัน แตไมเกินรอยละ 5 ของคาเชาเดิม
** ทบทวนสัญญาเชาทุกๆ 1 ป
สัญญารับจางบริการงานดานสนับสนุน
สัญญา

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

1. สัญญารับจางบริการกับ QIIS *

(1) การบริการงานธุรการ ประกอบดวย คาใชจายสาธารณูปโภค อาทิ คาไฟฟา น้ําประปา คารักษาความ
ปลอดภัย คาทําความสะอาด ซึ่งคํานวณตามพื้นที่ใชสอยของแตละบริษัท

1 ป
(1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59)

2. สัญญารับจางบริการกับ CM *

งานบริการที่เกี่ยวกับการใชอาคารสํานักงาน, แจกจาย/นําสงเอกสารเขา-ออก, การตอนรับผูมาติดตอการ
ใชหองประชุม รวมถึงการดูแลความพรอมของระบบโทรศัพท, ไฟฟา, ประปา การดูแล/เบิกจาย/ซอมแซม
ทรัพยสิน เครื่องใช/อุปกรณสํานักงาน/รถยนต การตอทะเบียน และประกันภัยตาง ๆ ควบคุมและเบิกจาย
คาใชจายเดินทางของฝายขายและฝายบริการ ซึ่งคํานวณตามจํานวนพนักงานหรือพื้นที่ใชงานของแตละ
บริษัท

1 ป
(1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59)

(2) คาบริการระบบสารสนเทศ ประกอบดวย คาใชจายอุปกรณคอมพิวเตอร
หมายเหตุ : * บริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการงานดานสนับสนุนจาก QIIS และ.CM โดยกําหนดจากประมาณการคาใชจายของบริษัทที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งอางอิงคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริงสูงสุดของปกอน และประมาณการอัตรากําลังคนตามงบประมาณประจําปในแตละประเภทของบริการ และปนสวนคาใชจายดังกลาวไปในแตละบริษัทตามอัตรา
กําลังคน หรือพื้นที่ใชงาน หรือจํานวนระบบงาน หรือจํานวนรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงของแตละบริษัท
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สัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน
บริษัทฯ ไดทําประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน รวมถึงประกันภัยสําหรับเงิน สําหรับสต็อคสินคาและทรัพยสินทุกชนิด และบริษัทฯ ไดเลือกบริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เปนผูรับประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยทุกชนิด รวมทุนประกัน 125.08 ลานบาท ดังมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
รายละเอียดสัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน (บริษัทผูรับประกันภัย : บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน))
ประเภทกรมธรรม

บริษัทประกัน

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย

3. กรมธรรมประกัน
ความเสี่ยงภัย
ทรัพยสิน
(All Risk)

บริษัท อาคเนย
ประกันภัย จํากัด
(มหาชน)

- สิ่งปลูกสราง (ไมรวมรากฐาน) รวมสวนปรับปรุง
ตอเติมรั้ว ประตู ระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน
ระบบปรับอากาศ ระบบประปา ระบบไฟฟา
เฟอรนิเจอร สิ่งตกแตง ตรึงตรา อุปกรณเครื่องใช
สํานักงาน ระบบ/เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องมือ
เครื่องใชตาง ๆ เครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของ
ทุกชนิด รถโฟลคลิฟท รวมถึงทรัพยสินทุกชนิดที่
เปนของบริษัทฯ และ/หรืออยูภายใตการดูแลรักษา
ของบริษัทฯ ในฐานะผูรักษาทรัพย
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ทุนประกัน
(ลานบาท)

ระยะเวลาประกันภัย

ผูเอาประกันภัย

16.47

18 ก.ย.2559 – 18 ก.ย.2560

บริษัท ไฟรวิคเตอร
จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 2
ประเภทกรมธรรม

บริษัทประกัน

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย
- สต็อคสินคา

108.61

ขยายความคุมครองถึงการโจรกรรม (จร.3) วงเงิน
ไมเกิน 5 ลานบาท
การโจรกรรม (จร.2) วงเงิน : เต็มทุนประกัน
ประกันเงิน (ปง.2) วงเงิน : ไมเกิน 1 ลานบาทตอ
ครั้ง และตลอดระยะเวลาประกัน
รวมถึงความรับผิดตอบุคคลภายนอกในวงเงิน ไม
เกิน 10 ลานบาทตอครั้ง และตลอดระยะเวลา
ประกัน
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ระยะเวลาประกันภัย

ผูเอาประกันภัย

สิ่งที่สงมาดวย 2
200)

แบบหหนั ง สื อ มอบฉฉั น ทะที่ ใ ห ผูถืถือ หุ น เลื อ กอออกเสี ย งลง คะแนนได และชื
แ ่ อ กรรมกการตรวจสออบของบริ ษั ทฯ
ท
อยางนนอย 1 ราย ที่เป
เ นผูรับมอบฉฉันทะจากผูถื อหุน
รายละเอียดปรากฏตาาม สิ่งที่สงมาดวย 11

211)

ความเเห็นของคณะกรรมการบริษัษทฯ เกี่ยวกับบการตกลงเขาทํารายการที
ที่เกี่ยวโยงกันนที่ระบุถึงความสมเหตุสมผผล
และปรระโยชนสูงสุดต
ด อบริษัทฯ เมืมื่อเปรียบเทียยบกับการตกลลงเขาทํารายกการกับบุคคลภภายนอกที่เปนอิ
น สระ
คณะกรรรมการบริษัทฯ ผูซึ่งไมมีสวนได
น เสียกับรายกการดังกลาว ไดดพิจารณาวาหากบริษัทฯ เขาาทํารายการประเภทเดียวกันกักบ
บุคคลภภายนอกที่เปนอิสระ ความสมมเหตุสมผลและะประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ ก็มิไดมีความแตตกตางจากการรที่บริษัทฯ เขาทํทา
รายการรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกั
ย
น เนื่องจากในการเข
ง
าาทํารายการดังกล
ก าว คณะกรรรมการบริษัทฯ พพิจารณาจากปประโยชนที่จะเกิกิด
ขึ้นกับบบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในข
ป
อ 10 ของสารสนเททศตามบัญชี (1) ตามประกาศการไดมาหรืออจําหนายไป (สิสิ่งที่สงมาดวย 2)
เปนสิ่งสําคัญ อีกทั้งในการกํ
ใ
าหนดรราคาหรือมูลคาาสิ่งตอบแทนดดวยหุนสามัญเพพิ่มทุนของบริษษัทฯ บริษัทฯ ใชหลักการในการ
ณ โดยพิจารณากําหนดราคาโดยอางอิงการรประเมินมูลคายุ
า ติธรรมตามวิธิ ีคิดลดกระแแสเงินสด (Disccounted Cash
คํานวณ
Flow) เเชนเดียวกัน
ภายหลัลังจากการพิจารณา
า คณะกรรรมการบริษัทฯ ผูซึ่งไมมีสวนไไดเสีย มีความเห็นวา แมการ เขาทํารายการรจะเปนรายการรที่
เกี่ยวโยยงกัน แตมีเงื่อนไขการทํ
น
ารายกการไมแตกตางงอยางมีนัยสําคัคญ เมื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไไขของรายการที่บริษัทฯ จะตอง
เขาทํากกับบุคคลภายนนอกที่เปนอิสระะ นอกจากนี้ ดววยเงื่อนไขดังกลาว บริษัทฯ ยังไดรับผลประโโยชนในดานตาง
า ๆ ตามที่กลาว
ในขอ 110 ของสารสนนเทศตามบัญชี (1) ตามประก าศการไดมาหรืรือจําหนายไป (สิ่งที่สงมาดวย 2) ดังนั้น พิจารณาแลวจึงเห็ห็น
วา การรเขาทํารายการรดังกลาว เปนรายการที
ร
่เปนไปปเพื่อประโยชนนสูงสุดของบริษัษทั ฯ อยางไรก็ตตาม คณะกรรมมการบริษัทฯ ผูซึ่ึง
ไมมีสววนไดเสียกับรายการดังกลาว จะเสนอใหที่ปประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณ
ณาถึงผลดีผลเสีสีย และความเสีสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ดังที่บริษัทฯ ไดเปดเผผยขอมูลในสารรสนเทศฉบับนี้ และใหพิจารณ
ณารายงานขอองที่ปรึกษาทางงการเงินอิสระออยางถี่ถวน กอน
อ
พิจารณ
ณาใชสิทธิในทีประชุ
ป่ มสามัญผูถื อหุน

222)

ความเเห็นของคณะกรรมการตรววจสอบ และ//หรือกรรมกาารบริษัทฯ ทีแตกต
่แ างจากคความเห็นของงคณะกรรมกาาร
บริษัทฯ ตามขอขางตน
- ไมมี จึงเรียนนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความมนับถือ

(นายวิรัฐ สุ ขชัย)
กรรมการผูจ จัั ดการ
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สิ่งที่สงมาดวย 3
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)
วันที่ 5 กันยายน 2559
บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา
15.00 น. ถึง 17.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุนเพิ่มทุน ดังตอไปนี้
1.

การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2559 ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 117,250,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียน 175,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน 292,250,000 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 234,500,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยเปนการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้
การเพิ่มทุน

 แบบกําหนดวัตถุประสงคใน
การใชเงินทุน
 แบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate)
2.

ประเภทหุน

จํานวนหุน
(หุน)

มูลคาที่ตราไว
(บาทตอหุน)

รวม
(บาท)

หุนสามัญ

234,500,000

0.50

117,250,000

-

-

-

-

การจัดสรรหุน เพิ่มทุน (แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน)
2.1

รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรใหแก
บริษัท ชิลแมทช จํากัด
(“CM”)

จํานวนหุน
(หุน)

อัตราสวน(เดิม :
ใหม)

ราคาขาย
(บาทตอหุน)

วัน เวลา จองซื้อ
และชําระเงินคาหุน

หมายเหตุ

234,500,000

-

2.62

หมายเหตุ 3

หมายเหตุ
4 5 และ 6

หมายเหตุ 1 และ 2
หมายเหตุ
1.

FIRE

ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ 45
วัน ภายหลังจากที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเขาทํารายการ CM จะโอนกิจการทั้งหมดใหบริษัทฯ และบริษัทฯ
จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ใหแก CM ใน
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สิ่งที่สงมาดวย 3
ราคาหุนละ 2.62 บาท รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 614,390,000 บาท เพื่อเปนการตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด
ของ CM ซึ่งเปนการชําระคาโอนกิจการทั้งหมดของ CM ดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชําระดวย
เงินสด ทั้งนี้ ผูถือหุนของ CM ที่ปรากฏรายชื่อในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ใหแกบุคคลในวงจํากัด (สิ่งที่สงมาดวย 4) (“ผูถือหุนของ CM”) จะไดรับหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวตาม
สัดสวนการถือหุนภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดในวันเดียวกันกับวันที่ CM ไดรับหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจะ
ทําใหผูถือหุนของ CM ดังกลาวกลายเปนผูถือหุนของบริษัทฯ (โดย CM จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ
ดําเนินกระบวนการชําระบัญชีภายใตกระบวนการเลิกกิจการและดําเนินการแจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหุนของ
CM (ซึ่งรวมถึงหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน)) (“การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด”)
(โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ไดในสารสนเทศรายการไดมา
ซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM (สิ่งที่สงมาดวย 2) และ
รายละเอียดของการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยกําหนดราคาเสนอขายที่
ไมมีสวนลดจากราคาตลาดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแก
บุคคลในวงจํากัด (สิ่งที่สงมาดวย 4))
2.

บริษัทฯ จะออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคา 2.62 บาทตอหุน แทนการชําระดวยเงินสด
กิจการทั้งหมดของ CM รวมถึงแตไมจํากัดเพียงทรัพยสิน หนี้สิน สัญญาอื่นๆ ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึงสิทธิประโยชนทั้งหมดที่มีในสินทรัพย และหุนสามัญในบริษัท คิว
ทู เอส จํากัด (“QIIS”) ซึ่งเปนบริษัทยอยซึ่งถือหุนโดย CM ในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS
ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) (รวมเรียกวา “กิจการทั้งหมดของ CM”)
โดยมูลคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จะเทากับ 614,390,000 บาท

3.

มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
หรือกรรมการผูจัดการมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนดังกลาว เชน (1) การกําหนดขอกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาว (2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนดังกลาว รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และ (3) ลง
นามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ และการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการ
ดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวขางตนไดตามที่เห็นสมควร
โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของตอไป

4.

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดเปนการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายที่ไมมีสวนลดจากราคาตลาด
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ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ําหนักของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
1/2559 เพื่อขออนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน คือตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน
2559 ซึ่งจะเทากับ 2.56 บาท ซึ่งการคํานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตอหุน คํานวณจากผลรวมของมูลคา
การซื้อขายรวม 15 วันทําการ หารดวยปริมาณการซื้อขายหุนรวม 15 วันทําการ ซึ่งเปนชวงเวลาการซื้อขายตั้งแต
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559 โดยผลรวมของมูลคาการซื้อขายรวม คํานวณจากผลคูณของ
ราคาหุนถัวเฉลี่ยรายวัน และปริมาณการซื้อขายของหุนทั้งหมดรายวัน ตามขอมูลการซื้อขายหุน FIRE ที่ปรากฎ
ใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไมมีสวนลดจากราคาตลาดไดใน
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัด (สงที่สงมาดวย 3))
5.

อนึ่ง เนื่องจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนโดยกําหนด
ราคาเสนอขายไวอยางชัดเจน ดังนั้น ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 72/2558”) แมบริษัทฯ จะไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ใหเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดแลว บริษัทฯ จะตองไดรับ
อนุมัติการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 กอนการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดดวย

6.

นอกจากนี้ การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับ CM ในครั้งนี้ เขาขายเปนการทํารายการที่เกี่ยวโยงของบริษัท
จดทะเบียนตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เรื่อง การเปดเผยขอมูล และการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (”ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาด
รายการเทากับรอยละ 146.14 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งสูงกวา 20 ลานบาท หรือมากกวารอยละ 3.00 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทฯ บริษัทฯ จึงตองขออนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผู
ถือหุนที่มีสวนไดเสีย และจัดทํารายงานการเปดเผยสารสนเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของ
บริษัทฯ
(โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ไดในสารสนเทศรายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM (สิ่งที่สงมาดวย 2))

2.2

การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุน
เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้ งนี้เปนการเสนอขายใหแกบุคคล
ในวงจํากัด จึงไมมีเศษหุน
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3.

กําหนดวันประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 เปนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองวาสนา 6 – 7 ชั้น 3
โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 และ
กําหนดวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 4 ตุลาคม 2559

4.

5.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต
4.1

บริ ษั ท จะต อ งได รั บ อนุ มั ติ ก ารเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกใหม ต อ บุ ค คลในวงจํ า กั ด จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทจ. 72/2558

4.2

บริษัท ฯ จะขออนุมัติตอตลาดหลั กทรัพ ยแ หงประเทศไทยใหพิจารณารับ หลักทรัพ ยใหมตามขอ บังคับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558

4.3

บริษัทฯ จะขออนุมัติตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ

4.4

บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย

วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิม่
บริษัทฯ ออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุน
ละ 2.62 บาท เพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แทนการชําระดวยเงินสด

6.

ประโยชนที่บริษัทฯ จะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิม่ ทุน
CM และ QIIS ดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑที่คลายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งดาน
ประเภทผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และความตอเนื่องในกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน โดยการทํารายการซื้อและรับโอน
กิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS จะมีประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ดังนี้
(6)

เพิ่มศักยภาพการเติบโตของรายไดใหกับบริษัทฯ ในอนาคต

1.4

เพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑของบริษัทฯ
การรวมสินคาของบริษัทฯ และ CM จะทําใหบริษัทฯ มีผลิตภัณฑในกลุมวิศวกรรมอาคารที่ครบวงจรมากขึ้น
ไดแก ผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผลิตภัณฑในกลุมระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ซึ่งสามารถตอบสนองลูกคาไดครบทั้งสายผลิตภัณฑ และ
เสริมสรางความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทั้งบริษัทฯ และ CM จัดจําหนายใหลูกคา
ในกลุมเดียวกัน ไดแก ผูรับเหมาและที่ปรึกษางานระบบโครงการ รวมทั้งกลุมลูกคาอุตสาหกรรม (End user) ซึ่ง
เปนกลุมลูกคาหลักของทั้งบริษัทฯ และ CM
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1.5

การขยายฐานลูกคาในกลุมผูรับเหมาและที่ปรึกษางานระบบใหครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

(1.2.1) การขยายกลุมลูกคาของบริษัทฯไปยังกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
กลุมลูกคาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเปนกลุมลูกคาหลักของ CM และ QIIS ซึ่งเปนการสรางโอกาส
ในการขยายฐานลูกคาสําหรับผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและสินคาที่เกียวเนื่อง อาทิเชนกลุมลูกคาหองทําความ
เย็นซึ่งตองใชฉนวนกันความรอน เนื่องจากฉนวนกันความรอนเปนวัสดุที่ติดไฟไดงาย จึงจําเปนตองมีการวาง
ระบบการปองกันอัคคีภัย นอกจากนี้ กลุมลูกคาของ QIIS ซึ่งเปนกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความตองการ
สรางโรงงาน หรือขยายโรงงานและการเพิ่มสายการผลิตใหม ซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักเดียวกันกับลูกคากลุม
อุตสาหกรรมของบริษัทฯ และCM ที่ตองการสรางโรงงานหรือวางระบบใหม ทําใหสามารถแนะนําธุรกิจเพื่อ
นําเสนอขายสินคาที่เกี่ยวกับงานระบบอาคารได
(1.2.2) การขยายชองทางการจัดจําหนายสินคาของ CM ใหกับกลุมลูกคาของบริษัทฯ
ดวยความสัมพันธอันดีของบริษัทฯ กับผูรับเหมาและที่ปรึกษางานระบบจากการเปนผูจัดจําหนายอุปกรณระบบ
วิศวกรรมอาคารทั้งระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาลใหแกผูรับเหมาโครงการขนาดใหญมาอยางยาวนาน
ยอมสงผลใหบริษัทฯสามารถขยายฐานสินคาในกลุมของ CM ใหแกผูรับเหมาโครงการขนาดใหญไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
1.6

เพิ่มความแข็งแกรงในการรับเหมางานงานโครงการติดตั้งใหกับบริษัทฯ
บริษัทฯ สามารถขยายฐานการรับงานโครงการติดตั้งงานระบบทําความเย็น ปรับอากาศและสุขาภิบาล เพิ่มเติม
นอกเหนือจากงานระบบดับเพลิง ใหกับกลุมลูกคาอุตสาหกรรมซึ่งเปนผูใชงานโดยตรง (End user) ของ บริษัทฯ
และ CM ไดอีกดวย

(7)

ลดคาใชจายจากการประสานงานและใชทรัพยากรที่มีอยูรวมกันเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM สงผลใหบริษัทฯ สามารถจัดการใชทรัพยากร อาทิเชน บุคลากรและระบบ
สนับสนุนการบริหารงานรวมกัน ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บุคลากรดานงานขายและงานติดตั้ง
(Salesperson) ของบริษัทฯ CM และQIIS ใชบุคลากรดานการขายและติดตั้งที่มีพื้นฐานความรูจากสายงาน
วิศวกรรมเครื่องกลและสิ่งแวดลอมเปนหลักเชนเดียวกัน

(8)

ลดการพึ่งพากลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เปนการเพิ่มความหลากหลาย และเปนการกระจายความเสี่ยงจากปจจัย
แวดลอมในการทําธุรกิจ ตลอดจนขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจใหครอบคลุมธุรกิจดานตางๆของระบบ
วิศวกรรมอาคาร และลดการพึ่งพาลูกคากลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

(9)

เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดในตางประเทศมากขึ้น
ผลิตภัณฑของ CM ไดแก อุปกรณระบบทําความเย็น และปรับอากาศ มีความตองการที่สูงในประเทศเพื่อนบาน
ไดแก ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนามและอื่น ซึ่งเปนกลุมประเทศที่บริษัทฯ มุงเนนการขยายตลาดสินคาของ
บริษัทฯ ในปจจุบัน ดังนั้นในการขยายตลาดตางประเทศของบริษัทฯ จะสงผลใหบริษัทมีความไดเปรียบในการ
แขงขัน เนื่องจากมีสินคาจากในกลุมบริษัทฯ
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(10)

มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกรงขึ้น และมีรายไดและกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น
ภายหลังการทํารายการแลว บริษัทฯ จะรวมผลประกอบการของ CM และQIIS เขามาในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่ง
ที่ผานมา CM และQIIS มีผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเนื่องทุกป รวมทั้งมีสถานะทางการเงินที่ดี เนื่องจาก
มีหนี้สินในระดับที่ตํ่า โดยในป 2558 CM และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิ 54.71 ลานบาท ในสวนของฐานะทาง
การเงิน CM และบริษัทยอยมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 15.01 ลานบาท ในขณะที่มีสวนของผูถือหุนรวม
187.09 ลานบาท

7.

ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิม่ ทุน
7.1

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหลังหัก
สํารองตา ง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ งการพิจารณา
จายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน
การจ า ยชํา ระคื น เงิ น กู ยืม เงื่ อ นไขและข อ กํ า หนดในสัญ ญาต า งๆ ที่ บ ริษั ท ฯ ผูก พัน อยู รวมทั้ง ข อ จํ า กัด ทาง
กฎหมาย ความจําเปนและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

7.2

ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเริ่มตั้งแตงวด
ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงาน เริ่มตั้งแตเมื่อผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนไดรับการจด
ทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ แลว

7.3

อื่น ๆ
- ไมมี –

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดตามที่ระบุไวขางตนจะมี
ผลกระทบตอผูถือหุนดังนี้
8.1

การลดลงของราคาหุน (Price Dilution)

=

ราคาตลาดกอนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดกอนการเสนอขาย

=

2.56 – 2.58
2.56

=

รอยละ -0.78

ราคาตลาดกอนการเสนอขาย อางอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง
15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติ
ใหบริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน คือตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเทากับ 2.56 บาท ซึ่ง
การคํานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหนักตอหุน คํานวณจากผลรวมของมูลคาการซื้อขายรวม 15 วันทําการ หารดวย
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ปริมาณการซื้อขายหุนรวม 15 วันทําการ ซึ่งเปนชวงเวลาการซื้อขายตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน
2559 โดยผลรวมของมูลคาการซื้อขายรวม คํานวณจากผลคูณของราคาหุนถัวเฉลี่ยรายวัน และปริมาณการซื้อขายของ
หุนทั้งหมดรายวัน ตามขอมูลการซื้อขายหุน FIRE ที่ปรากฎใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
ราคาตลาดหลังเสนอขาย คํานวณจาก
ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (จํานวนหุนที่ชําระแลว x ราคาตลาดกอนเสนอขาย)+(จํานวนหุนเพิ่มทุน x ราคาเสนอขาย)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนเพิ่มทุน)
= (350,000,000 x 2.56) + ( 234,500,000 x 2.62)
(350,000,000 + 234,500,000)
= 2.58
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดไมสงผลใหเกิดการลดลง
ของราคาหุน (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกวาราคาตลาด
8.2

การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)

=

จํานวนหุนเพิ่มทุน
จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนเพิ่มทุน

=

234,500,000
584,500,000

=

รอยละ 40.12

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดสงผลใหเกิดการลดลง
ของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) ในอัตรารอยละ 40.12
8.3

การลดลงของกําไรตอหุน (Earning per Shares)

=

กําไรตอหุน กอนเสนอขาย - กําไรตอหุน หลังเสนอขาย
กําไรตอหุน กอนเสนอขาย

=

0.1024 – 0.1553
0.1024

=

รอยละ – 51.66

กําไรตอหุนกอนเสนอขาย ของบริษัทฯ คํานวณจาก กําไรสุทธิในชวง 4 ไตรมาสยอนหลัง ( 1 กรกฎาคม 2558 – 30
มิถุนายน 2559) เทากับ 35.82 ลานบาทหารดวยจํานวนหุนสามัญที่จดทะเบียนและชําระแลวเทากับ 350,000,000 หุน
เทากับ 0.1024 บาทตอหุน
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กําไรตอหุนหลังเสนอขาย ของบริษัทฯ คํานวณจาก กําไรสุทธิในชวง 4 ไตรมาสยอนหลัง ( 1 กรกฎาคม 2558 – 30
มิถุนายน 2559) ตามขอมูลงบการเงินรวมเสมือน เทากับ 90.77 ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญที่จดทะเบียนและชําระ
แลวภายหลังการออกหุนใหมและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เทากับ 584,500,000 หุน เทากับ 0.1553 บาทตอหุน
งบการเงินรวมเสมือนถูกจัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินรวมเสมือนประจําป 2557 2558 และงวดหก
เดือนป 2559 ซึ่งไดรับการใหความเชื่อมั่นโดยผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งไดแก นายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ในนาม บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด โดย
เสมือนวาบริษัทฯ ไดรับเขาลงทุนใน CM และบริษัทยอยทั้งหมดแลว ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เพื่อสะทอนฐานะทาง
การเงินและผลประกอบการรวมของบริษัทฯ และCM และบริษัทยอย
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดไมสงผลใหเกิดการลดลง
ของกําไรตอหุน (Earning per Shares) เนื่องจากกําไรตอหุน (Earning per Shares) หลังเสนอขายและรับโอนกิจการ ของ
CM มีมูลคาสูงกวากําไรตอหุน (Earning per Shares) ของบริษัทฯ กอนเสนอขาย
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชนที่ผูถือหุนจะไดรับจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไมมีสวนลดใหแกผูถือหุนของ
CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดกับผลกระทบตอการลดลงของราคาหุน (Price Dilution) การลดลงของสัดสวนการ
ถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของกําไรตอหุน (Earning per Share) ตามรายละเอียดขางตน คณะกรรมการเห็นวา
การเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ในราคาที่ ไ ม มีส ว นลดให แ ก ผู ถื อ หุ น ของ CM ผ า นกระบวนการโอนกิ จ การทั้ ง หมดให
ประโยชนตอผูถือหุนมากกวาผลกระทบตอการลดลงของสิทธิออกเสียงของผูถือหุน เนื่องจาก จากการที่บริษัทฯ ไดกิจการ
ทั้งหมดของ CM และ QIIS ซึ่งมีการดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑที่คลายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ทั้งดานประเภทผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และความตอเนื่องในกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกันจะเปนการเพิ่ม
ศักยภาพการเติบโตของรายไดใหกับบริษัทฯ ในอนาคต เนื่องจากจะเปนการเพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑของบริษัท
ฯ รวมไปถึง การขยายฐานลูกคาในกลุมผูรับเหมาและที่ปรึกษางานระบบใหครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และยังเปน
การเพิ่มความแข็งแกรงในการรับเหมางานงานโครงการติดตั้งใหกับบริษัทฯ อีกดวย
9.

คํารับรองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษั ทฯ ขอรั บรองว า คณะกรรมการบริษั ทฯ ได ปฏิ บัติ หน าที่ ด วยความซื่อสั ตย สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แลว อยางไรก็ดี หากในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเกิดความเสียหาย
แกบริษัทฯ ผูถือหุนสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทฯ ไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติหนาที่นั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของได
ประโยชนไปโดยมิชอบ ผูถือหุนสามารถใชสิทธิฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ไดตามมาตรา 89/18 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ได
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ตารางงระยะเวลาการรดําเนินการในนกรณีที่คณะกรรรมการบริษทฯ
ทั มีมติใหเพิมทุ
ม่ น/จัดสรรหุน นเพิ่มทุน
ลําดับ

การดําเนินการร

วัน / เดือน / ป

1.

ประชุมคณะกรรมการบบริษัทฯ ครั้งที่ 5//2559

5 กันนยายน 2559

2.

วันกําหนนดรายชื่อผูถือหุหนที่มีสิทธิเขาารวมประชุมวิสามั
ส ญผู
ถือหุน ครรั้งที่ 1/2559 (RRecord Date)

3 ตุลลาคม 2559

3.

วั น ร ว บ ร ว ม ร า ย ชื่ อ ผู ถื อ หุ น ต า ม ม า ต ร า 2225 ข อ ง
พระราชบบัญญัติหลักทรัรัพยและตลาดหหลักทรัพย พ.ศศ. 2535
(รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิวิธีปดสมุดทะเบีบียนพัก
การโอนหหุน

4 ตุลลาคม 2559

4.

วันประชุมวิ
ม สามัญผูถือหุหนครั้งที่ 1/25559

5.

จดทะเบียนมติ
ย เพิ่มทุนจดทะเบี
จ
ยนกับกกระทรวงพาณิชย
ช

1 พฤศศจิกายน 2559
ภายยใน 14 วัน นับ แตวันที่ที่ประชุมใหญ
สามัมัญผูถือหุนมีมติ

บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแ
ส
แบบรายงานนีถ้ถูู กตองและครบบถวนทุกประกาาร
จึงเรียนนมาเพื่อโปรดททราบ
ขอแสดงควาามนับถือ

ญ ย)
(นายวิรัรฐ สุขชัย) (นางงวลีรัตน เชื้อบุญชั
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัด
วันที่ 6 กันยายน 2559
เนื่องดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
5 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50
บาท ใหแกบริษัท ชิลแมทช จํากัด (“CM”) ในราคาหุนละ 2.62 บาท รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 614,390,000 บาท เพื่อเปนการตอบแทน
การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงทรัพยสิน หนี้สิน สัญญาอื่น ๆ ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึงสิทธิประโยชนทั้งหมดที่มีในสินทรัพย และหุนสามัญในบริษัท คิว ทู เอส จํากัด
(“QIIS”) ซึ่งเปนบริษัทยอยซึ่งถือหุนโดย CM ในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS ภายใตกระบวนการโอนกิจการ
ทั้งหมด (Entire Business Transfer) (รวมเรียกวา “กิจการทั้งหมดของ CM”) ซึ่งมีมูลคาเทากับ 614,390,000 บาท ซึ่งเปนการ
ชําระคาโอนกิจการทั้งหมดของ CM ดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชําระดวยเงินสด ทั้งนี้ ผูถือหุนของ CM ที่ปรากฏ
รายชื่อในขอ 1. ดานลาง (“ผูถือหุนของ CM”) จะไดรับหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวตามสัดสวนการถือหุนภายใตกระบวนการ
โอนกิจการทั้งหมดในวันเดียวกันกับวันที่ CM ไดรับหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจะทําใหผูถือหุนของ CM ดังกลาวกลายเปนผูถือหุนของ
บริษัทฯ (โดย CM จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ ดําเนินกระบวนการชําระบัญชีภายใตกระบวนการเลิกกิจการและดําเนินการ
แจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหุนของ CM (ซึ่งรวมถึงหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน)) (“การเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด”)
ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดขางตนเปนการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุนละ 2.62 บาท ถือเปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไมมีสวนลดจากราคาตลาด ตามที่กําหนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคล
ในวงจํากัด (“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) ที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุนครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ย งลงคะแนน นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ จะต อ งได รั บ อนุ มั ติ ก ารเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ต อ บุ ค คลในวงจํ า กั ด จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 กอน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดดวย
ทั้งนี้ ขอมูลอันเปนสาระสําคัญตอการตัดสินใจของผูถือหุนมีดังตอไปนี้
1.

รายละเอียดของการเสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุนที่ออกใหม และการ
กําหนดราคาตลาด

1.1

รายละเอียดของการเสนอขาย
บริษัทฯ ออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยกําหนดราคา
หุนสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62 บาทตอหุนเพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ตามอัตราการออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการของ CM เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณจาก
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หุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกใหม ข องบริ ษั ท ฯในครั้ ง นี้ หารด ว ยหุ น สามั ญ ที่ อ อกและชํ า ระแล ว ของบริ ษั ท ฯ ณ ป จ จุ บั น
(234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67) ซึ่งเปนการชําระคาโอนกิจการทั้งหมดของ CM ดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
แทนการชําระดวยเงินสด
โดยราคาเสนอขายดังกลาวถือเปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไมมีสวนลดจากราคาตลาดตามที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยภายหลังการเพิ่มทุนชําระแลวในคราวนี้ ผูถือหุนของ CM จะ
เขามาเปนผูถือหุนของบริษัทฯ รวมจํานวนรอยละ 40.12 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ โดยผานกระบวนการโอนกิจการ
ทั้งหมด เนื่องจากในวันเดียวกันกับที่ CM ไดหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ CM จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการซึ่งจะ
สงผลใหหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวจะถูกโอนไปยังผูถือหุนของ CM ตามรายละเอียดที่ปรากฏดานลาง
ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดชําระคาโอนกิจการดังกลาว
ใหแก CM และเมื่อ CM ไดโอนกิจการทั้งหมดของ CM ใหแกบริษัทฯ แลว CM จะจดทะเบียนเลิกกิจการและดําเนินการ
แจกจายทรัพยสิน (ซึ่งรวมถึงหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน) ตามกระบวนการชําระบัญชีใหแกผู
ถือหุนของ CM ตามรายชื่อที่ปรากฏดานลางตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งจะสงผลใหผูถือหุนของ CM ดังกลาวกลายเปนผูถือ
หุนของบริษัทฯ อยางไรก็ดี ภายหลังการโอนหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนของ CM ไมมีผูถือหุนรายใดถือหุนใน
จํานวนเทากับหรือเกินกวารอยละ 25 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ทําใหผูถือหุนของ CM แตละรายจึงไมมี
หนาที่ในการทําคําเสนอซื้อภายใตประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ
รายชื่อผูถือหุนของ CM ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 และจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะไดรับ ปรากฎดังนี้

รายชื่อผูถือหุนของ CM

1.

2.
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จํานวนหุน
ของ CM 1/

รอยละของจํานวน
จํานวนหุน
รอยละของ
หุนสามัญเพิ่มทุน
สามัญเพิ่มทุน
จํานวนหุน CM
ตอหุนสามัญ
ของบริษัทฯ ที่
ทั้งหมด
ภายหลังการรับโอน
จะไดรับ
กิจการ

2/

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

1,212,477

12.27

28,777,921

4.92

นายเจน ชาญณรงค

2,665,217

26.98

63,258,440

10.82

Nice Noble Limited

1,697,779

17.18

40,296,475

6.89

นางสาวนพพร ชาญณรงค

1,212,478

12.27

28,777,944

4.92

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

666,357

6.74

15,815,862

2.71

นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร

316,161

3.20

7,504,024

1.28

นามสกุลตรีเพ็ชร 2/
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รายชื่อผูถือหุนของ CM

จํานวนหุน
ของ CM 1/

รอยละของจํานวน
จํานวนหุน
รอยละของ
หุนสามัญเพิ่มทุน
สามัญเพิ่มทุน
จํานวนหุน CM
ตอหุนสามัญ
ของบริษัทฯ ที่
ทั้งหมด
ภายหลังการรับโอน
จะไดรับ
กิจการ

ผูถือหุนอื่นๆ ของ CM
3.

นายวสันต นันทขวาง

1,185,600

12.00

28,140,000

4.82

4.

นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม

624,911

6.33

14,832,149

2.54

5.

นายภาคภูมิ วองไพฑูรย

112,237

1.14

2,663,925

0.46

6.

นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

98,104

0.99

2,328,481

0.40

7.

นางสาวอุฬาริน ชัญญวงศ
ศักดิ์

88,679

0.90

2,104,780

0.36

9,880,000

100

234,500,000

40.12

รวมจํานวนหุน
หมายเหตุ: 1/ มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
2/

เปนการจัดกลุมผูถือหุนตามนามสกุลเทานั้น โดยผูถือหุนแตละรายมิไดเปนบุคคลตามมาตรา 258 หรือเปน
Concert party
ในการนี้ การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดเขาขายเปนการเขาทํา
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ
ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมี
ขนาดรายการเทากับรอยละ 146.14 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการ
เขาทํารายการไดในสารสนเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ
CM)
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โดยลักษณะของความเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ มีดังนี้
CM 2/
รายชื่อกรรมการ
ผูมีสวนไดเสีย

1.นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 3/

ลีรัตน เชื้อบุญชัย

ภาคภูมิ วองไพฑูรย

หมายเหตุ

1/

การดํารงตําแหนง

สัดสวนการ
ถือหุน
(รอยละ)



กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม

12.27

- กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม



กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม

0.99

- กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม



กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม

1.14

- กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม

ความสัมพันธกับบริษัทฯ 1/



กรรมการบริษัทฯ



ผูถือหุนใหญ ถือหุน
บริษัทฯ รอยละ 10.02



กรรมการบริษัทฯ



ถือหุนบริษัทฯ รอยละ
1.73



กรรมการบริษัทฯ



ถือหุนบริษัทฯ รอยละ
1.10

QIIS
การดํารงตําแหนง

ขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุน บริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

2/

ขอมูลรายชื่อผูถือหุน CM ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 โดย CM เปนผูถือหุนใหญของ
QIIS โดยถือหุนรอยละ 100 ของทุนจด ทะเบียนของ
QIIS
3/

1.2

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ถือหุนใน QIIS จํานวน 1 หุนในฐานะตัวแทนของ CM

การกําหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุนที่ออกใหม
บริษัทฯ กําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาหุนละ 2.62 บาทตอหุนจํานวน 234,500,000 หุน
ซึ่งคิดเปนอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการของ CM ตามอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
ชําระการรับโอนกิจการของ CM เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณจาก หุนสามัญเพิ่ม
ทุนที่ออกใหมของบริษัทฯในครั้งนี้ หารดวย หุนสามัญที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน (234,500,000 ÷
350,000,000 = 0.67) ทั้งนี้ บริษัทฯ ใชหลักเกณฑในการกําหนดราคาโดยอางอิงการประเมินมูลคายุติธรรมตามวิธีคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่สําคัญไดแก ผลการดําเนินงานในอดีต และศักยภาพการ
เติบโตของรายไดและกําไรในอนาคต เปนตน
อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดยอนหลัง 7-15 วันทําการกอนวันแรกที่เสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ผูถือหุนของ CM ตามรายชื่อที่ปรากฏ
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ดานบนที่ไดรับโอนหุนสามัญของบริษัทฯ อันเปนผลมาจากกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)
จะไมนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดรับทั้งหมดออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุนในสวนเพิ่มทุนดังกลาว ทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูถือหุนของ CM จะสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอย
ละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขาย
1.3

การกําหนดราคาตลาด
ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 15 วันทําการ
ติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติใหบริษัทฯ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน คือตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเทากับ 2.56 บาท ซึ่งการคํานวณ
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตอหุน คํานวนจากผลรวมของมูลคาการซื้อขายรวม 15 วันทําการ หารดวยปริมาณการซื้อ
ขายหุนรวม 15 วันทําการ ซึ่งเปนชวงเวลาการซื้อขายตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559 โดย
ผลรวมของมูลคาการซื้อขายรวม คํานวณจากผลคูณของราคาหุนถัวเฉลี่ยรายวัน และปริมาณการซื้อขายของหุนทั้งหมด
รายวัน ตามขอมูลการซื้อขายหุน FIRE ที่ปรากฎใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย

2.

วัตถุประสงคในการออกหุนสามัญเพิ่มทุน แผนการใชเงิน และรายละเอียดโครงการ

2.1

วัตถุประสงคในการออกหุนสามัญเพิ่มทุนและแผนการใชเงิน
จากการที่บริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยมูลคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จะเทากับ
614,390,000 บาท บริษัทฯ จะชําระคาโอนกิจการทั้งหมดดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62 บาทตอหุนเพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอน
กิจการทั้งหมดของ CM ตามอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการของ CM เทากับ 0.67 ของจํานวน
หุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณจาก หุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทฯในครั้งนี้ หารดวย หุนสามัญที่
ออกและชําระแลวของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน (234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67)
ภายหลังจากที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัตกิ ารทํารายการดังกลาว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ทั้งนี้ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2559 กิจการทั้งหมดของ CM มีทั้งในสวนทรัพยสินและหนี้สิน ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวมของ CM 1/

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559


สินทรัพยรวม

341.71



หนี้สินรวม

132.40

หมายเหตุ 1/ CM ถือหุนของ QIIS จํานวน 3,952,000 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS
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ทั้งนี้ ภายหลังการเขาทําการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แลว บริษัทฯ จะเปนผูถือหุนใน QIIS ในสัดสวนรอยละ
100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS และบริษัทฯ จะดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุนใน QIIS โดยการซื้อและรับโอน
กิจการทั้งหมดของ QIIS ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงทรัพยสิน หนี้สิน สัญญาอื่น ๆ ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ QIIS รวมถึงสิทธิประโยชนทั้งหมดที่มีในสินทรัพย ภายใตกระบวนการโอนกิจการ
ทัง้ หมด (Entire Business Transfer) ซึ่งการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ประมาณ 45 วัน ภายหลังจากที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเขาทํารายการไดใน
สารสนเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM)
2.2

รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยจะนําเงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุนไปใชในโครงการ
ภายหลังจากที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการทํารายการดังกลาว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM
ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) โดยกิจการทั้งหมดของ CM ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 มีทั้งในสวนทรัพยสินและหนี้สิน ประกอบดวย


ทรัพยสิน ไดแก ลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ เงินลงทุนในหุนสามัญของ QIIS อุปกรณ ลูกหนี้ตามสัญญาเชา
การเงิน สินทรัพยไมมีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร โดย CM และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2559 เทากับ 341.71 ลานบาท



หนี้สิน ไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน หนี้สินไม
หมุนเวียนอื่น โดย CM และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เทากับ 132.40 ลานบาท



สัญญาอื่น ๆ ไดแก สัญญาตัวแทนจําหนาย สัญญาการจัดจําหนายสินคา สัญญาเชาอาคาร ลูกจาง ใบอนุญาต
และสิทธิตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ CM

(โปรดดูรายละเอียดลําดับการเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ในสิ่งที่สงมาดวย 2 สารสนเทศรายการ
ไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ตามบัญชี (1) และตามบัญชี (2))
รายละเอียดของ CM
(1)

FIRE

ขอมูลการประกอบธุรกิจ

วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

13 พฤษภาคม 2531

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจนําเขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบทําความเย็น
และระบบปรับอากาศ รวมทั้งใหคําปรึกษาและออกแบบหองเย็น

ที่ตั้งสํานักงาน

19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว

98,800,000 บาท

จํานวนหุนจดทะเบียนและชําระแลว

9,880,000 หุน

มูลคาที่ตราไว

10 บาท ตอหุน
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(2)

คณะกรรมการ CM

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท CM ตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2559
รายชื่อกรรมการ CM

ตําแหนง

1.

นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

กรรมการ

2.

นาย ภาคภูมิ วองไพฑูรย

กรรมการ

3.

นาง วลีรัตน เชื้อบุญชัย

กรรมการ

4.

นาย วสันต นันทขวาง

กรรมการ

5.

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

กรรมการ

6.

นางดนูนาถ สุวรรณานนท

กรรมการ

7.

นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา

กรรมการ

8.

นายสุพจน เธียรวุฒิ

กรรมการ

(3)

ผูถือหุนของ CM

รายชื่อผูถือหุนของ CM ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 ปรากฎดังนี้
รายชื่อผูถือหุนของ CM

FIRE

จํานวนหุน

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด

1

นายเจน ชาญณรงค

2,665,217

26.98

2

Nice Noble Limited

1,697,779

17.18

3

นางสาวนพพร ชาญณรงค

1,212,478

12.27

4

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

1,212,477

12.27

5

นายวสันต นันทขวาง

1,185,600

12.00

6

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

666,357

6.74

7

นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม

624,911

6.33

8

นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร

316,161

3.20
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รายชื่อผูถือหุนของ CM

จํานวนหุน

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด

9

นายภาคภูมิ วองไพฑูรย

112,237

1.14

10

นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

98,104

0.99

11

นางสาวอุฬาริน ชัญญวงศศักดิ์

88,679

0.90

9,880,000

100

รวมจํานวนหุน

(4) ขอมูลสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ CM

งบแสดงฐานะการเงิน
หนวย : ลานบาท
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
อุปกรณ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สนิ
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนีส้ ินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินทุนจากการจายโดยใชหนุ เปนเกณฑ
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม
เดียวกัน
กําไรสะสม
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน

FIRE

งบการเงินรวม3
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 1
มกราคม
ป 2558
ป 2557
2557
ตรวจสอบ 1
ตรวจสอบ 1
ตรวจสอบ 1

ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2559
สอบทาน 2

งบเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2558
ตรวจสอบ 1

ป 2557
ตรวจสอบ 1

ป 2556
ตรวจสอบ 1

ณ วันที่ 30
มิถุนายน
2559
สอบทาน 2

13.09
17.40
85.61
122.44
12.61
251.15
25.51
38.53
64.04
315.19

5.96
116.87
82.98
98.19
18.99
322.99
17.30
26.68
43.98
366.97

18.82
76.81
87.08
115.24
7.65
305.60
24.23
10.06
34.29
339.89

18.46
0.41
108.33
131.57
13.58
272.35
23.31
46.05
69.36
341.71

8.05
12.35
52.14
69.44
2.02
144.00
7.59
57.30
64.89
208.89

3.92
77.73
46.02
47.14
11.71
186.52
2.85
6.42
9.27
195.79

4.07
68.67
46.60
64.19
1.87
185.40
1.18
4.28
5.46
190.86

6.53
0.35
69.13
76.37
2.91
155.29
6.88
61.14
68.02
223.31

84.27
25.70
109.97
18.13
128.10

65.88
174.50
240.38
15.32
255.70

74.40
19.28
93.68
2.19
95.87

84.22
28.58
112.80
19.60
132.40

44.36
4.86
49.22
6.99
56.21

23.75
116.17
139.92
5.26
145.18

43.44
11.21
54.65
0.72
55.37

41.77
7.93
49.70
7.58
57.28

98.80
8.00
5.98

28.45
8.00
5.98

5.00
8.00
5.98

98.80
8.00
5.98

98.8
8.00
5.98

28.45
8.00
5.98

5.00
8.00
5.98

98.80
8.00
5.98

12.14
62.17
187.09

8.18
60.66
111.27

116.51
108.53
244.02

12.14
84.39
209.31

39.90
152.68

8.18
50.61

116.51
135.49

53.25
166.03
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หนวย : ลานบาท

รายไดจากการขายและบริการ
ตนทุนขายและบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายอื่น
กําไรสําหรับงวด

หมายเหตุ

งบการเงินรวม 3
สําหรับงวดปส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม
สําหรับงวด 6 เดือน
ป 2558
ตรวจสอบ 1
513.49
340.32
173.17
5.65
109.10
15.01
54.71

ป 2557
ตรวจสอบ 1
566.01
407.89
158.12
6.38
98.08
15.38
51.04

สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2559
สอบทาน 2
273.38
190.43
82.95
2.14
57.16
5.72
22.21

งบเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2558
ตรวจสอบ 1
255.91
174.19
81.72
5.67
46.83
8.28
32.28

ป 2557
ตรวจสอบ 1
301.65
216.67
84.98
3.86
40.24
11.74
36.86

ป 2556
ตรวจสอบ 1
270.52
189.03
81.49
2.41
33.82
10.74
39.34

สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2559
สอบทาน 2
143.56
102.91
40.65
2.81
26.73
3.39
13.34

1. งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ป 2558 2557 และ 2556 ผานการตรวจสอบโดยนายประวิทย วิวรรณธนา
นุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผานการสอบทานโดย
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
3. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 บริษัท ชิลแมทช จํากัด ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท คิวทูเอส จํากัด ในสัดสวน
รอยละ 100 จึงไดจดั ทํางบการเงินรวมตั้งแตป 2558 แสดงเปรียบเทียบกับป 2557

รายละเอียดของ QIIS
CM ถือหุนของ QIIS จํานวน 39,520,000 หุนคิดเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS โดย QIIS มีรายละเอียด
ดังนี้

FIRE
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(1)

ขอมูลการประกอบธุรกิจ

วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

12 พฤศจิกายน 2545

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจนําเขา จัดจําหนาย และใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรม
สําหรับระบบพิมพดิจิตอล

ที่ตั้งสํานักงาน

19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว

39,520,000 บาท

จํานวนหุนจดทะเบียนและชําระแลว

3,952,000 หุน

มูลคาที่ตราไว

10 บาท ตอหุน

(2)

คณะกรรมการบริษัท QIIS

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท QIIS ตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2559

FIRE

รายชื่อกรรมการของ QIIS

ตําแหนง

1.

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

กรรมการ

2.

นายภาคภูมิ วองไพฑูรย

กรรมการ

3.

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

กรรมการ

4.

นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

กรรมการ

5.

นายวสันต นันทขวาง

กรรมการ
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(3)

ผูถือหุนของ QIIS

รายชื่อผูถือหุนของ QIIS ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ปรากฎดังนี้
รายชื่อผูถือหุนของ QIIS
1

CM

2
3

จํานวนหุน
3,951,998

100

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

1

0.00

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

1

0.00

3,952,000

100

รวมจํานวนหุน
(4)

ขอมูลสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ QIIS

งบแสดงฐานะการเงิน
หนวย : ลานบาท
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
อุปกรณ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ ไมหมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
สวนของผูถือหุน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
รวมสวนของผูถือหุน

FIRE

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด

ป 2558
ตรวจสอบ 1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2557
ตรวจสอบ 1

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ป 2556
ตรวจสอบ 1

2

5.04
36.05
52.99
15.64
109.73
17.91
29.75
47.66
157.39

2.04
36.96
51.05
46.42
136.48
14.45
20.26
34.71
171.18

14.75
40.56
51.05
13.85
120.21
23.05
5.77
28.82
149.03

11.93
41.80
55.20
10.72
119.65
16.42
33.45
49.87
169.52

42.49
20.84
63.33
11.13
74.46

42.13
58.33
100.46
10.06
110.52

31.08
7.95
39.03
1.47
40.50

45.05
20.65
65.70
12.02
77.72

39.52
9.00
34.41
82.93

39.52
9.00
12.14
60.66

4.00
9.00
95.53
108.53

39.52
9.00
43.28
91.80
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สําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สําหรับงวด 6 เดือน
ป 2558
ป 2557
ป 2556
สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2559 2
ตรวจสอบ 1
ตรวจสอบ 1
ตรวจสอบ 1
รายไดจากการขายและบริการ
257.57
264.36
264.36
129.83
ตนทุนขายและบริการ
166.13
191.22
177.94
87.53
กําไรขั้นตน
91.44
73.14
86.42
42.30
รายไดอื่น
2.57
2.52
1.81
1.75
คาใชจายในการขายและบริหาร
64.85
57.84
55.37
32.85
คาใชจายอื่น
6.73
3.64
6.81
2.33
กําไรสําหรับงวด
22.43
14.18
26.05
8.87
หมายเหตุ
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ ป 2558 2557 และ 2556 ผานการตรวจสอบโดยนายประวิทย วิวรรณธนานุตร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หนวย : ลานบาท

2. สําหรับขอมูลทางการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เปนงบการเงินภายในสําหรับผูบริหาร ซึ่ง
ไมผานการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูสอบบัญชี
2.3

โอกาสที่จะสรางรายไดใหกับบริษัทฯ และผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการโครงการ
ไดสําเร็จและความเสี่ยงจากการดําเนินการโครงการ

2.3.1

โอกาสที่จะสรางรายไดใหกับบริษัทฯ
ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM กิจการทั้งหมดของ CM มีโอกาสสรางรายไดใหกับบริษัทฯ ดวยเหตุผล
สนับสนุนประกอบดวย การเพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑของบริษัทฯ การขยายฐานลูกคาในกลุมผูรับเหมาและที่
ปรึกษางานระบบใหครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และการเพิ่มความแข็งแกรงในการรับเหมางานงานโครงการติดตั้ง
ใหกับบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎในขอ 3.4 (1) หัวขอ เพิ่มศักยภาพการเติบโตของรายไดใหกับบริษัทฯ ในอนาคต

2.3.2

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการโครงการไดสําเร็จและความเสี่ยงจากการดําเนินการโครงการ
ในกรณีที่การดําเนินกิจการของ CM ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ไมเปนไปตามที่คาดการณไว บริษัทฯ
อาจมีผลกําไรต่ํากวาที่คาดการณ อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีความมั่นใจในศักยภาพของ CM และ QIIS เนื่องจากมี
ผลิตภัณฑที่คลายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งดานประเภทผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และความตอเนื่องใน
กลุมลูกคาเปาหมายเดียวกันได กอตั้งและประกอบธุรกิจมายาวนาน มีผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเนื่องและมี
ความสัมพันธที่ดีตอลูกคาและคูคา
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2.4

งบประมาณทั้ง หมดที่คาดวาจะใชใ นเบื้อ งตน และงบประมาณทั้ ง หมดที่ค าดว าจะตอ งใชเ พื่อใหโ ครงการ
สามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯ
บริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ตามมูลคาเทากับมูลคาที่ออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแก CM
จํานวน 234,500,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อเปนการตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM
ในราคาหุนละ 2.62 บาท รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 614,390,000 บาท
การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) สงผลใหบริษัทฯ
สามารถดําเนินธุรกิจของ CM ไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น ในเบื้องตน บริษัทฯคาดวายังไมมีงบประมาณเพิ่มเติมที่ตองใช
เพื่อให CM สามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯ

3.

ขอมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด
การเสนอขายหุนของบริษัทฯ ตามที่ระบุไวขาง ตนจะมีผลกระทบตอผูถือหุนดังนี้

3.1

การลดลงของราคาหุน (Price Dilution)
=

ราคาตลาดกอนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดกอนการเสนอขาย

=
=

2.56 – 2.58
2.56
รอยละ -0.78

ราคาตลาดกอนการเสนอขาย อางอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง
15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติ
ใหบริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน คือตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเทากับ 2.56 บาท ซึ่ง
การคํานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตอหุน คํานวณจากผลรวมของมูลคาการซื้อขายรวม 15 วันทําการ หารดวย
ปริมาณการซื้อขายหุนรวม 15 วันทําการ ซึ่งเปนชวงเวลาการซื้อขายตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน
2559 โดยผลรวมของมูลคาการซื้อขายรวม คํานวณจากผลคูณของราคาหุนถัวเฉลี่ยรายวัน และปริมาณการซื้อขายของ
หุนทั้งหมดรายวัน ตามขอมูลการซื้อขายหุน FIRE ที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
ราคาตลาดหลังเสนอขาย คํานวณจาก
ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (จํานวนหุนที่ชําระแลว x ราคาตลาดกอนเสนอขาย)+(จํานวนหุนเพิ่มทุน x ราคาเสนอขาย)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนเพิ่มทุน)
= (350,000,000 x 2.56)+( 234,500,000 x 2.62)
(350,000,000 + 234,500,000)
= 2.58
FIRE

| เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559

หน้า 112

สิ่งที่สงมาดวย 4
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดจะไมสงผลใหเกิดการ
ลดลงของราคาหุน (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกวาราคาตลาด
3.2

การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)
=

จํานวนหุนเพิ่มทุน
จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนเพิ่มทุน

=

234,500,000
584,500,000

=

รอยละ 40.12

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดจะสงผลใหเกิดการ
ลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) ในอัตรารอยละ 40.12
3.3

การลดลงของกําไรตอหุน (Earning per Share)
=

กําไรตอหุน กอนเสนอขาย - กําไรตอหุน หลังเสนอขาย
กําไรตอหุน กอนเสนอขาย

=

0.1024 – 0.1553
0.1024

=

รอยละ -51.66

กําไรตอหุนกอนเสนอขายของบริษัทฯ คํานวนจาก กําไรสุทธิในชวง 4 ไตรมาสยอนหลัง ( 1 กรกฎาคม 2558 –
30 มิถุนายน 2559) เทากับ 35.82 ลานบาทหารดวยจํานวนหุนสามัญที่จดทะเบียนและชําระแลวเทากับ 350,000,000
หุน เทากับ 0.1024 บาทตอหุน
กําไรตอหุนหลังเสนอขายของบริษัทฯ คํานวนจาก กําไรสุทธิในชวง 4 ไตรมาสยอนหลัง ( 1 กรกฎาคม 2558 – 30
มิถุนายน 2559) ตามขอมูลงบการเงินรวมเสมือน เทากับ 90.77 ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญที่จดทะเบียนและ
ชํ า ระแล ว ภายหลั ง การออกหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ เป น การตอบแทนการรั บ โอนกิ จ การทั้ ง หมดของ CM เท า กั บ
584,500,000 หุน เทากับ 0.1553 บาทตอหุน
งบการเงินรวมเสมือนถูกจัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินรวมเสมือนประจําป 2557 2558 และงวดหก
เดือนป 2559 ซึ่งไดรับการใหความเชื่อมั่นโดยผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งไดแก นายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ในนาม บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด โดย
เสมือนวาบริษัทฯ ไดรับเขาลงทุนใน CM และบริษัทยอยทั้งหมดแลว ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เพื่อสะทอนฐานะทาง
การเงินและผลประกอบการรวมของบริษัทฯ และCM และบริษัทยอย
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การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดจะไมสงผลใหเกิดการลดลงของ
กําไรตอหุน (Earning per Share) เนื่องจากกําไรตอหุน หลังเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเปนการตอบแทนการรับโอน
กิจการทั้งหมดของ CM มีมูลคาสูงกวากําไรตอหุน (Earning per Share) ของบริษัทฯ กอนเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ทั้ ง นี้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บประโยชน ที่ ผู ถื อ หุ น จะได รั บ จากการเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให แ ก ผู ถื อ หุ น ของ CM ผ า น
กระบวนการโอนกิจการทั้งหมดกับผลกระทบตอการลดลงของราคาหุน (Price Dilution) การลดลงของสัดสวนการถือหุน
(Control Dilution) และการลดลงของกําไรตอหุน (Earning per Share) ตามรายละเอียดขางตน คณะกรรมการเห็นวา
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดใหประโยชนตอผูถือหุนมากกวา
ผลกระทบตอการลดลงของสิทธิออกเสียงของผูถือหุน เนื่องจากการที่บริษัทฯ ไดกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS ซึ่งมี
การดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑที่คลายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งดานประเภท
ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และความตอเนื่องในกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกันจะเปนการเพิ่มศักยภาพการเติบโตของ
รายไดใหกับบริษัทฯ ในอนาคต เนื่องจากจะเปนการเพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑของบริษัทฯ รวมไปถึง การขยาย
ฐานลูกคาในกลุมผูรับเหมาและที่ปรึกษางานระบบใหครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ ง และยังเปนการเพิ่มความ
แข็งแกรงในการรับเหมางานงานโครงการติดตั้งใหกับบริษัทฯ อีกดวย
3.4

ประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ
การทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS จะมีประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ดังนี้
(1)

เพิ่มศักยภาพการเติบโตของรายไดใหกับบริษัทฯ ในอนาคต
(1.1)

เพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑของบริษัทฯ
การรวมสินคาของบริษัทฯ และ CM จะทําใหบริษัทฯ มีผลิตภัณฑในกลุมวิศวกรรมอาคารที่ครบวงจร
มากขึ้น ไดแก ผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น
โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑในกลุมระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ซึ่งสามารถตอบสนองลูกคาได
ครบทั้งสายผลิตภัณฑ และเสริมสรางความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทั้ง
บริษัทฯ และ CM จัดจําหนายผลิตภัณฑใหลูกคาในกลุมเดียวกัน ไดแก ผูรับเหมาและที่ปรึกษางาน
ระบบโครงการ รวมทั้งกลุมลูกคาอุตสาหกรรม (End user) ซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักของทั้งบริษัทฯ และ
CM

(1.2)

การขยายฐานลูกคาในกลุมผูรับเหมาและที่ปรึกษางานระบบใหครอบคลุมอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ
(1.2.1) การขยายกลุม ลู ก ค า ของบริษั ท ฯไปยัง กลุม โรงงานอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก
กลุมลูกคาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเปนกลุมลูกคาหลักของ CM และ QIIS ซึ่ง
เปนการสรางโอกาสในการขยายฐานลูกคาสําหรับผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและสินคาที่เกียว
เนื่อง เชน กลุมลูกคาหองทําความเย็นซึ่งตองใชฉนวนกันความรอน เนื่องจากฉนวนกันความ
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รอนเปนวัสดุที่ติดไฟไดงาย จึงจําเปนตองมีการวางระบบการปองกันอัคคีภัย นอกจากนี้
กลุมลูกคาของ QIIS ซึ่งเปนกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความตองการสรางโรงงาน
หรือขยายโรงงานและการเพิ่มสายการผลิตใหม ซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักเดียวกันกับลูกคากลุม
อุตสาหกรรมของบริษัทฯ และ CM ที่ตองการสรางโรงงานหรือวางระบบใหม ทําใหสามารถ
แนะนําธุรกิจเพื่อนําเสนอขายสินคาที่เกี่ยวกับงานระบบอาคารได
(1.2.2) การขยายชองทางการจัดจําหนายสินคาของ CM ใหกับกลุมลูกคาของบริษัทฯ
ดวยความสัมพันธอันดีของบริษัทฯ กับผูรับเหมาและที่ปรึกษางานระบบจากการเปนผูจัด
จําหนายอุปกรณระบบวิศวกรรมอาคารทั้งระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาลใหแก
ผูรับเหมาโครงการขนาดใหญมาอยางยาวนาน ยอมสงผลใหบริษัทฯสามารถขยายฐาน
สิ น ค า ในกลุ ม ของ
CM ให แ ก ผู รั บ เหมาโครงการขนาดใหญ ไ ด อ ย า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ
(1.3)

เพิ่มความแข็งแกรงในการรับเหมางานงานโครงการติดตั้งใหกับบริษัทฯ
บริษัทฯ สามารถขยายฐานการรับงานโครงการติดตั้งงานระบบทําความเย็น ปรับอากาศและ
สุขาภิบาล เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานระบบดับเพลิง ใหกับกลุมลูกคาอุตสาหกรรมซึ่งเปน
ผูใชงานโดยตรง (End user) ของ บริษัทฯ และ CM ไดอีกดวย

(2)

ลดคาใชจายจากการประสานและใชทรัพยากรที่มีอยูรวมกันเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
การรั บ โอนกิจการทั้ง หมดของ CM สง ผลใหบ ริ ษั ท ฯ สามารถจั ด การใชท รั พ ยากร เชน บุ ค ลากรและระบบ
สนับสนุนการบริหารงานรวมกัน ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บุคลากรดานงานขายและงานติดตั้ง
(Sales person) ของบริษัทฯ CM และQIIS ใชบุคลากรดานการขายและติดตั้งที่มีพื้นฐานความรูจากสายงาน
วิศวกรรมเครื่องกลและสิ่งแวดลอมเปนหลักเชนเดียวกัน

(3)

ลดการพึ่งพากลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เปนการเพิ่มความหลากหลาย และเปนการกระจายความเสี่ยงจากปจจัย
แวดลอมในการทําธุรกิจ ตลอดจนขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจใหครอบคลุมธุรกิจดานตางๆของระบบ
วิศวกรรมอาคาร และลดการพึ่งพาลูกคากลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

(4)

เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดในตางประเทศมากขึ้น
ผลิตภัณฑของ CM ไดแก อุปกรณระบบทําความเย็น และปรับอากาศ มีความตองการที่สูงในประเทศเพื่อนบาน
ไดแก ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนามและอื่นๆ ซึ่งเปนกลุมประเทศที่บริษัทฯ มุงเนนการขยายตลาดสินคา
ของบริษัทฯ ในปจจุบัน ดังนั้นในการขยายตลาดตางประเทศของบริษัทฯ จะสงผลใหบริษัทฯ มีความไดเปรียบใน
การแขงขัน เนื่องจากมีสินคาจากในกลุมบริษัทฯ
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(5)

มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกรงขึ้น และมีรายไดและกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น
ภายหลังการทํารายการแลว บริษัทฯ จะรวมผลประกอบการของ CM และQIIS เขามาในงบการเงินของบริษัทฯ
ซึ่งที่ผานมา CM และ QIIS มีผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเนื่องทุกป รวมทั้งมีสถานะทางการเงินที่ดี
เนื่องจากมีหนี้สินในระดับที่ต่ํา โดยในป 2558 CM และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิ 54.71 ลานบาท ในสวนของ
ฐานะทางการเงิน CM และบริษัทยอย มีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินรวม 15.01 ลานบาท ในขณะที่มีสวนของผู
ถือหุนรวม 187.09 ลานบาท

4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องตางๆ ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไมมีกรรมการที่มีสวนไดเสียและ/หรือกรรมการที่เปนบุคคลเกี่ยวโยงเขารวมประชุม มี
มติอนุมัติการทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยมีความเห็นในหัวขอตาง ๆ ดังนี้

4.1

ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกผูถือหุน
ของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด
การกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทนดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50
บาทตามอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการของ CM เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณจาก หุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทฯในครั้งนี้ หารดวย หุนสามัญที่ออกและชําระ
แลวของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน (234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67) โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนใหมของบริษัทฯ ที่
2.62 บาทตอหุนมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลเนื่องจากในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทนดังกลาวมีหลักเกณฑการ
กําหนดราคาโดย อางอิงการประเมินมูลคายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมี
สมมติฐานที่สําคัญไดแก ผลการดําเนินงานในอดีต และ ศักยภาพการเติบโตของรายได และ และ กําไรในอนาคต เปนตน
นอกจากนี้ เกณฑที่บริษัทฯ ใชในการกําหนดราคาคาหุนสามัญของบริษัทฯ ที่จะออกใหกับผูถือหุนของ CM นั้นไมมี
สวนลดจากราคาตลาดซึ่งพิจารณาจากราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในชวง 15 วันทําการ
ติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติใหบริษัทฯ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน คือตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเทากับ 2.56 บาท ซึ่งการ
คํานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตอหุน คํานวนจากผลรวมของมูลคาการซื้อขายรวม 15 วันทําการ หารดวย
ปริมาณการซื้อขายหุนรวม 15 วันทําการ ซึ่งเปนชวงเวลาการซื้อขายตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน
2559 โดยผลรวมของมูลคาการซื้อขายรวม คํานวณจากผลคูณของราคาหุนถัวเฉลี่ยรายวัน และปริมาณการซื้อขายของ
หุนทั้งหมดรายวัน ตามขอมูลการซื้อขายหุน FIRE ที่ปรากฎใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
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4.2

เหตุผลและความจําเปนในการเพิ่มทุนและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการ
โอนกิจการทั้งหมด
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดในราคาที่ไมมีสวนลดใหแกผูถือ
หุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดนั้นมีความเหมาะสมแลว เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคจะซื้อและรับ
โอนกิจการทั้งหมดของ CM โดย CM และ QIIS ดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑที่คลายคลึงและเสริมกันกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งดานประเภทผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และความตอเนื่องในกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกันไดกอตั้ง
และประกอบธุรกิจมายาวนาน มีผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเนื่อง และมีความสัมพันธที่ดีตอลูกคาและคูคา โดย
การทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS มีประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ตามที่ได
กลาวในขอ 3.4 ขางตน

4.3

ความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใช
เปนสิ่งตอบแทนการชําระราคาที่ CM โอนกิจการทั้งหมดของ CM แทนการชําระดวยเงินสด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมมี
ประเด็นความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน

4.4

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหลงเงินทุนในกรณีที่เงินไดจากการเสนอขายหุน
ไมครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ตองใชในการดําเนินการตามโครงการ
เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยมูลคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ
CM จะเทากับ 614,390,000 บาท และบริษัทฯ ประสงคจะชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในมูลคา
เดียวกันกับมูลคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แทนการรับชําระดวยเงินสด บริษัทฯ จึงตองเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ อีกจํานวน 117,250,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจํานวน 175,000,000 บาท เปนจํานวน 292,250,000
บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการของ CM เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณ
จาก หุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทฯในครั้งนี้ หารดวย หุนสามัญที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน
(234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67) โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62 บาทตอหุน เพื่อเปนการตอบแทน CM
ที่โอนกิจการทั้งหมดของ CM ใหแกบริษัทฯ
ทั้งนี้ เนื่องจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ในครั้งนี้ เปนการชําระสิ่งตอบแทนดวยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ แทนการชําระดวยเงินสด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมมีประเด็นกรณีความเพียงพอของแหลงเงินทุนในกรณีที่เงินไดจากการเสนอ
ขายหุนไมครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ตองใชในการดําเนินการตามโครงการ นอกจากนี้ ภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ CM บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจของ CM และบริษัทยอยอยางตอเนื่องไดในทันที และไมมีโครงการลงทุน
ใหมใดที่จะกระทบความเพียงพอของเงินทุนของบริษัทฯ ในปจจุบัน
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ผลกรระทบที่คาดวาจะเกิ
า ดขึ้นตอการประกอบธธุรกิจของบริษัษทฯ ตลอดจนฐานะการเงิ นและผลการดําเนินงาน
ของบบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการ
อ
รเพิ่มทุนและกการดําเนินการรตามแผนการรใชเงิน
ภายหหลังการเขาทํารายการซื้อและะรับโอนกิจการรทั้งหมดของ CM แลว บริษัทฯ จะเปนผูถือหุ นใน QIIS รอยละ 100 ของ
ทุนจดดทะเบียนของ QIIS ดวยกระบบวนการของกาารรับโอนกิจการรทั้งหมดของ CM
C โดยภายหลัลังจากที่ CM จดทะเบียนเลิก
กิจกาารแลว QIIS ในฐานะบริ
ใ
ษัทยยอยของบริษัททฯ จะโอนกิจกาารทั้งหมดใหแกกบริษัทฯ เมื่อ QIIS ไดโอนกิกิจการทั้งหมด
ใหแกกบริษัทฯ แลว QIIS จะจดทะะเบียนเลิกกิจกการและเขาสูกระบวนการชําระบัญชีตอไป ดังนั้น ภายหลังการรับโอน
กิจกาารทั้งหมดของ CM และ QIISS บริษัทฯ จะปประกอบธุรกิจเปนผูนําเขา แลละจัดจําหนายผผลิตภัณฑในระะบบวิศวกรรม
อาคาาร ไดแก ระบบบดับเพลิง ระบบบปรับอากาศ รระบบสุขาภิบาล และระบบคววามเย็น รวมทั้ ังใหคําปรึกษาและออกแบบ
ระบบบในโครงการตางๆ
า และการใหหบริการโซลูชั่นดดานวิศวกรรมสํสําหรับระบบพิมพ
ม ดิจิตอล ตอไไป
ภายหหลังการทํารายยการซื้อและรับโอนกิจการของง CM แลว บริษัษทฯ จะรวมผลลประกอบการขของ CM และQ
QIIS เขามาใน
งบกาารเงินของบริษัทฯ ซึ่งที่ผานมาา CM และQIIS มีผลการดําเนิ
า นงานที่มีกาไรอย
ํา างตอเนื่อองทุกป รวมทังมี
้ง สถานะทาง
การเงิงินที่ดี เนื่องจากมีหนี้สินในระะดับที่ต่ํา โดยใในป 2558 CM
M และQIIS มีกํกาไรสุทธิรวม 554.71 ลานบาาท ในสวนของ
ฐานะะทางการเงิน CM
C และ QIIS มีเงินกูยืมจา กสถาบันการเงิงินรวม 15.01 ลานบาท ในขขณะที่มีสวนขอองผูถือหุนรวม
187.009 ลานบาท นอกจากนี้ การรเพิ่มทุนดังกลาาวยังไมเกิดกาารลดลงของกําไรต
ไ อหุน (Earnning per Share) ตามที่ได
กลาววในขอ 3.3 ขางต
ง น

5.
5

คํารับบรองของกรรมมการ
คณะกกรรมการบริษัทฯ
ท ขอรับรองวา คณะกรรมกาารบริษัทฯ ไดปฏิ
ป บัติหนาที่ดวยความซื
ว
่อสัตยยสุจริตและระมมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัษทฯ ในเรื่องทีเกี
่เ ่ยวกับการเพิ่มมทุนในครั้งนีแล
้แ ว อยางไรก็ดี หากในการปฏิฏิบัติหนาที่ดังกลาวเกิดความ
เสียหาายแกบริษัทฯ ผูผถือหุนสามารถถฟองรองเรียกคาเสียหายจากกกรรมการคนดัดังกลาวแทนบริริษัทฯ ไดตามมาตรา 85 แหง
พระราาชบัญญัติหลักทรั
ก พยและตลาาดหลักทรัพย พพ.ศ. 2535 และะหากการปฏิบติัตหิ นาที่นั้นเปน เหตุใหกรรมกาารหรือบุคคลที่
มีความเกี่ยวของไดประโยชน
ป
ไปโดยยมิชอบ ผูถือหุนนสามารถใชสทธิ
ิท ฟองเรียกคืนประโยชน
น
จาก กรรมการนั้นแททนบริษัทฯ ได
ตามมมาตรา 89/18 แห
แ งพระราชบัญญั
ญ ติหลักทรัพยยและตลาดหลัลักทรัพย พ.ศ. 2535
2 ได นอกจจากนี้ คณะกรรรมการบริษัทฯ
ขอรับรองวา คณะกรรรมการบริษัทฯ ไดใชความร ะมัดระวังในกาารดําเนินการพิพิจารณาและต รวจสอบกิจกาารทั้งหมดที่รับ
โอนจาาก CM และมีความเห็
ค
นวา กิจการทั้งหมดทีที่ รับโอนจาก CM
M เปนประโยชชนตอบริษัทฯ แและผูถือหุนของงบริษัทฯ ตาม
รายละะเอียดที่ปรากฏฏดานบน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดททราบ
ขอแสดงความมนับถือ

(นายวิรัฐ สุขขชัย)
กรรมการผูจจัั ดการ
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รายงานความเห็นนที่ปรึกษาาทางการเงินิ อิสระ
ตอรายการได
ร
ดมาซึ่งสินนทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงงกัน
กรณ
ณีการซื้อและะรับโอนกิจกาารทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช
แ จํากัด และ
การออกและจัดสรรรหุนสามัญเพิพิ่มทุนในวงจํากั
า ดใหแกบริษัท ชิลแมทชช จํากัด

ของ

บริษทั ไฟรวคิคเตอร จํากัด (มห
หาชน)

จัดทําโดย

บริ
บ ษัท แอดดไวเซอรี่ พลัส จํากัด
4 ตุลาคม 25599
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อพ. 022/22559
วันที่ 4 ตุลาคม 2559
เรื่อง

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายกการไดมาซึ่งสินทรั
น พย และรายยการที่เกี่ยวโยงงกัน
ขของบริษัท ไฟรรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

เรียน

กรรมการตรวจจสอบ และผูถืถอื หุน
บริษัท ไฟรวิคเตอร
เ จํากัด (มหหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
ม
รบริษัท ไฟรวิค เตอร จํากัด (มมหาชน) (“บริษัษทั ”) ครั้งที่ 5/25559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน
2559 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอต
เ
อที่ประชชุมวิสามัญผูถืออหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/25599 เพื่อพิจารณากการซื้อและรับโอนกิ
โ จการ
ทั้งหมดขอองบริษัท ชิลแมทช
แ
จํากัด ( “CM”) ซึ่งรวม ถึงแตไมจํากัดเพียงทรัพยสิน หนี้สิน สัญญาาอื่นๆ ลูกจาง ใบอนุ
ใ ญาต
และสิทธิตตางๆ ที่เกี่ยวของกั
อ บการประกกอบธุรกิจของ CM รวมถึงสิทธิประโยชนทัง้ หมดที่มีในสินนทรัพย และหุนสามั
น ญใน
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด (“QIIS”) ซึ่งเปปนบริษัทยอยซึ่งงถือหุนโดย CM
M รอยละ 100.00 ของทุนจดดทะเบียนของ QIIS
Q (รวม
เรียกวา “กิกิจการทั้งหมดของ CM”) ภายใต
ภ กระบวนนการโอนกิจกาารทั้งหมด (Enttire Businesss Transfer - EBT) โดย
มูลคาซื้อแและรับโอนกิจการทั
ก ้งหมดของ CM จะเทากับ 614,390,0000 บาท และบริษัษทจะชําระคาโโอนกิจการดวยหุ
ย นสามัญ
เพิ่มทุนขอองบริษัทจํานวนน 234,500,0000 หุน มูลคาที่ตตราไวหุนละ 0.550 บาท ตามอััตราการออกหุน สามัญเพิ่มทุนเพื
น ่อชําระ
การรับโอนนกิจการของ CM
C เทากับ 0.672 ของจํานววนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท โดดยกําหนดราคาาหุนสามัญ
เพิ่มทุนที่ 2.62 บาทตอหุน (“การซื้อแลละรับโอนกิจกาารทั้งหมดของง CM ”)
การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ
ห
CM ถืื อเปนการซื้อหรือไดมาซึ่งกิจการทั้งหมดขของบริษัทอื่น มาเป
ม นของ
บริษัทตามมมาตรา 107 (2)
( (ข) แหงพระะราชบัญญัติบ ริิ ษัทมหาชนจํากั
า ด พ.ศ. 25355 และที่ไดแกไขขเพิ่มเติม รวมททั้งเปนการ
ไดมาซึ่งสิ นทรัพยประเภภทที่ 4 หรือกาารเขาจดทะเบีบียนหลักทรัพยโดยออม (Backdoor Lissting) ตามประกาศ
คณะกรรมมการกํากับตลาาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หหลักเกณฑในการทํารายการทีที่มีนัยสําคัญที่เเขาขายเปนการรไดมาหรือ
จําหนายไไปซึ่งสินทรัพย และประกาศคคณะกรรมการตตลาดหลักทรัพย
พ แหงประเทศศไทย (“ตลาดหหลักทรัพย”) เรืเ ่อง การ
เปดเผยขออมูลและการปฏิบัติการของบบริษัทจดทะเบียยนในการไดมาหรือจําหนายไปปซึ่งสินทรัพย พพ.ศ. 2547 และะที่ไดแกไข

2

คํานวณ
ณจากจํานวนหุนสามั
ส ญเพิ่มทุนทีออกใหม
อ่
เพื่อชํารระคาซื้อและรับโอนกิ
โ จการทั้งหมมดของ CM ที่เททากับ 234.50 ลานหุน หาร
ดวยหุนที่จําหนายไดแลวทั
ว ้งหมดของบริษัท ณ ปจจุบัน ที่เทากับ 350 ลานหุน (234.50 / 350.00 = 0.6 7)
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เพิ่มเติม (“ประกาศการไดมาหรือจําหนายไป”) มีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคํานวณตามเกณฑกําไรสุทธิเทากับรอยละ
156.29 ของกําไรสุทธิของบริษัท โดยคํานวณจากกําไรสุทธิยอนหลัง 12 เดือน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชําระเปนคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แทนการชําระดวย
เงินสดนั้น จะทําใหภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาว CM จะเขามาเปนผูถือหุนของบริษัทในสัดสวนรอยละ 40.12
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ภายใตกระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งจะเกิดในวันเดียวกับที่ CM
ไดหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่ง CM จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ และจะสงผลใหหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
ดังกลาว ถูกโอนไปยังผูถือหุนของ CM ตอไป อยางไรก็ตาม ผูถือหุนของ CM แตละรายจะไดรับหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทจากกระบวนการชําระบัญชีจากการเลิกกิจการและแจกจายทรัพยสินของ CM ซึ่งรวมถึงหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จํานวน 234,500,000 หุน ที่ผูถือหุน CM แตละรายจะไดรับ ซึ่งเมื่อนับรวมกับหุนสามัญเดิมของบริษัทที่ผูถือหุนของ CM
บางรายถืออยูในปจจุบัน จะไมมีผูถือหุนของ CM รายใดถือหุนของบริษัทในสัดสวนที่เทากับหรือมากกวารอยละ 25 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน ทําใหผูถือหุนของ CM แตละรายไมมีหนาที่ในการทํา
คําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท (Tender Offer) ภายใตประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ (“ประกาศการเขาถือหลักทรัพยเพื่อ
ครอบงํากิจการ”)
การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่หุนละ 2.62 บาท เปนราคาที่ไมมีสวนลดจากราคา
ตลาด3 ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) ซึ่งจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งจะตองไดรับการอนุญาตเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคลในวงจํากัดจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 กอนการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการใหกับ CM
ดวย
อนึ่ง ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแก CM หากราคาเสนอขายต่ํากวารอยละ 90 ของราคา
ตลาดยอนหลัง 7-15 วันทําการกอนการเสนอขาย ผูถือหุนของ CM ที่ไดรับโอนหุนสามัญของบริษัทอันเปนผลมาจาก
กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด จะไมนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ไดรับมาออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับ
แตวันที่หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือนแลว ผูถือหุนของ CM จะสามารถทยอย
ขายหุนที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขาย
3

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการมีมติ
เสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติใหบริษัทเสนอขายหุนเพิ่มทุน คือ ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่
2 กันยายน 2559 ซึ่งเทากับ 2.56 บาทตอหุน ซึ่งบริษัทคํานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตอหุน จากผลรวมของมูลคาการซื้อขายรวม
15 วันทําการ หารดวยปริมาณการซื้อขายหุนรวม 15 วันทําการ ซึ่งเปนชวงเวลาการซื้อขายตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2
กันยายน 2559 โดยผลรวมของมูลคาการซื้อขายรวม คํานวณจากผลคูณของราคาหุนถัวเฉลี่ยรายวัน และปริมาณการซื้อขายของหุน
ทั้งหมดรายวัน ตามขอมูลการซื้อขายหุนของบริษัทที่ปรากฎใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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นอกจากนี้ การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจัดสรรใหแก CM
เพื่อชําระเปนคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ยังเขาขายเปนการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
และที่ไดแกไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากบริษัท และ CM มีกรรมการและผูถือหุนใหญบาง
รายรวมกัน อีกทั้งในการเขาทํารายการในครั้งนี้ กรรมการ และ/หรือผูถือหุนใหญบางรายของ CM จะไดรับการเสนอชื่อให
เขาเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท จึงเขาขายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันเทากับรอยละ 146.14 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท คํานวณจากงบแสดง
ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัท
การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวขางตน บริษัทมีหนาที่ตองจัดทํารายงาน
และเปดเผยสารสนเทศการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตองขออนุมัติการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพย
เนื่องจากเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 4 หรือการเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยโดยออม บริษัทจึงตองยื่น
คําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหม (Re-listing) กับตลาดหลักทรัพย ตลอดจนตองขออนุมัติการเขาทํารายการตอที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม
นับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย (รายชื่อผูถือหุนของบริษัทที่มีสวนไดเสีย แสดงไวในขอ 1.5 บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ
ลักษณะความสัมพันธ)
ทั้งนี้ ณ ปจจุบัน บริษัทอยูระหวางการยื่นคําขอใหตลาดหลักทรัพยพิจารณาการรับหลักทรัพยใหมของบริษัท ซึ่ง
หากตลาดหลักทรัพยไมอนุมัติการรับหลักทรัพยใหม บริษัทจะไมเขาทํารายการที่กลาวมาขางตน
นอกจากนี้ ในการขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทในการเขาทํารายการดังกลาวขางตน บริษัทตองจัดใหมี
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นตอผูถือหุนเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ ความเปนธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการ เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถือหุนในอนุมัติการเขาทํารายการ ทั้งนี้ บริษัทไดแตงตั้งบริษัท
แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ในการทําหนาที่ใหความเห็นแกผู
ถือหุนของบริษัทตอการเขาทํารายการดังกลาว
ในการพิจารณาเพื่อใหความเห็นตอการเขาทํารายการดังกลาว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดศึกษาขอมูลและ
เอกสารที่ไดรับจากบริษัท CM และ QIIS รวมทั้งขอมูลที่เปดเผยโดยทั่วไป เชน มติคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการเขาทํา
รายการ แบบรายงานการเพิ่มทุน สารสนเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท รางสัญญา
โอนกิจการทั้งหมดของ CM แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานของผูสอบบัญชี งบการเงิน สมมติฐาน
ที่เกี่ยวของในการจัดทําประมาณการทางการเงิน ขอมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัท รายงานการปนสวนตนทุนการ
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รวมธุรกิจของบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย สัญญาและใบอนุญาตตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัท CM และ QIIS และเอกสารอื่นๆ ที่ไดรับจาก บริษัท CM และ QIIS รวมทั้งจาก
การสัมภาษณผูบริหารของบริษัท CM และ QIIS ตลอดจนการประเมินภาวะอุตสาหกรรมและปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหและการใหความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบนสมมติฐานวาขอมูลและเอกสารทั้งหมดที่ไดรับจากบริษัท CM
และ QIIS และผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชน และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนจากการสัมภาษณ
ผูบริหารของบริษัท CM และ QIIS มีความเปนจริง ถูกตอง และครบถวน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสาระสําคัญ
และไมมีเหตุการณที่ไดเกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดขึ้น หรือมีความเปนไปไดวาจะเกิดขึ้น ที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ตอผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัท CM และ QIIS ตลอดจนเปนการพิจารณาจากสภาวะแวดลอมทาง
เศรษฐกิจและขอมูลที่เกิดขึ้นในขณะทําการศึกษาเทานั้น หากปจจัยดังกลาวขางตนมีการเปลี่ยนแปลงจากปจจุบันอยางมี
นัยสําคัญ อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอทํารายการของบริษัทในครั้งนี้ รวมถึงสงผลกระทบตอบริษัทและการ
ตัดสินใจของผูถือหุนได ดังนั้นการใหความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมอาจยืนยันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญตอบริษัทและผูถือหุนในภายหนาได อีกทั้งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค
เพื่อใหความเห็นแกผูถือหุนของบริษัทตอการเขาทํารายการดังรายละเอียดขางตนเทานั้น โดยการตัดสินใจลงคะแนนเสียง
อนุมัติสําหรับการเขาทํารายการในครั้งนี้ อยูในดุลยพินิจของผูถือหุนของบริษัทเปนสําคัญ ทั้งนี้ การใหความเห็นนี้มิไดเปน
การรับรองผลสําเร็จของการเขาทํารายการตางๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมตอง
รับผิดชอบตอผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเขาทํารายการดังกลาว ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีดังตอไปนี้

บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
ตามที่ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัด
เพียงทรัพยสิน หนี้สิน สัญญาอื่นๆ ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึง
สิทธิประโยชนทั้งหมดที่มีในสินทรัพย และหุนสามัญใน QIIS ซึ่งเปนบริษัทยอยซึ่งถือหุนโดย CM รอยละ 100.00 ของทุน
จดทะเบียนของ QIIS ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) โดยมูลคาซื้อและรับโอน
กิจการทั้งหมดของ CM จะเทากับ 614,390,000 บาท และบริษัทจะชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ CM เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่
2.62 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่ไมมีสวนลดจากราคาตลาด
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การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ถือเปนการซื้อหรือไดมาซึ่งกิจการทั้งหมดของบริษัทอื่น มาเปนของ
บริษัทตามมาตรา 107 (2) (ข) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่ไดแกไขเพิ่มเติม รวมทั้งเปนการ
ไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 4 หรือการเขาจดทะเบียนหลักทรัพยโดยออม (Backdoor Listing) ตามประกาศการไดมาหรือ
จําหนายไป มีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคํานวณตามเกณฑกําไรสุทธิเทากับรอยละ 156.29 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ของบริษัท โดยคํานวณจากกําไรสุทธิยอนหลัง 12 เดือน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
นอกจากนี้ การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชําระเปนคา
ซื้อและรับโอนกิจการดังกลาว ใหแก CM ยังเขาขายเปนการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เนื่องจากบริษัท และ CM มีกรรมการและผูถือหุนใหญบางรายรวมกัน อีกทั้งในการเขาทํารายการในครั้งนี้ กรรมการ และ/
หรือผูถือหุนใหญบางรายของ CM จะไดรับการเสนอชื่อใหเขาเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท จึงเขาขายเปนบุคคลที่
เกี่ยวโยงตามนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันเทากับรอยละ 146.14 ของมูลคา
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยคํานวณจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีขนาด
รายการเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวขางตน บริษัทมีหนาที่ตองจัดทํารายงาน
และเปดเผยสารสนเทศการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตองขออนุมัติการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพย
เนื่องจากเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 4 หรือการเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยโดยออม บริษัทจึงตองยื่น
คําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหม (Re-listing) กับตลาดหลักทรัพย ตลอดจนตองขออนุมัติการเขาทํารายการตอที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม
นับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
นอกจากนี้ การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแก CM นั้น บริษัทจะตองไดรับอนุมัติการเสนอขายหุน
สามัญในวงจํากัดจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 กอนการ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว อยางไรก็ตาม การทํารายการในครั้งนี้ ผูถือหุนแตละรายของ CM ไมมีหนาที่ในการทํา
คําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท ตามประกาศการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการแตอยางใด
ภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังคงประกอบธุรกิจในระบบดับเพลิงตอไป และจะ
มีธุรกิจและสายผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นตามที่รับโอนมาจาก CM และ QIIS ไดแก ระบบปรับอากาศและทําความเย็น และการ
ใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล ซึ่งจะทําใหธุรกิจและผลิตภัณฑของบริษัทมีความหลากหลาย
มากขึ้น และสงเสริมเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได
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บริษัทจะมีกลุมผูถือหุนรายใหมที่แตเดิมเปนผูถือหุนของ CM เขามาเปนผูถือหุนในบริษัทเพิ่มเติม ภายหลังที่มี
การเลิกประกอบกิจการและชําระบัญชีของ CM แลว รวมทั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุดของ CM และ QIIS รวม 2 ทาน
จะไดรับการแตงตั้งใหเขารวมเปนกรรมการและผูบริหารเพิ่มเติมในบริษัท เพื่อใหเหมาะสมกับโครงสรางธุรกิจของบริษัทที่
มีธุรกิจและผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังชวยใหเกิดความตอเนื่อง คลองตัว และมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งจะ
แตงตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ทาน เพื่อใหบริษัทมีจํานวนกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัท สามารถถวงดุลอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทจะไดรับประโยชนจากการไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ มีความพรอม และ
ประสบการณในการดําเนินธุรกิจของ CM และ QIIS ที่มีทีมผูบริหารและเจาหนาที่ที่มีความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจมาเปนเวลานาน บริษัทจะมีรายได กําไรสุทธิ และขนาดธุรกิจเพิ่มขึ้นทันที เนื่องจากบริษัทสามารถนํา
รายไดและผลการดําเนินงานของ CM และ QIIS มาเปนของบริษัทไดทันที ซึ่งที่ผานมา CM และ QIIS มีกิจการมั่นคง มี
กําไรจากการดําเนินงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งบริษัทจะมีขนาดของสินทรัพยและทุนที่เพิ่มขึ้นจากการรวมฐานะการเงินของ
CM และ บริษัทยอยเขามาในบริษัท และมีมูลคาตลาดของหุน (Market Capitalization) เพิ่มขึ้นจากปจจุบัน นอกจากนี้
การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS จะทําใหบริษัทสามารถขยายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑใหหลากหลายมาก
ขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็ว บริษัทจะมีผลิตภัณฑในกลุมวิศวกรรมอาคารที่หลากหลาย ไดแก ผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง
ปรับอากาศ สุขาภิบาล และระบบทําความเย็น ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรมากขึ้น ชวย
กระจายความเสี่ยง ลดการพึ่งพิงกลุมธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ชวยสรางความสามารถในการแขงขันได
อยางมีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถขยายธุรกิจไดทันทีและรวดเร็วกวาการเริ่มลงทุนใหมดวยตัวเองที่จะตองใชเวลา
ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกคาเพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนฐานขอมูลของลูกคาระหวางกัน หรือขยายกลุม
สินคาของ CM กับ QIIS กับกลุมลูกคาปจจุบันของบริษัท และการขายผลิตภัณฑแบบองครวมที่เชื่อมโยงสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคาเพื่อนําเสนอสินคาที่หลากหลายเกี่ยวเนื่องกันใหแกลูกคาไดอยางครบวงจรมากขึ้น สรางโอกาสใน
การขยายตลาดในต า งประเทศมากขึ้น ลดคา ใช จา ยในการดํ า เนิน งานบางส ว นจากการใช ท รั พ ยากรรว มกั น ใหเ กิ ด
ประโยชนสูงสุด และการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ไมทําใหผูถือ
หุนเดิมไดรับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน เนื่องจากราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวสูงกวาราคาตลาดถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 15 วันทําการกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหบริษัทซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM (วันที่ 15 สิงหาคม - 2
กันยายน 2559) ที่เทากับ 2.56 บาทตอหุน
อยางไรก็ตาม การเขาทํารายการในครั้งนี้มีขอดอย คือ ผูถือหุนเดิมโดยทั่วไปของบริษัทจะมีสัดสวนการถือหุน
ลดลงเทากับรอยละ 40.12 จากการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234.50 ลานหุน จัดสรรเปนการเฉพาะเจาะจง
ใหแก CM เพื่อชําระเปนคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แทนการชําระดวยเงินสด แตทั้งนี้จะไมมีผลกระทบตอ
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การลดลงของสวนแบงกําไร เนื่องจากกําไรสุทธิตอหุนหลังเพิ่มทุนและรับโอนกิจการ(อางอิงตามงบการเงินรวมเสมือนของ
บริษัท) มีมูลคาสูงกวากําไรสุทธิตอหุนกอนเพิ่มทุนและรับโอนกิจการ รวมทั้งจะไมมีผลกระทบตอการลดลงของราคาหุน
เนื่อ งจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนไมมีสวนลดจากราคาตลาด นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากผลการ
ดําเนินงานของ CM และ QIIS ภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการไมเปนไปตามที่คาดการณไว อาจทําใหผลตอบแทนจาก
การลงทุนที่บริษัทจะไดรับจริงลดลงจากที่ไดคาดหวังไว มีความเสี่ยงที่เงื่อนไขบังคับกอนการทํารายการไมบรรลุผลสําเร็จ
อาจทําใหบริษัทตองจายคาใชจายที่เกี่ยวของกับการเขาทํารายการโดยสูญเปลา บริษัทอาจมีความเสี่ยงดานพนักงานจาก
ปจจัยตางๆ อาทิ ความแตกตางดานการบริหารจัดการ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมองคกรที่อาจสงผลให
ประสิทธิภาพการดําเนินงานลดลง หรืออาจมีคาใชจายเพิ่มขึ้นเพื่อการแกไขปรับปรุงในเรื่องตางๆ ซึ่งรวมถึงขอตกลงการ
จางงาน ขอบังคับการทํางาน สวัสดิการสําหรับพนักงานที่รับโอนมาตองไมดอยไปกวาเดิม เปนตน รวมทั้งบริษัทจะมี
รายการระหวางกันเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากสิทธิภายใตสัญญาเชาที่รับโอนมาจาก CM และ QIIS นอกจากนี้ บริษัทจะมีคา
ความนิยมที่เกิดขึ้นจากการเขาทํารายการ ซึ่งหากในอนาคตผลประกอบการของ CM และ QIIS ไมเปนไปตามที่ได
คาดการณไว อาจสงผลใหบริษัทมีภาระคาใชจายในการตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของคาความนิยมดังกลาวในภายหลัง
ซึ่งจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได
ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาสินทรัพยที่ไดมา คือ ราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM นั้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีที่เหมาะสมในการนํามาใชประเมินมูลคากิจการของ CM คือ วิธีมูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดสุทธิ โดยมูลคากิจการของ CM ที่ประเมินดวยวิธีดังกลาวในกรณีฐาน (Base Case) เทากับ 681.89
ลานบาท สูงกวาราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่ 614.39 ลานบาท เปนจํานวน 67.50 ลานบาท หรือสูงกวา
คิดเปนรอยละ 10.99 ของราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และในกรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis)
มีมูลคารวมเทากับ 596.00 - 798.28 ลานบาท ซึ่ง (ต่ํากวา)/สูงกวาราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เปนจํานวน
(18.39) - 183.89 ลานบาท หรือ (ต่ํากวา)/สูงกวาคิดเปนรอยละ (2.99) - 29.93 ของราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด
ของ CM ดังกลาว ดังนั้น ราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ในมูลคารวม 614.39 ลานบาท มีความเหมาะสม
โดยเปนราคาที่ต่ํากวาราคาประเมินในกรณีพื้นฐาน และมีราคาอยูในชวงของราคาประเมินในกรณีวิเคราะหความไว
(Sensitivity Analysis) ที่ไดจากการประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกลาวขางตน
สําหรับความเหมาะสมของมูลคาสิ่งตอบแทน คือ หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234.50 ลานหุน ในราคา
เสนอขายหุนละ 2.62 บาท ซึ่งบริษัทออกใหเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM นั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นวา วิธีที่เหมาะสมในการนํามาใชประเมินราคาหุนของบริษัท คือ วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
โดยราคาหุนของบริษัทที่ไดจากการประเมินในกรณีฐาน (Base Case) เทากับ 2.33 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวมของหุนที่
ออกเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เทากับ 546.39 ลานบาท ต่ํากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระ
เปนคาตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่หุนละ 2.62 บาท เปนจํานวนเทากับ 0.29 บาทตอหุน มูลคา
รวม 68.00 ลานบาท หรือต่ํากวาคิดเปนรอยละ 11.07 และในกรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ราคาหุนของ
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บริษัทที่ประเมินไดเทากับ 2.18 - 2.50 บาทตอหุน คิดเปนมูลคาหุนที่ออกเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เทากับ
511.21 - 586.25 ลานบาท ซึ่งต่ํากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเปนจํานวนเทากับ 0.12 - 0.44 บาทตอหุน
มูลคารวม 28.14 - 103.18 ลานบาท หรือต่ํากวาคิดเปนรอยละ 4.58 - 16.79 ของราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาว ดังนั้น ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทมีความเหมาะสม โดยเปนราคาที่สูงกวาราคายุติธรรมที่ไดจากการ
ประเมินโดย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกลาวขางตน
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่ตองอยูภายใต
เงื่อนไขที่สําคัญภายใตสัญญาโอนกิจการ ไดแก ราคาซื้อขาย และการชําระคาตอบแทน มีความเปนธรรมและเปนไปตาม
หลักเกณฑการประเมินมูลคายุติธรรมภายใตสมมติฐานผลการดําเนินงานในอดีต และศักยภาพการเติบโตของกําไรใน
อนาคต รวมทั้งเงื่อนไขบังคับกอนที่สําคัญที่กําหนดใหตองปฏิบัติกอนเขาทํารายการ เปนเงื่อนไขตามกฎหมายหรือเงื่อนไข
ปฏิบัติของการซื้อและรับโอนกิจการโดยทั่วไป นอกจากนี้ การเพิ่มจํานวนกรรมการใหม 3 ทาน (จากเดิม 7 ทาน เปน 10
ทาน) ประกอบดวยกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 2 ทาน (ซึ่งปจจุบันเปนกรรมการและผูบริหารของ CM และ
QIIS ตามลําดับ) และกรรมการอิสระ 1 ทาน (ซึ่งปจจุบันเปนกรรมการอิสระของ CM) มีความเหมาะสม เนื่องจากเปน
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณในธุรกิจเปนอยางดี และเพื่อใหการบริหารจัดการกิจการที่รับโอนมามีความ
ตอเนื่องราบรื่น ตลอดจนการเพิ่มจํานวนกรรมการอิสระ เปนไปเพื่อการถวงดุลอํานาจ และเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีที่จะตองมีการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีเห็นวา
เงื่อนไขในการเขาทํารายการของบริษัทในครั้งนี้มีความเหมาะสม ประกอบกับ บริษัทมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑการรับ
หลักทรัพยใหมที่สําคัญอันไดแก คุณสมบัติของหุนสามัญ ทุนชําระแลว การกระจายการถือหุนรายยอย ผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงิน การบริหารงาน การกํากับดูแลและการควบคุมภายใน ความขัดแยงทางผลประโยชน งบการเงินและ
ผูสอบบัญชี และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
จากที่กลาวมาขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการ
ในครั้งนี้ ประกอบกับการทํารายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม ดังนั้น ผูถือหุนควร
ลงมติเห็นชอบในการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้
การพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติการเขาทํารายการตางๆ ในครั้งนี้ ผูถือหุนของบริษัทสามารถพิจารณาไดจาก
เหตุผลและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามรายละเอียดในรายงานฉบับนี้ ทั้งนี้ การตัดสินใจสุดทายขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสําคัญ
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1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
1.1

ลักษณะของรายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุม

วิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัด
เพียงทรัพยสิน หนี้สิน สัญญาอื่นๆ ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึง
สิทธิประโยชนทั้งหมดที่มีในสินทรัพย และหุนสามัญใน QIIS ซึ่งเปนบริษัทยอยซึ่งถือหุนโดย CM รอยละ 100.00 ของทุน
จดทะเบียนของ QIIS ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) โดยมูลคาซื้อและรับโอน
กิจการทั้งหมดของ CM จะเทากับ 614,390,000 บาท และบริษัทจะชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการ
ของ CM เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัท โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62 บาทตอหุน
โดยภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ CM จะเขามาเปนผูถือหุนของบริษัทในจํานวนรอยละ 40.12 ของทุนชําระ
แลวของบริษัท อยางไรก็ดี ในวันเดียวกันกับที่ CM ไดหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท CM จะดําเนินการจดทะเบียนเลิก
กิจการ ซึง่ จะสงผลใหหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนดังกลาวจะถูกโอนไปยังผูถือหุนของ CM
ทั้งนี้ ภายหลังการเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แลว บริษัทจะเปนผูถือหุนใน QIIS รอยละ
100.00 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS และบริษัทจะดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุนใน QIIS โดยการซื้อและรับโอน
กิจการทั้งหมดของ QIIS ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงทรัพยสิน หนี้สิน สัญญาอื่นๆ ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ QIIS รวมถึงสิทธิประโยชนทั้งหมดที่มีในสินทรัพย ภายใตกระบวนการโอนกิจการ
ทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ประมาณ 45 วัน ภายหลังจากที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเขาทํารายการ โดยมีลําดับการเขาทํารายการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ CM และ QIIS ดังนี้
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I. การซื ้อและรั บโอนกิจการทั้งหมดของ CM และการออกหุ นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษั ทเพื่อชํ าระเป็ นค าซื ้อและรั บโอน
กิจการทั้ งหมดของ CM
ผูถ ื อหุ น
ของบริ ษัท
ผูถ ื อหุ น
ของบริ ษัท
100%

บริ ษัท
ทุนจดทะเบียน 175 ล านบาท
- ผูน ําเขาและจัดจําหนาย
ผลิ ตภัณฑในระบบดับเพลิง
ปรับอากาศ สุ ขาภิบาล
- ใหคําปรึ กษา ออกแบบ และ
ติ ดตั้งระบบดับเพลิ ง

ผูถ ื อหุ น
ของ CM
1. CM โอนกิจการทั้งหมด
รวมทั้งหุ น QIIS ใหบริ ษัท
2. บริ ษัทออกหุ นเพิ่มทุ น
เพื่อชําระเป็ น
คาตอบแทนให CM

100%

CM
ทุนจดทะเบียน 98.80 ล านบาท
ผูน ําเขาและจัดจําหนาย
ผลิ ตภัณฑในระบบทําความ
เย็นและระบบปรับอากาศ

100.00%

QIIS
ทุนจดทะเบียน 39.52 ล านบาท
บริ การโซลูชนั่ ดานวิศวกรรม
สําหรับระบบพิมพดิจิตอล

ผูถ ื อหุ น
ของ CM

59.88%

40.12%

บริ ษัท
ทุนจดทะเบียน 292.25 ล านบาท
- ผูน ําเขาและจัดจําหนายผลิ ตภัณฑ
ในระบบดับเพลิง ปรับอากาศ
สุ ขาภิบาล ระบบทําความเย็น
- ใหคําปรึ กษา ออกแบบ และติดตั้ง
ระบบงานตางๆ ในโครงการ

CM
100.00%

QIIS

ทุนจดทะเบียน 39.52 ล านบาท
ธุ รกิจใหบริ การโซลู ชน่ั ดาน
วิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล
3. เมื่อ CM โอนกิจการทั้งหมดใหบริ ษัท
แลว CM จะจดทะเบี ยนเลิกกิจการ และ
เขาสูก ระบวนการชําระบัญชีตอ ไป
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II. การซื ้อ และรั บ โอนกิ จการทั้ งหมดของ QIIS
ภายหลังจากที่ CM จดทะเบี ยนเลิกกิ จการแลว QIIS ในฐานะบริ ษ ัทยอยของบริ ษทั จะโอนกิ จการทั้งหมด
ให แกบริ ษทั และ QIIS จะเลิกกิ จการ และเขาสู  กระบวนการชําระบัญชี ต อไป
ผูถ ื อหุ นของ
บริ ษัท

ผูถ ื อหุ นของ
CM

59.88%

40.12%

บริ ษัท
ทุนจดทะเบียน 292.25 ล านบาท
- ผูน ําเขาและจัดจําหนายผลิ ตภัณฑในระบบดับเพลิ ง ปรับ
อากาศ สุ ขาภิบาล ระบบทําความเย็น
- ใหคําปรึ กษา ออกแบบ และติดตั้งระบบงานตางๆ ใน
โครงการ
- บริ การโซลูชน่ั ดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล

QIIS

QIIS จะเลิ กกิจการและเขาสู 
กระบวนการชําระบัญชี ตอ ไป

ขั้นตอนที่ 1
1.7 CM จะโอนกิจการทั้งหมดซึ่งรวมถึงหุน QIIS ใหบริษัท
1.8 บริษัทจะชําระคาโอนกิจการดังกลาวใหแก CM โดยมูลคาของกิจการทั้งหมดของ CM เทากับ
614,390,000 บาท ดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.50 บาท โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ 2.62 บาทตอหุน มูลคารวมจํานวน
614,390,000 บาท
1.9 ในวันเดียวกันกับวันที่ CM ไดโอนกิจการทั้งหมดใหแกบริษัทแลว CM จะจดทะเบียนเลิกกิจการและ
ดําเนินการแจกจายทรัพยสิน (ซึ่งรวมถึงหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234,500,000 หุน) ตาม
กระบวนการชําระบัญชี ใหแกผูถือหุนของ CM ซึ่งจะสงผลใหผูถือหุนดังกลาวกลายเปนผูถือหุนของ
บริษัท
รายชื่อผูถือหุนของ CM ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 และจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จะไดรับจัดสรรมี
ดังตอไปนี้
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รายชื่อผูถือหุนของ CM

1.

จํานวนหุน
ของ CM 1/

รอยละของ
จํานวนหุน CM
ทั้งหมด

จํานวนหุน
สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ
ที่จะไดรับ

รอยละของ
จํานวนหุน
สามัญเพิ่มทุน
ตอหุนสามัญ
ภายหลังการรับ
โอนกิจการ

กลุมนามสกุลชาญณรงค 2/
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

1,212,477

12.27

28,777,921

4.92

นายเจน ชาญณรงค

2,665,217

26.98

63,258,440

10.82

Nice Noble Limited

1,697,779

17.18

40,296,475

6.89

นางสาวนพพร ชาญณรงค

1,212,478

12.27

28,777,944

4.92

รวมกลุมนามสกุลชาญ
ณรงค

6,787,951

68.70

161,110,780

27.55

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

666,357

6.74

15,815,862

2.71

นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร

316,161

3.20

7,504,024

1.28

รวมกลุมนามสกุลตรีเพ็ชร

982,518

9.94

23,319,886

3.99

1,185,600

12.00

28,140,000

4.82

4. นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม

624,911

6.33

14,832,149

2.54

5. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย

112,237

1.14

2,663,925

0.46

6. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

98,104

0.99

2,328,481

0.40

7. นางสาวอุฬาริน ชัญญวงศศักดิ์

88,679

0.90

2,104,780

0.36

9,880,000

100

234,500,000

40.12

2.

กลุมนามสกุลตรีเพ็ชร

2/

ผูถือหุนอื่นๆ ของ CM
3. นายวสันต นันทขวาง

รวมจํานวนหุน
หมายเหตุ:
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เปนการจัดกลุมผูถ ือหุนตามนามสกุลเทานั้น โดยผูถอื หุนแตละรายมิไดเปนบุคคลตามมาตรา 258 หรือ
เปน Concert Party ยกเวน (1) นายหาญ ชาญณรงค นางประยูรศรี ชาญณรงค และ Nice Noble
Limited ที่เปนบุคคลตามมาตรา 258 และ/หรือ Concert Party ซึ่งทั้ง 3 รายดังกลาวถือหุนรวมกันเปน
สัดสวนรอยละ 9.99 ของจํานวนหุน ที่จําหนายไดแลวของบริษัทกอนทํารายการ (กอนรับโอนกิจการและ
กอนเพิ่มทุน) และเพิ่มเปนสัดสวนรอยละ 12.87 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวของบริษัทหลังทํารายการ
(หลังรับโอนกิจการและหลังเพิ่มทุน) และ (2) นายวิรฐั สุขชัย และนางนพรัตน สุขชัย ที่เปนบุคคลตาม
มาตรา 258 ซึ่งทัง้ 2 รายถือหุนรวมกันเปนสัดสวนรอยละ 28.44 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวของ
บริษัทกอนทํารายการ (กอนรับโอนกิจการและกอนเพิ่มทุน) และลดลงเปนสัดสวนรอยละ 17.03 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวของบริษัทหลังทํารายการ (หลังรับโอนกิจการและหลังเพิม่ ทุน)

ขั้นตอนที่ 2 ภายหลังการเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แลว บริษัทจะเปนผูถือหุนใน QIIS
รอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS โดยภายหลังจากที่ CM จดทะเบียนเลิกกิจการแลว QIIS ในฐานะบริษัทยอย
ของบริษัทจะโอนกิจการทั้งหมดใหแกบริษัท เมื่อ QIIS ไดโอนกิจการทั้งหมดใหแกบริษัทแลว QIIS จะจดทะเบียนเลิก
กิจการและเขาสูกระบวนการชําระบัญชีตอไป
1.2

ประเภทและขนาดของรายการ
การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 4 หรือการเขาจดทะเบียน

กับตลาดหลักทรัพยโดยออม (Backdoor Listing) ตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุดเทากับ
รอยละ 156.29 เมื่อคํานวณตามเกณฑกําไรสุทธิ โดยมีรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการอางอิงจากงบแสดงฐานะ
การเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และกําไรสุทธิยอนหลัง 12 เดือน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนี้

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
1. เกณฑมูลคาของสินทรัพย = (NTA ของกิจการที่เขาลงทุน x สัดสวนที่ลงทุน) x 100
NTA ของบริษัทจดทะเบียน
ขนาดรายการ

=

(190.42 ลานบาท x 100%) x 100
420.41 ลานบาท

=

รอยละ 45.29 ของมูลคาสินทรัพยของบริษัท

หมายเหตุ : NTA = สินทรัพยรวม - สินทรัพยไมมีตัวตน - หนี้สิน - สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (ถามี)
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2. เกณฑกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน

= (กําไรสุทธิของกิจการที่เขาลงทุน x สัดสวนที่ลงทุน) x 100

กําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน
ขนาดรายการ

(56.00 ลานบาท x 100%) x 100

=

35.83 ลานบาท
รอยละ 156.29 ของกําไรสุทธิของบริษัท

=

3. เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน

ขนาดรายการ

=

จํานวนเงินที่จาย x 100
.
สินทรัพยรวมของบริษัทจดทะเบียน

=

(614.39 ลานบาท x 100) / 527.64 ลานบาท

=

รอยละ 116.44 ของสินทรัพยรวมของบริษัท

4. เกณฑมูลคาหุนทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชําระคาสินทรัพย
=

จํานวนหุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชําระคาสินทรัพย x 100
จํานวนหุนชําระแลวของบริษัทจดทะเบียน

ขนาดรายการ

=

(234.50 ลานหุน x 100) / 350.00 ลานหุน

=

รอยละ 67.00 ของมูลคาหุนของบริษัท

นอกจากนี้ การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระเปนคาซื้อและรับ
โอนกิจการทั้งหมดของ CM ยังเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากบริษัทและ CM
มีกรรมการและผูถือหุนใหญบางรายรวมกัน ประกอบกับการเขาทํารายการในครั้งนี้กรรมการ และ/หรือ ผูถือหุนใหญบาง
รายของ

CM

จะไดรับการเสนอชื่อเขาเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท จึงเขาขายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงตามนิยามของ

ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันเทากับรอยละ 146.14 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัท ดังนี้
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ขนาดรายการ

FIRE
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=
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การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวขางตน มีขนาดรายการเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงาน และเปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพย ตลอดจนตองขออนุมัติ
การเขาทํารายการตอที่ประชุมผูถือหุนโดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติการเขาทํารายการ
ดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ซึ่งรวมถึงการออก
และจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชําระเปนคาตอบแทนการโอนกิจการดังกลาว กรรมการของบริษัทที่มีสวนไดเสีย ไดแก
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย และนายภาคภูมิ วองไพฑูรย ไมเขารวมประชุมและไมไดใชสิทธิออกเสียง
ในการอนุมัติการเขาทํารายการในครั้งนี้ (รายละเอียดของสวนไดเสียของกรรมการดังกลาว แสดงไวในขอ 1.5 บุคคลที่เกี่ยว
โยงกันและลักษณะความสัมพันธ)
1.3

มูลคาสินทรัพยที่ไดมา
มูลคาสินทรัพยที่บริษัทจะไดมาจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM มีมูลคารวม 614.39 ลานบาท ซึ่งตาม

งบการเงินรวมของ CM ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 CM และบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม 341.71 ลานบาท และมีหนี้สินรวม
132.40 ลานบาท สําหรับ QIIS ซึ่งเปนบริษัทยอยของ CM มีสินทรัพยรวม 169.52 ลานบาท และมีหนี้สินรวม 77.72 ลานบาท
1.4

มูลคาสิ่งตอบแทนและเกณฑในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน
การซื้อและรับโอนกิจการทั้ งหมดของ CM

ในครั้งนี้ บริษัทจะออกสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อชําระเปน

คาตอบแทนการโอนกิจการใหแก CM มูลคารวมทั้งสิ้น 614.39 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการสินทรัพยที่
ซื้อ
รายการซื้อและรับโอน
กิจการทั้งหมดของ CM

FIRE

มูลคากิจการของ
CM (ลานบาท)
614.39

มูลคาสิ่งตอบแทน
(ลานบาท)
ชําระคาตอบแทนการซื้ อ และ
รับโอนกิจการทั้งหมดของ CM
ด ว ยหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของ
บริษัทจํานวน 234.50 ลานหุน
มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 0.50
บาท โดยกํ า หนดราคาเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุ นที่ 2.62
บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่ไมมี
ส ว นลดจากราคาตลาด คิ ด
เป น มู ล ค า สิ่ ง ตอบแทนรวม
614.39 ลานบาท
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เกณฑที่ใชในการกําหนด
มูลคาของสิ่งตอบแทน
กํ า หนดราคาจากการเปรี ย บเที ย บมู ล ค า
ยุติธรรม (Fair Value) ของบริษัทกับมูลคา
ยุติธรรมของ CM และ QIIS รวมทั้งการเจรจา
ตอรองระหวางบริษัท กับ CM ซึ่งคิดเปน
อัตราการออกหุนเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอน
กิจการทั้งหมดของ CM เทากับ 0.67 ของ
จํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้
การกํ า หนดราคาหุ น ของบริ ษั ท อ า งอิ ง การ
ประเมินมูลคายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมี
สมมุติฐานที่สําคัญไดแก ผลการดําเนินงาน
ในอดีต และศักยภาพการเติบโตของรายได
และกําไรในอนาคต เปนตน

สิ่งที่สงมาดวย 5
หมายเหตุ : สําหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ QIIS ที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทเขาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด
ของ CM แลว และบริษัทจะเปนผูถือหุนใน QIIS รอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS จากการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ CM โดย QIIS ในฐานะบริษัทยอยของบริษัทจะโอนกิจการทั้งหมดใหแกบริษัท ซึ่งเปนการปรับโครงสราง
ภายในระหวางบริษัทและบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนเกือบทัง้ หมด โดยคาดวามูลคาการรับซื้อและโอนกิจการทั้งหมดของ
QIIS จะเทากับมูลคาสินทรัพยสุทธิของ QIIS ในชวงเวลาที่จะมีการโอนกิจการทั้งหมดของ QIIS ซึ่งบริษัทจะไดรับคืน
ทุนจาก QIIS ตอไป ภายหลัง QIIS เลิกกิจการและชําระบัญชีเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชําระเปนคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่เทากับ
2.62 บาทต อหุน เปนราคาที่ ไมมีส วนลดจากราคาตลาดตามที่กํ าหนดในประกาศคณะกรรมการกํา กับตลาดทุน ที่ ทจ.

72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด โดยเปนราคาที่สูงกวาราคา
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 15 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2559 เพื่อใหมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท กลาวคือ ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัท
ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559 เทากับ 2.56 บาทตอหุน
1.5 บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ
การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชําระเปนคาซื้อ
และรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM
-

คูกรณีที่เกี่ยวของ
ผูโอน

:

บริษัท ชิลแมทช จํากัด (“CM”)

:

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ผู ไ ด รั บ จั ด สรร
หุน
ผูรับโอน
ผูออกหุน
-

ความสัมพันธระหวางคูกรณีและขอบเขตของสวนไดเสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท และ CM มีกรรมการ และผูถือหุนใหญบางรายรวมกัน รวมทั้งกรรมการและผูถือหุนใหญบางรายของ CM
จะไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการเพิ่มเติมในบริษัท
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การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ QIIS (จะเกิดขึ้นภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แลว)
-

-

คูกรณีที่เกี่ยวของ
ผูโอน

:

บริษัท คิว ทู เอส จํากัด (“QIIS”)

ผูรับโอน

:

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ความสัมพันธระหวางคูกรณีและขอบเขตของสวนไดเสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ปจจุบัน

QIIS

เปนบริษัทยอยของ CM ถือหุนโดย CM รอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS ซึ่งภายหลัง

บริษัทซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แลว QIIS จะมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท และถือหุนโดย
บริษัทรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS
บริษัท และ QIIS มีกรรมการรวมกัน อีกทั้งกรรมการของ QIIS ที่เหลืออยู (ที่ไมไดเปนกรรมการในบริษัท) จะไดรับ
การเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการเพิ่มเติมในบริษัท
รายละเอียดความสัมพันธระหวางคูกรณีและขอบเขตสวนไดเสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีดังตอไปนี้
CM 2/

บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน

ลักษณะความสัมพันธ
กับบริษัท 1/

การดํารงตําแหนง

1.นางสิริมา เอีย่ มสกุลรัตน 3/

 กรรมการและ

 กรรมการและ

กรรมการผู มี อํ า นาจ
ลงนามของบริษัท
ผู ถื อ หุ น ใหญ ถื อ หุ น
ใ น บ ริ ษั ท ร อ ย ล ะ
10.02
ถื อ หุ น ในบริ ษั ท ร อ ย
ละ 9.71
น อ งชายของนางสิ ริ
มา เอี่ยมสกุลรัตน
ถื อ หุ น ในบริ ษั ท ร อ ย
ละ 9.43
ถื อ หุ น ในบริ ษั ท ร อ ย
ละ 0.27
มารดาของนางสิริม า
เอี่ยมสกุลรัตน

กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม



2. นายเจน ชาญณรงค




3. บริษัท ไนซ โนเบิล จํากัด 4/
4.นางประยูรศรี ชาญณรงค

4/
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-

QIIS
สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)

 ผูถือหุนใหญ ถือหุน

ใน CM รอยละ 12.27

 ผูถอื หุนใหญ ถือหุน

การดํารงตําแหนง
 กรรมการและ

กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม

-

ใน CM รอยละ 26.98

-
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 ผูถือหุนใหญ ถือหุน

ใน CM รอยละ 17.18
-

-

สิ่งที่สงมาดวย 5

บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
5.นายหาญ ชาญณรงค

ลักษณะความสัมพันธ
กับบริษัท 1/
 ถื อ หุ น ในบริ ษั ท ร อ ย


6.นางสาวนพพร ชาญณรงค




7. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร




8. นายวสันต นันทขวาง

9. นางวลีรัตน เชือ้ บุญชัย







10. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย





11.นางสาวอุฬาริน ชัญญา
วงศศักดิ์
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ละ 0.29
บิ ด าของนางสิ ริ ม า
เอี่ยมสกุลรัตน
ถื อ หุ น ในบริ ษั ท ร อ ย
ละ 0.08
นองสาวของนางสิริมา
เอี่ยมสกุลรัตน
ถื อ หุ น ในบริ ษั ท ร อ ย
ละ 1.44
เป น บุ ค คลที่ จ ะได รั บ
การเสนอชื่ อ ให เ ป น
กรรมการและ
กรรมการผู มี อํ า นาจ
ลงนามของบริษัท
เป น บุ ค คลที่ จ ะได รั บ
การเสนอชื่ อ ให เ ป น
กรรมการและ
กรรมการผู มี อํ า นาจ
ลงนามของบริษัท
กรรมการและ
กรรมการผู มี อํ า นาจ
ลงนามของบริษัท
ถือหุนในบริษัทรอยละ
1.73
กรรมการและ
กรรมการผู มี อํ า นาจ
ลงนามของบริษัท 5/
ถือหุนในบริษัทรอยละ
1.10
ถือหุนในบริษัทรอยละ
0.01

CM 2/

QIIS

การดํารงตําแหนง

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)

การดํารงตําแหนง

-

-

-

-

 ผูถือหุนใหญ ถือหุน
ใน CM รอยละ 12.27

-

 กรรมการ

 ถือหุนใน CM รอยละ

6.74

 กรรมการและ

กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม

 กรรมการและ

กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม

 กรรมการและ

กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม

-

 ผูถือหุนใหญ ถือหุน
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กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม

 กรรมการ

ใน CM รอยละ
12.00%

 ถือหุนใน CM รอยละ

0.99

 ถือหุนใน CM รอยละ

1.14

 ถือหุนใน CM รอยละ

1.0
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 กรรมการและ

 กรรมการและ

กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม

 กรรมการและ

กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม

-

สิ่งที่สงมาดวย 5
ลักษณะความสัมพันธ

บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
12. นายสุพจน เธียรวุฒิ

กับบริษัท 1/
 เป น บุ ค คลที่ จ ะได รั บ

CM 2/
การดํารงตําแหนง

QIIS
สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)

การดํารงตําแหนง

-

-

 กรรมการอิสระ

การเสนอชื่ อ ให เ ป น
กรรมการอิ ส ระของ
บริษัท
หมายเหตุ : 1/ ขอมูลทะเบียนรายชื่อผูถือหุน บริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
2/

ขอมูลทะเบียนรายชื่อผูถือหุน CM ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 และ CM เปนผูถือหุนใหญ ถือหุนรอยละ 100.00
ของทุนจดทะเบียนของ QIIS และนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ถือหุน QIIS จํานวน 1 หุน ในฐานะเปนตัวแทนของ
CM

3/
4/

นามสกุลเดิม คือ ชาญณรงค
บริษัท ไนซ โนเบิล จํากัด เปนกองทุนทรัสตที่จัดตั้งขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทําหนาที่ดูแลกองทุนมรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค โดยมีนางประยูรศรี ชาญณรงค เปนผูรับผลประโยชน
สุดทายของกองทรัสตดังกลาว

5/

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2559 บริษัทจะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามแทนบริษัท โดยนายภาคภูมิ วองไพฑูรย จะไมมีรายชื่อเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทตอไป

ทั้งนี้ ผูถือหุนของบริษัท ลําดับที่ 1 - 7 และ 9 - 11 ตามตารางขางตน เปนผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการเขาทํารายการในครั้งนี้
1.6 สัญญาและเงื่อนไขสําคัญของสัญญา
สรุปเงื่อนไขสําคัญของสัญญาโอนกิจการระหวางบริษัท และ CM มีดังนี้
คูสัญญา

:

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผูรับโอน” และ
บริษัท ชิลแมทช จํากัด ในฐานะ “ผูโอน”

วันที่ลงนามในสัญญา

:

5 กันยายน 2559

ทรัพยสินที่จะโอน

:

กิจการทั้งหมดที่กําหนดในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ประกอบดวย
- ทรัพยสิน ไดแก ลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ เงินลงทุนในหุนสามัญของ QIIS
อุ ป กรณ ลู ก หนี้ ต ามสั ญ ญาเช า การเงิ น สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตน - โปรแกรม
คอมพิวเตอร โดย CM และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 เทากับ 341.71 ลานบาท
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- หนี้สิน ไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น ภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงาน หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น โดย CM และบริษัทยอยมีหนี้สิน
รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เทากับ 132.40 ลานบาท
- สัญ ญาอื่น ๆ ได แ ก สัญ ญาตัว แทนจํา หนา ย สัญ ญาการจั ดจํา หนา ยสิ น ค า
สั ญ ญาเช า อาคาร ลู ก จ า ง ใบอนุ ญ าต และสิ ท ธิ ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ประกอบธุรกิจของ CM
ราคาซื้อขาย และการชําระเงิน

:

คารับโอนกิจการทั้งหมดจาก CM มูลคา 614,390,000 บาท ชําระดวยการออก
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.50 บาท โดยกําหนดราคาขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ 2.62 บาทตอหุน

เงื่ อ นไขบั ง คั บ ก อ นที่ สํ า คั ญ

:

(6) ที่ประชุมผูถือหุนของ CM ไดมีมติอนุมัติใหโอนกิจการทั้งหมดใหแกบริษัท
(7) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหเขาทํารายการซื้อและรับโอน
กิจการทั้งหมดของ CM
(8) บริ ษั ท ไดรั บ ความยิน ยอมจากธนาคารทหารไทย จํ า กัด (มหาชน) และ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใหเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ CM ไดโดยไมถือวาเปนการผิดเงื่อนไขสัญญาสินเชื่อที่บริษัทมี
อยูตอธนาคารดังกลาว
ปจจุบันบริษัทอยูระหวางดําเนินการสงจดหมายขอความยินยอมไปยัง

(Condition Precedent)

สถาบันการเงินทั้งสองแหง โดยบริษัทคาดวาจะไดรับความยินยอมจาก
สถาบันการเงิน เนื่องจากปจจุบันบริษัทไมมียอดคงคาง และไมไดใชวงเงิน
ดังกลาว
(9) บริษัทไดยื่นแบบคําขอใหรับหลักทรัพยใหมตอตลาดหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยไดใหการอนุมัติแบบคําขอดังกลาว
(10) บริษัทไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยใหออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแก CM
1.7 รายละเอียดของสินทรัพยท่ไี ดมา
ภายหลังจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติการเขาทํารายการ รวมทั้งบริษัทไดรับอนุมัติจากตลาด
หลักทรัพยเกี่ยวกับการรับหลักทรัพยใหมตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการรับหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัท
จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และ
ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของของ CM แลว บริษัทจะเปนผูถือหุนใน QIIS รอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ
QIIS บริษัทจะดําเนินการให QIIS โอนกิจการทั้งหมดใหแกบริษัทดวย โดยรายละเอียดขอมูลของ CM และ QIIS เปน
ดังตอไปนี้
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1.7.1 ขอมูลโดยสรุปของ บริษัท ชิลแมทช จํากัด (CM)
1. ประวัติความเปนมาที่สําคัญ
CM จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2531 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท เริ่มตนจากการ
เปนสวนหนึ่งของบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด (“หาญ”)4 ประกอบธุรกิจจัดจําหนายเครื่องทําความเย็น โดยการกอตั้ง
จากการดําเนินธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวชาญณรงค ตอมาธุรกิจไดเติบโตขยายออกไปสูการเปนผูนําเขาและผูแทน
จําหนายอุปกรณระบบทําความเย็นอุตสาหกรรมเปนรายแรกของประเทศ หลังจากนั้นในป 2531 ไดปรับโครงสรางการ
เพื่อประกอบธุรกิจนําเขา จัดจําหนาย
บริหารงานโดยการกระจายอํานาจไปสูนักบริหารมืออาชีพ จึงไดจัดตั้ง CM
ผลิตภัณฑในระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ รวมทั้งใหคําปรึกษาและออกแบบหองเย็น ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1
ลานบาท และตอมาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ไดจัดตั้งบริษัท คิว ทู เอส จํากัด (“QIIS”) เพื่อประกอบธุรกิจนําเขา
จัดจําหนาย และใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ลานบาท
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 CM ไดเขาลงทุนในหุนสามัญของ QIIS ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของหุนที่จด
ทะเบียนและชําระแลวของ QIIS ทําให QIIS เปนบริษัทยอยของ CM ตั้งแตนั้นเปนตนมา
ปจจุบัน CM มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 98,800,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน
9,880,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท
แผนภาพโครงสรางการถือหุนของ CM ในปจจุบัน
กลุมนามสกุล
ชาญณรงค
68.70%

นายวสันต
นันทขวาง

กลุมนามสกุล
ตรี เพ็ชร

12.00 %

9.94 %

ผู ถื อหุน รายอื่น
(4 ราย)
9.36 %

CM
ทุนจดทะเบียน 98.80 ลานบาท
- ผู นําเขาและจัดจําหน ายผลิ ตภัณฑในระบบ
ทําความเย็นและระบบปรับอากาศ
- ใหคาํ ปรึกษาและออกแบบหองเย็น
100.00%
QIIS
ทุนจดทะเบียน 39.52 ลานบาท
บริการโซลู ชนั่ ดานวิศวกรรม
สําหรับระบบพิมพดิจิตอล
4

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด ไมไดประกอบธุรกิจหลักใดๆ ตั้งแตป 2545 ปจจุบันมีเพียงรายไดจากการใหเชาทรัพยสิน ไดแก อาคาร
สํานักงาน คลังสินคาและรถยนต ใหกับบริษัท และบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย เทานั้น ดังนั้น บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด จึงไมมี
การประกอบธุรกิจอยางเดียวกันหรือแขงขันกันกับบริษัท โดยปจจุบัน บริษัท และบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด มีผูถือหุนรวมกัน ไดแก นางสิริ
มา เอี่ยมสกุลรัตน นายเจน ชาญณรงค นางสาวนพพร ชาญณรงค และนางประยูรศรี ชาญณรงค ซึ่งเปนผูรับผลประโยชนสุดทายของบริษัท
ไนซ โนเบิล จํากัด
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2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
CM ประกอบธุรกิจนําเขา จัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ รวมทั้งใหคําปรึกษา

และออกแบบหองเย็น โดยเปนผูแทนจําหนายอุปกรณทําความเย็นคุณภาพสูง รวมทั้งใหคําปรึกษาและออกแบบระบบ
หองเย็น โดยทีมวิศวกรผูเชี่ยวชาญสําหรับอุตสาหกรรมและสินคาเกษตรกรรมตางๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารแชแข็งเพื่อ
การสงออก หองเย็นสําหรับเก็บรักษาเนื้อสัตว ผัก ผลไม ดอกไม ไอศกรีม อุตสาหกรรมประมง หอง Processing

Room

ตลอดจนสายการผลิตอื่นๆที่ตองอาศัยอุณหภูมิต่ําในการเก็บรักษา และตองการควบคุมอุณหภูมิใหคงที่เพื่อรักษาคุณภาพ
ลักษณะภายนอก และปองกันการสูญเสียน้ําหนักของสินคา
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
CM มีผลิตภัณฑสําหรับระบบทําความเย็นที่หลากหลาย เชน

คอยลเย็น KUBA เปนคอยลเย็นอันดับหนึ่งจากประเทศเยอรมนี ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก DIN8964
และมาตรฐานยุโรป Eurovent มีความคงทนแข็งแรงและประสิทธิภาพยอดเยี่ยมดานการประหยัดพลังงาน และดวยการ
ออกแบบการกระจายลมที่ไกลและทั่วถึง ทําใหการจัดเก็บสินคามีสภาพคงเดิมเปนระยะเวลายาวนาน เหมาะสําหรับ
อุตสาหกรรมทําความเย็นทุกประเภทที่ตองการเก็บสินคาใหมีความใหมสดเสมอ มีการสูญเสียน้ําหนักของสินคานอย และ
ประหยัดพลังงาน


คอมเพรสเซอร BITZER เปนคอมเพรสเซอรยอดนิยมคุณภาพสูงจากเยอรมนี สําหรับอุตสาหกรรมทําความ
เย็นและปรับอากาศที่ไดรับมาตรฐาน ISO-DIN9309 มีความคงทนเปนเลิศ และสามารถหาอะไหลไดงายในราคาถูก


เปนอุปกรณควบคุมและรักษาระดับน้ํามันของคอมเพรสเซอรจากประเทศ
ออสเตรเลีย Traxoil ถูกออกแบบมาเพื่อชวยควบคุมรักษาระดับน้ํามันในคอมเพรสเซอรใหอยูในระดับที่เหมาะสม สามารถ
ปองกันคอมเพรสเซอรจากความเสียหายในสภาวะขาดน้ํามัน ไดรับมาตรฐาน CE มีการปองกันฝุน ความชื้น IP65 และผาน
การตรวจสอบ EMC-Emission จึงมั่นใจมาตรฐานและคุณภาพสินคาได


TRAXOIL - Oil Level Control

ทอทองแดงและขอตอทองแดง ผลิตจากโรงงานที่ไดมาตรฐานที่ไดรับรองคุณภาพจาก ISO 9001, NSF,
UFC, WHI และ MITEMARK ทอทองแดงมีหลากหลายประเภทและขนาด เหมาะสําหรับใชในงานเครื่องทําความเย็นและระบบ
ปรับอากาศทุกชนิด


น้ํายาทําความเย็น สําหรับระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ บรรจุในถังน้ํายาแบบ Disposable ซึ่งไม
สามารถบรรจุซ้ําได จึงทําใหมั่นใจไดในคุณภาพไมมีการปนเปอน เนื่องจากน้ํายาที่มีคุณภาพสูงควรไดรับการบรรจุจาก
โรงงานผูผลิตที่มีมาตรฐานเทานั้น


นอกจากนี้ CM ยังมีผลิตภัณฑในระบบทําความเย็นอื่นๆ เชน วาลวลดความดัน วาลวเปด-ปดไฟฟา กระจกดูน้ํายา
อุปกรณควบคุมความดัน ขอออนกันสะเทือน (Vibration Absorber) อุปกรณควบคุมการละลายน้ําแข็งอัจฉริยะ (DOD - Defrost
On Demand) อุปกรณกระจายน้ํายาทําความเย็น (CAL Distributor) เปนตน
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 คณะกรรมการและผูถือหุน
 คณะกรรมการของ CM ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ

ตําแหนง

1. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

กรรมการ

2. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย

กรรมการ

3. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

กรรมการ

4. นายวสันต นันทขวาง

กรรมการ และกรรมการผูจัดการ

5. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

กรรมการ

6. นางดนูนาถ สุวรรณานนท

กรรมการอิสระ

7. นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา

กรรมการอิสระ

8. นายสุพจน เธียรวุฒิ

กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน CM ไดแก นายภาคภูมิ วองไพฑูรย นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน นางวลี
รัตน เชื้อบุญชัย นายวสันต นันทขวาง กรรมการสองในสี่คนลงนามและประทับตราสําคัญของบริษัท
 ผูถือหุน
ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด) CM มีทุนจดทะเบียนจํานวน 98,800,000 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 98,800,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 9,880,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00
บาท โดยมีรายละเอียดผูถือหุน ดังนี้

รายชื่อผูถือหุน

1.

FIRE

จํานวนหุน (หุน )

รอยละของจํานวน
หุนที่จําหนายได
แลวและของสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด
ของ CM

กลุมนามสกุลชาญณรงค 1/
1.1

นายเจน ชาญณรงค

2,665,217

26.98

1.2

บริษัท ไนซ โนเบิล จํากัด

1,697,779

17.18

1.3

นางสาวนพพร ชาญณรงค

1,212,478

12.27

1.4

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

1,212,477

12.27

รวมกลุมนามสกุลชาญณรงค

6,787,951

68.70
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รายชื่อผูถือหุน

2.

นายวสันต นันทขวาง

3.

กลุมนามสกุลตรีเพ็ชร 1/

จํานวนหุน (หุน )

รอยละของจํานวน
หุนที่จําหนายได
แลวและของสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด
ของ CM

1,185,600

12.00

3.1

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

666,357

6.74

3.2

นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร

316,161

3.20

รวมกลุมนามสกุลตรีเพ็ชร

982,518

9.94

4.

นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม

624,911

6.33

5.

นายภาคภูมิ วองไพฑูรย

112,237

1.14

6.

นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

98,104

0.99

7.

นางสาวอุฬาริน ชัญญวงศศักดิ์

88,679

0.90

9,880,000

100.00

รวม
หมายเหตุ: 1/ เปนการจัดกลุมผูถอื หุน ตามนามสกุลเทานั้น

สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ CM และบริษัทยอย
 ตารางสรุปฐานะการเงินรวมของ CM และบริษัทยอย ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และผลการดําเนินงานรวม สําหรับป 2557 - 2558 และงวด 6 เดือน
แรกของป 2559
CM เริ่มจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตป 2558 โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 CM ไดลงทุนในหุนสามัญของ QIIS

ในสัดสวนรอยละ 100 ดังนั้น CM จึงไดจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และวันที่ 1 มกราคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 ยอนหลังเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับงบการเงินรวมในป 2558
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่
ป 25571/
1 มกราคม 2557
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ลานบาท %
ลานบาท %

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2559
สอบทาน
ลานบาท %

ป 2558
ตรวจสอบ
ลานบาท %

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

18.82

เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

5.54

5.96

1.62

13.09

4.15

18.46

5.40

76.81

22.60 116.87

31.85

17.40

5.52

0.41

0.12

87.08

25.62

82.98

22.61

88.02

27.93

108.33

31.70

3.89

1.14

6.11

1.66

8.77

2.78

9.65

2.82

115.24

33.90

98.20

26.76

122.44

38.85

131.57

38.50

3.77

1.11

12.87

3.51

1.43

0.45

3.93

1.15

89.91 322.99

88.02

251.15

79.68

272.35

79.70

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน

305.61

เงินลงทุนทั่วไป

-

-

-

-

0.24

0.08

0.24

0.07

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน

-

-

-

-

4.17

1.32

4.17

1.22

4.84

1.42

9.67

2.64

12.82

4.07

13.12

3.84

24.23

7.13

17.30

4.71

25.51

8.09

23.31

6.82

สินทรัพยไมมีตัวตน

0.01

0.00

5.18

1.41

8.36

2.65

14.79

4.33

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

4.69

1.38

3.97

1.08

4.23

1.34

4.10

1.20

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

0.52

0.15

7.86

2.14

8.71

2.76

9.63

2.82

10.09 43.98
100.00 366.97

11.98
100.00

ลูกหนี้ระยะยาวตามสัญญาเชาการเงิน
อุปกรณ

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

34.29
339.90

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

-

-

30.06

8.19

15.01

4.76

14.75

4.32

74.40

21.89

65.88

17.95

86.36

27.40

84.22

24.65

- 134.01

36.52

-

-

-

-

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

64.04 20.32
315.19 100.00

69.36 20.30
341.71 100.00

เงินปนผลคางจาย

-

ภาษีเงินไดคางจาย

7.99

2.35

4.79

1.31

5.80

1.84

4.49

1.31

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

11.29

3.32

5.64

1.54

2.80

0.89

9.35

2.74

รวมหนี้สินหมุนเวียน

93.68

27.56 240.38

65.50

109.97

34.89

112.81

33.01
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่
ป 25571/
1 มกราคม 2557
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ลานบาท %
ลานบาท %

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2559
สอบทาน
ลานบาท %

ป 2558
ตรวจสอบ
ลานบาท %

หนี้สินไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

2.19

0.64

8.09

2.20

10.04

3.19

10.73

3.14

-

-

7.23

1.97

8.09

2.57

8.86

2.59

2.19
95.87

0.64 15.32
28.21 255.70

4.17
69.68

18.13
128.10

5.75
40.64

19.59
132.40

5.73
38.75

ทุนจดทะเบียน

5.00

98.80

ทุนที่ออกและชําระแลว

5.00

1.47

28.45

7.75

98.80

31.35

98.80

28.91

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

8.00

2.35

8.00

2.18

8.00

2.54

8.00

2.34

5.98

1.76

5.98

1.63

5.98

1.90

5.98

1.75

-

-

-

-

12.14

3.85

12.14

3.55

1.30

0.38

1.30

0.35

1.30

0.41

1.30

0.38

ยังไมไดจัดสรร

115.21

33.90

6.88

1.87

60.87

19.31

83.09

24.32

รวมสวนของบริษัทใหญ

135.49

39.86

50.61

13.79

187.09

59.36

209.31

61.25

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

108.54

31.93

60.66

16.53

-

-

-

-

รวมสวนของผูถอื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

244.03
339.90

71.79 111.27
100.00 366.97

30.32
100.00

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน

98.80

98.80

สวนเกินทุนจากการจายโดยใชหุนเปน
เกณฑ
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย

187.09 59.36
315.19 100.00

209.31 61.25
341.71 100.00

หมายเหตุ : 1/ตัวเลขงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงในตารางขางตน อางอิงจากตัวเลขปรับปรุงใหมตามที่ผูสอบบัญชี
แสดงเปรียบเทียบไวกับงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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สําหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2557
ป 2558
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ลานบาท %
ลานบาท %

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

รายไดจากการขายและบริการ

สําหรับงวด 6 เดือน
ม.ค. - มิ.ย. 2559
สอบทาน
ลานบาท %

566.01

98.89

513.49

-

-

-

-

0.72

0.26

6.38

1.11

5.65

1.09

1.42

0.52

รายไดรวม

572.39

100.00

519.14

ตนทุนขายและบริการ

407.89

71.26

340.32

คาใชจายในการขาย

35.49

6.20

38.18

7.35

22.93

8.32

คาใชจายในการบริหาร

62.59

10.93

70.91

13.66

34.23

12.42

0.08

0.01

2.03

0.39

0.36

0.13

กําไรกอนภาษีเงินได

66.34

11.59

67.70

13.04

27.57

10.01

ภาษีเงินได

15.30

2.67

12.99

2.50

5.36

1.95

กําไรสุทธิสําหรับงวด

51.04

8.92

54.71

10.54

22.21

8.06

กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
รายไดอื่น

ตนทุนทางการเงิน

98.91 273.38

100.00 275.52 100.00
65.55 190.43

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือ
ขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชนพนักงาน

(0.87)

(0.89)

-

0.17

0.17

-

(0.70)
50.34

(0.72)
53.99

22.21

สวนที่เปนของบริษัทใหญ

36.86

54.71

22.21

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

14.18

-

51.04

54.71

22.21

66.08

5.59

2.25

0.56

9.78

9.88

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
การแบงปนกําไรสําหรับงวด :

กําไรตอหุน ขั้นพื้นฐาน :
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (ลานหุน)
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งบกระแสเงินสดรวม
หนวย : ลานบาท

ป 2557

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

ป 2558

ม.ค. - มิ.ย. 2559

61.72

69.66

(4.01)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

(55.47)

18.19

10.00

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(19.11)

(80.72)

(0.62)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(12.86)

7.13

5.37

18.82

5.96

13.09

5.96

13.09

18.46

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด

หมายเหตุ : งบการเงินรวมป 2557 - 2558 ผานการตรวจสอบโดย นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 บริษัท พีวี
ออดิท จํากัด และสําหรับขอมูลทางการเงินระหวางกาลงวด 6 เดือนแรกของป 2559 ผานการสอบทานโดยนายชวาลา เทียน
ประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
ป 2557

ป 2558

ม.ค. - มิ.ย. 2559

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

1.34

2.28

2.41

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

0.86

1.06

1.13

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)

0.37

0.40

(0.07)1/

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)

13.96

6.26

5.851/

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

25.79

57.49

61.52

8.89

3.52

3.521/

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

40.50

102.22

102.18

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา)

18.14

6.21

6.071/

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)

19.85

57.98

59.29

วงจรเงินสด (วัน)

46.45

101.73

104.40

อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ)

27.94

33.72

30.34

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (รอยละ)

10.59

12.08

9.57

1.11

1.09

0.52

102.94

112.26

(30.67)

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อัตราสวนกําไรอื่น (รอยละ)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (รอยละ)
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ป 2557
อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)

ป 2558

ม.ค. - มิ.ย. 2559

8.92

10.54

8.06

28.73

36.67

22.411/

14.44

16.04

13.521/

275.22

287.04

210.571/

1.62

1.52

1.681/

2.30

0.68

0.63

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)

992.63

40.38

8.03

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)

(0.45)

(0.20)

(0.47)

อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ)

306.23

0.00

0.00

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

หมายเหตุ : 1/ ปรับการคํานวณขอมูลในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 เปนรายป เพื่อการเปรียบเทียบ

 การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 CM ไดลงทุนในสัดสวนรอยละ 100 ในหุนสามัญของ QIIS ทั้งนี้ กอนวันที่ 5 มกราคม
2558 ผูถือหุนรายใหญของ CM ไดถือหุนและควบคุมการดําเนินงานของ QIIS มาตลอด ดังนั้นการลงทุนครั้งนี้จึงถือเปนการ
รวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน CM จึงไดจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ
วันที่ 1 มกราคม 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด
รวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอนหลังเพื่อนํามาแสดงเปรียบเทียบ ดังนั้นการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินของ CM และบริษัทยอยจะอางอิงจากงบการเงินรวมซึ่งสามารถสะทอนภาพรวมผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินของ CM และบริษัทยอยได
ผลการดําเนินงานป 2557 - 2558
รายได
CM

และบริษัทยอยมีรายไดรวมในป 2557 - 2558 จํานวน 572.39 ลานบาท และ 519.14 ลานบาท ตามลําดับ

รายไดสวนใหญมาจากรายไดจากการขายและบริการเปนจํานวน 566.01 ลานบาท และ 513.49 ลานบาท คิดเปนรอยละ
98.89 และรอยละ 98.91 ของรายไดรวมในป 2557 - 2558 ตามลําดับ โดยรายไดจากการขายและบริการลดลงจํานวน 52.52
ลานบาทหรือลดลงรอยละ 9.28 ในป 2558 สาเหตุหลักเกิดจากรายไดจากการขายของ CM ลดลงเนื่องจากปญหาการเมืองซึ่ง
สงผลตอลูกคาในกลุมรับเหมากอสราง นอกจากนี้ลูกคาในกลุมผูประกอบการประมงยังไดรับผลกระทบตอความเขมงวดจาก
การทําประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated Fishing - IUU) ทําใหมีการสั่งซื้อสินคานอยลง
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CM และบริษัทยอยมีตนทุนขายและบริการในป 2557 - 2558 จํานวน 407.89 ลานบาท และ 340.32 ลานบาท
ลดลงจํานวน 67.57 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 16.57 ในป 2558 ตนทุนขายและบริการที่สําคัญ คือ ตนทุนคาสินคาที่สั่ง
มาเพื่อจําหนาย โดยตนทุนขายและบริการในป 2557 - 2558 คิดเปนสัดสวนรอยละ 72.06 และรอยละ 66.28 ของรายได
จากการขายและบริการ ทําให CM และบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนในป 2557 - 2558 เทากับรอยละ 27.94 และรอยละ
33.92 ตามลําดับ การลดลงของตนทุนขายในป 2558 สอดคลองกับรายไดจากการขายและบริการที่ลดลง โดยป 2557
เปนปที่ CM และบริษัทยอยไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในการนําเขาสินคาเพื่อจําหนาย แตบริษัทไมสามารถขึ้น
ราคาสินคาไดทันที ทําให CM และบริษัทยอยมีสัดสวนตนทุนขายตอรายไดที่สูงขึ้น และมีอัตรากําไรขั้นตนลดลง สวนในป
2558 CM และบริษัทยอยไดรับผลดีจากการออนคาของอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบกับการปรับราคาขายใหสอดคลองกับ
ตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทําให CM และบริษัทยอยมีกําไรขั้นตนในป 2558 สูงขึ้น
CM และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2557 - 2558 จํานวน 98.08 ลานบาท และ 109.09
ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจํานวน 11.01 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.23 ในป 2558 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของคาใชจายในการขายและบริหาร เนื่องจากในป 2557 - 2558 มีการปรับโครงสรางองคกร โดยมีการรับโอนพนักงานมา
จากหาญเพื่อรองรับใหสอดคลองกับรูปแบบธุรกิจ นอกจากนี้ QIIS ซึ่งเปนบริษัทยอยของ CM มีการเพิ่มจํานวนพนักงาน
ขาย เพื่อเพิ่มการขายผลิตภัณฑืใหม คือ digital Printing และ 3D Printing ทําใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้น
CM และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิในป 2557 - 2558 จํานวน 51.04 ลานบาท และ 54.71 ลานบาท ตามลําดับ
เพิ่มขึ้นจํานวน 3.67 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.19 ในป 2558 ถึงแมวาในป 2558 CM และบริษัทยอยจะมีรายไดรวม
ลดลง แตตน ทุ น ขายและบริการลดลงในสัดสว นที่มากกวา การลดลงของรายไดจ ากการขายและบริก าร แมวา จะมี
คาใชจา ยในการขายและบริการเพิ่มสูงขึ้น แต CM และบริษัทยอยยังมีกําไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับปกอน
ผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรกของป 2559
CM และบริษัทยอยมีรายไดรวมในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 จํานวน 275.52 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 36.20
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.13 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีรายไดรวมจํานวน 239.32 ลานบาท รายได
สวนใหญมาจากรายไดจากการขายและบริการ โดยในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 มีจํานวน 273.38 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 99.22 ของรายไดรวม รายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจํานวน 36.20 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.26 เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 237.18 ลานบาท โดยบริษัทมีกําไรขั้นตนในงวด
6 เดือนแรกของป 2559 จํานวน 82.95 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 5.66 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.32 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตนจํานวน 77.29 ลานบาท เนื่องจาก CM และบริษัทยอยสามารถควบคุมตนทุนขายไดดีขึ้น
ทําใหในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 22.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1.29 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 6.17 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตนจํานวน 20.92 ลานบาท
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ฐานะการเงิน ณ สิ้นป 2557 - 2558
CM และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2558 จํานวน 366.97 ลานบาท และ 315.19
ลานบาท สินทรัพยรวมลดลงจํานวน 51.78 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 14.11 ณ สิ้นป 2558 สาเหตุหลักเกิดจากการ
ลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 99.47 ลานบาท จากการเพิ่มสภาพคลองทางการเงินโดยถือเงินสดเพิ่มขึ้นและนําเงิน
บางสวนมาจายเงินปนผลในระหวางป ในขณะที่สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน 24.24 ลานบาท จากสินคาระหวางทางที่จะ
มีการสงมอบสินคาในชวงตนป และอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้นจํานวน 11.39 ลานบาท จาก ณ สิ้นปกอน จาก
การจายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรใหมในระหวางป
CM และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2558 จํานวน 255.70 ลานบาท และ 128.10 ลาน
บาท หนี้สินรวมลดลงจํานวน 127.60 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 49.90 ณ สิ้นป 2558 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของ
เงินปนผลคางจาย ณ สิ้นป 2557 จํานวน 134.01 ลานบาท ซึ่งไดมีการจายเงินปนผลดังกลาวในระหวางป 2558 ทําให ณ
สิ้นป 2558 ไมมียอดเงินปนผลคางจายคงเหลืออยู
CM และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนของบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2558 จํานวน 111.27 ลาน
บาท และ 187.09 ลานบาท ตามลําดับ ณ สิ้นป 2558 สวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2557 สาเหตุหลัก
เกิดจาก CM มีการเรียกชําระหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่เหลืออีกจํานวน 70.35 ลานบาท มีสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกันจากการเขาซื้อ QIIS จํานวน 12.14 ลานบาท และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน
(60.66) ลานบาท และมีกําไรสุทธิจากผลประกอบการสําหรับปจํานวน 54.71 ลานบาท
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
CM และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 341.71 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป
2558 จํานวน 26.52 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.41 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
จํานวน 20.31 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 23.07 ในขณะที่ CM และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
จํานวน 132.40 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2558 จํานวน 4.30 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.36 สาเหตุหลักเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่นจํานวน 6.55 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 233.93 สุทธิดวยการลดลงของเจาหนี้
การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 2.14 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.48 และ CM และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนของบริษัท
รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 209.31 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2558 จํานวน 22.22 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 11.88 สาเหตุหลักมาจากผลกําไรที่เกิดขึ้นในงวด 6 เดือนแรกของป 2559

FIRE

| เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559

หน้า 151

สิ่งที่สงมาดวย 5
3. ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจระบบทําความเย็น
CM ประกอบธุรกิจนําเขา จัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ รวมทั้งใหคําปรึกษา
และออกแบบหองเย็น สําหรับอุตสาหกรรมและสินคาเกษตรกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมอาหารแชแข็งเพื่อการสงออก
หองเย็นสําหรับเก็บรักษาเนื้อสัตว ผัก ผลไม ดอกไม ไอศกรีม อุตสาหกรรมประมง เปนตน ดังนั้นการเติบโตในธุรกิจของ
CM จึงขึ้นอยูกับการเติบโตในหลายกลุมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารที่ตองการการควบคุมอุณหภูมิ และ
จะสอดคลองกับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(Gross Domestic Product: GDP)
จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (“สศช.”) เศรษฐกิจไทยในไตร
มาสที่สองของป 2559 ขยายตัวรอยละ 3.5 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของป 2559 และไตรมาสที่สี่ ของป 2558 ที่ขยายตัว
รอยละ 3.2 และรอยละ 2.8 ตามลําดับ และจากรายงานของศูนยวิจัยกสิกรไทย (ฉบับที่ 2676 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558)
พบวา ปจจุบันธุรกิจเชนรานอาหาร ธุรกิจแฟรนไชสรานอาหาร และธุรกิจคาปลีกคาสงอาหาร อาทิ ธุรกิจอาหารญี่ปุน
เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ที่ตองเนนการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบโดยการควบคุมอุณหภูมิมีการเติบโตเปนอยางมากตาม
โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของผูบริโภคใหมีความทันสมัย
และเรงรีบมากขึ้น โดยกลุมธุรกิจอาหารดังกลาวไดมีขยายสาขาและกระจายตัวไปยังพื้นที่และกลุมผูบริโภคใหมๆ ทั้งนี้
จากขอมูลของสมาคมผูคาปลีกไทยระบุวา ธุรกิจคาปลีกคาสงอาหาร (เฉพาะไฮเปอรมารเก็ต ซูเปอรมารเก็ต และราน
สะดวกซื้อ) ณ เดือนตุลาคม 2558 มีจํานวนสาขาสูงถึง 13,843 สาขา เพิ่มสูงขึ้นกวารอยละ 23.9 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป
2555 ซึ่ง มีจํานวน 11,174 สาขา ขณะที่ธุรกิจเชนรา นอาหารและแฟรนไชนรานอาหารก็มีการเปดสาขาใหมๆ ไปยัง
ตางจังหวัดมากขึ้นตามการขยายสาขาของหางสรรพสินคาและพื้นที่คาปลีกรูปแบบตางๆ โดยมีการทองเที่ยวที่ขยายตัว
คอนขางสูงเปนตัวชวยใหการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับการแขงขันทําโปรโมชั่นของรานอาหารหารตางๆ
ซึ่งชวยกระตุนการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ กลุมธุรกิจที่ตองใชความเย็นในการถนอมอาหาร เพื่อรักษาสินคาใหมีความใหมสดเสมอ กลุมธุรกิจ
แปรรูปอาหารแชแ ข็ง เพื่อวางขายในหางคาปลีกขนาดใหญ รวมถึงการนํ า สง วัตถุดิบ เนื้อ สัตวแ ชแ ข็ง ใหรานอาหารมี
แนวโนมที่จะเติบโตขึ้นสอดคลองกัน ประกอบกับรูปแบบการใชชีวิตของคนทํางานรุนใหมที่ตองการรับประทานอาหารที่
ปรุงสุกพรอมกิน (Ready to Eat) แชแข็งมากขึ้น จึงเปนโอกาสของธุรกิจดานระบบทําความเย็นเพื่อการถนอมอาหารมาก
ขึ้น สําหรับการเปด AEC ในป 2558 และการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศกลุม CLMV ทําใหธุรกิจตางมีโอกาสการขยาย
ตลาดสูประเทศเพื่อนบานอื่นในอาเซียน ประเทศไทยซึ่งเปนศูนยกลางการขนสงสินคา ทําใหธุรกิจหองเย็นและธุรกิจศูนย
กระจายสินคามีการขยายตัวคอนขางสูง สงผลดีตอธุรกิจดานระบบทําความเย็นเพื่อการถนอมอาหารที่มีแนวโนมเติบโต
ตามการผลิตอาหารสดและแปรรูปอาหารที่มีแนวโนมเติบโตในเชิงบวกดวย
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1.7.2 ขอมูลโดยสรุปของ QIIS
1. ประวัติความเปนมาที่สําคัญ
QIIS จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 โดยบริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน
เริ่มแรก 3 ลานบาท มีวัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจนําเขา จัดจําหนาย และใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรม
สําหรับระบบพิมพดิจิตอล QIIS ไดรับแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทยใหแกผูผลิตชั้นนําของโลก
หลายราย สําหรับเครื่องพิมพวันที่ผลิต/หมดอายุ และล็อตการผลิต
จากการปรับโครงสรางของ CM เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 CM ไดเขาลงทุนในหุนสามัญของ QIIS ในสัดสวน
รอยละ 100.00 ของหุนที่จดทะเบียนและชําระแลวของ QIIS ทําให QIIS เปนบริษัทยอยของ CM ตั้งแตนั้นเปนตนมา
ปจจุบัน QIIS มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 39,520,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน
3,952,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
QIIS ประกอบธุรกิจนําเขา จัดจําหนาย และใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล เชน เครื่อง
และอุปกรณการพิมพวันเดือนปที่ผลิต/หมดอายุ เครื่องพิมพล็อตการผลิตบนสินคาและบรรจุภัณฑ เครื่องพิมพและระบบ
พิมพ 3 มิติ และเทคโนโลยีการพิมพ UV Inkjet สําหรับงาน QR Code, 2D Code, Variable Data เปนตน และใหบริการ
หลังการขายโดยทีมวิศวกรผูเชี่ยวชาญ โดย QIIS ไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทยสําหรับ
เครื่องและอุปกรณการพิมพวันที่ผลิต/หมดอายุ และล็อตการผลิต เครื่องพิมพระบบ Laser, เครื่องพิมพระบบ Ink Jet
(ประเภทพนหมึกตอเนื่อง ประเภทด็อทใหญ ประเภท Hi-Res) เครื่องพิมพระบบ Thermal Transfer & Hot Print
เครื่องพิมพพรอมติดฉลาก (Print & Apply Labeler) พรอมดวยอุปกรณการพิมพ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทตางๆ จาก
ผูผลิตชั้นนํา ประกอบดวย Domino UK Ltd., ประเทศสหราชอาณาจักร, Marsh Shipping Supply LLC ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, bv Korthofah ประเทศเนเธอรแลนด, API Foils Ltd., ประเทศสหราชอาณาจักร, EDM Corporation
ประเทศญี่ปุน, United RIBtype Company ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
QIIS มีผลิตภัณฑสําหรับเครื่องและอุปกรณการพิมพวันเดือนปที่ผลิต/หมดอายุที่หลากหลาย เชน
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Small Character Ink Jet Printer เปนเครื่องพิมพโดยไมสัมผัสวัตถุหรือผลิตภัณฑ จึงพิมพไดทุกพื้นผิว
ประหยัดคาใชจาย ใชงานงายเหมาะกับหลากหลายอุตสาหกรรม



Hot Roll Printer เหมาะสําหรับงานพิมพ วัน เดือน ป Batch/Lot ที่ความเร็วสูง ประหยัดคาใชจาย และใช
งานไดทนทาน
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Laser Coder เครื่องพิมพดวยแสงเลเชอร ไมตองใชหมึก คาใชจายต่ําสุด ตัวพิมพติดแนน ไมเลอะเลือน
ติดตั้งและดูแลงาย



Print and Apply Labeler เครื่องพิมพและติดฉลากสติ๊กเกอรทํางานไดรอบทิศทาง แปะไดแนนอน
สม่ําเสมอ ทํางานรวมกับเครื่องจักรและไลนการผลิตที่หยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ



Thermal Transfer Overprinter พิมพคมชัดสวยงาม ตัวเล็กใหญได รวมทั้งตราสินคา สัญลักษณ บารโคด
หรือรูปภาพตางๆ เชื่อมตอกับระบบคอมพิวเตอรและโหลดขอมูลไดโดยตรง



Multifeeder เครื่องปอนชิ้นงานประสิทธิภาพสูง ทํางานและควบคุมงาย พรอมระบบตรวจสอบการไมปอน
ชิ้นงาน และชุดนับตัวเลข



Large Character Ink Jet Printer พิมพขอความตางๆที่ขางกลองไดคมชัด สวยงาม มีทั้งรุน Dot ใหญ และ
รุน High Resolution หรือรุนหมึก MEX ชวยลดคาใชจายในการพิมพ/เก็บสต็อกกลอง



Rubber Stamp & Accessories ชุดแสตมปวันที่แบบซับหมึกในตัว หมึกแสตมปพิเศษที่เกาะติดไดดีกับทุก
พื้นผิว Ink Roll และตัวอักษรทองเหลืองหลายรูปแบบ ตามลักษณะการใชงาน



Digital Printing เครื่องพิมพลักษณะ Unique Data Printing สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะกลุม เชน พิมพ
Numbering, พิมพบารโคด, 2D Code, QR Code, Graphic, Address, Transactional Data และอื่นๆ



3D Digital Printing เครื่องพิมพ 3 มิติ เพื่อพิมพชิ้นงานตามแบบเฉพาะของลูกคา สามารถพิมพชิ้นงานที่มี
ความเที่ยงตรงแมนยําสูง สามารถพิมพชิ้นงานที่ใชทดสอบฟงคชั่นการใชงานไดเสมือนจริง จึงสามารถ
ตอบสนองความตองการในหลากหลายกลุมอุตสาหกรรม เชน วงการบรรจุภัณฑ จิวเวลลี่ เครื่องชวยฟง
ทันตกรรม ยานยนต บริษัทออกแบบ และผูใชงานทั่วไป

 คณะกรรมการและผูถือหุน
 คณะกรรมการ QIIS ณ วันที่ 13 มกราคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย
นายวสันต นันทขวาง

ตําแหนง
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน QIISไดแก นายภาคภูมิ วองไพฑูรย นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน นางวลี
รัตน เชื้อบุญชัย นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการสองในสี่คนลงนามและประทับตราสําคัญของบริษัท
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 ผูถือหุน
ณ วั น ที่

29 เมษายน 2559 (วั น ป ด สมุ ด ทะเบี ย นผู ถื อ หุ น ล า สุ ด ) QIIS มี ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน

39,520,000 บาท ทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 39,520,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 3,952,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท โดยมีรายละเอียดผูถือหุน ดังนี้

รายชื่อผูถือหุน

จํานวนหุน (หุน )

รอยละของจํานวน
หุนที่จําหนายได
แลวและของสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด
ของ QIIS

3,951,998

100.00

1.

CM

2.

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

1

0.00

3.

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

1

0.00

3,952,000

100.00

รวม
สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ QIIS

 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ QIIS สําหรับป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของ
ป 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน

ป 2556
ตรวจสอบ
ลานบาท %

ป 2557
ตรวจสอบ
ลานบาท %

ณ วันที่
30 มิถุนายน
ป 2558
ตรวจสอบ
ลานบาท %

25591/
ลานบาท

%

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

14.75

9.90

2.04

1.19

5.04

3.20

11.93

7.04

8.14

5.46

39.15

22.87

5.05

3.21

0.05

0.03

40.56

27.21

36.96

21.59

36.05

22.90

41.80

24.66

3.89

2.61

6.11

3.57

8.77

5.57

9.65

5.69

51.05

34.25

51.05

29.82

52.99

33.67

55.20

32.56

1.82

1.22

1.16

0.68

1.83

1.16

1.02

0.60

80.66 136.47

79.72

109.73

69.71

119.65

70.58

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน

ป 2556
ตรวจสอบ
ลานบาท %

ป 2557
ตรวจสอบ
ลานบาท %

ณ วันที่
30 มิถุนายน
25591/

ป 2558
ตรวจสอบ
ลานบาท %

ลานบาท

%

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน

-

-

-

-

4.17

2.65

4.17

2.46

4.85

3.25

9.67

5.65

12.82

8.14

13.13

7.75

23.05

15.47

14.45

8.44

17.91

11.38

16.42

9.69

-

-

2.53

1.48

4.03

2.56

7.27

4.29

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

0.88

0.59

2.36

1.38

2.42

1.54

1.98

1.17

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

0.05

0.03

5.70

3.33

6.32

4.02

6.90

4.07

19.34 34.71
100.00 171.18

20.28
100.00

ลูกหนี้ระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน
อุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

28.83
149.04

47.67 30.29
157.40 100.00

49.87 29.42
169.52 100.00

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

-

-

13.00

7.59

15.01

9.54

14.74

8.70

31.08

20.85

42.13

24.61

42.49

26.99

45.05

26.58

เงินปนผลคางจาย

-

-

41.10

24.01

-

-

-

-

ภาษีเงินไดคางจาย

2.47

1.66

0.66

0.39

2.17

1.38

0.99

0.58

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

5.48

3.68

3.57

2.09

3.66

2.33

4.92

2.90

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน

39.03

26.19 100.46

58.69

63.33

40.24

65.70

38.76

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

1.47

0.99

4.40

2.57

4.84

3.07

5.14

3.03

-

-

5.66

3.31

6.30

4.00

6.88

4.06

0.99 10.06
27.17 110.52

5.88
64.56

11.14
74.47

7.08
47.31

12.02
77.72

7.09
45.85

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน

1.47
40.50

ทุนที่ออกและชําระแลว

4.00

2.68

39.52

23.09

39.52

25.11

39.52

23.31

สวนเกินมูลคาหุน

9.00

6.04

9.00

5.26

9.00

5.72

9.00

5.31

1.30

0.87

1.30

0.76

1.30

0.83

1.30

0.77

94.24

63.23

10.84

6.33

33.11

21.04

41.98

24.76

กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน

รวมสวนของผูถอื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

ณ วันที่
30 มิถุนายน

25591/
ป 2556
ป 2557
ป 2558
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ลานบาท %
ลานบาท %
ลานบาท %
ลานบาท %
108.54 72.83 60.66
35.44 82.93 52.69 91.80 54.15
149.04 100.00 171.18 100.00 157.40 100.00 169.52 100.00

หมายเหตุ : 1/ ขอมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เปนงบการเงินภายในสําหรับผูบริหาร ซึง่ ไมผานการตรวจสอบหรือ
สอบทานจากผูสอบบัญชี

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

สําหรับงวด 6 เดือน

ป 2557

ม.ค. - มิ.ย.
25591/

ป 2556

ป 2558

ตรวจสอบ
ลานบาท

ตรวจสอบ

%

ลานบาท

%

ตรวจสอบ
ลานบาท

%

ลานบาท

100.0

%
100.0

รายไดจากการขายและบริการ

264.36

0

264.36

100.00

257.57

100.00

129.83

0

ตนทุนขายและบริการ

177.94

67.31

191.22

72.33

166.13

64.50

87.52

67.41

กําไรขั้นตน

86.42

32.69

73.14

27.67

91.44

35.50

42.30

32.58

รายไดอื่น

1.81

0.68

2.52

0.95

2.57

1.00

1.75

1.35

55.37

20.94

57.84

21.88

64.85

25.18

32.85

25.30

6.81

2.58

3.64

1.38

6.73

2.61

2.33

1.79

26.05

9.85

14.18

5.36

22.43

8.71

8.87

6.83

คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายอื่น
กําไรสุทธิสําหรับงวด

หมายเหตุ : 1/ ขอมูลทางการเงินงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เปนงบการเงินภายในสําหรับผูบริหาร ซึ่งไมผานการ
ตรวจสอบหรือสอบทานจากผูสอบบัญชี

 การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ QIIS รวมเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานรวมของ CM และบริษัทยอย ซึ่งพิจารณาไดจากขอ 1.7.1 ขอมูลโดยสรุปของ CM
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3. ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจเครื่องพิมพบรรจุภัณฑ
QIIS ประกอบธุรกิจใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล โดยเนนประเภทเครื่องพิมพวัน
เดือนปที่ผลิต/หมดอายุ ซึ่งอุปกรณดังกลาวมีความสําคัญตอการผลิตและจําหนายสินคาเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในกรณีที่เปนสินคาที่มีวันหมดอายุ โดยจําเปนตองใชในกระบวนการพิมพขอความ/ฉลากบนตัวสินคา เพื่อใหผูบริโภค
ทราบถึงขอมูลที่สําคัญกอนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา อันประกอบดวย วันเดือนปที่ผลิต/หมดอายุ ล็อตการผลิต รวมถึง
รายละเอียดที่เกี่ยวของกับสินคานั้น ๆ เชน ราคา ปริมาณ วิธีใช ขอแนะนํา และคําเตือน เปนตน ดังนั้น การเติบโตในธุรกิจ
ของ QIIS จึงขึ้นอยูกับการเติบโตในหลายกลุมอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่อง
อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง เปนตน นอกจากนี้ การเติบโตของธุรกิจดังกลาวยังสอดคลองกับการเติบโตของ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
เชนกัน
1.8 ขอมูลการประกอบธุรกิจของบริษัทที่คาดวาจะเปนภายหลังการเขาทํารายการ
ชื่อใหมของบริษัท

: บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 1/

ชื่อยอหลักทรัพยใหม

: HARN

ประเภทธุรกิจ

: ดํา เนินธุรกิจเปน ผูนํา เขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรม
อาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบ
ความเย็น รวมทั้งใหคําปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการตางๆ และ
การใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล

ทุนจดทะเบียนและชําระแลวที่คาดวา : 292,250,000 บาท
จะเปนภายหลังการเขาทํารายการ
จํานวนหุนจดทะเบียนและชําระแลวที่ : 584,500,000 หุน
คาดว า จะเป น ภายหลั ง การเข า ทํ า
รายการ
มูลคาที่ตราไว
หมายเหตุ :

1/

:

0.50 บาท ตอหุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท เปน “บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส
จํากัด (มหาชน)” และใชชื่อยอหลักทรัพยวา “HARN”
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โครงสรางการประกอบธุรกิจและการถือหุนของบริษัทกอนและหลังทํารายการ
-

กอนทํารายการ
กลุม นามสกุล
ชาญณรงค

กลุม นามสกุล
สุ ขชัย

29.79%

ผูถ ือหุ นรายอื่น

28.94%

41.27%

บริษัท
ทุนจดทะเบียน 175 ล านบาท
- ผูน ําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบ
ดับเพลิง ปรั บอากาศ สุ ขาภิ บาล
- บริ การงานโครงการติ ดตั้งระบบดับเพลิง
- คณะกรรมการบริ ษ ัทมีจาํ นวนรวมทัง้ สิ้ น 7 ทาน โดยเป็ นกรรมการอิ สระจํานวน 3 ทาน

หลังทํารายการ
กลุมนามสกุล
ชาญณรงค
45.40%

กลุมนามสกุล
สุขชัย
17.34%

กลุมนามสกุล
ตรีเพ็ชร

นายวสันต
นันทขวาง

4.85%

ผูถือหุนรายอื่น

4.81%

บริษัท
ทุนจดทะเบียน 292.25 ลานบาท
- ผูนําเขาและจัด จําหนายผลิตภั ณฑในระบบดั บเพลิง ปรับ
อากาศ สุขาภิ บาล ระบบทําความเย็น
- ใหคํา ปรึก ษา ออกแบบ และติด ตั้งระบบงานตางๆ ในโครงการ
- บริการโซลูชั่นดานวิ ศวกรรมสําหรั บระบบพิมพดิ จิตอล
- คณะกรรมการบริษั ทมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 10 ทาน โดยเปนกรรมการอิ สระจํานวน 4 ทาน
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัทกอนและหลังทํารายการ
-

กอนทํารายการ
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดร. ถกล นันธิราภากร
นายวิรัฐ สุขชัย *
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน *
นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย *
นายภาคภูมิ วองไพฑูรย *
นายโสตถิธร มัลลิกะมาส
นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และผูชวยกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

* กรรมการลําดับที่ 2-5 ตามตารางขางตน เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท โดยกรรมการผูมีอํานาจลง
นามแทนบริษัทสองในสี่คนลงนามรวมกัน
-

หลังทํารายการ
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ดร. ถกล นันธิราภากร
นายวิรัฐ สุขชัย *
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน *
นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย *
นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
นายวสันต นันทขวาง 1/ *
นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 1/ *
ดร. สุพจน เธียรวุฒิ 1/
นายโสตถิธร มัลลิกะมาส
นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ
ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และผูชวยกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ธุรกิจระบบทําความเย็น
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ธุรกิจระบบพิมพดิจิตอล
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 1/ เปนบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อและแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทภายหลังการเขาทํารายการ โดยบริษัทไดเสนอขอ
อนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทในการเพิ่มจํานวนคณะกรรมการของบริษัท 3 ทาน จากจํานวน 7 ทาน เปน 10
ทาน โดยเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร 2 ทาน ไดแก นายวสันต นันทขวาง และนายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร และกรรมการ
อิสระ 1 ทาน คือ นายสุพจน เธียรวุฒิ

* กรรมการลําดับที่ 2-4 และ 6-7 ตามตารางขางตน เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท โดยกรรมการผูมี
อํานาจลงนามแทนบริษัทสองในหาคนลงนามรวมกัน

FIRE

| เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559

หน้า 160

สิ่งที่สงมาดวย 5
โครงสรางการถือหุนของบริษัทกอนและหลังทํารายการ
กอนทํารายการ

หลังทํารายการ2/

(ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559)
รายชื่อผูถือหุน

1.

รอยละของ

จํานวนหุน

จํานวนหุน
ทั้งหมด

จํานวนหุน

จํานวนหุน
ทั้งหมด

- นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

35,067,520

10.02

63,845,441

10.92

- นายเจน ชาญณรงค

33,970,700

9.71

97,229,140

16.63

- บริษัท ไนซ โนเบิล จํากัด

33,020,000

9.43

73,316,475

12.54

- นายหาญ ชาญณรงค

1,000,000

0.29

1,000,000

0.17

- นางประยูรศรี ชาญณรงค

933,900

0.27

933,900

0.16

- นางสาวนพพร ชาญณรงค

287,200

0.08

29,065,144

4.97

104,279,320

29.79

265,390,100

45.40

- นายวิรัฐ สุขชัย

86,568,488

24.73

86,568,488

14.81

- นางนพรัตน สุขชัย

13,000,000

3.71

13,000,000

2.22

- นายวิโรจน สุขชัย

1,730,000

0.49

1,730,000

0.30

- นายวิสุทธิ์ สุขชัย

73,000

0.02

73,000

0.01

101,371,488

28.94

101,371,488

17.34

กลุมนามสกุลชาญณรงค 1/

รวมกลุมนามสกุลชาญณรงค
2.

รอยละของ

กลุมนามสกุลสุขชัย 1/

รวมกลุมนามสกุลสุขชัย
3.

นายประชา พรอมพรชัย

10,994,241

3.14

10,994,241

1.88

4.

นางสาวอุไรรัตน หาญทวีภัทร

6,682,844

1.91

6,682,844

1.14

5.

นายประมวล ชูติกมลธรรม

6,606,500

1.89

6,606,500

1.13

6.

นางอรนภา ชูติกมลธรรม

6,500,000

1.86

6,500,000

1.11

7.

นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

6,051,636

1.73

8,380,117

1.43
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กอนทํารายการ

หลังทํารายการ2/

(ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559)
รายชื่อผูถือหุน

รอยละของ

รอยละของ

จํานวนหุน

จํานวนหุน
ทั้งหมด

จํานวนหุน

จํานวนหุน
ทั้งหมด

- นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

5,026,580

1.44

20,842,442

3.57

- นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร

-

-

7,504,024

1.28

5,026,580

1.44

28,346,466

4.85

นางลีนา รจิตรัตนายิ่ง

4,000,000

1.14

4,000,000

0.68

10. นายชัยวัฒน แตไพสิฐพงษ

3,860,700

1.10

3,860,700

0.66

11. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย

3,838,000

1.10

6,501,925

1.11

12. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท

3,341,760

0.95

3,341,760

0.57

13. นางสาวอุฬาริน ชัญญวงศศักดิ์

17,728

0.01

2,122,508

0.36

14. นายวสันต นันทขวาง

-

-

28,140,000

4.81

15. นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม

-

-

14,832,149

2.54

75.02

497,070,798

85.04

8.

กลุมนามสกุลตรีเพ็ชร 1/

รวมกลุมนามสกุลตรีเพ็ชร
9.

รวมผูถือหุน

262,570,797

ผูถือหุนอื่น

87,429,203

24.98

87,429,203

14.96

350,000,000

100.00

584,500,000

100.00

รวม

หมายเหตุ : 1/ เปนการจัดกลุมผูถือหุนตามนามสกุลเทานั้น โดยผูถือหุนแตละรายมิไดเปนบุคคลตามมาตรา 258 หรือเปน Concert
Party ยกเวน (1) นายหาญ ชาญณรงค นางประยูรศรี ชาญณรงค และ Nice Noble Limited ที่เปนบุคคลตามมาตรา
258 และ/หรือ Concert Party ซึ่งทั้ง 3 รายดังกลาวถือหุนรวมกันเปนสัดสวนรอยละ 9.99 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวของบริษัทกอนทํารายการ (กอนรับโอนกิจการและกอนเพิ่มทุน) และเพิ่มเปนสัดสวนรอยละ 12.87 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวของบริษัทหลังทํารายการ (หลังรับโอนกิจการและหลังเพิ่มทุน) และ (2) นายวิรัฐ สุขชัย และนาง
นพรัตน สุขชัย ที่เปนบุคคลตามมาตรา 258 ซึ่งทั้ง 2 ทานถือหุนรวมกันเปนสัดสวนรอยละ 28.44 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวของบริษัทกอนทํารายการ (กอนรับโอนกิจการและกอนเพิ่มทุน) และลดลงเปนสัดสวนรอยละ 17.03
ของจํานวนหุนที่จาํ หนายไดแลวของบริษัทหลังทํารายการ (หลังรับโอนกิจการและหลังเพิ่มทุน)
2/
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ทั้งนี้ ผูถือหุนของ CM แตละรายจะไดรับหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจากกระบวนการชําระบัญชีภายใตการเลิก
กิจการและแจกจายทรัพยสินของ CM ซึ่งรวมถึงหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234.50 ลานหุน ที่ CM ไดรับเปน
คาตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM ใหแกบริษัท โดยการไดมาซึ่งหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทมาภายใต
กระบวนการโอนกิจการดังกลาว ไมทําใหผูถือหุนของ CM รายใดถือหุนของบริษัทในจํานวนที่เทากับหรือมากกวารอยละ
25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทหรือสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน
2. ขอมูลโดยสรุปของ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้
3. ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการตอบริษัทจดทะเบียน
3.1 วัตถุประสงคและความจําเปนในการเขาทํารายการ
บริษัทมีความประสงคที่จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก CM ซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชนทั้งหมดที่มีในสินทรัพย
และหุนสามัญของ QIIS ที่ถือหุนโดย CM รอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด
(Entire Business Transfer) โดยบริษัทจะชําระคาโอนกิจการใหแก CM มูลคา 614,390,000 บาท เปนหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาหุนละ 2.62 บาท โดยภายหลังการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ CM แลว CM จะดําเนินการเลิกกิจการและแจกจายทรัพยสิน รวมถึงหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนดังกลาว
ตามกระบวนการชําระบัญชีตอไป ซึ่งภายหลังการรับโอนกิจการของ CM แลว จะทําให QIIS มีสถานะเปนบริษัทยอยของ
บริษัท ซึ่ง QIIS จะโอนกิจการทั้งหมดของ QIIS ใหแกบริษัท และจะเลิกกิจการ เขาสูกระบวนการชําระบัญชีตอไป
ภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังคงประกอบธุรกิจนําเขา และจําหนายสินคา
ประเภทวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้งใหบริการงานโครงการ
ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิง ซึ่งเปนธุรกิจในปจจุบันของบริษัทตอไป อีกทั้งจะประกอบธุรกิจเพิ่มเติมในสวนที่รับโอนมา
จาก CM และ QIIS ไดแก ธุรกิจนําเขาและจําหนายสินคาในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ เชน ทอทองแดงและขอตอ
ทองแดง น้ํายาทําความเย็น คอมเพรสเซอร คอยลเย็น อุปกรณควบคุมการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ อุปกรณประหยัดพลังงาน
และอุปกรณควบคุมความดัน เปนตน รวมทั้งใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล ที่เกี่ยวของกับระบบ
บรรจุภัณฑในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเครื่องพิมพวันหมดอายุ เครื่องพิมพขอความบนบรรจุภัณฑ เปนตน ซึ่งจะทําให
ธุรกิจและผลิตภัณฑของบริษัทมีความหลากหลายมากขึ้น และแตละธุรกิจสามารถสงเสริมเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได
บริษัทจะมีกลุมผูถือหุนรายใหมที่แตเดิมเปนผูถือหุนของ CM เขามาเปนผูถือหุนในบริษัทเพิ่มเติมจากการทํา
รายการในครั้งนี้ ภายหลังที่มีการเลิกประกอบกิจการและชําระบัญชีของ CM แลว ซึ่งผูถือหุนใหญบางรายของ CM เปนผู
ถือหุนรายใหญและ/หรือกรรมการของบริษัทในปจจุบันอยูแลว และจะแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุดเดิมของ CM
และ QIIS รวม 2 ทาน เขารวมเปนกรรมการและผูบริหารเพิ่มเติมในบริษัท เพื่อใหเหมาะสมกับโครงสรางธุรกิจของบริษัทที่
มีธุรกิจและผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังชวยใหเกิดความตอเนื่อง คลองตัว และมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งจะ
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แตงตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ทาน เพื่อใหบริษัทมีจํานวนกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัท สามารถถวงดุลอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS ในครั้งนี้ เปนการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณในธุรกิจเปนเวลานาน รวมทั้งเปนกิจการที่มีเสถียรภาพดานรายไดและมีกําไรอยางตอเนื่อง
บริษัทจะมีธุรกิจที่หลากหลายเพิ่มขึ้นทันที มีผลิตภัณฑในกลุมวิศวกรรมอาคารที่ครบวงจรมากขึ้น มีฐานลูกคาเพิ่มขึ้นทันที
และกระจายไปในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งชวยเพิ่มโอกาสการขยายตลาดทั้งในและตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งบริษัทจะมีฐานะการเงินที่แข็งแกรงขึ้น มีขนาดธุรกิจใหญขึ้นทั้งในดานสินทรัพย ทุน มูลคาตลาด รายได และกําไร
สุทธิ อีกทั้งยังสามารถกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง
ลดคาใชจายในการดําเนินงานบางสวนจากการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อประโยชนสูงสุด ซึ่งจะชวยเพิ่มความแข็งแกรงและ
ศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจใหกับบริษัท ตลอดจนสรางโอกาสในการเพิ่มมูลคาจากการรวมธุรกิจ (Synergy) และการ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคต
3.2 ขอดีขอดอยระหวางการทํารายการกับการไมทํารายการ
(1) ขอดีของการทํารายการ
1) เปนการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ และมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน
การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS เปนการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดีใน
อนาคต เนื่องจาก CM และ QIIS ตางเปนบริษัทที่มีรายไดและผลการดําเนินงานที่ดี โดยในป 2556 - 2558 และ งวด 6
เดือนแรกของป 2559 CM (ไมรวมบริษัทยอย) มีรายไดรวม 272.93 ลานบาท 305.51 ลานบาท 261.59 ลานบาท และ
146.05 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 39.34 ลานบาท 36.86 ลานบาท 32.28 ลานบาท และ 13.34 ลานบาท ตามลําดับ
QIIS มีรายไดรวม 266.17 ลานบาท 266.88 ลานบาท 260.14 ลานบาท และ 131.58 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 26.05
ลานบาท 14.18 ลานบาท 22.43ลานบาท และ 8.87 ลานบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 CM และ QIIS
มีหนี้สินรวม จํานวน 132.40 ลานบาท สวนใหญเปนหนี้สินหมุนเวียนประเภทเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ซึ่งเปนหนี้สินที่
ไมมีภาระดอกเบี้ย โดยเปนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพียง 14.75 ลานบาท ประกอบกับศักยภาพ ความพรอม และ
ประสบการณในการดําเนินธุรกิจของ CM และ QIIS ที่มีอยูในปจจุบัน อาทิ บุคลากร : มีทีมผูบริหารและเจาหนาที่ที่มี
ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจมาเปนเวลานาน โดยเฉพาะผูบริหารระดับสูงมีประสบการณในธุรกิจมาก
วา 20 ป ผลิตภัณฑ : เปนผูนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของลูกคา ฐานลูกคา : มี
ฐานลู กคา จํานวนมากทั้ งที่เปนผูรับเหมาโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ที่เปนผูใ ช
ผลิตภัณฑโดยตรง (End user) โดยมีความสัมพันธที่ดีและมีการติดตอคาขายกับกลุมลูกคาดังกลาวอยางตอเนื่อง สงผล
ใหภายหลังการเขาทํารายการในครั้งนี้ บริษัทมีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน
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2) มีรายได กําไรสุทธิ และขนาดธุรกิจเพิ่มขึ้นทันที
ภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ซึ่งรวมถึงหุนของ QIIS ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจด
ทะเบียนของ QIIS (หรือการรับโอนกิจการทั้งหมดของ QIIS ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM
มาแลว) จะทําใหบริษัทมีรายไดรวมและกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นทันทีอยางมีนัยสําคัญ จากการนํารายไดและผลการดําเนินงาน
ของ CM และ QIIS มาเปนของบริษัท ซึ่งที่ผานมา CM และ QIIS มีกิจการที่มั่นคง มีกําไรจากการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
โดยในป 2558 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 CM และบริษัทยอย (บริษัทยอย หมายถึง QIIS ซึ่งปจจุบัน
ถือหุนโดย CM รอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS) มีรายไดรวมประมาณ 0.89 - 0.94 เทาของรายไดรวมของ
บริษัท และมีกําไรสุทธิประมาณ 1.18 -1.40 เทา ของกําไรสุทธิของบริษัท รายละเอียดมีดังนี้
บริษัท

(หนวย : ลานบาท)

กอนทํารายการ
CM และบริษัทยอย

หลังทํารายการ
ขอมูลทางการเงินรวมเสมือนของ
บริษัท
ป 2558
ม.ค.-มิ.ย. 2559

ป 2558

ม.ค.-มิ.ย.
2559

ป 2558

ม.ค.-มิ.ย.
2559

รายไดรวม

582.95

291.93

519.14

274.52

1,093.72

565.45

กําไรสุทธิ

46.20

15.82

54.71

22.21

100.91

38.03

สินทรัพย

569.01

527.64

315.19

341.71

1,369.89

1,352.46

หนี้สิน

117.21

95.02

128.10

132.40

247.89

227.43

ทุนจดทะเบียน

175.00

175.00

98.80

98.80

292.25

292.25

สวนของผูถือหุน

451.80

432.61

187.09

209.31

1,122.00

1,125.03

การรวมผลการดําเนินงานของ CM และบริษัทยอย เขามาในบริษัท จะทําใหบริษัทมีรายไดและกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น
โดยอางอิงจากขอมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทในป 2558 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เมื่อรวม
ผลการดําเนินงานของ CM และบริษัทยอยเขามาในบริษัทแลว บริษัทจะมีรายไดรวมเพิ่มขึ้นจาก 582.95 ลานบาท และ
291.93 ลานบาท เปน 1,093.72 ลานบาท และ 565.45 ลานบาท ตามลําดับ และมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 46.20 ลานบาท
และ 15.82 ลานบาท เปน 100.91 ลานบาท และ 38.03 ลานบาท ตามลําดับ
บริษัทจะมีขนาดของสินทรัพยและทุนที่เพิ่มขึ้น จากการรวมฐานะการเงินของ CM และบริษัทยอย เขามาใน
บริษัท โดยอางอิงจากขอมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทจะมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น
จาก 527.64 ลานบาท เปนประมาณ 1,352.46 ลานบาท มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากการออกหุนสามัญใหมเพื่อชําระเปน
คาตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จากจํานวน 175.00 ลานบาท เปน 292.25 ลานบาท และมีสวน
ของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 432.61 ลานบาท เปน 1,125.03 ลานบาท ในขณะที่เมื่อรวมหนี้สินรวมของบริษัทกับหนี้สินรวม
ของ CM และบริษัทยอย แลวจะยังอยูในระดับที่ต่ํา โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตามขอมูลทางการเงินรวมเสมือนของ
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บริษัท จะมีหนี้สินรวม 227.43 ลานบาท และมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.20 เทา ซึ่งต่ํากวาขอกําหนดของสถาบัน
การที่ใหวงเงินสินเชื่อแกบริษัท ที่กําหนดใหบริษัทตองดํารงอัตราสวนหนี้สินตอทุนไมเกิน 1.5 : 1
นอกจากนี้ บริษัทจะมีมูลคาตลาดของหุน (Market Capitalization) เพิ่มขึ้นจากปจจุบัน โดยคํานวณจากสมมติฐานที่
อางอิงราคาหุนของบริษัทจากราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาหุนละ 2.62 บาท บริษัทจะมีมูลคาตลาดเพิ่มขึ้น
จาก 917 ลานบาท (คํานวณจากราคาหุนที่เทากับ 2.62 บาทตอหุน x จํานวนหุนในปจจุบันที่เทากับ 350 ลานหุน) เปน
1,531.39 ลานบาท (คํานวณจากราคาหุนที่เทากับ 2.62 บาทตอหุน x จํานวนหุนภายหลังการเพิ่มทุนที่เทากับ 584.50
ลานหุน) หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 67 ซึ่งคาดวาจะสงผลใหหุนของบริษัทเปนที่สนใจของนักลงทุนมากขึ้น และอาจ
สงผลดีตอราคาหุนของบริษัทในระยะยาว
3) เพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑใหครบวงจรมากขึ้น
การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS จะทําใหบริษัทสามารถขยายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑให
หลากหลายมากขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จะทําใหบริษัทมีผลิตภัณฑในกลุม
วิศวกรรมอาคารที่หลากหลาย ไดแก ผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล และระบบทําความเย็น ซึ่ง
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรมากขึ้น และชวยสรางความสามารถในการแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัท และ CM ตางก็มีกลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนผูรับเหมางานและที่ปรึกษางานระบบ
วิศวกรรมในอาคารตางๆ และกลุมลูกคาอุตสาหกรรมตางๆ เชนเดียวกันอยูแลว อีกทั้งการรับโอนกิจการทั้งหมดของ QIIS
ยังทําใหบริษัทสามารถขยายไปในธุรกิจการใหบริการโซลูชั่นดานงานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล ซึ่งเปนธุรกิจที่
คอนขางแตกตางจากธุรกิจในระบบดับเพลิงซึ่งเปนธุรกิจหลักในปจจุบันของบริษัท
นอกจากนี้ การเขาทํารายการในครั้งนี้ บริษัทสามารถขยายธุรกิจไดทันทีและรวดเร็วกวาการเริ่มลงทุนใหมดวย
ตัว เองที่จะตอ งใช เ วลาในการศึ ก ษาธุร กิจ การพั ฒ นาบุค ลากร การสร า งสมความเชี่ ย วชาญ ประสบการณ ใ นธุ รกิ จ
ตลอดจนการสรางฐานลูกคาจนเปนที่ยอมรับ อีกทั้งยังอาจมีความเสี่ยงจากความไมแนนอนในการพัฒนาธุรกิจใหประสบ
ความสําเร็จได
4) เพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกคา
บริษัทจะสามารถเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกคาเพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนฐานขอมูลของลูกคาระหวางกัน
การขายผลิตภัณฑแบบองครวมที่เชื่อมโยงสอดคลองกับความตองการของลูกคาเพื่อนําเสนอสินคาที่หลากหลายเกี่ยว
เนื่องกันใหแกลูกคาไดอยางครบวงจรมากขึ้น กลาวคือ ผลิตภัณฑของบริษัท และ CM ตางก็เปนสินคาและอุปกรณใน
ระบบวิศวกรรมอาคาร และมีลูกคาหลักเปนกลุมผูรับเหมางานระบบวิศวกรรมอาคารซึ่งเปนผูจัดหาและติดตั้งสินคาใหกับ
เจาของโครงการกอสรางตางๆ โดยผูรับเหมางานระบบบางรายเปนลูกคาของทั้งบริษัทและ CM อยูแลว ซึ่งบริษัท และ CM
เปนผูมีรายชื่อใน Vendor List และมีสิทธิที่จะขายสินคาหรือรวมประมูลงานกับผูรับเหมาดังกลาวได ซึ่งในทางปฏิบัติ
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บริษัท และ CM สามารถแนะนําธุรกิจหรือลูกคาใหแกกันและกันได เนื่องจากโครงการกอสรางอาคารสวนใหญมักมีการ
ติดตั้งทั้งระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล และระบบทําความเย็น ซึ่งเปนสินคาที่ทั้งบริษัท และ CM นําเขาและจัด
จําหนาย ดังนั้น จึงทําใหบริษัทมีโอกาสที่ขยายฐานลูกคาไปยังกลุมลูกคาของ CM ดวยการขายผลิตภัณฑในระบบ
ดับเพลิงเพิ่มเติมใหกับผูรับเหมาซึ่งเปนลูกคาของ CM ควบคูไปกับการขายผลิตภัณฑระบบทําความเย็นและปรับอากาศ
ของ CM รวมทั้งยังสามารถขายผลิตภัณฑของบริษัท ใหกับกลุมลูกคาของ QIIS ซึ่งเปนโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ที่
ตองการกอสราง ขยายหรือตอเติมโรงงาน ซึ่งตองมีการติดตั้งระบบดับเพลิงหรือปองกันอัคคีภัยเพิ่มเติม
นอกจากนี้ บริษัทสามารถขยายชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบทําความเย็นและปรับอากาศของ CM
ไปยั ง กลุ ม ลู ก ค า หลั ก ของบริ ษั ท ที่ เ ป น ผู รั บ เหมางานโครงการขนาดใหญ ไ ด อ ย า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จาก
ความสัมพันธอันดีที่บริษัทมีตอกลุมลูกคาผูรับเหมาดังกลาวซึ่งเปนผูสั่งซื้อผลิตภัณฑระบบดับเพลิงของบริษัทมาเปน
เวลานาน รวมทั้งยังสามารถขายผลิตภัณฑของ CM และ QIIS ใหกับกลุมลูกคาของบริษัทที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง
เปนผูใชงานโดยตรง (End user) นอกเหนือจากการขายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงได ซึ่งรวมถึงการขยายฐานการรับงาน
โครงการติดตั้งงานระบบทําความเย็น ปรับอากาศและสุขาภิบาลเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานระบบดับเพลิง ใหกับกลุม
ลูกคาอุตสาหกรรมซึ่งเปนผูใชงานโดยตรง (End user) อันเปนการเพิ่มความแข็งแกรงในการรับเหมางานโครงการติดตั้ง
ใหกับบริษัทไดอีกดวย
5) กระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
บริษัท CM และ QIIS มีการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑที่ไมซ้ําซอนกัน กลาวคือ บริษัทประกอบธุรกิจนําเขา
และจัดจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ และใหบริการงานโครงการ
ออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงสําหรับอาคารตางๆ ไดแก คอนโดมิเนียม สํานักงาน หางสรรพสินคา โรงพยาบาล และ
โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ เปนตน สําหรับ CM เปนผูนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบทําความเย็นและระบบปรับ
อากาศ ซึ่งเปนสินคาและอุปกรณในงานระบบวิศวกรรมอาคารเชนเดียวกับบริษัท แตมีประเภทและลักษณะการใชงานที่
แตกตางกัน โดยลูกคาของบริษัท และ CM สวนใหญเปนกลุมผูรับเหมากอสราง โดยบริษัทเนนกลุมผูรับเหมางานขนาด
กลางถึงขนาดใหญ ในขณะที่กลุมลูกคาผูรับเหมาของ CM สวนใหญเปนขนาดเล็กรองลงมาจากบริษัท ในสวนกิจการของ
QIIS ประกอบธุรกิจใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล โดยเปนผูนําเขาและจัดจําหนายจําหนาย
สินคาที่เกี่ยวของกับระบบบรรจุภัณฑในโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทเครื่องพิมพวันหมดอายุสินคา เครื่องพิมพขอความ
บนบรรรุภัณฑ เปนตน ลูกคาสวนใหญเปนกลุมลูกคาในอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องดื่ม เปนตน
ดังนั้น การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก CM และ QIIS ในครั้งนี้ จะทําใหบริษัทมีการประกอบธุรกิจที่
หลากหลายมากขึ้น อันจะเปนการกระจายความเสี่ยงจากปจจัยแวดลอมในการทําธุรกิจ ลดการพึ่งพิงกลุมธุรกิจ หรือ
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของรายไดในกรณีที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
ชะลอตัวลง
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6) เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดในตางประเทศมากขึ้น
บริษัทมุงเนนการขยายตลาดสินคาในประเทศเพื่อนบาน เชน กัมพูชา เวียดนาม เปนตน ซึ่งภายหลังการรับโอน
กิจการแลว บริษัทจะมีผลิตภัณฑที่จัดจําหนายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑของ CM ไดแก อุปกรณในระบบทําความเย็น
และปรับอากาศ ซึ่งมีความตองการสูงในประเทศดังกลาว จึงเปนโอกาสที่ดีในการขยายตลาดตางประเทศของบริษัท
เนื่องจากความไดเปรียบในการแขงขันจากการมีสินคาในกลุมที่หลากหลายและเปนที่ตองการของตลาด
7) ลดคาใชจายในการดําเนินงานบางสวนจากการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด
การรับโอนกิจการในครั้งนี้ บริษัทจะรับโอนบุคลากรทั้งหมดของ CM และ QIIS มาดวย ซึ่งเปนบุคลากรที่มี
คุณ ภาพ มี ประสบการณใ นธุรกิจมาเป นเวลานาน สงผลใหบ ริษัท มีบุคลากรคุณ ภาพเพิ่มขึ้น สามารถจัดสรรและใช
ทรัพยากรบุคคลรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เชน สามารถลดบุคลากรในสวนงานสนับสนุนบางงานที่ซ้ําซอนกัน
เพื่อไปเสริมในตําแหนงงานอื่นที่ยังขาดแคลนบุคลากร หรือการใชบุคลากรในสวนงานขาย งานโครงการติดตั้งระบบตางๆ
รวมกัน ซึ่งบุคลากรดังกลาวสวนใหญมีพื้นฐานความรูดานวิศวกรรมเครื่องกลและสิ่งแวดลอมเปนหลักเชนเดียวกัน ทําให
งายตอการจัดสรรและใชบุคลากรรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมทั้งบริษัทอาจมีการ
แบงสรรปนสวนทรัพยากรอื่นๆ ที่สามารถใชรวมกันไดอีก เชน รถขนสงสินคา คลังสินคา ซึ่งจะทําใหการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทมีประสิทธิภาพ ชวยประหยัดตนทุนและคาใชจายที่ซ้ําซอนกันได
นอกจากนี้ ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS แลว จะมีผลใหรายการระหวางกันของบริษัท
กับ CM และ QIIS มีผลยกเลิกโดยทันที ไดแก สัญญาใหบริการงานสนับสนุน ซึ่งบริษัทเปนผูใหบริการงานธุรการ (คา
ไฟฟา น้ําประปา คาทําความสะอาด) คาบริการจัดสงเอกสาร คาบริการรักษาความปลอดภัย แก CM และ QIIS โดยในป
2559 มีอัตราคาบริการที่ทําสัญญากับ CM เทากับ 105,000 บาทตอเดือน และ QIIS เทากับ 230,000 บาทตอเดือน
8) ผูถือหุนเดิมของบริษัทไมไดรับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน
การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234.50 ลานหุน ในราคาเสนอขายหุนละ 2.62 บาท
เพื่อชําระเปนคาตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จะไมทําใหผูถือหุนเดิมของบริษัทไดรับผลกระทบจาก
การลดลงของราคาหุน เนื่องจากราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวสูงกวาราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
บริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 15 วันทําการกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหบริษัทซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM (วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559) ที่เทากับ 2.56
บาทตอหุน
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(2)

ขอดอยของการทํารายการ

1) ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนและสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิมจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
บุคคลในวงจํากัด (Control Dilution Effect)
การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก CM เพื่อชําระเปนคาตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด
ของ CM จํานวน 234.50 ลานหุน ในราคาเสนอขายหุนละ 2.62 บาท หรือมีมูลคารวมเทากับ 614.39 ลานบาท จะทําใหผู
ถือหุนเดิมของบริษัทไดรับผลกระทบจากการลดลงของสัดสวนการถือหุนและสิทธิออกเสียง (Control Dilution) โดย
ภายหลัง CM โอนกิจการทั้งหมดใหแกบริษัทแลว CM จะจดทะเบียนเลิกกิจการและชําระบัญชีตอไป หุนสามัญของบริษัท
ที่ CM ไดรับจากการชําระคาโอนกิจการทั้งหมดของ CM ใหแกบริษัท จะถูกจัดสรรเปนการคืนทุนใหแกผูถือหุนของ CM
ตอไป
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234.50 ลานหุน จัดสรรเปนการเฉพาะเจาะจงใหแก CM เพื่อชําระ
เปนคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ทําใหผูถือหุนเดิมของบริษัทมีสัดสวนการถือหุนและสิทธิออกเสียงลดลง
เทากับรอยละ 40.12 ดังนี้
การลดลงของสัดสวนการถือหุนและสิทธิออกเสียง

=

1 - (จํานวนหุนเดิม / จํานวนหุนหลังเพิ่มทุน)

=

1 - (350.00 ลานหุน / 584.50 ลานหุน)

=

- 40.12%

อยางไรก็ตาม ผูถือหุนเดิมของบริษัทบางรายที่เปนผูถือหุนของ CM ดวย และไดรับจัดสรรหุนของบริษัทจากการ
คืนทุนของ CM จะไมไดรับผลกระทบจากการลดลงสัดสวนการถือหุนและสิทธิออกเสียงตามจํานวนที่กลาวขางตน ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมดังกลาว ขึ้นอยูกับจํานวนหุนของบริษัทที่จะไดรับจากการคืน
ทุนของ CM ซึ่งจะถูกจัดสรรหุนตามสัดสวนการถือหุนใน CM
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ผูถือหุน

กอนเพิ่มทุนและรับโอนกิจการ
(ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559)

จํานวนหุน ที่ถือ สัดสวน (%)

1. กลุมนามสกุลชาญณรงค
2. กลุมนามสกุลสุขชัย

104,279,320

29.79

หลังเพิ่มทุน รับโอนกิจการและจัดสรรหุนของบริษัท
ใหแก
ผูถือหุนของ CM ตามสัดสวน ภายใตกระบวนการโอน
กิจการ
จํานวนหุน ที่
สัดสวน (%) เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) (%)
ถือ
45.40

15.61

17.34

(11.61)

265,390,100

101,371,488

28.94

101,371,488

3. กลุมนามสกุลตรีเพ็ชร

5,026,580

1.44

28,346,466

4.85

3.41

4. นายวสันต นันทขวาง

-

-

28,140,000

4.81

4.81

139,322,612

39.83

161,251,946

27.60

(12.21)

350,000,000

100.00

584,500,000

100.00

0.00

5. ผูถ ือหุนเดิมอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระเปนคาตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM
จะทําใหผูถือหุนเดิม (หากไมนับสวนที่ผูถือหุนเดิมบางรายจะไดหุนเพิ่มทุนของบริษัทในฐานะที่เปนผูถือหุนของ CM ดวย)
มีสัดสวนการถือหุนและสิทธิในการออกเสียงในบริษัทลดลงรอยละ 40.12 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทภายหลัง
การเพิ่มทุน โดยผูถือหุนเดิมของบริษัทที่ถือหุนใน CM ดวย บางรายจะมีสัดสวนการถือหุนและสิทธิออกเสียงในบริษัท
เพิ่มขึ้น ไดแ ก กลุมนามสกุล ชาญณรงค กลุมนามสกุลตรีเพ็ชร รวมทั้ ง บริษัท จะมีผูถือ หุน รายใหม ไดแ ก นายวสัน ต
นันทขวาง ซึ่งปจจุบันเปนผูถือหุนใน CM แตไมไดถือหุนในบริษัท โดยผูถือหุนดังกลาวจะมีสัดสวนการถือหุนและสิทธิใน
การออกเสียงในบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมที่สัดสวนรอยละ 29.79 รอยละ 1.44 และรอยละ 0 เปนรอยละ 45.40 รอยละ 4.85
และรอยละ 4.81 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน ตามลําดับ
นอกจากนี้ บริษัทจะมีสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายยอย (Free Float) ลดลง จากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด คือ CM ซึ่งผลกระทบดังกลาว แสดงตัวอยางการคํานวณโดยอางอิงขอมูลผูถือหุนรายยอยของ
บริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2559) ที่มีจํานวนผูถือหุนรายยอย 2,093 ราย ถือหุนรวมกันเทากับรอยละ 33.73 ของทุนชําระแลวของบริษัท ซึ่งภายหลัง
การเพิ่มทุนจะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายยอยลดลงเหลือรอยละ 20.20 ของทุนชําระแลวของบริษัท แตทั้งนี้
สัดสวนดังกลาวยังสูงกวาตามเกณฑคุณสมบัติการดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียน ที่กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองมี
ผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 150 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 15 ของทุนชําระแลว
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อยางไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจากการทํารายการในครั้งนี้ ไมมีผลกระทบตอ
การลดลงของสวนแบงกําไรและการลดลงของราคาหุน ดังนี้
- ผลกระทบตอการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Dilution Effect)
บริษัทจะนําผลการดําเนินงานของ CM และบริษัทยอย เขามารวมในบริษัทภายหลังจากการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ CM ซึ่งจะทําใหบริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในการวิเคราะหผลกระทบตอการลดลงของสวนแบงกําไรจาก
การเพิ่มทุนในกรณีนี้ จึงควรพิจารณาโดยเปรียบเทียบกําไรสุทธิของบริษัทที่เกิดขึ้นจริงกับกําไรสุทธิจากขอมูลทางการเงิน
รวมเสมือนของบริษัท ซึ่งจะเห็นวาไมมีผลกระทบจากการลดลงของสวนแบงกําไรของบริษัท ดังนี้

กอนเพิ่มทุนและรับโอนกิจการ
งบการเงินทีเ่ กิดขึ้นจริง
(1 ก.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2559)

หลังเพิ่มทุนและรับโอนกิจการ
ขอมูลงบการเงินรวมเสมือน
(1 ก.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2559)

กําไรสุทธิ (ลานบาท)

35.82

90.77

จํานวนหุน (ลานหุน)

350.00

584.50

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

0.1024

0.1553

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)

51.66%

ดังนั้น การรับโอนกิจการและการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก CM จะไมสงผลใหเกิดการลดลงของกําไรสุทธิ
ตอหุน (Earning per Share) ของบริษัท เนื่องจากกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทหลังการเพิ่มทุนและรับโอนกิจการ จะสูงกวา
กําไรสุทธิกอนเพิ่มทุนและรับโอนกิจการ
-

ผลกระทบตอการลดลงของราคาหุน (Price Dilution Effect)
เนื่องจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายที่เทากับ 2.62 บาทตอหุน ซึ่งสูงกวาราคาตลาด

ของหุนของบริษัทที่เทากับ 2.56 บาท (ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559) จึงไมนาจะมีผลกระทบตอการลดลงของราคาหุนของบริษัท
2) ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของ CM และ QIIS ภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการไมเปนไปตามที่
คาดการณไว
กรณีที่ผลการดําเนินงานของ CM และ QIIS ภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการไมเปนไปตามที่คาดการณไว ซึ่ง
อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เชน การปรับตัวเพิ่มขึ้นของตนทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน การชะลอตัวของภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ เปนตน กรณีดังกลาวอาจสงผลใหผล
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การดําเนินงานของ CM และ QIIS ไมเปนไปตามที่คาดการณไว และอาจทําใหผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจะไดรับ
จริงลดลงจากที่ไดคาดหวังไว
อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีความมั่นใจในศักยภาพของ CM และ QIIS เนื่องจากมีผลิตภัณฑที่คลายคลึงและเสริม
กันกับธุรกิจของบริษัท ทั้งดานประเภทผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และความตอเนื่องในกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกันได
ประกอบกับทั้งสองกิจการกอตั้งและประกอบธุรกิจมายาวนาน มีผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเนื่อง มีเครื่องหมาย
การคาที่เปนที่รูจัก และมีความสัมพันธที่ดีตอลูกคาและคูคา
3) ความเสี่ยงดานพนักงาน
บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากความแตกตางของระบบงาน การบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมองคกร
ของแตละบริษัท ที่ทําใหภายหลังการรวมกันแลวมีประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ลดลง หรืออาจมีคาใชจายเพิ่มขึ้นเพื่อการ
แกไขปรับปรุงในเรื่องดังกลาว นอกจากนี้ ในการโอนยายพนักงานตามธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด จาก CM และ QIIS
มายังบริษัท จะตองนับอายุงานของพนักงานที่โอนมาตอจากอายุงานเดิม และจะตองจัดใหมีขอตกลงการวาจางงาน
ขอบังคับการทํางาน และสวัสดิการที่ไมดอยลงไปกวาเดิม ซึ่งในกรณีที่พนักงานของบริษัทไดรับสิทธิประโยชนดังกลาวดอย
กวาพนักงานของ CM และ QIIS อาจทําใหเกิดขอขัดแยงจนเปนเหตุใหบริษัทตองปรับปรุงสิทธิประโยชนตางๆ ใหเทาเทียม
กัน ซึ่งอาจมีผลใหบริษัทมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทมีความเห็นวาในปจจุบันสัญญาจางงาน ขอบังคับการทํางาน สวัสดิการ และ
สิทธิประโยชนตางๆของพนักงานของบริษัท CM และ QIIS ไมมีหลักเกณฑที่แตกตางกัน
4) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแยงทางผลประโยชนจากการรับโอนสิทธิภายใตสัญญาเชาที่ทํากับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ปจจุบัน CM และ QIIS มีรายการระหวางกันจากการทําสัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน / คลังสินคา / รถยนต กับ
บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด และนายเจน ชาญณรงค (ผูใหเชา) ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยมีมูลคาของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว (รวมของ CM และ QIIS) ในป 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 มีจํานวนประมาณ
3.94 ลานบาท และ 2.47 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทจะรับโอนสิทธิภายใตสัญญาเชาของ CM และ QIIS มายังบริษัท
ดังนั้น จะทําใหบริษัทมีมูลคาการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทคาดวาภายหลังการรับโอนกิจการแลวรายการระหวางกันดังกลาวยังคงเกิดขึ้นตอไป โดยการทํา
รายการระหวางกันบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง
และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการทํารายการระหวางกันของตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อปองกันมิใหเกิด
ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ไ ด จึ ง ทํ า ให มั่ น ใจว า การทํ า รายการระหว า งกั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ค วามจํ า เป น และมี ค วาม
สมเหตุสมผล เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย
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5) ความเสี่ยงที่เงื่อนไขบังคับกอนการทํารายการไมบรรลุผลสําเร็จ
เนื่องจากสัญญาโอนกิจการไดกําหนดเงื่อนไขบังคับกอนที่คูสัญญาทั้งสองฝายตองดําเนินการใหบรรลุสําเร็จ
กอนเขาทํารายการที่สําคัญ ไดแก การไดรับอนุมัติใหเขาทํารายการจากที่ประชุมผูถือหุนของทั้งบริษัท และ CM การไดรับ
อนุมัติจากตลาดหลักทรัพยในการรับหลักทรัพยใหม การไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
แกบุคคลในวงจํากัด คือ CM และการไดรับความยินยอมจากสถาบันการเงินที่ใหวงเงินสินเชื่อแกบริษัท ใหบริษัทเขาทํา
รายการได เปนตน ดังนั้น กรณีเงื่อนไขบังคับกอนขอหนึ่งขอใดไมบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งเปนเหตุใหบริษัทไมสามารถซื้อและรับ
โอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS ได บริษัทตองจายคาใชจายที่เกี่ยวของกับการเขาทํารายการโดยสูญเปลา เชน
คาธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาดานภาษี ผูประเมินมูลคาสินทรัพย ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ เปนตน
ทั้งนี้ ในการยื่นคําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหม (Relisting) กับตลาดหลักทรัพย เพื่อใหตลาดหลักทรัพย
พิจารณารับ หุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพ ยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทได แตง ตั้งใหบ ริษัทหลักทรัพ ย
ธนชาต จํากัด (มหาชน) เปนที่ปรึกษาทางการเงินในการยื่นคําขอจดทะเบียนหลักทรัพยใหมกับตลาดหลักทรัพย และ
ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนดังกลาว ซึ่งจากการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท (ภายหลัง
การรับโอนกิจการ) ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียน การเปดเผย
สารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย และการเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ”
พ.ศ. 2558 (“เกณฑการรับหลักทรัพยใหม”) แลวเห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติอันไดแก คุณสมบัติของหุนสามัญ ทุนชําระแลว
การกระจายการถือหุนรายยอย ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน การบริหารงาน การกํากับดูแลและการควบคุมภายใน
ความขัดแยงทางผลประโยชน งบการเงินและผูสอบบัญชี กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนไปตามเกณฑการรับหลักทรัพยใหม
ซึ่งสรุปไดดังตอไปนี้
คุณสมบัติตามเกณฑการรับหลักทรัพยใหม
1. คุณสมบัติของหุนสามัญ
1.1 ชําระเต็มมูลคาแลวทั้งหมด
1.2 ระบุชื่อผูถือ
1.3 ไมมีขอ จํากัดในการโอนหุนสามัญ ยกเวน
ขอจํากัดที่เปนไปตามกฎหมาย และตองระบุไวใน
ขอบังคับบริษัท

เหตุผลสนับสนุน
1. คุณสมบัติของหุนสามัญ
- ณ วันที่ 12 กันยายน 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 175 ลานบาท โดย
ชําระเต็มมูลคาแลวทั้งหมด
- หุนสามัญของบริษัทเปนหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือ
- ไมมีขอจํากัดในการโอนหุนสามัญ และหุนที่ถือโดยคนตางดาวในขณะ
ใดขณะหนึ่งตองมีจํานวนรวมกันไมเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด การโอนหุนรายใดที่จะทําใหอัตราสวนการถือหุน
ของคนตางดาวของบริษัทเกินอัตราสวนขางตน บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอน
หุนของบริษัทรายนั้นได
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2. คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ
2.1 สถานะ
- เปนบริษัทมหาชนจํากัดหรือนิติบุคคลที่มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

เหตุผลสนับสนุน
2. คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ
2.1 สถานะ
บริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 และไดจดทะเบียนเปนบริษัท
มหาชนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

2.2 ทุนชําระแลว
- มีทุนชําระแลวเฉพาะหุนสามัญไมนอยกวา
20 ลานบาท

2.2 ทุนชําระแลว
ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 175 ลานบาท ทั้งนี้
ภายหลังการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ
CM บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเทากับ 292.25 ลานบาท

2.3 การกระจายการถือหุนรายยอย

2.3 การกระจายการถือหุนรายยอย

- มีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอ ยกวา 300 ราย

อางอิงแบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 17

ถือหุนรวมกันไมนอ ยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว

มีนาคม 2559* บริษัทมีผูถือหุนสามัญรายยอยจํานวน 2,093 ราย และถือหุน

และผูถ อื หุนดังกลาวแตละรายถือหุนไมนอยกวา 1

รวมกันรอยละ 33.73 ของทุนชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายถือหุน

หนวยการซื้อขาย และจํานวนผูที่เสนอขายรวมแลว

ไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย

ตองไมนอยกวารอยละ 15 ของทุนชําระแลว

* ที่มา : www.set.or.th

2.4 ผลการดําเนินงาน

2.4 ผลการดําเนินงาน

- บริษัทมีการดําเนินงานภายใตการจัดการของ

- การบริหารจัดการ

ผูบริหารสวนใหญกลุมเดียวกันมาอยางตอเนื่องไม
นอยกวา 1 ปกอนยื่นคําขอ

บริ ษั ท มี ก ารดํ าเนิ น งานภายใตก ารจั ดการของผู บ ริ ห ารส ว นใหญ ก ลุ ม
เดียวกันมาอยางตอเนื่องไมนอยกวา 1 ปกอนยื่นคําขอ
นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารใหมจํานวน 2 ทาน ซึ่งอยูระหวางเสนอ
อนุมัติแตงตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 คือ นายวสันต
นันทขวาง และนายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร เปนกรรมการและผูบริหารซึ่งบริหาร
จัดการในกิจการที่บริษัทจะซื้อและรับโอนมาอยางตอเนื่องไมนอยกวา 1 ป
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เหตุผลสนับสนุน

- บริษัทมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

- บริษัทมีผลการดําเนินงานตามเกณฑกําไรสุทธิ ดังนี้

(1) มีผลการดําเนินงานไมนอยกวา 2 ปกอนยื่น

กอนการทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM บริษัทมีผลการ

คําขอและมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามปกติ ดํ า เนิ น งานไม น อ ยกว า 2 ป ก อ นยื่ น คํ า ขอและมี กํ า ไรสุ ท ธิ จ ากผลการ
หลังภาษีตามงบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลวในป ดําเนินงานตามปกติหลังภาษีตามงบการเงินของบริษัทที่ผานการตรวจสอบ
ล า สุ ด และมี กํ า ไรสุ ท ธิ ใ นงวดสะสมที่ ผ า นการสอบ จากผู ส อบบั ญ ชี ใ นป 2557 - 2558 และงวด 6 เดื อ นแรกของป 2559
ทานแลวกอนยื่นคําขอ หรือ
(2) มีผลการดําเนินงานไมนอยกวา 1 ปกอนยื่น

จํานวน 60.61 ลานบาท 46.20 ลานบาท และ 15.82 ลานบาท ตามลําดับ
จากมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได

คําขอและมีมูลคาหุนสามัญตามราคาตลาดทั้งสิ้นไม อนุมัติการทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด บริษัทไดจัดทําขอมูล
นอยกวา 1,000 ลานบาท

ทางการเงิ นรวมเสมื อน โดยเสมือ นว าการเขา ทํารายการซื้อ และรับ โอน
กิจการทั้งหมดของ CM ไดเกิดขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
อางอิงขอมูลทางการเงินรวมเสมือน บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2557 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 จํานวน 111.64 ลานบาท 100.91
ลานบาท และ 38.03 ลานบาท ตามลําดับ

2.5 ฐานะการเงิน
- มีสวนของผูถอื หุนไมนอยกวา 20 ลานบาท

2.6 การบริหารงาน
- กรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมมี

2.5 ฐานะการเงิน
- กอนทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM บริษัทมีสวนของ
ผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 432.62 ลานบาท และอางอิง
จากขอ มูล ทางการเงิน รวมเสมือ น บริ ษัท มีสว นของผูถื อหุน ณ วั นที่ 30
มิถุนายน 2559 จํานวน 1,125.03 ลานบาท
2.6 การบริหาร
- กรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งกรรมการ

คุณสมบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด และผูบริหารใหมจํานวน 3 ทาน ซึ่ งอยูระหวางเสนออนุมัติแตงตั้งโดยที่
หลักทรัพยหรือตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับ ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และไมเปน วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตามประกาศคณะกรรมการ
บุคคลที่ฝาฝนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ที่อาจ กํากับ หลัก ทรัพย ที่ กจ. 8/2553 เรื่องการกํ าหนดลักษณะขาดความน า
สงผลกระทบอยางรายแรงตอสิทธิประโยชนหรือการ ไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัท
ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง ผู ถื อ หุ น แ ล ะ ผู ล ง ทุ น ห รื อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย
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- มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัทตามเกณฑที่กาํ หนดในประกาศ

เหตุผลสนับสนุน
- บริษัทไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
ตามเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
2.7 การกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน
- จั ดให มี ระบบการกํ ากั บดู แลกิ จการ

2.7 การกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน
บริษัทจัดใหมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยผานความเห็นชอบจากที่

(Corporate Governance) ที่ดี โดยตองมีกรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว
อิสระ ซึ่งมีองคประกอบและคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น และมี
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อ
กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของผู ยื่ น คํ า ขอให ไ ด
มาตรฐานและเปนไปในแนวทางที่ถูกตอง โดยกรรมการ
ตรวจสอบตองมีองคประกอบ คุณสมบัติ และขอบเขต
การดําเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด

ปจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 7
ทาน (จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด) ซึ่งมีองคประกอบ
และคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และมี
คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ซึ่งมี องคประกอบ คุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด
นอกจากนี้ หากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติการซื้อ
และรั บโอนกิ จการทั้ งหมดของ CM
3 ทาน จาก 7 ทาน

เปน 10 ทาน

และเพิ่ มจํ านวนกรรมการบริ ษั ท
ซึ่งในจํานวนกรรมการที่เพิ่มใหมนี้

ประกอบดวยกรรมการอิสระ 1 ทาน คือ นายสุพจน เธียรวุฒิ รวมเปนกรรมการ
อิสระทั้งสิ้น 4 ทาน สงผลใหบริษัทมีองคประกอบตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามเดิม
- จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) ตามเกณฑที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษั ทในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษั ทครั้ งที่ 5/2559 เมื่ อวั นที่ 5
กันยายน 2559 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ทานเขารวมประชุม ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัทและมีความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
นอกจากนั้น บริษัทไดวาจางบริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จํากัด ทําหนาที่เปนผู
ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยผูตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจสอบ
ตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนรายไตรมาส และเห็นวา ระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทในสวนของกระบวนการปฏิบัติงานที่ตรวจสอบมีประสิทธิผลตามที่
ควร
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CM และบริษัทยอย
ที่ประชุมคณะกรรมการ CM ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ CM
และบริษัทยอยแลว พบวามีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ CM และบริษัทยอย ไดวาจางใหบริษัท ไอษธวิน จํากัด ทําหนาที่
ผูตรวจสอบภายในของ CM และบริษัทยอย ผูตรวจสอบภายในมีความเห็นวา
CM และบริษัทยอยมีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการอยูในระดับที่นา
พอใจ

2.8 ความขัดแยงทางผลประโยชน
- ไม มี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน ต าม

2.8 ความขัดแยงทางผลประโยชน
การเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ไมทําใหเกิด

หลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ ความขัดแยงทางผลประโยชนทั้งกอนและหลังทํารายการ โดย บริษัท, CM
ตลาดทุน

และ QIIS มีการบริหารงานเปนอิสระ โดยมีกรรมการผูจัดการบริหารแตละ
บริ ษัท แยกจากกัน อย างชั ดเจน มี การประกอบธุร กิจ และผลิตภัณ ฑที่ ไ ม
ซ้ําซอนกันและไมมีการแขงขันระหวางกัน กลาวคือ บริษัทประกอบธุรกิจ
นําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบ
สุข าภิบ าลและปรับ อากาศ และให บ ริก ารงานโครงการออกแบบติ ดตั้ ง
ระบบดับเพลิงสําหรับอาคารตางๆ สําหรับ CM เปนผูนําเขาและจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑในระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ ซึ่งเปนสินคาและ
อุปกรณในงานระบบวิศวกรรมอาคารเชนเดียวกับบริษัท แตมีประเภทและ
ลักษณะการใชงานที่แตกตางกัน ลูกคาของบริษัท และ CM สวนใหญเปน
กลุมผูรั บเหมากอ สราง โดยบริษัทเนนกลุ มผูรับ เหมางานขนาดกลางถึ ง
ขนาดใหญ ในขณะที่กลุมลูกคาผูรับเหมาของ CM สวนใหญเปนขนาดเล็ก
รองลงมาจากบริษัท ในสวนกิจการของ

QIIS ประกอบธุรกิจใหบริการ

โซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล โดยเปนผูนําเขาและจัด
จํ า หน า ยจํ า หน า ยสิ น ค า ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบบรรจุ ภั ณ ฑ ใ นโรงงาน
อุตสาหกรรม ประเภทเครื่องพิมพวันหมดอายุสินคา เครื่องพิมพขอความ
บนบรรรุภัณฑ เปนตน ลูกคาสวนใหญเปนกลุมลูกคาในอุตสาหกรรม เชน
อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องดื่ม เปนตน
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การเข า ทํ า รายการในครั้ ง นี้ จ ะทํ า ให บ ริ ษั ท มี ก ารประกอบธุ ร กิ จ ที่
หลากหลาย ลดการพึ่งพิงกลุมธุรกิจ ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
รายไดในกรณีที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งชะลอตัวลง
นอกจากนี้ บริษัทมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน ไดแก คาเชาสํานักงาน รายการซื้อสินคาและใหบริการ
เปนตน ซึ่งมีการเปดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัท

2.9 งบการเงินและผูสอบบัญชี
- มีง บการเงิน ที ่ม ีล ัก ษณะและเปน ไปตาม

2.9 งบการเงินและผูสอบบัญชี
งบการเงินของบริษัทมีลักษณะถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

หลักเกณฑ ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ตลาดทุน
- ผูสอบบัญชีตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท เป น ผู ส อบบั ญ ชี ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินป 2556 - 2558 ผานการตรวจสอบจาก
นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 บริษัท พี
วี ออดิท จํากัด และขอมูลทางการเงินระหวางกาลงวด 6 เดือนแรกของป
2559 ผานการสอบทานจากนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4301 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
ซึ่ ง ผู ส อบบั ญ ชี ทั้ ง สองรายเป น ผู ส อบบั ญ ชี ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากนี้ ขอมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัท สําหรับป 2557 2558 และงวด 6 เดือนของป 2559 ไดรับการใหความเชื่อมั่นโดยผูสอบ
บัญ ชีที่ ไ ดรั บ ความเห็น ชอบจากสํา นัก งาน ก.ล.ต. ซึ่ง ไดแ ก นายชวาลา
เทีย นประเสริฐ กิจ ผู สอบบั ญชี รับ อนุ ญาตเลขที่ 4301 ในนาม บริษั ท ดี
ลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งไดแสดงความเห็นวา ขอมูล
ทางการเงินรวมเสมือนไดรวบรวมตามหลักเกณฑที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบขอมูลทางการเงินรวมเสมือนขอ 2 ถึงขอ 4 ของรายงานของผูสอบ
บัญชีในสาระสําคัญ
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2.10 กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
- มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม
กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

เหตุผลสนับสนุน
2.10 กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
- บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุน
สํ า รองเลี้ ย งชี พ ตั้ ง แต วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ 2545 โดยป จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูบริหารกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพของบริษัท

3. มอบหมายใหตลาดหลักทรัพย หรือ

3. บริษัทไดแตงตั้งใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

บุคคลภายนอกทีต่ ลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ

ทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพยจดทะเบียนใหแกบริษัทตั้งแตวันที่ 29

ทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพยจดทะเบียน

ตุลาคม 2557 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน

6) ผลกระทบจากการบันทึกคาความนิยมในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM
การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ในมูลคารวม 614.39 ลานบาท ถือเปนการซื้อธุรกิจตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน บริษัทจะตองมีการบันทึกผลแตกตางระหวางราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM กับมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินของ CM เปนคาความนิยม (Goodwill) โดยในวันที่ทํารายการบริษัทจะตองพิจารณาการ
จัดสรรการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ (Purchase Price Allocation: PPA) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่อง
การรวมธุรกิจ (Business Combination) และบันทึกผลตางระหวางราคาซื้อกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพย และหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้นที่ระบุได และสินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible Assets) เปนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการซื้อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ CM ซึ่งในเบื้องตนจากการศึกษาของบริษัท โดยการวาจางผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระเพื่อพิจารณาหา
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่มีตัวตน และสินทรัพยไมมีตัวตนของ CM และ QIIS ซึ่งมีคาความนิยมประมาณ 295 ลาน
บาท (สามารถพิจารณารายละเอียดการคํานวณไดในขอ 3.4 ผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
จากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM)
ทั้งนี้ สินทรัพยไมมีตัวตน (สวนที่ไมตองตัดจําหนาย) จะตองมีการทดสอบการดอยคา (Impairment Test) ตาม
มาตรฐานการบัญชี ซึ่งหากผลประกอบการของ CM และ QIIS ไมเปนไปตามที่ไดคาดการณไว อาจสงผลใหบริษัทมีภาระ
คาใชจายในการตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยที่ไมมีตัวตนคาความนิยมดังกลาวในภายหลัง ซึ่งจะมีผลกระทบ
ตอผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได
(3) ขอดีของการไมทํารายการ
1) เนื่องจากบริษัทไมตองออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนมากเพื่อชําระเปนคาซื้อและรับโอนกิจการ ผูถือหุนเดิม
ของบริษัทจึงไมมีผลกระทบตอการลดลงของสิทธิในการออกเสียง
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2) บริษัทยังคงประกอบธุรกิจตามที่มีอยูในปจจุบัน โดยไมมีสายธุรกิจหรือผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นจากการรับโอน
กิจการ ดังนั้นบริษัทจะไมมีความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจใหม
3) ไมมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการรับโอนพนักงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานหรือการเพิ่มขึ้น
ของคาใชจายที่เกี่ยวของ
4) ไมมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแยงทางผลประโยชนจากการรับโอนสิทธิภายใตสัญญาเชาที่ทํา
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
5) ไมมีคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการทํารายการ เชน คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาประเมินมูลคาโดยผูเชี่ยวชาญ
อิสระตางๆ ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงจากการสูญเสียคาใชจายโดยเปลาประโยชน ในกรณีที่ไมสามารถทํา
รายการได เนื่องจากเงื่อนไขบังคับกอนการทํารายการไมบรรลุผลสําเร็จ
6) ไมตองบันทึกคาความนิยม (Goodwill) ในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และไมมีความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากการทดสอบการดอยคา (Impairment Test) ในกรณีหากคาความนิยมและสินทรัพยไมมี
ตัวตน เชน เครื่องหมายการคา (Trademark) ความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship) ที่บันทึกไว
มีการดอยคา บริษัทตองบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ สงผลใหบริษัทมีกําไร
สุทธิลดลงได
(4) ขอดอยของการไมทํารายการ
1) เสียโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ และโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน
2) ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของรายได กําไรสุทธิ สินทรัพย ทุน ขนาดธุรกิจ และผลิตภัณฑอยางรวดเร็ว
ทันที
3) เสียโอกาสในการขยายฐานลูกคา รวมทั้งขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ จากความไดเปรียบที่เกิดจาก
การรวมกิจการ
4) ไมสามารถกระจายความเสี่ยงจากการมีธุรกิจหรือผลิตภัณฑที่หลากหลายมากขึ้น
5) เสียโอกาสในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจของบริษัท จากการประสานความ
ร ว มมื อ ด า นธุ ร กิ จ ตลอดจนการลดค า ใช จ า ยบางส ว นจากการจั ด สรรและใช ท รั พ ยากรร ว มกั น ให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุด
3.3 เปรี ย บเที ย บข อ ดี ข อ ด อ ยระหว า งการทํ า รายการกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ ทํ า รายการกั บ
บุคคลภายนอก ความจําเปนที่ตองทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และเหตุผลที่บริษัท ไมทํา
รายการกับบุคคลภายนอก
การเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ จะทําใหบริษัทไดมาซึ่งกิจการทั้งหมดของ CM รวมถึงหุนของ
QIIS ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS (ซึ่งภายหลัง QIIS จะโอนกิจการทั้งหมดใหบริษัทตอไป) โดย
บริษัทตองออกหุนสามัญใหมเพื่อชําระเปนคาซื้อและรับโอนกิจใหแก CM รวมทั้งจะมีการเสนอชื่อผูบริหารสูงสุดของ CM
และ QIIS ใหดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทเพิ่มเติม ทั้งนี้ CM และ QIIS ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑที่
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ไมเปนการแขงขันกับผลิตภัณฑของบริษัท ไดแก ผลิตภัณฑระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ และผลิตภัณฑระบบ
พิมพดิจิตอลที่เกี่ยวของกับระบบบรรจุภัณฑในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเครื่องพิมพวันหมดอายุ เครื่องพิมพขอความ
บนบรรจุภัณฑ เปนตน โดยเปนผลิตภัณฑที่สามารถเสริมและตอเนื่องกับผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบ
ปรับอากาศและสุขาภิบาลของบริษัทได ทั้งดานประเภทผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และความตอเนื่องในกลุมลูกคา
เปาหมายเดียวกัน ซึ่งบริษัทจะไดรับประโยชนจากการซื้อและรับโอนกิจในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ไดกลาวไวแลวใน ขอ
3.2 (1) ขอดีของการทํารายการ
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบการทํารายการในลักษณะดังกลาวกับบุคคลภายนอกอื่นแลวจะเห็นวาเกิดขึ้นไดยาก
ประกอบกับปจจุบันบริษัทไมไดรับการติดตอจากกิจการใดที่จะทําใหไดมาซึ่งกิจการทั้งหมดในลักษณะเดียวกับการทํา
รายการในครั้งนี้ และมีเงื่อนไขตางๆ ในทํานองเดียวกันกับการทํารายการในครั้งนี้ รวมทั้งหากบริษัทจะลงทุนเพิ่มสายธุรกิจ
และผลิตภัณฑใหมเองตั้งแตเริ่มแรก ก็ตองใชเวลาในการพัฒนาธุรกิจ สรางทีมงานขาย ฐานลูกคา

ความยอมรับใน

ผลิตภัณฑ การสรางยอดขาย และกําไรใหอยูในระดับที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากความสําเร็จของ
การลงทุนดังกลาวดวย ดังนั้นการเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้จึงเปนรายการที่เหมาะสม มีราคาและ
เงื่อนไขที่ดีที่สุดที่บริษัทไดรับในขณะนี้
อยางไรก็ตามการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ อาจทําใหเกิดการตั้งขอสังเกตวาเปนการทํารายการ
ที่มีผลประโยชนอื่นแอบแฝง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการกําหนดเงื่อนไขตางๆ ไดแก ราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ
CM

การออกหุนเพิ่มทุนและการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการ

ดังกลาว ตลอดจนการแตงตั้งกรรมการและผูบริหารเพิ่มเติมในบริษัท เปนตน แตเมื่อพิจารณาถึงประโยชนที่บริษัทจะไดรับ
รวมทั้งผลกระทบตางๆ จากการเขาทํารายการในครั้งนี้ ถือวาการเขาทํารายการมีความเหมาะสมและเปนไปเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทไดพิจารณาการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้อยางรอบคอบ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและ
เปนราคายุติธรรมที่ไมไดเอื้อประโยชนหรือเปนชองทางในการถายเทผลประโยชนใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อีกทั้งบริษัทได
ปฏิบัติตามประกาศการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอยางเครงครัด โดยที่กรรมการที่เปนบุคคลที่มีความขัดแยงหรือมีสวนได
เสียตอการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันไมไดเขารวมประชุมและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อมีมติเสนอให
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหบริษัทเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ ประกอบกับบริษัทจะ
จัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ในเวลา 14.00 น. เพื่ออนุมัติการ
เขาทํารายการดังกลาว ผูถือหุนของบริษัทที่มีสวนไดเสียจะไมสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกลาวได
จากการพิจารณาขอดีและขอดอยของการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและบุคคลภายนอกดังกลาวขางตน
แลว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ มีความเหมาะสม และจะ
สงผลดีตอผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน ความสามารถในการแขงขัน ศักยภาพการดําเนินธุรกิจ และการเติบโตใน
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อนาคตอีกทั้งยังชวยเพิ่มโอกาสใหบริษัทไดรับผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากผลการดําเนินงานในอนาคต ประกอบกับการทํา
รายการในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและยุติธรรมไมไดเปนชองทางในการถายเทผลประโยชนใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
แตอยางใด
3.4 ผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท จากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ
CM
เพื่อเปนการแสดงใหเห็นผลกระทบของการเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการของ CM ที่มีตอฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัท ผูบริหารของบริษัทจึงไดรวบรวมขอมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัท CM และบริษัทยอย
(QIIS) โดยผูสอบบัญชีของบริษัท ไดแก นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
ไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลทางการเงินเสมือนของบริษัทที่จัดทําโดยฝายบริหารดังกลาววาขอมูลทางการเงินรวมเสมือนได
รวบรวมตามหลักเกณฑในสาระสําคัญแลว โดยขอมูลทางการเงินเสมือนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลทางการเงินรวม
แสดงถึงผลกระทบอันเปนสาระสําคัญหากมีการเขาลงทุนใน CM และบริษัทยอยทั้งหมดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 และ
เพื่อเปนขอมูลสําหรับการใชโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อใชเปนสวนหนึ่งของเอกสารเพื่อยื่นตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ขอมูลทางการเงินรวมเสมือนจัดทําขึ้นเพื่อแสดงผลกระทบอันเปนสาระสําคัญตองบการเงินในอดีตสําหรับงวด 6
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 โดยถือเสมือนวา
การเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ไดเกิดขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ขอมูลทางการเงินรวมเสมือนไมไดเปนเครื่องชี้วัดผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินซึ่งอาจเกิดขึ้น ถาการรวม
ธุรกิจเกิดขึ้นจริง ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 เนื่องจากขอมูลทางการเงินรวมเสมือนไดจัดทําขึ้นโดยขอสมมติฐานบาง
ประการที่เปนเหตุการณซึ่งยังไมไดเกิดขึ้น ดังนั้น ผูใชขอมูลควรระมัดระวังวาขอมูลทางการเงินรวมเสมือนนี้อาจไมเหมาะ
สําหรับวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่กลาวไวขางตน
สมมติฐานที่สําคัญในการจัดทําขอมูลทางการเงินรวมเสมือน มีดังตอไปนี้
(1) บริษัทเพิ่มทุนโดยการออกหุนสามัญจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยมูลคา
หุนที่ใชในการแลกเปลี่ยนเทากับ 2.62 บาทตอหุน โดยถือเสมือนวาเปนราคาอางอิงจากราคาตลาดของหุน
บริษัท (ทั้งนี้ ราคาที่ใชในการแลกเปลี่ยนจริงจะแตกตางจากราคาตลาดดังกลาว) ซึ่งคิดเปนทุนหุนสามัญที่
ออกและชําระแลวจํานวน 117,250,000 บาท และสวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน 497,140,000 บาท รวม
เปนจํานวนเงิน 614,390,000 บาท ซึ่งหุนเพิ่มทุนดังกลาวจะนําไปแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญของ CM จํานวน
9,880,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท และหุนสามัญของ QIIS จํานวน 3,952,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
และขอมูลทางการเงินรวมเสมือนจัดทําเสมือนวาบริษัทมีทุนหุนสามัญตามที่กลาวขางตน ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2557
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(2) บันทึกปรับปรุงมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ และคาความนิยมของ CM และบริษัทยอยที่เกิดจากการ
รวมธุรกิจเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 เสมือนวารายการดังกลาวเกิดขึ้นมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ทั้งนี้
ผลแตกตางระหวางเงินลงทุนเสมือนในกลุม CM และสินทรัพยสุทธิเสมือนที่ไดมาบันทึกในบัญชีสวนของผู
ถือหุนเสมือนที่เกิดจากการรวมธุรกิจ และบันทึกผลการดําเนินงานของกลุม CM เสมือนวาเปนบริษัทยอย
ของกลุมบริษัทตั้งแต 1 มกราคม 2557
บันทึกลูกหนี้คาหุนเสมือนจากการเพิ่มทุนของ CM และบริษัทยอย ในป 2557 และ 2558 โดยบันทึกเสมือน
วามีการเรียกเพิ่มทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557
(3) บันทึกทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุนสามัญเสมือนวาบริษัทมีทุนหุนสามัญที่ออกและชําระแลวจํานวน
117,250,000 บาท และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน 497,140,000 บาท เสมือนวาบริษัทมีทุนหุน
สามัญขางตนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557
(4) ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 CM และ QIIS ไดมีการเพิ่มทุน ซึ่งในขอมูลทาง
การเงินรวมเสมือนไดทําการบันทึกรายการเพิ่มทุนโดยบันทึกลูกหนี้คาหุนเสมือนและทุนเสมือนวาบริษัทมี
การเพิ่มทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557
(หนวย : บาท)
การเพิ่มทุน

2558

2557

CM

70,350,000

23,450,000

QIIS

-

35,520,000

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 CM ไดรับชําระเงินจากหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 9.38 ลานหุน จํานวนหุนละ
2.50 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 23.45 ลานบาท
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 CM ไดรับชําระเงินจากหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 9.38 ลานหุน จํานวนหุนละ
7.50 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 70.35 ลานบาท
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 QIIS ไดรับชําระเงินจากหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 3.552 ลานหุน จํานวนหุนละ
10 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 35.52 ลานบาท
(5) ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 CM และ QIIS ประกาศจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ซึ่งเงินปน
ผลดังกลาวใหถือเสมือนวามีรายการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 โดยถือเสมือนวาเปนเงินปนผลของผูถือ
หุนเดิมของบริษัทยอย
(หนวย : บาท)
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เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 CM ประกาศจายเงินปนผลจํานวน 24,500,000 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลทั้ง
จํานวนเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 บริษัทไดประกาศจายเงินปนผล
จํานวน 120,465,000 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลจํานวน 27,557,131.40 บาท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
และจํานวน 92,907,868.60 บาท เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 QIIS ประกาศจายเงินปนผลจํานวน 16,000,000 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลทั้ง
จํานวนเมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 และเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 บริษัทไดประกาศจายเงินปนผล
จํานวน 81,100,000 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลจํานวน 40,000,000 บาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 และ
จํานวน 41,100,000 บาท เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558
ตารางสรุปขอมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทสําหรับป 2558 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หนวย : ลานบาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ขอมูลที่เกิดขึน้ จริง - งบการเงินของแตละบริษัท)
บริษัท
CM และบริษัทยอย
2558
ม.ค. - มิ.ย.
2558
ม.ค. - มิ.ย.
2559
2559

ขอมูลทางการเงิน
รวมเสมือนของบริษัท
2558

ม.ค. - มิ.ย.
2559

28.18

19.37

13.09

18.46

41.28

37.83

เงินลงทุนชั่วคราว

256.68

221.65

17.40

0.41

274.08

222.05

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

121.56

121.36

88.02

108.33

212.17

229.69

-

-

8.77

9.65

8.77

9.65

13.04

8.59

-

-

13.04

8.59

114.32

114.88

122.44

131.58

236.75

246.45

1.83

8.51

1.43

3.93

3.26

12.44

535.61

494.35

251.15

272.35

789.35

766.70

-

-

0.24

0.24

0.24

0.24

1.28

0.74

4.17

4.17

5.45

4.90

-

-

12.82

13.13

12.82

13.13

16.22

14.18

25.51

23.31

41.73

37.49

-

-

-

-

483.11

483.11

สินทรัพยไมมีตัวตน

6.72

9.76

8.36

14.79

15.08

24.55

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

3.45

2.45

4.23

4.10

7.68

6.55

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

5.73

6.17

8.71

9.63

14.44

15.80

33.39

33.29

64.04

69.36

580.54

585.76

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินสวนถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนรวม
เงินลงทุนทั่วไป
เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน
ลูกหนี้ระยะยาวตามสัญญาเชาการเงิน
อุปกรณ
คาความนิยม

สินทรัพยไมหมุนเวียนรวม
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(หนวย : ลานบาท)
สินทรัพยรวม
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ขอมูลที่เกิดขึน้ จริง - งบการเงินของแตละบริษัท)
บริษัท
CM และบริษัทยอย
2558
ม.ค. - มิ.ย.
2558
ม.ค. - มิ.ย.
2559
2559
569.01
527.64
315.19
341.71

ขอมูลทางการเงิน
รวมเสมือนของบริษัท
2558
1,369.89

ม.ค. - มิ.ย.
2559
1,352.46

-

-

15.01

14.75

15.01

14.75

95.30

72.90

86.36

84.22

184.25

157.12

ภาษีเงินไดคางจาย

2.78

2.10

5.80

4.49

8.58

6.59

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

0.09

0.04

-

-

0.09

0.04

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

3.53

3.37

2.80

9.35

6.32

12.72

101.70

78.40

109.97

112.81

214.25

191.21

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

9.84

10.38

10.04

10.73

19.89

21.11

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

5.67

6.24

8.09

8.87

13.76

15.11

หนี้สินไมหมุนเวียนรวม
หนี้สินรวม

15.51
117.21

16.62
95.02

18.13
128.10

19.60
132.40

33.64
247.89

36.22
227.43

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว

175.00

175.00

98.80

98.80

292.25

292.25

สวนเกินมูลคาหุน

218.31

218.31

8.00

8.00

715.45

715.45

-

-

5.98

5.98

-

-

-

-

12.14

12.14

-

-

กําไรสะสม - สํารองตามกฎหมาย

11.84

11.84

1.30

1.30

11.84

11.84

กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร

46.65

27.47

60.88

83.09

102.47

105.49

451.80

432.61

187.10

209.31

1,122.00

1,125.03

-

-

-

-

-

-

451.80

432.61

187.10

209.31

1,122.00

1,125.03

350.00

350.00

9.88

9.88

584.50

584.50

มูลคาหุนที่ตราไว (บาท/หุน)

0.50

0.50

10.00

10.00

0.50

0.50

มูลคาหุนตามบัญชี (บาท/หุน)

1.29

1.24

18.94

21.18

1.92

1.92

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

0.26

0.22

0.68

0.63

0.22

0.20

รายไดจากการขายและการใหบริการ

567.54

282.34

513.49

273.38

1,080.84

555.73

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ

425.79

220.15

340.32

190.43

767.80

410.59

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

หนี้สินหมุนเวียนรวม

สวนเกินทุนจากการจายโดยใชหุนเปน
เกณฑ
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกัน

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สวนของผูถือหุนรวม
จํ า นวนหุ น ที่ จํ า หน า ยได แ ล ว ทั้ ง หมด
(ลานหุน)
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(หนวย : ลานบาท)
กําไรขั้นตน

ขอมูลที่เกิดขึน้ จริง - งบการเงินของแตละบริษัท)
บริษัท
CM และบริษัทยอย
2558
ม.ค. - มิ.ย.
2558
ม.ค. - มิ.ย.
2559
2559
141.75
62.19
173.17
82.95

ขอมูลทางการเงิน
รวมเสมือนของบริษัท
2558
313.04

ม.ค. - มิ.ย.
2559
145.14

รายไดอื่น

15.41

9.59

5.65

2.14

12.88

9.72

คาใชจายในการขาย

34.39

16.11

38.18

22.94

72.84

39.04

คาใชจายในการบริหาร

66.16

35.90

70.92

34.23

126.74

68.12

-

-

2.03

0.36

2.03

0.36

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

56.61

19.77

67.69

27.58

124.31

47.34

คาใชจายภาษีเงินได

10.41

3.95

12.99

5.36

23.40

9.32

46.20

15.81

54.70

22.21

100.91

38.03

ตนทุนทางการเงิน

กําไรสําหรับงวด

จากขอมูลงบการเงินรวมเสมือนของบริษัทขางตน แสดงใหเห็นวาการเขาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM
จะทําใหบริษัทมีรายไดรวม ตนทุนและคาใชจายรวม และกําไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทจะมีสินทรัพยรวม
เพิ่มขึ้นมากอยางมีนัยสําคัญ จากการเพิ่มขึ้นของคาความนิยม ซึ่งจากขอมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัท บริษัทรับรู
คาความนิยม เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 จํานวน 483.11 ลานบาท แตทั้งนี้คาความนิยมที่เกิดขึ้นจริงจากการทํารายการ
จะถูกวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อกิจการ โดยมีมูลคาขึ้นอยูกับมูลคาสุทธิ (มูลคายุติธรรม) ของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดซื้อมาและ
หนี้สินที่รับมาจาก CM และบริษัทยอย (QIIS) และ มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให (คือ หุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทจํานวน 234.50 ลานหุน) โดยบริษัทจะตองมีการปนสวนตนทุนจากการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ (ปรับปรุง 2558) และตองรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนของ CM และบริษัทยอย ณ วันที่ซื้อ
แยกตางหากจากคาความนิยม ซึ่งอาจมีผลใหมูลคาความนิยมที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ซื้อกิจการ แตกตางไปจากจํานวนที่
ระบุไวขางตน
ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหมีการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินของ CM และบริษัทยอยในปจจุบัน เพื่อ
เปนขอมูลในเบื้องตน โดยไดวาจางบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด (“15 ที่ปรึกษาธุรกิจ”) ผูประเมินคาทรัพยสินอิสระที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพย (ทั้งสินทรัพยที่มีตัวตนและสินทรัพยไม
มีตัวตน) และหนี้สินของ CM และบริษัทยอย เพื่อใชประกอบการพิจารณาการปนสวนตนทุนจากการรวมธุรกิจที่จะเกิดขึ้น
จากการเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ตามรายงานเลขที่ J22/59019 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เพื่อ
วัตถุประสงคสาธารณะ โดยบริษัทตองรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนของ CM และบริษัทยอยแยกตางหากจากคาความนิยม ณ
วันที่ซื้อ ซึ่งเปนการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการรวมธุรกิจ และ
มาตรฐานการรายงานการทางการเงินฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน
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ตามรายงานการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ (Purchase Price Allocation Report) ของ 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัทจะ
มีคาความนิยมที่จะเกิดขึ้นจากการเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ประมาณ 295 ลานบาท โดย 15 ที่
ปรึกษาธุรกิจไดประเมินมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนและสินทรัพยไมมีตัวตนจากการอางอิงขอมูลรายงานทางการเงินระหวางกาล
ของ CM และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี และขอมูลรายงานทางการเงินของ
CM และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี รวมทั้งอางอิงขอมูลที่ไดรับ
จากหรื อการสั มภาษณ ผู บริ หารของ CM และ QIIS เพื่ อเป นข อมู ลประกอบในการวิ เคราะห หรื อใช เป นสมมติ ฐานการ
คาดการณมูลคากิจการของ CM และบริษัทยอยในอนาคต โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
1. สินทรัพยที่มีตัวตน
CM และ QIIS มีอุปกรณ ซึ่งประกอบดวย เครื่องมือและอุปกรณ เครื่องตกแตงและติดตั้ง งานระบบ สินทรัพย
เพื่อเชาและสาธิต งานระหวางทํา และสินคาคงเหลือ ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีรวมเทากับ 154.88 ลานบาท โดย 15 ที่ปรึกษา
ธุรกิจทําการประเมินมูลคายุติธรรมของอุปกรณดังกลาวดวยวิธีตนทุน (Cost Approach) โดยประมาณการตนทุนในการ
จัดหาทรัพยสินทดแทนใหมตามราคาปจจุบัน แลวหักลบดวยคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานของอุปกรณนั้นๆ สวนสินคา
คงเหลือประเมินมูลคายุติธรรมจากประมาณการราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนใน
การขาย

โดยการประเมินมีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบแกผูบริหารของบริษัทในการจัดทํารายงานทางการเงินเพื่อ

วัตถุประสงคในการเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยไมไดมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อใชอางอิง
ประกอบการซื้อขายทรัพยสินดังกลาว
สรุปการประเมินสินทรัพยที่มีตัวตน มีดังนี้
CM
QIIS
รวมมูลคา
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
ยุติธรรมของ
มูลคาตาม มูลคา
สวนตางของ
มูลคา
มูลคา
สวนตางของ
CM และ
บัญชี
ยุติธรรม มูลคายุติธรรมและ ตามบัญชี ยุติธรรม มูลคายุติธรรมและ
QIIS
(1)
(2)
มูลคาตามบัญชี
(3)
(4)
มูลคาตามบัญชี
(2) + (4)
(2) - (1)
(4) - (3)

(หนวย: ลานบาท)
เครื่องมือและอุปกรณ

0.46

0.79

0.33

0.10

0.15

0.05

0.94

เครื่องตกแตงและติดตั้ง

4.27

5.26

0.99

1.55

1.94

0.39

7.20

งานระบบ

2.10

2.01

(0.09)

3.17

5.34

2.17

7.35

-

-

-

11.60

12.20

0.60

12.20

งานระหวางทํา

0.05

0.05

-

-

-

-

0.05

สินคาคงเหลือ

76.38

83.36

6.98

55.20

59.69

4.49

143.05

มูลคารวม

83.26

91.47

8.21

71.62

79.32

7.70

170.79

สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต
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จากการประเมินของ 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่มีตัวตนมีมูลคารวม 170.79 ลานบาท สูง
กวามูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่เทากับ 154.88 ลานบาท เปนจํานวน 15.91 ลานบาท
2. สินทรัพยไมมีตัวตน
2.1 ความสัมพันธลูกคา (Customer Relationship)
การประเมินมูลคาความสัมพันธลูกคาของกิจการ 15

ที่ป รึกษาธุรกิจ ใชวิธี การประเมิ น ดว ยวิธี Income

Approach - Multiperiod Excess Earnings Method หรือ MPEEM5 ซึ่งความสัมพันธลูกคาไมสามารถแบงแยกออกจาก
สินทรัพยประเภทอื่นได โดยจําเปนจะตองอาศัยปจจัยที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจอื่นๆ มาพิจารณารวมกันเพื่อ
ประเมินมูลคาความสัมพันธลูกคา ซึ่งปจจัยที่ใชในการประเมินมูลคาความสัมพันธลูกคาประกอบดวย เงินทุนหมุนเวียน
ที่ดินอาคารและอุปกรณ แรงงานฝมือ และเครื่องหมายการคา โดย 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ ไดวิเคราะหตัวแปรและมูลคา
ยุติธรรมของความสัมพันธลูกคาของ CM และ QIIS สรุปไดดังนี้
CM
อัตราการการเติบโตของรายไดป 2559 - 2566

QIIS

3.00% - 10.00%

3.00% - 7.00%

อัตราสวนตนทุนตอรายได

69.85%

66.38%

อัตราสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายได

14.50%

22.23%

0.29%

2.10%

20.00%

20.00%

- เงินทุนหมุนเวียน

0.376%

0.251%

- อุปกรณ

0.138%

0.357%

- แรงงานฝมอื

0.527%

1.089%

7 ป

7 ป

9.47%

12.09%

85.06

37.25

อัตราคาเสื่อมราคาตอรายได
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
อัตราตนทุนสินทรัพยที่เกี่ยวของตอรายได

ประมาณการระยะเวลาความจงรักภักดีของลูกคา
(Survivorship of Customer Base Rate)
ตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Average
Cost of Capital: WACC)
มูลคายุติธรรมของความสัมพันธลูกคา (ลานบาท)

5

วิธี Income Approach - Multiperiod Excess Earnings Method หรือ MPEEM เปนวิธกี ารคํานวณหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่
ไมมีตัวตน โดยอางอิงจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด หรือ รายได/คาใชจาย ที่คาดวาจะเกิดในอนาคตของสินทรัพยนนั้ ตลอด
อายุการใชงานที่เหลืออยู
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ประมาณการกระแสเงินสด - ความสัมพันธลูกคาของ CM
(หนวย : ลานบาท)

30 มิ.ย.
2559

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

รายไดจากการขาย - จากลูกคาเดิม

235.44

258.99

279.71

293.69

308.38

317.63

327.16

336.97

ตนทุนขาย

164.46

180.90

195.38

205.14

215.40

221.86

228.52

235.37

กําไรขั้นตน

70.99

78.08

84.33

88.55

92.98

95.76

98.64

101.60

คาใชจายในการขายและบริหาร

34.14

37.55

40.56

42.59

44.71

46.06

47.44

48.86

กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา

36.85

40.53

43.77

45.96

48.26

49.71

51.20

52.74

0.67

0.74

0.80

0.84

0.88

0.91

0.94

0.97

36.17

39.79

42.97

45.12

47.38

48.80

50.26

51.76

ภาษีเงินได

7.23

7.96

8.59

9.02

9.48

9.76

10.05

10.35

กําไรสุทธิ

28.94

31.83

34.38

36.10

37.90

39.04

40.21

41.41

เงินทุนหมุนเวียน

0.89

0.97

1.05

1.10

1.16

1.19

1.23

1.27

อุปกรณ

0.32

0.36

0.39

0.41

0.43

0.44

0.45

0.47

แรงงานฝมือ

1.24

1.36

1.47

1.55

1.63

1.67

1.72

1.78

26.49

29.14

31.47

33.04

34.69

35.73

36.81

37.90

96.43%

85.71%

71.43%

57.14%

42.86%

28.57%

14.29%

3.57%

25.54
12.20

24.97
21.80

22.48
17.93

18.88
13.75

14.87
9.90

10.21
6.21

5.26
2.92

1.35
0.36

คาเสื่อมราคา
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได

หัก ตนทุนสินทรัพยที่เกี่ยวของตอรายได

กระแสเงินสดที่เหลืออยูหลังภาษี
อัตราการคงอยูของความภักดีของลุกคา
กระแสเงินสดที่เหลืออยูของลูกคา
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
มูลคายุติธรรมของความสัมพันธลูกคาของ CM

85.06

ที่มา : รายงานการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ (Purchase Price Asset Allocation Report) ของบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด

ประมาณการกระแสเงินสด - ความสัมพันธลูกคาของ QIIS
(หนวย : ลานบาท)

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

รายไดจากการขาย - จากลูกคาเดิม

220.48

235.91

252.43

270.10

283.60

292.11

300.87 309.90

ตนทุนขาย

146.35

156.60

167.56

179.29

188.25

193.90

199.71 205.71

กําไรขั้นตน

74.13

79.32

84.87

90.81

95.35

98.21

101.16 104.19

คาใชจายในการขายและบริหาร

49.02

52.45

56.12

60.05

63.05

64.95

66.89

68.90

กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา

25.11

26.87

28.75

30.76

32.30

33.27

34.27

35.29

4.63

4.95

5.30

5.67

5.96

6.13

6.32

6.51

20.48

21.91

23.45

25.09

26.34

27.13

27.95

28.79

ภาษีเงินได

4.10

4.38

4.69

5.02

5.27

5.43

5.59

5.76

กําไรสุทธิ

16.38

17.53

18.76

20.07

21.08

21.71

22.36

23.03

เงินทุนหมุนเวียน

0.55

0.59

0.63

0.68

0.71

0.73

0.76

0.78

อุปกรณ

0.79

0.84

0.90

0.96

1.01

1.04

1.07

1.11

แรงงานฝมือ

2.40

2.57

2.75

2.94

3.09

3.18

3.28

3.37

คาเสื่อมราคา
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได

30 มิ.ย.2559

2566

หัก ตนทุนสินทรัพยที่เกี่ยวของตอรายได
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(หนวย : ลานบาท)

30 มิ.ย.2559

กระแสเงินสดที่เหลืออยูหลังภาษี
อัตราการคงอยูของความภักดีของลุกคา
กระแสเงินสดที่เหลืออยูของลูกคา
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
มูลคายุติธรรมของความสัมพันธลูกคาของ CM

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

12.64

13.53

14.47

15.49

16.26

16.75

17.25

17.77

96.43% 85.71% 71.43% 57.14% 42.86% 28.57% 14.29%

3.57%

12.19
5.75

11.59
9.76

10.34
7.77

8.85
5.93

6.97
4.17

4.79
2.55

2.47
1.17

37.25

ที่มา : รายงานการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ (Purchase Price Asset Allocation Report) ของบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีการประเมินที่ผูประเมินคาทรัพยสินอิสระใชมีความเหมาะสม โดย
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพของการประเมินมูลคาสินทรัพยที่ไมมีตัวตน
จากการประเมินของ 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ มูลคายุติธรรมของความสัมพันธลูกคาของ CM มีมูลคาเทากับ 85.06
ลานบาท และมูลคายุติธรรมของความสัมพันธลูกคาของ QIIS มีมูลคาเทากับ 37.25 ลานบาท
การเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จะมีผลกระทบตอมูลคาสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท
โดยมูลคายุติธรรมสินทรัพยและหนี้สินของ CM และบริษัทยอย (QIIS) ต่ํากวามูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให (หุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234.50 ลานหุน ราคาเสนอขาย 2.62 บาทตอหุน รวมมูลคา 614.39 ลานบาท) ทําใหเกิด
คาความนิยมจากการซื้อและรับโอนธุรกิจทั้งหมดของ CM จํานวนประมาณ 295 ลานบาท สรุปไดดังนี้
รายการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
สินทรัพยรวมของ CM และบริษัทยอย (QIIS)

มูลคา (ลานบาท)
341.71

บวก มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทเี่ พิ่มขึ้นจากการประเมินโดย 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ
สินทรัพยที่มีตัวตน CM

8.21

สินทรัพยที่มีตัวตน QIIS

7.70

สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
- ความสัมพันธลูกคา CM

85.06

- ความสัมพันธลูกคา QIIS

37.25

หัก ประมาณการหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินรวมของ CM และบริษัทยอย (QIIS)

(27.64)
(132.40)

มูลคาสินทรัพยสุทธิของ CM และบริษทั ยอย (QIIS) (หลังปรับปรุง)
มูลคาสิ่งตอบแทนที่โอนให ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 (หุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทจํานวน 234.50 ลานหุนในราคาเสนอขาย 2.62 บาทตอหุน )
คาความนิยม

319.89
614.39
294.50*

หมายเหตุ : * คาความนิยมไดรวมมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนประเภท Skill labor ของ CM และ QIIS โดย
15 ที่ปรึกษาธุรกิจไดประเมินมูลคายุติธรรมประมาณ 41.20 ลานบาท ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินสินทรัพยไมมีตัวตน แตไมสามารถบันทึกเปนรายการทางบัญชีแยกเปนรายการสินทรัพย
ตางหากจากคาความนิยม ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการรวมธุรกิจ
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จากการพิจารณาผลกระทบจากการเขาทํารายการ สินทรัพยรวมของบริษัทตามขอมูลทางการเงินรวมเสมือน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ประกอบดวย มูลคาที่เพิ่มขึ้นจากการประเมินมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยที่มีตัวตนและไมมีตัวตนโดย 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ ซึ่งมูลคาที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนสินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้นไดแก
ความสัมพันธลูกคาของ CM และ QIIS จํานวน 85.06 ลานบาท และ 37.25 ลานบาท ตามลําดับ และมีคาความนิยมที่
เกิดขึ้นจากการเขาทํารายการประมาณ 295 ลานบาท
ทั้งนี้ คาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และบริษัทยอยจํานวนประมาณ 295
ลานบาท ที่แสดงขางตน อาจมีการเปลี่ยนแปลงอีก เนื่องจากตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง
2558) เรื่องการรวมธุรกิจ และมาตรฐานการรายงานการทางการเงินฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน
กําหนดใหบริษัทรับรูสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาของ CM และบริษัทยอยดวยมูลคายุติธรรม และรับรูสินทรัพยไม
ตัวตนของ CM และบริษัทยอยแยกตางหากจากคาความนิยม ณ วันที่ซื้อกิจการ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทไดรับอนุมัติ
ใหเขาทํารายการจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 บริษัทตองประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สินที่ไดมา
จากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และคํานวณคาความนิยมหรือกําไรจากการตอรองราคาซื้อ หรือปนสวน
ตนทุนจากการรวมธุรกิจ (Purchase Price Allocation: PPA) โดยตนทุนการซื้อธุรกิจที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพย
สุทธิที่บริษัทไดมา บริษัทจะบันทึกคาความนิยมในรายการสินทรัพยของบริษัท ซึ่งคาความนิยมดังกลาวจะถูกทดสอบการ
ดอยคา (Impairment Test) เปนประจําทุกป
4. ความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ
4.1 การประเมินมูลคาสินทรัพยที่ไดมาและมูลคาสิ่งตอบแทน
บริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงทรัพยสิน หนี้สิน สัญญาอื่นๆ ลูกจาง
ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึงสิทธิประโยชนทั้งหมดที่มีในสินทรัพย และหุน
สามัญใน QIIS ซึ่งเปนบริษัทยอยซึ่งถือหุนโดย CM รอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS ในมูลคารวม
614,390,000 บาท โดยบริษัทจะออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระเปนคาซื้อและรับโอนกิจการจํานวน 234,500,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 2.62 บาท หรือมีอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระคาซื้อและ
รับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัท
ในการประเมินมูลคาที่เหมาะสมของสินทรัพยที่ไดมาหรือกิจการทั้งหมดของ CM และสิ่งตอบแทนหรือหุนสามัญ
ของบริษัทนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลคาดังกลาวโดยใชวิธีประเมินราคาหุนของ CM ซึ่งไดรวมถึงมูลคา
กิจการของ QIIS ซึ่งเปนบริษัทยอยของ CM ไวแลว และประเมินราคาหุนของบริษัทดวยวิธีการตางๆ ดังนี้
ก) วิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach)
ข) วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
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ค) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด (Market Comparable Approach)
1) วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach)
2) วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio Approach)
3) วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (Enterprise Value to
EBITDA Approach)
ง) วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach)
จ) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach)
ทั้งนี้ ในการประเมินราคาหุนของ CM ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดประเมินโดยวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด
เนื่องจาก CM ไมไดเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จึงไมมีราคาซื้อขายหุนที่อางอิงได
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4.1.1

การประเมินมูลคาสินทรัพยที่ไดมา - หุนสามัญของ CM

ก) วิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ อางอิงจากมูลคาตามบัญชีของ CM โดยพิจารณาจากงบแสดงฐานะการเงินรวม
ของ CM และบริษัทยอย (บริษัทยอย หมายถึง QIIS ซึ่งถือหุนโดย CM รอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS) ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งผานการสอบทานโดยนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
บัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
รายการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

ทุนที่ออกและชําระแลว

98.80

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

8.00

สวนเกินทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

5.98

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

12.14

กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย

1.30

ยังไมไดจัดสรร

83.09

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
ควบคุม)

(ไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ

209.31

มูลคาที่ตราไว (บาทตอหุน)

10.00

จํานวนหุนชําระแลวทั้งหมด (ลานหุน)

9.88

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

21.18

การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้สะทอนฐานะการเงินของ CM และ QIIS ตามมูลคาทรัพยสิน หนี้สินที่ไดบันทึก
บัญชีไว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยไมไดสะทอนมูลคาตลาดของสินทรัพยบางรายการของ CM และ QIIS ไดแก เงิน
ลงทุ น ชั่ ว คราวในกองทุ น รวมและเงิ น ลงทุ น ทั่ ว ไป ตลอดจนการประเมิ น โดยวิ ธี นี้ ไ ม ไ ด คํ า นึ ง ถึ ง ผลประกอบการและ
ความสามารถในการทํากําไรของ CM และ QIIS ในอนาคต
จากการประเมินราคาหุนตามวิธีมูลคาหุนตามบัญชี ไดราคาประเมินหุนของ CM เทากับ 21.18 บาทตอหุน หรือ
มีมูลคาเทากับ 209.31 ลานบาท ซึ่งต่ํากวาราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่ 614.39 ลานบาท เปนจํานวน
เทากับ 405.08 ลานบาท หรือต่ํากวาคิดเปนรอยละ 65.93 ของราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ดังกลาว
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ข) วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ เปนการประเมินโดยการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีที่ปรากฏตามงบแสดงฐานะ
การเงินรวมของ CM และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในบางรายการเพื่อใหสะทอนมูลคาตลาดหรือมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยนั้นๆ ไดแก เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนทั่วไป เพื่อใหสะทอนมูลคาตลาดของสินทรัพยที่ใกลเคียง
มูลคาปจจุบันหรือมูลคาที่แทจริงของ CM และ QIIS มากขึ้น ซึ่งการปรับปรุงรายการตางๆ มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
เงินลงทุนชั่วคราว CM และบริษัทยอย มีเงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนรวม (กองทุนเปด) ซึ่งมีมูลคาตามบัญชี ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 0.41 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 0.12 ของสินทรัพยรวม เงินลงทุนชั่วคราว
ดังกลาวแสดงมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาปรับปรุงมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนชั่วคราวดังกลาวเพื่อใหไดมูลคายุติธรรมที่ใกลเคียงกับปจจุบันมากที่สุด โดยใชราคาตลาดเฉลี่ย 15 วันทํา
การ ยอนหลังนับตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอ
ตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2559 พิจารณาการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ซึ่งผลจากการ
ปรับปรุงมูลคาเงินลงทุนชั่วคราวดังกลาว CM มีเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 500 บาท
เงินลงทุนทั่วไป CM และบริษัทยอย มีเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งเปนเงินลงทุนในหุนบุริมสิทธิของบริษัทจดทะเบียน
แหงหนึ่ง มีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เทากับ 0.24 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 0.07 ของ
สินทรัพยรวม เงินลงทุนทั่วไปดังกลาวแสดงดวยราคาทุนปรับลดดวยคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน ซึ่งหุนบุริมสิทธิ
ดังกลาวไมสามารถแปลงเปนหุนสามัญได และมีสิทธิไดรับเงินคืนกอนหุนสามัญ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณา
ปรับปรุงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปดังกลาวเพื่อใหไดมูลคายุติธรรมที่ใกลเคียงกับปจจุบันมากที่สุด โดยใชมูลคา
สินทรัพยสุทธิตอหุนของบริษัทดังกลาวมาคํานวณ ซึ่งผลจากการปรับปรุงมูลคาเงินลงทุนทั่วไปดังกลาว CM จะมีเงินลงทุน
ทั่วไปเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 0.36 ลานบาท
สินคาคงเหลือ CM และ QIIS มีสินคาคงเหลือ ซึ่งประกอบดวย สินคาสําเร็จรูป สินคาระหวางทาง สินคาระหวาง
ติดตั้ง ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีรวมเทากับ 131.57 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.50 ของสินทรัพยรวม ซึ่ง CM และบริษัทยอย
ไมไดจัดใหมีการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญอิสระ เพื่อวัตถุประสงคในการหาราคาตลาดของสินทรัพย อยางไรก็ตาม บริษัทได
วาจาง 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ ซึ่งเปนผูประเมินคาทรัพยสินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่มีตัวตนและสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารของบริษัทใชจัดเตรียมรายงาน
ทางการเงินจากการเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ตามรายงานเลขที่ J22/59061 ลงวันที่ 3 ตุลาคม
2559 เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ โดย 15 ที่ปรึกษาธุรกิจไดประเมินมูลคายุติธรรมของสินคาคงเหลือดังกลาว จากประมาณ
การราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย โดยมีมูลคายุติธรรมรวม 143.05 ลาน
บาท ซึ่งสูงกวามูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่เทากับ 131.57 ลานบาท เปนจํานวน 11.47 ลานบาท ที่
ปรึกษาทาง การเงินอิสระจึงนําสวนเพิ่มจากการตีราคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นมาปรับปรุงมูลคาตามบัญชี
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สินทรัพยถาวร - อุปกรณ CM และ QIIS มีอุปกรณ ซึ่งประกอบดวย เครื่องมือและอุปกรณ เครื่องตกแตงและ
ติดตั้ง งานระบบ สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต งานระหวางทํา ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีมูลคาตามบัญชีรวมเทากับ
23.31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.82 ของสินทรัพยรวม ซึ่งจากรายงานของ 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ ตามวัตถุประสงคดังกลาว
ขางตน ไดประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่มีตัวตนดังกลาวขางตนดวยวิธีตนทุน (Cost Approach) โดยการประมาณ
การตนทุนในการจัดหาทรัพยสินทดแทนใหมตามราคาปจจุบัน แลวหักลบดวยคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานของ
อุปกรณนั้นๆ ผลการประเมินมีสวนตางระหวางมูลคายุติธรรมกับมูลคาตามบัญชี โดยมูลคายุติธรรมสูงกวามูลคาตาม
บัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รวม 4.44 ลานบาท (รายละเอียดการประเมินมูลคายุติธรรมพิจารณาไดในขอ 3.4
ผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท จากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM) ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงนําสวนตางของมูลคาดังกลาวมาปรับปรุงมูลคาตามบัญชี
อยางไรก็ตาม สินทรัพยไมมีตัวตนของ CM และบริษัทยอย ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 มีจํานวน 14.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.33 ของสินทรัพยรวม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดปรับปรุงมูลคา
สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวเนื่องจากสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาว มีการตัดจําหนายที่สะทอนอายุการใชงานของสินทรัพย
นั้นๆ แลว
สําหรับสินทรัพยอื่นที่สําคัญของ CM และบริษัทยอย ไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 มีจํานวน 108.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.70 ของสินทรัพยรวม CM และบริษัทยอยไดบันทึกสินทรัพยดังกลาว
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสําหรับบัญชีลูกหนี้การคา เปน
ภาระที่ CM และบริษัทยอยมีกับบุคคลภายนอกจากการประกอบธุรกิจ ซึ่ง CM และบริษัทยอยไดพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตามเกณฑที่กําหนดแลว
หนี้สินรวมของ CM และบริษัทยอย สวนใหญประกอบดวย เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน และภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจํานวน 84.22 ลานบาท 14.75
ลานบาท และ 10.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 63.61 รอยละ 11.14 และรอยละ 8.10 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ ซึ่งเปน
ภาระที่ CM และบริษัทยอยมีตอบุคคลภายนอกจากการประกอบธุรกิจ ซึ่ง CM และบริษัทยอยไดบันทึกมูลคาตามที่เปน
จริงแลว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมไดปรับปรุงมูลคาหนี้สินดังกลาว
ในการประเมินราคาหุนดวยวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดนํารายการปรับปรุงเงิน
ลงทุนชั่วคราวในกองทุนรวม (กองทุนเปด) เพิ่มขึ้นประมาณ 500 บาท เงินลงทุนทั่วไปที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.36 ลานบาท
สวนเพิ่มจากการประเมินมูลคายุติธรรมของทรัพยสินถาวรประมาณ 4.44 ลานบาท และสวนเพิ่มจากการประเมินมูลคา
ยุติธรรมของสินคาคงเหลือประมาณ 11.47 ลานบาท มาบวกเพิ่มจากมูลคาตามบัญชีที่ไดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม
ของ CM และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมูลคาตามบัญชีของ CM หลังปรับปรุงเทากับ 209.31 + 0.0005
+ 0.36 + 4.44 + 11.47 = 225.58 ลานบาท
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การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้ สะทอนมูลคาตลาดของเงินลงทุน สินคาคงเหลือ และสินทรัพยถาวรของ CM
อยางไรก็ตาม วิธีนี้ไมไดคํานึงถึงผลประกอบการและศักยภาพในการแขงขันของ CM และ QIIS ในอนาคต และไมได
คํานึงถึงแนวโนมของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม
จากการประเมินราคาหุนตามวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี ไดราคาประเมินหุนของ CM เทากับ 22.83 บาทตอ
หุน หรือมีมูลคาเทากับ 225.58 ลานบาท ซึ่งต่ํากวาราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่ 614.39 ลานบาท เปน
จํานวนเทากับ 388.81 ลานบาท หรือต่ํากวาคิดเปนรอยละ 63.28 ของราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ดังกลาว
ค) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด (Market Comparable Approach)
การประเมิ น ราคาหุ น ตามวิธี นี้ เป น การประเมิ น โดยพิจ ารณาอา งอิ ง จากอัต ราส ว นต า งๆในตลาด ได แ ก
อัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (P/BV) อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (P/E) และอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไร
กอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (EV/EBITDA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ในกลุมสินคา
อุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร และหมวดบรรจุภัณฑ ที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกับ CM และ QIIS
ยอนหลังในชวงเวลาตางๆ นับจากวันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
มีมติเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2559 พิจารณาการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM
ราคาหุนที่คํานวณไดตามวิธีนี้จะถูกปรับลดลง (Discount) อีกรอยละ 20 เนื่องจาก CM ไมไดเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเหมือนกับบริษัทที่ใชอางอิง (อางอิงจากอัตราสวนลดที่ใชในการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
ตอประชาชนเปนครั้งแรกที่ประมาณรอยละ 10-20) โดยบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง มีดังนี้
รายชื่อ

ชื่อยอ
หลักทรัพย

หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
บริษัท ซี.ไอ.กรุป จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท กุลธรเคอรบี้ จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท พัฒนกล จํากัด (มหาชน)
4. บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)
5. บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน)
หมวดบรรจุภัณฑ
1.

6.
7.

FIRE

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)

CIG
KKC
PK
PPM
SNC

SLP
TOPP
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ตารางสรุปขอมูลทางการเงินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง และ CM และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หนวย : ลานบาท)
รายไดรวม

CIG

KKC

1,095.55 10,770.92

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

PK

ป 2558
PPM
SLP

SNC

TOPP

CM

3,583.80

1,314.01

532.65

8,186.81

1,462.48

519.14

(7.24)

212.38

112.13

(16.58)

29.24

409.86

96.32

54.71

1,174.42

8,216.80

3,386.13

1,359.72

1,051.74

4,138.60

1,241.48

315.19

หนี้สินรวม

383.78

5,567.27

1,961.77

822.75

78.48

1,678.51

217.80

128.10

สวนของผูถอื หุนรวม

790.64

2,649.53

1,424.36

536.97

973.26

2,460.09

1,023.68

187.09

สินทรัพยรวม

ที่มา : ขอมูลจาก www.setsmart.com

ตารางสรุปขอมูลทางการเงินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง และ CM และบริษัทยอย สําหรับงวด 6
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
(หนวย : ลานบาท)

CIG

รายไดรวม

437.58 4,744.52 1,764.84

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

(10.41)

สินทรัพยรวม

KKC

งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
PK
PPM
SLP
SNC

TOPP

CM

748.78

275.52

58.38

22.21

1,144.67 7,421.80 3,359.41 1,435.87 1,057.88 4,820.22 1,249.45

341.71

132.77

4.68

675.75
22.26

หนี้สินรวม

364.44 4,814.69 1,937.24

858.66

สวนของผูถือหุนรวม

780.23 2,607.11 1,422.17

577.21

275.99 4,424.54
34.89

250.10

73.73 2,225.48

195.29

132.40

984.15 2,594.74 1,054.16

209.31

ที่มา : ขอมูลจาก www.setsmart.com

1) วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach)
การประเมินราคาหุนโดยวิธีนี้ เปนการประเมินโดยพิจารณามูลคาตามบัญชีของ CM ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ซึ่งเทากับ 21.18 บาทตอหุน คูณกับคาเฉลี่ยอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (P/BV) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ในกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร และหมวดบรรจุภัณฑ ที่ประกอบธุรกิจ
ใกลเคียงกับ CM ยอนหลังในชวงเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นับตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวัน
ทําการสุดทายกอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2559
พิจารณาการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM

FIRE

| เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559

หน้า 197

สิ่งที่สงมาดวย 5
คาเฉลี่ย P/BV ของบริษัทจดทะเบียนหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรและหมวดบรรจุภัณฑที่ใชอางอิง
ชวงเวลา

CIG

KKC

PK

PPM

SLP

SNC

TOPP

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน

0.69

1.40

1.22

1.23

2.02

1.69

0.96

คาเฉลี่ย
1.32

คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน

0.69

1.45

1.28

1.26

1.73

1.74

0.92

1.20

คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน

0.69

1.50

1.42

1.18

1.55

1.73

0.92

1.28

คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน

0.73

1.57

1.59

1.23

1.53

1.73

0.91

1.33

ที่มา : ขอมูลจาก www.setsmart.com

สรุปการประเมินราคาหุน CM ตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี
ปรับลด 20%
ราคาหุน CM
มูลคารวมของ CM
(บาทตอหุน)
(ลานบาท)

ชวงเวลา

คาเฉลี่ย P/BV ของ
บริษัทจดทะเบียนที่ใช
อางอิง

ราคาหุน CM
(บาทตอหุน)

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน

1.32

27.96

22.37

221.02

คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน

1.30

27.53

22.02

217.56

คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน

1.28

27.11

21.69

214.30

คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน

1.33

28.17

22.54

222.70

การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้อางอิงจากคาเฉลี่ยอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่ใช
อางอิงเปรียบเทียบกับฐานะการเงิน (มูลคาตามบัญชี) ของ CM และบริษัทยอย ซึ่งเปนการคํานวณจากขอมูลในอดีต ณ
ขณะใดขณะหนึ่ง (อางอิงขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) โดยไมไดคํานึงถึงแนวโนมผลประกอบการและความสามารถ
ในการทํากําไรของ CM และ QIIS ในอนาคต
จากการประเมินตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี ไดราคาประเมินหุนของ CM เทากับ 21.69 - 22.54
บาทตอหุน หรือมีมูลคารวมเทากับ 214.30 - 222.70 ลานบาท ซึ่งเปนราคาที่ต่ํากวามูลคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด
ของ CM ที่ 614.39 ลานบาท เปนจํานวน 391.69 - 400.09 ลานบาท หรือต่ํากวาคิดเปนรอยละ 63.75 - 65.12 ของมูลคา
ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ดังกลาว
2) วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio Approach)
การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ เปนการประเมินโดยการนํากําไรสุทธิตอหุนของ CM ยอนหลัง 4 ไตรมาสลาสุด
ตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2558 - ไตรมาสที่ 2 ป 2559 (กําไรสุทธิยอนหลัง 4 ไตรมาสเทากับ 56.00 ลานบาท หรือกําไรสุทธิตอ
หุนเทากับ 5.67 บาท) คูณกับคาเฉลี่ยอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (P/E) ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงยอนหลัง
ในชวงเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นับตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2559 พิจารณาการซื้อและรับโอน
กิจการทั้งหมดของ CM สรุปไดดังนี้
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คาเฉลี่ย P/E ของบริษัทจดทะเบียนหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรและหมวดบรรจุภัณฑที่ใชอางอิง
ชวงเวลา

KKC

PK

SNC

TOPP

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน

17.72

20.73

10.74

9.96

14.79

คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน

18.21

19.29

10.70

9.65

14.46

คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน

18.40

17.02

10.43

9.53

13.85

คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน

22.09

16.65

10.30

9.24

14.57

หมายเหตุ : ไมรวมคาเฉลี่ย P/E ของ CIG, PPM และ SLP
ที่มา : ขอมูลจาก www.setsmart.com

ทั้งนี้ ในการคํานวณคาเฉลี่ย P/E ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรวมคาเฉลี่ย
P/E ของ CIG และ PPM เนื่องจากผลการดําเนินงานบางชวงเวลาที่อางอิงมีผลขาดทุนสุทธิ และไมไดรวมคาเฉลี่ย P/E
ของ SLP เนื่องจากมีคาที่สูงและเบี่ยงเบนไปจากกลุมบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงมาก โดยคาเฉลี่ย P/E ของ SLP อยู
ระหวาง 38.62 - 49.45 เทา
สรุปการประเมินราคาหุน CM ตามวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน
ปรับลด 20%
ราคาหุน CM
มูลคารวมของ CM
(บาทตอหุน)
(ลานบาท)

ชวงเวลา

คาเฉลี่ย P/E ของบริษัท
จดทะเบียนที่ใชอางอิง

ราคาหุน CM
(บาทตอหุน)

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน

14.79

83.86

67.09

662.85

คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน

14.46

81.99

65.59

648.03

คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน

13.85

78.53

62.82

620.66

คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน

14.57

82.61

66.09

652.97

การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้อางอิงจากคาเฉลี่ยอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทจดทะเบียนที่ใช
อางอิงเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานโดยใชขอมูลกําไรสุทธิ 12 เดือนยอนหลังของ CM และบริษัทยอย ซึ่งสะทอนผล
การดําเนินงานในชวงเวลาปจุบันของ CM และ QIIS โดยไมไดคํานึงถึงแนวโนมผลประกอบการและความสามารถในการ
ทํากําไรของ CM และ QIIS ในอนาคต
จากการประเมินตามวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน ไดราคาประเมินหุนของ CM เทากับ 62.82 - 67.09
บาทตอหุน หรือมีมูลคารวมเทากับ 620.66 - 662.85 ลานบาท ซึ่งเปนราคาที่สูงกวามูลคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด
ของ CM ที่ 614.39 ลานบาท เปนจํานวน 6.27 - 48.46 ลานบาท หรือสูงกวาคิดเปนรอยละ 1.02 - 7.89 ของมูลคาซื้อและ
รับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ดังกลาว
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3) วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (Enterprise
Value to EBITDA Approach)
การประเมินมูลคาตามวิธีนี้ เปนการประเมินโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใช
อางอิง คูณดวยกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (EBITDA) ของ CM และบริษัทยอย หักดวยหนี้ที่มี
ภาระดอกเบี้ย และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม และบวกดวยเงินสดของ CM และบริษัทยอย โดยที่ EBITDA ของ CM และ
บริษัทยอย ยอนหลัง 4 ไตรมาสลาสุดตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2558 - ไตรมาสที่ 2 ป 2559 เทากับ 78.90 ลานบาท และ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2559 CM มีเงินสด (รวมเงินฝากธนาคารและรายการเทียบเทาเงินสด) เทากับ 22.63 ลานบาท มีหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยเทากับ 14.75 ลานบาท โดยไมมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ซึ่งคํานวณราคาหุนของ CM ไดดังนี้
มูลคากิจการ (EV) ของ CM

= คาเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง x EBITDA

โดยที่ มูลคากิจการ (EV)

= มูลคาหุนตามราคาตลาด + สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม + หนี้ที่มีภาระ
ดอกเบี้ย - เงินสด

มูลคาหุนตามราคาตลาด

= ราคาหุน x จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

ราคาหุนของ CM

= [(คาเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง x EBITDA) - สวนได
เสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย + เงินสด] / จํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด

คาเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรและหมวดบรรจุภัณฑที่ใชอางอิง
ชวงเวลา

CIG

KKC

PK

SLP

SNC

TOPP

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน

9.82

7.12

8.77

14.11

5.82

4.72

8.39

คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน

9.79

7.22

9.12

12.01

5.86

4.46

8.08

คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน

9.88

7.37

9.30

10.64

5.70

4.39

7.88

คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน

10.32

7.53

9.89

10.46

5.65

4.26

8.02

หมายเหตุ : ไมรวมคาเฉลี่ย EV/EBITDA ของ PPM
ที่มา : จากการคํานวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ทั้งนี้ ในการคํานวณคาเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรวม
คาเฉลี่ย EV/EBITDA ของ PPM เนื่องจากมีคาที่สูงและเบี่ยงเบนไปจากกลุมบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงมาก โดยคาเฉลี่ย
EV/EBITDA ของ PPM อยูระหวาง 21.91 - 22.73 เทา
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สรุปการประเมินราคาหุน CM ตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคากิจการตอกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได
และคาเสื่อมราคา
ปรับลด 20%
ราคาหุน CM
มูลคารวมของ CM
(บาทตอหุน)
(ลานบาท)

ชวงเวลา

คาเฉลี่ย EV/EBITDA
ของบริษัทจดทะเบียน
ที่ใชอางอิง

ราคาหุน CM
(บาทตอหุน)

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน

8.39

67.80

54.24

535.89

คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน

8.08

65.32

52.26

516.33

คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน

7.88

63.73

50.98

503.68

คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน

8.02

64.84

51.87

512.48

การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรในชวง 12 เดือนยอนหลัง และฐานะทางการ
เงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ของ CM และบริษัทยอย โดยที่ไมไดคํานึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทํากําไร
ระยะยาวในอนาคตของ CM และ QIIS
จากการประเมินตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคากิจการตอกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อม
ราคาไดราคาประเมินหุนของ CM เทากับ 50.98 - 54.24 บาทตอหุน หรือมีมูลคารวมเทากับ 503.68 - 535.89 ลานบาท
ซึ่งเปนราคาที่ต่ํากวามูลคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่ 614.39 ลานบาท เปนจํานวนเทากับ 78.50 - 110.71
ลานบาท หรือต่ํากวาคิดเปนรอยละ 12.78 - 18.02 ของมูลคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ดังกลาว
ง) วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach)
การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ ประเมินจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (มูลคาการซื้อขายรวม / ปริมาณการ
ซื้อขายรวม) ของหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ในอดีต ณ ชวงเวลาตางๆ แตเนื่องจาก CM ไมไดเปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย จึงไมมีราคาซื้อขายหุนที่อางอิงได ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมสามารถประเมินราคาหุนของ
CM โดยวิธีนี้ได
จ) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach)
การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ เปนวิธีที่คํานึงถึงผลการดําเนินงานของ CM และ QIIS ในอนาคต โดยการคํานวณ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ CM และ
QIIS ในระยะเวลาประมาณ 5 ป ตั้งแตป 2559 จนถึงป 2563 โดยมีสมมติฐานวา CM และ QIIS ยังคงดําเนินกิจการตอไป
อยางตอเนื่อง (Going Concern Basis) และไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆอยางมีนัยสําคัญเกิดขึ้น รวมทั้งเปนไปตามภาวะ
เศรษฐกิจและสถานการณปจจุบันที่มีการดําเนินธุรกิจภายใตการบริหารของทีมงานชุดปจจุบัน โดยที่ไมไดคํานึงแผนงาน
หรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายหลังการเขาทํารายการในครั้งนี้
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ทั้งนี้ การประมาณการกระแสเงินสดดังกลาวที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปนผูจัดทําขึ้น โดยอางอิงสมมติฐานใน
การประมาณการจากขอมูลที่ไดรับจากผูบริหารของ CM และ QIIS แผนงานประจําป (Budget) อัตราสวนทางการเงินหรือ
ขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ขอมูลที่ไดจากการคาดการณโดยอาศัยประสบการณในการดําเนินธุรกิจของผูบริหาร CM และ
QIIS ตลอดจนการวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมและปจจัยตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดปรับปรุงสมมติฐานบางรายการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของในปจจุบัน รวมทั้งจากการ
สัมภาษณ หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากเจาหนาที่และผูบริหารของ CM และ QIIS ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของ CM และ QIIS
สมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงินถูกกําหนดขึ้นภายใตสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่ง
หากภาวะเศรษฐกิจและปจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของ CM และ QIIS ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมี
นัยสําคัญจากสมมติฐานที่กําหนดขึ้น ราคาหุนของ CM ที่ประเมินไดตามวิธีนี้จะเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินราคาหุนของ CM ตามวิธีนี้จากการรวมมูลคาแตละธุรกิจ (Sum of the
parts) โดยประเมินมูลคาธุรกิจของ CM และ QIIS และนํามูลคามารวมกันเพื่อหาราคาหุนของ CM โดยแบงธุรกิจออกเปน
2 สวน คือ สวนที่ 1 CM ประกอบธุรกิจเปนผูนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ
รวมทั้งใหคําปรึกษาและออกแบบหองเย็น และสวนที่ 2 QIIS ประกอบธุรกิจใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบ
พิมพดิจิตอล โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลคาธุรกิจของ CM และ QIIS ดังนี้
แผนภาพโครงสรางการประกอบธุรกิจของ CM และบริษัทยอยในปจจุบัน
CM
ทุนจดทะเบียน 98.80 ลานบาท
- ผูนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑใน
ระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ
- ใหคําปรึกษาและออกแบบหองเย็น
100.00%

QIIS
ทุนจดทะเบียน 39.52 ลานบาท
ใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรม
สําหรับระบบพิมพดิจติ อล
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การประเมินมูลคาธุรกิจสวนที่ 1 : ธุรกิจที่ดําเนินการโดย CM
1. รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายของ CM แบงออกเปน 2 กลุม คือ (1) รายไดจากการขายอุปกรณระบบทําความเย็น (กลุม
อุ ป กรณ สํ า หรั บ ควบคุ ม ระดั บ อุ ณ หภู มิ ไ ม เ กิ น 20 องศาเซลเซี ย ส) ซึ่ ง เป น อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นกลุ ม อุ ต สาหกรรมห อ งเย็ น
อุตสาหกรรมคาปลีก คาสง อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน และ (2) รายไดจากการขายอุปกรณระบบปรับ
อากาศ (กลุมอุปกรณสําหรับควบคุมระดับอุณหภูมิตั้งแต 20 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ซึ่งเปนอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบ
ปรับอากาศภายในอาคารสํานักงาน หางสรรพสินคา คอนโดมิเนียม โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล เปนตน
ทั้งนี้ รายไดจากการขายที่เกิดขึ้นจริงของ CM ป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณ
การป 2559 - 2563 เปนดังนี้
เกิดขึ้นจริง
(หนวย : ลานบาท)

2556

2557

2558

ประมาณการ
ม.ค. มิ.ย. 2559

2559

2560

2561

2562

2563

รายไดจากการขาย
- อุปกรณระบบทําความเย็น

261.80 289.09 236.02

อัตราการเติบโต (รอยละ)

1.04

10.42 (18.36)

- อุปกรณระบบปรับอากาศ

8.70

12.56

19.90

อัตราการเติบโต (รอยละ)

(9.38)

44.37

58.44

รวมรายไดจากการขาย 270.52 301.65 255.92
อัตราการเติบโต (รอยละ)

0.67

11.50 (15.16)

111.92 259.62 272.60 286.23 300.54 315.57
8.37

10.00

5.00

5.00

5.00

5.00

31.64

39.80

47.76

52.54

55.16

57.92

195.98 100.00

20.00

10.00

5.00

5.00

143.56 299.42 320.36 338.77 355.71 373.49
25.96

17.00

6.99

5.75

5.00

5.00

ในป 2556 และ 2557 CM มีการเติบโตของรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 0.67 และรอยละ 11.50 ตามลําดับ
แตทั้งนี้ ในป 2558 CM มีรายไดจากการขายลดลงรอยละ 15.16 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดจากการขาย
อุปกรณระบบทําความเย็น โดยในชวงป 2558 ลูกคากลุมอุตสาหกรรมหองเย็นซึ่งเปนลูกคาหลักของ CM ไดรับผลกระทบ
จากมาตรการเพื่อปองกันและขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated fishing หรือ IUU
Fishing) จากสหภาพยุโรป โดยปริมาณเรือประมงที่ลดลงทําใหปริมาณสต็อกวัตถุดิบของลูกคาลดลง สงผลใหลูกคาชะลอ
การขยายหรือปรับปรุงหองเย็นและทําใหชะลอการสั่งซื้ออุปกรณระบบทําความเย็นดังกลาว อยางไรก็ตาม ภายหลังจาก
ภาครัฐและฝายที่เกี่ยวของพยายามแกไขปญหาดังกลาว สงผลทําใหลูกคากลุมอุตสาหกรรมหองเย็นมีความกังวลตอ
ปญหา IUU Fishing ลดลง และพบวาลูกคาเริ่มมียอดสั่งซื้ออุปกรณระบบทําความเย็นจาก CM เพิ่มขึ้นในป 2559
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ประมาณการรายไดจากการขายของ CM ในป 2559 มีอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายอุปกรณระบบทํา
ความเย็นและระบบปรับอากาศ เทากับรอยละ 10 และรอยละ 100 ตามลําดับ อางอิงจากแผนธุรกิจของผูบริหารที่ประมาณ
การจากรายไดที่เกิดขึ้นจริงงวด 6 เดือนแรกของป 2559 กับประมาณการรายไดที่ไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคา และจากการ
คาดการณในอนาคต ซึ่งรายไดจากการขายอุปกรณระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศที่เกิดขึ้นจริงสําหรับงวด 6 เดือน
แรกของป 2559 มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 8.37 และรอยละ 195.98 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวง 6 เดือนแรกของป
2558 และวิเคราะหปรับปรุงโดยพิจารณาประกอบกับความผันผวนของฤดูกาล (Seasonal Factor) ที่สงผลใหมีความตองการ
ใชอุปกรณระบบปรับอากาศที่สูงในชวงฤดูรอนหรือชวงครึ่งแรกของแตละป และการขยายตลาดของ CM ไปสูงานระบบทํา
ความเย็นในอาคารโดย ที่ผานมา CM ไดมีการปรับเพิ่มอัตราพนักงานฝายขายเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
อุปกรณระบบปรับอากาศ ประกอบกับฐานรายไดจากการขายอุปกรณระบบปรับอากาศที่ต่ําในป 2558 จึงทําใหรายไดจาก
การขายอุปกรณระบบปรับอากาศในป 2559 มีอัตราการเติบโตรอยละ 100 เมื่อเทียบกับป 2558
สําหรับรายไดในป 2560 - 2563 ประมาณการจากอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายอุปกรณระบบทํา
ความเย็นเทากับ รอยละ 5 ตอป และอุปกรณระบบปรับอากาศเทา กับรอยละ 5 - 20 ตอป อางอิงจากแผนธุรกิจของ
ผูบริหารซึ่งรายไดยังคงเติบโตตอเนื่องจากงานระบบปรับอากาศที่ CM ขยายงานไปสูงานระบบอาคารสํานักงานมากขึ้น
ซึ่ง CM ไดเตรียมความพรอมจากการเพิ่มอัตราพนักงานฝายขายมาตั้งแตป 2559 และจากสถานการณ IUU Fishing ที่
คลี่คลายลง ทําใหลูกคาอุตสาหกรรมหองเย็นมีความเชื่อมั่นตอภาวะอุตสาหกรรมประมงและมีแนวโนมในการขยายหรือ
ปรับปรุงหองเย็นมากขึ้น และอัตราการเติบโตดังกลาวเติบโตจากฐานรายไดที่สูงแลวในป 2559 ทําใหการเติบโตตอไปใน
อนาคตจะเปนไปอยางระมัดระวัง (Conservative Basis) มากขึ้น
2. รายไดอื่น
รายไดอื่นที่เกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการป 2559 - 2563 เปน
ดังนี้
เกิดขึ้นจริง
(หนวย : ลานบาท)
รายไดอื่น

2556
2.41

2557
3.86

2558

ประมาณการ
ม.ค. - มิ.ย.
2559
2559

5.67

2.81

4.75

2560
5.08

2561
5.37

2562

2563

5.64

รายไดอื่นของ CM ไดแก รายไดจากการใหบริการงานดานสนับสนุน กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากเงิน
ลงทุน เปนตน โดยในป 2559 - 2563 ประมาณการรายไดอื่น เทากับรอยละ 1.59 ของรายไดจากการขาย อางอิงสัดสวน
รายไดอื่นตอรายไดจากการขายเฉลี่ยในป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 รายไดอื่นสวนใหญเปนรายได
จากการใหบริการงานดานสนับสนุนแก QIIS ตามสัญญาจางบริการที่ตกลงรวมกัน ทั้งนี้ สัญญาดังกลาวมีอายุ 1 ป และ
สัญญาจะตออายุโดยอัตโนมัติหากคูสัญญาไมมีการแจงยกเลิกสัญญา
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3. ตนทุนขาย
ตนทุนขายที่เกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการป 2559 - 2563 เปนดังนี้
เกิดขึ้นจริง

ประมาณการ
ม.ค. - มิ.ย.
2559

(หนวย : ลานบาท)

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

ตนทุนขาย

189.03

216.67

174.19

102.91 211.09 225.86 238.83 250.77 263.31

ตนทุนขายตอรายได

69.9%

71.8%

68.1%

71.7%

70.5%

70.5%

70.5%

70.5%

70.5%

30.1%

28.2%

31.9%

28.3%

29.5%

29.5%

29.5%

29.5%

29.5%

จากการขาย (%)
อัตรากําไรขั้นตน (%)

ตนทุนขายสวนใหญเปนตนทุนสินคาที่ซื้อมาเพื่อจําหนาย ประมาณการตนทุนขายเทากับรอยละ 70.50 ของ
รายไดจากการขาย ใกลเคียงกับสัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายเฉลี่ยในป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของ
ป 2559 ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 70.36
4. คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขายและบริหารที่เกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการ
ป 2559 - 2563 เปนดังนี้
เกิดขึ้นจริง
(หนวย : ลานบาท)

2556

2557

2558

คาใชจายในการขาย

11.83

13.73

12.80

คาใชจายในการบริหาร

21.99

26.50

รวมคาใชจายในการขายและ
บริหาร

33.82

สัดสวนคาใชจายในการขายและ

12.4%

ประมาณการ
ม.ค. - มิ.ย.
2559

2559

2560

2561

2562

2563

8.79

16.70

17.87

18.90

19.84

20.83

34.03

17.95

36.85

39.13

41.35

43.54

45.17

40.24

46.83

26.73

53.55

57.00

60.25

63.38

66.00

13.2%

17.9%

18.3%

17.6%

17.5%

17.5%

17.5%

17.4%

บริหารตอรายไดรวม

ประมาณการคาใชจายในการขาย ไดแก เงินเดือนพนักงานขาย คาคอมมิชชั่น คาขนสง และอื่นๆ เปนตน
อางอิงสัดสวนคาใชจายในการขายแตละประเภทดังกลาวตอรายไดจากการขายเฉลี่ยในป 2558 และงวด 6 เดือนแรกของ
ป 2559 ซึ่งเทากับรอยละ 2.98 รอยละ 1.24 รอยละ 1.11 และรอยละ 0.25 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ
-

- ประมาณการคาใชจายในการบริหารในสวนคาใชจายคงที่ ไดแก เงินเดือนพนักงาน ผูบริหาร ใหมีอัตราการ
เติบโตรอยละ 5 อางอิงอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยโดยทั่วไปและพิจารณาประกอบกับเงินเดือนพนักงานที่เกิดขึ้นจริงใน
งวด 6 เดือนแรกของป 2559 สําหรับคาใชจายในการบริหารอื่นที่เปนคาใชจายผันแปร เชน คาเชา และคาใชจายอื่นๆ
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อางอิงสัดสวนคาใชจายในการบริหารแตละประเภทดังกลาวตอรายไดจากการขายเฉลี่ยในป 2558 และงวด 6 เดือนแรก
ของป 2559 ซึ่งเทากับรอยละ 2.62 และรอยละ 2.55 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ
ทั้งนี้ สัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมในป 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับป 2557 เนื่องจาก CM มีการปรับโครงสรางพนักงาน และมีการเพิ่มอัตราพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
บริษัท ดังนั้นในการประมาณการคาใชจายในการขายและบริหารจึงไมไดอางอิงคาเฉลี่ยของคาใชจายดังกลาวตอรายได
จากการขายในป 2556 - 2557
5. คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสินทรัพยที่มีตัวตนและคาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน ตัดคาเสื่อมและตัดจําหนายตามวิธี
เสนตรงตลอดอายุของทรัพยสินตามนโยบายการบัญชี
6. ภาษีเงินได
ประมาณการอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับรอยละ 20 ของกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
7. เงินทุนหมุนเวียน
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

74

วัน

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย 124

วัน

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย

วัน

72

ประมาณการระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย และระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย ใกลเคียงกับขอมูล
เฉลี่ยในป 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 ของ CM
8. คาใชจายลงทุน
ประมาณการคาใชจายลงทุนในป 2559 จํานวน 5 ลานบาท เพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (โปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป) และซื้อเครื่องมืออุปกรณ จํานวน 3.60 ลานบาท และ 1.40 ลานบาท ตามลําดับ และประมาณการคาใชจาย
ลงทุนในป 2560 - 2563 เฉลี่ยปละ 1.50 ลานบาท เพื่อซื้อเครื่องมืออุปกรณใหมทดแทนเครื่องมืออุปกรณเดิมที่หมดอายุ
การใชงาน ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

2559

คาใชจายลงทุน*

5.00

ประมาณการ
2560
2561
2562
1.50

1.50

1.50

2563
1.50

หมายเหตุ : * ประมาณการคาใชจายลงทุนในป 2559 เทากับ 5 ลานบาท ทั้งนี้ สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2559
QIIS มีคาใชจายลงทุนแลวจํานวน 2.98 ลานบาท และประมาณการคาใชจายลงทุนสวนที่เหลือสําหรับ
งวด 6 เดือนหลังของป 2559 จํานวน 2.02 ลานบาท

FIRE

| เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559

หน้า 206

สิ่งที่สงมาดวย 5
9. มูลคาสุดทาย (Terminal Value)
อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสด ตั้งแตป 2564 เปนตนไป ซึ่งเปนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานภาย
หลังจากระยะเวลาประมาณการ กําหนดใหเทากับรอยละ 1 โดยมีสมมติฐานวา CM มีการดําเนินธุรกิจตอไปอยางตอเนื่อง
และมีการเติบโตเล็กนอย ซึ่งเปนการประมาณการตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis)
10. อัตราคิดลด (Discount Rate)
อัตราสวนลดที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวา CM จะสามารถทําไดในอนาคตเทากับ
รอยละ 7.21 อางอิงอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Cost of Equity : Ke) เนื่องจาก CM ไมมีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย โดย
หนี้สินสวนใหญเปนหนี้สินหมุนเวียนที่ใชในการดําเนินธุรกิจ
สูตรการคํานวณ Ke มีดังนี้
Ke
โดยที่

=

Rf + (Rm – Rf)

Risk Free Rate (Rf) อ า งอิ ง จากอั ต ราผลตอบแทนเฉลี่ ย ของการเสนอซื้ อ (Bid Yield) ของ
พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือ 25 ป ณ วันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งเปนชวง
เวลาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินราคาหุนของ CM ซึ่งมีคาเทากับ
รอยละ 2.72 (ขอมูลจาก www.thaibma.or.th)
Beta ()

คาความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยเปรียบเทียบกับราคา
ปดของบริษัทที่ใชอางอิง (Levered Beta) เนื่องจาก CM ไมไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย จึงไมมีคา Beta และราคาตลาดเพื่ออางอิงการคํานวณ ดังนั้น
การหาคา Beta ของ CM จึงอางอิงคา Beta ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง6
ยอนหลัง 3 ป (ขอมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 2 กันยายน 2559) แลวปรับดวย
อัตราสวนหนี้สินตอทุน และอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล (รอยละ 20) ของแตละ
บริษัทจดทะเบียน เพื่อคํานวณหา Unlevered Beta ไดเทากับ 0.595 และปรับ
ดวยอัตราสวนหนี้สินตอทุนของ CM ซึ่งไดคา Beta เทากับ 0.595

Rm

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเฉลี่ยยอนหลังประมาณ
25 ป ซึ่งเปนชวงเวลาที่สะทอนภาวะการลงทุนในชวงเวลาตางๆ ไดดีกวาการ
ใชขอมูลในระยะสั้น (ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยตั้งแตป 2535 ถึงวันที่ 31
สิงหาคม 2559) ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 10.27

จากการคํานวณขางตน ไดอัตราคิดลด (Discount Rate) เทากับรอยละ 7.21

6

บริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงที่นํามาคํานวณเพื่อหาคา Unlevered Beta ไดแก บริษัทจดทะเบียนในหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและ
เครื่องจักรจํานวน 5 บริษัท ประกอบดวย CIG KKC PK PPM และ SNC
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานของธุรกิจสวนที่ 1 (CM) ที่เกิดขึ้นจริงป 2557 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป
2559 และประมาณการป 2559 - 2563 เปนดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
2557

เกิดขึ้นจริง
2558

2559
(ม.ค. มิ.ย.)

2559

ประมาณการ
2560
2561
2562

2563

รายไดจากการขาย

301.65

255.92

143.56

299.42

320.36

338.77

355.71

373.49

ตนทุนจากการขาย

216.67

174.19

102.91

211.09

225.86

238.83

250.77

263.31

84.98

81.72

40.65

88.33

94.51

99.94

104.93

110.18

3.86

5.67

2.81

4.75

5.08

5.37

5.64

5.92

คาใชจายในการขาย

13.73

12.80

8.79

16.70

17.87

18.90

19.84

20.83

คาใชจายในการบริหาร

26.50

34.03

17.95

36.85

39.13

41.35

43.54

45.17

53.55

57.00

60.25

63.38

66.00

กําไรขั้นตน
รายไดอื่น

รวมคาใชจายในการขายและ
บริหาร
กําไรกอนตนทุนทางการเงิน
และคาใชจายภาษีเงินได

26.73
40.24
48.60

46.83
40.56

16.73

39.52

42.58

45.06

47.19

50.10

0.05

0.87

0.12

0.12

-

-

-

-

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

48.55

39.69

16.61

39.41

42.58

45.06

47.19

50.10

คาใชจายภาษีเงินได

11.69

7.41

3.27

7.88

8.52

9.01

9.44

10.02

กําไรสุทธิ

36.86

32.28

13.34

31.53

34.07

36.05

37.75

40.08

ตนทุนทางการเงิน

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดของธุรกิจสวนที่ 1 (CM)
(หนวย : ลานบาท)

รวม

2559
(ก.ค. - ธ.ค.)

2560

2561

2562

2563

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได

22.80

42.58

45.06

47.19

50.10

หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล

(4.56)

(8.52)

(9.01)

(9.44)

(10.02)

1.24

2.78

3.08

3.38

2.94

บวก/(หัก) การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

11.70

(6.44)

(5.66)

(5.21)

(5.47)

หัก คาใชจายลงทุน1/

(2.02)

(1.50)

(1.50)

(1.50)

(1.50)

กระแสเงินสดของกิจการ (Free Cash Flow to Firm)

29.15

28.91

31.98

34.43

36.05

บวก คาเสื่อมราคา

Terminal Value
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของ CM

FIRE

585.96
135.96

| เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559

หน้า 208

28.48

26.35

27.18

27.30

26.66
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(หนวย : ลานบาท)

รวม

มูลคาปจจุบันของ Terminal Value

433.30

รวมมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของ CM

569.26

2559
(ก.ค. - ธ.ค.)

2560

2561

2562

2563

บวก เงินสด เงินฝากธนาคาร และรายการเทียบเทา
เงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

6.53

บวก เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

0.35

บวก เงินลงทุนทั่วไป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

0.24

หัก หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

0.00

กระแสเงินสดสุทธิของผูถอื หุน

576.38

กระแสเงินสดสุทธิของผูถือหุน - หลังปรับลด

461.10

(Discount) รอยละ 202/
หมายเหตุ :

1/

ประมาณการคาใชจายลงทุนในป 2559 เทากับ 5 ลานบาท ทั้งนี้ สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2559 CM มี
คาใชจายลงทุนแลวจํานวน 2.98 ลานบาท และประมาณการคาใชจายลงทุนสวนที่เหลือสําหรับงวด 6 เดือนหลัง
ของป 2559 จํานวน 2.02 ลานบาท

2/

มูลคากระแสเงินสดของผูถือหุนที่คํานวณไดตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจะถูกปรับลดลง (Discount)
รอยละ 20 เนื่องจาก CM ไมไดเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

จากสมมติฐานการคํานวณกระแสเงินสดสุทธิของธุรกิจสวนที่ 1 (CM) ที่คาดวาจะทําไดในอนาคต และใชอัตรา
ผลตอบแทนผูถือหุน (Ke) ที่คํานวณไดซึ่งเทากับรอยละ 7.21 เปนอัตราคิดลด (Discount Rate) ในการคํานวณมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดดังกลาว ไดมูลคาธุรกิจของ CM ที่ประเมินตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเทากับ
461.10 ลานบาท
นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของ
ประมาณการทางการเงินที่มีตอมูลคากระแสเงินสดที่ประเมินไดขางตน โดยการปรับเพิ่ม/ลด อัตราคิดลด (Discount
Rate) รอยละ 1 จากกรณีพื้นฐาน (Base Case) สะทอนปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในกรณีดีกวาคาดการณ
(Best Case) ซึ่งตองการอัตราผลตอบแทนลดลง หรือกรณีเลวรายกวาคาดการณ (Worst Case) ซึ่งตองการอัตรา
ผลตอบแทนสูงขึ้น สรุปไดดังนี้
อัตราคิดลด (Discount Rate)
(รอยละ)

มูลคาธุรกิจสวนที่ 1 (CM)
(ลานบาท)

8.21%

398.98

Base Case 7.21%

461.10

6.21%

547.11

จากการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ดังกลาวขางตน ไดมูลคาธุรกิจสวนที่ 1 (CM) ตามวิธีมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเทากับ 398.98 - 547.11 ลานบาท
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การประเมินมูลคาธุรกิจสวนที่ 2 : ธุรกิจที่ดําเนินการโดยบริษัทยอย - QIIS
1. รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายของ QIIS แบงออกเปน 2 กลุม คือ (1) รายไดจากการขายอุปกรณเครื่องพิมพระบบดิจิตอล
เชน เครื่องพิมพวันเดือนปที่ผลิต/หมดอายุ เครื่องพิมพล็อตการผลิต รวมถึงอุปกรณการพิมพ และวัสดุสิ้นเปลืองตางๆ ซึ่ง
เปน อุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร หางสรรพสินคา ค าปลีกคา สง เปนตน และ (2) รายไดจากการขายอุปกรณ
เครื่องพิมพ 3 มิติ ซึ่งเปนอุปกรณที่ใชในหลากหลายอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อัญมณีและเครื่องประดับ
ทันตกรรม ยานยนต บริษัทออกแบบ หรือผูใชงานทั่วไป เปนตน (ทั้งนี้ QIIS จะเริ่มมีรายไดจากการขายเครื่องพิมพ 3 มิติ
ในชวงครึ่งหลังของป 2559)
รายไดจากการขายที่เกิดขึ้นจริงของ QIIS ป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการป
2559 - 2563 เปนดังนี้
เกิดขึ้นจริง
(หนวย : ลานบาท)

2556

2557

ประมาณการ
ม.ค. มิ.ย. 2559

2558

2559

2560

2561

2562

2563

รายไดจากการขาย
- เครื่องพิมพระบบดิจิตอล

264.36 264.36 257.57 129.83

อัตราการเติบโต (รอยละ)

15.04

0.00

- เครื่องพิมพ 3 มิติ
อัตราการเติบโต (รอยละ)

-

-

-

-

-

-

(2.57) 5.37

รวมรายไดจากการขาย 264.36 264.36 257.57
อัตราการเติบโต (รอยละ)

15.04

0.00

283.33 297.49 312.37 327.99 344.39

(2.57)

10.00

5.00

5.00

5.00

5.00

-

8.00

12.00

16.00

20.00

24.00

-

-

50.00

33.33

25.00

20.00

129.83 291.33 309.49 328.37 347.99 368.39
5.37

13.11

6.24

6.10

5.97

5.86

ในป 2556 QIIS มีอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายเทากับรอยละ 15.04 สําหรับในป 2557 และ 2558
QIIS ไมมีการเพิ่มขึ้นของรายได เนื่องจากไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและภาคการสงออกที่ชะลอตัว ทําใหลูกคามี
ความตองการใชเครื่องพิมพระบบดิจิตอลลดลง โดยในป 2557 - 2558 มีอัตราการเติบโตของรายไดเพิ่มขึ้น/(ลดลง) เทากับ
รอยละ 0.00 และรอยละ (2.57) ตามลําดับ อยางไรก็ตาม แมวาในป 2558 QIIS จะมีรายไดจากการขายลดลง แตผลจาก
การบริหารตนทุนและคาใชจายที่มีประสิทธิภาพ ทําให QIIS มีอัตรากําไรขั้นตนและกําไรสุทธิดีขึ้นเมื่อเทียบกับป 2557
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สําหรับประมาณการรายไดในป 2559 กําหนดอัตราการเติบโตของรายไดจากเครื่องพิมพระบบดิจิตอล เทากับ
รอยละ 10 ตามแผนงานของผูบริหาร QIIS ซึ่งคาดการณจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ ที่มีแนวโนมการ
ขยายสายการผลิตมากยิ่งขึ้น และจําเปนตองใชเครื่องพิมพระบบดิจิตอลสําหรับพิมพขอมูลวันเดือนปที่ผลิต/หมดอายุ ล็อต
การผลิต ลงบนบรรจุภัณฑเพื่อควบคุมและติดตามคุณภาพการผลิตสําหรับสินคาที่จําหนายไปยังผูบริโภค ประกอบกับฐาน
รายไดจากการขายที่ต่ําในป 2558 จึงคาดวารายไดจากการขายเครื่องพิมพระบบดิจิตอลในป 2559 จะมีอัตราการเติบโตได
ถึงรอยละ 10 เมื่อเทียบกับป 2558 และประมาณการรายไดจากการขายเครื่องพิมพ 3 มิติ เทากับ 8 ลานบาท โดยรายได
จากการขายดังกลาว คาดวาจะขายไดในชวงครึ่งหลังของป 2559 โดยยอดสั่งซื้อดังกลาวสวนใหญไดรับการยืนยันคําสั่งซื้อ
สินคาจากลูกคาแลว
สําหรับประมาณการรายไดในป 2560 - 2563 ประมาณการใหมีอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายในสวน
ของเครื่องพิมพระบบดิจิตอลเทากับรอยละ 5 อางอิงจากแผนธุรกิจของผูบริหาร ซึ่งภายใตสถานการณเศรษฐกิจปจจุบัน
คาดวามีความเปนไปได โดยประมาณการอัตราการเติบโตขางตนใกลเคียงกับอัตราการเติบโตในป 2556 - 2558 และครึ่ง
แรกของป 2559 ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเทากับรอยละ 4.46 และประมาณการรายไดจากการขายเครื่องพิมพ 3 มิติ
เพิ่มขึ้นทุกป อยางนอยปละ 2 เครื่อง (สมมติฐานใหเครื่องพิมพ 3 มิติมีราคาขายเฉลี่ย 2 ลานบาทตอเครื่อง) สงผลทําใหใน
ป 2560 - 2563 มีอัตราการเติบโตรายไดจากการขายเครื่องพิมพ 3 มิติเทากับรอยละ 50 รอยละ 33 รอยละ 25 และรอยละ
20 ตามลําดับ
2. รายไดอื่น
รายไดอื่นที่เกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการป 2559 - 2563 เปนดังนี้
เกิดขึ้นจริง
(หนวย : ลานบาท)
รายไดอื่น

ประมาณการ

2556

2557

2558

ม.ค. มิ.ย. 2559

1.81

2.52

2.57

1.75

2559

2560

2561

2562

2563

2.91

3.09

3.28

3.48

3.68

รายไดอื่นของ QIIS ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายไดเบ็ดเตล็ด และรายไดคาชดเชยประกันภัย
สินคา โดยในป 2559 - 2563 ประมาณการรายไดอื่น เทากับรอยละ 1.00 ของรายไดจากการขาย อางอิงสัดสวนรายไดอื่น
ตอรายไดจากการขายเฉลี่ยในป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559
3. ตนทุนขาย
ตนทุนขายที่เกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการป 2559 - 2563 เปน
ดังนี้
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เกิดขึ้นจริง

ประมาณการ
ม.ค. - มิ.ย.
2559

(หนวย : ลานบาท)

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

ตนทุนขาย

177.94

191.22

166.13

87.53 198.10 210.46 223.29 236.63 250.50

การขาย (%)

67.3%

72.3%

64.5%

67.4%

68.0%

68.0%

68.0%

68.0%

68.0%

อัตรากําไรขั้นตน (%)

32.7%

27.7%

35.5%

32.6%

32.0%

32.0%

32.0%

32.0%

32.0%

ตนทุนขายตอรายไดจาก

ตนทุนขายสวนใหญเปนตนทุนสินคาที่ซื้อมาเพื่อจําหนาย โดยประมาณการตนทุนขายในป 2559 - 2563 เทากับ
รอยละ 68 ของรายไดจากการขาย อางอิงสัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายเฉลี่ยในป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือน
แรกของป 2559
4.

คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขายและบริหารที่เกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการ

ป 2559 - 2563 เปนดังนี้
เกิดขึ้นจริง
(หนวย : ลานบาท)

2556

2557

2558

คาใชจายในการขาย

22.66

21.75

25.38

คาใชจายในการบริหาร

32.71

36.09

39.47

รวมคาใชจายในการขายและ
บริหาร

55.37

57.84

64.85

สัดสวนคาใชจายในการขายและ

20.8%

21.7%

24.9%

ประมาณการ
ม.ค. มิ.ย. 2559

2559

2560

2561

2562

2563

14.15

30.18

32.07

34.02

36.05

38.17

18.70

39.95

41.92

43.98

46.13

48.37

32.85

70.13

73.99

78.00

82.18

86.54

25.0%

23.8%

23.7%

23.5%

23.4%

23.3%

บริหารตอรายไดรวม (%)

- ประมาณการคาใชจายในการขาย ไดแก เงินเดือนพนักงานขาย คาคอมมิชชั่น คาขนสง และอื่นๆ เปนตน
โดยอางอิงสัดสวนคาใชจายในการขายแตละประเภทดังกลาวตอรายไดจากการขายเฉลี่ยในป 2558 และงวด 6 เดือนแรก
ของป 2559 ซึ่งเทากับรอยละ 4.42 รอยละ 3.55 รอยละ 0.70 และรอยละ 1.70 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ
- ประมาณการคาใชจายในการบริหารในสวนคาใชจายคงที่ ไดแก เงินเดือนพนักงาน ผูบริหาร ใหมีอัตราการ
เติบโตรอยละ 5 อางอิงอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยโดยทั่วไปและพิจารณาประกอบกับเงินเดือนพนักงานที่เกิดขึ้นจริงใน
งวด 6 เดือนแรกของป 2559 สําหรับคาใชจายในการบริหารอื่นที่เปนคาใชจายผันแปร เชน คาเชา และคาใชจายอื่นๆ
ประมาณการโดยอางอิงสัดสวนคาใชจายในการบริหารแตละประเภทดังกลาวตอรายไดจากการขายเฉลี่ยในป 2558 และ
งวด 6 เดือนแรกของป 2559 ซึ่งเทากับรอยละ 3.19 และรอยละ 2.32 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ
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ทั้งนี้ สัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมในป 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับป 2557 เนื่องจาก QIIS มีการปรับโครงสรางพนักงาน และมีการเพิ่มอัตราพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
บริษัท ดังนั้นในการประมาณการคาใชจายในการขายและบริหารจึงไมไดอางอิงคาเฉลี่ยของคาใชจายดังกลาวตอรายได
จากการขายในป 2556 - 2557
5. คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสินทรัพยที่มีตัวตน และคาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน ตัดคาเสื่อมและตัดจําหนายตามวิธี
เสนตรงตลอดอายุของทรัพยสินตามนโยบายการบัญชี
6. ภาษีเงินได
ประมาณการอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับรอยละ 20 ของกําไรกอนคาใชจา ยภาษีเงินได
7. เงินทุนหมุนเวียน
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

51

วัน

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย 105

วัน

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย

วัน

78

ประมาณการระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย และระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย อางอิงขอมูลเฉลี่ย
ในป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 ของ QIIS
8. คาใชจายลงทุน
ประมาณการคาใชจายลงทุนในป 2559 จํานวน 6 ลานบาท เพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (โปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป) และซื้อเครื่องมืออุปกรณ จํานวน 3.62 ลานบาท และ 2.38 ลานบาท ตามลําดับ และประมาณการคาใชจาย
ลงทุนในป 2560 - 2563 เฉลี่ยปละ 4.5 ลานบาท เพื่อขยายธุรกิจเครื่องพิมพ 3 มิติ และซื้อเครื่องมืออุปกรณใหมเพื่อ
ทดแทนเครือ่ งมืออุปกรณเดิมที่หมดอายุการใชงาน ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

2559

คาใชจายลงทุน*

6.00

ประมาณการ
2560
2561
2562
4.50

4.50

4.50

2563
4.50

หมายเหตุ : * ประมาณการคาใชจายลงทุนในป 2559 เทากับ 6 ลานบาท ทั้งนี้ สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2559
QIIS มีคาใชจายลงทุนแลวจํานวน 4.02 ลานบาท และประมาณการคาใชจายลงทุนสวนที่เหลือสําหรับ
งวด 6 เดือนหลังของป 2559 จํานวน 1.98 ลานบาท
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9. ตนทุนทางการเงิน
ประมาณการอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเฉลี่ยรอยละ 3.11 ตอป อางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม
ระยะสั้นปจจุบัน ที่ QIIS ไดรับจากสถาบันการเงิน 2 แหง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
10. มูลคาสุดทาย (Terminal Value)
อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสด ตั้งแตป 2564 เปนตนไป ซึ่งเปนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานภาย
หลังจากระยะเวลาประมาณการ กําหนดใหเทากับรอยละ 1 โดยมีสมมติฐานวา QIIS มีการดําเนินธุรกิจตอไปอยาง
ตอเนื่องและมีการเติบโตเล็กนอย ซึ่งเปนการประมาณการตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis)
11. อัตราคิดลด (Discount Rate)
อัตราสวนลดที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวา QIIS จะสามารถทําไดในอนาคต
เทากับรอยละ 9.19 อางอิงตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เฉลี่ย
ตลอดชวงประมาณการป 2559 - 2563 และสมมติฐานให QIIS มีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
เฉลี่ย 15 ลานบาทตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึ่งใกลเคียงกับยอดคงคางเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเฉลี่ยของ
QIIS ในป 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559
สูตรการคํานวณ WACC มีดังนี้
WACC =

Ke*(E/V) + Kd*(1-T)*(D/V)

Ke

=

อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนเทากับรอยละ 10.04 ตอป (สูตรการคํานวณ Ke แสดง
รายละเอียดในหัวขอถัดไป)

Kd

=

อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเฉลี่ยรอยละ 3.11 ตอป อางอิงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้นปจจุบัน ที่ QIIS ไดรับจากสถาบันการเงิน 2 แหง (ขอมูล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

FIRE

T

=

ภาษีเงินไดนิติบุคคล เทากับรอยละ 20

E

=

สวนของผูถือหุนรวม

D

=

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

V

=

D+E

E/V

=

สัดสวนเงินทุนจากสวนของผูถือหุนในแตละป

D/V

=

สัดสวนการกูยืมจากสถาบันการเงินในแตละป
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สูตรการคํานวณ Ke มีดังนี้
Ke
โดยที่

=

Rf + (Rm – Rf)

Risk Free Rate (Rf) อ า งอิ ง จากอั ต ราผลตอบแทนเฉลี่ ย ของการเสนอซื้ อ (Bid Yield) ของ
พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือ 25 ป ณ วันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งมีคาเทากับ
รอยละ 2.72 (ขอมูลจาก www.thaibma.or.th)
Beta ()

คาความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยเปรียบเทียบกับราคา
ปดของบริษัทที่ใชอางอิง (Levered Beta) เนื่องจาก QIIS ไมไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย จึงไมมีคา Beta และราคาตลาดเพื่ออางอิงการคํานวณ ดังนั้น
การหาคา Beta ของ QIIS จึงอางอิงคา Beta ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง7
ยอนหลัง 3 ป (ขอมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 2 กันยายน 2559) แลวปรับดวย
อัตราสวนหนี้สินตอทุน และอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล (รอยละ 20) ของแตละ
บริษัทจดทะเบียน เพื่อคํานวณหา Unlevered Beta ไดเทากับ 0.860 และปรับ
ดวยอัตราสวนหนี้สินตอทุนของ QIIS ซึ่งไดคา Beta เทากับ 0.970

Rm

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเฉลี่ยยอนหลังประมาณ
25 ป ซึ่งเปนชวงเวลาที่สะทอนภาวะการลงทุนในชวงเวลาตางๆ ไดดีกวาการ
ใชขอมูลในระยะสั้น (ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยตั้งแตป 2535 ถึงวันที่ 31
สิงหาคม 2559) ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 10.27

รายละเอียดการคํานวณจากตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (WACC)

Ke
Kd
E/V
D/V
WACC
Weighted Factor
WACC (เฉลี่ย)

2559
(ก.ค. - ธ.ค.)
10.04%
3.11%
86.13%
13.87%
9.00%
0.50

2560

2561

2562

2563

10.04%
3.11%
87.42%
12.58%
9.09%
1.00

10.04%
3.11%
88.57%
11.43%
9.18%
1.00

10.04%
3.11%
89.59%
10.41%
9.26%
1.00

10.04%
3.11%
90.50%
9.50%
9.33%
1.00

9.19%

จากการคํานวณตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เฉลี่ยตลอดชวง
ประมาณการป 2559 - 2563 ตามวิธีขางตน คํานวณอัตราคิดลด (Discount Rate) ไดเทากับรอยละ 9.19
7

บริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงที่นํามาคํานวณเพื่อหาคา Unlevered Beta ไดแกบริษัทจดทะเบียนในหมวดบรรจุภัณฑ จํานวน 2
บริษัท ประกอบดวย SLP และ TOPP
FIRE
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานของธุรกิจสวนที่ 2 (QIIS) ที่เกิดขึ้นจริงป 2557 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป
2559 และประมาณการป 2559 - 2563 เปนดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
2557

เกิดขึ้นจริง
2558

2559
ม.ค. มิ.ย.

2559

ประมาณการ
2560
2561
2562

2563

รายไดจากการขาย

264.36

257.57

129.83

291.33

309.49

328.37

347.99

368.39

ตนทุนจากการขาย

191.22

166.13

87.53

198.10

210.46

223.29

236.63

250.50

73.14

91.44

42.30

93.23

99.04

105.08

111.36

117.88

2.52

2.57

1.75

2.91

3.09

3.28

3.48

3.68

คาใชจายในการขาย

21.75

25.38

14.15

30.18

32.07

34.02

36.05

38.17

คาใชจายในการบริหาร

36.09

39.47

18.70

39.95

41.92

43.98

46.13

48.37

รวมคาใชจายในการขายและบริหาร

57.84

64.85

32.85

70.13

73.99

78.00

82.18

86.54

กําไรกอนตนทุนทางการเงิน
และคาใชจายภาษีเงินได

17.82

29.16

11.20

26.01

28.15

30.36

32.66

35.03

0.03

1.16

0.24

0.47

0.47

0.47

0.47

0.47

17.79

28.01

10.96

25.54

27.68

29.90

32.19

34.56

3.61

5.58

2.09

5.11

5.54

5.98

6.44

6.91

14.18

22.43

8.87

20.43

22.14

23.92

25.75

27.65

กําไรขั้นตน
รายไดอื่น

ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

หมายเหตุ : ประมาณการผลการดําเนินงานในป 2559 อางอิงขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 กับประมาณการ
ผลการดําเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของป 2559

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดของธุรกิจสวนที่ 2 (QIIS)
(หนวย : ลานบาท)

รวม

2559
(ก.ค. - ธ.ค.)

2560

2561

2562

2563

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได

14.81

28.15

30.36

32.66

35.03

หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล

(2.96)

(5.63)

(6.07)

(6.53)

(7.01)

3.03

6.10

7.00

6.78

3.51

บวก การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

(4.11)

(3.50)

(3.63)

(3.77)

(3.93)

หัก คาใชจายลงทุน1/

(1.98)

(4.50)

(4.50)

(4.50)

(4.50)

8.78

20.63

23.16

24.63

23.11

บวก คาเสื่อมราคา

กระแสเงินสดของกิจการ (Free Cash Flow to Firm)
Terminal Value
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของ QIIS

FIRE

284.96
79.89
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8.53

18.34

18.87

18.37

15.79

สิ่งที่สงมาดวย 5
(หนวย : ลานบาท)

รวม

มูลคาปจจุบันของ Terminal Value

194.68

รวมมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของ QIIS

274.58

บวก เงินสด เงินฝากธนาคาร และรายการเทียบเทา

16.10

2559
(ก.ค. - ธ.ค.)

2560

2561

2562

2563

เงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
บวก เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

0.05

หัก หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

(14.75)

กระแสเงินสดสุทธิของผูถอื หุน

275.99

กระแสเงินสดสุทธิของผูถือหุน - หลังปรับลด

220.79

2/

(Discount) รอยละ 20
หมายเหตุ :

1/

ประมาณการคาใชจายลงทุนในป 2559 เทากับ 6 ลานบาท ทั้งนี้ สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2559 QIIS มี
คาใชจายลงทุนแลวจํานวน 4.02 ลานบาท และประมาณการคาใชจายลงทุนสวนที่เหลือสําหรับงวด 6 เดือนหลัง
ของป 2559จํานวน 1.98 ลานบาท

2/

มูลคากระแสเงินสดของผูถือหุนที่คํานวณไดตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจะถูกปรับลดลง (Discount)
รอยละ 20 เนื่องจาก QIIS ไมไดเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

จากสมมติฐานการคํานวณกระแสเงินสดสุทธิของธุรกิจสวนที่ 2 (QIIS) ที่คาดวาจะทําไดในอนาคต และใชตนทุน
ทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (WACC) ที่คํานวณไดซึ่งเทากับรอยละ 9.19 เปนอัตราคิดลด (Discount Rate) ในการคํานวณ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดดังกลาว ไดมูลคาธุรกิจของ QIIS ที่ประเมินตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
เทากับ 220.79 ลานบาท
นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity

Analysis)

การทางการเงินที่มีตอมูลคากระแสเงินสดที่ประเมินไดขางตน โดยการปรับเพิ่ม/ลด อัตราคิดลด (Discount

ของประมาณ

Rate)

รอยละ 1

จากกรณีพื้นฐาน (Base Case) สะทอนปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอมูลคาปจจุบันของกระแสเงิน
สดสุทธิของผูถือหุน ทั้งในกรณีดีกวาคาดการณ (Best

Case) ซึ่งมีอัตราคิดลดต่ําลง หรือกรณีเลวรายกวาคาดการณ (Worst

Case) ซึ่งมีอัตราคิดลดสูงขึ้น สรุปไดดังนี้

อัตราคิดลด (Discount Rate)
(รอยละ)

มูลคาธุรกิจสวนที่ 2 (QIIS)
(ลานบาท)

10.19%

197.02

Base Case 9.19%

220.79

8.19%

251.17

จากการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ดังกลาวขางตน ไดมูลคาธุรกิจสวนที่ 2 (QIIS) ตามวิธีมูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดสุทธิเทากับ 197.02 - 251.17 ลานบาท
FIRE
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สรุปผลการประเมินมูลคาธุรกิจสวนที่ 1 และสวนที่ 2
การประเมินมูลคาธุรกิจ

วิธีมูลคาปจจุบนั ของ
กระแสเงินสดสุทธิ

กรณีการวิเคราะหความไว
(Sensitivity Analysis)

การประเมินมูลคาธุรกิจสวนที่ 1 (CM)

461.10

398.98 - 547.11

การประเมินมูลคาธุรกิจสวนที่ 2 (QIIS)

220.79

197.02 - 251.17

รวมมูลคาธุรกิจสวนที่ 1 และสวนที่ 2

681.89

596.00 - 798.28

จากการประเมินมูลคาของ CM ตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ซึ่งมีมูลคารวมเทากับ 681.89 ลาน
บาท ซึ่งสูงกวาราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่ 614.39 ลานบาท เปนจํานวน 67.50 ลานบาท หรือสูงกวาคิด
เปนรอยละ 10.99 ของราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ดังกลาว
นอกจากนี้ มูลคากิจการของ CM ที่ไดจากกรณีการวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis)
มีมูลคารวมเทากับ 596.00 - 798.28 ลานบาท ซึ่ง (ต่ํากวา)/สูงกวาราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เปนจํานวน
(18.39) - 183.89 ลานบาท หรือ (ต่ํากวา)/สูงกวาคิดเปนรอยละ (2.99) - 29.93 ของราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด
ของ CM ดังกลาว
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การประเมินราคาหุนของ CM โดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
สุทธิ มีความเหมาะสมมากกวาการประเมินโดยวิธีอื่น เนื่องจากเปนวิธีที่คํานึงถึงการดําเนินธุรกิจและการทํากําไรของ CM
และ QIIS ในอนาคต ซึ่งเปนการคํานวณโดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิโดยรวมของ
CM และ QIIS ที่คาดวาจะไดรับในอนาคตตามการคาดการณและแผนงานการดําเนินงานในอนาคตของผูบริหาร ภายใต
สมมติฐานการดําเนินงานตางๆ ที่ไดพิจารณาอยางรอบคอบโดยคํานึงถึงแนวโนมภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม
มูลคากิจการของ CM ที่ไดจากการประเมินดวยวิธีการดังกลาว เทากับ 681.89 ลานบาท และในกรณีการวิเคราะหความ
ไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินดวยวิธีนี้ไดชว งราคาประเมินมูลคากิจการเทากับ 596.00 - 798.28 ลานบาท
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ตารางสรุปเปรียบเทียบราคาประเมินหุนของ CM กับราคาซื้อและรับโอนกิจการของ CM
ราคาประเมิน
วิธีการประเมินราคาหุน

ตอหุน
(บาทตอหุน)

รวม
(ลานบาท)

ราคาเขาทํา ราคาประเมิน(ต่ํากวา)/สูงกวา
ราคาเขาทํารายการ
รายการ1/
(ลาน
ลานบาท
รอยละ
บาท)

1

วิธีมูลคาหุนตามบัญชี

21.18

209.31

614.39

(405.08)

(65.93)

2

วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี

22.83

225.58

614.39

(388.81)

(63.28)

3

วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด
3.1 วิธอี ัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี

21.69 - 22.54

214.30 - 222.70

614.39 (391.69 - 400.09) (63.75 - 65.12)

3.2 วิธอี ัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน

62.82 - 67.09

620.66 - 662.85

614.39

6.27 - 48.46

1.02 - 7.89

3.3 วิธอี ัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอน

50.64 - 53.90

500.32 - 532.53

614.39

(81.86 114.07)

(13.32 18.57)

69.02

681.89

614.39

67.50

10.99

60.32 - 80.80

596.00 - 798.28

614.39

(18.39) -

(2.99) - 29.93

ดอกเบีย้ จาย ภาษีเงินได และคาเสื่อม
ราคา
4. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
4.1 กรณีพื้นฐาน (Base Case)
4.2 กรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity
Analysis)

183.89

หมายเหตุ : 1/ ราคาเขาทํารายการเปนราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่ 614.39 ลานบาท โดยบริษัทจะชําระคาซื้อและ
รับโอนกิจการดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุน 2.62 บาทตอหุน

ทั้งนี้ การประเมินราคาหุนในแตละวิธีมีขอ ดี และขอดอยแตกตางกัน ซึ่งสะทอนถึงมูลคาที่เหมาะสมในการ
ประเมินราคาหุนในแตละวิธี ดังนี้
1) วิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach) สะทอนถึงฐานะการเงินของ CM และ QIIS ตามมูลคา
ทรัพยสิน หนี้สินที่ไดบันทึกบัญชีไว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยไมไดสะทอนมูลคาตลาดของสินทรัพยบางรายการของ
CM ได แ ก เงิ น ลงทุ น ชั่ ว คราวในกองทุ น รวม และเงิ น ลงทุ น ทั่ ว ไป ตลอดจนการประเมิ น โดยวิ ธี นี้ ไ ม ไ ด คํ า นึ ง ถึ ง ผล
ประกอบการและความสามารถในการทํากําไรของ CM และ QIIS ในอนาคต
2) วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) สะทอนมูลคาตลาดของเงินลงทุน
ชั่วคราว เงินลงทุนทั่วไป สินคาคงเหลือ และสินทรัพยถาวร แตไมไดคํานึงถึงผลประกอบการและศักยภาพในการแขงขัน
ของ CM และ QIIS ในอนาคต และไมไดคํานึงถึงแนวโนมของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม
3) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด (Market Comparable Approach)
3.1) วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach) สะทอนถึงฐานะการเงินขณะใด
ขณะหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง โดยไมไดคํานึงถึงความสามารถ
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ในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของ CM และ QIIS ในอนาคต
3.2) วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio Approach) ถึงแมจะเปนวิธีที่ไดคํานึงถึง
ความสามารถในการทํากําไรของ CM และบริษัทยอย โดยเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจที่ใชอางอิง ซึ่งสะทอนผลการดําเนินงานในชวงเวลาปจุบันของ CM และ QIIS
โดยไมไดสะทอนถึงความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของ CM และ QIIS ระยะยาวในอนาคต
3.3) วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (Enterprise value to
EBITDA Approach) คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรของ CM และ QIIS ในชวง 12 เดือนยอนหลัง และฐานะ
การเงิน ณ งวดลาสุด โดยเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่
ประกอบธุรกิจที่ใชอางอิง แตไมไดสะทอนถึงความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานในอนาคตของ CM และ
QIIS
ทั้งนี้ วิธีเปรียบเทียบอัตราสวนในตลาดตามขอ 3.1 - 3.3 ขางตน อาจมีขอจํากัดบางประการของการหาขอมูล
เปรียบเทียบอางอิงที่เปนบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑที่เหมือนกับ CM และ QIIS โดยตรง โดย
ยังมีความแตกตางของประเภทผลิตภัณฑที่จัดจําหนายในตลาดและกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทจดทะเบียนตางๆ ที่
นํามาใชเปรียบเทียบอางอิงตามวิธีการประเมินราคาหุนดังกลาวขางตน
4) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) เปนวิธีที่คํานึงถึงการ
ดําเนินธุรกิจและการทํากําไรของ CM และ QIIS ในอนาคต ซึ่งเปนการคํานวณโดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันของ
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิโดยรวมของ CM และ QIIS ที่คาดวาจะไดรับในอนาคต ภายใตสมมติฐานการดําเนินงาน
ตามแผนงานของ CM และ QIIS ที่มีอยูในปจจุบัน การคาดการณแนวโนมในอนาคต โดยคํานึงถึงแนวโนมภาวะเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมโดยรวมที่เกี่ยวของ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาวิธีที่เหมาะสมในการนํามาใชประเมินมูลคากิจการของ CM คือ วิธี
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ โดยมูลคากิจการของ CM ที่ไดจากการประเมินในกรณีฐาน (Base Case) มีมูลคา
เทากับ 681.89 ลานบาท ซึ่งสูงกวาราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่ 614.39 ลานบาท เปนจํานวน 67.50
ลานบาท หรือสูงกวาคิดเปนรอยละ 10.99 และในกรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) มีมูลคารวมเทากับ
596.00 - 798.28 ลานบาท ซึ่ง (ต่ํากวา)/สูงกวาราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เปนจํานวน (18.39) - 183.89
ลานบาท หรือ (ต่ํากวา)/สูงกวาคิดเปนรอยละ (2.99) - 29.93 ของราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ดังกลาว
ทั้งนี้ จากการพิจารณาราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่เทากับ 614.39 ลานบาท เปรียบเทียบกับ
ราคาประเมินหุนที่เหมาะสมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะเห็นวาราคาซื้อ
และรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ต่ํากวาราคาประเมินมูลคากิจการของ CM ตามวิธีดังกลาวในกรณีพื้นฐาน และอยู
ในชวงของราคาประเมินในกรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis)
ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่ตกลงซื้อขาย ที่
614.39 ลานบาท เปนราคาที่เหมาะสม
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4.1.2

การประเมินมูลคาสิ่งตอบแทน - หุนสามัญของบริษัท
บริษัทจะออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระเปนคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จํานวน 234,500,000 หุน

มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 2.62 บาท หรือมีอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเทากับ 0.67 ของ
จํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ซึ่งในการพิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดราคาหุนของบริษัทที่ใชชําระ
เปนคาตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินราคาหุนของบริษัทดวยวิธีการตางๆ ดังนี้
ก) วิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินราคาหุนของบริษัทตามวิธีนี้ อางอิงจากมูลคาตามบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากงบแสดงฐานะ
การเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งผานการสอบทานโดยนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ บริษัท ดีลอยท ทูช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
รายการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

จํานวนเงิน (ลาน
บาท)

ทุนที่ออกและชําระแลว

175.00

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

218.31

กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย

11.84

ยังไมไดจัดสรร

27.47

รวมสวนของผูถือหุน

432.62

มูลคาที่ตราไว (บาทตอหุน)

0.50

จํานวนหุนชําระแลวทั้งหมด (ลานหุน)

350.00

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

1.24

การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้สะทอนฐานะการเงินของบริษัท และมูลคาทรัพยสิน หนี้สินที่ไดบันทึกบัญชีไว ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยไมไดสะทอนมูลคาตลาดของสินทรัพยบางรายการที่สําคัญของบริษัท ไดแก เงินลงทุน
ชั่วคราว ตลอดจนการประเมินโดยวิธีนี้ไมไดคํานึงถึงผลประกอบการและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในอนาคต
จากการประเมินราคาหุนตามวิธีมูลคาหุนตามบัญชี ไดราคาประเมินหุนของบริษัท เทากับ 1.24 บาทตอหุน คิด
เปนมูลคารวมของหุนที่ออกเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เทากับ 290.78 ลานบาท (คํานวณโดยใชจํานวนหุน
สามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการเทากับ 234.50 ลานหุน x ราคาประเมินหุนที่ 1.24 บาทตอหุน) โดย
ราคาหุนของบริษัทที่ประเมินไดต่ํากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระเปนคาตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ CM ที่หุนละ 2.62 บาท เปนจํานวนเทากับ 1.38 บาทตอหุน มูลคารวม 323.61 ลานบาท หรือต่ํากวาคิดเปน
รอยละ 52.67 ของราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
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ข) วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ เปนการประเมินโดยการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีที่ปรากฏตามงบแสดงฐานะ
การเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในบางรายการเพื่อใหสะทอนมูลคาตลาดหรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
นั้นๆ ไดแก เงินลงทุนชั่วคราว เพื่อใหสะทอนมูลคาตลาดของสินทรัพยที่ใกลเคียงมูลคาปจจุบันหรือมูลคาที่แทจริงของ
บริษัทมากขึ้น รายละเอียดสรุปไดดังนี้
เงินลงทุนชั่วคราว บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งมีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 221.65
ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 42.01 ของสินทรัพยรวมของบริษัท เงินลงทุนชั่วคราวดังกลาวไดแก เงินลงทุนใน
กองทุนรวมตลาดเงิน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาปรับปรุงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราวดังกลาว
เพื่อใหไดมูลคายุติธรรมที่ใกลเคียงกับปจจุบันมากที่สุด โดยใชราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 15 วันทําการ ยอนหลัง
นับตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอตอที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2559 พิจารณาการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยมีรายละเอียดดังนี้
มูลคายุติธรรมของเงิน มูลคาตามราคาตลาดเฉลี่ย
ลงทุน
ยอนหลัง 15 วันทําการลาสุด ภาษีเงินไดรอยละ 201/
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 (15 ส.ค. - 2 ก.ย. 2559)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
221.65

221.93

0.05

การเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุน
(ลานบาท)
0.23

หมายเหตุ: 1/ ประมาณการหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities) ในอัตราภาษีรอยละ 20 ของสวนตางระหวาง
ราคาตลาดและมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

อยางไรก็ตาม ในสวนสินทรัพยอื่นที่สําคัญของบริษัท ไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น และสินคาคงเหลือ ซึ่ง ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจํานวน 121.35 ลานบาท และ 114.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.00 และรอยละ 21.77 ของ
สินทรัพยรวม ตามลําดับ บริษัทไดบันทึกสินทรัพยดังกลาวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อใหเปนไปตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสําหรับบัญชีลูกหนี้การคา เปนภาระที่บริษัทมีกับบุคคลภายนอกจากการประกอบธุรกิจ
ซึ่งบริษัทไดพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑที่กําหนดแลว สําหรับสินคาคงเหลือ บริษัทไดพิจารณาตั้งคาเผื่อ
ผลขาดทุนจากการลดมูลคาของสินคาคงเหลือแลว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมไดปรับปรุงมูลคาสินทรัพยดังกลาว
หนี้สินรวมของบริษัท สวนใหญประกอบดวย เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจํานวน 72.89 ลานบาท และ 10.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.71 และรอยละ 10.92
ของหนี้สินรวม ตามลําดับ ซึ่งเปนภาระที่บริษัทมีตอบุคคลภายนอกจากการประกอบธุรกิจ บริษัทไดบันทึกมูลคาตามที่เปน
จริงแลว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมไดปรับปรุงมูลคาหนี้สินดังกลาว
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ในการประเมินราคาหุนดวยวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดนํารายการปรับปรุงเงิน
ลงทุนชั่วคราวดังกลาว มาบวกเพิ่มในมูลคาหุนตามบัญชี ที่ไดจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 โดยการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของบริษัทคํานวณไดดังนี้
รายการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

จํานวนเงิน (ลาน
บาท)

สวนของผูถือหุนของบริษัท

432.62

รายการปรับปรุง
บวก สวนเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงราคาตลาดของเงินลงทุนชั่วคราว
มูลคาตามบัญชีสุทธิหลังปรับปรุง

0.23
432.85

มูลคาที่ตราไว (บาทตอหุน)

0.50

จํานวนหุนชําระแลวทั้งหมด (ลานหุน)

350.00

มูลคาตามบัญชีตอหุนหลังปรับปรุง (บาท)

1.24

การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้สะทอนทรัพยสินสุทธิของบริษัทที่เปนปจจุบันมากกวาวิธีมูลคาหุนตามบัญชี โดยมี
การปรับปรุงมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งมีมูลคาแตกตางจากมูลคาตามบัญชีเล็กนอย อยางไรก็ตาม วิธีนี้ไมไดคํานึงถึงผล
ประกอบการและศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ของบริ ษั ท ในอนาคตและไม ไ ด คํ า นึ ง ถึ ง แนวโน ม ของภาวะเศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรมโดยรวม
จากการประเมินราคาหุนตามวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี ไดราคาประเมินหุนของบริษัท เทากับ 1.24 บาทตอ
หุน คิดเปนมูลคารวมของหุนที่ออกเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เทากับ 290.78 ลานบาท (คํานวณโดยใช
จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการเทากับ 234.50 ลานหุน x ราคาประเมินหุนที่ 1.24 บาท
ตอหุน) โดยราคาหุนของบริษัทที่ประเมินไดต่ํากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระเปนคาตอบแทนการซื้อและ
รับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่หุนละ 2.62 บาท เปนจํานวนเทากับ 1.38 บาทตอหุน มูลคารวม 323.61 ลานบาท หรือ
ต่ํากวาคิดเปนรอยละ 52.67 ของราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
ค) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด (Market Comparable Approach)
การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ เปนการประเมินโดยพิจารณาอางอิงจากอัตราสวนตางๆในตลาด ไดแก อัตราสวน
ราคาตอมูลคาตามบัญชี (P/BV) อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (P/E) และอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอน
ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (EV/EBITDA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ในกลุมสินคา
อุตสาหกรรม และกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง หมวดยอยวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรที่ประกอบธุรกิจใกลเคียง
กับบริษัท

ยอนหลังในชวงเวลาตางๆ นับจากวันที่ 2 กันยายน 2559

ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2559 พิจารณาการซื้อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ CM
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บริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง มีดังนี้
รายชื่อ

ชื่อยอ
หลักทรัพย

1. บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ARROW

2. บริษัท อาซีฟา จํากัด (มหาชน)

ASEFA

3. บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

CSS

4. บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

FIRE

5. บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)

PHOL

6. บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)

VTE

ตารางสรุปขอมูลทางการเงินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง และบริษัท (FIRE) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558
ป 2558
(หนวย : ลานบาท)

ARROW

ASEFA

CSS

FIRE

PHOL

VTE

รายไดรวม

1,224.64

2,563.17

4,574.43

582.95

917.94

479.11

กําไรสุทธิ

245.66

206.75

248.38

46.20

34.31

(106.14)

1,012.58

2,257.77

3,437.03

569.01

667.40

1,822.79

หนี้สินรวม

101.82

1,001.68

1,749.79

117.21

346.10

515.60

สวนของผูถอื หุนรวม

910.76

1,256.09

1,687.24

451.80

321.30

1,307.19

สินทรัพยรวม

ที่มา : ขอมูลจาก www.setsmart.com
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ตารางสรุปขอมูลทางการเงินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง และบริษัท (FIRE) สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
(หนวย : ลานบาท)

ARROW

ASEFA

CSS

FIRE

PHOL

VTE

รายไดรวม

625.54

1,321.73

2,093.73

291.93

574.28

407.90

กําไรสุทธิ

126.64

124.90

66.51

15.82

23.55

7.30

1,062.07

2,206.80

3,327.29

527.64

832.99

2,169.18

หนี้สินรวม

118.88

942.43

1,633.41

95.02

507.46

636.45

สวนของผูถอื หุนรวม

943.19

1,264.37

1,693.88

432.62

325.53

1,532.73

สินทรัพยรวม

ที่มา : ขอมูลจาก www.setsmart.com

1) วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach)
การประเมินราคาหุนโดยวิธีนี้ เปนการประเมินโดยพิจารณามูลคาตามบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 ซึ่งเทากับ 1.24 บาทตอหุน คูณกับคาเฉลี่ยอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (P/BV) ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ในกลุมสินคาอุตสาหกรรม และกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง หมวดยอยวัสดุอุตสาหกรรมและ
เครื่องจักรที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกับบริษัท ยอนหลังในชวงเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นับตั้งแตวันที่ 2
กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ
บริษัทครั้งที่ 1/2559 พิจารณาการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM
คาเฉลี่ย P/BV ของบริษัทจดทะเบียนหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรที่ใชอางอิง
ชวงเวลา

ASEFA

CSS

FIRE

PHOL

VTE

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน

2.67

2.48

1.86

2.10

1.57

2.14

คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน

2.60

2.60

1.88

2.07

1.65

2.16

คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน

2.62

2.76

1.85

1.96

1.52

2.14

คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน

2.61

2.96

1.92

1.96

1.63

2.22

หมายเหตุ : ไมรวมคาเฉลี่ย P/BV ของ ARROW
ที่มา : ขอมูลจาก www.setsmart.com

ทั้งนี้ ในการคํานวณคาเฉลี่ย P/BV ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรวมคาเฉลี่ย P/BV ของ ARROW เนื่องจากมี
คาที่สูงและเบี่ยงเบนไปจากกลุมบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.81 - 3.97 เทา
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สรุปการประเมินราคาหุนบริษัทตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี

คาเฉลี่ย P/BV ของบริษัท
จดทะเบียนที่ใชอางอิง

ราคาหุนบริษัท
(บาทตอหุน)

มูลคารวมของหุนที่ออก
ใหม (คํานวณโดยใช
จํานวนหุน เทากับ 234.50
ลานหุน)
(ลานบาท)

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน

2.14

2.65

621.43

คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน

2.16

2.68

628.46

คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน

2.14

2.65

621.43

คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน

2.22

2.75

644.88

ชวงเวลา

การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้อางอิงจากคาเฉลี่ยอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่ใช
อา งอิงเปรียบเทียบกับฐานะการเงิน (มู ลคาตามบัญชี) ของบริษัท ซึ่งเปนการคํานวณจากขอ มูลในอดีต ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง (อางอิงขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) โดยไมไดคํานึงถึงแนวโนมผลประกอบการและความสามารถในการ
ทํากําไรของบริษัทในอนาคต
จากการประเมินตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี ไดราคาประเมินหุนของบริษัท เทากับ 2.65 - 2.75
บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวมของหุนที่ออกเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เทากับ 621.43 - 644.88 ลานบาท
(คํานวณโดยใชจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการเทากับ 234.50 ลานหุน x ราคาประเมิน
หุนที่ 2.65 - 2.75 บาทตอหุน) โดยราคาหุนของบริษัทที่ประเมินไดสูงกวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระ
คาตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่หุนละ 2.62 บาท เปนจํานวนเทากับ 0.03 - 0.13 บาทตอหุน
มูลคารวม 7.04 - 30.49 ลานบาท หรือสูงกวาคิดเปนรอยละ 1.15 - 4.96 ของราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
2) วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio Approach)
การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ เปนการประเมินโดยการนํากําไรสุทธิตอหุนของบริษัท ยอนหลัง 4 ไตรมาสลาสุด
ตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2558 - ไตรมาสที่ 2 ป 2559 (กําไรสุทธิยอนหลัง 4 ไตรมาสเทากับ 35.83 ลานบาท หรือกําไรสุทธิตอ
หุนเทากับ 0.10 บาท) คูณกับคาเฉลี่ยอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (P/E) ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงยอนหลัง
ในชวงเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นับตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2559 พิจารณาการซื้อและรับโอน
กิจการทั้งหมดของ CM สรุปไดดังนี้
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คาเฉลี่ย P/E ของบริษัทจดทะเบียนหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรที่ใชอางอิง
ชวงเวลา

ARROW

ASEFA

CSS

FIRE

PHOL

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน

14.81

14.12

20.74

18.77

19.64

17.62

คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน

14.42

14.50

19.80

18.67

19.56

17.39

คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน

14.31

15.12

18.89

17.81

19.77

17.18

คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน

15.18

15.79

18.78

17.61

19.45

17.36

หมายเหตุ : ไมรวมคาเฉลี่ย P/E ของ VTE
ที่มา : ขอมูลจาก www.setsmart.com

ทั้งนี้ ในการคํานวณคาเฉลี่ย P/E ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรวมคาเฉลี่ย
P/E ของ VTE เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิในบางไตรมาสของชวงเวลาที่อางอิง
สรุปการประเมินราคาหุนบริษัทตามวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน

คาเฉลี่ย P/E ของบริษัท
จดทะเบียนที่ใชอางอิง

ราคาหุนบริษัท
(บาทตอหุน)

มูลคารวมของหุนที่ออก
ใหม (คํานวณโดยใช
จํานวนหุน เทากับ 234.50
ลานหุน)
(ลานบาท)

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน

17.62

1.76

412.72

คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน

17.39

1.74

408.03

คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน

17.18

1.72

403.34

คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน

17.36

1.74

408.03

ชวงเวลา

การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้อางอิงจากคาเฉลี่ยอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทจดทะเบียนที่ใช
อางอิงเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานโดยใชขอมูลกําไรสุทธิ 12 เดือนยอนหลังของบริษัท ซึ่งสะทอนผลการดําเนินงาน
ในชวงเวลาปจุบันของบริษัท โดยไมไดคํานึงถึงแนวโนมผลประกอบการและความสามารถในการทํากําไรของกิจการใน
อนาคต
จากการประเมินตามวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน ไดราคาประเมินหุนของบริษัท เทากับ 1.72 - 1.76
บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวมของหุนที่ออกเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เทากับ 403.34 - 412.72 ลานบาท
(คํานวณโดยใชจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการเทากับ 234.50 ลานหุน x ราคาประเมิน
หุนที่ 1.72 - 1.76 บาทตอหุน) โดยราคาหุนของบริษัทที่ประเมินไดต่ํากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระ
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คาตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่หุนละ 2.62 บาท เปนจํานวนเทากับ 0.86 - 0.90 บาทตอหุน
มูลคารวม 201.67 - 211.05 ลานบาท หรือต่ํากวาคิดเปนรอยละ 32.82 - 34.35 ของราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาว
3) วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (Enterprise
Value to EBITDA Approach)
การประเมินมูลคาตามวิธีนี้ เปนการประเมินโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใช
อางอิง คูณดวยกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (EBITDA) ของบริษัท หักดวยหนี้ที่มีภาระ
ดอกเบี้ย และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม และบวกดวยเงินสดของบริษัท โดยที่ EBITDA ของบริษัทยอนหลัง 4 ไตร
มาสลาสุดตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2558 - ไตรมาสที่ 2 ป 2559 เทากับ 49.09 ลานบาท และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
บริษัทมีเงินสด(รวมเงินฝากธนาคารและรายการเทียบเทาเงินสด) เทากับ 20.10 ลานบาท โดยบริษัทไมมีหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ซึ่งคํานวณราคาหุนของบริษัทไดดังนี้
มูลคากิจการ (EV) ของบริษัท

= คาเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง x EBITDA

โดยที่ มูลคากิจการ (EV)

= มูลคาหุนตามราคาตลาด + สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม + หนี้ที่มีภาระ
ดอกเบี้ย - เงินสด

มูลคาหุนตามราคาตลาด

= ราคาหุน x จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

ราคาหุนของบริษัท

= [(คาเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง x EBITDA) - สวนได
เสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย + เงินสด] / จํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด

คาเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรที่ใชอางอิงที่ใชอางอิง
ชวงเวลา

ARROW

ASEFA

CSS

FIRE

PHOL

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน

11.01

10.32

13.18

16.95

12.84

12.86

คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน

10.58

9.94

13.61

17.12

12.63

12.78

คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน

10.19

9.79

14.02

16.59

12.02

12.52

คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน

10.32

9.39

14.81

17.12

11.95

12.72

หมายเหตุ : ไมรวมคาเฉลี่ย EV/EBITDA ของ VTE
ที่มา : จากการคํานวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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ทั้งนี้ ในการคํานวณคาเฉลี่ย EV/EBITDA ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรวมคาเฉลี่ย EV/EBITDA ของ VTE
เนื่องจาก EBITDA มีผลขาดทุนสุทธิ
สรุปการประเมินราคาหุนบริษัทตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคากิจการตอกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได
และคาเสื่อมราคา

คาเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัท
จดทะเบียนที่ใชอางอิง

ราคาหุนบริษัท
(บาทตอหุน)

มูลคารวมของหุนที่ออก
ใหม (คํานวณโดยใช
จํานวนหุน เทากับ 234.50
ลานหุน)
(ลานบาท)

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน

12.86

1.86

436.17

คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน

12.78

1.85

433.83

คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน

12.52

1.81

424.45

คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน

12.72

1.84

431.48

ชวงเวลา

การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรในชวง 12 เดือนยอนหลัง และฐานะทางการ
เงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ของบริษัท โดยที่ไมไดคํานึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทํากําไรระยะยาวใน
อนาคตของบริษัท
จากการประเมินตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคากิจการตอกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อม
ราคาไดราคาประเมินหุนของบริษัท เทากับ 1.81 - 1.86 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวมของหุนที่ออกเพื่อซื้อและรับโอน
กิจการทั้งหมดของ CM เทากับ 424.45 - 436.17 ลานบาท (คํานวณโดยใชจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อชําระคาซื้อ
และรับโอนกิจการเทากับ 234.50 ลานหุน x ราคาประเมินหุนที่ 1.81 - 1.86 บาทตอหุน) โดยราคาหุนของบริษัทที่ประเมิน
ไดต่ํากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระคาตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่หุนละ 2.62
บาท เปนจํานวนเทากับ 0.76 - 0.81 บาทตอหุน มูลคารวม 178.22 - 189.94 ลานบาท หรือต่ํากวาคิดเปนรอยละ 29.01 30.92 ของราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
ง) วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach)
การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ ประเมินจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (มูลคาการซื้อขายรวม / ปริมาณการ
ซื้อขายรวม) ของหุนของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ในอดีต ณ ชวงเวลาตางๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได
พิจารณาราคาตลาดยอนหลังในแตละชวงของระยะเวลา 1 ป นับจนถึงวันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันทําการสุดทาย
กอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2559 พิจารณาการซื้อ
และรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM สรุปไดดังนี้
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สรุปการประเมินราคาหุนบริษัท ตามวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด
การซื้อขายเฉลี่ยตอวัน
ชวงเวลา
คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน
คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน
คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน
คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน

ปริมาณหุน
(หุน)

มูลคา
(บาท)

ราคาตลาดถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก
(บาทตอหุน)

1,505,366
1,162,724
1,870,161
1,688,863

3,788,738
2,932,168
4,807,116
4,432,705

2.52
2.52
2.57
2.62

มูลคารวมของหุนที่ออกใหม
(คํานวณโดยใชจํานวนหุน
เทากับ 234.50 ลานหุน)
(ลานบาท)
590.94
590.94
602.67
614.39

หมายเหตุ : ขอมูลจาก www.setsmart.com

อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดพิจารณาราคาตลาดลาสุด ภายหลังที่มีการแจงมติคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับการเขาทํารายการดังกลาว เพื่อประกอบในการประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ เนื่องจากในชวงดังกลาวราคาหุน
ของบริษัทอาจไดรับผลกระทบภายหลังการเผยแพรขาวการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และการออกและเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
กราฟแสดงราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก และปริมาณการซื้อขายหุนของบริษัทยอนหลัง 1 ป
บาท/หุน

หุน

5

60,000,000

4

50,000,000
40,000,000

3

30,000,000
2

20,000,000

1

10,000,000

0

0
จํานวนหุน

บาทตอหุน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาปริมาณหุนของบริษัทที่มีการซื้อขายในชวงเวลายอนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12
เดือน ซึ่งอยูระหวาง 1,162,724 หุนตอวัน - 1,870,161 หุนตอวัน หรือประมาณรอยละ 0.33 - 0.53 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท โดยมีปริมาณซื้อขายรวมในระยะเวลายอนหลัง 12 เดือน เทากับ 412,082,528 หุน คิด
เปนรอยละ 117.74 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือไดวาหุนของบริษัทเปนหุนที่มีสภาพคลอง
พอสมควร ดังนั้น ราคาตลาดดังกลาวซึ่งเปนราคาที่ถูกกําหนดโดยอุปสงคและอุปทานของนักลงทุนที่มีตอหุนของบริษัท จึง
สามารถสะทอนถึงมูลคาหุนในขณะนั้นๆไดดีพอสมควร
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จากการประเมินตามวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด ไดราคาประเมินหุนของบริษัท เทากับ 2.52 - 2.62 บาทตอหุน
คิดเปนมูลคารวมของหุนที่ออกเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เทากับ 590.94 - 614.39 ลานบาท (คํานวณโดย
ใชจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการเทากับ 234.50 ลานหุน x ราคาประเมินหุนที่ 2.52 2.62 บาทตอหุน) โดยราคาหุนของบริษัทที่ประเมินไดต่ํากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระคาตอบแทนการซื้อ
และรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่หุนละ 2.62 บาท เปนจํานวนเทากับ 0.00 - 0.10 บาทตอหุน มูลคารวม 0.00 - 23.45
ลานบาท หรือต่ํากวาคิดเปนรอยละ 0.00 - 3.82 ของราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ทั้งนี้ ราคาประเมินหุนที่
อางอิงคาเฉลี่ยของราคาตลาดยอนหลัง 12 เดือนที่หุนละ 2.62 บาทเปนราคาที่เทากับราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท
นอกจากนี้ หากพิจารณาราคาตลาดเฉลี่ยของหุนบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 15 วันทําการกอน
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ซึ่งมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2559 เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ที่เทากับ 2.56 บาทตอหุนนั้น ราคาเสนอขายหุน
เพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ที่เทากับ 2.62 บาทตอหุน เปนราคาที่ไมต่ํากวาราคาตลาดดังกลาว
จ) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach)
การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ไดจากการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานที่คาด
วาจะไดรับในอนาคตจากการประมาณการทางการเงินของบริษัท ในระยะเวลาประมาณ 5 ป เริ่มตั้งแตป 2559 จนถึงป
2563 โดยมีสมมติฐานวาบริษัทยังคงดําเนินกิจการตอไปอยางตอเนื่อง (Going Concern Basis) และไมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานในอนาคต รวมถึงเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจและสถานการณในปจจุบัน
ของบริษัทที่ยังไมไดรวมผลประโยชนจากการรวมกัน (Synergy) จากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทําประมาณการทางการเงินขึ้น โดยอางอิงขอมูลและสมมติฐานที่ไดรับจาก
บริษัท รวมทั้งจากการศึกษาขอมูลหรืออัตราสวนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ขอมูลสถิติอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนการสัมภาษณผูบริหารของบริษัท
สมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงินดังกลาวถูกกําหนดขึ้นภายใตสถานการณทางเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน หากภาวะเศรษฐกิจและปจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งสถานการณของ
บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากสมมติฐานที่กําหนดขึ้น มูลคาหุนของบริษัทที่ประเมินไดตามวิธีนี้จะ
เปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน
สมมติฐานหลักที่ใชในการจัดทําประมาณการทางการเงิน มีดังนี้
บริษัทประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบ
สุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้งใหบริการงานติดตั้งระบบดับเพลิง
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1. รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายที่เกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการป 2559 2563 เปนดังนี้
เกิดขึ้นจริง
(หนวย : ลาน
บาท)
รายไดจากการขาย

2556

2557

2558

518.61 572.04 567.54

ประมาณการ
ม.ค. - มิ.ย.
2559

2559

2560

2561

2562

2563

282.34 595.92 625.71 657.00

689.85

724.34

ประมาณการรายไดจากการขายในป 2559 - 2563 ขยายตัวรอยละ 5 อางอิงอัตราการเติบโตเฉลี่ยป 2556 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 การคาดการณอัตราการเติบโตดังกลาวภายใตสถานการณเศรษฐกิจในปจจุบัน
คาดวาจะมีความเปนไปได โดยอางอิงจากผลการดําเนินงานที่ผานมา และเปาหมายการเติบโตตามการประมาณการ
ยอดขายที่ไดประเมินสภาพตลาดโดยฝายบริหารที่ไดจากการประเมินโดยสายงานขายของบริษัท ที่ผานมาบริษัทมีการ
ขยายตัวของรายไดจากการขายอยางตอเนื่อง แตในป 2558 รายไดจากการขายอาจปรับลดลงเล็กนอยจากงานขายสินคา
ระบบดับเพลิงที่ชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจและภาวะการณกอสรางโดยรวมของประเทศที่ซบเซาลง อยางไรก็ตาม
จากแผนงานของผูบริหารของบริษัท ในป 2558 บริษัทไดเริ่มจัดตั้งฝายขายโครงการปโตรเคมีคอลขึ้นเพื่อเพิ่มชองทางการ
จําหนายผลิตภัณฑระบบปองกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก เชน จังหวัดระยอง จะเปนโอกาสใหบริษัทมี
ยอดขายเพิ่มขึ้นได
2. รายไดอื่น
รายไดอื่นที่เกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการป 2559 - 2563 เปน
ดังนี้
2556

เกิดขึ้นจริง
2557 2558

2.65

11.39

(หนวย : ลานบาท)
รายไดอื่น

15.41

ม.ค. มิ.ย. 2559
9.59

2559

ประมาณการ
2560 2561 2562

2563

17.88 18.77 19.71 20.70 21.73

รายไดอื่น ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการขายทรัพยสิน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขาย
หลักทรัพย รายไดจากการชดเชยประกันภัยสินคาและทรัพยสิน และรายไดจากการใหบริการงานดานสนับสนุน (เริ่มตั้งแต
ป 2557 เปนตนไป) ประมาณการรายไดอื่นในป 2559 - 2563 ประมาณรอยละ 3 ของรายไดจากการขาย อางอิงสัดสวน
รายไดอื่นตอรายไดจากการขายเฉลี่ยในป 2557 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 โดยไมรวมคาเฉลี่ยของป 2556
เนื่องจากสัดสวนรายไดอื่นในปดังกลาวบริษัทยังไมไดใหบริการงานสนับสนุน
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3. ตนทุนขาย
ตนทุนขายที่เกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการป 2559 - 2563 เปนดังนี้
2556

เกิดขึ้นจริง
2557
2558

ม.ค. มิ.ย.
2559

2559

ประมาณการ
2560
2561
2562

ตนทุนขาย

369.86

422.05

425.79

220.15

444.10

466.30

อัตรากําไรขั้นตน

28.68%

26.22%

24.98%

22.03% 25.48% 25.48% 25.48% 25.48% 25.48%

(หนวย : ลาน
บาท)

489.62

514.10

2563

539.80

ตนทุนขายเปนตนทุนสินคาที่ซื้อมาเพื่อจําหนาย โดยประมาณการตนทุนขายในป 2559 - 2563 เทากับรอยละ
74.52 อางอิงสัดสวนตนทุนขายเฉลี่ยในป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 หรือมีประมาณการอัตรากําไร
ขั้นตนประมาณรอยละ 25.48
4. คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขายและบริหารที่เกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการ
ป 2559 - 2563 เปนดังนี้
2556

เกิดขึ้นจริง
2557
2558

(หนวย : ลานบาท)

ม.ค. - มิ.ย.
2559

2559

ประมาณการ
2560
2561
2562

2563

คาใชจายในการขาย

27.47

28.66

34.39

16.11

32.84

34.54

36.52

38.58

40.73

คาใชจายในการบริหาร

46.83

55.12

66.16

35.90

65.64

69.82

74.73

79.89

85.35

รวมคาใชจายในการขายและ
บริหาร

74.30

83.78

100.55

52.01

98.49

104.37

111.25

118.47

126.07

14.25%

14.36%

17.25%

17.81%

16.05%

16.19%

16.44%

16.67%

16.90%

สัดสวนคาใชจายในการขายและ
บริหารตอรายไดรวม

ประมาณการคาใชจายในการขาย ไดแก เงินเดือนพนักงานขาย คาคอมมิชชั่น คาขนสง และอื่นๆ เปนตน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการโดยอางอิงสัดสวนคาใชจายในการขายแตละประเภทดังกลาวตอรายไดจากการ
ขายเฉลี่ยในป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 ซึ่งเทากับรอยละ 1.90 รอยละ 2.20 รอยละ 1.00 และรอย
ละ 0.30 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ
-

ประมาณการคาใชจายในการบริหาร ในสวนคาใชจายคงที่ ไดแก เงินเดือนพนักงาน ผูบริหาร ใหมีอัตราการ
เติบโตรอยละ 7 อางอิงอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยโดยทั่วไป สําหรับคาใชจายในการบริหารอื่นที่เปนคาใชจายผันแปร เชน
คาเชา และคาใชจายอื่นๆ ประมาณการโดยอางอิงสัดสวนคาใชจายในการบริหารแตละประเภทดังกลาวตอรายไดจากการ
ขายเฉลี่ยในป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 ซึ่งเทากับรอยละ 1.50 และรอยละ 2.80 ของรายไดจากการ
ขาย ตามลําดับ
-
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ทั้งนี้คาใชจายในการขายและบริหารในป 2558 ปรับเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสรางเงินเดือน
พนักงาน และมีการเพิ่มอัตราพนักงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท
5. คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสินทรัพยที่มีตัวตนและคาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน ตัดคาเสื่อมและตัดจําหนายตามวิธี
เสนตรงตลอดอายุของทรัพยสินตามนโยบายการบัญชี
6. ภาษีเงินได
ประมาณการอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับรอยละ 20 ของกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
7. เงินทุนหมุนเวียน
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

81

วัน

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย

93

วัน

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย

73

วัน

ประมาณการระยะเวลาเก็ บ หนี้เฉลี่ย ระยะเวลาขายสิ น คาเฉลี่ ย และระยะเวลาชํา ระหนี้ เฉลี่ย อ า งอิง จาก
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย และระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงในป 2556 - 2558
และงวด 6 เดือนแรกของป 2559
8. คาใชจายลงทุน
(หนวย : ลานบาท)

2559

คาใชจายลงทุน*

5.00

ประมาณการ
2560
2561
2562
5.00

5.00

5.00

2563
5.00

หมายเหตุ : * ประมาณการคาใชจายลงทุนในป 2559 เทากับ 5.00 ลานบาท ทั้งนี้ สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2559
บริ ษั ท มี ค า ใช จ า ยลงทุ น แล ว ประมาณ 3.33 ล า นบาท ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น การลงทุ น เพิ่ ม ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร และประมาณการคาใชจายลงทุนสวนที่เหลือสําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2559 จํานวน
1.67 ลานบาท

ประมาณการคาใชจ ายลงทุ นในป 2559 - 2563 เพื่อลงทุนจัดซื้อ วัสดุอุปกรณสํานักงานเพื่ อใชเปลี่ยนแทน
ทรัพยสินที่ชํารุดปละ 5 ลานบาท
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9. มูลคาสุดทาย (Terminal Value)
อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดตั้งแตป 2563 เปนตนไป ซึ่งเปนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานภาย
หลังจากระยะเวลาประมาณการ กําหนดใหเทากับรอยละ 1 โดยมีสมมติฐานวาบริษัทมีการดําเนินธุรกิจตอไป
อยา งตอ เนื่ อ งและมี การเติบ โตเล็กนอ ย ซึ่ ง เปนการประมาณการตามหลั ก ความระมัด ระวัง (Conservative
Basis)
10. อัตราสวนลด
อัตราสวนลดที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวากิจการจะสามารถทําไดในอนาคต
เทากับรอยละ 10.95 อางอิงอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Cost of Equity : Ke) เนื่องจากบริษัทไมมีภาระ
หนี้สินที่มีดอกเบี้ย โดยหนี้สินสวนใหญเปนหนี้สินหมุนเวียนที่ใชในการดําเนินธุรกิจ
สูตรการคํานวณ Ke มีดังนี้
Ke

โดยที่

=
Risk Free Rate (Rf)

Rf + (Rm – Rf)

อ า งอิ ง จากอั ต ราผลตอบแทนเฉลี่ ย ของการเสนอซื้ อ (Bid Yield) ของ
พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือ

25 ป ณ วันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งเปน

ชวงเวลาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินราคาหุนของบริษัท ซึ่งมีคา
เทากับรอยละ 2.72 (ขอมูลจาก www.thaibma.or.th)
Beta ()

คา ความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพ ยเ ปรียบเทียบกับ

ราคา

ปดของหุนบริษัทยอนหลัง 3 ป ซึ่งมีคาเทากับ 1.09 (นับยอนหลังจากวันที่ 2
กันยายน 2559 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินราคาหุน
ของบริษัท)

Rm

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเฉลี่ยยอนหลังประมาณ
25 ป ซึ่งเปนชวงเวลาที่สะทอนภาวะการลงทุนในชวงเวลาตางๆ ไดดีกวาการ
ใชขอมูลในระยะสั้น (ขอมูลจาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตป
(2535 - สิงหาคม 2559) ซึ่งเทากับรอยละ 10.27
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และ
ประมาณการป 2559 - 2563
(หนวย : ลานบาท)

เกิดขึ้นจริง

ประมาณการ

2559

2560

2561

2562

2563

2556

2557

รายไดจากการขาย

518.61

572.04 567.54

282.34

595.92

625.71

657.00

689.85

724.34

ตนทุนขาย

369.86

422.05 425.79

220.15

444.10

466.30

489.62

514.10

539.80

กําไรขั้นตน

148.76

149.99 141.75

62.19

151.82

159.41

167.38

175.75

184.53

รายไดอื่น

2558

ม.ค. มิ.ย.
2559

2.65

11.39

15.41

9.59

17.88

18.77

19.71

20.70

21.73

คาใชจายในการขาย

27.47

28.66

34.39

16.11

32.84

34.54

36.52

38.58

40.73

คาใชจายในการบริหาร

46.83

55.12

66.16

35.90

65.64

69.82

74.73

79.89

85.35

กําไรกอนตนทุนทางการเงิน
และคาใชจายภาษีเงินได

77.10

77.60

56.61

19.77

71.21

73.81

75.84

77.97

80.19

0.68

0.43

0.00

0.00

-

-

-

-

-

คาใชจายภาษีเงินได

15.26

16.56

10.41

3.95

14.24

14.76

15.17

15.59

16.04

กําไรสุทธิ

61.16

60.61

46.20

15.81

56.97

59.05

60.67

62.37

64.15

ตนทุนทางการเงิน

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดของบริษัท
(หนวย : ลานบาท)

2560

2561

2562

2563

51.44

73.81

75.84

77.97

80.19

(10.29)

(14.76)

(15.17)

(15.59)

(16.04)

1.54

4.10

5.10

6.10

7.10

หัก คาใชจายในการลงทุน

(1.67)

(5.00)

(5.00)

(5.00)

(5.00)

บวก/หัก เงินทุนหมุนเวียน

4.09

(7.96)

(8.36)

(8.78)

(9.22)

45.11

50.19

52.41

54.70

57.03

รวม
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได (EBIT)
หัก คาใชจายภาษีเงินได
บวก คาเสื่อมราคา

กระแสเงินสดของกิจการ (Free Cash flow to Firm)

2559
(ก.ค. ธ.ค.)

Terminal Value

578.97

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของบริษัท

43.58

มูลคาปจจุบันของ Terminal Value

FIRE
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(หนวย : ลานบาท)
รวม
รวมมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของบริษทั

2559
(ก.ค. ธ.ค.)

2560

2561

2562

572.52

บวก เงินสด เงินฝากธนาคารและ
รายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

20.10

บวก เงินทุนชั่วคราว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

221.65

กระแสเงินสดของผูถือหุน

814.27

จํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด (ลานหุน)

350.00

ราคาหุนของบริษัท (บาทตอหุน)

2.33

จากประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของบริษัทที่คาดวาจะทําไดในอนาคต และใชอัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Ke)
ที่คํานวณไดซึ่งเทากับรอยละ 10.95 เปนอัตราสวนลด (Discount Rate) ในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
ดังกลาว ไดราคาประเมินหุนของบริษัทเทากับ 2.33 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวมของหุนที่ออกเพื่อซื้อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ CM เทากับ 546.39 ลานบาท (คํานวณโดยใชจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อชําระคาซื้อและรับโอน
กิจการเทากับ 234.50 ลานหุน x ราคาประเมินหุนที่ 2.33 บาทตอหุน) โดยราคาหุนของบริษัทที่ประเมินไดต่ํากวาราคา
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระเปนคาตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่หุนละ 2.62 บาท เปน
จํานวนเทากับ 0.29 บาทตอหุน มูลคารวม 68.00 ลานบาท หรือต่ํากวาคิดเปนรอยละ 11.07 ของราคาเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนดังกลาว
นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) จากการเปลี่ยนแปลงของ
ประมาณการทางการเงินที่มีตอราคาหุนที่ประเมินไดขางตน โดยการปรับเพิ่ม/ลด อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Ke) รอยละ
1 จากกรณีพื้นฐาน (Base Case) ซึ่งสะทอนปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดสุทธิของผูถือหุน ทั้งในกรณีดีกวาคาดการณ (Best Case) ซึ่งตองการอัตราผลตอบแทนลดลง หรือกรณี
เลวรายกวาคาดการณ (Worst Case) ซึ่งตองการอัตราผลตอบแทนสูงขึ้น สรุปไดดังนี้

FIRE

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Ke)

ราคาประเมินหุน
ของบริษทั
(บาทตอหุน)

มูลคารวมของหุน ที่ออกใหม (คํานวณ
โดยใชจํานวนหุน เทากับ 234.50 ลาน
หุน)
(ลานบาท)

11.95%

2.18

511.21

Base Case 10.95%

2.33

546.39

9.95%

2.50

586.25
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จากการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) จากการประเมินราคาหุนตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงิน
สดสุทธิดังกลาวขางตน ไดราคาหุนของบริษัทเทากับ 2.18 - 2.50 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวมของหุนที่ออกเพื่อซื้อและ
รับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เทากับ 511.21 - 586.25 ลานบาท (คํานวณโดยใชจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อชําระ
คาซื้อและรับโอนกิจการเทากับ 234.50 ลานหุน x ราคาประเมินหุนที่ 2.18 - 2.50 บาทตอหุน) โดยราคาหุนของบริษัทที่ได
จากการวิเคราะหความไวดังกลาวต่ํากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระเปนคาตอบแทนการซื้อและรับโอน
กิจการทั้งหมดของ CM ที่หุนละ 2.62 บาท เปนจํานวนเทากับ 0.12 - 0.44 บาทตอหุน มูลคารวม 28.14 - 103.18 ลาน
บาท หรือต่ํากวาคิดเปนรอยละ 4.58 - 16.79 ของราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การประเมินราคาหุนของบริษัทโดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
สุทธิ มีความเหมาะสมมากกวาการประเมินโดยวิธีอื่น เนื่องจากเปนวิธีที่คํานึงถึงการดําเนินธุรกิจและการทํากําไรของ
บริษัทในอนาคต ซึ่งเปนการคํานวณโดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิโดยรวมของบริษัท
ที่คาดวาจะไดรับในอนาคต ตามการคาดการณและแผนงานการดําเนินงานในอนาคตของผูบริหาร ภายใตสมมติฐานการ
ดําเนินงานตางๆที่ไดพิจารณาอยางรอบคอบโดยคํานึงถึงแนวโนมภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม
ตารางสรุปเปรียบเทียบราคาประเมินหุนของบริษัทกับราคาเขาทํารายการ1/

วิธีการประเมินราคาหุน

มูลคารวมของหุน ที่ออกใหม
ราคาประเมิน
ราคาเขาทํา ตามราคาประเมิน (ต่ํากวา) /
สูงกวาราคาเขาทํารายการ
รายการ1/
(ลาน
ตอหุน
มูลคารวม
บาท)
(บาทตอหุน) ของหุนทีอ่ อกใหม
ลานบาท
รอยละ
(ลานบาท)

1. วิธีมูลคาหุนตามบัญชี

1.24

290.78

614.39

(323.61)

(52.67)

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี

1.24

290.78

614.39

(323.61)

(52.67)

3.1 วิธอี ัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี

2.65 - 2.75

621.43 - 644.88

614.39

7.04 - 30.49

1.15 - 4.96

3.2 วิธอี ัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน

1.72 - 1.76

403.34 - 412.72

614.39 (201.67 - 211.05) (32.82 - 34.35)

3.3 วิธอี ัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอน

1.81 - 1.86

424.45 - 436.17

614.39 (178.22 - 189.94) (29.01 - 30.92)

2.52 - 2.62

590.94 - 614.39

614.39

(23.45) - 0.00

(3.82) - 0.00

2.33

546.39

614.39

(68.00)

(11.07)

2.18 - 2.50

511.21 - 586.25

614.39

3. วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด

ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสือ่ มราคา
4. วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด
5. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
5.1 กรณีพื้นฐาน (Base Case)
5.2 กรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity
Analysis)
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หมายเหตุ :

1/

มูลคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เทากับ 614.39 ลานบาท โดยบริษัทจะชําระคาซื้อและโอนกิจการดวย

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุนสามัญเพิ่ม
ทุนเทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัท โดยกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62 บาทตอ
หุน

ทั้งนี้ การประเมินราคาหุนในแตละวิธีมีขอ ดี และขอดอยแตกตางกัน ซึ่งสะทอนถึงมูลคาที่เหมาะสมในการ
ประเมินราคาหุนในแตละวิธี ดังนี้
1) วิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach) สะทอนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง และมูลคา
ทรัพยสิน หนี้สิน ตามที่ไดบันทึกบัญชีไว โดยไมไดสะทอนมูลคาตลาดที่แทจริงของสินทรัพย รวมทั้งยังไมไดคํานึงถึงผล
ประกอบการและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในอนาคต
2) วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) สะทอนมูลคาที่แทจริงของสินทรัพย
สุทธิไดมากกวาวิธีมูลคาหุนตามบัญชี โดยไดปรับปรุงมูลคาเงินลงทุนชั่วคราวเพื่อใหไดมูลคายุติธรรมที่ใกลเคียงกับ
ปจจุบันมากที่สุด อยางไรก็ตาม วิธีนี้ไมไดคํานึงถึงผลประกอบการและศักยภาพในการแขงขันของบริษัทในอนาคตและ
ไมไดคํานึงถึงแนวโนมของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม
3) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด (Market Comparable Approach)
3.1) วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach) สะทอนถึงฐานะการเงินขณะใด
ขณะหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง โดยไมไดคํานึงถึงความสามารถ
ในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต
3.2) วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio Approach) ถึงแมจะเปนวิธีที่ไดคํานึงถึง
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ใ ช อ า งอิ ง แต ก็ เ ป น เพี ย งการประเมิ น จากกํ าไรในระยะสั้ น เท า นั้ น โดยไม ไ ด ส ะท อ นถึ ง
ความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของบริษัทระยะยาวในอนาคต
3.3) วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (Enterprise value to
EBITDA Approach) คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท และฐานะการเงิน ณ งวดลาสุด โดยเปรียบเทียบกับ
คาเฉลี่ยของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจที่ใชอางอิง แตไมไดสะทอนถึง
ความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานในระยะยาว
ทั้งนี้ วิธีเปรียบเทียบอัตราสวนในตลาดตามขอ 3.1 - 3.3 ขางตน อาจมีขอจํากัดบางประการของการหาขอมูล
เปรียบเทียบอางอิงที่เปนบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑที่เหมือนกับบริษัทโดยตรง โดยยังมีความ
แตกตางของประเภทผลิตภัณฑที่จัดจําหนายในตลาดและกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทจดทะเบียนตางๆ ที่นํามาใช
เปรียบเทียบอางอิงตามวิธีการประเมินราคาหุนดังกลาวขางตน
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4) วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) เปนวิธีที่สามารถสะทอนอุปสงคและอุปทาน
ของหุนในชวงระยะเวลาตางๆ รวมทั้งสะทอนถึงปจจัยพื้นฐาน และความตองการของนักลงทุนทั่วไปที่มีตอศักยภาพและ
การเติบโตในอนาคตไดดีพอสมควร
5) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) เปนวิธีที่คํานึงถึงการ
ดําเนินธุรกิจและการทํากําไรของบริษัทในอนาคต ซึ่งเปนการคํานวณโดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันของประมาณการ
กระแสเงินสดสุทธิโดยรวมของกิจการที่คาดวาจะไดรับในอนาคต ภายใตสมมติฐานการดําเนินงานตามแผนงานของบริษัท
ที่มีอยูในปจจุบัน การคาดการณแนวโนมในอนาคต โดยคํานึงถึงแนวโนมภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวมที่
เกี่ยวของ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาวิธีที่เหมาะสมในการนํามาใชประเมินมูลคาหุนของบริษัท คือ วิธีมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ โดยราคาหุนของบริษัทที่ไดจากการประเมินในกรณีพื้นฐาน (Base Case) เทากับ 2.33
บาทตอหุน และในกรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) เทากับ 2.18 - 2.50 บาทตอหุน
ทั้งนี้ จากการพิจารณาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เทากับ 2.62 บาทตอหุน เปรียบเทียบกับ
ราคาประเมินหุนที่เหมาะสมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะเห็นวาราคา
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนสูงกวาราคาประเมินหุนตามวิธีดังกลาวทั้งกรณีพื้นฐาน (Base Case) และกรณีวิเคราะหความ
ไว (Sensitivity Analysis)
ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแก CM ที่หุนละ
2.62 บาท มูลคารวม 614.39 ลานบาท เปนราคาที่เหมาะสม
4.2 สรุปราคาประเมินสินทรัพยที่จะไดมา และราคาประเมินมูลคาหุนของบริษัทที่ออกเพื่อชําระเปนคาซื้อและ
รับโอนกิจการทั้งหมดของ CM
จากการประเมินมูลคากิจการของ CM และการประเมินราคาหุนสามัญของบริษัทที่ออกเพื่อชําระคาตอบแทนใน
การเขาลงทุน สรุปการประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดดังนี้
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ราคาที่กําหนด
ราคาประเมินโดย
เปนราคาซื้อขาย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ*
ราคาหุน มูลคารวม
ราคาหุน
มูลคารวม
(บาทตอหุน) (ลานบาท) (บาทตอหุน)
(ลานบาท)

สินทรัพยที่ไดมา

614.39

681.89

- กิจการทั้งหมดของ CM

มูลคารวมตามราคาประเมิน (ต่ํากวา)/สูง
กวาราคาที่กําหนดเปนราคาซื้อขาย
ลานบาท

รอยละ

67.50

10.99

(18.39) - 183.89

(2.99) - 29.93

(68.00)

(11.07)

(28.14 - 103.18)

(4.58 - 16.79)

(Base Case)
596.00 - 798.28
(Sensitivity
Analysis)

สิ่งตอบแทนคาซื้อสินทรัพย
- หุนสามัญเพิ่มทุนของ

2.62

614.39

2.33

546.39

(Base Case)

(Base Case)

บริษัทจํานวน 234.50

2.18 - 2.50 511.21 - 586.25

ลานหุน

(Sensitivity

(Sensitivity

Analysis)

Analysis)

หมายเหตุ : * ราคาประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระโดยวิธีมลู คาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (DCF)

4.3 ความเปนธรรมของเงื่อนไขการเขาทํารายการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความเปนธรรมของเงื่อนไขการเขาทํารายการจากขอมูลที่ปรากฏในมติที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สารสนเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทในการซื้อและ
รับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และสัญญาโอนกิจการทั้งหมดของ CM มีเงื่อนไขการซื้อขายที่มีแนวทางเปนการปฏิบัติ
โดยทั่วไป ไดแก การไดรับอนุมัติใหเขาทํารายการจากที่ประชุมผูถือหุนของทั้งบริษัท และ CM การไดรับอนุมัติจากตลาด
หลักทรัพยในการรับหลักทรัพยใหม การไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกบุคคลใน
วงจํากัด คือ CM และการไดรับความยินยอมจากสถาบันการเงินที่ใหวงเงินสินเชื่อแกบริษัท ใหบริษัทเขาทํารายการได เปน
ตน รวมทั้งเงื่อนไขบังคับกอนที่สําคัญที่กําหนดใหตองปฏิบัติกอนเขาทํารายการ เปนเงื่อนไขตามกฎหมายหรือเงื่อนไข
ปฏิบัติของการซื้อและรับโอนกิจการโดยทั่วไป นอกจากนี้ การเพิ่มจํานวนกรรมการใหม 3 ทาน (จากเดิม 7 ทาน เปน 10
ทาน) ประกอบดวยกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 2 ทาน (ซึ่งปจจุบันเปนกรรมการและผูบริหารของ CM และ
QIIS ตามลําดับ) และกรรมการอิสระ 1 ทาน (ซึ่งปจจุบันเปนกรรมการอิสระของ CM) มีความเหมาะสม เนื่องจากเปน
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณในธุรกิจเปนอยางดี และเพื่อใหการบริหารจัดการกิจการที่รับโอนมามีความ
ตอเนื่องราบรื่น ตลอดจนการเพิ่มจํานวนกรรมการอิสระ เปนไปเพื่อการถวงดุลอํานาจ และเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีเห็นวา เงื่อนไขในการเขาทํารายการของบริษัทในครั้งมีความเหมาะสม
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5. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS ทําใหบริษัทจะมีธุรกิจที่หลากหลายเพิ่มขึ้นทันที และเปน
การลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในธุรกิจเปนเวลานาน รวมทั้งกิจการของ CM และ
QIIS เปนกิจการที่มีเสถียรภาพดานรายไดและมีกําไรอยางตอเนื่อง บริษัทจะมีผลิตภัณฑในกลุมวิศวกรรมอาคารที่ครบ
วงจรมากขึ้น มีฐานลูกคาเพิ่มขึ้นทันทีและกระจายไปในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งชวยเพิ่มโอกาสการขยายตลาดทั้งใน
และตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทจะมีฐานะการเงินที่แข็งแกรงขึ้น มีขนาดธุรกิจใหญขึ้นทั้งในดาน
สินทรัพย ทุน มูลคาตลาด รายได และกําไรสุทธิ อีกทั้งยังสามารถกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น ลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ลดคาใชจายในการดําเนินงานบางสวนจากการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อ
ประโยชนสูงสุด ซึ่งจะชวยเพิ่มความแข็งแกรงและศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจใหกับบริษัท ตลอดจนสรางโอกาสใน
การเพิ่มมูลคาจากการรวมธุรกิจ (Synergy) และการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคต
บริษัทจะไดรับประโยชนจากการไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ มีความพรอม และ
ประสบการณในการดําเนินธุรกิจของ CM และ QIIS ที่มีทีมผูบริหารและเจาหนาที่ที่มีความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจมาเปนเวลานาน บริษัทจะมีรายได กําไรสุทธิ และขนาดธุรกิจเพิ่มขึ้นทันที เนื่องจากบริษัทสามารถนํา
รายไดและผลการดําเนินงานของ CM และ QIIS มาเปนของบริษัทไดทันที ซึ่งที่ผานมา CM และ QIIS มีกิจการที่มั่นคง มี
กําไรจากการดําเนินงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งบริษัทจะมีขนาดของสินทรัพยและทุนที่เพิ่มขึ้นจากการรวมฐานะการเงินของ
CM และ บริษัทยอยเขามาในบริษัท และมีมูลคาตลาดของหุน (Market Capitalization) เพิ่มขึ้นจากปจจุบัน นอกจากนี้
การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS จะทําใหบริษัทสามารถขยายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑใหหลากหลายมาก
ขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็ว บริษัทจะมีผลิตภัณฑในกลุมวิศวกรรมอาคารที่หลากหลาย ไดแก ผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง
ปรับอากาศ สุขาภิบาล และระบบทําความเย็น ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรมากขึ้น ชวย
กระจายความเสี่ยง ลดการพึ่งพิงกลุมธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ชวยสรางความสามารถในการแขงขันได
อยางมีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถขยายธุรกิจไดทันทีและรวดเร็วกวาการเริ่มลงทุนใหมดวยตัวเองที่จะตองใชเวลา
ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกคาเพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนฐานขอมูลของลูกคาระหวางกัน หรือขยายกลุม
สินคาของ CM กับ QIIS กับกลุมลูกคาปจจุบันของบริษัท และการขายผลิตภัณฑแบบองครวมที่เชื่อมโยงสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคาเพื่อนําเสนอสินคาที่หลากหลายเกี่ยวเนื่องกันใหแกลูกคาไดอยางครบวงจรมากขึ้น สรางโอกาสใน
การขยายตลาดในต า งประเทศมากขึ้น ลดคา ใช จา ยในการดํ า เนิน งานบางส ว นจากการใช ท รั พ ยากรรว มกั น ให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุด และการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ไมทําใหผูถือ
หุนเดิมไดรับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน เนื่องจากราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวสูงกวาราคาตลาดถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 15 วันทําการกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหบริษัทซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM (วันที่ 15 สิงหาคม - 2
กันยายน 2559) ที่เทากับ 2.56 บาทตอหุน
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อยางไรก็ตาม การเขาทํารายการในครั้งนี้มีขอดอย คือ ผูถือหุนเดิมโดยทั่วไปของบริษัทจะมีสัดสวนการถือหุน
ลดลงเทากับรอยละ 40.12 จากการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234.50 ลานหุน จัดสรรเปนการเฉพาะเจาะจง
ใหแก CM เพื่อชําระเปนคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แทนการชําระดวยเงินสด แตทั้งนี้จะไมมีผลกระทบตอ
การลดลงของสวนแบงกําไร เนื่องจากกําไรสุทธิตอหุนหลังเพิ่มทุนและรับโอนกิจการ(อางอิงตามงบการเงินรวมเสมือนของ
บริษัท) มีมูลคาสูงกวากําไรสุทธิตอหุนกอนเพิ่มทุนและรับโอนกิจการ รวมทั้งจะไมมีผลกระทบตอการลดลงของราคาหุน
เนื่อ งจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนไมมีสวนลดจากราคาตลาด นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากผลการ
ดําเนินงานของ CM และ QIIS ภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการไมเปนไปตามที่คาดการณไว อาจทําใหผลตอบแทนจาก
การลงทุนที่บริษัทจะไดรับจริงลดลงจากที่ไดคาดหวังไว มีความเสี่ยงที่เงื่อนไขบังคับกอนการทํารายการไมบรรลุผลสําเร็จ
อาจทําใหบริษัทตองจายคาใชจายที่เกี่ยวของกับการเขาทํารายการโดยสูญเปลา บริษัทอาจมีความเสี่ยงดานพนักงานจาก
ปจจัยตางๆ อาทิ ความแตกตางดานการบริหารจัดการ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมองคกรที่อาจสงผลให
ประสิทธิภาพการดําเนินงานลดลง หรืออาจมีคาใชจายเพิ่มขึ้นเพื่อการแกไขปรับปรุงในเรื่องตางๆ ซึ่งรวมถึงขอตกลงการ
จางงาน ขอบังคับการทํางาน สวัสดิการสําหรับพนักงานที่รับโอนมาตองไมดอยไปกวาเดิม เปนตน รวมทั้งบริษัทจะมี
รายการระหวางกันเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากสิทธิภายใตสัญญาเชาที่รับโอนมาจาก CM และ QIIS นอกจากนี้ บริษัทจะมีคา
ความนิยมที่เกิดขึ้นจากการเขาทํารายการ ซึ่งหากในอนาคตผลประกอบการของ CM และ QIIS ไมเปนไปตามที่ได
คาดการณไว อาจสงผลใหบริษัทมีภาระคาใชจายในการตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของคาความนิยมดังกลาวในภายหลัง
ซึ่งจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได
หากพิจารณาความเหมาะสมของราคาสินทรัพยที่ไดมา คือ ราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีที่เหมาะสมในการนํามาใชประเมินมูลคากิจการของ CM คือ วิธีมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดสุทธิ โดยมูลคากิจการของ CM ที่ประเมินดวยวิธีดังกลาวเทากับ 681.89 ลานบาท สูงกวาราคาซื้อและรับ
โอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่ 614.39 ลานบาท เปนจํานวน 67.50 ลานบาท หรือสูงกวาคิดเปนรอยละ 10.99 ของราคา
ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และในกรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) มีมูลคารวมเทากับ 596.00 798.28 ลานบาท ซึ่ง (ต่ํากวา)/สูงกวาราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เปนจํานวน (18.39) - 183.89 ลานบาท
หรือ (ต่ํากวา)/สูงกวาคิดเปนรอยละ (2.99) - 29.93 ของราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ดังกลาว ดังนั้น ราคา
ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ในมูลคารวม 614.39 ลานบาท มีความเหมาะสม โดยเปนราคาที่ต่ํากวาราคา
ประเมินในกรณีพื้นฐาน และมีราคาอยูในชวงของราคาประเมินในกรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ที่ไดจาก
การประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกลาวขางตน
สําหรับความเหมาะสมของมูลคาสิ่งตอบแทน คือ หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234.50 ลานหุน ในราคา
เสนอขายหุนละ 2.62 บาท ซึ่งบริษัทออกใหเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM นั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นวา วิธีที่เหมาะสมในการนํามาใชประเมินราคาหุนของบริษัท คือ วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
โดยราคาหุนของบริษัทที่ไดจากการประเมินในกรณีฐาน (Base Case) เทากับ 2.33 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวมของหุนที่
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ออกเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เทากับ 546.39 ลานบาท ต่ํากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระ
เปนคาตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่หุนละ 2.62 บาท เปนจํานวนเทากับ 0.29 บาทตอหุน มูลคา
รวม 68.00 ลานบาท หรือต่ํากวาคิดเปนรอยละ 11.07 และในกรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ราคาหุนของ
บริษัทที่ประเมินไดเทากับ 2.18 - 2.50 บาทตอหุน คิดเปนมูลคาหุนที่ออกเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เทากับ
511.21 - 586.25 ลานบาท ซึ่งต่ํากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเปนจํานวนเทากับ 0.12 - 0.44 บาทตอหุน
มูลคารวม 28.14 - 103.18 ลานบาท หรือต่ํากวาคิดเปนรอยละ 4.58 - 16.79 ของราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาว ดังนั้น ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทมีความเหมาะสม โดยเปนราคาที่สูงกวาราคายุติธรรมที่ไดจากการ
ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกลาวขางตน
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่ตองอยูภายใต
เงื่อนไขที่สําคัญภายใตสัญญาโอนกิจการ ไดแก ราคาซื้อขาย และการชําระคาตอบแทน มีความเปนธรรมและเปนไปตาม
หลักเกณฑการประเมินมูลคายุติธรรมภายใตสมมติฐานผลการดําเนินงานในอดีต และศักยภาพการเติบโตของกําไรใน
อนาคต รวมทั้งเงื่อนไขบังคับกอนที่สําคัญที่กําหนดใหตองปฏิบัติกอนเขาทํารายการ เปนเงื่อนไขตามกฎหมายหรือเงื่อนไข
ปฏิบัติของการซื้อและรับโอนกิจการโดยทั่วไป นอกจากนี้ การเพิ่มจํานวนกรรมการใหม 3 ทาน (จากเดิม 7 ทาน เปน 10
ทาน) ประกอบดวยกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 2 ทาน (ซึ่งปจจุบันเปนกรรมการและผูบริหารของ CM และ
QIIS ตามลําดับ) และกรรมการอิสระ 1 ทาน (ซึ่งปจจุบันเปนกรรมการอิสระของ CM) มีความเหมาะสม เนื่องจากเปน
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณในธุรกิจเปนอยางดี และเพื่อใหการบริหารจัดการกิจการที่รับโอนมามีความ
ตอเนื่องราบรื่น ตลอดจนการเพิ่มจํานวนกรรมการอิสระ เปนไปเพื่อการถวงดุลอํานาจ และเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีที่จะตองมีการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีเห็นวา
เงื่อนไขในการเขาทํารายการของบริษัทในครั้งนี้มีความเหมาะสม ประกอบกับ บริษัทมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑการรับ
หลักทรัพยใหมที่สําคัญ อันไดแก คุณสมบัติของหุนสามัญ ทุนชําระแลว การกระจายการถือหุนรายยอย ผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงิน การบริหารงาน การกํากับดูแลและการควบคุมภายใน ความขัดแยงทางผลประโยชน งบการเงินและ
ผูสอบบัญชี และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
จากที่กลาวมาขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการ
ในครั้งนี้ ประกอบกับการทํารายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม ดังนั้น ผูถือหุนควร
ลงมติเห็นชอบในการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้
การพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติการเขาทํารายการตางๆ ในครั้งนี้ ผูถือหุนของบริษัทสามารถพิจารณาไดจาก
เหตุผลและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามรายละเอียดในรายงานฉบับนี้ ทั้งนี้ การตัดสินใจสุดทายขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสําคัญ
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองวา ไดพิจารณาใหความเห็นดวยความรอบคอบตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด
.............................................................
(นางนิสาภรณ ฤกษอราม)
กรรมการผูจัดการ
.............................................................
(นางสาวสุมาลี ตันตยาภรณ)
ผูควบคุมการปฏิบัติงาน
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เอกสารแนบ 1
ขอมูลโดยสรุปของ
บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)
1. ประวัติความเปนมาที่สําคัญ
บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “FIRE”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544
ในนาม “บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท โดยกลุมชาญณรงค และคุณวิรัฐ สุขชัย บริษัท
เริ่มตนจากการเปนสวนหนึ่งของบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด (“หาญ”)8 ตอมาภายหลังปรับโครงสรางการบริหารงาน
แบบครอบครัวสูการบริหารงานแบบมืออาชีพ จึงไดจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลว
และอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ และใหบริการงานโครงการติดตั้งระบบ
ดับเพลิง ตอมาในป 2546 บริษัทไดเริ่มขยายกิจการ โดยเพิ่มแผนกงานขายโครงการ ซึ่งใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ
และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบดับเพลิงดวยน้ํา ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และไดจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน “ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)” เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ปจจุบันบริษัทมี
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 175,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 350,000,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 0.50 บาท
2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบ
สุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยมีสินคาหลากหลายมากกวา 3,000 รายการ ภายใตตราสินคาที่มีชื่อเสียงมากกวา 25 ตรา
สินคา ซึ่งในจํานวนนี้ เปนตราสิน คา ที่บ ริษัทไดรับ การแตง ตั้งใหเปนตัวแทนจําหนา ย 18 ตราสินคา โดยเปน ตัวแทน
จําหนายสินคารายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยใหกับผูผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินคา และผูผลิต
จากราชอาณาจักรสเปนอีก 1 ราย และเปนตัวแทนจําหนายสินคาในประเทศไทยรายหนึ่งจากจํานวนตัวแทนหลายรายใน
ตลาดของสินคานั้นๆ 15 ตราสินคา นอกจากนี้ บริษัทเปนเจาของตราสินคาเองอีก 3 ตราสินคา และใหบริการงานโครงการ
ติดตั้งระบบดับเพลิง เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือน
ภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญของบริษัท
8

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด ไมไดประกอบธุรกิจหลักใดๆ ตั้งแตป 2545 ปจจุบันมีเพียงรายไดจากการใหเชาทรัพยสิน ไดแก
อาคารสํานักงาน คลังสินคาและรถยนต ใหกับบริษัท และบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย เทานั้น ดังนั้น บริษัท หาญเอ็นยิ
เนียริ่ง จํากัด จึงไมมีการประกอบธุรกิจอยางเดียวกันหรือแขงขันกันกับบริษัท โดยปจจุบัน บริษัท และบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
มีผูถือหุนรวมกัน ไดแก นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน นายเจน ชาญณรงค นางสาวนพพร ชาญณรงค และนางประยูรศรี ชาญณรงค ซึ่ง
เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของบริษัท ไนซ โนเบิล จํากัด
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ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
1) วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง
วาลว เปนอุปกรณที่ชวยในการเปดหรือปดน้ําของระบบดับเพลิงที่ติดตั้งอยูกับทอน้ําของระบบดังกลาว โดยวาลว
ใช ทํ า หน า ที่ ห ลากหลายในระบบงาน เช น วาล ว ควบคุ ม การไหลของน้ํ า ในระบบ วาล ว เป ด ป ด น้ํ า เมื่ อ ต อ งการซ อ ม
บํารุงรักษาระบบ วาลวปองกันน้ํายอนไหลกลับ เปนตน สําหรับอุปกรณดับเพลิง เปนอุปกรณที่เปนสวนประกอบหรือ
อุปกรณรวมที่ใชงานคูกับอุปกรณหลักในระบบดับเพลิง เพื่อใหระบบดับเพลิงใชงานไดอยางสมบูรณ และรวมถึงอุปกรณ
ตางๆ ที่ชวยในการปองกันเพลิงไหม เชน ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง สายฉีดน้ําดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เปนตน
2) วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
วาลว เปนอุปกรณที่ชวยในการเปดหรือปดน้ําของระบบปรับอากาศหรือระบบสุขาภิบาลที่ติดตั้งอยูกับทอน้ําของ
ระบบดังกลาว โดยระบบปรับอากาศเปนระบบที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยสินคาของบริษัทจะใชในระบบปรับ
อากาศในหองควบคุมความเย็น (Control Room) ของอาคารสูง โรงงาน สําหรับระบบสุขาภิบาล ประกอบดวย ระบบ
ประปา ระบบทอระบายน้ําทิ้ง ระบบทอระบายอากาศ ระบบระบายน้ําฝน และระบบบําบัดน้ําเสีย โดยวาลวใชทําหนาที่
หลากหลายในระบบงานตางๆ เชน วาลวควบคุมการไหลของน้ําในระบบ วาลวใชเปดปดน้ําเมื่อตองการซอมบํารุงรักษา
ระบบ วาลวปองกันน้ํายอนไหลกลับ เปนตน
3) งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
บริษัทใหคําปรึก ษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ โดยบริษัทมีที มงานวิศวกรผู เชี่ ยวชาญติดตอ
ประสานงานกับลูกคา แนะนําสินคาที่จําหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตามมาตรฐาน
ดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตั้งแลว
 โครงสรางรายได ของบริษัทสําหรับป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 เปนดังนี้
ป 2556

ป 2557

ป 2558

ม.ค. - มิ.ย. 2559

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
1. วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง
2. วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาล
และปรับอากาศ

451.66

86.65

475.15

81.44

431.83

74.08

226.29

77.52

34.27

6.57

34.40

5.90

41.58

7.13

16.39

5.61

3. งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
รวมรายไดจากการขายและบริการ

32.68

6.27

62.49

10.71

94.13

16.15

39.66

13.58

518.61

99.49

572.04

98.05

567.54

97.36

282.34

96.71

2.65

0.51

11.39

1.95

15.41

2.64

9.59

3.29

521.26

100.00

583.43

100.00

รายไดอื่น
รายไดรวม
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หมายเหตุ : รายไดอื่น ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการขายทรัพยสิน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายหลักทรัพย
รายไดจากการชดเชยประกันภัยสินคาและทรัพยสิน และรายไดจากการใหบริการงานดานสนับสนุน (เริ่มตั้งแตป 2557)
เปนตนไป

 คณะกรรมการและผูถือหุน
 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 7 มกราคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ

ตําแหนง

ดร. ถกล นันธิราภากร
นายวิรัฐ สุขชัย
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย
นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
นายโสตถิธร มัลลิกะมาส
นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และผูชวยกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ไดแก นายภาคภูมิ วองไพฑูรย นายวิรัฐ สุขชัย นางสิริมา เอี่ยม
สกุลรัตน นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการสองในสี่คนลงนาม
 ผูถือหุน
ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด) บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 175,000,000
บาท ทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 175,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 350,000,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดผูถือหุน ดังนี้
รอยละของจํานวนหุนที่
รายชื่อผูถือหุน
จํานวนหุน (หุน ) จําหนายไดแลวและของสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
1.

กลุมนามสกุลชาญณรงค 1/
1.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 2/

35,067,520

10.02

1.2 นายเจน ชาญณรงค

33,970,700

9.71

1.3 บริษัท ไนซ โนเบิล จํากัด 3/

33,020,000

9.43

1.4 นายหาญ ชาญณรงค

1,000,000

0.29

1.5 นางประยูรศรี ชาญณรงค

933,900

0.27

1.6 นางสาวนพพร ชาญณรงค

287,200

0.08

104,279,320

29.79

รวมกลุมนามสกุลชาญณรงค
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จํานวนหุน (หุน )

รอยละของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวและของสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2.1 นายวิรัฐ สุขชัย

86,568,488

24.73

2.2 นางนพรัตน สุขชัย

13,000,000

3.71

2.3 นายวิโรจน สุขชัย

1,730,000

0.49

2.4 นายวิสุทธิ์ สุขชัย

73,000

0.01

101,371,488

28.94

รายชื่อผูถือหุน
2.

กลุมนามสกุลสุขชัย 1/

รวมกลุมนามสกุลสุขชัย
3.

นายประชา พรอมพรชัย

10,994,241

3.14

4.

นางสาวอุไรรัตน หาญทวีภัทร

6,682,844

1.91

5.

นายประมวล ชูติกมลธรรม

6,606,500

1.89

6.

นางอรนภา ชูติกมลธรรม

6,500,000

1.86

7.

นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

6,051,636

1.73

8.

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

5,026,580

1.44

9.

นางลีนา รจิตรัตนายิ่ง

4,000,000

1.14

10. นายชัยวัฒน แตไพสิฐพงษ

3,860,700

1.10

255,372,309

72.96

94,627,691

27.04

350,000,000

100.00

รวมผูถือหุน 10 รายแรก
11. ผูถือหุนอื่น
รวม

หมายเหตุ: 1/ เปนการจัดกลุมผูถือหุนตามนามสกุลเทานั้น โดยผูถือหุนแตละรายมิไดเปนบุคคลตามมาตรา 258 หรือ
เปน Concert Party ยกเวน (1) นายหาญ ชาญณรงค นางประยูรศรี ชาญณรงค และ Nice Noble
Limited ที่เปนบุคคลตามมาตรา 258 และ/หรือ Concert Party ซึ่งทั้ง 3 รายดังกลาวถือหุนรวมกันเปน
สัดสวนรอยละ 9.99 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวของบริษัท และ (2) นายวิรัฐ สุขชัย และนาง
นพรัตน สุขชัย ที่เปนบุคคลตามมาตรา 258 ซึ่งทั้ง 2 รายถือหุนรวมกันเปนสัดสวนรอยละ 28.44 ของ
จํานวนหุนที่จาํ หนายไดแลวของบริษัท
2/

นามสกุลเดิม คือ ชาญณรงค

3/

บริษัท ไนซ โนเบิล จํากัด เปนกองทรัสตที่จัดตั้งขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน ทําหนาที่ดูแลกองมรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค โดยมี นางประยูรศรี ชาญณรงค เปนผูรับ
ผลประโยชนสุดทายของกองทรัสตดังกลาว
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สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของ
ป 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงินรวม

ป 25561/

ป 25571/

ตรวจสอบ
ลานบาท %

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2559
สอบทาน
ลานบาท %

ป 25582/

ตรวจสอบ
ลานบาท %

ตรวจสอบ
ลานบาท %

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน

2.53

25.66

4.48

28.18

4.95

19.37

3.67

28.27

10.05 270.16

47.20

256.68

45.11

221.65

42.01

130.18

46.26 129.86

22.69

121.56

21.36

121.35

23.00

17.63

3.08

13.04

2.29

8.59

1.63

36.31 101.52

17.74

114.32

20.09

114.88

21.77

2.98

0.52

1.83

0.32

8.51

1.61

96.27 547.81

95.71

535.61

94.13

494.35

93.69

6.21
102.16
1.53
270.88

0.90

2.21
0.54

-

-

-

-

1.28

0.22

0.74

0.14

อุปกรณ

7.54

2.68

12.81

2.24

16.22

2.85

14.18

2.69

สินทรัพยไมมีตัวตน

0.19

0.07

5.48

0.96

6.72

1.18

9.76

1.85

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

2.76

0.98

1.48

0.26

3.45

0.61

2.45

0.46

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

0.01

0.00

4.79

0.84

5.73

1.01

6.16

1.17

3.73 24.56
100.00 572.37

4.29
100.00

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

10.50
281.38

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

10.00

3.55

-

-

-

-

-

-

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

80.19

28.50

88.20

15.41

95.30

16.75

72.89

13.81

7.29

2.59

5.84

1.02

2.78

0.49

2.10

0.40

-

-

0.39

0.07

0.09

0.02

0.04

0.01

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

3.15

1.12

6.30

1.10

3.53

0.62

3.37

0.64

รวมหนี้สินหมุนเวียน

100.63

35.76 100.73

17.60

101.70

17.87

78.40

14.86

ภาษีเงินไดคางจาย
ประมาณการหนีส้ ินระยะสั้น
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33.40
5.87
569.01 100.00

33.29
6.31
527.64 100.00

สิ่งที่สงมาดวย 5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงินรวม

ป 25561/

ป 25571/

ตรวจสอบ
ลานบาท %

ป 25582/

ตรวจสอบ
ลานบาท %

ตรวจสอบ
ลานบาท %

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2559
สอบทาน
ลานบาท %

หนี้สินไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

5.04

1.79

6.39

1.12

9.84

1.73

10.38

1.97

-

-

4.72

0.82

5.67

1.00

6.24

1.18

5.04
105.67

1.79 11.11
37.55 111.84

1.94
19.54

15.51
117.21

2.73
20.60

16.62
95.02

3.15
18.01

ทุนจดทะเบียน

65.00

175.00

ทุนที่ออกและชําระแลว

65.00

23.10 175.00

30.57

175.00

30.76

175.00

33.17

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

5.10

1.81 218.31

38.14

218.31

38.37

218.31

41.37

6.50

2.31

9.53

1.67

11.84

2.08

11.84

2.24

99.11

35.22

57.69

10.08

46.65

8.20

27.47

5.21

62.45 460.53
100.00 572.37

80.46
100.00

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน

175.00

175.00

กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถอื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

175.71
281.38

451.80 79.40
569.01 100.00

432.62 81.99
527.64 100.00

หมายเหตุ : 1/ตัวเลขงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2557 ที่แสดงในตารางขางตน อางอิงจากตัวเลขปรับปรุงใหมตามที่
ผูสอบบัญชีแสดงเปรียบเทียบไวกับงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2/

ตัวเลขงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่แสดงในตารางขางตน อางอิงจากตัวเลขปรับปรุงใหมตามที่ผูสอบบัญชี
แสดงเปรียบเทียบไวกับงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

รายไดจากการขายและบริการ

สําหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2556
ป 2557
ป 2558
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ลานบาท %
ลานบาท % ลานบาท %

สําหรับงวด 6 เดือน
ม.ค. - มิ.ย. 2559
สอบทาน
ลานบาท %

518.61

99.49

572.04

98.05

567.54

97.36

282.34

96.71

2.65

0.51

11.39

1.95

15.41

2.64

9.59

3.29

รายไดรวม

521.26

100.0
0

583.43

100.0
0

582.95

100.00

291.93

100.0
0

ตนทุนขายและบริการ

369.88

70.95

422.05

72.34

425.79

73.04

220.15

75.41

คาใชจายในการขาย

27.64

5.27

28.66

4.91

34.39

5.90

16.11

5.52

คาใชจายในการบริหาร

46.64

8.98

55.12

9.45

66.16

11.35

35.90

12.30

0.68

0.13

0.43

0.07

-

-

-

-

กําไรกอนภาษีเงินได

76.42

14.66

77.17

13.23

56.61

9.71

19.77

6.77

ภาษีเงินได

15.26

2.93

16.56

2.84

10.41

1.79

3.95

1.35

กําไรสุทธิสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการ
ใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

61.16

11.73

60.61

10.39

46.20

7.93

15.82

5.42

รายไดอื่น

ตนทุนทางการเงิน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนพนักงาน

-

-

(3.04)

-

-

-

0.61

-

61.16

60.61

(2.43)
43.77

15.82

0.47

0.25

0.13

0.05

130.00

243.26

350.00

350.00

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน
พนักงาน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิ
จากภาษีเงินได
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
กําไรตอหุน ขั้นพื้นฐาน :
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (ลานหุน)
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งบกระแสเงินสด
หนวย : ลานบาท

ป 2556

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

ป 2557

ป 2558

ม.ค. - มิ.ย.
2559

56.13

62.79

50.34

(11.77)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

(31.68)

(253.95)

4.68

37.96

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(31.06)

214.29

(52.50)

(35.00)

(6.61)

23.13

2.52

(8.81)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด

9.14

2.53

25.66

28.18

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด

2.53

25.66

28.18

19.37

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

หมายเหตุ : งบการเงินป 2556 - 2558 ผานการตรวจสอบโดย นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 บริษัท พีวี
ออดิท จํากัด และสําหรับขอมูลทางการเงินระหวางกาลงวด 6 เดือนแรกของป 2559 ผานการสอบทานโดยนายชวาลา เทียน
ประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งผูสอบบัญชีทั้งสองราย
ดังกลาวเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
ป 2556

ป 2557

ป 2558

ม.ค. - มิ.ย.
2559

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

2.69

5.44

5.27

6.31

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

1.60

4.23

4.00

4.62

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)

0.57

0.62

0.50

(0.26)1/

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารคา (เทา)

4.14

4.44

4.71

4.931/

86.97

81.16

76.42

73.04

4.29

5.12

4.82

4.701/

83.95

70.27

74.74

76.53

6.01

6.31

6.20

7.191/

59.87

57.02

58.03

50.08

111.05

94.41

93.12

99.48

อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ)

28.68

26.22

24.98

22.03

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (รอยละ)

14.22

11.50

7.26

3.61

0.51

1.95

2.64

3.29

76.09

95.45

122.18

(231.24)

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อัตราสวนกําไรอื่น (รอยละ)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (รอยละ)
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ป 2556

ป 2557

ป 2558

ม.ค. - มิ.ย.
2559

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)

11.73

10.39

7.93

5.42

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ)

38.48

19.05

10.13

7.151/

23.37

14.20

8.10

5.771/

980.20

621.03

342.27

231.181/

1.99

1.37

1.02

1.061/

0.60

0.24

0.26

0.22

110.49

185.91

N/A

32.31

0.46

0.15

0.82

(0.31)

46.87

161.87

86.62

75.76

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency
Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอื หุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ)

หมายเหตุ : 1/ ปรับการคํานวณขอมูลในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 เปนรายป เพื่อการเปรียบเทียบ

 การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงานป 2556 - 2558
รายได
บริ ษั ท มี ร ายได ร วมในป 2556 - 2558 จํ า นวน 521.26 ล า นบาท 583.43 ล า นบาท และ 582.95 ล า นบาท
ตามลําดับ รายไดสวนใหญมาจากรายไดจากการขายและบริการเปนจํานวน 518.61 ลานบาท 572.04 ลานบาท และ
567.54 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.49 รอยละ 98.05 และรอยละ 97.36 ของรายไดรวมในป 2556 - 2558 ตามลําดับ
โดยรายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้น/(ลดลง)จํานวน 53.43 ลานบาท และ (4.50) ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง)รอย
ละ 10.30 และรอยละ (0.79) ในป 2557 - 2558 ตามลําดับ
รายไดจากการขายและบริการในป 2557 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2556 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได
จากการขายและงานโครงการ ถึงแมภาวะเศรษฐกิจและภาวะการกอสรางโดยรวมของประเทศซบเซาลงอยางมากและมี
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ที่ลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับป 2556 การเพิ่มขึ้นของรายไดดังกลาวสวน
หนึ่งเปนผลมาจากการไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายสินคาภายใตตราสินคาใหมๆ เพิ่มขึ้น ไดแก วาลวปรับปริมาณน้ํา
(Balancing Valve) ภายใตตราสินคา OVENTROP โดยมีโครงการกอสรางตางๆ ที่เลือกใชสินคาและบริการของบริษัท
และเปนที่มาของยอดขายที่สําคัญของบริษัทในป 2557 ไดแก โรงงาน BAXTER จังหวัดระยอง ศูนยกระจายสินคา เทสโก
โลตัส จังหวัดสุราษฏรธานี เปนตน
FIRE

| เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559

หน้า 254

สิ่งที่สงมาดวย 5
รายไดจากการขายและบริการในป 2558 ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2557 สาเหตุหลักเกิดจากในป 2558
สภาวะเศรษฐกิจและภาวะการณกอสรางโดยรวมของประเทศซบเซาลงอยางมาก ทําใหรายไดจากการขายสินคาลดลง
ประมาณ 43.32 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.12 เมื่อเทียบกับป 2557 อยางไรก็ตามบริษัทไดนําเสนอสินคาภายใตตรา
สินคาใหมเพื่อเปนทางเลือกใหกบั ลูกคาเพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทยังคงมีรายไดจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มขึ้น
จํานวน 31.64 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 50.63
ตนทุนขายและบริการและคาใชจาย
บริษัทมีตนทุนขายและบริการในป 2556 - 2558 จํานวน 369.88 ลานบาท 422.05 ลานบาท และ 425.79 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจํานวน 52.17 ลานบาท และ 3.74 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.10 และรอยละ 0.89 ในป 2557 - 2558
ตามลําดับ ตนทุนขายและบริการที่สําคัญ คือ ตนทุนคาสินคาที่บริษัทสั่งมาเพื่อจําหนาย ซึ่งมีสัดสวนกวารอยละ 60 - 65
ของตนทุนขายและบริการรวม ตนทุนสวนที่เหลือ ไดแก ภาษีอากรขาเขา คาระวาง และคาแรงในการติดตั้งอุปกรณ การ
เพิ่มขึ้นของตนทุนขายในป 2557 - 2558 สวนใหญมาจากการสั่งซื้อสินคามาจําหนายที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของรายได
จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนในป 2556 - 2558 เทากับรอยละ 28.68 รอยละ 26.22 และรอยละ 24.98 ตามลําดับ
อัตรากําไรขั้นตนในป 2557 - 2558 ลดลง สาเหตุมาจากตนทุนสินคาและวัสดุทั้งในประเทศและตางประเทศที่ปรับตัว
สูงขึ้น รวมทั้งบริษัทไดรับผลกระทบจากตนทุนนําเขาสินคาจากตางประเทศที่เพิ่มขึ้นเมื่อแปลงคาเปนเงินบาท จากการที่
เงินบาทออนคาลงมาก ในขณะที่บริษัทไมสามารถปรับราคาสินคาทั้งหมดไดทันที และในขณะเดียวกันบริษัทตองการ
ขยายตลาดเพื่อสรางฐานลูกคาเพิ่มขึ้นและการรักษาฐานลูกคารายเดิม และจะคอยๆดําเนินการปรับราคาสินคาเพิ่มขึ้น
บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2556 - 2558 จํานวน 74.28 ลานบาท 83.78 ลานบาท และ
100.55 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจํานวน 9.50 ลานบาท และ 16.77 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.79 และรอยละ
20.02 ในป 2557 - 2558 ตามลําดับ ในป 2557 คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2556
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายจากคานายหนาและคาจูงใจใหกับพนักงานขายเพิ่มขึ้น อีกทั้ง
คาจางในการขนสงและคาบริการทําประชาสัมพันธภายนอกเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้น
ของคาใชจายในการบริหาร เชน คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น สําหรับป 2558 คาใชจายในการขายและบริหารของ
บริษัทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2557 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานประมาณ 10.21 ลาน
บาท เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสรางเงินเดือนพนักงาน และมีการเพิ่มอัตราพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท
การเพิ่มขึ้นของคาเสื่อมราคาจํานวน 1.40 ลานบาท จากการเปลี่ยนระบบ ERP เพื่อปรับปรุงขอมูลใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และการขาดทุนจากการปรับราคากองทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงประมาณ 2.48 ลานบาท
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กําไรสุทธิ
บริษัทมีกําไรสุทธิในป 2556 - 2558 จํานวน 61.16 ลานบาท 60.61 ลานบาท และ 46.20 ลานบาท ตามลําดับ
ลดลงจํ า นวน 0.55 ล า นบาท และ 14.41 ล า นบาท หรื อ ลดลงร อ ยละ 0.90 และรอ ยละ 23.77 ในป 2557 - 2558
ตามลําดับ ในป 2557 กําไรสุทธิของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับ ป 2556 ถึงแมบริษัทจะมีการเติบโตของรายไดที่ดี แต
เนื่องจากตนทุนขายและบริการที่เพิ่มขึ้นมาก จึงทําใหกําไรสุทธิใกลเคียงกับงวดเดียวกันของปกอน สําหรับในป 2558
กําไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับป 2557 สาเหตุเกิดจากรายไดจากการขายและบริการที่ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2557
ประกอบตนทุนขายและบริการ และคาใชจายในการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น จึงทําใหบริษัทมีกําไรสุทธิลดลง ทั้งนี้ ในป
2556 - 2558 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิที่เทากับรอยละ 11.73 รอยละ 10.39 และรอยละ 7.93 ตามลําดับ
ผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรกของป 2559
บริษัทมีรายไดรวมในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 จํานวน 291.93 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 10.50 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.73 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีรายไดรวมจํานวน 281.43 ลานบาท รายไดสวนใหญมา
จากรายไดจากการขายและบริการ โดยในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 มีจํานวน 282.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.71
ของรายไดรวม รายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจํานวน 11.28 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.16 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอนที่มีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 271.06 ลานบาท โดยบริษัทมีกําไรขั้นตนในงวด 6 เดือนแรก
ของป 2559 จํานวน 62.19 ลานบาท ลดลงจํานวน 9.68 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 13.47 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปกอนที่มีกําไรขั้นตนจํานวน 71.87 ลานบาท เนื่องจากตนทุนคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานงานโครงการติดตั้งระบบ
ดับเพลิงในบางโครงการเพิ่มสูงขึ้นกวาที่คาดการณไว ทําใหในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน
15.82 ลานบาท ลดลงจํานวน 10.37 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 39.60 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตน
จํานวน 26.19 ลานบาท
ฐานะการเงิน ณ สิ้นป 2556 - 2558
บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558 จํานวน 281.38 ลานบาท 572.37 ลานบาท และ
569.01 ลานบาท สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น/(ลดลง)จํานวน 290.99 ลานบาท และ (3.36) ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง)รอยละ
103.42 และรอยละ (0.59) ณ สิ้นป 2557 - 2558 ตามลําดับ สินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2557 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2556
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวประมาณ 241.89 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 855.64 จาก ณ สิ้นป
2556 ซึ่งสวนใหญเปนเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ และบางสวนเปนเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งบริษัทจะพิจารณา
ลงทุนเมื่อบริษัทมีสภาพคลองสวนเกินในขณะนั้นๆ สําหรับ ณ สิ้นป 2558 สินทรัพยรวมลดลงจาก ณ สิ้นป 2557 สาเหตุ
หลักเกิดจากการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 13.48 ลานบาท การลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน
8.30 ลานบาท ในขณะที่สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน 12.80 ลานบาท
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บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558 จํานวน 105.67 ลานบาท 111.84 ลานบาท และ 117.21
ลานบาท หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจํานวน 6.17 ลานบาท และ 5.37 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.84 และรอยละ 4.80 ณ สิ้นป
2557 - 2558 ตามลําดับ หนี้สินรวม ณ สิ้นป 2557 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2556 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้
การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 8.01 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินไมหมุนเวียนอื่นจํานวน 4.72 ลานบาท และการเพิ่มขึ้น
ของหนี้สินหมุนเวียนอื่นจํานวน 3.15 ลานบาท ในขณะที่เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจํานวน 10.00 ลาน
บาท สวนหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2558 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2557 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและ
เจาหนี้อื่นจํานวน 7.10 ลานบาท
บริษัทมีสวนของผูถือหุนของบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558 จํานวน 175.71 ลานบาท 460.53
ลานบาท และ 451.80 ลานบาท ตามลําดับ ณ สิ้นป 2557 สวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2556 สาเหตุ
หลักเกิดจากบริษัทมีการเพิ่มทุนหุนสามัญจํานวน 110.00 ลานบาท และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน 213.21 ลาน
บาท เพื่อเสนอขายหุนตอประชาชนในตลาดหลักทรัพยครั้งแรก และมีกําไรสุทธิจากผลประกอบการสําหรับปจํานวน
60.61 ลานบาท สุทธิดวยการจายเงินปนผลจํานวน 99.00 ลานบาทในระหวางป สําหรับ ณ สิ้นป 2558 สวนของผูถือหุน
ของบริษัทลดลงเล็กนอยจาก ณ สิ้นป 2557 สาเหตุหลักเกิดจากกําไรสุทธิในระหวางปจํานวน 46.20 ลานบาท สุทธิดวย
เงินปนผลจายจํานวน 52.50 ลานบาท และขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชนพนักงานรวมทั้งภาษีที่เกี่ยวของจํานวน 2.43 ลานบาท
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 527.64 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2558 จํานวน 41.37
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 7.27 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 35.03 ลานบาท หรือลดลงรอยละ
13.65 บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 95.02 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2558 จํานวน 22.19 ลาน
บาท หรือลดลงรอยละ 18.93 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 22.41 ลานบาท หรือลดลง
รอยละ 23.52 และบริษัทมีสวนของผูถือหุนของบริษัทรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 432.62 ลานบาท ลดลงจาก ณ
สิ้นป 2558 จํานวน 19.18 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.25 สาเหตุหลักมาจากผลกําไรที่เกิดขึ้นในงวด 6 เดือนแรกของป 2559
จํานวน 15.82 ลานบาท สุทธิดวยการจายเงินปนผลระหวางกาลจํานวน 35.00 ลานบาท
3. ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบ
สุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้งใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงใหกับงานโครงการตางๆ โดย
สวนใหญเปนการขายใหแกผูรับเหมากอสรางงานอาคารสูง หรือโรงงานตางๆ ทําใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทสอดคลอง
กับพื้นที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางในแตละป

และสัมพันธโดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสราง

ซึ่งเปน

อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสอดคลองกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(Gross Domestic Product: GDP) แตจะมีความผันผวนมากกวา กลาวคือ เมื่อเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว การกอสราง

FIRE

| เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559

หน้า 257

สิ่งที่สงมาดวย 5
อสังหาริมทรัพยตางๆ จะขยายตัวไดมากและรวดเร็วกวา แตเมื่อเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ
จะชะลอตัวลงเร็วกวา
แผนภาพแสดงอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และพื้นที่รับอนุญาตกอสรางรวมทั้งประเทศ
พันตารางเมตร
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พื้นที่รับอนุญาตกอสรางรวมทัง้ ประเทศ (พันตารางเมตร)
อัตราการเติบโตของพื้นที่รับอนุญาตกอสรางรวมทั้งประเทศ
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑม วลรวมในประเทศ

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (“สศช.”) เศรษฐกิจไทยในไตร
มาสที่สองของป 2559 ขยายตัวรอยละ 3.5 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของป 2559 และไตรมาสที่สี่ของป 2558 ที่ขยายตัว
รอยละ 3.2 และรอยละ 2.8 ตามลําดับ ซึ่งเปนการขยายตัวในอัตราสูงสุดในรอบ 12 ไตรมาส เมื่อปรับผลของฤดูกาลออก
แลว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของป 2559 ขยายตัวจากไตรมาสแรกที่รอยละ 0.8 และโดยรวมครึ่งปแรกของป 2559
เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 3.4 ซึ่งมีปจจัยสนับสนุนที่สําคัญจากการใชจายภาคครัวเรือน การสงออกบริการและการ
ลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวดีอยางตอเนื่อง
ดานการลงทุนรวมในไตรมาสที่สองของป 2559 ขยายตัวรอยละ 2.7 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของป
2559 และไตรมาสที่สี่ของป 2558 ที่ขยายตัวรอยละ 4.7 และรอยละ 9.4 ตามลําดับ โดยการลงทุนภาครัฐยังขยายตัวใน
อัตราสูงรอยละ 10.4 จากที่ขยายตัวรอยละ 12.4 และรอยละ 41.2 ในไตรมาสแรกของป 2559 และในไตรมาสที่สี่ของป
2558 ตามลําดับ ทั้งนี้ ในสวนของการลงทุนภาครัฐบาลขยายตัวสูงถึงรอยละ 11.5 สําหรับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขยายตัวรอยละ 8.2 ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 0.1 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวรอยละ 2.1 ในไตร
มาสแรกของป 2559 เปนผลจากการลงทุน ในหมวดกอสรา งที่ห ดตัวลงรอยละ 2.1 ในขณะที่การลงทุ นในเครื่อ งมือ
เครื่องจักรยังขยายตัวอยางตอเนื่องรอยละ 0.7 โดยรวมแลวการลงทุนรวมในครึ่งปแรกของป 2559 ขยายตัวรอยละ 3.8
โดยเปนการลงทุนภาครัฐขยายตัวรอยละ 11.8 และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอย 1.1
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ดานการกอสรางในไตรมาสที่สองของป 2559 ขยายตัวรอยละ 7.5 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของป
2559 และไตรมาสที่สี่ของป 2558 ที่ขยายตัวรอยละ 11.2 และรอยละ 23.9 ตามลําดับ โดยเปนการขยายตัวของการ
กอสรางภาครัฐที่ขยายตัวสูงตอเนื่องที่รอยละ 15.5 (การกอสรางของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจขยายตัวรอยละ 15.8 และรอย
ละ 14.7 ตามลําดับ) สวนการกอสรางภาคเอกชนลดลงรอยละ 2.1 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 7.0 ในไตรมาสแรกของป
2559 โดยรวมแลวการกอสรางในครึ่งปแรกของป 2559 ขยายตัวรอยละ 9.3 โดยการกอสรางภาครัฐขยายตัวรอยละ 16.4
และการกอสรางภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 2.2
แผนภาพแสดงมูลคาลงทุนกอสรางรวมของประเทศไทยป 2554 - มิถุนายน 2559
ลานบาท
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มูลคาลงทุนกอสรางรวมของประเทศไทย

อัตราการเติบโตของมูลคาลงทุนกอสรางรวมของประเทศไทย

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ทั้งนี้ สศช. คาดวาแนวโนมเศรษฐกิจไทยในชวงที่เหลือของป 2559 จะยังมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องจากครึ่งป
แรก โดยคาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.0 - 3.5 เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 2.8 ในป 2558 โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการ
ขยายตัวของการใชจายและการลงทุนภาครัฐที่อยูในเกณฑสูงอยางตอเนื่องจากป 2558 โดยในครึ่งปหลังคาดวาจะมีเม็ดเงิน
ภาครัฐจากงบประมาณประจําป และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจเขาสูระบบอีกประมาณ 1.65 ลานลานบาท ในขณะที่ความ
คืบหนาการดําเนินโครงการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานสําคัญๆมีแนวโนมเรงตัวขึ้น ประกอบกับแรงขับเคลื่อนจากมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมในเดือนกันยายน 2558 - เมษายน 2559 ซึ่งคาดวาจะมีการเบิกจายเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจใน
ครึ่งปหลังอีกประมาณ 100,488 ลานบาท การขยายตัวในเกณฑสูงของจํานวนนักทองเที่ยว รวมทั้งราคาน้ํามันที่ยังมีแนวโนม
อยูในระดับต่ํา ซึ่งจะชวยลดตนทุนการผลิตของภาคธุรกิจและเอื้ออํานวยใหสามารถดําเนินนโยบายการเงินผอนคลายไดอยาง
ตอเนื่อง และสงผลดีตอกําลังซื้อที่แทจริงของภาคเอกชน การปรับตัวดีขึ้นของรายไดครัวเรือนภาคการเกษตร ซึ่งไดรับปจจัย
สนับสนุนจากสถานการณภัยแลงที่ผอนคลายลง และการปรับตัวดีขึ้นของราคาสินคาเกษตรสําคัญๆ อยางไรก็ตาม การ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคเอกชนและเศรษฐกิจในภาพรวมยังมีขอจํากัดและปจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ยัง
ขยายตัวในเกณฑต่ํา รวมทั้งยังมีความเสี่ยงที่คาเงินบาทจะผันผวนและแข็งคาในชวงครึ่งปหลัง
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ขอ
13

รายการวัตถุประสงคที่แกไขเพิ่มเติม
ของ
บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงคเดิม
วัตถุประสงคทแี่ กไขเพิ่มเติม
ประกอบกิ จ การค า กระดาษ เครื่ อ งเขี ย น แบบเรี ย น ประกอบกิจการคากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบ
แบบพิ ม พ หนั ง สื อ อุ ป กรณ ก ารเรี ย น เครื่ อ งคํ า นวณ พิมพ หนังสือ อุปกรณการเรียน อุปกรณการถายภาพ
เครื่ อ งพิ ม พ สิ่ ง พิ ม พ หนั ง สื อ พิ ม พ ตู เ ก็ บ เอกสาร และภาพยนตร เครื่องคํ านวณ เครื่ องพิ มพ อุปกรณ
เครื่องใชสํานักงานทุกชนิด

การพิมพ สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ตูเก็บเอกสาร เครื่องใช
สํ านั กงานทุ กชนิ ด เครื่ องมื อสื่ อสาร คอมพิ วเตอร
รวมทั้งอะไหลและอุปกรณของสินคาดังกลาว

14

ประกอบกิจการคาวัสดุกอสราง อุปกรณและเครื่องมือ ประกอบกิจการคาวัสดุกอสราง อุปกรณและเครื่องมือ
เครื่ อ งใช ใ นการก อ สร า ง เครื่ อ งมื อ ทุ ก ประเภท สี เครื่ อ งใช ใ นการก อ สร า ง เครื่ อ งมื อ ทุ ก ประเภท สี
เครื่ อ งมื อ ทาสี เครื่ อ งตกแต ง อาคารทุ ก ชนิ ด เครื่ อ ง

เครื่องมือทาสี เครื่องตกแตงอาคารทุกชนิด

เหล็ ก เครื่ อ งทองแดง เครื่ อ งทองเหลื อง เครื่ อ ง
เคลือบ อุปกรณประปา รวมทั้งอะไหลและอุปกรณ
ของสินคาดังกลาว
18

ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไมและอบไม ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไมและอบไม
โรงงานผลิ ต เซรามิ ค และเครื่ อ งเคลื อ บ โรงงานผลิ ต โรงงานผลิ ต เซรามิ ค และเครื่ อ งเคลื อ บ โรงงานผลิ ต
เครื่องปนดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ํามันพื ช เครื่ องป นดิ นเผา โรงงานอั ดปอ โรงงานสกัดน้ํ ามั นพื ช
โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผา โรงงาน โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผา โรงงาน
ป นด าย โรงงานย อม ผ าแล ะพิ มพ ลวดลายผ า ปนดาย โรงงานยอมผาและพิมพลวดลายผา โรงงานผลิต
โรงงานผลิตและหลอดอกยางรถยนต โรงงานผลิตเหล็ก และหลอดอกยางรถยนต โรงงานผลิตเหล็ก โรงหลอและ
โรงหล อ และกลึ ง โลหะ โรงงานสั ง กะสี โรงงานผลิ ต กลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป
อาหารสําเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแกส โรงงานบุหรี่ โรงงานสุ รา โรงงานแก ส โรงงานบุ หรี่ โรงงานน้ํ าตาล
โรงงานน้ําตาล โรงงานผลิตเครื่องใชพลาสติก โรงงานรีด โรงงานผลิตเครื่องใชพลาสติก โรงงานรีดและหลอหลอม
และหล อ หลอมโลหะ โรงงานผลิ ต บานประตู แ ละ โลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหนาตาง โรงงานแกว
หนาตาง โรงงานแกว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหลอ โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหลอยาง โรงงานประกอบ
ยาง โรงงานประกอบรถยนต โรงงานตอตัวถังรถยนต
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สิ่งที่สง มาดวย 6
ขอ

วัตถุประสงคเดิม

25

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร

วัตถุประสงคทแี่ กไขเพิ่มเติม
บาร ไนตค ลับ ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร

บาร ไนตค ลับ

โบวลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร โรงมหรสพอื่น สถาน โบวลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร โรงมหรสพอื่น สถาน
พักตากอากาศ สนามกีฬา สระวายน้ํา

พักตากอากาศ สนามกีฬา สระวายน้ํา
38

-

ประกอบกิจการคาอุปกรณการแพทย อุปกรณสําหรับ
โรงพยาบาล อุปกรณสําหรับวิทยาศาสตรทุกประเภททุก
แขนง เครื่องจักรกลสําหรับเครื่องบิน และชิ้นสวนอะไหล
สําหรับอุปกรณเครื่องจักรกล และเคมีภัณฑทุกชนิด

39

-

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง สราง ซอมแซม แกไข ซึ่ง
อุปกรณสําหรับการแพทย อุปกรณสําหรับโรงพยาบาล
อุปกรณสําหรับวิทยาศาสตรทุกแขนง เครื่องจักรสําหรับ
งานวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล งานวิ ศ วกรรมไฟฟ า งาน
วิศวกรรมเคมี งานวิ ศวกรรมโยธา และเครื่องจัก รกล
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภททุกแขนง

46

-

ประกอบกิ จ การรั บ จ า งออกแบบเครื่ อ งทํ า ความเย็ น
เครื่องทําความรอน ตลอดจนรับจางการคํานวณการ
ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งทํ า ความเย็ น เครื่ อ งทํ า ความร อ น หรื อ
อุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งมื อที่ เกี่ ย วกั บ ห องเย็ นต าง ๆ และ
รับจางผลิตเครื่องจักรที่เกี่ยวของกับเครื่องทําความเย็น
เครื่องทําความรอน ทุกชนิดทุกประเภท

47

-

ประกอบกิจการรับเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา วางแผน
งานเกี่ ย วกั บ การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งทํ า ความเย็ น เครื่ อ งทํ า
ความรอน ในงานอุตสาหกรรมทุกชนิดทุกประเภท

48

-

ประกอบกิจการคา สั่งเขามาจําหนายในประเทศ และ
สงออกไปจําหนายยังตางประเทศ ซึ่งสินคาดังนี้ สารทํา
ความเย็นเพื่อใชในระบบทําความเย็น น้ํามันหลอลื่นใน
เครื่องทําความเย็น
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สิ่งที่สง มาดวย 6
ขอ

วัตถุประสงคเดิม

วัตถุประสงคทแี่ กไขเพิ่มเติม

49

-

ประกอบกิจการคา ใหเชา สั่งเขามาจําหนายในประเทศ
และสงออกไปจํา หน ายยั งตา งประเทศ ซึ่งสิ นคา ดัง นี้
เครื่ อ งและอุ ป กรณ ก ารพิ ม พ บ รรจุ ภั ณ ฑ พิ ม พ หี บ ห อ
ตลอดจนวัสดุตาง ๆ เชน หมึกพิมพ อุปกรณการพิมพ
รวมทั้งอุปกรณและอะไหลของสินคาดังกลาว

50

-

ประกอบกิ จ การค า ให เ ช า รั บ เหมาติ ด ตั้ ง สร า ง
ซ อ มแซมและแก ไ ขเครื่ อ งพิ ม พ บ รรจุ ภั ณฑ ตลอดจน
อุปกรณและอะไหล ของสินค าดั งกล าว รวมตลอดถึ ง
ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ใชตอเนื่องในการใชงานเครื่องพิมพ
บรรจุภัณฑ

51

-

ประกอบกิ จ การโรงงานอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งไฟฟ า
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมเคมี

52

-

ประกอบกิจการคาและใหเชาเครื่องพิมพและอุปกรณการ
พิมพ 3 มิติ ตลอดจนวัสดุตาง ๆ ที่ใชในการพิมพ รวมทั้ง
อุปกรณและอะไหลของสินคาดังกลาว รวมทั้งใหบริการ
ทําชิ้นงานจากไฟลดิจิตอลดวยเครื่องพิมพ 3 มิติ

53

-

ประกอบกิ จ การสร า งโปรแกรมสํ าหรั บ ปรั บ ปรุ ง เก็ บ
บันทึก และสงไปพิมพซึ่งไฟลดิจิตอลดวยเครื่องพิมพ 3
มิติ

54

-

ประกอบกิ จ การค า และให เ ช า เครื่ อ งและอุ ป กรณ
ถายภาพและบันทึกไฟลดิจิตอล

55

-

ประกอบธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย กลองวงจร
ปด สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารทุกประเภท
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สิ่งที่สงมาด
ม วย 7

ประวัติโดยยยอ
ชื่อ-นามสสกุล

:

นายววสันต นันทขวาาง

อายุ

:

50 ป

ที่อยู

:

117/4433 ซอย 34 พพรสวางนิเวศนน ตําบลบางพลีใหญ
อําเภออบางพลี จังหหวัดสมุทรปรากการ 10540

โทรศัพท

:

(081)) 697-3448

E-Mail

:

wasaan@chillmatcch.co.th

ประวัติกการศึกษา
ปริญญาโโท คณะวิศวกกรรมศาสตร สถาบันเทคโนนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ปริญญาตตรี คณะวิศวกกรรมศาสตร สถาบันเทคโนนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ประสบกการณทํางานน
ป 2558-ปปจจุบนั

ก
กรรมการบริ
หาร
า บริษัท คิว ทู เอส จํากัด

ป 2558-ปปจจุบนั

ก
กรรมการผู
จัดการ
ก บริษัท ชิลลแมทช จํากัด

ป 2544-22558

ผูจ ัดการทั่วไป บริ
บ ษัท ชิลแมททช จํากัด

ป 2544-22544

ผูจ ัดการฝายขาาย บริษัท ดันแแฮม-บุช (ประเททศไทย) จํากัด

ป 2536-22544

วิศวกรฝายขายอาวุโส บริษัท แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด

ประวัติกการอบรม
SFE 24//2015

S
Successful
Foormulation & Execution of Strategy สมมาคมสงเสริมมสถาบันกรรมกการบริษัทไทยย

FSD 28/22015

F
Financial
Stattements for DDirectors สมาคมสงเสริมสถาบั
ส นกรรมก ารบริษัทไทย

DCP 2111/2015

D
Director
Certification Proggram สมาคมมสงเสริมสถาบับันกรรมการบริริษัทไทย

DAP 1166/2015

D
Director
Accrreditation Proogram สมาคมสงเสริมสถาาบันกรรมการบบริษัทไทย
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สิ่งที่สงมาด
ม วย 7

ประวัติโดยยยอ
ชื่อ-นามสสกุล

:

นายธธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

อายุ

:

49 ป

ที่อยู

:

92/244 หมูบานสวนนตาลนันดา ถนนนราษฎรพฒ
ั นา
แขวงสะพานสูง เขตตสะพานสูง กรุงเทพฯ 102440

โทรศัพท

:

(081)) 874-8403

E-Mail

:

thammanoon@qiis.co.th

ประวัติกการศึกษา
ปริญญาตตรี บริหารธุรกิจ การจัดการรทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบกการณทํางานน
ป 2558-ปปจจุบนั

ก
กรรมการบริ
หาร
า บริษัท ชิลแแมทช จํากัด

ป 2558-ปปจจุบนั

ก
กรรมการผู
จัดการ
ก บริษัท คิว ทู เอส จํากัด

ป 2553-22558

ผูจ ัดการทั่วไป บริษัท คิว ทู เออส จํากัด

ป 2545-22553

ผูจ ัดการขาย บริ
บ ษัท คิว ทู เอสส จํากัด

ป 2544-22545

ผูจ ัดการขาย แผผนกเครื่องพิมพพบรรจุภัณฑ บริษัท หาญเอ็อ็นยิเนียริ่ง จํากั ด

ป 2539-22544

ผูจ ัดการบริการร แผนกเครื่องพิพิมพบรรจุภัณฑฑ บริษัท หาญ
ญเอ็นยิเนียริ่ง จํ ากัด

ป 2532-22539

ผูช วยผูจัดการนนําเขา บริษัท หหาญเอ็นยิเนียริ
ย ่ง จํากัด

ประวัติกการอบรม
SFE 24//2015

S
Successful
Foormulation & Execution of Strategy สมมาคมสงเสริมมสถาบันกรรมกการบริษัทไทยย

FSD 28/22015

F
Financial
Stattements for DDirectors สมาคมสงเสริมสถาบั
ส นกรรมก ารบริษัทไทย

DCP 2111/2015

D
Director
Certification Proggram สมาคมมสงเสริมสถาบับันกรรมการบริริษัทไทย

DAP 1166/2015

D
Director
Accrreditation Proogram สมาคมสงเสริมสถาาบันกรรมการบบริษัทไทย
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ประวัติโดยยยอ
ชื่อ-นามสสกุล

:

ดร.สุพจน เธียรวุฒิ

อายุ

:

50 ป

ที่อยู

:

271/16 ถนนนพระราม 3 แขวงบางคอแแหลม
เขตบางคออแหลม กรุงเททพฯ 10120

โทรศัพท

: (089) 8955-3730

E-Mail

: supot.tiarrawut@gmail..com

ประวัติกการศึกษา
ป 2537

ปริญญาเออก Dr.Eng. (EElectronic Enngineering), The
T Universitty of Tokyo

ป 2534

ปริญญาโทท M.Eng. (Infformation andd Computer Sciences), Toyohashi
T
Unniversity of Teechnology

ป 2531

ปริญญาตรีี วศ.บ. (ไฟฟาสื่อสาร เกียรรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ
ณมหาวิทยาลัลัย

ประสบกการณทํางานน
ปจจุบัน

ที่ปรึ
ป กษาอธิการบบดี จุฬาลงกรรณมหาวิทยาลลัย

ปจจุบัน

ผูอํานวยการ โครรงการความรววมมือระหวางคคณะวิศวกรรมมศาสตรกับภาาคอุตสาหกรรรม
(Industrial Liaisson Program)) คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหา วิิ ทยาลัย

ป 2557

รองงกรรมการผูจดการ
ัด สายงานกกลยุทธองคกร บริษัท ซิมโฟนีนี่ คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชชน)

ป 2555-22557

ผูชวยอธิ

การบดี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศแและยุทธศาสตตร จุฬาลงกรณ
ณมหาวิทยาลัย

ป 2550-22554

สถาบันวิจัยและพพัฒนาอุตสาหหกรรมโทรคมนนาคม
ผูอานวยการ
ํ

ป 2538-22550

- ผูอ ํานวยการสาายงานวางแผนนกลยุทธองคกร,
ก ผูอํานวยกการสายงานพัฒ
ฒนาผลิตภัณฑ,
เลลขานุการคณะะกรรมการบริหหาร, เลขานุการคณะกรรมก
า
ารบริหารความมเสี่ยง, ผูอํานวยการฝ
น
าย
ว
วางแผนวิ
สาหกิกิจ, ผูอํานวยกการฝายเทคโนนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทีทีแแอนดที จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผู
ก
จัดการ
ก บริษัท ทีททีีแอนดที ซับสไครเบอร
ส
เซออรวิสเซส จํากัด
- กรรมการ
ก
บริษัษทั ทริปเปล ที โกลบอลเน็ท จํากัด

ป 2537-22538

เจาหน
า าที่อุตสาหหกรรม สํานักงงานอุตสาหกรรรม สถานเอกออัครราชทูตไททยประจํากรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุน
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ประสบการณในฐานะผูท รงคุณวุฒิ
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะกรรมการจัดทํานโยบายบรอดแบนดแหงชาติ คณะทํางานพิจารณารายละเอียดดานโทรคมนาคม เพื่อการ
เจรจาจัดทาความตกลงเขตการคาเสรี คณะทํางานสงเสริมนโยบาย IPv6
 สํานักงาน กสทช.
คณะกรรมการเตรียมการและยกรางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ
คณะกรรมการจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑโทรคมนาคมสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ คณะเจรจาความตกลงเขต
การคาเสรีอาเซียน – ยุโรป (ASEAN-EU FTA) ในสาขาโทรคมนาคม

ประสบการณในฐานะผูท รงคุณวุฒิ (ตอ)
 สํานักงาน กทช.
คณะกรรมการมาตรฐาน คณะกรรมการจัดทําแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 คณะกรรมการเพื่อ
การอนุญาตประกอบกิจการสือ่ สารความเร็วสูงดวยเทคโนโลยีไรสาย คณะกรรมการเพื่อการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT หรือ 3G and beyond
 NECTEC
คณะอนุกรรมการบริหารโปรแกรมอุปกรณและระบบอิเล็กทรอนิกส และคณะอนุกรรมการบริหาร โปรแกรม
วิทยาการสารสนเทศบริการ
 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กรรมการ สถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแหงประเทศไทย
 สภาหอการคาแหงประเทศไทย
คณะอนุกรรมการดานการคาบริการ
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยพิเศษ อาจารยทปี่ รึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก
 มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารยพิเศษ ผูพัฒนาหลักสูตรและผูสอนคนแรก วิชา “Telecommunication Systems”
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมและ สาขาวิชาการจัดการ
โทรคมนาคม
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กรรมการสมาคมวิชาชีพและอื่นๆ





กรรมการบริหาร สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
ประธานกลุม Mobile Technology for Thailand (MT2)

วิทยากรรับเชิญในหลักสูตรอบรมของหนวยงานตางๆ






ITU
สํานักงาน กสทช (การกํากับดูแลกิจการ โทรคมนาคม กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน)
TOT Academy (การวางแผนกลยุทธ)
กรมประชาสัมพันธ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
กระทรวงศึกษาธิการ (การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)

เกียรติประวัติ
ป 2527

เหรียญรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม มูลนิธิศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ ประจํา

ป 2531-2537 ทุนรัฐบาลญี่ปนุ
ป 2554

ผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
(ผานการสรรหา)

ประวัติการอบรม
NDC 1/2016

National Director Conference สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

M-Annual 8/2015

Member Fee – Annual Fee สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

NDC 1/2015

National Director Conference สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

M-Free Mem DCP 4/2014

M-Free Mem form DCP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DCP 195/2014

Director Certification Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

FND 20/2005

Finance for Non-Finance Directors สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ขอบังคับของบริษัท
(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน)
1. การประชุมผูถือหุน
ขอ 32.

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่ (4) เดือนนับแตวัน
สิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท

ขอ 33.

ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจน
วาเปนเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบลวงหนาไมนอย
กวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วัน
กอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน

2. องคประชุม
ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวา

ขอ 34.

ยี่สิบหา (25) คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรอง
ขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัด
ประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้ง
หลังนี้ไมจําเปนตองครบองคประชุม
ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจ

ขอ 36.

ปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ
หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
คะแนนเสียง
ขอ 37.

ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปน
พิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ

ขอ 38.

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถือหุนจะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในขอบังคับนี้
หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว
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3. เงินปนผล และเงินสํารอง
ขอ 43.

หามมิใหประกาศอนุญาตจายเงินปนผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน หรือมติของคณะกรรมการ
กรณีที่มีการจายเงินปนผลระหวางกาล การจายเงินปนผลใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคํา
บอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นทางหนังสือพิมพเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน และจัดใหมีการจายเงิน
ปนผลดังกลาวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับวันแตวันที่มีมติเชนวานั้น

ขอ 45.

บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป
หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุน
จดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรเงินทุน
สํารองอื่น ตามที่เห็นวาจะเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทดวยก็ได

4. คณะกรรมการ
ขอ 15. ผูเปนกรรมการของบริษัท ไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท
ขอ 16. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ 17. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งใน
สาม (1/3)
ขอ 30. บําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตาม
ขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ
และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นให
ไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท
5. การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี
ขอ 51. ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีทุกป โดยที่ประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชีผูซึ่ง
ออกไปนั้นกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชีควรไดรับ
ขอ 52. ผูสอบบัญชีของบริษัทตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท

FIRE

| เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559

หน้า 269

สิ่งที่สงมาดวย 9

คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การรลงทะเบียน และการรออกเสียงลลงคะแนน
ในการเขาร
า วมประชุชุมผูถือหุน ของ บริษัท ไฟรวิคเตตอร จํากัด (มหาชน)
วิธธีีการมอบ
ในกรณีที่ผผููถือหุน ไมสามมารถเขารวมปรระชุมผูถือหุนขอองบริษัทไดดวยตนเอง
ย
สามารถมอบฉันทะไไดโดยดําเนินกาาร ดังนี้
1. ใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งทีสส่ ง มาดวย 11) ที ่บริษัทไดจัดสงมาให
ง เพียงแบบบเดียวเทานั้น
2. สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุ
ค
คคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภภาวะแลว หรือเลือกมอบฉันทะให
ท กรรมการอิอิสระของบริษทคนใดคนหนึ
ัท
่ง
ร ชื่อ พรอม รายละเอียดขอองบุคคลที่ผูถอหุ
ือ นประสงคจะะมอบฉันทะ ตาามที่บริษัทระบุบุ
ตามความมประสงคของผูผูถือหุน โดยใหระบุ
ไวในหนังสือมอบฉันทะ แบบ
แ ข. (สิ่งที่สงมาด
 วย 11)
3. ผูถือหุน สสามารถระบุชื่อ พรอมรายละะเอียดของผูรับบมอบฉันทะไดดสูงสุด 3 ราย แตสามารถเขขารวมประชุมและออกเสี
ม
ยง
ลงคะแนนนแทนผูถือหุนได
ไ เพียงรายเดียวเทานั้น แลละไมสามารถแแบงแยกจํานวนใหผูรับมอบ ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการร
ลงคะแนนนเสียงได
4. สงแบบฟออรมลงทะเบียนที
น ่มี Barcode (สิ่งที่สงมาดวย 13) และหนังสือื มอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่สสงมาดวย 11) คืนบริษัท โดยย
ติดตอ นางงสาวมนฑกานนต กุนฑลสุรกาานต (ผูจัดการรฝายการเงิน) ณ อาคารสํานักงาน บริษัท ไไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน))
โทรศัพท 0 2203 0868-9 ตอ 449 ภายยในวันที่ 28 ตุ ลาคม 2559 หรื
ห อ กอนเวลาเริ่มการประชุมมอยางนอย 1 ชั่วโมง เพื่อใหห
เจาหนาที่ขของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบบเอกสารและใหหทันเวลาเริ่มปรระชุม

กาารลงทะเบียนเข
น ารวมประะชุม


บริษัทจะเเปดรับลงทะเบีบียนการเขารวมประชุ
ม
มผูถือหุ นและตรวจสออบเอกสารประกอบการมอบฉฉันทะ กอนเริมการประชุ
่ม
มไมม
นอยกวา 11.30 ชั่วโมง หรื
ห อตั้งแตเวลา 12.30 น. เปน ตนไป ในวันที่ 1 พฤศจิกายนน 2559 ณ หองงวาสนา 6

– 7

ชั้น 3 โรงแรมม

โกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีรีน กรุงเทพมหาานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม
ถ
9 เขตหวยขวาง กรุงเทพมหาน
นคร แผนที่ตั้ง
สถานที่ปรระชุมตามเอกสสารแนบทาย 144


เพื่อความมสะดวกรวดเเร็วในการลงททะเบียน ขอใใหผูถือหุน แลละ/หรือ ผูรับมอบฉั
ม นทะ นําาแบบฟอรมลงทะเบี
ล
ยนซึ่ง
แสดง Baarcode เลขทะะเบียนผูถือหุน (สิ่งที่สงมาดดวย 13) พรอมเอกสารประ
ม
กอบการลงททะเบียนตามราายละเอียดในน
หลักฐานแสดงสิทธิการรเขารวมประชชุมผูถือหุนตาามเอกสารแนบทาย 10
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การรออกเสียงลงงคะแนนในทีที่ประชุมผูถืออหุน
หลักเกณฑการลงคะแนนเเสียง
1. วาระทั่วไป
1.1 การออกเสียงลงคะะแนนแตละวาระ จะกระทําโดดยการวิธีเลือกระบุ
ก ลงคะแนนนในบัตรลงคะแแนนเสียง โดยยนับหนึ่งหุนตอ
ท ตองออกเสียงลงคะแนนเพี
ย
พียงอยางใดอยางหนึ
า ่งระหวาง
หนึ่งงเสียง (1 Sharee : 1 Vote) ซึ่งผูถือหุน หรืออผูรับมอบฉันทะ
เห็นดวย / ไมเห็นดวย / หรืองดอออกเสียง ทั้งนี้ ไมมสามารถแบงการออกเสี
ก
ยงลงคะแนนเปนบ างสวนได
1.2 ในกรณีมอบฉันทะ
ท จะตองอออกเสียงลงคะแแนนวิธีการในขอ 1.1 เทานั้น หากการลงคะะแนนเสียงวารระใดไมเปนไปป
- ผูรับมอบฉันทะ
ตามที่ระบุไวให
ใ ถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นั ไมถูกตอง แลละไมถือเปนการลงคะแนนเสียยงของผูถือหุน
ะ ไว รวมถึงกกรณีที่มีการเปลีลี่ยนแปลงหรือ
- ในกรณีที่ประะชุมมีการพิจารณาหรือลงมติติในเรื่องที่นอกกเหนือจากที่ระบุ
เพิ่มเติมขอเท็ท็จจริงประการใใด ผูรับมอบฉันนทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะ
า
ะแนนไดตามที่ เห็นสมควร
2. วาระเลือกตั้งกรรมการร
ขอบังคับขของบริษัท ขอ 16. กําหนดใหห
1) ผูถอือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนนถือ
2) ผูถอือหุนแตละคนจะะใชคะแนนเสียงที
ย ่มีอยูเลือกตัตั้ งบุคคลคนเดียวหรื
ย อหลายคนนเปนกรรมการกก็ได ในกรณีทีท่เี ลือกตั้งบุคคลล
หลาายคนเปนกรรมการจะแบงคะแแนนเสียงใหแก ผูใดมากนอยเพพียงใดไมได
3) บุคคคลซึ่งไดรับคะแแนนเสียงสูงสุดตามลํ
ด
าดับลง มาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปปนกรรมการ เททาจํานวนกรรมมการที่จะพึงมี
หรืออจะพึงเลือกตั้งในครั
ง
้งนั้น ในนกรณีที่บุคคลซึซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถั
บ ดลงมามีคะะแนนเสียงเทากักนเกินจํานวนน
กรรมมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั
อ ้งในครั้งนั้นใใหผูเปนประธาานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
วิธีปฏิบัติในกการลงคะแนนนเสียง การนัับคะแนนเสียง และการแจงการนั
ง
บคะแน
นนเสียงในแตตละวาระ
1) ประะธานที่ประชุม/ผู
/ ดําเนินการประชุม เปนผูชี้แแจงวิธีการลงคคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนนเสียง และวิธการนั
ีก บคะแนนน
เสียงงใหที่ประชุมทรราบกอนเริ่มการประชุม
2) ประะธานที่ประชุม/ผผูดําเนินการปรระชุม เปนผูเสนนอใหผูถือหุน หรื
ห อผูรับมอบฉันทะ
น พิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต
ง
ละวาระะ
โดยจะมีการสอบถามทีละวาระเพืพื่อใหผูถือหุน หหรือผูรับมอบฉันทะได
น ลงคะแนนนเสียงในบัตรลลงคะแนนเสียง
ย อยแลว จจะทําการนับคะะแนน และแจง
3) หลังงจากที่ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉฉันทะ มีการลงงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เรียบร
ผลกการนับคะแนนใใหที่ประชุมทราาบทุกวาระหลังงจากผูถือหุน หรือื ผูรับมอบฉันทะ
น ไดลงมติในนแตละวาระแลลว
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มติของที่ประชุมผูถือหุน
 กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก เปนมติของที่ประชุม


กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเปนไปตามกฎหมาย
หรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุม/ผูดําเนินการประชุม จะแจงในที่ประชุมใหรับทราบกอนการลงคะแนน
ในแตละวาระดังกลาว
1. หากคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด
2. ผูถือหุนใดมีสวนไดเสียในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุม อาจจะเชิญใหผูถือ
หุนนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
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หลัักฐานแสดงสิทธิการเเขารวมประชุม
การประชุมผูถือหุนของงบริษัท ไฟรวิคิ เตอร จํากักด (มหาชนน)
ผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะที่จะเขารวมปรระชุมผูถือหุน โปรดนําแบบฟฟอรมลงทะเบียยนซึ่งแสดง Barcode เลขข
ทะเบียนผูถือหหุน (สิ่งที่สงมาาดวย 13) และะ/หรือ หนังสือมมอบฉันทะ (สิ่งที
ง ่สงมาดวย 11)
1 ที่ไดจัดสงใใหผูถือหุนพรอมหนั
อ งสือบอกก
กลาวเรียกประชุมผูถือหุน และเอกสารประะกอบการลงทะะเบียนมาในวันประชุ
น
ม เพื่อแสสดงตอเจาหนาาที่บริษัทในการรลงทะเบียนในน
วันประชุม โดยเปนไปตามแแนวทางปฏิบัตการกํ
ิก ากับดูแล กิจการที่ดี สําหรั
ห บบริษัทจดททะเบียน ป 25555 ซึ่งเอกสารทีที่ตองใชในการร
ลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุชุมผูถือหุน มีดงั นี้
1.1. บุคคลลธรรมดา
1.1 กกรณีเขารวมปประชุมดวยตนนเอง
 บัตรประจําตั
า วของผูถือหุน (บัตรประจําตั วประชาชน / ใบขั
ใ บขี่)
 แบบฟอรมลงทะเบี
ล
ยนที่มี Barcode (สิ่งทที่สงมาดวย 133) พรอมกรอกขขอความใหครบบถวน
1.2 กกรณีมอบฉันทะ
ท
 แบบฟอรมลงทะเบี
ล
ยนที่มี Barcode (สิ่งทที่สงมาดวย 133) พรอมกรอกขขอความใหครบบถวน
 หนังสือมอบ
บฉันทะ แบบ ข.
ข (สิ่งที่สงมาดววย 11) พรอมกกรอกขอความใใหครบถวน
 สําเนาบัตรป
ประจําตัวประชชาชน / สําเนาใใบขับขี่ของผูมอบฉั
อ นทะ และผูผูร ับมอบฉันทะ ที่รับรองสําเนาาถูกตอง
2.2. นิติบคุคคล
2.1 กกรณีผูมีอํานาาจลงนามแทนนนิติบุคคล มาารวมประชุมดวยตนเอง
 แบบฟอรมลงทะเบี
ล
ยนที่มี Barcode (สิ่งทที่สงมาดวย 133) พรอมกรอกขขอความใหครบบถวน
 สําเนาบัตรป
ประจําตัวประชชาชน / สําเนาใใบขับขี่ ที่รับรองงสําเนาถูกตอง
 สําเนาหนังสือรับรองนิตบุ
ิบคุ คลของกระททรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูถูกตอง โดยผูมี อํานาจลงนามมแทนนิติบุคคลล
และออกใหหไมเกิน 3 เดือน
2.2 กกรณีมีการมออบฉันทะทั่วไป
ป
 แบบฟอรมลงทะเบี
ล
ยนที่มี Barcode (สิ่งทที่สงมาดวย 133) พรอมกรอกขขอความใหครบบถวน
 หนังสือมอบ
บฉันทะ แบบ ข.
ข (สิ่งที่สงมาดววย 11) พรอมกกรอกขอความใใหครบถวน
 สําเนาบัตรประจําตัวประช
ชาชน / สําเนาใใบขับขี่ของผูมอํี านาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรับมอบฉฉันทะ ที่รับรองง
สําเนาถูกตอง
 สําเนาหนังสือรับรองนิตบุ
ิบคุ คลของกระททรวงพาณิชยทรัี่ บรองสําเนาถูถูกตอง โดยผูมี อํานาจลงนามมแทนนิติบุคคลล
และออกใหหไมเกิน 3 เดือน
2.3 กกรณีก ารมอบบฉัน ทะของผูผู ถือหุน ที่เ ป นนผูล งทุน ต า งปประเทศ และะแตง ตั้ ง ให คัส โตเดียน (CCustodian) ในน
ปประเทศไทย เปนผูรับฝากแและดูแลหุน
 เตรียมและแสดงเอกสารเช
ชนเดียวกับผูถืออหุนที่เปนนิตบุบิ คุ คล ขอ 2.1 หรือ 2.2
 กรณีผู ถือหุน ที่เป นผูลงทุนต
น างประเทศ มอบให Custoodian เปนผูดาเนิ
ํา นการลงนาามในหนังสือมอบฉั
ม นทะแทนน
ตองสงหลักฐานเพิ
ก
่มเติม ดังนี้
1. หนังสือมอบอํานาจจากผูถืออหุนที่เปนผูลงททุนตางประเทศศให Custodiann เปนผูดําเนินการลงนามใน
น
น
หนังสือมอบฉัันทะแทน
2. หนัง สือ ยืน ยันว
น า ผู ลงนามใในหนั ง สื อ มอบบฉั น ทะแทน ไดด รับ อนุญ าตใหห ป ระกอบธุ รกิ จ Custodiann
FIRE

| เอกสารประก
กอบการประชุมวิ
ม สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/25559
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 11
Enclosure 11

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

(แบบทีก่ าํ หนดรายการต่ าง ๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้

เขียนที่

Shareholder registration number

Written at

วันที่

Date
(1)

ข้าพเจ้า

I/We
ถนน

nationality

Road

รหัสไปรษณี ย ์

อําเภอ/เขต

Tambol/Kwaeng

residing/located at no.

Amphur/Khet

พ.ศ.

Month

อยูเ่ ลขที่

สัญชาติ
ตําบล/แขวง

เดือน

Year

ซอย
จังหวัด

Soi

Province

Postal Code
(2)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)

Being a shareholder of Fire Victor Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม

Holding the total number of
 หุน้ สามัญ

ordinary share

และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

หุน้

และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

หุน้

และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง ดังนี้

votes as follows
เสี ยง

shares and have the rights to vote equal to

 หุน้ บุริมสิ ทธิ

preference share

(3)

หุน้

shares and have the rights to vote equal to

votes

เสี ยง

shares and have the rights to vote equal to

votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณี เลือกข้อ 1. กรุ ณาทําเครื่ องหมาย
 ที่  1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอํานาจ

If you make proxy by choosing
No.1, please mark  at  1. and
give the details of proxy (proxies).

 1. ชื่อ

อายุ

Name

age

ถนน

ตําบล/แขวง

Road

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

years residing/located at no.
อําเภอ

Tambol/Kwaeng

จังหวัด

Amphur/Khet

รหัสไปรษณี ย ์

Province
หรือ/Or

Postal Code

ชื่อ

อายุ

Name

age

ถนน

ตําบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Road

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

years residing/located at no.

Tambol/Kwaeng

Province

อําเภอ

Amphur/Khet

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons
กรณี เลือกข้อ 2. กรุ ณาทําเครื่ องหมาย
 ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

If you make proxy by choosing No.
2, please mark  at  2. and
choose one of these members of
the Independent Directors.

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริ ษทั ฯ คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company

 ดร. ถกล นันธิ ราภากร Dr. Thakol Nunthirapakorn หรื อ/Or
 ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส Dr. Sothitorn Mallikamas

(รายละเอี ย ดประวัติ ก รรมการอิ ส ระปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ว ย 12 ของหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ ้ น
ครั้ งที่ 1/2559) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 12 of the
Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016)
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ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนกรรมการ
อิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of
the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the
meeting.

เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
เวลา 14.00 น .ณ ห้ องวาสนา 6-7 ชั้ น 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ ม ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 on

November 1, 2016 at 2.00 p.m. at Wassana 6-7 Room, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel, located at 92 Soi Saengcham, Rama 9
Road, Huai Khwang District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1

Agenda item no. 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559

To consider and certify the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย

Approve

วาระที่ 2

Agenda item no. 2

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสี ยง

Abstain

พิจารณาอนุมตั ิการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และบริษทั ย่ อย ภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire
Business Transfer)

To consider and approve the purchase and acceptance of the transfer of the entire business of CM and its subsidiary
by way of the entire business transfer
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย

Approve

วาระที่ 3

Agenda item no. 3

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสี ยง

Abstain

พิจารณาอนุมตั ิเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ อีกจํานวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 175,000,000 บาท
เป็ นจํานวน 292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจํานวน 234,500,000 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท

To consider and approve the increase of the registered capital of the Company by THB 117,250,000, from THB
175,000,000 to be THB 292,250,000, by issuing 234,500,000 newly issued ordinary shares with a par value of THB
0.50 per share
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย

Approve

วาระที่ 4

Agenda item no. 4

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสี ยง

Abstain

พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษทั ฯ ข้ อ 4. เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ

To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in
line with the capital increase
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove
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 งดออกเสี ยง

Abstain

วาระที่ 5

Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมตั ิจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ

To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย

Approve

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสี ยง

Abstain

พิจารณาอนุมตั ิการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้ แก่ บุคคลในวงจํากัดโดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ ชัดเจน

To consider and approve the offering of the newly issued ordinary shares to specific investors at a fixed offering
price
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย

Approve

วาระที่ 7

Agenda item no. 7

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสี ยง

Abstain

พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขชื่อบริษทั ฯ และชื่อย่ อหลักทรัพย์

To consider and approve the change of the name and the securities abbreviation of the Company
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย

Approve

วาระที่ 8

Agenda item no. 8

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสี ยง

Abstain

พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษทั ฯ ข้ อ 1. เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขชื่อบริษทั ฯ

To consider and approve the amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association of the Company with
respect to the name of the Company to be in line with the change of the name of the Company
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย

Approve

วาระที่ 9

Agenda item no. 9

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสี ยง

Abstain

พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษทั ฯ ในเรื่องชื่อบริษทั ฯ

To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company with respect to the name of
the Company
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย

Approve

วาระที่ 10

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสี ยง

Abstain

พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริษทั ฯ

Agenda item no. 10 To consider and approve the amendment to the objectives of the Company

 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย

Approve

วาระที่ 11

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสี ยง

Abstain

พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษทั ฯ ข้ อ 3. เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริษทั ฯ

Agenda item no. 11 To consider and approve the amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association of the Company to be in
line with the amendment to the objectives of the Company
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove
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 งดออกเสี ยง

Abstain

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมตั ิเปลีย่ นแปลงจํานวนกรรมการของบริษทั ฯ การแต่ งตั้งกรรมการใหม่ และการกําหนดกรรมการผู้มอี าํ นาจลง
นามผูกพันบริษทั ฯ

Agenda item no. 12 To consider and approve the change of the number of the Company’s directors, the appointment of the new directors
and the determination of the authorized directors
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย

Approve

วาระที่ 13

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสี ยง

Abstain

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

Agenda item no. 13 Other matters (if any)
(5)

การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้

If the proxy does not vote in accordance with the voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is
not the vote cast by the shareholder.

(6)

ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instructions in any agenda, or in the event
that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including the event that there is
any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting
instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)

หมายเหตุ/Remarks
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2.

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split
his/her votes to different proxies to vote separately.
ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form
B. provided.
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ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Fire Victor Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวาสนา 6-7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรี น
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 on November 1, 2016 at 2.00 p.m. at Wassana 6-7 Room, 3rd Floor,
Golden Tulip Sovereign Hotel, located at 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang District, Bangkok, or such other date, time and
place as the meeting may be held.
-----------------------------------------------------------------------

 วาระที่

Agenda item no.

เรื่อง

Re :

 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วาระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสี ยง

Abstain

เรื่อง

Re :

 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วาระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสี ยง

Abstain

เรื่อง

Re :

 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วาระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสี ยง

Abstain

เรื่อง

Re :

 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove
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 งดออกเสี ยง

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ ถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
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สิ่งทีส่ งมาดวย 122

กกรรมการอิสระของงบริษัทฯ ที่เปนผูรบมอบฉั
ับ
นทะของผู
ท
ถ ถืื อหุน
ใ
ในการปร
ระชุมวิสามมัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559
ของ บริษัษทั ไฟรวคิคเตอร จํํากัด (มหาชน)


ชื่อกกรรมการ

ดร.ถกล นันธิราภากกร



ตําแแหนงปจจุบัน

ประธานนกรรมการ /
ประธานนกรรมการตรววจสอบ / กรรมกการอิสระ



อายุยุ

70 ป



สัญชชาติ

ไทย



วันที่ไดรับการแตตงตั้ง 10 ตุลาคม
า 2555



ที่อยูติดตอ

27 ซอยพัฒนาการ 669 แยก 9-2 แขขวงประเวศ เขขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 102250



สัดสสวนการถือหุนบริ
น ษัท (ณ วันที
น ่ 31 ธ.ค.25558)



จํานนวนปที่เปนกรรรมการ



การรมีสวนไดเสีย

FIRE

3 ป

- -ไมมี-

| เอกสารประกอบการประชุมวิสามั
า ญผูถือหุน คครั้งที่ 1/2559
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- ไมมีการถือหุ
อ นในบริษัท -

สิ่งทีส่ งมาดวย 122



ชื่อกกรรมการ

ดร.โสตถิถิธร

มัลลลิกะมาส



ตําแแหนงปจจุบัน

กรรมกาารตรวจสอบ / กกรรมการอิสระ



อายุยุ

53 ป



สัญชชาติ

ไทย



วันที่ไดรับการแตตงตั้ง 10 ตุลาคม
า 2555



ที่อยูติดตอ

75/1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหลอ) แขขวงคลองตันเหนืนือ
น กรุงเทพมหหานคร 101100
เขตวัฒนา



สัดสสวนการถือหุนบริ
น ษัท (ณ วันที
น ่ 31 ธ.ค.25558)



จํานนวนปที่เปนกรรรมการ



การรมีสวนไดเสีย

FIRE

3 ป

- -ไมมี-

| เอกสารประกอบการประชุมวิสามั
า ญผูถือหุน คครั้งที่ 1/2559
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- ไมมีการถือหุ
อ นในบริษัท -

บริษัท ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน)
FIRE VICTOR PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 13
Enclosure 13

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder’s Registration No.

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จํากัด (มหาชน)
am/are a shareholder of Fire Victor Public Company Limited
้ ้นรวม
หุ้น
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
holding the total number of
shares
หุ้นสามัญ
หุ้น
ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ

Preferred share

shares

หุ้น

shares

แบบฟอร์ มลงทะเบียน
Registration Form
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2559
The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016
บริ ษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จํากัด (มหาชน)
Fire Victor Public Company Limited
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น.
Tuesday, November 1, 2016 at 14.00 hrs.
ณ ห้ องวาสนา 6-7 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพฯ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
at Wassana 6-7, 3rd Floor, Golden Tulib Sovereign Hotel Bangkok
92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huaykwang District, Bangkok 10320
ข้ าพเจ้ า ......................................................................................................................... เป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
I/We
am/are a shareholder or proxy holder of
บริ ษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จํากัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน     
Fire Victor Public Company Limited whose identification number is
ได้ มาเข้ าร่ วมการประชุมดังกล่าวข้ างต้ น
do hereby confirm that I/we have attended the above mentioned meeting.
ลงชื่อ .............................................................. ผู้เข้ าประชุม
Sign
Attendant
(…………………………………..……….)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนําเอกสารฉบับนีม้ าแสดงต่ อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
To facilitate the registration process, the shareholder or proxy holder is kindly requested to
bring this registration form to our staff at the meeting.
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FIRE

| เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1//2559
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