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1.1 

1.2 

ทศเก่ียวกับการ
ญเพิ่มทุนจําน
การโอนกิจการท
ง CM ดังกลา
าเนินกระบวน
ใหแกผูถือหุนข
ารเสนอขาย

ั้งหมด”) 

จากที่ที่ประชุม
อง CM ทั้งนี้ ณ
น ประกอบดวย

ณ วันที่ 30 มิ

ยรวม 

วม 

ตุ 1/ CM ถือหุนข
  

หลังการเขาทํา
IS รอยละ 100
นใน QIIS โด
หนี้สิน สัญญา
ง QIIS รวมถึงสิ
Entire Busine
ะยะเวลาประมา
รรับโอนกิจการ

1 

CM จะโอนกิจ
ทั้งหมดของ C

บริษัทฯ จะชํา
จํานวน 234,5
เพ่ิมทุนของบริ

รเสนอขายหุนส
นวนดังกลาวต
ทั้งหมดในวันเดี
วกลายเปนผูถื
นการชําระบัญชี
ของ CM (ซึ่งรว
หุนสามัญเพ่ิ

มผูถือหุนมีมติอ
ณ วันที่ 30 มิถุน
ย  

มิถุนายน 2559

ของ QIIS จําน

ารายการซื้อแล
0 ของทุนจดทะ
ยการซื้อและรั
าอื่นๆ ลูกจาง 
สิทธิประโยชน

ess Transfer) ึ
าณ 45 วัน ภาย
รทั้งหมดของ C

จการทั้งหมดขอ
M เทากับ 614

าระคาโอนกิจก
00,000 หุน มูล
รษัทฯ ที่ 2.62 บ

ามัญเพิ่มทุนขอ
ตามสัดสวนก
ดียวกันกับวันที
อหุนของบริษัท
ชีภายใตกระบ
วมถึงหุนสามัญ
พ่ิมทุนใหแกผู

อนุมัติการทําร
นายน 2559 กิจ

9 

วน 3,952,000

ะรับโอนกิจการ
ะเบียนของ QII
ับโอนกิจการทั้
ใบอนุญาต แล
นทั้งหมดท่ีมีใน
ซึ่งการรับโอนกิ
ยหลังจากที่ปร

CM ดังนี้ 

อง CM ซึ่งรวมถึ
,390,000 บาท

การดังกลาวให
ลคาท่ีตราไวหุน
บาทตอหุน โดย

องบริษัทฯ ใหแ
ารถือหุน  (“ผู
ที่ CM ไดรับหุน
ทฯ (โดย CM จ
วนการเลิกกิจ
ญเพิ่มทุนของบ ิ
ู ถือหุนของ C

รายการดังกลา
จการทั้งหมดขอ

งบการเ ิ

 หุน คิดเปนรอ

รทั้งหมดของ C
S และบริษัทฯ 
ั้งหมดของ QII
ละสิทธิตาง ๆ
นสินทรัพย ภาย
กิจการทั้งหมดข
ะชุมผูถือหุนมีม

ถึงหุน QIIS ใหบ
ท 

หแก CM เปนหุ
นละ 0.50  บาท
มีมูลคารวมจําน

แกบุคคลในวงจ
ผู ถือหุนของ 

นสามัญเพิ่มทุน
จะดําเนินการจ
การและดําเนิ
บริษัทฯ จํานวน
CM ผานกระบ

าว บริษัทฯ จะ
อง CM มีทั้งใน

หน

เงินรวมของ C

341.71  

132.40 

อยละ 100 ของ

CM แลว บริษัท
 จะดําเนินการ
S ซึ่งรวมถึงแต
ๆ ที่เก่ียวของกับ
ยใตกระบวนก
ของ CM และ Q
มติอนุมัติ โดยมี

บริษัทฯ โดยมูล

หุนสามัญเพิ่มท
ท โดยกําหนดร
นวน 614,390,

จํากัด) จะไดรับ
CM”) ภายใต
น ซึ่งจะทําใหผู
จดทะเบียนเลิก
นการแจกจาย
น 234,500,000
บวนการโอน

ะรับโอนกิจการ
นสวนทรัพยสิน

นวย : ลานบาท

CM 1/  

ทุนจดทะเบียน

ทฯ จะเปนผูถือ
รปรับโครงสราง
ตไมจํากัดเพียง
ับการประกอบ
การโอนกิจการ
QIIS จะเกิดขึ้น
มีลําดับการเขา

ลคาของกิจการ

ทุนของบริษัทฯ
ราคาหุนสามัญ
,000 บาท 

บ
ต
ผู
ก
ย
0 
น

ร
น

ท 

น

อ
ง
ง
บ
ร
น
า

ร

ฯ 
ญ
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1.3 

ขั้นตอนที่ 
ภายหลังก
100 ของท
ภายหลังจ
กิจการท้ัง
ทะเบียนเ ิ

ในการนี้ 
บริษัทเอก
2535 (รว
การเขาจ
คณะกรรม
เขาขายเป
แหงประเท
จําหนายไ
รายการสู
สารสนเท
ทรัพยฯ”)

 

 

 

ในวันเดียวกันก
กิจการและดํา
จํานวน 234,5
รายช่ือที่ปราก
เพิ่มทุนของบริ
ถือหุนของบริษ
CM จะไดรับ
สามัญเพิ่มทุน

2 
การซ้ือและรับโ
ทุนจดทะเบียน
จากท่ี CM จดท
งหมดใหแกบริ
ลิกกิจการและเ

การซื้อและรับ
กชนมาเปนของ
วมทั้งที่มีการแก
ดทะเบียนหลัก
มการกํากับตล
ปนการไดมาหรื
ทศไทย เร่ืองกา
ไปซ่ึงสินทรัพย 
สูงสุดเทากับร
ทศการทําราย
) และดําเนินกา

ไดรับอนุมัติจา
จํานวนเสียงท้ัง

ไดรับการอนุมัติ
ตลาดหลักทรัพ

แตงต้ังที่ปรึกษ
ความเห็นตาม
เก่ียวโยงกัน ซึ
ปรึกษาทางกา
ไปและประกาศ

กับวันที่ CM ไ
าเนินการแจก

500,000 หุน) ต
กฏตาม ส่ิงที่ส

ริษัทฯ ใหแกบุค
ษัทฯ โดยรายล

ปรากฏตาม
ของบริษัทฯ ให

โอนกิจการทั้งห
นของ QIIS ดวย
ทะเบียนเลิกกิจ
รษัทฯ เม่ือ QIIS
เขาสูกระบวนก

บโอนกิจการทั้ง
งบริษัท ตามมา
กไขเพิ่มเติม) แ
กทรัพยโดยทา
ลาดทุนที่ ทจ. 2
รือจําหนายไปซึ
ารเปดเผยขอมลู
 พ.ศ. 2547 (“
อยละ 156.29
การของบริษัท
ารตาง ๆ รวมถึ

ากท่ีประชุมผูถื
งหมดของผูถือห

ัติจากตลาดหลั
พยฯ วาดวยการ

ษาทางการเงิน
ที่กําหนดในปร
ซึ่งบริษัทฯ จะด
ารเงินอิสระเพื่อ
ศรายการที่เก่ีย

ไดโอนกิจการทั้
จายทรัพยสิน
ตามกระบวนกา
สงมาดวย 4 (ส
คคลในวงจํากัด
ะเอียดจํานวนห
มส่ิงที่สงมาดว
หแกบุคคลในวง

หมดของ CM แ
ยกระบวนการข
จการแลว QIIS
S ไดโอนกิจ
การชําระบัญชตี

งหมดของ CM 
าตรา 107 แห
และเขาขายเปน
างออม (Backd
20/2551 เร่ือง ห
ซึ่งทรัพยสิน แล
ลและการปฏิบั
ประกาศรายก

9 ตามเกณฑกํ
ทฯ ตอตลาดห
งการดําเนินกา

อหุนของบริษัท
หุนที่มาประชุม

ักทรัพยฯ เก่ียว
รรับหุนสามัญหรื

นอิสระเพื่อทําห
ระกาศรายการไ
ดําเนินการแตง
ทําหนาท่ีตางๆ
วโยงกัน  

ทั้งหมดใหแกบริ
 (ซึ่งรวมถึงหุน
ารชําระบัญชี ใ
สารสนเทศเก่ีย
) ซึ่งจะสงผลให
หุนสามัญเพิ่มท
ย 4 (สารสนเท
งจํากัด) 

แลว บริษัทฯ จะ
ของการรับโอน
S ในฐานะบริ
การทั้งหมดให
ตอไป 

ถือเปนการ
หงพระราชบัญญ
นรายการไดมา
door Listing
หลักเกณฑในก
ละประกาศคณ
ัติการของบริษทั
การไดมาหรือ

าไรสุทธิ บริษั
หลักทรัพยแหง
ร ดังตอไปนี้ 

ทฯ ดวยคะแนน
และมีสิทธิออก

กับการรับหลัก
รอืหุนบุริมสิทธิ

หนาที่ตาง
ไดมาหรือจําหน
งต้ังบริษัท แอ
ๆ ภายใตประกา

ริษัทฯ CM จะจ
นสามัญเพิ่มทุ
ใหแกผูถือหุนข
ยวกับการเสนอ
หผูถือหุนดังกล
ทุนของบริษัทฯ
ทศเก่ียวกับกา

ะเปนผูถือหุนใน
นกิจการทั้งหมด
ริษัทยอยของบ
หแกบริษัทฯ แล

รไดมาซ่ึงกิจก
ญัติบริษัทมหา
าซึ่งสินทรัพยปร
g) ตามที่กําหน
การทํารายการท
ณะกรรมการตล
ทจดทะเบียนใน
อจําหนายไป”)
ษัทฯ จึงมีหนาท
งประเทศไทย 

นเสียงไมตํ่ากว
กเสียงลงคะแน

ทรัพยใหมตาม
เปนหลักทรัพยจ

ๆ ที่เก่ียวของ 
นายไปและประ
ดไวเซอร่ี พลัส
าศรายการไดม

จดทะเบียนเลิก
ทุนของบริษัทฯ
อง CM  ตาม
อขายหุนสามัญ
ลาวกลายเปนผู
ฯ ที่ผูถือหุนของ
รเสนอขายหุน

น QIIS รอยละ
ดของ CM โดย
บริษัทฯ จะโอน
ลว QIIS จะจด

ารทั้งหมดของ
ชนจํากัด พ.ศ.
ระเภทท่ี 4 หรือ
นดในประกาศ
ที่มีนัยสําคัญที่
ลาดหลักทรัพย
นการไดมาหรือ
) โดยมีขนาด
ที่ตองเปดเผย
(“ตลาดหลัก

วาสามในส่ีของ
น 

มขอกําหนดของ
จดทะเบียน 

รวมถึงการให
ะกาศรายการที่
ส จํากัด เปนที่
มาหรือจําหนาย

ก
ฯ 
ม
ญ
ผู
ง 
น

ะ 
ย
น
ด

ง
. 
อ
ศ
ที่
ย
อ
ด
ย
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ง
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ความเห็น

หมายเหตุ

วาระที่ 3 

ขอเท็จจรงิ

นคณะกรรมการ

 

งและเหตุผล 

นอกจากนี
รองรับกา
กับบุคคล
เร่ือง หลัก
ประเทศไ
โยงกัน พ
146.14 ข

โปรดพิจา
และรายก
(สารสนเ
ทั้งหมดขอ
เงินอิสระเ

ดังนั้น ดว
ประชุมผูถื
กระบวนก

ร คณะกรร
กิจการทั้ง
Transfer)

มติในวาร
หุนซึ่งมาป
ผูถือหุนที
สินทรัพยแ

พิจารณา
จดทะเบี
สามัญเพิ

สืบเนื่องจ
ขางตน บ ิ
เดิมทุนจด
สามัญเพิ่
สามัญเพิ่
อัตราการ
ที่ชําระแล
หารดวย ห
0.67) 

นี้ การซ้ือและรั
รเขาทํารายกา
ที่เก่ียวโยงกันข
กเกณฑในการทํ
ทย เร่ือง การเป
.ศ. 2546 (“ปร
องมูลคาสินทรั

ารณารายละเอี
การเก่ียวโยงขอ
ทศรายการไดม
อง CM ตามบัญ
เก่ียวกับรายกา

ยเหตุผล และค
ถือหุนพิจารณา
การโอนกิจการท

มการบริษัทฯ 
งหมดของ CM
) ดังรายละเอีย

ะน้ีตองไดรับอน
ประชุม และมีสิท
ที่มีสวนไดเสียป
และรายการเก่ีย

าอนุมัติเพ่ิมทุ
ยนจํานวน 17
พ่ิมทุนจํานวน

จากรายการซื้อ
ริษัทฯ จึงมีควา
ดทะเบียนจํานว
มทุนจํานวน  2
มทุนที่ 2.62 บ
ออกหุนสามัญ
ลวทั้งหมดของบ
หุนสามัญที่ออก

รับโอนกิจการทั้
รซื้อและรับโอน
ของบริษัทฯ ตา
ทํารายการที่เก่ีย
ปดเผยขอมูลแ
ระกาศรายกา

รพัยที่มีตัวตนสุ

ยดเก่ียวกับกา
องบริษัทฯ ในก
มาซึ่งสินทรัพย
ัญชี (1)) และ สิ
ารไดมาซึ่งสินทร

ความจําเปนดัง
าอนุมัติการซื้อ
ทั้งหมด (Entire

เห็นสมควรเสน
และบริษัทยอย
ดขางตน 

นุมัติดวยคะแน
ทธิออกเสียงลง
ปรากฏตามขอ
ยวโยงของบริษั

ทุนจดทะเบียน
75,000,000 
234,500,000

และรับโอนกิจก
ามจําเปนที่จะต
วน 175,000,0

234,500,000 หุ
บาทตอหุนเพื่อร
ญเพิ่มทุนเพื่อชํา
บริษัทฯ ซึ่งคําน
กและชําระแลว

ทั้งหมดของ CM
นกิจการทั้งหมด
ามประกาศคณ
ยวโยงกัน และป
และการปฏิบัติก
ารที่เกี่ยวโยงก

ทธิ (“NTA”)  

รเขาทํารายกา
การรับโอนกิจก
ยและรายการเ
ส่ิงที่สงมาดวย

รัพยของบริษัท

งกลาวขางตน 
และรับโอนกิจก

e Business Tra

นอใหที่ประชุม
ยภายใตกระบว

นเสียงไมนอยก
คะแนนโดยไมนั
 9 ของ ส่ิงที่ส

ษทัฯ ในการรับโ

นของบริษัทฯ
บาท เปนจําน
หุน มูลคาที่ต

การทั้งหมดขอ
ตองเพ่ิมทุนจดท
00 บาท เปนจ
หุน  มูลคาที่ตรา
รองรับรายการ
ระการรับโอนกิ
นวณจาก หุนส
วของบริษัทฯ ณ

M และการเสน
ดของ CM ยังเข
ณะกรรมการกําก
ประกาศคณะก
การของบริษัทจ
กัน”) โดยมี

รไดในสารสนเ
ารทั้งหมดของ
เก่ียวโยงของบ
 5 (รายงานคว
ฯ) 

คณะกรรมการ
การทั้งหมดขอ
ansfer)  

มผูถือหุนพิจาร
วนการโอนกิจก

กวาสามในส่ีของ
นับสวนของผูถือ
สงมาดวย 2 (
โอนกิจการท้ังหม

อีกจํานวน 1
นวน 292,250,
ตราไวหุนละ 0

ง CM ตามรา
ทะเบียนอีกจําน
จํานวน 292,25
าไวหุนละ 0.50
ซื้อและรับโอน
กิจการของ CM
ามัญเพิ่มทุนที่อ
ณ ปจจุบัน (234

นอขายหุนสามั
ขาขายเปนการ
กับตลาดทุนที่ 
กรรมการตลาดห
จดทะเบียนในร
ขนาดรายการ

เทศรายการได
ง CM ตาม ส่ิงที
บริษัทฯ ในการ
วามเห็นของที่ป

รบริษัทฯ จึงเห็น
ง CM และบริษ

รณาอนุมัติการ
การทั้งหมด (En

งจํานวนเสียงทั้
อหุนที่มีสวนได
(สารสนเทศรา
มดของ CM ต

117,250,000  
,000 บาท  โด

0.50 บาท  

ายละเอียดที่กล
นวน 117,250,
50,000 บาท  โ

0 บาท โดยกํา
นกิจการทั้งหมด
M เทากับ 0.67 
ออกใหมของบ
4,500,000 ÷ 3

มัญเพิ่มทุนเพื่อ
รเขาทํารายการ
ทจ. 21/2551
หลักทรัพยแหง
รายการที่เก่ียว
รเทากับรอยละ

มาซ่ึงสินทรัพย
ที่สงมาดวย 2

รรับโอนกิจการ
ปรึกษาทางการ

นควรเสนอใหที่
ษัทยอยภายใต

ซื้อและรับโอน
ntire Business

ทั้งหมดของผูถือ
เสีย โดยรายชื่อ
ยการไดมาซึ่ง
ามบัญชี (1)) 

บาท จากทุน
ยการออกหุน

ลาวในวาระท่ี 2
,000 บาท จาก
ดยการออกหุน
าหนดราคาหุน
ดของ CM ตาม
ของจํานวนหุน
บริษัทฯในครั้งนี้

50,000,000 =

อ
ร
 
ง
ว
ะ 

ย
2 

ร
ร

ที่
ต

น
s 

อ
อ
ง

น
น

2 
ก
น
น
ม
น
นี้ 
= 

หน้า  5



ความเห็น

หมายเหตุ

วาระที่ 4 

ขอเท็จจรงิ

นคณะกรรมการ

ตุ

งและเหตุผล 

โปรดดูราย
(แบบราย

ในการน้ี ก
ของรายไ
ของบริษัท
อุตสาหกร
ใหกับบริษ
(สารสนเท
ทั้งหมดขอ

ร คณะกรร
ของบริษัท
จํานวน 2
ไวหุนละ 0

มติในวาร
ประชุมแล
ที่มีสวนได
รายการเกี

พิจารณา
กับการเพิ

เพื่อใหสอ
ขางตน จึ
บริษัทฯ ข
ทะเบียนแ
เพ่ิมเติมถ

“ขอ 4. 

ยละเอียดการเพ
ยงานการเพิ่มทนุ

การที่บริษัทฯ รั
ดใหกับบริษัทฯ
ทฯ รวมไปถึง ก
รรมที่เก่ียวของ 
ษัทฯ อีกดวย (โป
ทศรายการไดม
อง CM ตามบัญ

มการบริษัทฯ 
ทฯ อีกจํานวน 
92,250,000 บ
0.50 บาท ดังรา

ระนี้จะตองได
ละมีสิทธิออกเสี
ดเสียปรากฏตา
ก่ียวโยงของบริษ

าอนุมัติแกไขเ
พ่ิมทุนจดทะเบี

อดคลองกับการ
จึงมีความจําเป
อ 4. โดยใหใชข
แกไขหนังสือบริ
อยคําเพื่อใหเป

ทุนจดทะเบี

แบงออกเป

มูลคาหุนล

พิ่มทุนและการ
น (F53-4)) 

รับโอนกิจการทั้
ฯ ในอนาคต เนื
ารขยายฐานลูก
และยังเปนกา
ปรดพิจารณาป
มาซึ่งสินทรัพย
ัญชี (1)) 

เห็นสมควรเสน
117,250,000  
บาท  โดยการออ
ายละเอียดขาง

รับการอนุมัติด
สียงลงคะแนน โ
มขอ 9 ของ ส่ิง
ษัทฯ ในการรบั

เพ่ิมเติมหนังสื
บียนของบริษั

รเพ่ิมทุนจดทะ
ปนที่ที่ประชุมจ
ขอความตอไปน
ริคณหสนธิที่กร
ปนไปตามคําส่ัง

บียน จํานวน 

ปน 

ละ 

รจัดสรรหุนสาม

ทั้งหมดของ CM
นื่องจากจะเปน
กคาในกลุมผูรับ
รเพ่ิมความแข็ง
ประโยชนของกา
ยและรายการเ

นอใหที่ประชุม
บาท จากทุนจ
อกหุนสามัญเพิ
งตน 

ดวยคะแนนเสี
โดยไมนับสวนข
งที่สงมาดวย 2

บโอนกิจการท้ังห

สือบริคณหสน
ษทัฯ 

ะเบียนของบริษั
จะตองพิจารณ
นี้แทน ทั้งนี้ ให
มพัฒนาธุรกิจก
งของนายทะเบี

 292,

  584

มัญเพิ่มทุน ป

M มานั้น จะเปน
นการเพิ่มสายธ
บเหมาและท่ีป ึ
งแกรงในการรับ
รเขาทํารายการ
เก่ียวโยงของบ

ผูถือหุนพิจารณ
จดทะเบียนจําน
พิ่มทุนจํานวน  2

สียงไมนอยกวา
ของผูถือหุนที่มสี
2 (สารสนเทศร
หมดของ CM ต

นธิของบริษัทฯ

ษัทฯ ตามท่ีที่ปร
ณาแกไขเพิ่มเติ
บุคคลที่คณะก
การคา กระทรว
ยน 

250,000 บาท 

4,500,000 หุน 

      0.50 บาท 

รากฏตาม ส่ิงที

นการเพิ่มศักยภ
ธุรกิจและประ
รึกษางานระบบ
บเหมางานงาน
รเพิ่มเติมใน ส่ิง
บริษัทฯ ในการ

ณาอนุมัติเพิ่มท
นวน 175,000,0
234,500,000 หุ

าสามในส่ีของ
สวนไดเสีย โดย
รายการไดมาซึ
ตามบัญชี (1)) 

ฯ ขอ 4. เพ่ือ

ระชุมไดพิจารณ
ติมหนังสือบริ
กรรมการมอบห
วงพาณิชย มีอํา

 (สองรอยเ
ลานสองแ
บาทถวน) 

น (หารอยแป
หาแสนหุน)

 (หาสิบสตาง

ที่สงมาดวย 3

ภาพการเติบโต
เภทผลิตภัณฑ
บใหครอบคลุม
โครงการติดต้ัง
งที่สงมาดวย 2

รรับโอนกิจการ

ทุนจดทะเบียน
000 บาท เปน
หุน  มูลคาที่ตรา

งผูถือหุนซ่ึงมา
ยรายชื่อผูถือหุน
ึ่งสินทรัพยและ

ใหสอดคลอง

ณาในวาระท่ี 3
คณหสนธิของ
หมายในการจด
านาจแกไขและ

เกา สิบสอง
สนหาหม่ืน

ปดสิบส่ีลาน
 

งค) 

3 

ต
ฑ
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ความเห็น

หมายเหตุ

วาระที่ 5 

ขอเท็จจรงิ

ของ QIIS 

นคณะกรรมการ

งและเหตุผล 

 

ร คณะกรรม
หนังสือบริ

มติในวาร
หุนซึ่งมาป
ผูถือหุนที่
สินทรัพยแ

พิจารณา

จากการที
จํานวน 1
234,500,
บริษัทฯ 
มูลคาที่ต
614,390,
614,390,
เงินสด ทั้ง
ประกอบด

สินทรัพย

หนี้สินรว

หมายเหต

ในการกํา
เพ่ิมทุนใน
ทุน ที่ ทจ
วงจํากัด (

โดยแยกออ

หุนสามัญ

หุนบุริมสิท

มการบริษัทฯ เ
ริคณหสนธิของ

ะน้ีตองไดรับอน
ประชุม และมีสิท
มีสวนไดเสียป
และรายการเก่ีย

าอนุมัติจัดสรร

ที่บริษัทฯ ไดเพิ
75,000,000 บ
000 หุน  มูลคา
จะตองพิจารณ
ราไวหุนละ 0.5
000 บาท เพื่อ
000 บาทมาชํ
งนี้ ณ วันที่ 30
ดวย 

ณ วันที่ 30 มิ

ยรวม 

วม 

ตุ 1/ CM ถือหุนข

หนดราคาหุนส
นราคาที่ไมมีสว
. 72/2558 เร่ือ
(“ประกาศคณ

อกเปน: 

ทธิ 

เห็นสมควรเสน
งบริษัทฯ ขอ 4. 

นุมัติดวยคะแน
ทธิออกเสียงลง
ปรากฏตามขอ 9
ยวโยงของบริษั

รหุนสามัญเพ่ิ

พิ่มทุนจดทะเบี
บาท เปนจํานวน
าที่ตราไวหุนละ
ณาจัดสรรหุน
50 บาท ให
เปนการตอบแ
ชําระเปนคาหุน
มิถุนายน 2559

ถุนายน 2559

ของ QIIS จําน

สามัญเพิ่มทุนข
วนลดจากราคา
อง การอนุญาต
ณะกรรมการกํา

  584

นอใหที่ประชุมผ
ดังรายละเอียด

นเสียงไมนอยก
คะแนนโดยไมนั
9 ของ ส่ิงที่

ษทัฯ ในการรับโ

มทุนของบรษิั

บียนอีกจํานวน
น 292,250,000
ะ 0.50 บาท
นสามัญเพิ่มทุ
แก CM ในร
แทนการรับโอน
นสามัญเพิ่มทุน
9 กิจการทั้งหม

9 

วน 3,952,000

องบริษัทฯ ที่ 2
ตลาดตามที่กํา
ตใหบริษัทจดท
ากับตลาดทุน

4,500,000 หุน 

 -            หุน 

ผูถือหุนพิจารณ
ดขางตน 

กวาสามในส่ีของ
นับสวนของผูถือ
สงมาดวย 2 

โอนกิจการท้ังหม

ษทัฯ 

น 117,250,000
0 บาท โดยการ
 ตามรายละเอี
นของบริษัทฯ
าคาหุนละ 2.6
นกิจการท้ังหมด
นของบริษัทฯ 
มดของ CM มีท้ั

งบการเงิ

 หุน คิดเปนรอ

.62 บาทตอหุน
าหนดในประกา
ะเบียนเสนอขา

น ที่ ทจ. 72/25

น (หารอยแป
หาแสนหุน)

น (        - 

ณาอนุมัติอนุมัติ

งจํานวนเสียงทั้
อหุนที่มีสวนได
(สารสนเทศรา
มดของ CM ต

0  บาท จากทุ
รออกหุนสามัญ
อียดที่ปรากฏใ
ฯ จํานวน 234
62 บาท รวมเป
ดของ CM ซึ่งมี
ดังกลาวแทน

ทั้งในสวนทรัพย

หน

งินรวมของ CM

341.71 

132.40 

อยละ 100 ของ

น เปนการเสนอ
าศคณะกรรมก
ายหุนที่ออกให
558”) ดังนั้น ใน

ปดสิบส่ีลาน
 

)” 

ติแกไขเพิ่มเติม

ทั้งหมดของผูถือ
เสีย โดยรายชื่อ
ายการไดมาซึ่ง
ามบัญชี (1)) 

ทุนจดทะเบียน
เพ่ิมทุนจํานวน
นวาระท่ี 3 นั้น
,500,000 หุน
ปนมูลคาทั้งส้ิน
มีมูลคา เทากับ
นการชําระดวย
สินและหนี้สิน

นวย : ลานบาท

M 1/ 

ทุนจดทะเบียน

อขายหุนสามัญ
ารกํากับตลาด
หมตอบุคคลใน
นการเสนอขาย

ม

อ
อ
ง

น
น 
น 

น 
บ 
ย 

ท 

น

ญ
ด
น
ย
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ความเห็นนคณะกรรมการ

หุนสามัญ
ความเห็น
เสียงทั้งห
อนุมัติจา
รายการซื้
สามัญเพิ่
หลักทรัพย
ขายหุนสา

ราคาตลา
หลักทรัพ
ประชุมวิส
จะเทากับ
ของมูลคา
ชวงเวลาก
มูลคาการ
ของหุนทั้
(www.se

นอกจากนี
CM ยัง
รายการท่ี
30 มิถุน
บริษัทฯ จ
ปรากฏใน
ที่มาประช
รายงานก
รายการได
ตามบัญชี

ร คณะกรรม
เพิ่มทุนขอ
2.62 บาท
ทั้งหมดขอ
CM ดว
มอบหมา
คณะกรรม

ญเพิ่มทุนเพื่อรอ
นชอบจากที่ประ
หมดของผูถือหุ
กที่ประชุมวิส
้อและรับโอนกิ
พิ่มทุนตอบุคคล
ยตามท่ีกําหนด
ามัญเพิ่มทุนเพื่

าด หมายถึง ร
ยฯ ยอนหลัง 
สามัญผูถือหุนค
บ 2.56 บาท ซึ่ง
าการซื้อขายรวม
การซ้ือขายต้ังแ
รซื้อขายรวม คํ
ทั้งหมดรายวัน
tsmart.com) ข

นี้ การเสนอขา
เขาขายเปนกา
เก่ียวโยงกัน โด
ายน 2559 ซึ่งส
จะตองขออนุมัติ
นวาระที่ 2 ดวย
ชุมและมีสิทธิอ
ารเปดเผยสาร
ดมาซ่ึงสินทรัพ
ชี (1))  

มการบริษัทฯ เ
องบริษัทฯ จําน
ท รวมเปนมูลค
อง CM ซึ่งมีมูล
วยหุนสามัญเพิ
ายใหคณะกรรม
มการบริษัทฯ ห

องรับรายการซื้อ
ะชุมผูถือหุนขอ
นที่มาประชุม
ามัญผูถือหุนค
จการทั้งหมดข
ลในวงจํากัดจ
ดในประกาศคณ
พื่อรองรับรายกา

ราคาซ้ือขายถั
15 วันทําการ
ครั้งที่ 1/2559 คื
งการคํานวณรา
ม 15 วันทําการ
แตวันที่ 15 สิงห
คํานวณจากผล
น  ตามขอมูลก
ของตลาดหลักท

ยหุนสามัญเพิ่
ารทํารายการที
ดยมีขนาดรายก
สูงกวา 20 ลาน
ติการเขาทําราย
ยคะแนนเสียงไ
ออกเสียงลงคะ
รสนเทศของราย
พยและรายการเ

เห็นสมควรเสน
นวน 234,500,
คาท้ังส้ิน 614
ลคาเทากับ 614
พิ่มทุนของบริษั
มการบริษัทฯ 
หรือกรรมการผูจ

อและรับโอนกิจ
องบริษัทฯ ดวย
และออกเสียงล
ครั้งที่ 1/2559
ของ CM แลว บ
ากสํานักงานค
ณะกรรมการกํา
ารซื้อและรับโอน

ัวเฉล่ียถวงนํ้า
ติดตอกัน กอน
คือต้ังแตวันที่ 1
าคาตลาดถัวเฉ
ร หารดวยปริม
หาคม 2559 ถึ
ลคูณของราคาห
การซื้อขายหุน
ทรัพยฯ 

มทุนเพื่อรองรั
ที่เก่ียวโยงของบ
การเทากับรอย
นบาท หรือมาก
ยการที่เก่ียวโยง
ไมนอยกวาสา
แนน โดยไมนับ
ยการดังกลาว 
เก่ียวโยงของบริ

นอใหที่ประชุมผู
000 หุน  มูลคา
,390,000 บาท
4,390,000 บาท
ษัทฯ แทนการชํ
หรือกรรมการ
จัดการมีอํานาจ

จการทั้งหมดขอ
คะแนนเสียงไม
ลงคะแนน นอ
ใหเสนอขายหุ
บริษัทฯ จะตอง
คณะกรรมการ
กับตลาดทุน ที่
นกิจการทั้งหมด

าหนักของหุนส
นวันที่คณะกร
5 สิงหาคม 25
ฉล่ียถวงน้ําหนั
าณการซื้อขาย
ถึง วันที่ 2 กันย
หุนถัวเฉล่ียราย
น  FIRE 

ับรายการซ้ือแล
บริษัทจดทะเบี
ละ 146.14 ขอ
กกวารอยละ 3.
งกันจากที่ประช
มในส่ีของจําน
บสวนของผูถือ
ปรากฏตาม ส่ิง
ริษัทฯ ในการรับ

ผูถือหุนพิจารณ
าที่ตราไวหุนละ
ท เพื่อเปนการ
ท ซึ่งเปนการชํา
ชําระดวยเงินส
ผูจัดการหรือบ
จในการพิจารณ

อง CM ดังกลา
มนอยกวาก่ึงห
กจากนี้ แมบริ
หุนสามัญเพิ่มท
ไดรับอนุมัติกา
รกํากับหลักทรั
ที่ ทจ. 72/2558
ดของ CM ดวย

สามัญของบริษ
รมการมีมติให
559 ถึง 2 กันย
นักตอหุน คํานว
ยหุนรวม 15 วัน
ยายน 2559   โ
ยวัน และปริมา
ที่ปรากฏใน

ละรับโอนกิจก
ยนตามที่กําห
อง NTA  ของบ
.00 ของ NTA ข
ชุมผูถือหุนตาม
นวนเสียงท้ังหม
อหุนที่มีสวนไดเ
งที่สงมาดวย 

รับโอนกิจการทั้ง

ณาอนุมัติการจัด
ะ 0.50 บาท 
ตอบแทนการ
าระคาโอนกิจก
ดดังรายละเอีย
บุคคลที่ไดรับม
ณากําหนดรายล

าวจะตองไดรับ
หนึ่งของจํานวน
ริษัทฯ จะไดรับ
ทุนเพื่อรองรับ
ารเสนอขายหุน
รัพยและตลาด
 กอนการเสนอ
ย   

ษัทฯ ในตลาด
หนําเสนอตอที่
ยายน 2559 ซึ่ง
วณจากผลรวม
นทําการ ซึ่งเปน
โดยผลรวมของ
าณการซื้อขาย
น  SETSMART

ารทั้งหมดของ
นดในประกาศ
บริษัทฯ ณ วันที่
ของบริษัทฯ ซึ่ง
มรายละเอียดที่
มดของผูถือหุน
เสีย และจัดทํา
2 (สารสนเทศ
ั้งหมดของ CM

ดสรรหุนสามัญ
ในราคาหุนละ
รับโอนกิจการ
การทั้งหมดของ
ยดขางตนและ
มอบหมายจาก
ละเอียดอื่นๆ ที่

บ
น
บ
บ
น
ด
อ

ด
ที่
ง
ม
น
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ย
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ศ
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หมายเหตุ

วาระที่ 6 

ขอเท็จจรงิงและเหตุผล 

เก่ียวของ
รายละเอี
ลง และล
รวมท้ังดํา
ในเอกสา
ทุนดังกล
หนวยงาน
ทะเบียนใ
การจัดสร
กฎหมาย

มติในวาร
ประชุมแล
ไดเสียปรา
เก่ียวโยงข

พิจารณา
กําหนดร

การจัดสร
เขาขายเป
ที่มีไมมีสว
จะตองได
คณะกรรม

นอกจากนี
เสนอขาย
จํานวนดัง
วันที่ CM 
บริษัทฯ (โ
กระบวนก
สามัญเพิ่ม

โดยภายห
ละ 40.12
เดียวกันกั
จะสงผลใ
การโอนหุ
หรือเกินก

กับการจัดสรร
ยดอื่นๆ ที่เก่ียว
งนามในเอกสา
าเนินการตาง ๆ
รคําขออนุญาต
าว ซึ่งรวมถึงก
นราชการหรือห
ในตลาดหลักทรั
รรหุนสามัญเพิ
และ/หรือระเบีย

ระนี้ตองไดรับอ
ละออกเสียงลงค
ากฏตามขอ 9 ข
ของบริษัทฯ ใน

าอนุมัติการเส
ราคาเสนอขาย

รรหุนสามัญเพิ่ม
ปนการเสนอขาย
วนลดจากราค
ดรับมติอนุมัติ
มการกํากับหลัก

นี้ ผูถือหุนของ
ยหุนสามัญเพิ่ม
งกลาวตามสัด
ไดรับหุนสามั

โดย CM จะด
การเลิกกิจการ
มทุนของบริษัท

หลังการเพิ่มทุน
2 ของทุนชําระ
กับที่ CM ไดหุน
ใหหุนสามัญเพิ
หนเพ่ิมทุนของบ
วารอยละ 25 ข

รหุนสามัญเพิ่ม
วกับการจัดสรร
ารและสัญญา
ๆ อันเก่ียวเน่ือง
ตตาง ๆ และหล
การติดตอ และ
หนวยงานที่เก่ี
รัพยฯ และมีอํา
พิ่มทุนดังกลา
ยบที่เก่ียวของต

นุมัติดวยคะแน
คะแนนโดยไมนั
ของ ส่ิงที่สงมา
การรับโอนกิจก

สนอขายหุนสา
ยไวชัดเจน 

มทุนในวาระท่ี 
ยหุนใหแกบุคค
าตลาด ตามป
ติจากที่ประชุม
ักทรัพยและตล

CM ที่ปราก
่มทุนของบริษั
สวนการถือหุน
มัญเพิ่มทุน ซึ่ง
ดําเนินการจดท
รและดําเนินกา
ทฯ จํานวน 234

นชําระแลวในคร
ะแลวของบริษั
นสามัญเพิ่มทุน
พิ่มทุนจํานวนดั
บริษัทฯ ใหแกผู
ของหุนท่ีจําหนา

มทุนดังกลาว เ
รหุนสามัญเพิ่ม
ตางๆ ที่เก่ียวข
งกับการจัดสรร
ลักฐานท่ีจําเปน
ะการย่ืนคําขอ
ยวของ และกา
านาจในการดํา
วขางตนไดตา
ตอไป 

นนเสียงขางมา
ับสวนของผูถือห
าดวย 2 (สารส
การทั้งหมดของ

ามัญเพ่ิมทุนข

5 เพื่อรองรับรา
คลในวงจํากัด โ
ประกาศคณะกร
มผูถือหุน และ
าดหลักทรัพยก

ฏรายช่ือตาม สิ
ษัทฯ ใหแกบุคค
น ภายใตกระบ
งจะทําใหผูถือห
ทะเบียนเลิกกิจ
ารแจกจายทรัพ
4,500,000 หุน)

ราวน้ี CM จะเข
ษัทฯ ภายใตกร
ของบริษัทฯ CM
ังกลาวถูกโอนไ
ถือหุนของ CM
ายไดแลวทั้งหม

เชน (1) การกํา
มทุนดังกลาว (2
องกับการจัดส
รหุนสามัญเพิ่ม
นและเก่ียวของ
อนุญาต เอกส
ารนําหุนสามัญ
เนินการอื่นใดอั
ามที่เห็นสมคว

กของจํานวนเสี
หุนที่มีสวนไดเสี
สนเทศรายการไ
ง CM ตามบัญช

ของบริษัทฯ ใ

ายการซ้ือและรั
โดยกําหนดราค
รรมการกํากับต
ะจะตองไดรับก
กอนการเสนอข

ส่ิงที่สงมาดวย

คลในวงจํากัด)
วนการโอนกิจก
หุนของ CM ดั
จการ ดําเนินกร
พยสินใหแกผูถื
)  

ขามาเปนผูถือห
ระบวนการรับโ
M จะดําเนินกา
ไปยังผูถือหุนข

M ไมมีผูถือหุนร
มดของบริษัทฯ ภ

าหนดขอกําหน
2) การเขาเจรจ
สรรหุนสามัญเพิ
มทุนดังกลาว แ
งกับการจัดสรร
สารและหลักฐา
ญเพิ่มทุนของบ
อันจําเปนและส
วร โดยปฏิบัติใ

สียงทั้งหมดขอ
สีย โดยรายช่ือผู
ไดมาซึ่งสินทรัพ
ชี (1)) 

ใหแกบุคคลใน

รับโอนกิจการทั้
คาเสนอขายไวชั
ตลาดทุน ที่ ทจ
การอนุญาตจ
ขาย 

ย 4 (สารสนเท
) จะไดรับหุนส
การท้ังหมดใน
ังกลาวกลายเป
ระบวนการชําร
ถือหุนของ CM

หุนของบริษัทฯ 
โอนกิจการทั้ง
ารจดทะเบียนเลิ
ของ CM อยางไ
รายใดถือหุนใน
ภายหลังการเพิ

นดเงื่อนไขและ
จา ทําความตก
พิ่มทุนดังกลาว
ละ (3) ลงนาม
รหุนสามัญเพิ่ม
านดังกลาวตอ
บริษัทฯ เขาจด
สมควรเก่ียวกับ
ใหเปนไปตาม

งผูถือหุนซึ่งมา
ผูถือหุนที่มีสวน
พยและรายการ

นวงจํากัดโดย

ั้งหมดของ CM
ชัดเจน ในราคา
จ. 72/2558 ซึ่ง
จากสํานักงาน

ทศเก่ียวกับการ
สามัญเพิ่มทุน
วันเดียวกันกับ
ปนผูถือหุนของ
ระบัญชีภายใต
(ซึ่งรวมถึงหุน

ในจํานวนรอย
หมด ซึ่งในวัน
ลิกกิจการ และ
ไรก็ดี ภายหลัง
นจํานวนเทากับ
พิ่มทุนชําระแลว

ะ
ก
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ม
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ทําใหผูถือ
คณะกรรม
หลักทรัพย

การเสนอข
ระบุไวขาง

การลดล

=            

=       2

= 

ราคาตลา
หลักทรัพ
ประชุมวิส
ต้ังแตวันที
ตลาดถัวเ
ดวยปริมา
2559 ถึง
ราคาหุนถั
FIRE ที่ปร

ราคาตลา

ราคาตลา

= (จํานวน

= (350,0

= 2.58 

ภายหลังก
จะไมสงผ
ตลาด 

อหุนของ CM 
มการกํากับตลา
ยเพ่ือครอบงํากิ

ขายหุนสามัญเ
งตนจะมีผลกระ

งของราคาหุน

 ราคาตลาดกอ

2.56 – 2.58

2.56  

รอยละ -0.78

าดกอนการเสน
ยฯ ยอนหลัง 
สามัญผูถือหุน
ที่ 15 สิงหาคม 
เฉล่ียถวงนํ้าหนั
าณการซื้อขายห
 วันที่ 2 กันยา
ถัวเฉลี่ยรายวัน 
รากฎใน SETS

าดหลังเสนอขาย

าดหลังเสนอขาย

นหุนที่ชําระแลว

  (จําน

00,000 x 2.56

(350,000,000

การเสนอขายหุ
ผลใหเกิดการลด

แตละรายจึงไ
าดทุน ที่ ทจ. 1
กิจการ 

เพิ่มทุนเพื่อรอง
ะทบตอผูถือหุน

น (Price Diluti

อนการเสนอขา
     ราคาตลาด

นอขาย อางอิงร
15 วันทําการติ
น คร้ังที่ 1/2559

2559 ถึง 2 กัน
นักตอหุน คํานว
หุนรวม 15 วัน
ายน 2559 โดย
น และปริมาณก
SMART (www.

ย คํานวณจาก

ย 

ว x ราคาตลาด

นวนหุนที่ชําระ

6)+( 234,500,0

0  + 234,500,0

หุนสามัญเพิ่มทุ
ดลงของราคาห

ไมมีหนาที่ในกา
2/2554 เร่ือง ห

งรับรายการซื้อแ
นดังนี้ 

on)  

ย - ราคาตลาด
ดกอนการเสนอ

ราคาซ้ือขายเฉลี
ติดตอกันกอนวั
9 เพื่อขออนุมัติ
นยายน 2559 ซึ
ณจากผลรวมข

นทําการ ซึ่งเปน
ยผลรวมของมูล
การซ้ือขายของห
setsmart.com

ดกอนเสนอขาย

แลว + จํานวน

000 x 2.62)  

000) 

นเพื่อรองรับรา
หุน (Price Dilu

ารทําคําเสนอซื้
หลักเกณฑ เง่ือ

และรับโอนกิจก

ดหลังเสนอขาย
ขาย 

ล่ียถวงน้ําหนัก
วันที่คณะกรรม
ใหบริษัทฯ เสน
ซึ่งจะเทากับ 2.
ของมูลคาการซื้
ชวงเวลาการซื้อ
ลคาการซ้ือขาย
หุนทั้งหมดราย

m) ของตลาดหลั

)+(จํานวนหุนเ

หุนเพิ่มทุน) 

ายการซ้ือและรั
ution) เน่ืองจา

ซื้อหลักทรัพยภ
อนไข และวิธีกา

การทั้งหมดของ

  

กของหุนของบริ
มการมีมติใหเส
นอขายหุนสาม
.56 บาท ซึ่งกา
ซื้อขายรวม 15 
อขายต้ังแตวัน
ยรวม คํานวณจ
ยวัน ตามขอมูล
ลักทรัพยแหงปร

เพิ่มทุน x ราคา

รับโอนกิจการทั้
กราคาเสนอขา

ภายใตประกาศ
ารในการเขาถือ

ง CM ตามท่ี

ริษัทฯ ในตลาด
สนอวาระตอที่
มัญเพิ่มทุน คือ
รคํานวณราคา
วันทําการ หาร
ที่ 15 สิงหาคม
จากผลคูณของ
การซ้ือขายหุน
ระเทศไทย 

าเสนอขาย)  

ั้งหมดของ CM
ายสูงกวาราคา

ศ
อ

ด
ที่
อ
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การลดล

=            

=            

= 

ภายหลังก
จะสงผลใ

การลดล

=  

=       0.1

= 

กําไรตอห
(วันที่ 1 ก
สามัญที่จ

กําไรตอห
(วันที่ 1 ก
90.77 ลา
เพิ่มทุนสํา
ตอหุน ปจ

หมายเหต
ทํารายกา
2558 และ
จากสํานัก
ในนาม บ

งของสัดสวนก

จํานว

จํานวนหุนที่ชาํ

 234,500,000

584,500,000

รอยละ 40.12

การเสนอขายหุ
ใหเกิดการลดลง

งของกําไรตอ

กําไรตอหุน กอ

024 – 0.1553
0.1024 

รอยละ -51.66

หุนกอนเสนอข
กรกฎาคม 2558
จดทะเบียนและ

หุนหลังเสนอข
กรกฎาคม 255
นบาท หารดวย
าหรับการรับโอ
จจุบัน 

ตุ : 1/ จากมติค
ารซื้อและรับโอ
ะงวดหกเดือนป
กงาน ก.ล.ต. ซึ่
บริษัท ดีลอยท 

การถือหุน (C

วนหุนเพิ่มทุน

าระแลว + จําน

หุนสามัญเพิ่มทุ
งของสัดสวนกา

อหุน (Earning 

อนเสนอขาย - ก
   กําไรตอหุน ก

3

6 

ขายของบริษัทฯ
8 – วันที่ 30 มิ
ะชําระแลวเทากั

าย ของบริษัท
58 – วันที่ 30 
ยจํานวนหุนสา
อนกิจการทั้งหม

คณะกรรมการ
อนกิจการท้ังหม
ป 2559 ซึ่งไดรบั
ซงไดแก นายชว
 ทูช โธมัทสุ ไช

ontrol Dilution

นวนหุนเพิ่มทุน

นเพื่อรองรับรา
ารถือหุน (Cont

per Share) 

กําไรตอหุน หลั
กอนเสนอขาย

ฯ คํานวณจาก
ถุนายน 2559)
กับ 350,000,00

ทฯ คํานวณจาก
มิถุนายน 255
มัญที่จดทะเบยี
มดของ CM เทา

บริษัทคร้ังที่ 5/
มด บริษัทฯ ได
บการใหความเ
วาลา เทียนประ
ชยยศ สอบบัญ

n)  

ายการซ้ือและรั
trol Dilution) ใ

ังเสนอขาย  

ก กําไรสุทธิในช
เทากับ 35.82 

00 หุน เทากับ 0

กกําไรสุทธิในช
59) ตามขอมูลง
ยนและชําระแล
ากับ 584,500,0

2559  ซึ่งคณะ
จัดทํางบการเงิ
ชื่อม่ันโดยผูสอ
ะเสริฐกิจ ผูสอบ
ญชี จํากัด  โดย

รับโอนกิจการทั้
ในอัตรารอยละ 

ชวง 4 ไตร
2 ลานบาทหาร
0.1024 บาทตอ

ชวง 4 ไตร
งบการเงินรวม
ลวภายหลังการ
000 หุน เทากับ

ะกรรมการบริษั
งินรวมเสมือนป
อบบัญชีที่ไดรับ
บบัญชีรับอนุญ
ยเสมือนวาบริษ

ั้งหมดของ CM
40.12 

รมาสยอนหลัง
ดวยจํานวนหุน
อหุน 

รมาสยอนหลัง
เสมือน เทากับ
รออกหุนสามัญ
บ 0.1553 บาท

ษัทไดอนุมัติการ
ประจําป 2557
ความเห็นชอบ

ญาตเลขท่ี 4301
ษัทฯ ไดรับเขา

M

ง  
น

ง  
บ 
ญ
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ร
7 
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า
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ความเห็นนคณะกรรมการ

ลงทุนใน 
การเงินแล

งบการเงิ
กิจการทั้ง
งบการเงิน
โดยผูสอบ
กิจ ผูสอบ
จํากัด โด
มกราคม 
บริษัทยอย

ภายหลังก
จะไมสงผ
เสนอขาย
(Earning 

ทั้งนี้ ราย
กําหนดรา
เก่ียวกับก

ร คณะกรร
สามัญเพิ่
ราคาที่ไม
ดังรายละ

คณะกรร
สามัญเพิ่
ผลกระทบ
คณะกรรม
และรับโอ
สิทธิออกเ
ดําเนินธุร
ทั้งดานปร
เปนการเพิ
ธุรกิจและ
ปรึกษางา
รับเหมางา

CM และบริษั
ละผลประกอบก

นรวมเสมือนถู
งหมดของ CM
นรวมเสมือนปร
บบัญชีที่ไดรับค
บบัญชีรับอนุญ
ยเสมือนวาบริษ
2557 เพื่อสะท
ย 

การเสนอขายหุ
ผลใหเกิดการล
ยหุนสามัญเพิ่ม

per Share) ขอ

ละเอียดของก
าคาเสนอขายที
การเสนอขายหุน

มการบริษัทฯ 
มทุนของบริษัท
มมีสวนลดจากร
เอียดขางตน 

มการมีความเ
มทุนในราคาที่
บตอสวนแบงกํา
มการเห็นวา กา
อนกิจการท้ังหม
เสียงของผูถือหุ
กิจเปนผูนําเขา
ระเภทผลิตภัณ
พิ่มศักยภาพกา
ะประเภทผลิตภ
านระบบใหครอ
านงานโครงกา

ษัทยอยทั้งหมด
การรวมของบริ

ถูกจัดทําขึ้นเพื่
ในการประชุม
ระจําป 2557 2
ความเห็นชอบจ
ญาตเลขที่ 4301
ษัทฯ ไดรับเขา
ทอนฐานะทางก

หุนสามัญเพิ่มทุ
ดลงของกําไรต
ทันสําหรับการ
องบริษัทฯ กอน

ารเสนอขายหุ
ที่ไมมีสวนลดจ
นสามัญเพิ่มทุน

เห็นสมควรเส
ทฯ ใหแกบุคคล
ราคาตลาด ตา

เห็นวาเม่ือเปรี
ที่ไมมีสวนลดเพื่
าไรหรือสิทธิออ
ารเสนอขายหุน
มดของ CM ให
หุน เน่ืองจากกา
าและจัดจําหนา
ณฑวิศวกรรมอา
ารเติบโตของรา
ภัณฑของบริษัท
อบคลุมอุตสาห
รติดต้ังใหกับบ ิ

ดแลว ต้ังแตวันท
รษิัทฯ และCM 

อใชประกอบก
คณะกรรมการ
558 และงวดห
จากสํานักงาน 
1 ในนาม บริ
าลงทุนใน CM 
การเงินและผล

นเพื่อรองรับรา
ตอหุน (Earning
รรับโอนกิจการท
นเสนอขายหุนส

นสามัญเพิ่มทุ
ากราคาตลาดป
นของบริษัทฯ ใ

นอใหที่ประชุม
ลในวงจํากัดโด
ามประกาศคณ

รียบเทียบประโ
พื่อรองรับรายกา
อกเสียงของผูถือ
นสามัญเพิ่มทุน
หประโยชนตอผู
ารที่บริษัทฯ ไดกิ
ายผลิตภัณฑที่
าคาร และความ
ยไดใหกับบริษั
ัทฯ รวมไปถึง ก
กรรมที่เก่ียวขอ
ริษัทฯ อีกดวย

ที่ 1 มกราคม 2
และบริษัทยอย

การพิจารณาอ
รบริษัทคร้ังที่ 5/
หกเดือนป 2559
ก.ล.ต. ซึ่งไดแก
ริษัท ดีลอยท ทู
และบริษัทย

ประกอบการรว

ายการซ้ือและรั
g per Shar
ทั้งหมดของ CM
สามัญเพิ่มทุน 

นของบริษัทฯ 
ปรากฏตาม ส่ิง
หแกบุคคลในว

มผูถือหุนพิจาร
ดยกําหนดราคา
ณะกรรมการกําก

โยชนที่ผูถือหุน
ารซ้ือและรับโอ
อหุนหรือกําไรต
นในราคาที่ไมมีส
ผูถือหุนมากกวา
กิจการทั้งหมดข
คลายคลึงและ
มตอเนื่องในกลุ
ัทฯ ในอนาคต 
การขยายฐานล
อง และยังเปนก
โปรดพิจารณา

2557 เพื่อสะ
ย 

อนุมัติรายการซื
/2559 ทั้งนี้ บริ
9 ซึ่งไดรับการใ
ก นายชวาลา 
ทูช โธมัทสุ ไชย
ยอยทั้งหมดแล
วมของบริษัทฯ

รับโอนกิจการทั้
re) เนื่องจากกํา
M มีมูลคาสูงก

ใหแกบุคคลใน
งที่สงมาดวย 

วงจํากัด) 

รณาอนุมัติกา
าเสนอขายไวชั
กับตลาดทุน ที

นจะไดรับจาก
อนกิจการทั้งหม
ตอหุนตามรายล
สวนลดเพื่อรอง
าผลกระทบตอ
ของ CM และ 
ะเสริมกันกับธุร
ลุมลูกคาเปาหม
เน่ืองจากจะเป
ลูกคาในกลุมผู
การเพิ่มความแ
าความเห็นของ

ทอนฐานะทาง

ซื้อและรับโอน
ริษัทฯ ไดจัดทํา
ใหความเชื่อม่ัน
เทียนประเสริฐ
ยยศ สอบบัญชี
ว ต้ังแตวันที่ 1
 และCM และ

ั้งหมดของ CM
าไรตอหุน หลัง
กวากําไรตอหุน

นวงจํากัด โดย
4 (สารสนเทศ

รเสนอขายหุน
ชัดเจนและเปน
ที่ ทจ. 72/2558

การจัดสรรหุน
มดของ CM กับ
ละเอียดขางตน
งรับรายการซื้อ
อการลดลงของ

QIIS ซึ่งมีการ
กิจของบริษัทฯ
มายเดียวกันจะ
ปนการเพิ่มสาย
ผูรับเหมาและที่
แข็งแกรงในการ
คณะกรรมการ

ง

น
า
น
ฐ
ชี 
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หมายเหตุ

วาระที่ 7 

ขอเท็จจรงิ

ความเห็น

หมายเหตุ

วาระที่ 8 

ขอเท็จจรงิ

ความเห็น

งและเหตุผล 

นคณะกรรมการ

งและเหตุผล 

นคณะกรรมการ

บริษัทฯ เ
บริษัทฯ ใ

มติในวาร
ลงคะแนน
9 ของ ส่ิง
ในการรับ

พิจารณา

เพ่ือใหสอ
บริษัทฯ จึ

ชื่อภาษาไ

ชื่อภาษาอ

ชื่อยอหลัก

ร คณะกรรม
ชื่อยอหลัก

มติในวาร
และมีสิทธิ
ไดเสียปรา
เก่ียวโยงข

พิจารณา
กับการแ

เพื่อใหสอ
จึงขอใหที
ดังตอไปนี้

ขอ 1. 
วา “Harn

ทั้งนี้ ใหบ
หนังสือบ ิ
และเพิ่มเติ

ร คณะกรรม
บริคณหส

พิ่มเติมใน ส่ิงที
หแกบุคคลในว

ะนี้จะตองไดรบั
นโดยไมนับสวน
ที่สงมาดวย 2

โอนกิจการท้ังห

าอนุมัติแกไขชื

ดคลองกับการ
งมีความประส

ไทย : “ บริษัท ห

อังกฤษ : Harn 

กทรัพยของบริษ

มการบริษัทฯ เ
กทรัพยดังรายล

ระนี้จะตองไดรับ
ธิออกเสียงลงค
ากฏตามขอ 9 ข
ของบริษัทฯ ใน

าอนุมัติแกไขเ
กไขช่ือบริษัท

อดคลองกับการ
ที่ประชุมพิจารณ
นี้แทน  

ชื่อบริษัท “บริษ
 Engineering 

บุคคลที่ไดรับม
ริคณหสนธิขอ
ติมถอยคําเพื่อใ

มการบริษัทฯ เ
สนธิของบริษัทฯ

ที่สงมาดวย 4

วงจํากัด) 

บการอนุมัติดวย
นของผูถือหุนทีม่ี
2 (สารสนเทศร
หมดของ CM ต

ชื่อบริษัทฯ แล

รปรับโครงสราง
งคที่จะแกไขชื่อ

หาญ เอ็นจิเนีย

 Engineering 

ษัทฯ : “HARN”

เห็นสมควรเสน
ละเอียดขางตน

บการอนุมัติดวย
ะแนนโดยไมนับ
ของ ส่ิงที่สงมา
การรับโอนกิจก

เพ่ิมเติมหนังสื
ทฯ 

รแกไขชื่อบริษัท
ณาแกไขเพิ่มเติม

ษัท หาญ เอ็นจิ
Solutions Pub

มอบหมายจาก
งบริษัทฯ  ตอก
ใหเปนไปตามค

เห็นสมควรเสน
ฯ ขอ 1. เพ่ือใหส

4 (สารสนเทศเก

ยคะแนนเสียงขา
มสีวนไดเสีย โดย
รายการไดมาซึ
ตามบัญชี (1))

ละช่ือยอหลักท

ของบริษัทฯ โด
อบริษัทฯ และชื

ยร่ิง โซลูชั่นส  จํ

Solutions Pub

” 

นอใหที่ประชุมผู
น 

ยคะแนนเสียงไ
บสวนของผูถือห
าดวย 2 (สารส
การทั้งหมดของ

สือบริคณหสน

ัทฯ ตามที่ไดเส
มหนังสือบริคณ

จิเนียร่ิง โซลูชั่น
blic Company

กคณะกรรมกา
กรมพัฒนาธุรกิ
คําส่ังของนายท

นอใหที่ประชุมผู
สอดคลองกับก

ก่ียวกับการเสน

างมากของผูถือห
ยรายชื่อผูถือหุน
่งสินทรัพยและ

ทรัพย  

ดยการซ้ือและรั
ชื่อยอหลักทรัพย

ากัด (มหาชน) 

blic Company

ผูถือหุนพิจารณ

ไมนอยกวาสาม
หุนท่ีมีสวนไดเสี
สนเทศรายการไ
ง CM ตามบัญช

นธิของบริษัท

สนอใหที่ประชุม
ณหสนธิของบริษ

นส จํากัด (มหาช
y Limited” 

ารบริษัทฯ ใหด
กิจการคา กระท
ทะเบียน 

ผูถือหุนพิจารณ
ารแกไขชื่อบริษ

นอขายหุนสาม

หุนซึ่งมาประชุม
นที่มีสวนไดเสีย
ะรายการเก่ียวโ

รับโอนกิจการทั้
ยของบริษัทฯ  

 ” 

y Limited ” 

ณาอนุมัติแกไขชื

มในส่ีของผูถือหุ
สีย โดยรายช่ือผู
ไดมาซึ่งสินทรัพ
ชี (1)) 

ฯ ขอ 1. เพ่ือใ

มพิจาณาในวา
ษัทฯ ขอ 1. โดย

ชน)” และมีชื่อ

ดําเนินการจดท
ทรวงพาณิชย 

ณาอนุมัติแกไขเพ
ษัทฯ ดังรายละ

มัญเพิ่มทุนของ

มและออกเสียง
ยปรากฏตามขอ
โยงของบริษัทฯ

ั้งหมดของ CM
เปนดังนี ้

ชื่อบริษัทฯ และ

หุนซ่ึงมาประชุม
ผูถือหุนที่มีสวน
พยและรายการ

ใหสอดคลอง

าระท่ี 7 ขางตน
ยใหใชขอความ

อภาษาอังกฤษ

ทะเบียนแกไข
มีอํานาจแกไข

พิ่มเติมหนังสือ
เอียดขางตน 

ง
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หมายเหตุ

วาระที่ 9 

ขอเท็จจรงิ

ความเห็น

หมายเหตุ

วาระที่ 1

ขอเท็จจรงิ

 พิจา

งและเหตุผล 

นคณะกรรมการ

 

0

งและเหตุผล 

มติในวาร
และมีสิทธิ
ไดเสียปรา
เก่ียวโยงข

ารณาอนุมัติแก

เพื่อใหสอ
จึงขอใหที
บริษัทฯ โด

ขอบังคบั

จากเดิม 

“ขอ 1.  

แกไขเปน 

“ขอ 1.  

ขอบังคบั

จากเดิม 

“ขอ 2.  

แกไขเปน 

“ขอ 2.  
(มหาชน)”

ร คณะกรร
ขอบังคับข

มติในวาร
และมีสิทธิ
ไดเสียปรา
เก่ียวโยงข

พิจารณา

เพ่ือใหสอ
จึงขอใหที
ส่ิงที่สงม

ระนี้จะตองไดรับ
ธิออกเสียงลงค
ากฏตามขอ 9 ข
ของบริษัทฯ ใน

กไขเพ่ิมเติมข

อดคลองกับการ
ที่ประชุมพิจารณ
ดยใหใชขอควา

บของบริษัทฯ ข

ขอบังคับนี้ใหเรี

ขอบังคับนี้ใหเรี

บของบริษัทฯ ข

คําวา “บริษัท”

คําวา “บริษัท”
” 

รมการบริษัทฯ
ของบริษัทฯ ใน

ระนี้จะตองไดรับ
ธิออกเสียงลงค
ากฏตามขอ 9 ข
ของบริษัทฯ ใน

าอนุมัติแกไขวั

ดคลองกับการ
ที่ประชุมพิจารณ
าดวย 6 (รายล

บการอนุมัติดวย
ะแนนโดยไมนับ
ของ ส่ิงที่สงมา
การรับโอนกิจก

อบังคับของบ

รแกไขชื่อบริษัท
ณาแกไขเพิ่มเติ
ามดังตอไปนี้แท

ขอ 1. 

รียกวาขอบังคับ

รียกวาขอบังคับ

ขอ 2. 

” ที่ใชในขอบังคั

” ที่ใชในขอบัง

ฯ เห็นสมควรเ
นเร่ืองชื่อบริษัทฯ

บการอนุมัติดวย
ะแนนโดยไมนับ
ของ ส่ิงที่สงมา
การรับโอนกิจก

วัตถุประสงคข

รปรับโครงสราง
ณาแกไขเพิ่มเติ
ละเอียดการแก

ยคะแนนเสียงไ
บสวนของผูถือห
าดวย 2 (สารส
การทั้งหมดของ

บริษัทฯ ในเรื่อ

ทฯ ตามที่ไดเสน
ติมขอบังคับของ
ทน 

บของบริษัท ไฟ

บของบริษัท หา

คับนี้ใหหมายถึง

งคับนี้ใหหมายถึ

สนอใหที่ประ
ฯ ดังรายละเอยี

ยคะแนนเสียงไ
บสวนของผูถือห
าดวย 2 (สารส
การทั้งหมดของ

ของบริษัทฯ 

ของบริษัทฯ โด
ติมวัตถุประสงค
ไขเพิ่มเติมวัตถุ

ไมนอยกวาสาม
หุนท่ีมีสวนไดเสี
สนเทศรายการไ
ง CM ตามบัญช

องช่ือบริษัทฯ 

นอใหที่ประชุม
งบริษัทฯ ขอ 1

ฟรวิคเตอร จํากัด

าญ เอ็นจิเนียร่ิง

ง บริษัท ไฟรวคิ

ถึง บริษัท หาญ

ชุมผูถือหุนพิจ
ดขางตน 

ไมนอยกวาสาม
หุนท่ีมีสวนไดเสี
สนเทศรายการไ
ง CM ตามบัญช

ดยการซ้ือและรั
คของบริษัทฯ โ
ถประสงคของบ ิ

มในส่ีของผูถือหุ
สีย โดยรายช่ือผู
ไดมาซึ่งสินทรัพ
ชี (1)) 

มพิจารณาในวา
 และขอ 2 ซึ่งเ

ัด (มหาชน)” 

ง โซลูชั่นส จํากั

คเตอร จํากัด (ม

ญ เอ็นจิเนียร่ิง โ

จารณาอนุมัติ

มในส่ีของผูถือหุ
สีย โดยรายช่ือผู
ไดมาซึ่งสินทรัพ
ชี (1)) 

รับโอนกิจการทั้
โดยมีรายละเอีย
บริษัทฯ) 

หุนซ่ึงมาประชุม
ผูถือหุนที่มีสวน
พยและรายการ

าระที่ 8 ขางตน
ก่ียวของกับช่ือ

กัด (มหาชน)” 

มหาชน)” 

โซลูชั่นส จํากัด

แกไขเพิ่มเติม

หุนซ่ึงมาประชุม
ผูถือหุนที่มีสวน
พยและรายการ

ั้งหมดของ CM
ยดปรากฏตาม

ม
น
ร

น
อ

ด 

ม

ม
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ร
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ความเห็น

หมายเหตุ

วาระที่ 1

ขอเท็จจรงิ

ความเห็น

หมายเหตุ

วาระที่ 1

ขอเท็จจรงิ

นคณะกรรมการ

 

1

งและเหตุผล 

นคณะกรรมการ

 

2

งและเหตุผล 

ร คณะกรรม
บริษัทฯ ดั

มติในวาร
และมีสิทธิ
ไดเสียปรา
เก่ียวโยงข

พิจารณา
กับการแ

เพ่ือใหสอ
ที่ 10 ขาง
เพ่ือใหสอ

จากเดิม 

“ขอ 3. วัต

แกไขเปน 

“ขอ 3. วัต

ทั้งนี้ ใหบ
วัตถุประส
มีอํานาจแ

ร คณะกรรม
บริคณหส

มติในวาร
และมีสิทธิ
ไดเสียปรา
เก่ียวโยงข

พิจารณา
การกําหน

จากการที
ไดมีการเ
พิจารณา
ดังตอไปนี้

มการบริษัทฯ เห
ดังรายละเอียดข

ระนี้จะตองไดรับ
ธิออกเสียงลงค
ากฏตามขอ 9 ข
ของบริษัทฯ ใน

าอนุมัติแกไขเ
กไขวัตถุประส

ดคลองกับการ
งตน จึงขอใหที
ดคลองกับการ

ตถุประสงคของ

ตถุประสงคของ

บุคคลที่ไดรับม
สงคและหนังสือ
แกไขและเพิ่มเติ

มการบริษัทฯ เ
สนธิของบริษัทฯ

ระนี้จะตองไดรับ
ธิออกเสียงลงค
ากฏตามขอ 9 ข
ของบริษัทฯ ใน

าอนุมัติเปล่ียน
นดกรรมการผู

ที่มีการซ้ือและรั
เสนอชื่อบุคคล
าเปล่ียนแปลงจ
นี้เปนกรรมการข

ห็นสมควรเสนอ
ขางตน 

บการอนุมัติดวย
ะแนนโดยไมนับ
ของ ส่ิงที่สงมา
การรับโอนกิจก

เพ่ิมเติมหนังสื
สงคของบริษทั

รแกไขวัตถุประส
ที่ประชุมพิจาร
รเพ่ิมเติมวัตถุป

งบริษัท มีจํานว

งบริษัทมีจํานวน

มอบหมายจาก
อบริคณหสนธิข
ติมถอยคําเพื่อใ

เห็นสมควรเสน
ฯ ขอ 1. เพ่ือใหส

บการอนุมัติดวย
ะแนนโดยไมนับ
ของ ส่ิงที่สงมา
การรับโอนกิจก

นแปลงจํานวน
ผูมีอํานาจลงน

รับโอนกิจการทั้
ลเขารวมเปนก
จํานวนกรรมก
ของบริษัทฯ เพ่ิ

อใหที่ประชุมผูถื

ยคะแนนเสียงไ
บสวนของผูถือห
าดวย 2 (สารส
การทั้งหมดของ

สือบริคณหสน
ทฯ 

สงคของบริษัทฯ
ณาแกไขเพิ่มเ
ระสงคในการป

น 43 ขอ รายล

น 55 ขอ รายละ

กคณะกรรมกา
ของบริษัทฯ  ตอ
ใหเปนไปตามคํ

นอใหที่ประชุมผู
สอดคลองกับก

ยคะแนนเสียงไ
บสวนของผูถือห
าดวย 2 (สารส
การทั้งหมดของ

นกรรมการขอ
นามผูกพันบรษิ

ั้งหมดของ CM
กรรมการใหม
การจาก 7 ทาน
มเติม 

ถือหุนพิจารณา

ไมนอยกวาสาม
หุนท่ีมีสวนไดเสี
สนเทศรายการไ
ง CM ตามบัญช

นธิของบริษัท

ฯ ตามท่ีไดเสน
ติมหนังสือบริค
ประกอบกิจการ

ละเอียดตามแบ

ะเอียดตามแบบ

ารบริษัทฯ ใหด
อกรมพัฒนาธุร
คําส่ังของนายท

ผูถือหุนพิจารณ
ารแกไขชื่อบริษ

ไมนอยกวาสาม
หุนท่ีมีสวนไดเสี
สนเทศรายการไ
ง CM ตามบัญช

งบริษัทฯ การ
ษัทฯ 

M ตามรายละเอี
 จํานวน 3 ทา
น เปน 10 ทาน

าอนุมัติแกไขวัต

มในส่ีของผูถือหุ
สีย โดยรายช่ือผู
ไดมาซึ่งสินทรัพ
ชี (1)) 

ฯ ขอ 3. เพ่ือใ

นอใหที่ประชุมพิ
คณหสนธิของ
รของบริษัทฯ เป

บบ บมจ. 002 ที

บ บมจ. 002 ที่

ดําเนินการจดท
รกิจการคา กระ
ทะเบียน 

ณาอนุมัติแกไขเพ
ษัทฯ ดังรายละ

มในส่ีของผูถือหุ
สีย โดยรายช่ือผู
ไดมาซึ่งสินทรัพ
ชี (1)) 

รแตงตั้งกรรม

อียดที่ปรากฏขา
าน ดังน้ัน จึงข
น โดยเสนอให

ตถุประสงคของ

หุนซ่ึงมาประชุม
ผูถือหุนที่มีสวน
พยและรายการ

ใหสอดคลอง

พิจาณาในวาระ
บริษัทฯ ขอ 3.
ปนดังนี้ 

ที่แนบ” 

แนบ” 

ทะเบียนแกไข
ะทรวงพาณิชย

พิ่มเติมหนังสือ
เอียดขางตน 

หุนซ่ึงมาประชุม
ผูถือหุนที่มีสวน
พยและรายการ

การใหม และ

างตน และ CM
ขอใหที่ประชุม
หแตงต้ังบุคคล

ง

ม
น
ร
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ะ
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ข
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ความเห็น

หมายเหตุ

วาระที่ 1

หมายเหตุ

นคณะกรรมการ

 

3 

ตุ 

1. นายว

2. นายธ

3. นายส

ทั้งนี้ คณะ
เปนผูมีค
ดําเนินงา
บริษัทมห
และตลาด
รายละเอยี

นอกจากน
ขางตน จึ
หนังสือรับ

กรรมการ

จากเดิม 

“นายภาค
กรรมการ

แกไขเปน 

“นายวิรัฐ
นางวลีรัต

ร คณะกรรม
กรรมการข
บริษัทฯ ดั

มติในวาร
ลงคะแนน
9 ของ ส่ิง
ในการรับ

พิจารณา

ในการเสน
ไมนอยกว
ผูถือหุนพิ

วสันต นันทขวา

ธรรมนูญ ตรีเพ็

สุพจน เธียรวุฒิ

ะกรรมการไดพิ
วามรูความสา
านของบริษัทฯ
าชนจํากัด พ.ศ
ดหลักทรัพย พ.
ยดปรากฏตาม

นี้ เพื่อใหสอดค
งขอใหที่ประชุ
บรอง ดังตอไปนี้

รผูมีอํานาจลง

คภูมิ วองไพฑู
สองในส่ีคนลงน

 

ฐ สุขชัย นายว
น เช้ือบุญชัย ก

มการบริษัทฯ เ
ของบริษัทฯ กา
ดังรายละเอียดข

ะนี้จะตองไดรบั
นโดยไมนับสวน
ที่สงมาดวย 2

โอนกิจการท้ังห

าเรื่องอ่ืน ๆ (ถ

นอวาระอ่ืน ๆ น
วาหนึ่งในสามข
จารณาเร่ืองอื่น

าง 

พ็ชร  

ฒ ิ

พิจารณาคุณสม
ามารถ ประส
ฯ ตลอดจนมีคุณ
ศ. 2535 (รวมท้
.ศ. 2535 (รวม
 ส่ิงที่สงมาดว

คลองกับการเป
มพิจารณาเปลี
นี้  

งนามแทนบริษ

รย นายวิรัฐ สุ
นามรวมกัน” 

วสันต นันทขว
กรรมการสองใน

เห็นสมควรเสน
ารแตงต้ังกรรมก
ขางตน 

บการอนุมัติดวย
นของผูถือหุนทีม่ี
2 (สารสนเทศร
หมดของ CM ต

ถามี) 

นอกเหนือจากว
ของจํานวนหุน
นนอกเหนือจาก

มบัติของบุคคล
บการณ และ
ณสมบัติและไ
ทั้งที่ไดมีการแก
มทั้งที่ไดมีการแ
วย 7 (ขอมูลเก่ีย

ปล่ียนแปลงกร
ล่ียนแปลงกรรม

ษัทฯ  

สุขชัย นางสิริม

วาง นายธรรม
นหาคนลงนาม

นอใหที่ประชุมผู
การใหม และก

ยคะแนนเสียงขา
มสีวนไดเสีย โดย
รายการไดมาซึ
ตามบัญชี (1))

วาระท่ีกําหนดใ
นที่จําหนายไดแ
กที่กําหนดไวใน

ลดังกลาวขางต
ความเชี่ยวชา
ไมมีลักษณะตอ
กไขเพิ่มเติม) แล
แกไขเพิ่มเติม) 
ยวกับกรรมการ

รรมการบริษัทฯ
มการผูมีอํานา

มา เอี่ยมสกุลรั

มนูญ ตรีเพ็ชร
รวมกัน” 

ผูถือหุนพิจารณ
ารกําหนดกรรม

างมากของผูถือห
ยรายชื่อผูถือหุน
่งสินทรัพยและ

ในหนังสือเชิญป
แลวทั้งหมดสนั
นหนังสือเชิญปร

ตนแลวเห็นวา บ
าญอันเปนประ
องหามตามพร
ละพระราชบัญ
ตลอดจนประก
รใหม) 

ฯ ตามรายละเอี
จลงนามแทนบ

รัตน  นางวลีรัต

ร นางสิริมาเอี

ณาอนุมัติเปล่ียน
มการผูมีอํานาจ

หุนซึ่งมาประชุม
นที่มีสวนไดเสีย
ะรายการเก่ียวโ

ประชุม จะตอง
นับสนุน เพื่อบร
ระชุม 

บุคคลดังกลาว
ะโยชนตอการ
ระราชบัญญัติ
ญัติหลักทรัพย
กาศท่ีเก่ียวของ

อียดที่นําเสนอ
บริษัทฯ ฯ ตาม

ตน เชื้อบุญชัย

อี่ยมสกุลรัตน

นแปลงจํานวน
จลงนามผูกพัน

มและออกเสียง
ยปรากฏตามขอ
โยงของบริษัทฯ

งมีคะแนนเสียง
รรจุใหที่ประชุม

ว
ร
ติ
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เวลา 14.0
ถนนพระร

โปรดกรอ
มอบฉันท
(Custodian

และมีควา
ใหแกกรร
แบบ ข. ห
(ขอมูลเก่ีย

ประชุมผูถื
การเขารว
ถือหุน โดย

ณ หองวา
หวยขวาง

(Record 
หลักทรัพ
วันที่ 4 ตุล

จึงขอเรียนเชิญ
00 น. ณ หองว
ราม 9 เขตหวย

ผูถือหุนทานใด
กรายละเอียด 
ทะแบบ ก. หรือ
n) ในประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อเปนก
ามประสงคจะม
มการอิสระของ
หรือแบบ ค.) ม
ยวกับกรรมการ

ทั้งนี้ ขอใหผูถื
ถือหุนของบริษัท
วมประชุมผูถือห
ยมีรายละเอียด

ในการนี้ บริษั
าสนา 6 – 7 ช้ัน
 กรุงเทพมหาน

อนึ่ง บริษัทฯ 
Date) ใน

ยและตลาดหล
ลาคม 2559 

ญทานผูถือหุนข
วาสนา 6 – 7
ขวาง กรุงเทพม

ดประสงคที่จะ
และลงนามในห
อแบบ ข. หรือแ
ยเปนผูรับฝากแล

การรักษาสิทธิแ
มอบฉันทะใหกร
งบริษัทฯ โดยใช
มอบฉันทะใหก
รอิสระท่ีบริษัทฯ

อหุนศึกษาคํา
ทฯ ตาม ส่ิงที่ส
หุนของบริษัทฯ)
ดตาม ส่ิงที่สงม

ษัทฯ จะเปดให
ัน 3 โรงแรมโก
นคร 

กําหนดวันกํา
นวันที่ 3 ตุลาค
ลักทรัพย พ.ศ.

ของบริษัทฯ เขา
7 ชั้น 3 โรงแร
มหานคร ปราก

ะมอบฉันทะให
หนังสือมอบฉัน
แบบ ค.) (แบบ
ละดูแลหุน) 

และผลประโยช
รรมการอิสระข
ชหนังสือมอบฉั
รรมการอิสระข
ฯ กําหนดใหเปน

ชี้แจงวิธีการม
สงมาดวย 9 (คํ
) โดยบริษัทฯ จ
มาดวย 8 (ขอบ

ทานผูถือหุนแ
ลเดน ทิวลิป ซ

าหนดรายชื่อผู
คม 2559 และกํ

 2535 (รวม

ารวมประชุมวิส
รมโกลเดน ทิว
ฏตาม ส่ิงที่สง

หบุคคลอื่นเขาร
นทะแบบ ก. หรื
บ ค. ใชเฉพาะก

ชนของผูถือหุน
ของบริษัทฯ  เขา
ฉันทะแบบ ข. ต
ของบริษัทฯ ดัง
นผูรับมอบฉันท

มอบฉันทะ การ
คําชี้แจงวิธีการม
จะดําเนินการปร
บังคับของบริษทั

และผูรับมอบฉั
ซอฟเฟอริน กรุง

ผูถือหุนที่มีสิท
กําหนดวันรวบ
มทั้งที่ไดมีการ

สามัญผูถือหุนค
ลิป ซอฟเฟอรีน
มาดวย 14 (แ

รวมประชุม แล
รือแบบ ข. หรือ
กรณีผูถือหุนเป

นในกรณีที่ผูถือห
าประชุมและออ
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ประธาน
350,000,
249,688,

ของจํานว

จําหนายไ
มอบฉันท
นับรวมกัน
2559 ในเ

บริหารทั่ว
ผูบริหารที

| เอกสารปร

ส
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ดร. ถกล นั
ที่ประชุม กล
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1. ดร.ถกล
2. นายภาค
3. นายวิรัฐ
4. นางวลีรตั
5. นางสิริมา
6. ดร.โสตถิ

ะกอบการประช

รายง

วัน เวลา  :

สถานที่ :  หอง
ขที่ 92 ซ.แสงแจ

นันธิราภากร  ป
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อหุน  และได
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ล ดังนี้ 

ประชุม จํานว
ากร 
รย 

ย 
ลรัตน 
าส 

อหุนคร้ังที่ 1/25

ชมุสามัญผูถือห
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น 
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 คิดเปนรอยละ
รประชุมผูถือหุ
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กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุมเนื่องจากติดภารกิจในตางประเทศ 
1. นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ผูสอบบัญชีของบริษัท 

1. นายประวิทย  วิวรรณธนานุตร และทีมงานผูสอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นายสมยศ สุธีรพรชัย สํานักกฎหมาย วายูแอนดพารทเนอรส จํากัด 
ผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมประชุม  

1. นายประชา พรอมพรชัย ผูอํานวยการสายงานขายโครงการ 
2. นายสุชาติ สุวัฒโนดม ผูอํานวยการสายงานขายปโตรเคมีคอล 
3. นายรัตนพันธ  มุขหริวัฒนานนท ผูอํานวยการสายงานขาย
4. นายวิศิษฏ  วชิรลาภไพฑูรย ผูอํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน 

หลังจากนั้น นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท  ไดชี้แจงหลักเกณฑ  ขั้นตอนการประชุม  การลงคะแนน และ
กติกาการนับคะแนนเสียงตอที่ประชุม  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังน้ี  โดยเสนอผานคณะกรรมการ
บริษัทลวงหนา ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่เวปไซต www.firevictor.co.th และนําสง
รายละเอียดไดทางไปรษณียถึงบริษัท  ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เพื่อใหคณะกรรมการอิสระ
พิจารณากล่ันกรอง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยเร่ืองที่ผาน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทจะบรรจุเปนวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนทานใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมเขามา

2. เปดโอกาสใหผูถือหุนจัดสงคําถามลวงหนาสําหรับการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนผานทางเว็บไซต
www.firevictor.co.th  ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2559 เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหารของ
บริษัท ไดรวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมสามัญผูถือหุน  ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอคําถาม
ลวงหนาเขามาแตอยางใด

3. กรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนในคร้ังนี้  จํานวน  2  ทาน  ไดแก ดร.
ถกล  นันธิราภากร  และ ดร.โสตถิธร  มัลลิกะมาส  ซึ่งประวัติโดยสังเขปปรากฏตามเอกสารแนบทาย 4 ใน
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน

4. ผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะท่ีไดรับมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
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 ประสงคจะสอบถามรายละเอียดสําหรับวาระที่เก่ียวของ  โปรดรอใหประธานฯ  
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานฯ ไดชี้แจงรายละเอียดดังกลาวใหครบถวนกอน แลวจึงยกมือขึ้นเพื่อ
ถามคําถาม  โดยรอใหประธานฯ หรือผูไดรับมอบหมายจากประธานฯ  เชิญมาท่ีไมโครโฟน  เม่ือผูถือหุน 
หรือผูรับมอบฉันทะไดมาที่ไมโครโฟนแลว  โปรดแจงช่ือ– สกุล พรอมทั้งระบุวาทานเปนผูถือหุน หรือผูรับ
มอบฉันทะ กอนถามคําถาม หากคําถามท่ีจะสอบถามไมเก่ียวของกับวาระน้ัน   โปรดสอบถามในวาระท่ี 8 
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

6. การลงมติใด ๆ จะตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  ยกเวน
วาระท่ี 2 ซึ่งเปนวาระเสนอเพื่อทราบ จะไมมีการลงมติในวาระน้ี  สวนวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง โดยตองผานอนุมัติดวยคะแนนเสียง ไม
นอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  

และในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ  
บริษัทไดจัดใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง ตอ 1 หุน ในแตละวาระหลังจากที่ประธานฯ ไดชี้แจงและตอบขอ
สงสัยแลว  ใหผูถือหุน รวมถึงผูรับมอบฉันทะ ลงมติในบัตรลงคะแนน เห็นดวย   ไมเห็นดวย   หรืองดออก
เสียง  ทานประธานจะถามวาผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะทานใดที่ ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหทานยก
มือขึ้น  และสงบัตรลงคะแนนใหเจาหนาท่ีของบริษัท เพื่อนับคะแนนเสียงที่ใชเปนมติที่ประชุม  ทั้งนี้ ผูถือ
หุน หรือผูรับมอบฉันทะที่ไมไดยกมือ หรือ ไมไดสงบัตรลงคะแนน  รวมทั้งบัตรเสีย   ใหถือวาเปนการเท
คะแนนเสียงที่เห็นดวยท้ังหมด   การนับคะแนนเสียง จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงหัก
ออกจากคะแนนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุม สวนท่ีเหลือจะถือเปนคะแนนสวนท่ีเห็นดวยในวาระน้ัน ๆ    

พรอมทั้งอธิบายตัวอยางของบัตรเสีย ซึ่งไดแก การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกวา 1 ตัวเลือก การ
เปล่ียนการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยการขีดฆาการลงคะแนนเดิมออก แตไมมีการลงลายมือช่ือ
กํากับ  และ/หรือ การไมลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนน เปนตน 

7. สําหรับผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะทานใด ประสงคจะกลับกอนการประชุมจะเสร็จส้ิน  หรือ ไมอยูในหอง
ประชุมในวาระใดๆ  ทานสามารถใชสิทธิของทานไดโดยสงบัตรลงคะแนนลวงหนาใหกับเจาหนาที่ของบริษัท 

8.  เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ  หลังจากจบการประชุมผูถือหุนท่ีลงคะแนนเห็นดวย กรุณา
สงคืนบัตรลงคะแนนใหเจาหนาท่ีของบริษัท หรือหยอนลงตูรับบัตรลงคะแนน ที่อยูดานหนาประตูทางออก
หองประชุม เพ่ือใหบริษัทจัดเก็บเปนหลักฐานตอไป 

9.  ในการประชุมคร้ังนี้  บริษัทไดเรียนเชิญ นายสมยศ  สุธีรพรชัย  ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท  เขารวมเปน
สักขีพยานในการตรวจนับคะแนน  และเชิญชวนอาสาสมัครที่เปนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ  เขารวมอีก 1 
ทาน   หากทานใดที่ยินดีอาสา ขอเชิญยกมือ พรอมกับแจงชื่อและนามสกุล  ซึ่งนางสาวไพลิน วองประชานุ
กูล ผูถือหุน บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  ไดเสนอช่ือตนเอง  และนางวรินกาญจน ธีระอัมรานนนท 
กลาวขอบคุณผูถือหุน และเชิญเปนสักขีพยานในการรวมตรวจนับคะแนนที่ที่นั่งโตะแถวหนาของที่ประชุม 
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หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับการลงคะแนน
เสียง  และเม่ือไมมีผูซักถามขอมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมเร่ิมพิจารณาตามวาระการประชุม  โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558   

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา บริษัท ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุม
เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยไดมีการจัดทํารายงานการประชุมฯ และไดสงใหกระทรวงพาณิชยภายในเวลาท่ีกําหนด  
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  ที่เก่ียวของกับวาระการ
ประชุมที่กําลังพิจารณา   เม่ือไมมีผูใดซักถาม  และแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงเสนอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง
ในวาระน้ี  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุม เม่ือ
วันที่ 24 เมษายน 2558 ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 249,826,459 100.00
ไมเห็นดวย - -
งดออกเสียง - -

วาระที ่2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558 

ประธานฯ  แจงวาบริษัทไดจัดสงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558 ใหผูถือหุนในรูปแบบ CD-ROM   
พรอมหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น   จึงขอให นายวิรัฐ  สุขชัย กรรมการผูจัดการ เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายวิรัฐ  สุขชัย  ไดกลาวตอท่ีประชุมวา สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมคอยดีนัก อยางไรก็ดี บริษัท 
มีรายไดจากการขายและบริการ ในป 2558 มูลคารวม 567.54 ลานบาท ลดลง 4.50 ลานบาทเม่ือเทียบกับป 2557 โดยมี
รายไดจากงานขายสินคา มูลคา 473.41 ลานบาท และจากงานติดต้ังโครงการระบบดับเพลิง มูลคา 94.13 ลานบาท จะ
เห็นไดวา รูปแบบการขายสินคาของบริษัทมีการเปล่ียนรูปแบบจากการขายเฉพาะตัวสินคา เปนการขายงานโครงการมาก
ขึ้น  โดยสัดสวนรายไดจากการขายสินคาในป 2558 คิดเปนรอยละ 81.21 ลดลงรอยละ 6.13 เม่ือเทียบกับป 2557 
สัดสวนรายไดจากงานติดต้ังโครงการ คิดเปนรอยละ 16.15 เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.44  เม่ือเทียบกับป 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 ยังมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะ
ลงทุนในโครงการใหมๆ 

หลังจากน้ันนายวิรัฐ สุขชัย ไดแนะนําสินคาและบริการของบริษัท ซึ่งมีทั้งสินคาท่ีบริษัทเปนตัวแทนจําหนาย
แตเพียงผูเดียวหรือมีหลายตัวแทนในประเทศไทย  ซึ่งเปนสินคาท่ีไดรับการยอมรับในประเทศ และสินคาท่ีเปนตราสินคา
ของบริษัทเอง เชน VALTEC, SPARK, GUARDIAN  นอกจากนี้บริษัทยังคัดสรรสินคาใหม ๆ เขามาจําหนายอยางตอเน่ือง 
ไดแก ตราสินคา GKB  ซึ่งเปนกลอง CCTV จากประเทศไตหวัน ตราสินคา SIEX ซึ่งเปน  กลองตรวจจับสัญญาณความ
รอนและอุปกรณดับเพลิงอัตโนมัติจากประเทศสเปน   

บริษัทมีเปาหมายการเติบโตในป 2559 เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 จากป 2558 โดยแบงเปนการขายในกลุมสินคา
วาลวอุปกรณระบบดับเพลิง สุขาภิบาล และปรับอากาศ คิดเปนรอยละ 67 และกลุนงานติดต้ังโครงการระบบดับเพลิง คิด
เปนรอยละ  33  โดยสินคาที่บริษัทจําหนายนั้น เปนสินคาที่มีนวัตกรรมใหม ๆ  มีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ มีความ
หลากหลาย ครบวงจร  มีสต็อคสินคาพอเพียงตอความตองการของลูกคา เนนการใหบริการออกแบบงานโครงการดับเพลิง
ที่เปนมาตรฐานสากล และมีกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อกระตุนยอดขายอยางตอเนื่อง 

บริษัทมีกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ คือ ขยายสาขาในตางจังหวัด ขยายกลุมลูกคาในอุตสาหกรรมปโตรเคมี  
ขยายงานดานการออกแบบติดต้ังระบบดับเพลิง รวมถึง การใหบริการตรวจสอบอุปกรณระบบดับเพลิง  นอกจากน้ัน
บริษัทยังมุงเนนในการเติบโต โดยเพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคาอยางตอเนื่อง  ลงทุนในกิจการอื่นที่เก่ียวของกับงาน
ระบบวิศวกรรม และขยายกิจการไปยังประเทศใกลเคียง เชน การวางแผนรวมลงทุนในประเทศกัมพูชา เปนตน 

ประธานฯ  เชิญผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ  ที่เก่ียวของกับวาระการ
ประชุมที่กําลังพิจารณา 
 นายชยุต จึงภักดี  ผูถือหุน : มาดวยตนเอง  มีคําถาม  2  ขอ  และนายวิรัฐ  สุขชัย  กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจง
ตามลําดับ ดังนี้ 
คําถามขอที่ 1. การสต็อคสินคาที่จําหนายไมไดหรือ Dead Stock นั้นมีมากนอยเพียงใด คิดเปนก่ีเปอรเซ็น  

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

คําถามขอที่ 2.      บริษัทมีแผนจะขยายกิจการไปในประเทศเมียนมาร หรือไม 

คําตอบ ปจจุบัน บริษัทเตรียมไปลงทุนในประเทศกัมพูชา เน่ืองจากมีพันธมิตร และมีโอกาสเติบโตสวน
ประเทศลาว และเมียนมาร  นั้น ยังไมมีความพรอมทั้งดานบุคลากร และมีความเสี่ยงในขั้นตอน
ตาง ๆ ของประเทศนั้น ๆ เชน ไมสามารถเปดธุรกิจ Trading ในประเทศเมียนมารได อยางไรก็ดี
บริษัทยังมีการขายสินคาไปยังประเทศดังกลาวอยูในปจจุบัน 

  เม่ือไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยเพิ่มเติม  เนื่องจากเปนวาระการ
ประชุมเพื่อทราบ  จึงไมมีการลงมติในวาระน้ี   ประธานฯ จึงเสนอใหผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท  

มติที่ประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558 
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วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป 2558 ของบริษัท  ส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ  ขอให นางวลีรัตน  เช้ือบุญชัย   กรรมการ กรรมการบริหาร และผูชวยกรรมการผูจัดการ  เปนผูนํา
เสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 

นางวลีรัตน  เช้ือบุญชัย  นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมวา  บริษัทไดจัดทํางบการเงิน ประจําป 2558 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 แลวเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาแลวเห็นวา 
ถูกตอง ครบถวน ตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองท่ัวไป  จึงขอเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ืออนุมัติงบการเงิน 
ประจําป 2558 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัท ไดรับรองแลว ตามท่ีปรากฏอยูในรายงาน
ประจําป หัวขอ “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุน พรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมคร้ังนี้  โดยสรุปไดดังนี้ 

 ฐานะทางการเงิน  ในป 2558 เทียบกับป 2557
สินทรัพยรวม 569.01    ลานบาท    ลดลง   จากป  2557 0.59% 
หนี้สินรวม 117.21    ลานบาท    เพ่ิมขึ้น  จากป  2557 4.80% 
สวนของผูถือหุน 451.80    ลานบาท    ลดลง   จากป  2557 1.90% 

 งบกําไรขาดทุน  ในป 2558 เทียบกับป 2557
รายไดจากการขายและบริการ 567.54 ลานบาท    ลดลง   จากป  2557  0.79% 
ตนทุนขายและบริการ  425.79 ลานบาท    เพ่ิมขึ้น  จากป  2557  0.89% 
กําไรขั้นตน   141.75 ลานบาท    ลดลง   จากป  2557  5.49% 
คาใชจายในการขายและบริหาร 100.55 ลานบาท    เพ่ิมขึ้น  จากป  2557 20.02% 
รายไดอื่น   15.41 ลานบาท    เพ่ิมขึ้น  จากป  2557      35.29% 
กําไรสุทธิ   46.20 ลานบาท    ลดลง    จากป  2557 23.77% 
กําไรตอหุน    0.13 บาท 
มูลคาที่ตราไว    0.50 บาทตอหุน 

ประธานฯ  เชิญผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ  ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ  ที่เก่ียวของกับวาระการ
ประชุมที่กําลังพิจารณา 

 นายชยุต จึงภักดี  ผูถือหุน : มาดวยตนเอง  มีคําถาม  1  ขอ  และนายวิรัฐ  สุขชัย  กรรมการผูจัดการ ไดเรียนชี้แจง 
ดังนี้ 

คําถามขอที่ 1 มีการเตรียมความพรอมของความผันผวนอัตราแลกเปล่ียนอยางไร  ถาคาเงิน US$ ขึ้นไปถึง 1 
US$  ตอ 40 บาท  บริษัทจะไดกําไรหรือขาดทุนอยางไร  

คําตอบ   บริษัทมีการซื้อเงินลวงหนาไวอยางตอเน่ือง ต้ังแตไดรับ Invoice  นอกจากอัตราแลกเปล่ียนแข็งคา
อยางตอเนื่อง  อาจมีผลกระทบตอกําไรได  เนื่องจากบริษัทขายสินคาขามป หรือสงมอบมากกวา 6 
เดือน  อยางไรก็ดีบริษัทมีสต็อคสินคารองรับงานที่จะสงมอบไวแลวดวย  ซึ่งหากอัตราแลกเปล่ียน
คอย ๆ แข็งคาขึ้น  บริษัทก็จะปรับราคาสินคาขึ้น   
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   เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ  จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาออก
เสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2558 ของบริษัท  ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558  ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
(ในระหวางการประชุมวาระน้ี  มีผูถือหุน เขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย จํานวน 57,392 หุน) 
  

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 249,883,551 99.9999 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 300 0.0001 

 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการกําหนดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 
2558 

ประธานฯ  นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม ดังนี้  บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผล ไมนอยกวา รอยละ 40 
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหลังหักสํารองตามกฎหมายแลว 

บริษัทไดมีการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายยกมา  จํานวน 9,530,259.68 บาท (เกาลานหาแสนสาม
หม่ืนสองรอยหาสิบเกาบาทหกสิบแปดสตางค) และ ในป 2558  บริษัทไดจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย อีกรอยละ 5 
ของกําไรสุทธิประจําป 2558  เปนจํานวนเงิน  2,310,157.29 บาท (สองลานสามแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงรอยหาสิบเจ็ดบาท
ย่ีสิบเกาสตางค)  ทําใหบริษัทมีเงินทุนสํารองตามกฎหมายรวม 11,840,416.97 บาท (สิบเอ็ดลานแปดแสนส่ีหม่ืนส่ีรอย
สิบหกบาทเกาสิบเจ็ดสตางค) 

 ป 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินจํานวน 46,203,145.74 บาท (ส่ีสิบหกลานสองแสนสามพันหน่ึง
รอยส่ีสิบหาบาทเจ็ดสิบส่ีสตางค)  ดังน้ัน  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  และปดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายชื่อ 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  ที่เก่ียวของกับวาระการ
ประชุมที่กําลังพิจารณา  เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรและการกําหนดจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงาน ประจําป 2558  ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 249,883,851 99.9999 

ไมเห็นดวย - -

งดออกเสียง 300 0.0001 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 17  กําหนดวา “ในการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําปทุกคร้ัง  กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา  ถาจํานวนกรรมการ
จะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)”  ซึ่งปจจุบันบริษัทมีกรรมการ
ทั้งส้ิน 7 คน โดยในป 2559 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน  3  ทาน ดังนี้ 

1) นายวิรัฐ สุขชัย  ตําแหนง กรรมการผูจัดการ  

2) นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย  ตําแหนง กรรมการบริษัท 

3)  นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน ตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทไดเปดโอกาสใหผู ถือหุนรายยอย นําเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผานทางเว็บไซต 
www.firevictor.co.th  เพ่ือรับการแตงต้ังเปนกรรมการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558  ปรากฏวา มีผูถือหุนไดนําเสนอช่ือ
บุคคลเขามาเพื่อรับการพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 จํานวน 1 ทาน และ
คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑที่บริษัท
ไดกําหนดไว พบวา  ไมผานเกณฑการพิจารณาดังกลาว  ทั้งน้ี บริษัทไดแจงผลการพิจารณา พรอมเหตุผลแกผูเสนอ  เพื่อ
ทราบผานทาง e-Mail หลังการประชุมคณะกรรมการเรียบรอยแลว   

เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ประธานฯ จึงขอใหกรรมการทั้ง 2 ทาน ออกจากหองประชุม
ในระหวางการพิจารณาวาระน้ี  พรอมทั้งแจงใหที่ประชุมทราบวานางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน ติดภารกิจตางประเทศ  
ทําใหไมสามารถเขารวมการประชุมในคร้ังนี้   

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดรวมหารือ  รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเปน
รายบุคคล กลาวคือ ตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามแนวทางการพิจารณา สรรหา
บุคคลเปนกรรมการ โดยไดรวมพิจารณาคุณสมบัติดานตางๆ  ทั้งความเหมาะสม  คุณวุฒิ  ประสบการณและความ
เช่ียวชาญ  รวมไปถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมาแลว เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน 
พิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ตองออกตามวาระกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกวาระ  ไดแก 

1) นายวิรัฐ สุขชัย
2) นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย
3) นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน
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โดยมีรายละเอียดประวัติ  ผลงาน  แตละทานตามเอกสารแนบทาย  2   ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุน พรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้   และบุคคลดังกลาว เปนผูมีความรู ความสามารถ อันจะเปนประโยชนและชวยสนับสนุนธุรกิจ
ของบริษัทประสบความสําเร็จตอไป  ในสวนของกรรมการอิสระของบริษัท  กรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือกลับเขาดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการอิสระ  คือ นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน  ซึ่งมีคุณสมบัติเปน กรรมการอิสระ ตามคํานิยามของ
กรรมการอิสระท่ีบริษัท กําหนดไว ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 3  

เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้ จึงใครขอผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ลงคะแนนเลือกต้ัง
กรรมการเปนรายบุคคลในบัตรลงคะแนน  โดยขอเร่ิมการเลือกต้ังกรรมการทานแรก คือ 

5.1 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายวิรัฐ   สุขชัย  กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 
 ประธานฯ กลาวถึงประวัติและผลการปฏิบัติงานของนายวิรัฐ สุขชัย  โดยสังเขป  และเชิญผูถือหุน หรือผูรับ
มอบฉันทะ ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ  เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ จึง
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายวิรัฐ   สุขชัย กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ
บริษัท อีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
  

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 163,393,317 65.39 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 86,500,834  34.61 

 
5.2   พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นางวลีรัตน  เช้ือบุญชัย  กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการบริษัท อีก

วาระหนึ่ง 
 ประธานฯ กลาวถึงประวัติและผลการปฏิบัติงานของนางวลีรัตน เชื้อบุญชัย โดยสังเขป  และเชิญผูถือหุน 
หรือผูรับมอบฉันทะ ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ   เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม  
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางวลีรัตน  เชื้อบุญชัย กลับเขาดํารงตําแหนง 
กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 243,861,069 97.59 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 6,033,082 2.41 
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5.3   พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน  กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ
อิสระ  อีกวาระหนึ่ง 
 ประธานฯ กลาวถึงประวัติและผลการปฏิบัติงานของนางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน โดยสังเขป  และ เชิญผู
ถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ  เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม  
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน  กลับเขาดํารงตําแหนง 
กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 249,893,851 99.9999 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 300 0.0001 

จากนั้น ประธานฯ ไดเชิญกรรมการท้ัง 2 ทาน กลับเขาหองประชุมอีกคร้ังหนึ่ง เพ่ือรวมพิจารณาในวาระท่ีเหลือ 

 นางสาว ปยมาศ  จรัสโรจนังกูร อาสาพิทักษสิทธ์ิผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  มีคําถาม  1  ขอ  และ
ประธานฯ  ไดเรียนช้ีแจง ดังนี้ 

คําถามขอที่ 1 ขอตรวจสอบจํานวนหุนของนายวิรัฐ สุขชัย และนางวลีรัตน เช้ือบุญชัย เน่ืองจากคะแนนสวนที่ออก
เสียงไมตรงกับจํานวนหุนของแตละทานที่แสดงบน Power Point   

คําตอบ    บริษัทไดตรวจสอบจํานวนคะแนนเสียงในวาระ 5.1 สวนที่งดออกเสียงท้ังหมด 86,500,834 เสียง เปน
เสียงของนายวิรัฐ 86,500,534 เสียง และผูถือหุนอีก  1 ทาน จํานวน 300 เสียง   

สําหรับผลการตรวจสอบการลงคะแนนวาระ 5.2 จํานวนคะแนนเสียงสวนท่ีงดออกเสียงทั้งหมด 
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
รวมประชุมผูถือหุนคร้ังนี้  ซึ่งนายวิรัฐ และนางวลีรัตน  มีจํานวนหุนเพิ่มขึ้นจากวันปดสมุดทะเบียนใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2558   เน่ืองจากไดรับหุนจากโครงการ EJIP ของบริษัท   

 และเม่ือไมมีผูซักถามขอมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหเชิญนายวิรัฐ สุขชัย และนางวลีรัตน เช้ือบุญชัย  กลับ
เขามาในหองประชุม  เพ่ือดําเนินการประชุมในวาระถัดไป 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สําหรับป 2559 

ประธานฯ ขอให นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน   กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร  นําเสนอ
รายละเอียดตอที่ประชุม 
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นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับบริษัท ขอท่ี 30  บริษัทมีนโยบาย
กําหนดใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูทําหนาท่ีพิจารณา กล่ันกรองการสรรหากรรมการ และการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริษัท  โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ ความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ และการ
จายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ซึ่งเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดและประเภทอุตสาหกรรมใกลเคียงกันแลว
เห็นวา  ควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะ
เร่ือง สําหรับป 2559  ซึ่งไดผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

คาตอบแทนกรรมการ 
ป  2559 

(ปที่เสนอ) 
ป  2558 

1. โบนัสคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษทัทุกทาน
รวมกัน ไมเกิน 2,000,000 

บาท 

งดจายโบนัส
คณะกรรมการบริษัท

2. คาเบ้ียประชุมกรรมการ
-  ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง 15,000 บาท/ครั้ง 

 -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั้ง 15,000 บาท/ครั้ง 
-  กรรมการบริษัท / กรรมการ

ตรวจสอบ 
10,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง 

ทั้งนี้ คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ในป  2559  กรรมการที่มีสิทธิไดรับ  ไดแก  กรรมการที่ไมไดเปนพนักงาน
ของบริษัท  

และเน่ืองจาก ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558  เม่ือวันท่ี 24 เมษายน  2558  มีมติอนุมัติการจาย
โบนัสคณะกรรมการบริษัทประจําป 2558  ในอัตรารอยละ 15 ของกําไรสุทธิสวนที่เกินกวากําไรสุทธิสูงสุดในอดีตที่ผานมา 
ซึ่งในป 2558 มีกําไรสุทธิลดลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงงดจายโบนัสคณะกรรมการบริษัทประจําป 2558 

ประธานฯ ไดเชิญผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ  ที่เก่ียวของกับวาระ
การประชุมท่ีกําลังพิจารณาเพิ่มเติม 

เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาออก
เสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่อง สําหรับป 2558  ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
ดังนี้ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 210,988,331 84.43 

ไมเห็นดวย - -

งดออกเสียง 38,905,820 15.57 
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หลังจากที่ที่ประชุมไดออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 7 เสร็จส้ินแลว  ประธานฯ ขอใหตรวจสอบการลงคะแนนเสียง สําหรับ
วาระท่ี 6  อีกคร้ัง  เนื่องจากวาระน้ี มีกรรมการหลายทานเปนผูมีสวนไดเสีย  ซึ่งบริษัทขอใหงดออกเสียง เพื่อใหมีความ
โปรงใสในการออกเสียงสําหรับวาระน้ี  โดยขอใหที่ปรึกษากฎหมาย เปนผูชี้แจงเพิ่มเติม  นายสมยศ สุธีรพรชัย  ชี้แจงวา ผู
ถือหุนที่เปนกรรมการ  ไมไดเปนผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษ เน่ืองจากเปนการอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการ  โดยปกติ
กรรมการมีหนาที่ตองทํางานโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนหลัก  และขอบังคับตามกฎหมายและ
ตองไดรับคาตอบแทน อีกท้ังกฎหมายก็ไดอนุญาตใหผูถือหุนท่ีเปนกรรมการสามารถลงคะแนนเสียงในเรื่องการแตงต้ัง
กรรมการใหแกตนเองได 

 นางสาว ปยมาศ  จรัสโรจนังกูร อาสาพิทักษสิทธ์ิผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  จึงไดสอบถามเพิ่มเติม 
และประธานฯ  ไดเรียนช้ีแจง ดังนี้ 

คําถามขอที่ 1 จากผลคะแนนในวาระท่ี 5  คุณวิรัฐ และคุณวลีรัตน นามีหุนรวมกัน 92,533,316 หุน  แตเสียงท่ีงด
ออกเสียงในวาระ 6 รวมกันมีเพียง 38,905,820 เสียง   

คําตอบ    บริษัทไดชี้แจงวากรรมการท่ีงดออกเสียงในวาระน้ี คือ นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตนและนายภาคภูมิ  วอง
ไพฑูรย  โดยทั้งสองทานมีเสียงรวมกัน 38,905,520 เสียง  และและเปนคะแนนเสียงของผูถือหุนอีก 1 
รายจํานวน 300 เสียง จึงรวมกันเทากับ 38,905,820 เสียง    

  ประธานฯ กลาวเพ่ิมเติมวา กรรมการบริหารท่ีเปนพนักงานบริษัทจะไมไดรับคาตอบแทน (เบี้ย
ประชุม) และตามที่ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงวา เปน ผูมีสวนไดเสียโดยทางออม  แตเพ่ือความโปรงใส 
บริษัท จึงขอใหแสดงผลคะแนนเปน งดออกเสียง 

เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนกลับไปพิจารณาวาระท่ี 7 
ตอไป 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี  ประจําป  2559 

ประธานฯ ขอให  นางวลีรัตน  เชื้อบุญชัย  นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 

นางวลีรัตน  เช้ือบุญชัย  นําเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 51 และ 52  ซึ่ง
กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป แตงต้ังผูสอบบัญชีทุกป โดยท่ีประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชีผูซึ่งออกไป
นั้น กลับเขารับตําแหนงอีกก็ได และใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชีควรไดรับ 

 
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นตรงกันวา  ผูสอบบัญชีของบริษัท  ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพอิสระ มีสวน

สําคัญในการชวยสรางความเช่ือม่ันตอขอมูลที่กิจการเปดเผยได  มีการปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสม มีความเปนอิสระตอ
การปฏิบัติหนาท่ี ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัทหรือผูถือหุนใหญแตอยางใด    ทั้งนี้ ไดรวมพิจารณาอยางถ่ี
ถวนแลววา เห็นสมควรใหมีการเปล่ียนแปลง ผูสอบบัญชีในป 2559  เพ่ือสรางความเชื่อม่ันจากผูลงทุนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศใหมีมากขึ้น โดยการคัดเลือกจากผูสอบบัญชีรายใหม จํานวน 2 ราย โดยใชเกณฑการพิจารณา ดังนี้  

1.  ชื่อเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบบัญชี  โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

2.  ความเปนอิสระตอการปฏิบัติหนาที่ และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี 
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3.  คุณภาพของงานสอบบัญชี 
4.  ความรู  ความชํานาญของผูสอบบัญชี 
5.  คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 
6.  การใหบริการอื่น และการตอบสนองความตองการของลูกคา 

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผู
ถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท ในป 2559  เน่ืองจากผูสอบบัญชีจากบริษัทดังกลาว  ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือผูถือหุนใหญ
แตอยางใด  โดยมีความเปนอิสระตอการปฏิบัติหนาที่ พรอมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม และตรงตามเกณฑการพิจารณา
ของบริษัท  จึงเสนอใหที่ประชุมแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่ง
ประกอบดวย 

1. นายชวาลา      เทียนประเสริฐกิจ       ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   4301 
2. ดร. ศุภมิตร     เตชะมนตรีกุล            ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   3356 
3. นายชูพงษ       สุรชูติกาล                  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   4325 
4. นางนิสากร      ทรงมณี                     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   5035 

โดยผูสอบบัญชีดังกลาวคนหนึ่งคนใดเปนผูลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท  
ประจํา ป  2559  และรายงานสอบทานรายไตรมาส ต้ังแตไตรมาส 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. 

1. คาสอบบัญชี (Audit Fee)   

 -  ประจําป (บาท/ป) 610,000 400,000 
 -  รายไตรมาส (บาท/ไตรมาส) 220,000 200,000 

2. คาบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 0 0 

รวมคาตอบแทนผูสอบบัญชี (บาท/ป) 1,270,000 1,000,000 

 
ทั้งนี้ บริษัทไมมีบริษัทยอย / บริษัทรวมที่ตองมีการตรวจสอบ 

 ประธานฯ ไดเชิญผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ  ที่เก่ียวของกับวาระ
การประชุมท่ีกําลังพิจารณาเพิ่มเติม 
 นางสาว ปยมาศ  จรัสโรจนังกูร อาสาพิทักษสิทธ์ิผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  มีคําถาม  1  ขอ  และ
นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย  ไดเรียนช้ีแจง ดังนี้ 

คําถาม ขอทราบสาเหตุที่คาสอบบัญชีงบประจําปสูงขึ้นเกิน 50% กลาวคือจาก 400,000 บาท เปน 
610,000 บาท   
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คําตอบ    เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายท่ีจะลงทุนในตางประเทศ จึงเลือกผูสอบบัญชีที่มีสาขาสอบบัญชีใน
ตางประเทศ  คาสอบบัญชีจึงสูงขึ้น  ประธานฯ กลาวเพ่ิมเติมวา การเลือกใชบริษัทสอบบัญชีเดียวกัน
จะทําใหสะดวกเม่ือมีการ Consolidate  งบการเงิน  ซึ่งคาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับ Big 4 ก็จะ
สูงขึ้นกวาบริษัทสอบบัญชีทั่วไปอยูแลว   

 เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาออก
เสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี  ประจําป  2559 
ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 249,893,851 99.9999 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 300 0.0001 

วาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

ประธานฯ แถลงตอท่ีประชุมวา  หากทานผูถือหุนรายใดมีคําถาม หรือตองการแสดงความคิดเห็นตอ
คณะกรรมการ  ขอเรียนเชิญทานซักถามไดในวาระน้ี 

ทั้งนี้  บริษัท ไดประกาศในเว็บไซตของบริษัท เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระอ่ืนๆ ตอที่ประชุมผูถือหุน 
นอกเหนือจากวาระตางๆ ที่กําหนดไว ลวงหนากอนการประชุม  ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระอ่ืนๆ มายังบริษัท 
ทั้งนี้ การเสนอเร่ืองอื่นๆ นั้น จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายดวย 

 

 นางสาว ปยมาศ  จรัสโรจนังกูร  อาสาพิทักษสิทธ์ิผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  มีคําถาม  1  ขอ  และ
นายวิรัฐ สุขชัย  ไดเรียนช้ีแจง ดังนี้ 

คําถาม ขอทราบความคืบหนาของการเขารวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการเขารวมตอตานการทุจริต  
เน่ืองจากบริษัทยังไมมีการประกาศเจตนารมยหรือเซ็น MOU แตอยางใด 

คําตอบ   ในปที่ผานมา บริษัทฯ สนับสนุนใหกรรมการหลายทานเขาอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for 
Executive Program (ACEP)  จากสถาบัน IOD  ซึ่งบริษัทมีความเห็นวาจะเขารวมโครงการ  แตคง
ตองอาศัยเวลาเพ่ือเตรียมตัวซักระยะหนึ่ง  เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งเขาตลาดหลักทรัพยมาเพียง 1 ป  
อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีการประกาศนโยบายภายในบริษัท เพื่อส่ือสารใหพนักงานรับทราบ  
ประธานฯ ไดกลาวเพิ่มเติมวา ไดใหแนวทางแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ในการเขารวม
โครงการ  เนื่องจากประธานฯ มาจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ซึ่งเปนผูรวมกอต้ังโครงการนี้  จึง
พยายามผลักดันใหเกิดขึ้น คาดวานาจะเปนปนี้หรือปหนานาจะสามารถประกาศแสดงเจตนารมณ
ได อยางไรก็ดี การทํางานอยางโปรงใสและการตอตานการทุจริต  เปนนโยบายท่ีบริษัทให
ความสําคัญในอันดับตนๆ อยูแลว 
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 นายชยุต จึงภักดี  ผูถือหุน : มาดวยตนเอง  มีคําถาม  1  ขอ  และนายวิรัฐ  สุขชัย  กรรมการผูจัดการ ไดเรียนชี้แจง 
ดังนี้ 
คําถาม  โครงการที่ใหพนักงานซื้อหุนบริษัท หรือ EJIP ยังทําตอเนื่องอยูหรือไม 

คําตอบ   โครงการ EJIP  ที่เปดใหพนักงานซ้ือหุนบริษัท  และบริษัทสมทบเงินอีกสวนหนึ่งใหพนักงานยัง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  โครงการนี้มีอายุ 5 ป ปจจุบันผานมา 1 ป  มีพนักงานใหมเขารวม
โครงการอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน  

 นางสาว ปยมาศ  จรัสโรจนังกูร  อาสาพิทักษสิทธ์ิผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  มีคําถาม  3  ขอ  และ
บริษัทฯ   ไดเรียนช้ีแจงตามลําดับ ดังนี้ 

คําถามขอที่ 1 SG&A ของบริษัทจะคงที่เทากับป 2558  หรือเปน รอยละของยอดขาย  ถาป 2559 ต้ังเปาวาจะ
เติบโตขึ้น 20% SG&A จะสูงขึ้นตามยอดขายหรือเปนอัตราเทากับป 2558 คือ ประมาณรอยละ 17 
ของยอดขาย 

คําตอบ   นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย  ใหรายละเอียดวา อัตรา SG&A ป 2558 คิดเปนรอยละ 17.7 ของยอดขาย 
และป 2557 คิดเปนรอยละ 14.60 ของยอดขาย ซึ่งในป 2558  ทั้ง อัตรารอยละและยอดเงินสูงขึ้น
เม่ือเทียบกับป 2557  เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายกิจการ ทําใหตองทบทวนรายไดของ
พนักงานใหสามารถแขงขันได  โดยมีการปรับฐานเงินเดือนของพนักงานเกาเพิ่มขึ้น  พรอมทั้งมีการ
จางพนักงานใหมเพ่ิมขึ้นดวย  นอกจากนี้บริษัทยังไดปรับปรุงระบบ ERP สงผลให คาใชจายสวนนี้
เพ่ิมขึ้นทั้งจํานวนเงินและอัตรารอยละของยอดขาย   หากยอดขายสูงขึ้น  SG&A อาจสูงขึ้นในดาน
จํานวนเงิน แตอัตราคงไมเทากับป 2558 เน่ืองจากมีคาใชจายที่เปนคาใชจายคงที่ (Fixed cost) อยู
บางสวน 

คําถามขอที่ 2 Gross Profit Margin (GP) ของการขายสินคาและงานขายติดต้ังโครงการนั้นเปนสัดสวนก่ี %  ในป 
2558 GP ลดลงจาก 26% เหลือ 25%   สวนหนึ่งเกิดจากเงินบาทออนคา ทําใหตนทุนเพิ่มขึ้น หรือ
งานติดต้ังโครงการมี Margin นอยกวาการขายสินคา  เนื่องจากเห็นวายอดขายงานติดต้ังโครงการ
มีจํานวนเงินสูงขึ้น 

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

 
คําถามขอที่ 3 ภาวการณแขงขันในปจจุบัน เพิ่มขึ้นหรือลดลงเปนอยางไร  และยอดขายที่จะโตขึ้น 20% นั้นมา

จากงานติดต้ังโครงการ แสดงวายอดขายในประเทศจะคงที่หรืออยางไร 
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าวะเศรษฐกิจที
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รบริษัท ขอขอ
 ผูบริหาร  และ
นักงาน   จะมุง
ตอผูมีสวนไดเสีย

 

อหุนคร้ังที่ 1/25

ายจากการประ
ที่ไมคอยดีนักใน
รอยละ 3-5 สว
ษัทฯ คาดวาจะไ
อบ 2 ป  ประกอ
สูบนํ้าดับเพลิง 
รใหม ๆ ก็ยังใก
อื่น ๆ ซึ่งบริษัทมี

ฉันทะ ซักถามร
านฯ  กลาวขอข
านมา และตอง

บพระคุณผูถือ
ะพนักงานที่ให
งมั่นพัฒนาองค
ยทุกๆ ฝาย   

............
        (ดร
 

............
   (นางวริ
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ะเมินสภาพตลา
นรอบ 2 ปที่ผา
นยอดขายงาน
ไดรับงานใหม ๆ
อบกับบริษัทนํ
 โดยภาพรวมภ
ลเคียงกับปที่ผ
มโีอกาส จึงไดต้ั

รายละเอียดแล
ขอบคุณผูถือหุ
ขออภัยเปนอย

อหุน  ลูกคา  คูค
การสนับสนุนบ
คกรใหเติบโตอ
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รนกาญจน  ธีระ
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นมา ทําใหบริษ
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าสินคาใหม ๆ 
ภาวะเศรษฐกิจ
านมา หรือเพิ่ม
ต้ังเปาการเติบโต

ละขอสงสัยตาง
หนที่ใหความสน
างย่ิง  สําหรับข
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เขามาจําหนา
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ขอขัดของใดๆ 

ทางธุรกิจ  และ
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ายใตหลักการก

ธานในที่ประชุม

นทึกการประชุม
 

งมาดวย  1 

ตาง ๆ  เปน
การเติบโต
ละ 20 นั้น 
มปโตรเคมี
ยเพิ่ม เชน 
รางก็ยังไม

5 บริษัทจึง
อยละ 20 

 เม่ือไมมีผู
ประชุมและ

 ก็ตาม อัน

ะผูมีสวนได
ใหมั่นใจวา
กํากับดูแล

ม 

ม 
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สารสนเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากดั (มหาชน) 
ในการรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด ตามบัญชี (1) 

6 กันยายน 2559 

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 5/2559 เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2559 ไดมีมติ
อนุมัติใหบริษัทฯ ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด (“CM”) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงทรัพยสิน หนี้สิน  
สัญญาอื่น ๆ ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึงสิทธิประโยชนทั้งหมดที่มีในสินทรัพย 
และหุนสามัญในบริษัท คิว ทู เอส จํากัด (“QIIS”) ซึ่งเปนบริษัทยอยซ่ึงถือหุนโดย CM ในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ 
QIIS  ภายใตกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer) (รวมเรียกวา “กิจการทั้งหมดของ CM”) โดยมูลคาซื้อและ
รับโอนกิจการท้ังหมดของ CM จะเทากับ 614,390,000 บาท และบริษัทฯ จะชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการของ CM 
เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณจาก หุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทฯในคร้ังนี้ หารดวยหุน
สามัญท่ีออกและชําระแลวของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน(234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67) โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62 
บาทตอหุน (“รายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM”)   

การเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ถือเปนการไดมาซึ่งกิจการท้ังหมดของบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และเขาขายเปนรายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยประเภทที่ 4 หรือการเขาจดทะเบียนหลักทรัพยโดยทางออม (Backdoor Listing) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 156.29 
ตามเกณฑกําไรสุทธิ 

นอกจากนี้ รายการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM และการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเขาทํารายการซื้อ
และรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ยังเขาขายเปนการเขาทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 146.14 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจงรายละเอียดของรายการดังกลาวตามที่กําหนดในประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไปและประกาศ
รายการที่เก่ียวโยงกัน ดังตอไปนี้ 

1) วัน/ เดือน/ ปที่ทํารายการ

ภายหลังไดรับอนุมัติเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกันจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 ซึ่งจะประชุม
ในวันที่ 1พฤศจิกายน  2559 และเม่ือไดมีการดําเนินการตางๆ ตามที่กําหนดเปนเงื่อนไขบังคับกอนตามที่ไดระบุในขอ 11 
ครบถวนแลว 
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2) คูสัญญาที่เกี่ยวของ 

ผูรับโอน : บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)   

ผูโอน :  บริษัท ชิลแมทช จํากัด 

3) รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
ลักษณะความสัมพันธ 

กับบริษัทฯ 1/ 

CM 2/ 

การดํารงตาํแหนง สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 

1.นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน 3/  กรรมการบริษัทฯ 

 ผูถือหุนใหญ ในสัดสวน
รอยละ 10.02 

 ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม 

 ผูถือหุนใหญ ถือหุนใน 
CM รอยละ 12.27 

2. นายเจน ชาญณรงค              ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 
9.71 

 นองชายของนางสิริมา 
เอี่ยมสกุลรัตน 

-   ผูถือหุนใหญ ถือหุนใน 
CM รอยละ 26.98 

3. บริษัท ไนซ โนเบิล จํากัด 4/     ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 
9.43 

-  ผูถือหุนใหญ ถือหุนใน 
CM รอยละ 17.18 

4.นางประยูรศรี ชาญณรงค 4/    ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 
0.27  

 มารดาของนางสิ ริมา 
เอี่ยมสกุลรัตน 

-  โปรดพิจารณาหมายเหตุ
ขอที่ 4 

5.นางสาวนพพร ชาญณรงค      ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 
0.08  

 นองสาวของนางสิริมา 
เอี่ยมสกุลรัตน  

-  ผูถือหุนใหญ ถือหุนใน 
CM รอยละ 12.27 

6. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร           ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 
1.44  

 เปนบุคคลที่จะไดรับการ
เสนอช่ือใหเปนกรรมการ
ของบริษัทฯ 

 กรรมการ  ผูถือหุนใหญ ถือหุนใน 
CM รอยละ 6.7 
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บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
ลักษณะความสัมพันธ 

กับบริษัทฯ 1/ 

CM 2/ 

การดํารงตาํแหนง สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 

7. นายวสันต นันทขวาง  เปนบุคคลที่จะไดรับการ
เสนอช่ือใหเปนกรรมการ
ของบริษัทฯ 

 ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม 

ผูถือหุนใหญ ถือหุนใน 
CM รอยละ 12.00 

8. นายสุพจน เธียรวุฒิ  เปนบุคคลที่จะไดรับการ
เสนอช่ือใหเปนกรรมการ
ของบริษัทฯ 

 กรรมการ - 

หมายเหตุ:     1/ ขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุน บริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 
2/ ขอมูลรายช่ือผูถือหุน CM ตามบัญชีรายช่ือผูถือหุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 และ CM เปนผูถือหุนใหญของ QIIS 
โดยถือหุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS 
3/ นามสกุลเดิม คือ ชาญณรงค 
4/ Nice Noble Limited เปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําหนาที่ดูแลกอง
มรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค โดยมีนางประยูรศรี ชาญณรงค เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของกองทรัสตดังกลาว 

4) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ  

4.1) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ จะซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM โดยมูลคาของกิจการท้ังหมดของ CM จะเทากับ 614,390,000 บาท และ
บริษัทฯ จะชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยกําหนด
ราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ หุนละ 2.62 บาท ตามอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการของ CM เทากับ 
0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณจากหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทฯในคร้ังนี้ หารดวย หุนสามัญ
ที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน (234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67) หรือคิดเปนรอยละ 40.12 ของทุนชําระแลวของ
บริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชําระแลวในคราวน้ี รวมเปนมูลคาท้ังส้ิน 614,390,000 บาท เพื่อเปนการตอบแทนการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ CM ซึ่งเปนการชําระคาโอนกิจการท้ังหมดของ CM ดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชําระดวยเงินสด ทั้งนี้ ผูถือ
หุนของ CM ที่ปรากฏรายชื่อในสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัด (ส่ิงที่สงมาดวย 
4) (“ผูถือหุนของ CM”)  จะไดรับหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวตามสัดสวนการถือหุนภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดในวัน
เดียวกันกับวันที่ CM ไดรับหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจะทําใหผูถือหุนของ CM ดังกลาวกลายเปนผูถือหุนของบริษัทฯ (โดย CM จะดําเนินการ
จดทะเบียนเลิกกิจการ ดําเนินกระบวนการชําระบัญชีภายใตกระบวนการเลิกกิจการและดําเนินการแจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหุนของ 
CM (ซึ่งรวมถึงหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน)) (“การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนของ CM 

ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด”) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในขั้นตอนที่ 1 ดานลาง    

ภายหลังจากที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการทํารายการดังกลาว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2559 กิจการท้ังหมดของ CM มีทั้งในสวนทรัพยสินและหนี้สิน ประกอบดวย  
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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 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS  

ทั้งนี้ ภายหลังการเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM แลว บริษัทฯ จะเปนผูถือหุนใน QIIS รอยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนของ QIIS และบริษัทฯ จะดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุนใน QIIS โดยการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ QIIS ซึ่ง
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงทรัพยสิน หน้ีสิน สัญญาอื่นๆ ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ ที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของ QIIS 
รวมถึงสิทธิประโยชนทั้งหมดที่มีในสินทรัพย ภายใตกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ CM และ QIIS จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน ภายหลังจากที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ โดยมีลําดับการเขา
ทํารายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 

1.4 CM จะโอนกิจการท้ังหมดซ่ึงรวมถึงหุน QIIS ใหบริษัทฯ โดยมูลคาของกิจการท้ังหมดของ CM เทากับ 614,390,000 
บาท 

1.5 บริษัทฯ จะชําระคาโอนกิจการดังกลาวใหแก CM ดวยหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 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 จะไดรับปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ใหแกบุคคลในวงจํากัด 

ขั้นตอนที่ 2  

ภายหลังการเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM แลว บริษัทฯ จะเปนผูถือหุนใน QIIS ในสัดสวนรอยละ 100 
ของทุนจดทะเบียนของ QIIS โดยภายหลังจากท่ี CM จดทะเบียนเลิกกิจการแลว QIIS ในฐานะบริษัทยอยของบริษัทฯ จะโอน
กิจการทั้งหมดใหแกบริษัทฯ และ เม่ือ QIIS ไดโอนกิจการทั้งหมดใหแกบริษัทฯ แลว QIIS จะจดทะเบียนเลิกกิจการและเขาสู
กระบวนการชําระบัญชีตอไป  
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4.2) การคํานวณขนาดของรายการ 

4.2.1)  รายการไดมาซึ่งสินทรัพย 

การเขาทํารายการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM เขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 4 หรือการเขาจด
ทะเบียนหลักทรัพยโดยทางออม (Backdoor Listing) ตามที่กําหนดในประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงเม่ือคํานวณตามเกณฑ
ตาง ๆ ที่กําหนดโดยใชมูลคาสูงสุดท่ีคํานวณไดจากหลักเกณฑใดเกณฑหน่ึง โดยอางอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ ส้ินสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2559 พบวามีขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 156.29 ตามเกณฑกําไรสุทธิ บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีตองเปดเผยสารสนเทศการ
ทํารายการของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และดําเนินการตาง ๆ รวมถึงการดําเนินการ 
ดังตอไปนี้ 

 ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ไดรับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยฯ เก่ียวกับการรับหลักทรัพยใหมตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยการรับ
หุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

 แตงต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทําหนาที่ตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงการใหความเห็นตามท่ีกําหนดในประกาศรายการ
ไดมาหรือจําหนายไปและประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการแตงต้ังบริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จํากัด 
เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทําหนาท่ีตาง ๆ ภายใตประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไปและประกาศรายการท่ี
เก่ียวโยงกัน 

การคํานวณขนาดของรายการที่จะไดมาซ่ึงสินทรัพย โดยอางองิจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที ่ 30 มิถุนายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้  

1. มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA ของเงินลงทุนใน CM x สัดสวนที่ไดมาหรือจําหนายไป) 

NTA ของบริษัทฯ 

= 45.29% 

2. กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน (กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของเงินลงทุนใน CM x สัดสวนท่ีซื้อหรือขาย) 

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษัทฯ 

= 156.29% 

3. มูลคารวมของส่ิงตอบแทน มูลคารายการที่จายหรือไดรับ 

  สินทรัพยรวมของบริษัทจดทะเบียน 

= 116.44% 

4. มูลคาหุนทุนที่บริษัทจดทะเบียน
ออกเพ่ือชําระคาสินทรัพย 

จํานวนหุนทุนที่บริษัทออกเพื่อชําระคาสินทรัพย 

จํานวนหุนที่ชําระแลวของบริษัท 

= 67.00% 
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4.2.2)  รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

รายการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM และการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอน
กิจการท้ังหมดเพื่อชําระเปนคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดจาก CM เขาขายเปนการทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ 
ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 146.14 ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งสูง
กวา 20 ลานบาท หรือมากกวารอยละ 3.00 ของ NTA บริษัทฯ จึงตองขออนุมัติการเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันจากที่ประชุมผูถือหุน 
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวน
ของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย และจัดทํารายงานการเปดเผยสารสนเทศของรายการดังกลาว   

NTA ของบริษัทฯ และ CM ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ปรากฎดังนี้  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ลานบาท) บริษัทฯ งบการเงินรวมของ CM  

สินทรัพยรวม  527.64 341.71 

หัก : สินทรัพยที่ไมมีตัวตน (12.21) (18.89) 

หัก : หนี้สินรวม (95.02) (132.40) 

หัก : สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม - - 

สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 420.41 190.42 

5) รายละเอียดของทรัพยสินที่จะไดมา 

ภายหลังจากที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการทํารายการดังกลาว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM 
ภายใตกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer)  

5.1) รายละเอียดของ CM  

(1) ขอมูลการประกอบธุรกิจ 

วันจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 13 พฤษภาคม 2531 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจนําเขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบทําความเย็น 
และระบบปรับอากาศ รวมท้ังใหคําปรึกษาและออกแบบหองเย็น 

ที่ต้ังสํานักงาน 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 เช้ือบุญชัย กรรมการ 

4. นาย วสันต นันทขวาง กรรมการ 

5. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการ 

6. นางดนูนาถ สุวรรณานนท กรรมการ 

7. นางสาวผกาวลี เจียรสวัสด์ิวัฒนา กรรมการ 

8. นายสุพจน เธียรวุฒิ กรรมการ 
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 (3) ผูถือหุนของ CM 

รายชื่อผูถือหุนของ CM ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 ปรากฎดังนี้ 

 รายชื่อผูถือหุนของ CM  จํานวนหุน รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด 

1.  นามสกุลชาญณรงค  1/   

 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 

2. นามสกุลตรีเพ็ชร 1/   

 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 666,357 6.74 

 นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร 316,161 3.20 

 ผูถือหุนอ่ืนๆ ของ CM   

3. นายวสันต นันทขวาง 1,185,600 12.00 

4. นางสาวปนัดดา ทองเหล่ียม 624,911 6.33 

5. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 112,237 1.14 

6. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย 98,104 0.99 

7. นางสาวอุฬาริน ชัญญวงศศักด์ิ 88,679 0.90 

รวมจํานวนหุน 9,880,000 100 

หมายเหตุ :  1/ เปนการจัดกลุมผูถือหุนตามนามสกุลเทานั้น โดยผูถือหุนแตละรายมิไดเปนบุคคลตามมาตรา 258  หรือเปน 
 Concert party  
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4) ขอมูลสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของCM  

งบการเงินรวม3 งบเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
หนวย : ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
ณ วันท่ี 1 
มกราคม 

2557 

ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 

2559 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 
30 

มิถุนายน 
2559 ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 ป 2556 

ตรวจสอบ 1 ตรวจสอบ 1 ตรวจสอบ 1 สอบทาน 2 
ตรวจสอบ 

1 
ตรวจสอบ 

1 
ตรวจสอบ 

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 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 85.61 82.98 87.08 108.33 52.14 46.02 46.60 69.13 

สินคาคงเหลือ 122.44 98.19 115.24 131.57 69.44 47.14 64.19 76.37 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 12.61 18.99 7.65 13.58 2.02 11.71 1.87 2.91 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 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 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 38.53 26.68 10.06 46.05 57.30 6.42 4.28 61.14 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 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 

หน้ีสิน 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 84.27 65.88 74.40 84.22 44.36 23.75 43.44 41.77 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 25.70 174.50 19.28 28.58 4.86 116.17 11.21 7.93 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 109.97 240.38 93.68 112.80 49.22 139.92 54.65 49.70 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 18.13 15.32 2.19 19.60 6.99 5.26 0.72 7.58 

รวมหน้ีสิน 128.10 255.70 95.87 132.40 56.21 145.18 55.37 57.28 

สวนของผูถือหุน 

ทุนท่ีออกและชําระแลว 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 

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม - 60.66 108.53 - - - - - 

รวมสวนของผูถือหุน 187.09 111.27 244.02 209.31 152.68 50.61 135.49 166.03 
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งบการเงนิรวม 3 งบเฉพาะกิจการ 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
หนวย : ลานบาท 

สําหรับงวดปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม สําหรับงวด 6 เดือน 

สําหรับงวดปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
สําหรับงวด 6 เดือน 

ป 2558 ป 2557 ส้ินสุด 30 มิ.ย. 2559 ป 2558 ป 2557 ป 2556 ส้ินสุด 30 มิ.ย. 2559 

ตรวจสอบ 1 ตรวจสอบ 1 สอบทาน 2 ตรวจสอบ 1 ตรวจสอบ 1 ตรวจสอบ 1 สอบทาน 2 

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 

กําไรข้ันตน 173.17 158.12 82.95 81.72 84.98 81.49 40.65 

รายไดอื่น 5.65 6.38 2.14 5.67 3.86 2.41 2.81 

คาใชจายในการขายและบริหาร 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 

หมายเหตุ  1.งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ป 2558  2557 และ 2556 ผานการตรวจสอบโดยนายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 2. งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผานการสอบทานโดยนายชวาลา 
เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบ
บัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 3. เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2558 บริษัท ชิลแมทช จํากัด ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท คิวทูเอส จํากัด ในสัดสวนรอยละ 100 
จึงไดจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตป 2558 แสดงเปรียบเทียบกับป 2557 

5.2)  รายละเอียดของ QIIS  

(1) ขอมูลการประกอบธุรกิจ 

วันจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 12 พฤศจิกายน 2545 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจนําเขา จัดจําหนาย และใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบ
พิมพดิจิตอล 

ที่ต้ังสํานักงาน 19/20-22 ซอยศูนย วิ จั ย  ถนนพระราม  9  แขวงบางกะป  เ ขตห วยขวาง 
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 เช้ือบุญชัย กรรมการ 

5. นายวสันต นันทขวาง กรรมการ 

(3) ผูถือหุนของ QIIS  

รายชื่อผูถือหุนของ QIIS ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559  ปรากฎดังนี้ 

รายชื่อผูถือหุนของ QIIS จํานวนหุน รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด 

1 CM 3,951,998 100 

2 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 1 0.00

3 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 1 0.00

รวมจํานวนหุน 3,952,000 100
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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

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 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

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 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

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 47.66 34.71 28.82 49.87 

รวมสินทรัพย 157.39 171.18 149.03 169.52 

หนี้สิน 

เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น 42.49 42.13 31.08 45.05

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 20.84 58.33 7.95 20.65

รวมหนี้สินหมนุเวียน 63.33 100.46 39.03 65.70 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 11.13 10.06 1.47 12.02 

รวมหนี้สิน 74.46 110.52 40.50 77.72 

สวนของผูถือหุน 

ทุนที่ออกและชําระแลว 39.52 39.52 4.00 39.52

สวนเกินมูลคาหุน 9.00 9.00 9.00 9.00

กําไรสะสม 34.41 12.14 95.53 43.28

รวมสวนของผูถือหุน 82.93 60.66 108.53 91.80 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
หนวย : ลานบาท 

สําหรับงวดปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับงวด 6 เดือน 
ป 2558 ป 2557 ป 2556 ส้ินสุด 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.  งบการเงินเฉพาะกิจการป 2558 2557 และ 2556 ผานการตรวจสอบโดยนายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 2. สําหรับขอมูลทางการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เปนงบการเงินภายในสําหรับผูบริหาร 
ซึ่งไมผานการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูสอบบัญชี 

5.3)  รายละเอียดของบริษัทฯ ที่คาดวาจะเปนภายหลังการรับโอนกิจการ  

(1) ขอมูลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่คาดวาจะเปนภายหลังการรับโอนกิจการ 

ชื่อบริษัทใหม บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)   

ชื่อยอหลักทรัพยใหม HARN 

ประเภทธุรกิจ ดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบ
วิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบ
สุขาภิบาล และระบบความเย็น  รวมทั้งใหคําปรึกษาและ
ออกแบบระบบในโครงการตางๆ และการใหบริการโซลูชั่นดาน
วิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล 

ทุนจดทะเบียนและชําระแลวท่ีคาดวาจะ
เปนภายหลังการรับโอนกิจการ 

292,250,000 บาท  

จํานวนหุนจดทะเบียนและชําระแลวที่
คาดวาจะเปนภายหลังการรับโอนกิจการ 

584,500,000 หุน 

มูลคาที่ตราไว 0.50 บาท ตอหุน 
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(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ที่คาดวาจะเปนภายหลังการรับโอนกิจการ 

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่คาดวาจะเปน 

ภายหลังการรบัโอนกิจการ 

ตําแหนง 

1 นาย ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2 นาย วิรัฐ สุขชัย กรรมการ 

3 นาย ภาคภูมิ วองไพฑูรย กรรมการ 

4 นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ 

5 นาง วลีรัตน เช้ือบุญชัย 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 ไดเสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ในการเพิ่มจํานวนคณะกรรมการของบริษัทฯ 3  ทาน 
จากจํานวน 7 ทาน รวมทั้งส้ินเปน 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 

 อางอิงรายช่ือผูถือหุนบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด )มหาชน(  ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน 

กอนรับโอนกิจการ
ทั้งหมด ณ วันที่ 13 
พฤษภาคม 2559 

จํานวนหุนเพิ่มทุนท่ีจัดสรร 

ใหผูถือหุน CM ตามสัดสวน 2/ 

หลังการรับโอนกิจการ 

ทั้งหมด 3/ 4/ 

จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ 

1 นามสกุลชาญณรงค1/   

 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

 นางสาวนพพร ชาญณรงค 287,200 0.08 28,777,944 12.27 29,065,144 4.97

 นายหาญ ชาญณรงค 1,000,000 0.29 - - 1,000,000 0.17

 นางประยูรศรี ชาญณรงค 933,900 0.27 - -  933,900 0.16

รวมนามสกุลชาญณรงค 1/ 104,279,320 29.79 161,110,780 68.70 265,390,100 45.40

2 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

รวมนามสกุลสุขชัย1/ 101,371,488 28.94 - - 101,371,488 17.34

3 นามสกุลตรีเพ็ชร 1/   

 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 5,026,580 1.44 15,815,862 6.74 20,842,442 3.57

 นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร - 0.00 7,504,024 3.20 7,504,024 1.28

รวมนามสกุลตรีเพ็ชร 1/ 5,026,580 1.44 23,319,886 - 28,346,466 4.85

4 นายวสันต นันทขวาง - 0.00 28,140,000 12.00 28,140,000 4.81

5 นางสาวปนัดดา ทองเหล่ียม - 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 เช้ือบุญชัย 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 

จํานวนหุนเพิ่มทุนท่ีจัดสรร 

ใหผูถือหุน CM ตามสัดสวน 2/ 

หลังการรับโอนกิจการ 

ทั้งหมด 3/ 4/ 

จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ 

10 นางอรนภา ชูติกมลธรรม  6,500,000 1.86 -  6,500,000 1.11

11 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย  3,838,000 1.10  2,663,925 1.14  6,501,925 1.11

12 นางลีนา รจิตรัตนาย่ิง  4,000,000 1.14 - -  4,000,000 0.68

13 นายชัยวัฒน แตไพสิฐพงษ 3,860,700 1.10 - - 3,860,700 0.66

14 นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท 3,341,760 0.95 - - 3,341,760 0.57

15 นางสาวอุฬาริน ชัญญวงศศักด์ิ 17,728 0.01  2,104,780 0.90  2,122,508 0.36

ผูถือหุนอื่น ๆ ของ FIRE 87,429,203 24.98 - - 87,429,203 14.96

รวม 350,000,000 100.00 234,500,000 100.00 584,500,000 100.00

หมายเหตุ :  1/ เปนการจัดกลุมผูถือหุนตามนามสกุลเทาน้ัน 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 และเพ่ิมเปนจํานวนรอยละ 12.87 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 
หลังการรับโอนกิจการ และ (2) นายวิรัฐ สุขชัย และนางนพรัตน สุขชัย ที่เปนบุคคลตามมาตรา 258 ซึ่งทั้ง 2 ทาน
ถือหุนรวมกันแลวเปนจํานวน รอยละ 28.44 กอนการรับโอนกิจการทั้งหมด และลดลงเปนจํานวนรอยละ 17.03 
ของหุนท่ีจาํหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ หลังการรับโอนกิจการท้ังหมด   

 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
การทําคําเสนอซ้ือภายใตประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ 
5/  นามสกุลเดิม คือ ชาญณรงค 

6/  Nice Noble Limited เปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําหนาที่
ดูแลกองมรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค โดยมีนางประยูรศรี ชาญณรงค เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของ
กองทรัสตดังกลาว 
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6) มูลคารวมของส่ิงตอบแทน และเกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทน  

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 ของจํานวนหุนท่ีชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณจาก หุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทฯ ในคร้ังนี้ 
หารดวย หุนสามัญที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน (234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67)โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ที่ 2.62 บาทตอหุน ซึ่งเปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดใน
ราคาท่ีไมมีสวนลด จากราคาตลาด ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัท
จดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด 

ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการท้ังหมดเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดจาก CM ดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะตองไดรับอนุมัติการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคลใน
วงจํากัดจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ 
ทจ. 72/2558 กอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดเพื่อชําระคารับโอนกิจการ
จาก CM ดวย 

6.2 การกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทนดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 
บาท ในราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 2.62 บาทตอหุน ซึ่งคิดเปนอัตราการออกหุนเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการทั้งหมด
ของ CM เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ใชหลักเกณฑในการกําหนดราคาโดยอางอิงการ
ประเมินมูลคายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมุติฐานที่สําคัญไดแก ผลการดําเนินงานในอดีต 
และศักยภาพการเติบโตของรายไดและกําไรในอนาคต เปนตน  

นอกจากน้ี เกณฑที่บริษัทฯ ใชในการกําหนดราคาคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะออกใหแกผูถือหุนของ CM ผาน
กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด นั้น พิจารณาจากราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในชวง 15 วันทําการ
ติดตอกันกอนวันท่ีคณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 เพื่อขออนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุน คือต้ังแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเทากับ 2.56 บาท ซึ่งการคํานวณราคาตลาดถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักตอหุน คํานวณจากผลรวมของมูลคาการซ้ือขายรวม 15 วันทําการ หารดวยปริมาณการซื้อขายหุนรวม 15 วันทําการ ซึ่งเปน
ชวงเวลาการซื้อขายต้ังแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559   โดยผลรวมของมูลคาการซ้ือขายรวม คํานวณจากผลคูณ
ของราคาหุนถัวเฉล่ียรายวัน และปริมาณการซ้ือขายของหุนท้ังหมดรายวัน ตามขอมูลการซ้ือขายหุน FIRE ที่ปรากฎใน SETSMART 
(www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพยฯ 

 

7) มูลคาของสินทรัพยที่ไดมา  

มูลคาของสินทรัพยที่บริษัทฯ จะไดมาจากการเขาทําธุรกรรมการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM เทากับ 614,390,000 
บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 CM มีสินทรัพยและหนี้สิน ประกอบดวย  
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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) แหลงที่มาของเงินทุนและวิธีการชําระส่ิงตอบแทน 

บริษัทฯ จะชําระคารับโอนกิจการท้ังหมดจาก 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 

 กรรมการที่มีสวนไดสวนเสียในการทํารายการในคร้ังนี้ เปนผูที่ไมเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และไมมีสิทธิออกเสียง
ในวาระท่ีอนุมัติรายการน้ี ไดแกบุคคลดังตอไปนี้ 

รายชื่อกรรมการ         

ผูมีสวนไดเสีย 
ความสัมพันธกับบริษัทฯ 1/ 

CM 2/ QIIS 

การดํารงตาํแหนง สัดสวนการ
ถือหุน  

(รอยละ) 

การดํารงตาํแหนง 

1.นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน 3/  เปนกรรมการบริษัทฯ 

 ผูถือหุนใหญ ถือหุน 
บริษัทฯ รอยละ 10.02 

 กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

12.27 - กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม  

2. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย          เปนกรรมการบริษัทฯ 

 ถือหุนบริษัทฯ รอยละ 
1.73 

 กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

0.99 - กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

3. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย        เปนกรรมการบริษัทฯ 

 ถือหุนบริษัทฯ รอยละ 
1.10 

 กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

1.14 - กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 
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หมายเหตุ 1/ ขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุน บริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 
2/ ขอมูลรายช่ือผูถือหุน CM ตามบัญชีรายช่ือผูถือหุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 โดย CM เปนผูถือหุนใหญของ QIIS 
โดยถือหุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS 
3/ นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน ถือหุนใน QIIS จํานวน 1 หุนในฐานะตัวแทนของ CM 

9.2)  ผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

 ผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีสวนไดสวนเสีย และไมมีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมผูถือหุนที่อนุมัติการทํารายการในคร้ังนี้ 
ไดแกบุคคลดังตอไปนี้ 

รายชื่อผูถือหุน 

ที่มีสวนไดเสีย 
ความสัมพันธกับบริษัทฯ 1/

CM 2/ QIIS 

การดํารงตาํแหนง สัดสวนการ
ถือหุน  

(รอยละ) 

การดํารงตาํแหนง 

1.นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน 3/  เปนกรรมการบริษัทฯ 

 ผูถือหุนใหญ ถือหุน
บริษัทฯ รอยละ 10.02 

 กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

12.27 - กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม  

2. นายเจน ชาญณรงค                        ถือหุนในบริษัทฯ รอย
ละ 9.71 

 นองชายของนางสิริมา 
เอี่ยมสกุลรัตน 

     - 26.98 - 

3. บริษัท ไนซ โนเบิล จํากัด 4/               ถือหุนในบริษัทฯ รอย
ละ 9.43 

- 17.18 - 

4.นางประยูรศรี ชาญณรงค 4/             ถือหุนในบริษัทฯ รอย
ละ 0.27  

 มารดาของนางสิริมา 
เอี่ยมสกุลรัตน 

- - - 

5.นายหาญ ชาญณรงค              ถือหุนในบริษัทฯ รอย
ละ 0.29  

 บิดาของนางสิริมา 
เอี่ยมสกุลรัตน 

- - - 

6.นางสาวนพพร ชาญณรงค              ถือหุนในบริษัทฯ รอย
ละ 0.08  

- 12.27 - 
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รายชื่อผูถือหุน 

ที่มีสวนไดเสีย 
ความสัมพันธกับบริษัทฯ 1/

CM 2/ QIIS 

การดํารงตาํแหนง สัดสวนการ
ถือหุน  

(รอยละ) 

การดํารงตาํแหนง 

 นองสาวของนางสิริมา 
เอี่ยมสกุลรัตน 

7. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร                     ถือหุนในบริษัทฯ รอย
ละ 1.44  

 เปนบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอช่ือใหเปน
กรรมการของบริษัทฯ 

 กรรมการ 6.7 - กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

8. นายวสันต นันทขวาง  เปนบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอช่ือใหเปน
กรรมการของบริษัทฯ 

 กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

12.00 - กรรมการ 

9. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย                    เปนกรรมการบริษัทฯ 

 ถือหุนบริษัทฯ รอยละ 
1.73 

 กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

0.99 - กรรมการ
บริษัทและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

10. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย                เปนกรรมการบริษัทฯ 

 ถือหุนบริษัทฯ รอยละ 
1.10 

 กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

1.14 - กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

11. นางสาวอุฬาริน ชัญญาวงศศักด์ิ  ถือหุนบริษัทฯ รอยละ 
0.01 

- 1.0 - 

หมายเหตุ:    1/ ขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุน บริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 
2/ ขอมูลรายช่ือผูถือหุน CM ตามบัญชีรายช่ือผูถือหุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 และ CM เปนผูถือหุนใหญของ QIIS 
โดยถือหุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS 
3/ นามสกุลเดิม คือ ชาญณรงค 

4/ Nice Noble Limited เปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําหนาท่ีดูแล
กองมรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค โดยมีนางประยูรศรี ชาญณรงค เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของกองทรัสต
ดังกลาว 
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10) ประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ   

CM และ QIIS ดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑที่คลายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งดาน
ประเภทผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และความตอเน่ืองในกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน โดยการทํารายการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมด
ของ CM และ QIIS จะมีประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ดังนี้ 

(1) เพ่ิมศักยภาพการเติบโตของรายไดใหกับบริษัทฯ ในอนาคต  

1.1 เพ่ิมสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑของบริษัทฯ  

การรวมสินคาของบริษัทฯ และ CM จะทําใหบริษัทฯ มีผลิตภัณฑในกลุมวิศวกรรมอาคารที่ครบวงจรมากขึ้น ไดแก 
ผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น โดยเฉพาะอยางย่ิงผลิตภัณฑ
ในกลุมระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ซึ่งสามารถตอบสนองลูกคาไดครบท้ังสายผลิตภัณฑ 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
การขยายฐานลูกคาสําหรับผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและสินคาท่ีเกียวเน่ือง อาทิเชนกลุมลูกคาหองทําความเย็นซึ่ง
ตองใชฉนวนกันความรอน เนื่องจากฉนวนกันความรอนเปนวัสดุที่ติดไฟไดงาย จึงจําเปนตองมีการวางระบบการ
ปองกันอัคคีภัย นอกจากนี้ กลุมลูกคาของ QIIS ซึ่งเปนกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความตองการสรางโรงงาน 
หรือขยายโรงงานและการเพ่ิมสายการผลิตใหม ซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักเดียวกันกับลูกคากลุมอุตสาหกรรมของ 
บริษัทฯ และ CM ที่ตองการสรางโรงงานหรือวางระบบใหม ทําใหสามารถแนะนําธุรกิจเพ่ือนําเสนอขายสินคาที่
เก่ียวกับงานระบบอาคารได 

(1.2.2) การขยายชองทางการจัดจําหนายสินคาของ CM ใหกับกลุมลูกคาของบริษัทฯ  

 ดวยความสัมพันธอันดีของบริษัทฯ กับผูรับเหมาและที่ปรึกษางานระบบจากการเปนผูจัดจําหนายอุปกรณระบบ
วิศวกรรมอาคารทั้งระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาลใหแกผูรับเหมาโครงการขนาดใหญมาอยางยาวนาน 
ยอมสงผลใหบริษัทฯสามารถขยายฐานสินคาในกลุมของ CM ใหแกผูรับเหมาโครงการขนาดใหญไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  

1.3 เพ่ิมความแข็งแกรงในการรับเหมางานงานโครงการติดตั้งใหกับบริษัทฯ  

 บริษัทฯ สามารถขยายฐานการรับงานโครงการติดต้ังงานระบบทําความเย็น ปรับอากาศและสุขาภิบาล เพิ่มเติม
นอกเหนือจากงานระบบดับเพลิง ใหกับกลุมลูกคาอุตสาหกรรมซ่ึงเปนผูใชงานโดยตรง (End user) ของ บริษัทฯ และ 
CM ไดอีกดวย 
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(2) ลดคาใชจายจากการประสานและใชทรัพยากรที่มีอยูรวมกันเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 การรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM สงผลใหบริษัทฯ สามารถจัดการใชทรัพยากร อาทิเชน บุคลากรและระบบ
สนับสนุนการบริหารงานรวมกัน ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บุคลากรดานงานขายและงานติดต้ัง 
(Salesperson) ของบริษัทฯ CM และQIIS ใชบุคลากรดานการขายและติดต้ังที่มีพื้นฐานความรูจากสายงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกลและส่ิงแวดลอมเปนหลักเชนเดียวกัน 

(3) ลดการพ่ึงพากลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง   

 การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เปนการเพ่ิมความหลากหลาย และเปนการกระจายความเส่ียงจากปจจัย
แวดลอมในการทําธุรกิจ ตลอดจนขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจใหครอบคลุมธุรกิจดานตางๆของระบบวิศวกรรม
อาคาร และลดการพึ่งพาลูกคากลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง 

(4) เพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดในตางประเทศมากข้ึน  

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

(5) มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกรงขึ้น และมีรายไดและกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น  

 ภายหลังการทํารายการแลว บริษัทฯ จะรวมผลประกอบการของ CM และQIIS เขามาในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งที่
ผานมา CM และQIIS มีผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเนื่องทุกป รวมทั้งมีสถานะทางการเงินท่ีดี เนื่องจากมี
หนี้สินในระดับที่ตํ่า  โดยในป 2558 CM และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 54.71 ลานบาท ในสวนของฐานะทางการเงิน 
CM และบริษัทยอยมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 15.01 ลานบาท ในขณะท่ีมีสวนของผูถือหุนรวม 187.09 ลานบาท 

11) เงื่อนไขการเขาทํารายการ 

รายการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM จัดเปนรายการไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทที่ 4 ตามประกาศตามประกาศรายการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และเปนรายการท่ีเก่ียวโยงของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน  

บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีตองเปดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ และดําเนินการตางๆ รวมถึงการ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

 ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

 ไดรับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยฯ เก่ียวกับการรับหลักทรัพยใหมตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการ
รับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

นอกจากน้ี การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก CM ยังตองอยูภายใตเง่ือนไขที่สําคัญภายใตสัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหวาง
บริษัทฯ และ CM (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมดของ CM”)   
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สรุปสาระสําคัญของสัญญาโอนกิจการระหวางบริษัทฯ และ CM มีดังนี้  

คูสัญญา บริษัทฯ ในฐานะผูรับโอน และ CM ในฐานะผูโอน 

วันที่ลงนาม 5 กันยายน 2559 

สินทรัพยที่จะโอน กิจการทั้งหมดตามท่ีกําหนดในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดซึ่งรวมถึงหุนสามัญของ QIIS 
เทากับ 614,390,000 บาท 

ราคาซื้อขาย และการ
ชําระเงิน 

คารับโอนกิจการทั้งหมดจาก CM มูลคา 614,390,000 บาท ชําระดวยการออกหุนสามัญ
เพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยกําหนด
ราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 2.62 บาทตอหุน 

เง่ือนไขบังคับกอนที่
สําคัญ (Conditions 
Precedent) 

(1) ที่ประชุมผูถือหุนของ CM ไดมีมติอนุมัติใหโอนกิจการท้ังหมดใหแกบริษัทฯ 

(2) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหเขาทํารายการซ้ือและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ CM 

(3) บริษัทฯ ไดรับความยินยอมจากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใหเขาทํารายการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ได
โดยไมถือวาเปนการผิดเง่ือนไขสัญญาสินเชื่อที่บริษัทฯ มีอยูตอธนาคารดังกลาว 

ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการสงจดหมายขอความยินยอมไปยังสถาบัน
การเงินท้ังสองแหง โดยบริษัทฯ คาดวาจะไดรับความยินยอมจากสถาบันการเงิน 
เน่ืองจากปจจุบันบริษัทฯ ไมมียอดคงคาง และไมไดใชวงเงินดังกลาว 

(4) บริษัทฯ ไดย่ืนแบบคําขอใหรับหลักทรัพยใหมตอตลาดหลักทรัพยฯ และตลาด
หลักทรัพยฯ ไดใหการอนุมัติแบบคําขอดังกลาว 

(5) บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหออก
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแก CM  

 

12) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเขาทํารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไมมีกรรมการท่ีมีสวนไดเสียและ/หรือกรรมการท่ีเปนบุคคลเก่ียวโยงเขารวมประชุม มีมติ
อนุมัติการทํารายการนี้ เน่ืองจากพิจารณาแลวเห็นวา CM และ QIIS เปนผูดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑที่คลายคลึง
และเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งดานประเภทผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และความตอเน่ืองในกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน โดยการ
ทํารายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM และ QIIS  มีประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ตามที่กลาวโดยละเอียดใน
ขอ 10) นอกจากนี้ ในการกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทนดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 
0.50  บาทตามอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการของ CM เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ ซึ่งคํานวณจาก หุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทฯในคร้ังนี้ หารดวยหุนสามัญที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน 
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สารสนเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากดั (มหาชน) 
ในการรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด ตามบัญชี (2) 

14 ตุลาคม 2559  

สวนที่ 1: สารสนเทศตามบัญชี (1) ตามประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป 

สารสนเทศเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงทรัพยสินและรายการเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป
และประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามบัญชี (1) ปรากฏตาม ส่ิงที่สงมาดวย 2 

สวนที่ 2: สารสนเทศตามบัญชี (2) ประกาศการไดมาหรือจําหนายไป 

14) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีตอสารสนเทศในเอกสารที่สงใหแกผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดสอบทานขอมูลในสารสนเทศฉบับนี้แลวดวยความ
ระมัดระวังและขอรับรองวาขอมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกตอง ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหบุคคลอ่ืนสําคัญผิด และไมขาดขอมูลที่ควร
แจงในสาระสําคัญ 

15) รายละเอียดของมูลหนี้ 

2.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจําหนายแลวและที่ยังมิไดออกจําหนายตามที่ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติไวและมอบ
อํานาจใหแกคณะกรรมการของบริษัทเปนผูพิจารณาออกจําหนายตามที่เห็นสมควร  

-ไมมี- 

2.2 ยอดรวมของเงินกูที่มีกําหนดระยะเวลา  
-ไมมี- 

2.3 ยอดรวมมูลคาหนี้สินประเภทอ่ืน รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีวงเงินสินเชื่ออื่นที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยจํานวน 6 แหง รวมวงเงิน 182.39 
ลานบาท ไดแก วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินต๋ัวสัญญาใชเงิน วงเงินหนังสือคํ้าประกัน วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา และวงเงิน L/C, T/R โดยไมมีหลักประกัน รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

ประเภทสินเช่ือ 
วงเงิน 

(ลานบาท) 
มูลคาที่เบิกใช 

(ลานบาท) 
อัตราดอกเบ้ีย 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 10.00  MOR, เงินฝากประจํา
เลตเตอร ออฟ เครดิต /ทรัสตรีซีท  77.00 MLR 
หนังสือคํ้าประกัน 24.00 6.78 2% 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 63.39 8.87  
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 5.00  ตามภาวะตลาด 
เช็คตางจังหวัดรอเรียกเก็บ 3.00   

วงเงินรวม 182.39 15.64  

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
)ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา(  

0.30 0.16  
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2.4 หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนในภายหนา 

บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนี้ 

 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการ พื้นที่อาคารสํานักงานและโกดังสินคากับผูใหบริการหลายรายโดย
บริษัทฯ มีภาระท่ีจะตองจายคาบริการท่ีระยะเวลาจายชําระครบกําหนดไมเกิน 1 ป จํานวน 3.04 ลานบาท และ
ระยะเวลาจายชําระครบกําหนด 1 ป แตไมเกิน 5 ป จํานวน 1.00 ลานบาท

 ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทไดตกลงทําสัญญาจางท่ีปรึกษาทางการเงินและภาษอีากรเปนจํานวนเงิน 6.15 ลานบาท
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เพื่อศึกษาแนวทางการขยายธุรกิจ และการลงทุนไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความเก่ียวเนื่องกันท่ี
สนับสนุนธุรกิจที่บริษัทดําเนินการอยู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมียอดภาระผูกพันคงเหลือ 5.25 ลานบาท

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใชในการค้ําประกันสินคาและผลงาน
ตามสัญญาวาจางงานติดต้ังระบบจํานวนเงิน 9.98 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดนาํบัญชีเงินฝากออมทรัพยจํานวนเงิน
0.73 ลานบาท ไปเปนหลักประกันกับธนาคารในการออกหนังสือคํ้าประกันดังกลาว

16) ขอมูลของบริษัทและการดําเนินธุรกิจโดยสรุป

3.1 ประวัติความเปนมา 

บริษัทฯ จัดต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2544 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลานบาท โดยกลุมนามสกุล ชาญณรงค และ 

นายวิรัฐ สุขชัย ซึ่งเปนอดีตผูบริหารเดิมของบริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด1 (“หาญเอ็นยิเนียริ่ง”) ในสายงานขายวาลวและอุปกรณ

ดับเพลิง บริษัทฯ จัดต้ังขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบ
สุขาภิบาลและปรับอากาศ ในป 2546 บริษัทฯ ไดเร่ิมขยายกิจการ โดยเพ่ิมแผนกงานขายโครงการ ซึ่งใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ 
และติดต้ังระบบดับเพลิงตาง ๆ เชน ระบบดับเพลิงดวยน้ํา ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และ
ระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเช่ียวชาญ มุงเนนการรับงานโครงการที่มีขนาด
ไมใหญมากนัก เชน โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในป 2557 บริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดและไดจด
ทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัดกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 โดยบริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 

วันที่ 5 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2559 ไดมีมตินําเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 
ซึ่งจะจัดใหมีการประชุมในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด 
(“CM”) ภายใตกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer) และการเขาลงนามในสัญญาที่เก่ียวของ รวมทั้งการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับรายการซ้ือและรับโอนกิจการของ CM การแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลอง
กับการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM การเปล่ียนแปลงชื่อบริษัทฯเปน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) และ
การเปล่ียนแปลงชื่อยอหลักทรัพยของบริษัทฯ เปน “HARN” เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM  

1
 บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด ไมไดประกอบธุรกิจหลักใด ๆ ต้ังแตป 2545 ปจจุบันมีเพียงรายไดจากการใหเชาทรัพยสิน ไดแก อาคารสํานักงาน คลังสินคา

และรถยนต ใหกับบริษัท และบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย เทานั้น ดังนั้น บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด จึงไมมีการประกอบธุรกิจอยางเดียวกันหรือ
แขงขันกันกับบริษัท โดยปจจุบัน บริษัท และบริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด มีผูถือหุนรวมกัน ไดแก นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน นายเจน ชาญณรงค  
นางสาวนพพร ชาญณรงค และนางประยูรศรี ชาญณรงค ซ่ึงเปนผูรับผลประโยชนสุดทายของบริษัท 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 

ช่ือ 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 เช้ือบุญชัย 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 เม่ือวันที่ 13 
พฤษภาคม 2559 

 

 

 
ลําดับ 

รายชื่อผูถือหุน 

 บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) 

จํานวนและสัดสวนการถือหุน  

 ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559  

 จํานวนหุน   รอยละ 

1 นามสกุลชาญณรงค  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%

  รวมนามสกุลชาญณรงค 1/        104,279,320  29.79%

2 นามสกุลสุขชัย 1/     

  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%

  รวมนามสกุลสุขชัย 1/          101,371,488  28.94%

3 นามสกุลตรีเพ็ชร 1/     

  นาย ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร           5,026,580  1.44%

  น.ส. ธารดา ตรีเพ็ชร                      -   0.00%

  รวมนามสกุลตรีเพ็ชร 1/             5,026,580  1.44%

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 เช้ือบุญชัย           6,051,636  1.73%

9 นาง ลีนา รจิตรัตนาย่ิง           4,000,000  1.14%

10 นาย ชัยวัฒน แตไพสิฐพงษ           3,860,700 1.10%
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หมายเหตุ 
1/ เปนการจัดกลุมผูถือหุนตามนามสกุลเทาน้ัน โดยผูถือหุนแตละรายมิไดเปนบุคคลตามมาตรา 258  หรือเปน Concert party 
เวนแต (1) นายหาญ ชาญณรงค นางประยูรศรี ชาญณรงค และ Nice Noble Limited ที่เปนบุคคลตามมาตรา 258  ซึ่งทั้ง 3 
ทานถือหุนรวมกันแลวเปนจํานวน รอยละ 9.99 กอนการรับโอนกิจการท้ังหมด และเพิ่มเปนจํานวนรอยละ 12.87 ของหุนที่
จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ หลังการรับโอนกิจการท้ังหมด และ (2) นายวิรัฐ สุขชัย และนางนพรัตน สุขชัย ที่เปนบุคคล
ตามมาตรา 258  ซึ่งทั้ง 2 ทานถือหุนรวมกันแลวเปนจํานวน รอยละ 28.94 กอนการรับโอนกิจการท้ังหมด และลดลงเปนจํานวน
รอยละ 17.34 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ หลังการรับโอนกิจการท้ังหมด 
2/ นามสกุลเดิม คือ ชาญณรงค 
3/ Nice Noble Limited เปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําหนาที่ดูแลกองมรดก
ของนางประยูรศรี  
ชาญณรงค โดยมีนางประยูรศรี ชาญณรงค เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของกองทรัสตดังกลาว 
4/ ภายหลังการโอนหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนของ CM ไมมีผูถือหุนรายใดถือหุนในจํานวนเทากับหรือเกินกวารอยละ 25 
ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัททําใหผูถือหุนของ  CM แตละรายจึงไมมีหนาที่ในการทําคําเสนอซ้ือภายใตประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ 12/2554 เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ 

3.5 สรุปงบการเงินของบริษัทฯ 

สรุปงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา และสําหรับปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด พรอมทั้ง
คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในปที่ผานมาและสําหรับปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด ตลอดจนปจจัย
ความเส่ียงท่ีอาจมีผลกับกระทบตอกําไรของบริษัท 

3.5.1 ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2559 ป 2558 ป 2557 ป 2556 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

สินทรัพย                 

สินทรัพยหมุนเวียน           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 28.18 4.95 25.66 4.48 2.52 0.90 19.36 3.67

เงินลงทุนชั่วคราว 256.68 45.11 270.16 47.20 28.27 10.05 221.65 42.01

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 116.90 20.55 129.86 22.69 130.18 46.26 121.36 23.00

มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 13.05 2.29 17.63 3.08 6.21 2.21 8.59 1.63

สินคาคงเหลือ 114.31 20.09 101.52 17.74 102.16 36.31 114.88 21.77

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  6.49 1.14 2.98 0.52 1.54 0.55 8.51 1.61
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 535.61 94.13 547.81 95.71 270.88 96.27 494.35 93.69

หน้า  62



   

ส่ิงที่สงมาดวย  2 
 

FIRE  | เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559                                                                      

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2559 ป 2558 ป 2557 ป 2556 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

สินทรัพยไมหมุนเวียน     
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 1.28 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.14
อุปกรณ 16.22 2.85 12.81 2.24 7.54 2.68 14.18 2.69
สินทรัพยไมมีตัวตน 6.72 1.18 5.48 0.96 0.19 0.07 9.76 1.85
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 3.45 0.61 1.48 0.26 2.76 0.98 2.45 0.46
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5.73 1.01 4.79 0.84 0.01 0.00 6.16 1.17

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 33.40 5.87 24.56 4.29 10.50 3.73 33.29 6.31
รวมสินทรัพย  569.01 100.00 572.37 100.00 281.38 100.00 527.64 100.00

หนี้สินและสวนของผูถือหุน     
หนี้สินหมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.55 0.00 0.00

เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น 88.57 16.75 88.20 15.41 80.19 28.50 72.90 13.82
ภาษีเงินไดคางจาย 2.78 0.49 5.84 1.02 7.29 2.59 2.10 0.40
ประมาณการหนี้สินระยะส้ัน 0.09 0.02 0.39 0.07 0.00 0.00 0.03 0.01
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  10.26 0.62 6.30 1.10 3.15 1.12 3.37 0.64

รวมหนี้สินหมุนเวียน 101.70 17.87 100.73 17.60 100.63 35.76 78.40 14.86
หนี้สินไมหมุนเวียน     

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 9.84 1.73 6.40 1.12 5.04 1.79 10.38 1.97
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  5.67 1.00 4.71 0.82 0.00 0.00 6.24 1.18

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 15.51 2.73 11.11 1.94 5.04 1.79 16.62 3.15
รวมหนี้สิน 117.21 20.60 111.84 19.54 105.67 37.55 95.02 18.01
สวนของผูถือหุน     

ทุนจดทะเบียน 175.00 30.76 175.00 30.57 65.00 23.10 175.00 33.17

ทุนที่ออกและชําระแลว   175.00 30.76 175.00 30.57 65.00 23.10 175.00 33.17
สวนเกินมูลคาหุน 218.31 38.37 218.31 38.14 5.10 1.81 218.31 41.37
กําไรสะสม     
    จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย  11.84 2.08 9.53 1.67 6.50 2.31 11.84 2.24
    ยังไมไดจัดสรร 46.65 8.20 57.69 10.08 99.11 35.22 27.47 5.21

รวมสวนของผูถือหุน 451.80 79.40 460.53 80.46 175.71 62.45 432.62 81.99
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 569.01 100.00 572.37 100.00 281.38 100.00 527.64 100.00
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3.5.2 ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และงวด 6 เดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่  
30 มิถุนายน 2559 ป 2558 ป 2557 ป 2556 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขายและบริการ 567.54 100.00 572.04 100.00 518.61 100.00 282.34 100.00

ตนทุนขายและบริการ 425.79 75.02 422.05 73.78 369.88 71.32 220.15 77.97
กําไรขั้นตน 141.75 24.98 149.99 26.22 148.74 28.68 62.19 22.03

รายไดอื่น 15.41 2.72 11.39 1.99 2.65 0.51 9.59 3.40

คาใชจายในการขาย 34.39 6.06 28.66 5.01 27.64 5.33 16.11 5.70

คาใชจายในการบริหาร 66.16 11.66 55.12 9.64 46.64 8.99 35.90 12.71

ตนทุนทางการเงิน 0.00 0.00 0.43 0.08 0.68 0.13 0.00 0.00
กําไรกอนภาษีเงินได 56.61 9.97 77.17 13.49 76.42 14.74 19.77 7.00

ภาษีเงินได 10.41 1.83 16.56 2.89 15.26 2.94 3.95 1.40
กําไรสุทธิสําหรับป 46.20 8.14 60.61 10.60 61.16 11.79 15.82 5.60

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.13  0.25  0.47   0.05

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย (หุน) 350,000,000  243,260,274  130,000,000   350,000,000

หมายเหตุ:   

1. งบการเงินสําหรับป 2556 – 2558 ผานการตรวจสอบโดยนายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  

2. งบการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 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 และงานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิง โดยมีรายไดจากการขายและบริการสําหรับป 2556 – 2558 
จํานวน 518.61 ลานบาท 572.04 ลานบาท และ 567.54 ลานบาท ตามลําดับ  
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ในป 2558 รายไดจากการขายและบริการของบริษัทฯ ลดลงจํานวน 4.50 ลานบาทหรือรอยละ 0.79 จากป 2557 
เน่ืองจากการลดลงของรายไดจากการจําหนายอุปกรณดับเพลิงใหกับกลุมผูรับเหมากอสราง อันเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจ
และภาวการณในอุตสาหกรรมการกอสรางโดยรวมของประเทศซบเซาลงมาก ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกับอัตราการเติบโต
ของผลิตภัณฑมวลรวม(GDP) ที่ติดลบ ในขณะเดียวกันก็ไดรับการชดเชยจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากงานโครงการติดต้ัง
ระบบดับเพลิงที่บริษัทฯ รับออกแบบและติดต้ังระบบดับเพลิงใหกับลูกคา ทําใหรายไดจากการขายและบริการสําหรับป 2558 
ไมไดแตกตางจากป 2557 มากนัก และสําหรับป 2557 รายไดจากการขายและบริการของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจํานวน 53.43 ลาน
บาท หรือรอยละ 10.30 จากป 2556 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการจําหนายสินคาอุปกรณระบบดับเพลิงและงาน
โครงการติดต้ังระบบดับเพลิง ซึ่งสวนหน่ึงเปนผลมาจากการไดรับแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายสินคาภายใตตราสินคาใหมๆ 
เพ่ิมขึ้น 

 ตนทุนขายและบริการ 
สําหรับตนทุนขายและบริการที่สําคัญ คือ ตนทุนคาสินคาและคาแรงในการติดต้ังอุปกรณ โดยสําหรับป 2556 – 

2558 บริษัทฯ มีตนทุนขายและบริการจํานวนท้ังส้ิน 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 
โดยการเปล่ียนแปลงของตนทุนสินคาและบริการมีสาเหตุหลักมาจาก ตนทุนสินคาที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ไมสามารถปรับ
ราคาขายสินคาทั้งหมดไดในทันที อีกทั้งยังไดรับผลกระทบจากตนทุนนําเขาสินคาจากตางประเทศเมื่อแปลงเปนเงินบาทจาก
การท่ีเงินบาทออนคาลง 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 เพ่ิมขึ้นจํานวน 4.02 ลานบาท จากป 2557 และในป 2557 เพ่ิมขึ้นจํานวน 8.74 ลานบาทจากป 2556 สาเหตุหลักมา
จากการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการใหบริการงานดานสนับสนุนแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน โดยคํานวณจากบริมาณงาน และ
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ซึ่งบริษัทฯ เร่ิมใหบริการกับกิจการท่ีเก่ียวของกันต้ังแตป 2557 เปนตนมา 

 คาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการขายของบริษัทฯ ในป 2556 – 2558 มีจํานวน 27.64 ลานบาท 28.66 ลานบาท และ 34.39 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยในป 2558 คาใชจายในการขายของบริษัทฯ เพ่ิมสูงขึ้นจากป 2557 จํานวน 5.73 ลานบาท หรือรอยละ 
19.99 สาเหตุหลักเปนผลมาจากคาใชจายที่เก่ียวของกับพนักงานขาย เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายอัตรากําลังทีมงานที่
เก่ียวของกับการขายงานโครงการ 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 เพ่ิมสูงขึ้นจากป 2557 จํานวน 11.04 ลานบาท 
หรือรอยละ 20.02 สาเหตุหลักสวนหน่ึงมาจากคาใชจายท่ีเก่ียวของกับพนักงาน เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสราง
เงินเดือนพนักงาน และมีการเพิ่มอัตราพนักงานเพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งคาที่ปรึกษาบริการทาง
วิชาชีพเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลเพ่ิมสูงขึ้นจากป 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 เร่ือง โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน ในขณะท่ีป 2557  คาใชจายใน
การบริหารของบริษัทฯ เพ่ิมสูงขึ้นจากป 2556 จํานวน 8.48 ลานบาท หรือรอยละ 18.18 โดยหลักเปนผลมาจากคาใชจายที่
เก่ียวของกับพนักงานเพิ่มขึ้น เน่ืองจากในป 2557 บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางองคกรและรับโอนพนักงานจํานวนหนึ่งจาก
กิจการท่ีเก่ียวของกันมาอยูภายใตสังกัดของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 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 เพิ่มขึ้นในสัดสวนท่ีนอยกวาคาใชจาย และการเพ่ิมขึ้นของตนทุนสินคา
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 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สาเหตุ
หลักเน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการจําหนายอุปกรณระบบดับเพลิงใหกับกลุมผูรับเหมากอสราง เม่ือเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน 

บริษัทฯ มีตนทุนขายและบริการในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และป 2558 จํานวน 220.15 ลานบาท และ 199.19 
ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจํานวน 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
โครงการติดต้ังระบบดับเพลิงในบางโครงการท่ีเพิ่มสูงขึ้นกวาท่ีไดประมาณการ ในขณะท่ีไมสามารถปรับรายไดจากการ
โครงการในสวนนี้เพ่ิมตามตนทุนได เน่ืองจากเปนไปตามลักษณะของสัญญาจางเหมาโครงการ 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 ลานบาทเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนและคิดเปนรอยละ 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 ซึ่งเปนอัตราสวนคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวมท่ีใกลเคียงกับในงวดเดียวกันของป
กอนที่รอยละ 11.86 ของรายไดรวม สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการวาจางท่ีปรึกษาเพ่ือกําหนดกลยุทธ
องคกรและงานขาย เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงทางธุรกิจ กําหนดกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ในขณะท่ีงวดเดียวกันของปกอนนั้นไมมีคาใชจายดังกลาว 

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 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เน่ืองจากการเพิ่มขึ้น
ของตนทุนขายและบริการ  

การวิเคราะหฐานะทางการเงนิ 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 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น สินคาคงเหลือ 
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน เปนตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 569.01 ลานบาท โดยมีองคประกอบของสินทรัพย
ประกอบดวย เงินลงทุนชั่วคราว คิดเปนสัดสวนรอยละ 45.11 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นรอยละ 20.54 สินคาคงเหลือรอยละ 
20.09 มูลคางานท่ีทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บรอยละ 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
การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย ณ ส้ินป 2558 เม่ือเทียบกับชวงส้ินป 2557 นอกจากนั้นสินคาคงเหลือ ณ ส้ินป 
2558 เพิ่มขึ้นจํานวน 12.79 ลานบาทหรือรอยละ 12.60 จากป 2557 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการส่ังสินคาสํารองไวเพ่ือรองรับ
แผนการจําหนายสินคาของบริษัทฯ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 572.37 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2556 จํานวน 281.37 
ลานบาท หรือรอยละ 103.42 สาเหตุโดยหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว อันเปนผลจากการท่ีบริษัทฯ ไดรับเงิน
เพิ่มทุนจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  โดยไดใชเงินเพิ่มทุนดังกลาวไปในการชําระเงินกูยืมจากธนาคาร 
ลงทุนในอุปกรณฮารดแวรและซอฟแวรระบบ EPR และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ในระหวางที่รอการใชเงินจํานวน
ดังกลาวไปใชในการขยายธุรกิจบริษัทฯไดนําไปบริหารจัดการใหมีผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นของมูลคางานที่ทํา
เสร็จแตยังไมเรียกเก็บจํานวน 11.42 ลานบาท หรือรอยละ 184.19 เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของการใหบริการงานโครงการท่ีบริษัท
ฯ ไดใหบริการเสร็จแลวแตยังอยูในระหวางการเรียกเก็บเงินตามสัญญา นอกจากนี้อุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร ณ ส้ินป 
2557 เพิ่มขึ้นจํานวน 10.56 ลานบาท หรือรอยละ 136.61 เม่ือเทียบกับป 2556 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการซ้ือเคร่ืองตกแตงและ
อุปกรณสํานักงานรวมถึงการพัฒนาระบบ EPR เพ่ิมเติม เพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 จํานวน 105.67 ลานบาท 111.84 ลานบาท และ 117.21 
ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีสวนประกอบของหน้ีสินที่สําคัญ ไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และหน้ีสินหมุนเวียนอื่น เปนตน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 117.21 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2557 จํานวน 5.37 ลานบาท 
หรือรอยละ 4.80 เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของหน้ีสินหมุนเวียนอื่น อันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินรับลวงหนาและเงินคา
มัดจําซึ่งเปนสวนหน่ึงของเงินประกันผลงาน ที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากคูคาในกรณีของการติดต้ังงานแทนบริษัทฯและขนสง
สินคาไปสงใหกับลูกคาของบริษัทฯ ตามมูลคางานท่ีบริษัทฯ รับบริการที่เกิดขึ้น และการเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงานเนื่องมาจากการปรับโครงสรางผลตอบแทนใหกับพนักงานประเภทเงินเดือนคาจาง  

  สําหรับป 2557 บริษัทฯมีหนี้สินรวมเทากับ 111.84 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2556 จํานวน 6.17 ลานบาท หรือรอยละ 
5.84 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของเงินประกันสํารองหนี้สูญตามขอตกลงระหวางบริษัทฯ 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 เน่ืองจากการ
ลดลงของกําไรจากการดําเนินงานและการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในระหวางป 2558 ในขณะที่สวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 
2557 เพิ่มขึ้นจํานวน 284.82 ลานบาท เน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 65 ลานบาท เปน 130 ลานบาท 
ตามราคามูลคาที่ตราไว  เสนอขายตอผูถือหุนเดิมเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเม่ือเดือน มีนาคม 2557 และการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จาก 130 ลานบาท เปน 175 ลานบาท  หรือคิดเปน  90 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือ
เสนอขายหุนตอประชาชนท่ัวไปคร้ังแรกในเดือน พฤศจิกายน 2557 มูลคาหุนละ 3 บาท ซึ่งบันทึกเปนสวนเกินมูลคาหุนสามัญ
จากการจําหนายหลักทรัพยจํานวน 213.21 ลานบาท 

การวิเคราะหฐานะทางการเงนิ 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 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินลงทุนระยะส้ันจํานวน 35.03 ลานบาท หรือ
รอยละ 13.65 เน่ืองจากการจําหนายเงินลงทุนระยะส้ันบางสวนและการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2559 เปรียบเทียบกับ ณ วันส้ินป 2558 และเนื่องมาจากการลดลงของมูลคางานท่ีทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บอันเกิด
จากการเรียกเก็บเงินคาบริการงานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิงใหกับลูกคาบางสวนในชวง 6 เดือนแรกของป 2559 โดยลดลง
เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินป 2558 จํานวน 4.45 ลานบาทหรือรอยละ 34.15 นอกจากนั้นยังเกิดจากการลดลงของอุปกรณจํานวน 
2.04 ลานบาทหรือรอยละ 12.57 เกิดจากคาเส่ือมราคาของอุปกรณดังกลาว 

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 
เน่ืองมาจากการจายชําระหนี้ใหกับเจาหน้ีการคาตามเงื่อนไขทางการคาของเจาหน้ีแตละราย 

บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 จํานวน  432.61 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 จํานวน 19.19 ลานบาท หรือรอยละ 4.25 ซึ่งเปนผลมาจากผลการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนป 2559 
เพ่ิมขึ้นจํานวน 15.82 ลานบาท และลดลงจากการจายเงินปนผลประจําป 2558 จํานวน 35.00 ลานบาท 
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3.5.4 ปจจัยความเส่ียงที่อาจมีผลกับกระทบตอกําไรของบริษัท 

3.5.4.1. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  

 สินคาที่บริษัทฯ จําหนายใหลูกคาสวนใหญเปนสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ ยอดส่ังซ้ือสินคาจาก
ตางประเทศ ประมาณรอยละ 60 -70 ของยอดการส่ังซื้อรวม การเสนอราคาและการชําระเงินคาซื้อสินคาสวนใหญ
ใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนหลัก ในขณะท่ีการจําหนายสินคาเกือบทั้งหมดจําหนายภายในประเทศ ซึ่งในบางคร้ัง
บริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาสินคาใหสอดคลองกับตนทุนสินคาท่ีเพิ่มขึ้นไดในทันที ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจไดรับ
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนสินคาและกําไรขั้นตนของบริษัทฯ ได 

3.5.4.2. ความเส่ียงจากการสูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายสินคาและบริษัทเจาของตราสินคาอาจเขามา
ทําตลาดเอง  

 บริษัทฯ เปนผูจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ที่มี
สินคาหลากหลายรายการ โดยบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาที่มีชื่อเสียงระดับโลก  ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสีย
การเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในตราสินคาที่สําคัญไป อาจกอใหเกิดผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได 

 นอกจากน้ี กรณีที่เจาของตราสินคาจากตางประเทศมีความประสงคจะเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทย
โดยไมผานบริษัทฯ ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีความเส่ียงในการสูญเสียความเปนตัวแทนจําหนายตราสินคานั้นๆ ได  และ
อาจตองมีการแขงขันกับบริษัทเจาของตราสินคาดังกลาว 

3.5.4.3. ความเส่ียงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินคาคงคลังของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีรายการสินคาที่จําหนายอยูมากกวา 3,000 รายการ บริษัทฯ จึงจําเปนตองควบคุมสินคาคงคลัง
ใหเหมาะสมกับสภาพการขายในปจจุบัน โดยจะตองมีสินคาในสต็อคไวเพื่อรอการจําหนายเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางเพียงพอและทันตอความตองการใชงาน  ซึ่งหากในบางชวงที่สินคาขาดสต็อคหรือไม
สามารถจัดหาไดทันตามความตองการของลูกคาได อาจทําใหบริษัทฯ สูญเสียยอดขายหรือโอกาสในการขายคร้ัง
ตอไปได ในขณะเดียวกัน สินคาบางรายการที่ไมไดถูกจําหนายออกไปเปนเวลานานก็อาจทําใหสินคามีสภาพเกา
เก็บสินคาตกรุน เปนตน ซึ่งทําใหเกิดภาระคาใชจายในการเก็บสต็อคได 
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3.6 รายการระหวางกันในปที่ผานมาและปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด (ถามี) 

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัทไฟรวิคเตอร จํากัด )มหาชน(  

บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ที่สามารถสรุปความสัมพันธไดดังนี้ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ 

1. หาญเอ็นยิเนียริ่ง  1  
 

ประกอบธุรกิจใหเชาทรัพยสิน 
ไดแก พื้นที่สํานักงาน 
คลังสินคา และรถยนต 

1.1  มีผูถือหุนรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก 

1.1.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน  ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ  10.02 และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียริ่งรอยละ 33.32 ของ
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 ดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขา และ
จัด จําหน ายผลิตภัณฑ ใน
ระบบทําความเย็น และระบบ
ป รั บ อ า ก า ศ  ร ว ม ทั้ ง ใ ห
คําปรึกษาและออกแบบหอง
เย็น  

1.1  มีผูถือหุนรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก 
1.1.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 10.02 และถือหุนใน CM รอยละ 12.27 ของทุนชําระ
แลวของ CM 
1.1.2 นายเจน ชาญณรงค  )นองชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ  9.71 และถือหุนใน
CMรอยละ 26.98 ของทุนชําระแลวของ CM 
1.1.3  บริษัท ไนซ โนเบิล จํากัด ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 9.43 และถือหุนในCMรอยละ 17.18 ของทุนชําระแลว
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 

2. บริษัท คิวทูเอส จํากัด 
(“QIIS”) 

ดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขา จัด
จํ า หน า ย  และ ให บ ริ ก า ร
โซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับ
การพิมพดิจิตอล 

1.1 QIIS เปนบริษัทยอยของ CM ที่ถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวของ QIIS โดยมีนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 
และ นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร เปนผูถือหุนถืออีกทานละ 1 หุน  

1.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก  

1.2.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 

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
นนท 

 นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท ปจจุบัน ดํารงตําแหนงเปนหนึ่งในผูบริหารของบริษัทฯ และถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 
0.95  
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รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2558 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2559 

 บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

(หนวย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2559 

(หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

1.  หาญเอ็นยิเนียริ่ง 1.1 บริษัทฯ เชาสํานักงาน
และคลังสินคาจากหาญ
เอ็นยิเนียริ่ง 

- ค า เ ช า อ า ค า ร
สํานักงาน 

- เจาหนี้อื่น 

 

 

 

5,211,480 

- 

 

 

 

2,530,140 

- 

สัญญาเชาอาคารสํานักงาน 

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 19/17-
22 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
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 บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

(หนวย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2559 

(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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 บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

(หนวย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2559 

(หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สัญญาเชาอาคารคลังสินคา 
บริษัทฯ ตกลงจายคาเชาพื้นที่อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคาใหกับ
หาญเอ็นยิเนียริ่ง เพื่อเปนอาคารเก็บสินคา โรงฟวเตอรและแปรสภาพ 
ลานจัดเตรียมและขนถายสินคาและที่ทําการสํานักงาน รวมพื้นที่เชา
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
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจปกติโดยการเชาพื้นที่อาคารสํานักงานและ
อาคารคลังสินคาเพื่อใชเปนสถานที่เก็บสินคาแปรสภาพสินคาและใชเปน
ลานจัดเตรียมและขนถายสินคา รายการดังกลาวมีความจําเปนเพื่อใชใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯและอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดย
สามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง 

หน้า  75



   

สิ่งที่สงมาดวย  2 
 

FIRE  | เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559                                                                        

 

 บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

(หนวย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2559 

(หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

  1.2 บริษัทฯ รับโอน
ผลประโยชนพนักงานจาก
หาญเอ็นยิเนียริ่ง 

- ลูกหนี้อื่น  
 

- ภาระผูกพันผลประ
โยขนพนักงาน  

 

 
 

1,379,465 
 

1,379,465 

 

 

 
 

1,379,465 
 

1,379,465 

 

ในป 2557 บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางบุคคลากรของบริษัทฯ โดยการรับ
โอนพนักงานจากหาญเอ็นยิเนียริ่งมาเปนพนักงานของบริษัทฯ โดยมีการ
ทําสัญญาโอนทรัพยสินพนักงานระหวางกัน โดยบริษัทฯ ตกลงนับ
ระยะเวลาการทํางานตอเนื่องตามกฏหมายแรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง
รับโอนสิทธิและภาระผูกพันของพนักงานทั้งหมด โดยหาญเอ็นยิเนียริ่งตก
ลงยอมรับภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานในชวงที่เปนพนักงานของ
หาญเอ็นยิเนียริ่ง จนถึงวันที่โอนยายมาที่บริษัทฯ  

การกําหนดราคา: ราคาตามรายงานการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงานโดยผูเชี่ยวชาญอิสระ 

แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ตองมี
การบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชนพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทุกปตามเงื่อนไขการคํานวณรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเกิดจากการปรับ
โครงสรางบุคคลากรของบริษัทฯ ทําใหมีการรับโอนภาระผูกพันและ
คาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงานของหาญเอ็นยิเนียริ่งมาเปนของบริษัทฯ 
ซึ่งถือเปนรายการที่สมเหตุสมผล  

  1.3 บริษัทฯ ซื้อยานพาหนะ
จากหาญเอ็นยิเนียริ่ง 

- ทรัพยสิน ยานพาหนะ 

 

 

1,736,000 

 

 

- 

บริษัทฯ ซื้อยานพาหนะจากหาญเอ็นยิเนียริ่ง เนื่องจากบริษัทฯ เห็นวาการ
ซื้อทรัพยสินในครั้งนี้ทําใหบริษัทฯไดประโยชนมากกวาการซื้อสินทรัพย
ใหมหรือทําสัญญาเชาฉบับใหม เนื่องจากสภาพและอายุการใชงานของ
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 บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

(หนวย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2559 

(หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

- เจาหนี้อื่น - - สินทรัพยยังอยูในเกณฑดี 

การกําหนดราคา: ราคาตามมูลคาบัญชีคงเหลือ  

แนวโนมรายการในอนาคต: รายการดังกลาวอาจมีตอเนื่องในอนาคตตาม
ความจําเปน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑการซื้อทรัพยสินของบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนรายการซื้อ
สินทรัพยเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจปกติ โดยเปนรายการที่มีความชัดเจน 
สมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ 

2. CM 2.1 บริษัทฯ มีรายไดจาก
การใหบ ริการงานด าน
สนับสนุน 

- ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร
ใหบ ริการ งานด าน
สนับสนุน 

- ลูกหนี้อื่น 

 
 

4,334,400 
 

-

 
 

630,000 
 

- 

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

การกําหนดราคา: ราคาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอางอิงจากประมาณการคาใชจาย
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยประมาณการอัตรากําลังคนตามงบประมาณ
ประจําป และปนสวนตามอัตรากําลังคน หรือพื้นที่ใชงาน หรือจํานวน
ระบบงาน หรือจํานวนรายการที่เกิดขึ้น 
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 บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

(หนวย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2559 

(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 

- รายไดจากการขาย
สินคา 

- ลูกหนี้การคา 

 

 
6,950 

-

 
 

- 

- 

บริษัทฯ จําหนายถังสินคาเคมีใหกับ CM เพื่อใชในกิจการ อันเปนไป
ตามปกติธรุกิจของ CM  

การกําหนดราคา: ราคาตลาดเทียบเทากับที่ขายใหกับบุคคลภายนอก 

แนวโนมรายการในอนาคต: รายการดังกลาวอาจมีตอเนื่องในอนาคตตาม
ความจําเปน โดยจะดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดย
ภายหลังจากการรับโอนกิจการแลวรายการดังกลาวจะมีผลยกเลิกโดย
ทันที 
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 บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

(หนวย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2559 

(หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการคาเทียบเทากับที่ขาย
ใหกับบุคคลภายนอก โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแลวรายการ
ดังกลาวจะไมถือเปนรายการระหวางกัน 

  2.3 บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก 
CM 

- ตนทุนขาย 

- เจาหนี้การคา 

 

 

7,700 

-

 

 

1,400 

- 

บริษัทฯ ซื้ออุปกรณควบคุมอุณหภูมิจาก CM เพื่อนํามาจําหนายตอใหกับ
ลูกคาของบริษัทฯ ในราคาตลาดซึ่งเปนราคาที่ใกลเคียงกับที่บริษัทฯ ซื้อ
จากผูจําหนายรายอื่นๆ 

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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 บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

(หนวย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2559 

(หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

3. QIIS 3.1 บริษัทฯ มีรายไดจาก
การใหบ ริการงานด าน
สนับสนุน 

- ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร
ใหบ ริการ งานด าน
สนับสนุน 

- ลูกหนี้อื่น 

 

 
6,628,800 

 

-

 
 

1,380,000 
 

- 

บริษัทฯ มีรายไดจาก จากการใหบริการบริหารจัดการงานดานสนับสนุนแก 
QIIS  (ผูรับบริการ) เชน บริการงานธุรการ (คาไฟฟา น้ําประปา ทําความ
สะอาด) บริการงาน ISO บริการงานทรัพยากรบุคคล บริการงานจัดสง 
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 

แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตาม
สัญญาจางบริหารงาน โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแลวรายการ
ดังกลาวจะมีผลยกเลิกโดยทันที 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาว มีความ
เหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ รับโอนพนักงานจากหาญเอ็นยิเนียริ่ง ที่เคย
ใหบริการดังกลาวแกบริษัทในกลุม ซึ่งรวมถึงการใหบริการแก QIISดวย 
ทําใหบริษัทฯ ไดใชประโยชนจากพนักงานที่รับโอนมาอยางคุมคาและ
สามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯ ดวย โดยการกําหนดราคาคาบริการมี
ความเปนธรรม ไมทําใหบริษัทฯ เสียเปรียบ โดยภายหลังจากการรับโอน
กิจการแลวรายการดังกลาวจะไมถือเปนรายการระหวางกัน

หน้า  80



   

สิ่งที่สงมาดวย  2 
 

FIRE  | เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559                                                                        

 

 บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

(หนวย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2559 

(หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

  3.2 บริษัทฯ มีรายไดจาก
กา ร จํ าหน าย สินค า ให 
QIIS 

- รายไดจากการขาย
สินคา 

- ลูกหนี้การคา 

 
 

800 

856

 
 

- 

- 

บริษัทฯ จําหนายถังสินคาเคมีใหกับ QIIS เพื่อใชในกิจการ อันเปนไป
ตามปกติธรุกิจของ QIIS 

การกําหนดราคา: ราคาตลาดเทียบเทากับที่ขายใหกับบุคคลภายนอก 

แนวโนมรายการในอนาคต: รายการดังกลาวอาจมีตอเนื่องในอนาคตตาม
ความจําเปน โดยจะดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดย
ภายหลังจากการรับโอนกิจการแลวรายการดังกลาวจะมีผลยกเลิกโดยทันที 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการคาเทียบเทากับที่ขาย
ใหกับบุคคลภายนอก โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแลวรายการ
ดังกลาวจะไมถือเปนรายการระหวางกัน 

4. นายเจน ชาญณรงค บริษัทฯ เชาสํานักงานและ
คลังสินคาจาก นายเจน 
ชาญณรงค 

- ค า เ ช า อ า ค า ร
สํานักงาน 

- เจาหนี้อื่น 

 
 
 

469,050 

-

 
 
 

212,400 

- 

บริษัทฯ ตกลงเชาและจายคาเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน ชั้นที่ 2 และ 3 ของ
อาคารเลขที่ 19/6 ซอยศูนยวิจัย พระราม 9 กรุงเทพฯ ใหกับนายเจน ชาญ
ณรงค โดยจายชําระคาเชาเปนรายเดือนเดือนละ 35,400 บาท มี
ระยะเวลาเชาตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2557  ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 

การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับ
ราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง 

แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตาม
สัญญาเชาอาคารสํานักงาน 
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 บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

(หนวย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2559 

(หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนรายการ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจปกติโดยการเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน โดยมี
ความจําเปนเพื่อใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและใชเปนที่ตั้ง
สํานักงานของบริษัทฯ อัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยคาเชาสามารถ
เทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง 

5. นายรัตนพันธ มุขหริ
วัฒนานนท 

บริษัทฯ มีรายไดอื่นจาก
การจําหนายสินทรัพย 

- ลูกหนี้อื่น 

- รายไดอื่น 

 

 

- 

531,775.70

 
 

- 

- 

บริษัทฯ จําหนายรถยนตนั่ง 1 คัน ใหนายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท ซึ่ง
รถยนตดังกลาวมีอายุการใชงานมานานกวา 5 ป และตัดคาเสื่อมราคาจน
เต็มมูลคาทุนแลว โดยมีการกําหนดราคาขายเปนไปตามราคาตลาดของ
รถยนตนั่งมือสองที่ประกาศขายอยูในขณะนั้น 

การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยสามารถเทียบเคียงไดกับราคาขายของ
รถยนตมือสองรุนเดียวกันในขณะนั้น 

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
คาตอบแทนการโอนกิจการท้ังหมดของ CM โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแก CM จํานวน 234,500,000 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62 บาทตอหุน รวมเปนมูลคาทั้งส้ิน 614,390,000 บาท 
ดังนั้น จึงไมมีประเด็นเก่ียวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ที่ตองพิจารณา 

18) คดีหรือขอเรียกรองที่มีสาระสําคัญซึ่งอยูในระหวางดําเนินการ 

- ไมมี – 

19) ผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวของกันระหวางบริษัทฯ กับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนที่ถือหุนทั้งทางตรงและ
ทางออมตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

รายละเอียดโปรดพิจารณาในขอ 3.6 
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7. สรุปสาระของสัญญาที่สําคัญ ๆ ในชวง 2 ปที่ผานมา 

7.1 สัญญาเชา 

บริษัทฯ ทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทฯ โดยทําสัญญาเชากับบุคคลที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้ 

สัญญาเชาพื้นที่อาคารของบริษัทฯ 

ที่ คูสัญญา สถานที่เชา 
ระยะเวลาในการเชา พื้นที่ 

(ตร.ม.) อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา 

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 

  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 คูสัญญา สถานที่เชา 
ระยะเวลาในการเชา พื้นที่ 

(ตร.ม.) อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา 

  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 
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ที่ คูสัญญา สถานที่เชา 
ระยะเวลาในการเชา พื้นที่ 

(ตร.ม.) อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา 

3. นายเจน ชาญณรงค เลขที่ 19/6 ชั้น 2 อาคารอารซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 
9 ซอย 8 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

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 สถานที่เชา 
ระยะเวลาในการเชา พื้นที่ 

(ตร.ม.) อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา 

1. หาญเอ็นยิเนียริ่ง อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคา  
เลขที่ 503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะป  
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

3 ป* 1 ม.ค. 2557 31 ธ.ค. 2559 1,760 

2. บริษัท ภัทรฤทธิ์ 1997 จํากัด โกดังสินคา
เลขที่ 38/43 หมู 4 ถ.ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา 
จ.ปทุมธานี 

5 ป** 22 ก.ย. 2556 22 ก.ย. 2561 15 
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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 

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

(2) คาบริการระบบสารสนเทศ ประกอบดวย คาใชจายอุปกรณคอมพิวเตอร 

1 ป 
(1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59) 

2.  สัญญารับจางบริการกับ CM * 1 ป 
(1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59) 

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 
ทุนประกัน 
(ลานบาท) 

ระยะเวลาประกันภัย ผูเอาประกันภัย 

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 

16.47 18 ก.ย.2559 – 18 ก.ย.2560 บริษัท ไฟรวิคเตอร 

จํากัด (มหาชน) 
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ประเภทกรมธรรม บริษัทประกัน ทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
ทุนประกัน 
(ลานบาท) 

ระยะเวลาประกันภัย ผูเอาประกันภัย 

-  สต็อคสินคา 

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 

108.61 
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 5 กันยายน 2559  

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งท่ี 5/2559  เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 
15.00 น. ถึง 17.30 น. เก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุนเพิ่มทุน ดังตอไปนี้ 

1. การเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 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 ดังน้ี 

การเพ่ิมทนุ ประเภทหุน 
จํานวนหุน 

(หุน) 
มูลคาที่ตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(บาท) 

   แบบกําหนดวัตถุประสงคใน 
การใชเงินทุน 

หุนสามัญ 234,500,000 0.50 117,250,000 

   แบบมอบอํานาจทั่วไป 
(General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน (แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน) 

2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 
(หุน) 

อัตราสวน(เดิม : 
ใหม) 

ราคาขาย 
(บาทตอหุน) 

วัน เวลา จองซื้อ 
และชําระเงินคาหุน 

หมายเหต ุ

บริษัท ชิลแมทช จํากัด 
(“CM”) 

หมายเหตุ 1 และ 2 

234,500,000 - 2.62 หมายเหตุ 3 

 

 

หมายเหตุ  
 4 5 และ 6 

หมายเหตุ 

1. ภายใตกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ 45 
วัน ภายหลังจากท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเขาทํารายการ CM จะโอนกิจการท้ังหมดใหบริษัทฯ และบริษัทฯ 
จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ใหแก CM ใน
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ราคาหุนละ 2.62 บาท รวมเปนมูลคาทั้งส้ิน 614,390,000 บาท เพื่อเปนการตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด
ของ CM ซึ่งเปนการชําระคาโอนกิจการทั้งหมดของ CM ดวยหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แทนการชําระดวย 
เงินสด ทั้งนี้ ผูถือหุนของ CM ที่ปรากฏรายช่ือในสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ใหแกบุคคลในวงจํากัด (ส่ิงที่สงมาดวย 4) (“ผูถือหุนของ CM”) จะไดรับหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวตาม
สัดสวนการถือหุนภายใตกระบวนการโอนกิจการท้ังหมดในวันเดียวกันกับวันที่ CM ไดรับหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจะ
ทําใหผูถือหุนของ CM ดังกลาวกลายเปนผูถือหุนของบริษัทฯ (โดย CM จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ 
ดําเนินกระบวนการชําระบัญชีภายใตกระบวนการเลิกกิจการและดําเนินการแจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหุนของ 
CM (ซึ่งรวมถึงหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน)) (“การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน

ใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด”) 

 (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับรายการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ไดในสารสนเทศรายการไดมา
ซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM (ส่ิงที่สงมาดวย 2) และ
รายละเอียดของการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยกําหนดราคาเสนอขายท่ี
ไมมีสวนลดจากราคาตลาดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแก
บุคคลในวงจํากัด (ส่ิงที่สงมาดวย 4)) 

2. บริษัทฯ จะออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาท่ี
ตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคา 2.62 บาทตอหุน แทนการชําระดวยเงินสด 

 กิจการท้ังหมดของ CM รวมถึงแตไมจํากัดเพียงทรัพยสิน หนี้สิน สัญญาอื่นๆ ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ  
ที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึงสิทธิประโยชนทั้งหมดที่มีในสินทรัพย และหุนสามัญในบริษัท คิว 
ทู เอส จํากัด (“QIIS”) ซึ่งเปนบริษัทยอยซึ่งถือหุนโดย CM ในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS 
ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) (รวมเรียกวา “กิจการทั้งหมดของ CM”) 
โดยมูลคาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM จะเทากับ 614,390,000 บาท 

3. มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
หรือกรรมการผูจัดการมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนดังกลาว เชน (1) การกําหนดขอกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน
ดังกลาว (2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนดังกลาว รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และ (3) ลง
นามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว 
ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการย่ืนคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่
เก่ียวของ และการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการ
ดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวขางตนไดตามท่ีเห็นสมควร 
โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 

4. การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดเปนการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายท่ีไมมีสวนลดจากราคาตลาด  
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ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 
1/2559 เพื่อขออนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน คือต้ังแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 
2559 ซึ่งจะเทากับ 2.56 บาท ซึ่งการคํานวณราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักตอหุน คํานวณจากผลรวมของมูลคา
การซื้อขายรวม 15 วันทําการ หารดวยปริมาณการซื้อขายหุนรวม 15 วันทําการ ซึ่งเปนชวงเวลาการซื้อขายต้ังแต
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559   โดยผลรวมของมูลคาการซ้ือขายรวม คํานวณจากผลคูณของ
ราคาหุนถัวเฉล่ียรายวัน และปริมาณการซื้อขายของหุนทั้งหมดรายวัน ตามขอมูลการซ้ือขายหุน FIRE ที่ปรากฎ
ใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไมมีสวนลดจากราคาตลาดไดใน
สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัด  (สงที่สงมาดวย 3)) 

5. อนึ่ง เนื่องจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังน้ี เปนการเสนอขายหุนโดยกําหนด
ราคาเสนอขายไวอยางชัดเจน ดังน้ัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การ
อนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุน ที่ ทจ. 72/2558”) แมบริษัทฯ จะไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 ใหเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดแลว บริษัทฯ จะตองไดรับ
อนุมัติการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 กอนการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการท้ังหมดดวย 

6. นอกจากนี้ การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหกับ CM ในครั้งน้ี เขาขายเปนการทํารายการท่ีเก่ียวโยงของบริษัท 
จดทะเบียนตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํา
รายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เร่ือง การเปดเผยขอมูล และการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน 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 จึงตองขออนุมัติการเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันจากท่ีประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผู
ถือหุนที่มีสวนไดเสีย และจัดทํารายงานการเปดเผยสารสนเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของ
บริษัทฯ  

 (โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับการทํารายการที่เก่ียวโยงของบริษัทฯ ไดในสารสนเทศรายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM (ส่ิงที่สงมาดวย 2)) 

2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ  กรณีที่มีเศษของหุน  

เนื่องจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังน้ีเปนการเสนอขายใหแกบุคคล 
ในวงจํากัด จึงไมมีเศษหุน 
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3. กําหนดวันประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

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

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต  

4.1 บริษัทจะตองไดรับอนุมัติการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ 
ทจ. 72/2558 

4.2 บริษัทฯ จะขออนุมัติตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหพิจารณารับหลักทรัพยใหมตามขอบังคับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 

4.3 บริษัทฯ จะขออนุมัติตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ 

4.4 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุน และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย 

5. วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม 

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

6. ประโยชนที่บริษัทฯ จะพึงไดรับจากการเพิ่มทนุ/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

CM และ QIIS ดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑที่คลายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งดาน
ประเภทผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และความตอเนื่องในกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน โดยการทํารายการซื้อและรับโอน
กิจการท้ังหมดของ CM และ QIIS จะมีประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ดังนี้ 

(6) เพ่ิมศักยภาพการเติบโตของรายไดใหกับบริษัทฯ ในอนาคต  

1.4 เพ่ิมสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑของบริษัทฯ  

การรวมสินคาของบริษัทฯ และ CM จะทําใหบริษัทฯ มีผลิตภัณฑในกลุมวิศวกรรมอาคารที่ครบวงจรมากขึ้น 
ไดแก ผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น โดยเฉพาะอยางย่ิง
ผลิตภัณฑในกลุมระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ซึ่งสามารถตอบสนองลูกคาไดครบท้ังสายผลิตภัณฑ และ
เสริมสรางความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากทั้งบริษัทฯ และ CM จัดจําหนายใหลูกคา
ในกลุมเดียวกัน ไดแก ผูรับเหมาและท่ีปรึกษางานระบบโครงการ รวมทั้งกลุมลูกคาอุตสาหกรรม (End user) ซึ่ง
เปนกลุมลูกคาหลักของทั้งบริษัทฯ และ CM 
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1.5 การขยายฐานลูกคาในกลุมผูรับเหมาและที่ปรึกษางานระบบใหครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ 

(1.2.1) การขยายกลุมลูกคาของบริษัทฯไปยังกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก  

กลุมลูกคาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเปนกลุมลูกคาหลักของ CM และ QIIS ซึ่งเปนการสรางโอกาส
ในการขยายฐานลูกคาสําหรับผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและสินคาที่เกียวเน่ือง อาทิเชนกลุมลูกคาหองทําความ
เย็นซ่ึงตองใชฉนวนกันความรอน เน่ืองจากฉนวนกันความรอนเปนวัสดุที่ติดไฟไดงาย จึงจําเปนตองมีการวาง
ระบบการปองกันอัคคีภัย นอกจากนี้ กลุมลูกคาของ QIIS ซึ่งเปนกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความตองการ
สรางโรงงาน หรือขยายโรงงานและการเพิ่มสายการผลิตใหม ซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักเดียวกันกับลูกคากลุม
อุตสาหกรรมของบริษัทฯ และCM ที่ตองการสรางโรงงานหรือวางระบบใหม ทําใหสามารถแนะนําธุรกิจเพื่อ
นําเสนอขายสินคาที่เก่ียวกับงานระบบอาคารได 

(1.2.2) การขยายชองทางการจัดจําหนายสินคาของ CM ใหกับกลุมลูกคาของบริษัทฯ  

ดวยความสัมพันธอันดีของบริษัทฯ กับผูรับเหมาและท่ีปรึกษางานระบบจากการเปนผูจัดจําหนายอุปกรณระบบ
วิศวกรรมอาคารทั้งระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาลใหแกผูรับเหมาโครงการขนาดใหญมาอยางยาวนาน 
ยอมสงผลใหบริษัทฯสามารถขยายฐานสินคาในกลุมของ CM ใหแกผูรับเหมาโครงการขนาดใหญไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  

1.6 เพ่ิมความแข็งแกรงในการรับเหมางานงานโครงการติดต้ังใหกับบริษัทฯ  

บริษัทฯ สามารถขยายฐานการรับงานโครงการติดต้ังงานระบบทําความเย็น ปรับอากาศและสุขาภิบาล เพิ่มเติม
นอกเหนือจากงานระบบดับเพลิง ใหกับกลุมลูกคาอุตสาหกรรมซ่ึงเปนผูใชงานโดยตรง (End user) ของ บริษัทฯ 
และ CM ไดอีกดวย 

(7) ลดคาใชจายจากการประสานงานและใชทรัพยากรท่ีมีอยูรวมกันเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM สงผลใหบริษัทฯ สามารถจัดการใชทรัพยากร อาทิเชน บุคลากรและระบบ
สนับสนุนการบริหารงานรวมกัน ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้บุคลากรดานงานขายและงานติดต้ัง 
(Salesperson) ของบริษัทฯ CM และQIIS ใชบุคลากรดานการขายและติดต้ังที่มีพื้นฐานความรูจากสายงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกลและส่ิงแวดลอมเปนหลักเชนเดียวกัน 

(8) ลดการพึ่งพากลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง   

การรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM เปนการเพิ่มความหลากหลาย และเปนการกระจายความเส่ียงจากปจจัย
แวดลอมในการทําธุรกิจ ตลอดจนขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจใหครอบคลุมธุรกิจดานตางๆของระบบ
วิศวกรรมอาคาร และลดการพึ่งพาลูกคากลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง 

(9) เพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดในตางประเทศมากขึ้น  

ผลิตภัณฑของ CM ไดแก อุปกรณระบบทําความเย็น และปรับอากาศ มีความตองการท่ีสูงในประเทศเพ่ือนบาน 
ไดแก ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนามและอื่น ซึ่งเปนกลุมประเทศที่บริษัทฯ มุงเนนการขยายตลาดสินคาของ
บริษัทฯ ในปจจุบัน ดังนั้นในการขยายตลาดตางประเทศของบริษัทฯ จะสงผลใหบริษัทมีความไดเปรียบในการ
แขงขัน เนื่องจากมีสินคาจากในกลุมบริษัทฯ  
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(10) มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกรงขึ้น และมีรายไดและกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น  

ภายหลังการทํารายการแลว บริษัทฯ จะรวมผลประกอบการของ CM และQIIS เขามาในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่ง
ที่ผานมา CM และQIIS มีผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเน่ืองทุกป รวมทั้งมีสถานะทางการเงินที่ดี เน่ืองจาก
มีหนี้สินในระดับที่ตํ่า  โดยในป 2558 CM และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิ 54.71 ลานบาท ในสวนของฐานะทาง
การเงิน CM และบริษัทยอยมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 15.01 ลานบาท ในขณะท่ีมีสวนของผูถือหุนรวม 
187.09 ลานบาท 

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรบัจากการเพ่ิมทนุ/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน

7.1 นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหลังหัก
สํารองตาง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซึ่งการพิจารณา
จายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด  ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  
การจายชําระคืนเงินกูยืม  เงื่อนไขและขอกําหนดในสัญญาตางๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู รวมท้ังขอจํากัดทาง
กฎหมาย ความจําเปนและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต   

7.2 ผูจองซ้ือหุนเพิ่มทุนคร้ังนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเร่ิมตั้งแตงวด  

ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนคร้ังนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงาน เร่ิมต้ังแตเม่ือผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนไดรับการจด
ทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ แลว 

7.3 อื่น ๆ 

- ไมมี – 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดตามท่ีระบุไวขางตนจะมี
ผลกระทบตอผูถือหุนดังนี้

8.1  การลดลงของราคาหุน (Price Dilution)

=             ราคาตลาดกอนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย

                 ราคาตลาดกอนการเสนอขาย 

=        2.56 – 2.58              

             2.56 

= รอยละ -0.78   

ราคาตลาดกอนการเสนอขาย  อางอิงราคาซื้อขายถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 
15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติ
ใหบริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน คือต้ังแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเทากับ 2.56 บาท ซึ่ง
การคํานวณราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักหนักตอหุน คํานวณจากผลรวมของมูลคาการซื้อขายรวม 15 วันทําการ หารดวย
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ปริมาณการซ้ือขายหุนรวม 15 วันทําการ ซึ่งเปนชวงเวลาการซื้อขายต้ังแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 
2559   โดยผลรวมของมูลคาการซื้อขายรวม คํานวณจากผลคูณของราคาหุนถัวเฉล่ียรายวัน และปริมาณการซื้อขายของ
หุนทั้งหมดรายวัน ตามขอมูลการซ้ือขายหุน FIRE ที่ปรากฎใน SETSMART (www .setsmart .com) ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย คํานวณจาก 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (จํานวนหุนท่ีชําระแลว 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 ผานกระบวนการโอนกิจการท้ังหมดไมสงผลใหเกิดการลดลง
ของราคาหุน (Price Dilution) เน่ืองจากราคาเสนอขายสูงกวาราคาตลาด 

8.2  การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)  

=                                   จํานวนหุนเพิ่มทุน           
 จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนเพิ่มทุน 

=              234,500,000   
  584,500,000  

= รอยละ 40.12  

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการท้ังหมดสงผลใหเกิดการลดลง
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 ลานบาทหารดวยจํานวนหุนสามัญท่ีจดทะเบียนและชําระแลวเทากับ 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
แลวภายหลังการออกหุนใหมและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM เทากับ 584,500,000 หุน เทากับ 0.1553 บาทตอหุน  

งบการเงินรวมเสมือนถูกจัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5/2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินรวมเสมือนประจําป 2557 2558 และงวดหก
เดือนป 2559 ซึ่งไดรับการใหความเชื่อม่ันโดยผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งไดแก นายชวาลา 
เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 ในนาม บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  โดย
เสมือนวาบริษัทฯ ไดรับเขาลงทุนใน CM และบริษัทยอยท้ังหมดแลว ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เพื่อสะทอนฐานะทาง
การเงินและผลประกอบการรวมของบริษัทฯ และCM และบริษัทยอย 

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการท้ังหมดไมสงผลใหเกิดการลดลง
ของกําไรตอหุน (Earning per Shares) เน่ืองจากกําไรตอหุน (Earning per Shares) หลังเสนอขายและรับโอนกิจการ ของ 
CM มีมูลคาสูงกวากําไรตอหุน (Earning per Shares) ของบริษัทฯ กอนเสนอขาย  

ทั้งนี้ เม่ือเปรียบเทียบประโยชนที่ผูถือหุนจะไดรับจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไมมีสวนลดใหแกผูถือหุนของ 
CM ผานกระบวนการโอนกิจการท้ังหมดกับผลกระทบตอการลดลงของราคาหุน (Price Dilution) การลดลงของสัดสวนการ
ถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของกําไรตอหุน (Earning per Share) ตามรายละเอียดขางตน คณะกรรมการเห็นวา  
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาท่ีไมมีสวนลดใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดให
ประโยชนตอผูถือหุนมากกวาผลกระทบตอการลดลงของสิทธิออกเสียงของผูถือหุน เน่ืองจาก จากการที่บริษัทฯ ไดกิจการ
ทั้งหมดของ CM และ QIIS ซึ่งมีการดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑที่คลายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ทั้งดานประเภทผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และความตอเน่ืองในกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกันจะเปนการเพิ่ม
ศักยภาพการเติบโตของรายไดใหกับบริษัทฯ ในอนาคต เน่ืองจากจะเปนการเพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑของบริษัท
ฯ รวมไปถึง การขยายฐานลูกคาในกลุมผูรับเหมาและท่ีปรึกษางานระบบใหครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ และยังเปน
การเพ่ิมความแข็งแกรงในการรับเหมางานงานโครงการติดต้ังใหกับบริษัทฯ อีกดวย 

 

9. คํารับรองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองวา คณะกรรมการบริษัทฯ ไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเพิ่มทุนในคร้ังนี้แลว อยางไรก็ดี หากในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเกิดความเสียหาย
แกบริษัทฯ ผูถือหุนสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทฯ ไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติหนาท่ีนั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของได
ประโยชนไปโดยมิชอบ ผูถือหุนสามารถใชสิทธิฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ไดตามมาตรา 89/18 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ได 
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สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัด  

วันที่ 6 กันยายน 2559 

เน่ืองดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 5/2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  
5 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 
บาท ใหแกบริษัท ชิลแมทช จํากัด (“CM”)  ในราคาหุนละ 2.62 บาท รวมเปนมูลคาทั้งส้ิน 614,390,000 บาท เพ่ือเปนการตอบแทน
การรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงทรัพยสิน หนี้สิน สัญญาอื่น ๆ ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตาง ๆ ที่
เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของ 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
ชําระคาโอนกิจการท้ังหมดของ 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
สามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด”) 

ในการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการท้ังหมดขางตนเปนการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุนละ 2.62  บาท ถือเปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไมมีสวนลดจากราคาตลาด ตามที่กําหนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคล
ในวงจํากัด (“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) ที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุนคร้ังท่ี 1/2559 ของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน นอกจากน้ี บริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 กอน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการท้ังหมดดวย 

 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 บาทตอหุนเพื่อรองรับรายการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ตามอัตราการออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการของ CM เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณจาก 
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หุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหมของบริษัทฯในคร้ังนี้ หารดวยหุนสามัญท่ีออกและชําระแลวของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน 
(234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67) ซึ่งเปนการชําระคาโอนกิจการท้ังหมดของ CM ดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
แทนการชําระดวยเงินสด  

โดยราคาเสนอขายดังกลาวถือเปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาท่ีไมมีสวนลดจากราคาตลาดตามท่ีกําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558  โดยภายหลังการเพิ่มทุนชําระแลวในคราวนี้ ผูถือหุนของ CM จะ
เขามาเปนผูถือหุนของบริษัทฯ รวมจํานวนรอยละ 40.12 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ โดยผานกระบวนการโอนกิจการ
ทั้งหมด เน่ืองจากในวันเดียวกันกับที่ CM ไดหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ CM จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการซ่ึงจะ
สงผลใหหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวจะถูกโอนไปยังผูถือหุนของ CM ตามรายละเอียดที่ปรากฏดานลาง  

ภายใตกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer) ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ไดชําระคาโอนกิจการดังกลาว
ใหแก CM และเม่ือ CM ไดโอนกิจการท้ังหมดของ CM ใหแกบริษัทฯ แลว CM จะจดทะเบียนเลิกกิจการและดําเนินการ
แจกจายทรัพยสิน (ซึ่งรวมถึงหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน) ตามกระบวนการชําระบัญชีใหแกผู
ถือหุนของ CM  ตามรายช่ือท่ีปรากฏดานลางตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งจะสงผลใหผูถือหุนของ CM ดังกลาวกลายเปนผูถือ
หุนของบริษัทฯ อยางไรก็ดี ภายหลังการโอนหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนของ CM ไมมีผูถือหุนรายใดถือหุนใน
จํานวนเทากับหรือเกินกวารอยละ 25 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ทําใหผูถือหุนของ CM แตละรายจึงไมมี
หนาที่ในการทําคําเสนอซ้ือภายใตประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ 

รายชื่อผูถือหุนของ CM ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 และจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะไดรับ ปรากฎดังนี้ 

 รายชื่อผูถือหุนของ CM 
จํานวนหุน 
ของ CM 1/ 

รอยละของ 

จํานวนหุน CM 
ทั้งหมด 

จํานวนหุน 

สามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ ที่ 

จะไดรับ 

รอยละของจํานวน
หุนสามัญเพ่ิมทุน 

ตอหุนสามัญ
ภายหลังการรบัโอน

กิจการ 

1. นามสกุลชาญณรงค  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

2. นามสกุลตรีเพ็ชร 2/    

 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 666,357 6.74 15,815,862 2.71

 นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร 316,161 3.20 7,504,024 1.28
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 รายชื่อผูถือหุนของ CM 
จํานวนหุน 
ของ CM 1/ 

รอยละของ 

จํานวนหุน CM 
ทั้งหมด 

จํานวนหุน 

สามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ ที่ 

จะไดรับ 

รอยละของจํานวน
หุนสามัญเพ่ิมทุน 

ตอหุนสามัญ
ภายหลังการรบัโอน

กิจการ 

 ผูถือหุนอ่ืนๆ ของ CM   

3. นายวสันต นันทขวาง 1,185,600 12.00 28,140,000 4.82

4. นางสาวปนัดดา ทองเหล่ียม 624,911 6.33 14,832,149 2.54

5. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 112,237 1.14 2,663,925 0.46

6. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย 98,104 0.99 2,328,481 0.40

7. 
นางสาวอุฬาริน  ชัญญวงศ
ศักด์ิ 

88,679 0.90 2,104,780 0.36

รวมจํานวนหุน 9,880,000 100 234,500,000 40.12 

หมายเหตุ: 1/ มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

   2/ เปนการจัดกลุมผูถือหุนตามนามสกุลเทานั้น โดยผูถือหุนแตละรายมิไดเปนบุคคลตามมาตรา 258  หรือเปน 
 Concert party 

ในการนี้ การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการท้ังหมดเขาขายเปนการเขาทํา
รายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ
ในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมี
ขนาดรายการเทากับรอยละ 146.14 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) (โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับการ
เขาทํารายการไดในสารสนเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการท้ังหมดของ 
CM) 
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โดยลักษณะของความเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ มีดังนี้  

รายชื่อกรรมการ         

ผูมีสวนไดเสีย 
ความสัมพันธกับบริษัทฯ 1/ 

CM 2/ QIIS 

การดํารงตาํแหนง สัดสวนการ
ถือหุน  

(รอยละ) 

การดํารงตาํแหนง 

1.นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน 3/  กรรมการบริษัทฯ 

 ผูถือหุนใหญ ถือหุน 
บริษัทฯ รอยละ 10.02 

 กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

12.27 - กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม  

ลีรัตน เช้ือบุญชัย                    กรรมการบริษัทฯ 

 ถือหุนบริษัทฯ รอยละ 
1.73 

 กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

0.99 - กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

ภาคภูมิ วองไพฑูรย                  กรรมการบริษัทฯ 

 ถือหุนบริษัทฯ รอยละ 
1.10 

 กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

1.14 - กรรมการและ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

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 ของทุนจด ทะเบียนของ  QIIS 

  3/ นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน ถือหุนใน QIIS จํานวน 1 หุนในฐานะตัวแทนของ CM 

1.2  การกําหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุนที่ออกใหม 

บริษัทฯ กําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาหุนละ  2.62 บาทตอหุนจํานวน 234,500,000 หุน  
ซึ่งคิดเปนอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการของ CM ตามอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
ชําระการรับโอนกิจการของ CM เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณจาก หุนสามัญเพิ่ม
ทุนท่ีออกใหมของบริษัทฯในครั้งนี้ หารดวย หุนสามัญที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน (234,500,000 ÷ 
350,000,000 = 0.67) ทั้งนี้ บริษัทฯ ใชหลักเกณฑในการกําหนดราคาโดยอางอิงการประเมินมูลคายุติธรรมตามวิธีคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่สําคัญไดแก ผลการดําเนินงานในอดีต และศักยภาพการ
เติบโตของรายไดและกําไรในอนาคต เปนตน  

อน่ึง หากราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดยอนหลัง 7-15 วันทําการกอนวันแรกที่เสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด ผูถือหุนของ CM  ตามรายชื่อที่ปรากฏ
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ดานบนที่ไดรับโอนหุนสามัญของบริษัทฯ อันเปนผลมาจากกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer) 
จะไมนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดรับทั้งหมดออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เร่ิมทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุนในสวนเพ่ิมทุนดังกลาว ทําการซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพยฯครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน  ผูถือหุนของ CM  จะสามารถทยอยขายหุนที่ถูกส่ังหามขายไดในจํานวนรอย
ละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดท่ีถูกส่ังหามขาย  

1.3  การกําหนดราคาตลาด  

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซ้ือขายถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 15 วันทําการ
ติดตอกันกอนวันท่ีคณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 เพื่อขออนุมัติใหบริษัทฯ 
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน คือต้ังแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเทากับ 2.56 บาท ซึ่งการคํานวณ
ราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักตอหุน คํานวนจากผลรวมของมูลคาการซ้ือขายรวม 15 วันทําการ หารดวยปริมาณการซื้อ
ขายหุนรวม 15 วันทําการ ซึ่งเปนชวงเวลาการซ้ือขายต้ังแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559   โดย
ผลรวมของมูลคาการซ้ือขายรวม คํานวณจากผลคูณของราคาหุนถัวเฉล่ียรายวัน และปริมาณการซื้อขายของหุนทั้งหมด
รายวัน ตามขอมูลการซื้อขายหุน FIRE ที่ปรากฎใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  

2. วัตถุประสงคในการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน แผนการใชเงิน และรายละเอียดโครงการ 

2.1 วัตถุประสงคในการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนและแผนการใชเงิน 

จากการท่ีบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยมูลคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM จะเทากับ 
614,390,000 บาท บริษัทฯ จะชําระคาโอนกิจการทั้งหมดดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน  
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ี 2.62 บาทตอหุนเพื่อรองรับรายการซ้ือและรับโอน
กิจการท้ังหมดของ CM ตามอัตราการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการของ CM เทากับ 0.67 ของจํานวน
หุนที่ชําระแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณจาก หุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทฯในคร้ังนี้ หารดวย หุนสามัญท่ี
ออกและชําระแลวของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน (234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67)  

ภายหลังจากที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการทํารายการดังกลาว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ทั้งนี้ ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2559 กิจการท้ังหมดของ CM มีทั้งในสวนทรัพยสินและหนี้สิน ประกอบดวย  

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 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS  
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ทั้งนี้ ภายหลังการเขาทําการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แลว บริษัทฯ จะเปนผูถือหุนใน QIIS ในสัดสวนรอยละ 
100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS และบริษัทฯ จะดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุนใน QIIS โดยการซ้ือและรับโอน
กิจการท้ังหมดของ QIIS ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงทรัพยสิน หนี้สิน สัญญาอื่น ๆ ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ ที่
เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของ QIIS รวมถึงสิทธิประโยชนทั้งหมดท่ีมีในสินทรัพย ภายใตกระบวนการโอนกิจการ
ทัง้หมด (Entire Business Transfer) ซึ่งการรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM และ QIIS จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ประมาณ 45 วัน ภายหลังจากที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ (โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับการเขาทํารายการไดใน
สารสนเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM) 

2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยจะนําเงินที่ไดรับจากการเพ่ิมทนุไปใชในโครงการ  

ภายหลังจากที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการทํารายการดังกลาว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM 
ภายใตกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer) โดยกิจการทั้งหมดของ CM  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2559 มีทั้งในสวนทรัพยสินและหนี้สิน ประกอบดวย 

 ทรัพยสิน ไดแก ลูกหน้ีการคา สินคาคงเหลือ เงินลงทุนในหุนสามัญของ QIIS อุปกรณ ลูกหน้ีตามสัญญาเชา

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 ที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของ CM 

(โปรดดูรายละเอียดลําดับการเขาทํารายการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ในส่ิงที่สงมาดวย 2 สารสนเทศรายการ
ไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ตามบัญชี (1) และตามบัญชี (2)) 

รายละเอียดของ CM  

(1)  ขอมูลการประกอบธุรกิจ 

วันจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 13 พฤษภาคม 2531 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจนําเขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบทําความเย็น 
และระบบปรับอากาศ รวมท้ังใหคําปรึกษาและออกแบบหองเย็น 

ที่ต้ังสํานักงาน 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 เช้ือบุญชัย กรรมการ 

4. นาย วสันต นันทขวาง กรรมการ 

5. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการ 

6. นางดนูนาถ สุวรรณานนท กรรมการ 

7. นางสาวผกาวลี เจียรสวัสด์ิวัฒนา กรรมการ 

8. นายสุพจน เธียรวุฒิ กรรมการ 

(3)  ผูถือหุนของ CM 

รายชื่อผูถือหุนของ CM ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 ปรากฎดังนี้ 

 รายชื่อผูถือหุนของ CM 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 ทองเหล่ียม 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 เช้ือบุญชัย 98,104 0.99 

11 นางสาวอุฬาริน ชัญญวงศศักด์ิ 88,679 0.90 

รวมจํานวนหุน 9,880,000 100 

 

(4) ขอมูลสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ CM  

งบการเงนิรวม3 งบเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
หนวย : ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 1 
มกราคม 

2557 

ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2559 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 

2559 ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 ป 2556 

ตรวจสอบ 1 ตรวจสอบ 1 ตรวจสอบ 1 สอบทาน 2 ตรวจสอบ 1 ตรวจสอบ 1 ตรวจสอบ 1 สอบทาน 2

สินทรัพย 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 13.09 5.96 18.82 18.46 8.05 3.92 4.07 6.53

เงินลงทุนชัว่คราว 17.40 116.87 76.81 0.41 12.35 77.73 68.67 0.35

ลูกหนี้การคาและลกูหนี้อื่น 85.61 82.98 87.08 108.33 52.14 46.02 46.60 69.13

สินคาคงเหลอื 122.44 98.19 115.24 131.57 69.44 47.14 64.19 76.37

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 12.61 18.99 7.65 13.58 2.02 11.71 1.87 2.91
รวมสินทรพัยหมุนเวียน 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
รวมสินทรพัยไมหมนุเวียน 64.04 43.98 34.29 69.36 64.89 9.27 5.46 68.02

รวมสินทรพัย 315.19 366.97 339.89 341.71 208.89 195.79 190.86 223.31
หนี้สิน 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 84.27 65.88 74.40 84.22 44.36 23.75 43.44 41.77

หนีส้ินหมุนเวียนอืน่ 25.70 174.50 19.28 28.58 4.86 116.17 11.21 7.93
รวมหนี้สินหมนุเวียน 109.97 240.38 93.68 112.80 49.22 139.92 54.65 49.70
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 18.13 15.32 2.19 19.60 6.99 5.26 0.72 7.58

รวมหนี้สิน 128.10 255.70 95.87 132.40 56.21 145.18 55.37 57.28
สวนของผูถือหุน 

ทุนที่ออกและชําระแลว 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

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม
เดียวกัน 12.14 - - 12.14 - - - - 

กําไรสะสม 62.17 8.18 116.51 84.39 39.90 8.18 116.51 53.25

สวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม - 60.66 108.53 - - - - -
รวมสวนของผูถือหุน 187.09 111.27 244.02 209.31 152.68 50.61 135.49 166.03

 

หน้า  107



   

ส่ิงที่สงมาดวย  4 
 

FIRE  | เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559                                                                   

 

งบการเงินรวม 3 งบเฉพาะกิจการ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
หนวย : ลานบาท 

สําหรับงวดปสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม สําหรับงวด 6 เดือน 

สําหรับงวดปสิ้นสุดวันท่ี 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

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 

รายไดอ่ืน 5.65 6.38 2.14 5.67 3.86 2.41 2.81

คาใชจายในการขายและบริหาร 109.10 98.08 57.16 46.83 40.24 33.82 26.73

คาใชจายอ่ืน 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 

หมายเหตุ  1. งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ป 2558  2557 และ 2556 ผานการตรวจสอบโดยนายประวิทย วิวรรณธนา
นุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 2. งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผานการสอบทานโดย
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 

 3.  เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2558 บริษัท ชิลแมทช จํากัด ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท คิวทูเอส จํากัด ในสัดสวน
รอยละ 100 จึงไดจดัทํางบการเงินรวมต้ังแตป 2558 แสดงเปรียบเทียบกับป 2557 

 รายละเอียดของ QIIS  

CM ถือหุนของ QIIS จํานวน 39,520,000 หุนคิดเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS โดย QIIS มีรายละเอียด
ดังนี้ 
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(1)  ขอมูลการประกอบธุรกิจ 

วันจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 12 พฤศจิกายน 2545 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจนําเขา จัดจําหนาย และใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรม
สําหรับระบบพิมพดิจิตอล 

ที่ต้ังสํานักงาน 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 

รายชื่อกรรมการของ QIIS ตําแหนง 

1. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการ 

2. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย กรรมการ 

3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ 

4. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย กรรมการ 

5. นายวสันต นันทขวาง กรรมการ 
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(3)  ผูถือหุนของ QIIS  

รายชื่อผูถือหุนของ QIIS ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559  ปรากฎดังนี้ 

รายชื่อผูถือหุนของ QIIS จํานวนหุน รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด 

1 CM 3,951,998 100

2 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 1 0.00

3 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 1 0.00

รวมจํานวนหุน 3,952,000 100

(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

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 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

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 47.66 34.71 28.82 49.87 
รวมสินทรัพย 157.39 171.18 149.03 169.52 
หนี้สิน 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 42.49 42.13 31.08 45.05
หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 20.84 58.33 7.95 20.65

รวมหนี้สนิหมุนเวียน 63.33 100.46 39.03 65.70 
รวมหนี้สนิไมหมุนเวียน 11.13 10.06 1.47 12.02 

รวมหนี้สนิ 74.46 110.52 40.50 77.72 
สวนของผูถือหุน 

ทุนที่ออกและชําระแลว 39.52 39.52 4.00 39.52
สวนเกินมูลคาหุน 9.00 9.00 9.00 9.00
กําไรสะสม 34.41 12.14 95.53 43.28

รวมสวนของผูถือหุน 82.93 60.66 108.53 91.80 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
หนวย : ลานบาท 

สําหรับงวดปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับงวด 6 เดือน 
ป 2558 ป 2557 ป 2556 ส้ินสุด 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 

2. สําหรับขอมูลทางการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เปนงบการเงินภายในสําหรับผูบริหาร ซึ่ง
ไมผานการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูสอบบัญชี  

2.3 โอกาสที่จะสรางรายไดใหกับบริษัทฯ และผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการโครงการ
ไดสําเร็จและความเส่ียงจากการดําเนินการโครงการ  

2.3.1 โอกาสที่จะสรางรายไดใหกับบริษัทฯ 

 ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM  กิจการท้ังหมดของ CM มีโอกาสสรางรายไดใหกับบริษัทฯ ดวยเหตุผล
สนับสนุนประกอบดวย การเพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑของบริษัทฯ การขยายฐานลูกคาในกลุมผูรับเหมาและที่
ปรึกษางานระบบใหครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ และการเพิ่มความแข็งแกรงในการรับเหมางานงานโครงการติดต้ัง
ใหกับบริษัทฯ  ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎในขอ 3.4 (1) หัวขอ เพ่ิมศักยภาพการเติบโตของรายไดใหกับบริษัทฯ ในอนาคต  

2.3.2  ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการโครงการไดสําเร็จและความเส่ียงจากการดําเนินการโครงการ 

ในกรณีที่การดําเนินกิจการของ CM ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ไมเปนไปตามที่คาดการณไว บริษัทฯ 
อาจมีผลกําไรต่ํากวาที่คาดการณ อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีความม่ันใจในศักยภาพของ CM และ QIIS เนื่องจากมี
ผลิตภัณฑที่คลายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งดานประเภทผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และความตอเนื่องใน
กลุมลูกคาเปาหมายเดียวกันได กอต้ังและประกอบธุรกิจมายาวนาน มีผลการดําเนินงานท่ีมีกําไรอยางตอเนื่องและมี
ความสัมพันธที่ดีตอลูกคาและคูคา    
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2.4  งบประมาณทั้งหมดที่คาดวาจะใชในเบ้ืองตน และงบประมาณทั้งหมดที่คาดวาจะตองใชเพ่ือใหโครงการ
 สามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯ   

 บริษัทจะซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ตามมูลคาเทากับมูลคาที่ออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหแก CM  
จํานวน 234,500,000  หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือเปนการตอบแทนการรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM  
ในราคาหุนละ 2.62 บาท รวมเปนมูลคาทั้งส้ิน 614,390,000 บาท 

การรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ภายใตกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer)  สงผลใหบริษัทฯ 
สามารถดําเนินธุรกิจของ CM ไดอยางตอเนื่อง ดังน้ัน ในเบื้องตน บริษัทฯคาดวายังไมมีงบประมาณเพิ่มเติมท่ีตองใช
เพ่ือให CM สามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯ   

3. ขอมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพ่ิมทุนหรือจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหบุคคลในวงจํากัด  

การเสนอขายหุนของบริษัทฯ ตามที่ระบุไวขาง  ตนจะมีผลกระทบตอผูถือหุนดังนี้ 

3.1  การลดลงของราคาหุน (Price Dilution)  

=             ราคาตลาดกอนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย      
                                  ราคาตลาดกอนการเสนอขาย 

=                       2.56 – 2.58              
     2.56  
= รอยละ -0.78 

ราคาตลาดกอนการเสนอขาย อางอิงราคาซ้ือขายถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 
15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2559 เพ่ือขออนุมัติ
ใหบริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน คือต้ังแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเทากับ 2.56 บาท ซึ่ง
การคํานวณราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักตอหุน คํานวณจากผลรวมของมูลคาการซื้อขายรวม 15 วันทําการ หารดวย
ปริมาณการซื้อขายหุนรวม 15 วันทําการ ซึ่งเปนชวงเวลาการซื้อขายต้ังแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 
2559   โดยผลรวมของมูลคาการซ้ือขายรวม คํานวณจากผลคูณของราคาหุนถัวเฉล่ียรายวัน 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 
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ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการท้ังหมดจะไมสงผลใหเกิดการ
ลดลงของราคาหุน (Price Dilution) เน่ืองจากราคาเสนอขายสูงกวาราคาตลาด 

3.2  การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)  

=                                   จํานวนหุนเพิ่มทุน           

 จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนเพิ่มทุน 

=              234,500,000   

  584,500,000  
= รอยละ 40.12  

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนของ 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 ลานบาทหารดวยจํานวนหุนสามัญท่ีจดทะเบียนและชําระแลวเทากับ 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
ชําระแลวภายหลังการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเปนการตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ  CM เทากับ 
584,500,000 หุน เทากับ 0.1553 บาทตอหุน  

งบการเงินรวมเสมือนถูกจัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5/2559  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินรวมเสมือนประจําป 2557 2558 และงวดหก
เดือนป 2559 ซึ่งไดรับการใหความเช่ือม่ันโดยผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งไดแก นายชวาลา 
เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 ในนาม บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด โดย
เสมือนวาบริษัทฯ ไดรับเขาลงทุนใน CM และบริษัทยอยทั้งหมดแลว ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เพ่ือสะทอนฐานะทาง
การเงินและผลประกอบการรวมของบริษัทฯ และCM และบริษัทยอย 
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การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการท้ังหมดจะไมสงผลใหเกิดการลดลงของ
กําไรตอหุน (Earning per Share) เน่ืองจากกําไรตอหุน หลังเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเปนการตอบแทนการรับโอน
กิจการท้ังหมดของ CM มีมูลคาสูงกวากําไรตอหุน (Earning per Share) ของบริษัทฯ กอนเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน  

ทั้งนี้ เม่ือเปรียบเทียบประโยชนที่ผูถือหุนจะไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผาน
กระบวนการโอนกิจการทั้งหมดกับผลกระทบตอการลดลงของราคาหุน (Price Dilution) การลดลงของสัดสวนการถือหุน 
(Control Dilution) และการลดลงของกําไรตอหุน (Earning per Share) ตามรายละเอียดขางตน คณะกรรมการเห็นวา
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดใหประโยชนตอผูถือหุนมากกวา
ผลกระทบตอการลดลงของสิทธิออกเสียงของผูถือหุน เน่ืองจากการท่ีบริษัทฯ ไดกิจการท้ังหมดของ CM และ QIIS ซึ่งมี
การดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑที่คลายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งดานประเภท
ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และความตอเนื่องในกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกันจะเปนการเพิ่มศักยภาพการเติบโตของ
รายไดใหกับบริษัทฯ ในอนาคต เนื่องจากจะเปนการเพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑของบริษัทฯ รวมไปถึง การขยาย
ฐานลูกคาในกลุมผูรับเหมาและท่ีปรึกษางานระบบใหครอบคลุมอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ และยังเปนการเพ่ิมความ
แข็งแกรงในการรับเหมางานงานโครงการติดต้ังใหกับบริษัทฯ อีกดวย  

3.4 ประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ 

การทํารายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM และ QIIS จะมีประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ดังนี้ 

(1) เพ่ิมศักยภาพการเติบโตของรายไดใหกับบริษัทฯ ในอนาคต  

(1.1) เพ่ิมสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑของบริษัทฯ  

การรวมสินคาของบริษัทฯ และ CM จะทําใหบริษัทฯ มีผลิตภัณฑในกลุมวิศวกรรมอาคารที่ครบวงจร
มากขึ้น ไดแก ผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น 
โดยเฉพาะอยางย่ิงผลิตภัณฑในกลุมระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ซึ่งสามารถตอบสนองลูกคาได
ครบท้ังสายผลิตภัณฑ และเสริมสรางความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากทั้ง
บริษัทฯ และ CM จัดจําหนายผลิตภัณฑใหลูกคาในกลุมเดียวกัน ไดแก ผูรับเหมาและท่ีปรึกษางาน
ระบบโครงการ รวมทั้งกลุมลูกคาอุตสาหกรรม (End user) ซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักของทั้งบริษัทฯ และ 
CM 

(1.2) การขยายฐานลูกคาในกลุมผูรับเหมาและที่ปรึกษางานระบบใหครอบคลุมอุตสาหกรรมที่
 เกี่ยวของ 

(1.2.1) การขยายกลุมลูกคาของบริษัทฯไปยังกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก  

กลุมลูกคาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเปนกลุมลูกคาหลักของ CM และ QIIS ซึ่ง
เปนการสรางโอกาสในการขยายฐานลูกคาสําหรับผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและสินคาที่เกียว
เน่ือง เชน กลุมลูกคาหองทําความเย็นซึ่งตองใชฉนวนกันความรอน เน่ืองจากฉนวนกันความ
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รอนเปนวัสดุที่ติดไฟไดงาย จึงจําเปนตองมีการวางระบบการปองกันอัคคีภัย นอกจากน้ี 
กลุมลูกคาของ QIIS ซึ่งเปนกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความตองการสรางโรงงาน 
หรือขยายโรงงานและการเพ่ิมสายการผลิตใหม ซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักเดียวกันกับลูกคากลุม
อุตสาหกรรมของบริษัทฯ และ CM ที่ตองการสรางโรงงานหรือวางระบบใหม ทําใหสามารถ
แนะนําธุรกิจเพื่อนําเสนอขายสินคาที่เก่ียวกับงานระบบอาคารได 

(1.2.2) การขยายชองทางการจัดจําหนายสินคาของ CM ใหกับกลุมลูกคาของบริษัทฯ  

ดวยความสัมพันธอันดีของบริษัทฯ กับผูรับเหมาและที่ปรึกษางานระบบจากการเปนผูจัด
จําหนายอุปกรณระบบวิศวกรรมอาคารทั้งระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาลใหแก
ผูรับเหมาโครงการขนาดใหญมาอยางยาวนาน ยอมสงผลใหบริษัทฯสามารถขยายฐาน
สินคาในกลุมของ CM ใหแกผู รับเหมาโครงการขนาดใหญไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  

(1.3) เพ่ิมความแข็งแกรงในการรับเหมางานงานโครงการติดตั้งใหกับบริษัทฯ  

บริษัทฯ สามารถขยายฐานการรับงานโครงการติดต้ังงานระบบทําความเย็น ปรับอากาศและ
สุขาภิบาล เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานระบบดับเพลิง ใหกับกลุมลูกคาอุตสาหกรรมซ่ึงเปน
ผูใชงานโดยตรง (End user) ของ บริษัทฯ และ CM ไดอีกดวย 

(2) ลดคาใชจายจากการประสานและใชทรัพยากรที่มีอยูรวมกันเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM สงผลใหบริษัทฯ สามารถจัดการใชทรัพยากร เชน บุคลากรและระบบ
สนับสนุนการบริหารงานรวมกัน ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี บุคลากรดานงานขายและงานติดต้ัง 
(Sales person) ของบริษัทฯ CM และQIIS ใชบุคลากรดานการขายและติดต้ังท่ีมีพื้นฐานความรูจากสายงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกลและส่ิงแวดลอมเปนหลักเชนเดียวกัน 

(3) ลดการพ่ึงพากลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง   

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เปนการเพิ่มความหลากหลาย และเปนการกระจายความเส่ียงจากปจจัย
แวดลอมในการทําธุรกิจ ตลอดจนขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจใหครอบคลุมธุรกิจดานตางๆของระบบ
วิศวกรรมอาคาร และลดการพึ่งพาลูกคากลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง 

(4) เพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดในตางประเทศมากข้ึน  

ผลิตภัณฑของ CM ไดแก อุปกรณระบบทําความเย็น และปรับอากาศ มีความตองการที่สูงในประเทศเพ่ือนบาน 
ไดแก ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนามและอื่นๆ ซึ่งเปนกลุมประเทศที่บริษัทฯ มุงเนนการขยายตลาดสินคา
ของบริษัทฯ ในปจจุบัน ดังนั้นในการขยายตลาดตางประเทศของบริษัทฯ จะสงผลใหบริษัทฯ มีความไดเปรียบใน
การแขงขัน เน่ืองจากมีสินคาจากในกลุมบริษัทฯ 
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(5) มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกรงขึ้น และมีรายไดและกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น  

ภายหลังการทํารายการแลว บริษัทฯ จะรวมผลประกอบการของ CM และQIIS เขามาในงบการเงินของบริษัทฯ 
ซึ่งท่ีผานมา CM และ QIIS มีผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเนื่องทุกป รวมทั้งมีสถานะทางการเงินท่ีดี 
เน่ืองจากมีหนี้สินในระดับที่ตํ่า  โดยในป 2558 CM และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิ 54.71 ลานบาท ในสวนของ
ฐานะทางการเงิน CM และบริษัทยอย มีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินรวม 15.01 ลานบาท ในขณะท่ีมีสวนของผู
ถือหุนรวม 187.09 ลานบาท 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องตางๆ ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ 
ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือขออนุมัติการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไมมีกรรมการที่มีสวนไดเสียและ/หรือกรรมการที่เปนบุคคลเก่ียวโยงเขารวมประชุม มี
มติอนุมัติการทํารายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM โดยมีความเห็นในหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 

4.1 ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายใหแกผูถือหุน
ของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด  

การกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทนดวยหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50  
บาทตามอัตราการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการของ CM เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนท่ีชําระแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณจาก หุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทฯในครั้งนี้ หารดวย หุนสามัญท่ีออกและชําระ
แลวของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน (234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67) โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนใหมของบริษัทฯ ที่ 
2.62 บาทตอหุนมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลเนื่องจากในการกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทนดังกลาวมีหลักเกณฑการ
กําหนดราคาโดย อางอิงการประเมินมูลคายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมี
สมมติฐานที่สําคัญไดแก ผลการดําเนินงานในอดีต และ ศักยภาพการเติบโตของรายได และ และ กําไรในอนาคต เปนตน  

นอกจากนี้ เกณฑที่บริษัทฯ ใชในการกําหนดราคาคาหุนสามัญของบริษัทฯ ที่จะออกใหกับผูถือหุนของ CM นั้นไมมี
สวนลดจากราคาตลาดซึ่งพิจารณาจากราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในชวง 15 วันทําการ
ติดตอกันกอนวันท่ีคณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 เพื่อขออนุมัติใหบริษัทฯ 
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน คือต้ังแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเทากับ 2.56 บาท ซึ่งการ
คํานวณราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักตอหุน คํานวนจากผลรวมของมูลคาการซ้ือขายรวม 15 วันทําการ หารดวย
ปริมาณการซื้อขายหุนรวม 15 วันทําการ ซึ่งเปนชวงเวลาการซื้อขายต้ังแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 
2559   โดยผลรวมของมูลคาการซ้ือขายรวม คํานวณจากผลคูณของราคาหุนถัวเฉล่ียรายวัน และปริมาณการซื้อขายของ
หุนทั้งหมดรายวัน ตามขอมูลการซื้อขายหุน FIRE ที่ปรากฎใน SETSMART (www .setsmart .com) ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 
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4.2 เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมทุนและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการ
โอนกิจการทั้งหมด 

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการท้ังหมดในราคาที่ไมมีสวนลดใหแกผูถือ
หุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการท้ังหมดนั้นมีความเหมาะสมแลว เน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงคจะซ้ือและรับ
โอนกิจการท้ังหมดของ CM โดย CM และ QIIS ดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑที่คลายคลึงและเสริมกันกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งดานประเภทผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และความตอเนื่องในกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกันไดกอต้ัง
และประกอบธุรกิจมายาวนาน มีผลการดําเนินงานท่ีมีกําไรอยางตอเนื่อง และมีความสัมพันธที่ดีตอลูกคาและคูคา โดย
การทํารายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM และ QIIS  มีประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ตามที่ได
กลาวในขอ 3.4 ขางตน 

4.3 ความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน 

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของ CM ผานกระบวนการโอนกิจการท้ังหมดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใช
เปนส่ิงตอบแทนการชําระราคาที่ CM โอนกิจการท้ังหมดของ CM แทนการชําระดวยเงินสด  ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมมี
ประเด็นความเปนไปไดของแผนการใชเงินท่ีไดจากการเสนอขายหุน 

4.4   ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน และความเพียงพอของแหลงเงินทุนในกรณีที่เงินไดจากการเสนอขายหุน
ไมครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ตองใชในการดําเนินการตามโครงการ  

เน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงคจะซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM โดยมูลคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ 
CM จะเทากับ 614,390,000 บาท และบริษัทฯ ประสงคจะชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในมูลคา
เดียวกันกับมูลคาซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แทนการรับชําระดวยเงินสด บริษัทฯ จึงตองเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ อีกจํานวน 117,250,000  บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจํานวน 175,000,000 บาท เปนจํานวน 292,250,000 
บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการของ CM เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณ
จาก หุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทฯในคร้ังนี้ หารดวย หุนสามัญที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน 
(234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67) โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62 บาทตอหุน เพ่ือเปนการตอบแทน CM 
ที่โอนกิจการท้ังหมดของ CM ใหแกบริษัทฯ 

ทั้งน้ี เน่ืองจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ในครั้งนี้ เปนการชําระส่ิงตอบแทนดวยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ แทนการชําระดวยเงินสด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมมีประเด็นกรณีความเพียงพอของแหลงเงินทุนในกรณีที่เงินไดจากการเสนอ
ขายหุนไมครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ตองใชในการดําเนินการตามโครงการ นอกจากน้ี ภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ CM บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจของ CM และบริษัทยอยอยางตอเนื่องไดในทันที และไมมีโครงการลงทุน
ใหมใดที่จะกระทบความเพียงพอของเงินทุนของบริษัทฯ ในปจจุบัน  
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เพิ่มเติม (“ประกาศการไดมาหรือจําหนายไป”) มีขนาดรายการสูงสุดเม่ือคํานวณตามเกณฑกําไรสุทธิเทากับรอยละ 
156.29 ของกําไรสุทธิของบริษัท โดยคํานวณจากกําไรสุทธิยอนหลัง 12 เดือน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

 การออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชําระเปนคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM แทนการชําระดวย
เงินสดนั้น จะทําใหภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาว CM จะเขามาเปนผูถือหุนของบริษัทในสัดสวนรอยละ 40.12 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ภายใตกระบวนการรับโอนกิจการท้ังหมด ซึ่งจะเกิดในวันเดียวกับที่ CM 
ไดหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่ง CM จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ และจะสงผลใหหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน
ดังกลาว ถูกโอนไปยังผูถือหุนของ CM ตอไป อยางไรก็ตาม ผูถือหุนของ CM แตละรายจะไดรับหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทจากกระบวนการชําระบัญชีจากการเลิกกิจการและแจกจายทรัพยสินของ CM ซึ่งรวมถึงหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จํานวน 234,500,000 หุน ที่ผูถือหุน CM แตละรายจะไดรับ ซึ่งเม่ือนับรวมกับหุนสามัญเดิมของบริษัทที่ผูถือหุนของ CM 
บางรายถืออยูในปจจุบัน จะไมมีผูถือหุนของ CM รายใดถือหุนของบริษัทในสัดสวนที่เทากับหรือมากกวารอยละ 25 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพ่ิมทุน  ทําใหผูถือหุนของ CM แตละรายไมมีหนาที่ในการทํา
คําเสนอซ้ือหลักทรัพยของบริษัท (Tender Offer) ภายใตประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เร่ือง 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ (“ประกาศการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือ
ครอบงํากิจการ”) 

การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่หุนละ 2.62 บาท เปนราคาที่ไมมีสวนลดจากราคา

ตลาด3 ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียน

เสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) ซึ่งจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งจะตองไดรับการอนุญาตเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคลในวงจํากัดจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 กอนการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการใหกับ CM 
ดวย 

อนึ่ง ในการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทใหแก CM หากราคาเสนอขายตํ่ากวารอยละ 90 ของราคา
ตลาดยอนหลัง 7-15 วันทําการกอนการเสนอขาย ผูถือหุนของ CM ที่ไดรับโอนหุนสามัญของบริษัทอันเปนผลมาจาก
กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด จะไมนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ไดรับมาออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับ
แตวันที่หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเร่ิมทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุนสามัญ
เพ่ิมทุนของบริษัท ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือนแลว ผูถือหุนของ CM จะสามารถทยอย
ขายหุนที่ถูกส่ังหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดท่ีถูกส่ังหามขาย  

                                                            
3 ราคาตลาด หมายถึง ราคาซ้ือขายหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการมีมติ
เสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติใหบริษัทเสนอขายหุนเพิ่มทุน คือ ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 
2 กันยายน 2559 ซ่ึงเทากับ 2.56 บาทตอหุน ซ่ึงบริษัทคํานวณราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักตอหุน จากผลรวมของมูลคาการซ้ือขายรวม 
15 วันทําการ หารดวยปริมาณการซ้ือขายหุนรวม 15 วันทําการ ซ่ึงเปนชวงเวลาการซ้ือขายต้ังแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 
กันยายน 2559   โดยผลรวมของมูลคาการซ้ือขายรวม คํานวณจากผลคูณของราคาหุนถัวเฉล่ียรายวัน และปริมาณการซ้ือขายของหุน
ทั้งหมดรายวัน ตามขอมูลการซ้ือขายหุนของบริษัทที่ปรากฎใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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นอกจากนี้ การซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจัดสรรใหแก CM 
เพื่อชําระเปนคาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ยังเขาขายเปนการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 
และท่ีไดแกไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)  เน่ืองจากบริษัท และ CM มีกรรมการและผูถือหุนใหญบาง
รายรวมกัน อีกทั้งในการเขาทํารายการในคร้ังนี้ กรรมการ และ/หรือผูถือหุนใหญบางรายของ CM จะไดรับการเสนอช่ือให
เขาเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท จึงเขาขายเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามนิยามของประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
โดยมีขนาดรายการที่เก่ียวโยงกันเทากับรอยละ 146.14 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท คํานวณจากงบแสดง
ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัท   

การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวขางตน บริษัทมีหนาที่ตองจัดทํารายงาน

และเปดเผยสารสนเทศการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตองขออนุมัติการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพย 

เน่ืองจากเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทท่ี 4 หรือการเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยโดยออม บริษัทจึงตองย่ืน

คําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหม (Re-listing) กับตลาดหลักทรัพย ตลอดจนตองขออนุมัติการเขาทํารายการตอที่

ประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม

นับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย (รายช่ือผูถือหุนของบริษัทท่ีมีสวนไดเสีย แสดงไวในขอ 1.5 บุคคลที่เก่ียวโยงกันและ

ลักษณะความสัมพันธ) 

ทั้งนี้ ณ ปจจุบัน บริษัทอยูระหวางการย่ืนคําขอใหตลาดหลักทรัพยพิจารณาการรับหลักทรัพยใหมของบริษัท ซึ่ง

หากตลาดหลักทรัพยไมอนุมัติการรับหลักทรัพยใหม บริษัทจะไมเขาทํารายการท่ีกลาวมาขางตน 

นอกจากนี้ ในการขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทในการเขาทํารายการดังกลาวขางตน บริษัทตองจัดใหมี

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหความเห็นตอผูถือหุนเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ ความเปนธรรมของราคา

และเง่ือนไขของรายการ เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถือหุนในอนุมัติการเขาทํารายการ ทั้งน้ี บริษัทไดแตงต้ังบริษัท         

แอดไวเซอร่ี พลัส จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ในการทําหนาที่ใหความเห็นแกผู

ถือหุนของบริษัทตอการเขาทํารายการดังกลาว  

ในการพิจารณาเพื่อใหความเห็นตอการเขาทํารายการดังกลาว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดศึกษาขอมูลและ

เอกสารท่ีไดรับจากบริษัท CM  และ QIIS รวมทั้งขอมูลที่เปดเผยโดยทั่วไป เชน มติคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการเขาทํา

รายการ แบบรายงานการเพ่ิมทุน สารสนเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท  รางสัญญา

โอนกิจการท้ังหมดของ CM แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานของผูสอบบัญชี งบการเงิน สมมติฐาน

ที่เก่ียวของในการจัดทําประมาณการทางการเงิน ขอมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัท รายงานการปนสวนตนทุนการ
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รวมธุรกิจของบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย สัญญาและใบอนุญาตตางๆ ที่

เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัท CM  และ QIIS และเอกสารอื่นๆ ที่ไดรับจาก บริษัท CM  และ QIIS รวมทั้งจาก

การสัมภาษณผูบริหารของบริษัท CM  และ QIIS ตลอดจนการประเมินภาวะอุตสาหกรรมและปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ 

ที่เก่ียวของ เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหและการใหความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในคร้ังนี้ 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต้ังอยูบนสมมติฐานวาขอมูลและเอกสารทั้งหมดที่ไดรับจากบริษัท CM 

และ QIIS และผูที่เก่ียวของ รวมทั้งขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชน และขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนจากการสัมภาษณ

ผูบริหารของบริษัท CM  และ QIIS มีความเปนจริง ถูกตอง และครบถวน โดยไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสาระสําคัญ 

และไมมีเหตุการณที่ไดเกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดขึ้น หรือมีความเปนไปไดวาจะเกิดขึ้น ที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ

ตอผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัท CM  และ QIIS ตลอดจนเปนการพิจารณาจากสภาวะแวดลอมทาง

เศรษฐกิจและขอมูลที่เกิดขึ้นในขณะทําการศึกษาเทานั้น หากปจจัยดังกลาวขางตนมีการเปล่ียนแปลงจากปจจุบันอยางมี

นัยสําคัญ อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอทํารายการของบริษัทในคร้ังนี้ รวมถึงสงผลกระทบตอบริษัทและการ

ตัดสินใจของผูถือหุนได ดังนั้นการใหความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมอาจยืนยันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยาง

มีนัยสําคัญตอบริษัทและผูถือหุนในภายหนาได อีกท้ังความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค

เพ่ือใหความเห็นแกผูถือหุนของบริษัทตอการเขาทํารายการดังรายละเอียดขางตนเทานั้น โดยการตัดสินใจลงคะแนนเสียง

อนุมัติสําหรับการเขาทํารายการในคร้ังนี้ อยูในดุลยพินิจของผูถือหุนของบริษัทเปนสําคัญ ทั้งนี้ การใหความเห็นนี้มิไดเปน

การรับรองผลสําเร็จของการเขาทํารายการตางๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมตอง

รับผิดชอบตอผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเขาทํารายการดังกลาว ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

ทั้งนี้ ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีดังตอไปนี้ 

 
บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 

ตามที่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5/2559 เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2559 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอตอท่ีประชุม

วิสามัญผูถือหุนของบริษัท คร้ังท่ี 1/2559 เพื่อพิจารณาการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM  ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัด

เพียงทรัพยสิน หน้ีสิน สัญญาอื่นๆ ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ ที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึง

สิทธิประโยชนทั้งหมดที่มีในสินทรัพย และหุนสามัญใน QIIS ซึ่งเปนบริษัทยอยซึ่งถือหุนโดย CM รอยละ 100.00 ของทุน

จดทะเบียนของ QIIS ภายใตกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer - EBT)  โดยมูลคาซื้อและรับโอน

กิจการท้ังหมดของ CM จะเทากับ 614,390,000 บาท และบริษัทจะชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50  บาท ตามอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการ

ทั้งหมดของ CM เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนท่ี  

2.62 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาท่ีไมมีสวนลดจากราคาตลาด  
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การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ถือเปนการซ้ือหรือไดมาซ่ึงกิจการท้ังหมดของบริษัทอื่น มาเปนของ

บริษัทตามมาตรา 107 (2) (ข) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และท่ีไดแกไขเพิ่มเติม รวมทั้งเปนการ

ไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทท่ี 4 หรือการเขาจดทะเบียนหลักทรัพยโดยออม (Backdoor Listing)  ตามประกาศการไดมาหรือ

จําหนายไป มีขนาดรายการสูงสุดเม่ือคํานวณตามเกณฑกําไรสุทธิเทากับรอยละ 156.29 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน

ของบริษัท โดยคํานวณจากกําไรสุทธิยอนหลัง 12 เดือน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559  

นอกจากนี้ การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชําระเปนคา

ซื้อและรับโอนกิจการดังกลาว ใหแก CM ยังเขาขายเปนการเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

เน่ืองจากบริษัท และ CM มีกรรมการและผูถือหุนใหญบางรายรวมกัน อีกทั้งในการเขาทํารายการในคร้ังนี้ กรรมการ และ/

หรือผูถือหุนใหญบางรายของ CM จะไดรับการเสนอช่ือใหเขาเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท จึงเขาขายเปนบุคคลที่

เก่ียวโยงตามนิยามของประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยมีขนาดรายการที่เก่ียวโยงกันเทากับรอยละ 146.14 ของมูลคา

สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยคํานวณจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีขนาด

รายการเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท 

การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวขางตน บริษัทมีหนาที่ตองจัดทํารายงาน

และเปดเผยสารสนเทศการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตองขออนุมัติการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพย 

เน่ืองจากเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทท่ี 4 หรือการเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยโดยออม บริษัทจึงตองย่ืน

คําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหม (Re-listing) กับตลาดหลักทรัพย ตลอดจนตองขออนุมัติการเขาทํารายการตอที่

ประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม

นับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย  

นอกจากน้ี การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแก CM นั้น บริษัทจะตองไดรับอนุมัติการเสนอขายหุน

สามัญในวงจํากัดจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 กอนการ

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว อยางไรก็ตาม การทํารายการในคร้ังนี้ ผูถือหุนแตละรายของ CM ไมมีหนาที่ในการทํา

คําเสนอซ้ือหลักทรัพยของบริษัท ตามประกาศการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการแตอยางใด   

ภายหลังการซ้ือและรับโอนกิจการดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังคงประกอบธุรกิจในระบบดับเพลิงตอไป และจะ

มีธุรกิจและสายผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้นตามที่รับโอนมาจาก CM และ QIIS ไดแก ระบบปรับอากาศและทําความเย็น และการ

ใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล ซึ่งจะทําใหธุรกิจและผลิตภัณฑของบริษัทมีความหลากหลาย

มากขึ้น และสงเสริมเก้ือหนุนซึ่งกันและกันได  
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บริษัทจะมีกลุมผูถือหุนรายใหมที่แตเดิมเปนผูถือหุนของ CM เขามาเปนผูถือหุนในบริษัทเพิ่มเติม ภายหลังที่มี

การเลิกประกอบกิจการและชําระบัญชีของ CM แลว รวมทั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุดของ CM และ QIIS รวม 2 ทาน 

จะไดรับการแตงต้ังใหเขารวมเปนกรรมการและผูบริหารเพิ่มเติมในบริษัท เพ่ือใหเหมาะสมกับโครงสรางธุรกิจของบริษัทที่

มีธุรกิจและผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้น อีกท้ังยังชวยใหเกิดความตอเนื่อง คลองตัว และมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งจะ

แตงต้ังกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ทาน เพื่อใหบริษัทมีจํานวนกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดของบริษัท สามารถถวงดุลอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษัทจะไดรับประโยชนจากการไดรับผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ มีความพรอม และ

ประสบการณในการดําเนินธุรกิจของ CM และ QIIS ที่มีทีมผูบริหารและเจาหนาที่ที่มีความรู ความสามารถ ความ

เช่ียวชาญในธุรกิจมาเปนเวลานาน บริษัทจะมีรายได กําไรสุทธิ และขนาดธุรกิจเพิ่มขึ้นทันที เนื่องจากบริษัทสามารถนํา

รายไดและผลการดําเนินงานของ CM และ QIIS มาเปนของบริษัทไดทันที ซึ่งที่ผานมา CM และ QIIS มีกิจการม่ันคง มี

กําไรจากการดําเนินงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งบริษัทจะมีขนาดของสินทรัพยและทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการรวมฐานะการเงินของ 

CM และ บริษัทยอยเขามาในบริษัท และมีมูลคาตลาดของหุน (Market Capitalization) เพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน นอกจากน้ี 

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS จะทําใหบริษัทสามารถขยายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑใหหลากหลายมาก

ขึ้นในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว บริษัทจะมีผลิตภัณฑในกลุมวิศวกรรมอาคารท่ีหลากหลาย ไดแก ผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง 

ปรับอากาศ สุขาภิบาล และระบบทําความเย็น ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรมากขึ้น ชวย

กระจายความเส่ียง ลดการพึ่งพิงกลุมธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง ชวยสรางความสามารถในการแขงขันได

อยางมีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถขยายธุรกิจไดทันทีและรวดเร็วกวาการเร่ิมลงทุนใหมดวยตัวเองท่ีจะตองใชเวลา 

ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกคาเพิ่มขึ้นจากการแลกเปล่ียนฐานขอมูลของลูกคาระหวางกัน หรือขยายกลุม

สินคาของ CM กับ QIIS กับกลุมลูกคาปจจุบันของบริษัท  และการขายผลิตภัณฑแบบองครวมท่ีเช่ือมโยงสอดคลองกับ

ความตองการของลูกคาเพื่อนําเสนอสินคาที่หลากหลายเก่ียวเนื่องกันใหแกลูกคาไดอยางครบวงจรมากขึ้น สรางโอกาสใน

การขยายตลาดในตางประเทศมากข้ึน ลดคาใชจายในการดําเนินงานบางสวนจากการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประโยชนสูงสุด และการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ไมทําใหผูถือ

หุนเดิมไดรับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน เน่ืองจากราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวสูงกวาราคาตลาดถัว

เฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนบริษัทท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 15 วันทําการกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให

เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหบริษัทซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM (วันท่ี 15 สิงหาคม - 2 

กันยายน 2559) ท่ีเทากับ 2.56 บาทตอหุน 

อยางไรก็ตาม การเขาทํารายการในคร้ังน้ีมีขอดอย คือ ผูถือหุนเดิมโดยท่ัวไปของบริษัทจะมีสัดสวนการถือหุน

ลดลงเทากับรอยละ 40.12 จากการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234.50 ลานหุน จัดสรรเปนการเฉพาะเจาะจง

ใหแก CM เพ่ือชําระเปนคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แทนการชําระดวยเงินสด แตทั้งนี้จะไมมีผลกระทบตอ
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การลดลงของสวนแบงกําไร เน่ืองจากกําไรสุทธิตอหุนหลังเพิ่มทุนและรับโอนกิจการ(อางอิงตามงบการเงินรวมเสมือนของ

บริษัท) มีมูลคาสูงกวากําไรสุทธิตอหุนกอนเพิ่มทุนและรับโอนกิจการ รวมทั้งจะไมมีผลกระทบตอการลดลงของราคาหุน 

เนื่องจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนไมมีสวนลดจากราคาตลาด นอกจากน้ี บริษัทอาจมีความเส่ียงจากผลการ

ดําเนินงานของ CM และ QIIS ภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการไมเปนไปตามที่คาดการณไว อาจทําใหผลตอบแทนจาก

การลงทุนที่บริษัทจะไดรับจริงลดลงจากท่ีไดคาดหวังไว มีความเส่ียงที่เงื่อนไขบังคับกอนการทํารายการไมบรรลุผลสําเร็จ 

อาจทําใหบริษัทตองจายคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการเขาทํารายการโดยสูญเปลา บริษัทอาจมีความเส่ียงดานพนักงานจาก

ปจจัยตางๆ อาทิ ความแตกตางดานการบริหารจัดการ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมองคกรที่อาจสงผลให

ประสิทธิภาพการดําเนินงานลดลง หรืออาจมีคาใชจายเพิ่มขึ้นเพื่อการแกไขปรับปรุงในเร่ืองตางๆ ซึ่งรวมถึงขอตกลงการ

จางงาน ขอบังคับการทํางาน สวัสดิการสําหรับพนักงานท่ีรับโอนมาตองไมดอยไปกวาเดิม เปนตน รวมทั้งบริษัทจะมี

รายการระหวางกันเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากสิทธิภายใตสัญญาเชาท่ีรับโอนมาจาก CM และ QIIS นอกจากนี้ บริษัทจะมีคา

ความนิยมที่เกิดขึ้นจากการเขาทํารายการ ซึ่งหากในอนาคตผลประกอบการของ CM และ QIIS ไมเปนไปตามที่ได

คาดการณไว อาจสงผลใหบริษัทมีภาระคาใชจายในการต้ังสํารองคาเผ่ือการดอยคาของคาความนิยมดังกลาวในภายหลัง 

ซึ่งจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาสินทรัพยที่ไดมา คือ ราคาซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM นั้น  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีที่เหมาะสมในการนํามาใชประเมินมูลคากิจการของ CM คือ วิธีมูลคาปจจุบัน

ของกระแสเงินสดสุทธิ โดยมูลคากิจการของ CM ที่ประเมินดวยวิธีดังกลาวในกรณีฐาน (Base Case) เทากับ 681.89 

ลานบาท สูงกวาราคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ที่ 614.39 ลานบาท เปนจํานวน 67.50 ลานบาท หรือสูงกวา

คิดเปนรอยละ 10.99 ของราคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM และในกรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) 

มีมูลคารวมเทากับ 596.00 - 798.28 ลานบาท ซึ่ง (ตํ่ากวา)/สูงกวาราคาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM เปนจํานวน 

(18.39) - 183.89 ลานบาท หรือ (ตํ่ากวา)/สูงกวาคิดเปนรอยละ (2.99) - 29.93 ของราคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมด

ของ CM ดังกลาว ดังนั้น ราคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ในมูลคารวม 614.39 ลานบาท มีความเหมาะสม 

โดยเปนราคาท่ีตํ่ากวาราคาประเมินในกรณีพื้นฐาน และมีราคาอยูในชวงของราคาประเมินในกรณีวิเคราะหความไว 

(Sensitivity Analysis) ที่ไดจากการประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกลาวขางตน  

สําหรับความเหมาะสมของมูลคาส่ิงตอบแทน คือ หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234.50 ลานหุน ในราคา

เสนอขายหุนละ 2.62 บาท ซึ่งบริษัทออกใหเพื่อชําระคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM นั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระมีความเห็นวา วิธีที่เหมาะสมในการนํามาใชประเมินราคาหุนของบริษัท คือ วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ 

โดยราคาหุนของบริษัทที่ไดจากการประเมินในกรณีฐาน (Base Case) เทากับ 2.33 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวมของหุนที่

ออกเพื่อซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM เทากับ 546.39 ลานบาท ตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระ

เปนคาตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ที่หุนละ 2.62 บาท เปนจํานวนเทากับ 0.29 บาทตอหุน มูลคา

รวม 68.00 ลานบาท หรือตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 11.07 และในกรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ราคาหุนของ
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บริษัทที่ประเมินไดเทากับ 2.18 - 2.50 บาทตอหุน คิดเปนมูลคาหุนที่ออกเพื่อซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM เทากับ 

511.21 - 586.25 ลานบาท ซึ่งตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเปนจํานวนเทากับ 0.12 - 0.44 บาทตอหุน 

มูลคารวม 28.14 - 103.18 ลานบาท หรือตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 4.58 - 16.79 ของราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน

ดังกลาว ดังนั้น ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทมีความเหมาะสม โดยเปนราคาที่สูงกวาราคายุติธรรมที่ไดจากการ

ประเมินโดย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกลาวขางตน  

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่ตองอยูภายใต

เง่ือนไขที่สําคัญภายใตสัญญาโอนกิจการ ไดแก ราคาซ้ือขาย และการชําระคาตอบแทน มีความเปนธรรมและเปนไปตาม

หลักเกณฑการประเมินมูลคายุติธรรมภายใตสมมติฐานผลการดําเนินงานในอดีต และศักยภาพการเติบโตของกําไรใน

อนาคต รวมทั้งเงื่อนไขบังคับกอนที่สําคัญที่กําหนดใหตองปฏิบัติกอนเขาทํารายการ เปนเงื่อนไขตามกฎหมายหรือเง่ือนไข

ปฏิบัติของการซ้ือและรับโอนกิจการโดยทั่วไป  นอกจากนี้ การเพิ่มจํานวนกรรมการใหม 3 ทาน (จากเดิม 7 ทาน เปน 10 

ทาน) ประกอบดวยกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 2 ทาน (ซึ่งปจจุบันเปนกรรมการและผูบริหารของ CM และ 

QIIS ตามลําดับ) และกรรมการอิสระ 1 ทาน (ซึ่งปจจุบันเปนกรรมการอิสระของ CM) มีความเหมาะสม เน่ืองจากเปน

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณในธุรกิจเปนอยางดี และเพ่ือใหการบริหารจัดการกิจการที่รับโอนมามีความ

ตอเน่ืองราบรื่น ตลอดจนการเพิ่มจํานวนกรรมการอิสระ เปนไปเพื่อการถวงดุลอํานาจ และเปนไปตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีที่จะตองมีการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีเห็นวา 

เง่ือนไขในการเขาทํารายการของบริษัทในคร้ังนี้มีความเหมาะสม ประกอบกับ บริษัทมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑการรับ

หลักทรัพยใหมที่สําคัญอันไดแก คุณสมบัติของหุนสามัญ ทุนชําระแลว การกระจายการถือหุนรายยอย ผลการดําเนินงาน 

และฐานะการเงิน การบริหารงาน การกํากับดูแลและการควบคุมภายใน ความขัดแยงทางผลประโยชน งบการเงินและ

ผูสอบบัญชี และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนตน 

จากที่กลาวมาขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการ

ในคร้ังนี้ ประกอบกับการทํารายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม ดังนั้น ผูถือหุนควร

ลงมติเห็นชอบในการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกันในคร้ังนี้  

การพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติการเขาทํารายการตางๆ ในคร้ังน้ี ผูถือหุนของบริษัทสามารถพิจารณาไดจาก

เหตุผลและความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตามรายละเอียดในรายงานฉบับนี้ ทั้งนี้ การตัดสินใจสุดทายขึ้นอยูกับ

ดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสําคัญ 
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1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

1.1 ลักษณะของรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท คร้ังที่ 5/2559 เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุม

วิสามัญผูถือหุนของบริษัท คร้ังท่ี 1/2559 เพื่อพิจารณาการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัด

เพียงทรัพยสิน หน้ีสิน สัญญาอื่นๆ ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ ที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึง

สิทธิประโยชนทั้งหมดที่มีในสินทรัพย และหุนสามัญใน QIIS ซึ่งเปนบริษัทยอยซึ่งถือหุนโดย CM รอยละ 100.00 ของทุน

จดทะเบียนของ QIIS ภายใตกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer - EBT) โดยมูลคาซื้อและรับโอน

กิจการท้ังหมดของ 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 ในวันเดียวกันกับท่ี CM ไดหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท CM จะดําเนินการจดทะเบียนเลิก

กิจการ ซึง่จะสงผลใหหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนดังกลาวจะถูกโอนไปยังผูถือหุนของ CM  

ทั้งนี้ ภายหลังการเขาทํารายการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM แลว บริษัทจะเปนผูถือหุนใน QIIS รอยละ 

100.00 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS และบริษัทจะดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุนใน QIIS โดยการซื้อและรับโอน

กิจการทั้งหมดของ QIIS ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงทรัพยสิน หน้ีสิน สัญญาอื่นๆ ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ ที่

เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของ QIIS รวมถึงสิทธิประโยชนทั้งหมดที่มีในสินทรัพย ภายใตกระบวนการโอนกิจการ

ทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM และ QIIS จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา

ประมาณ 45 วัน ภายหลังจากท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเขาทํารายการ โดยมีลําดับการเขาทํารายการรับโอนกิจการ

ทั้งหมดของ CM และ QIIS ดังนี้ 
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 I. การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือชําระเป็นคาซื้อและรับโอน
กิจการทั้ งหมดของ CM 

ผูถือหุน
ของบริษัท

100%

100.00%

1. CM โอนกิจการทั้งหมด 
รวมทั้ งหุน QIIS ใหบริษัท 

2. บริษัทออกหุนเพ่ิมทุน
เพ่ือชาํระเป็น
ค าตอบแทนให CM

ผูถือหุน
ของ CM

CM
100.00%

100%

ผูถือหุน
ของบริษัท

ผูถือหุน
ของ CM

3. เม่ือ CM โอนกิจการทั้ งหมดใหบริษัท
แลว CM จะจดทะเบียนเลิกกจิการ และ
เขาสู กระบวนการชาํระบัญชีต อไป

40.12%59.88%

บริษัท
ทุนจดทะเบียน 175 ลานบาท

- ผู นําเขาและจัดจําหนาย
ผลิตภณัฑในระบบดับเพลิง 
ปรับอากาศ สุขาภบิาล 

- ใหคําปรึกษา ออกแบบ และ
ติดตั้งระบบดบัเพลิง

CM
ทุนจดทะเบียน 98.80 ลานบาท

ผูนําเขาและจัดจําหนาย
ผลิตภณัฑในระบบทําความ
เยน็และระบบปรับอากาศ

QIIS
ทุนจดทะเบียน 39.52 ลานบาท
บริการโซลูช ัน่ดานวิศวกรรม
สําหรับระบบพิมพดิจิตอล

บริษัท
ทุนจดทะเบียน 292.25 ลานบาท

- ผู นําเขาและจัดจําหนายผลิตภณัฑ
ในระบบดับเพลิง ปรับอากาศ 
สุขาภิบาล ระบบทําความเยน็

- ใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง
ระบบงานต างๆ ในโครงการ 

QIIS
ทุนจดทะเบียน 39.52 ลานบาท
ธุรกิจใหบริการโซลูช ัน่ดาน

วิศวกรรมสาํหรับระบบพิมพดิจิตอล
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ขั้นตอนที่ 1 

1.7 CM จะโอนกิจการท้ังหมดซ่ึงรวมถึงหุน QIIS ใหบริษัท 
1.8 บริษัทจะชําระคาโอนกิจการดังกลาวใหแก CM โดยมูลคาของกิจการทั้งหมดของ CM เทากับ 

614,390,000 บาท ดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 
0.50  บาท โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ 2.62 บาทตอหุน มูลคารวมจํานวน 
614,390,000 บาท 

1.9 ในวันเดียวกันกับวันท่ี CM ไดโอนกิจการท้ังหมดใหแกบริษัทแลว CM จะจดทะเบียนเลิกกิจการและ
ดําเนินการแจกจายทรัพยสิน (ซึ่งรวมถึงหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234,500,000 หุน) ตาม
กระบวนการชําระบัญชี ใหแกผูถือหุนของ CM  ซึ่งจะสงผลใหผูถือหุนดังกลาวกลายเปนผูถือหุนของ
บริษัท  

รายชื่อผูถือหุนของ CM ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 และจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จะไดรับจัดสรรมี

ดังตอไปนี้ 

 II. การซื้อและรับโอนกิจการทั้ งหมดของ QIIS

ผูถือหุนของ
บริษัท

ผูถือหุนของ 
CM

ภายหลงัจากท่ี CM จดทะเบียนเลิกกิจการแลว QIIS ในฐานะบริษัทยอยของบริษทั จะโอนกิจการทั้งหมด
ใหแกบริษทั และ QIIS จะเลิกกิจการ และเขาสูกระบวนการชาํระบญัชีตอไป

40.12%59.88%

QIIS QIIS จะเลิกกิจการและเขาสู
กระบวนการชาํระบญัชีตอไป

บริษัท
ทุนจดทะเบียน 292.25 ลานบาท

- ผูนําเขาและจัดจําหนายผลิตภณัฑในระบบดบัเพลิง ปรับ
อากาศ สุขาภิบาล ระบบทําความเยน็ 

- ใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบงานตางๆ ใน
โครงการ  

- บริการโซลูช ัน่ดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล
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 รายชื่อผูถือหุนของ CM 
จํานวนหุน 

ของ CM 1/ 

รอยละของ

จํานวนหุน CM 

ทั้งหมด 

จํานวนหุน

สามัญเพ่ิมทุน

ของบริษัทฯ  

ที่จะไดรับ 

รอยละของ

จํานวนหุน

สามัญเพ่ิมทุน

ตอหุนสามัญ

ภายหลังการรบั

โอนกิจการ 

1. 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 

2. กลุมนามสกุลตรีเพ็ชร  2/    

 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 

 ผูถือหุนอ่ืนๆ ของ CM  

3. นายวสันต นันทขวาง 1,185,600 12.00 28,140,000 4.82

4. นางสาวปนัดดา ทองเหล่ียม 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 ชัญญวงศศักด์ิ 88,679 0.90 2,104,780 0.36

รวมจํานวนหุน 9,880,000 100 234,500,000 40.12 

หมายเหตุ:   1/ มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 
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 2/ เปนการจัดกลุมผูถือหุนตามนามสกุลเทาน้ัน โดยผูถอืหุนแตละรายมิไดเปนบุคคลตามมาตรา 258 หรือ

เปน Concert Party ยกเวน (1) นายหาญ ชาญณรงค นางประยูรศรี ชาญณรงค และ Nice Noble 

Limited ที่เปนบุคคลตามมาตรา 258 และ/หรือ Concert Party ซึ่งท้ัง 3 รายดังกลาวถอืหุนรวมกันเปน

สัดสวนรอยละ 9.99 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวของบริษัทกอนทํารายการ (กอนรับโอนกิจการและ

กอนเพ่ิมทุน) และเพ่ิมเปนสัดสวนรอยละ 12.87 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวของบริษัทหลังทํารายการ 

(หลังรับโอนกิจการและหลังเพ่ิมทุน) และ (2) นายวิรัฐ สขุชัย และนางนพรัตน สุขชัย ที่เปนบุคคลตาม

มาตรา 258  ซึ่งท้ัง 2 รายถือหุนรวมกันเปนสัดสวนรอยละ 28.44  ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวของ

บริษัทกอนทํารายการ (กอนรับโอนกิจการและกอนเพ่ิมทุน) และลดลงเปนสัดสวนรอยละ 17.03 ของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวของบริษัทหลังทํารายการ (หลังรับโอนกิจการและหลังเพ่ิมทุน) 

ขั้นตอนที่ 2 ภายหลังการเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM แลว บริษัทจะเปนผูถือหุนใน QIIS 

รอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS โดยภายหลังจากท่ี CM จดทะเบียนเลิกกิจการแลว QIIS ในฐานะบริษัทยอย

ของบริษัทจะโอนกิจการทั้งหมดใหแกบริษัท  เม่ือ QIIS ไดโอนกิจการทั้งหมดใหแกบริษัทแลว QIIS จะจดทะเบียนเลิก

กิจการและเขาสูกระบวนการชําระบัญชีตอไป 

1.2 ประเภทและขนาดของรายการ 
การซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ถือเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยประเภทท่ี 4 หรือการเขาจดทะเบียน

กับตลาดหลักทรัพยโดยออม (Backdoor Listing) ตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุดเทากับ

รอยละ 156.29 เม่ือคํานวณตามเกณฑกําไรสุทธิ โดยมีรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการอางอิงจากงบแสดงฐานะ

การเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และกําไรสุทธิยอนหลัง 12 เดือน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนี้ 

 

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพย 

1. เกณฑมูลคาของสินทรัพย =   (NTA ของกิจการท่ีเขาลงทุน 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 - สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (ถามี) 
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2. เกณฑกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน   =   (กําไรสุทธิของกิจการท่ีเขาลงทุน x สัดสวนท่ีลงทุน) x 100 

                                                                           กําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน 

ขนาดรายการ = 

 

= 

(56.00 ลานบาท x 100%) x 100 

           35.83 ลานบาท 

รอยละ 156.29 ของกําไรสุทธิของบริษัท 

3. เกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน   =   จํานวนเงินที่จาย x 100           .  
                        สินทรัพยรวมของบริษัทจดทะเบียน 

ขนาดรายการ = 

= 

(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 

นอกจากน้ี การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพื่อชําระเปนคาซ้ือและรับ

โอนกิจการท้ังหมดของ CM ยังเขาขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เน่ืองจากบริษัทและ CM 

มีกรรมการและผูถือหุนใหญบางรายรวมกัน ประกอบกับการเขาทํารายการในคร้ังนี้กรรมการ และ/หรือ ผูถือหุนใหญบาง

รายของ  CM จะไดรับการเสนอช่ือเขาเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท จึงเขาขายเปนบุคคลที่เก่ียวโยงตามนิยามของ

ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยมีขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกันเทากับรอยละ 146.14 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ

ของบริษัท ดังนี้ 

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการที่เก่ียวโยงกัน 

ขนาดรายการ = 

= 

(614.39 x 100) / 420.41 ลานบาท 

รอยละ 146.14 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท 
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การเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวขางตน มีขนาดรายการเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน

สุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงาน และเปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพย ตลอดจนตองขออนุมัติ

การเขาทํารายการตอท่ีประชุมผูถือหุนโดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติการเขาทํารายการ

ดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติรายการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ซึ่งรวมถึงการออก

และจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชําระเปนคาตอบแทนการโอนกิจการดังกลาว กรรมการของบริษัทที่มีสวนไดเสีย ไดแก 

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย และนายภาคภูมิ วองไพฑูรย ไมเขารวมประชุมและไมไดใชสิทธิออกเสียง

ในการอนุมัติการเขาทํารายการในคร้ังนี้ (รายละเอียดของสวนไดเสียของกรรมการดังกลาว แสดงไวในขอ 1.5 บุคคลที่เก่ียว

โยงกันและลักษณะความสัมพันธ) 

1.3 มูลคาสินทรัพยที่ไดมา 
มูลคาสินทรัพยที่บริษัทจะไดมาจากการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ 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 และมีหน้ีสินรวม 77.72 ลานบาท 

1.4 มูลคาส่ิงตอบแทนและเกณฑในการกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทน 
การซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ในครั้งน้ี บริษัทจะออกสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เพื่อชําระเปน

คาตอบแทนการโอนกิจการใหแก CM มูลคารวมทั้งส้ิน 614.39 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายการสินทรัพยที่
ซื้อ 

มูลคากิจการของ 
CM (ลานบาท) 

มูลคาส่ิงตอบแทน 
(ลานบาท) 

เกณฑที่ใชในการกําหนด 
มูลคาของส่ิงตอบแทน 

รายการซื้อและรับโอน
กิจการท้ังหมดของ CM 

614.39 ชําระคาตอบแทนการซ้ือและ
รับโอนกิจการท้ังหมดของ CM 
ดวยหุนสามัญเ พ่ิมทุนของ
บริษัทจํานวน 234.50 ลานหุน 
มูลค า ท่ีตรา ไว หุ นละ  0.50 
บาท โดยกําหนดราคาเสนอ
ขายหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ี 2.62 
บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาท่ีไมมี
สวนลดจากราคาตลาด  คิด
เปนมูลคาสิ่ งตอบแทนรวม 
614.39 ลานบาท 

กําหนดราคาจากการเปรียบเทียบมูลคา
ยุติธรรม (Fair Value) ของบริษัทกับมูลคา
ยุติธรรมของ CM และ QIIS รวมท้ังการเจรจา
ตอรองระหวางบริษัท กับ CM ซึ่งคิดเปน
อัตราการออกหุนเพ่ิมทุนเพ่ือชําระการรับโอน
กิจการทั้งหมดของ CM เทากับ 0.67 ของ
จํานวนหุนที่ชําระแลวท้ังหมดของบริษัท ทั้งน้ี
การกําหนดราคาหุนของบริษัทอางอิงการ
ประเมินมูลคายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมี
สมมุติฐานท่ีสําคัญไดแก ผลการดําเนินงาน
ในอดีต และศักยภาพการเติบโตของรายได
และกําไรในอนาคต เปนตน 
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หมายเหตุ :  สําหรับการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ QIIS ที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีบริษัทเขาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด

ของ CM แลว และบริษัทจะเปนผูถือหุนใน QIIS รอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS จากการรับโอนกิจการ

ทั้งหมดของ CM โดย QIIS ในฐานะบริษัทยอยของบริษัทจะโอนกิจการท้ังหมดใหแกบริษัท ซึ่งเปนการปรับโครงสราง

ภายในระหวางบริษัทและบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนเกอืบท้ังหมด โดยคาดวามูลคาการรับซื้อและโอนกิจการท้ังหมดของ 

QIIS จะเทากับมูลคาสินทรัพยสุทธิของ QIIS ในชวงเวลาท่ีจะมีการโอนกิจการท้ังหมดของ QIIS ซึ่งบริษัทจะไดรับคืน

ทุนจาก QIIS ตอไป ภายหลัง QIIS เลิกกิจการและชําระบัญชีเสร็จสิ้น 

 ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชําระเปนคาซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่เทากับ 

2.62 บาทตอหุน เปนราคาท่ีไมมีสวนลดจากราคาตลาดตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 

72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด โดยเปนราคาท่ีสูงกวาราคา

ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 15 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือ

วันท่ี 5 กันยายน 2559 เพื่อใหมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท กลาวคือ ราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนของบริษัท

ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559 เทากับ 2.56 บาทตอหุน 

 1.5 บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ 
การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือชําระเปนคาซื้อ

และรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM  

- คูกรณีที่เก่ียวของ 

ผูโอน 

ผู ได รั บจัดสรร

หุน 

: บริษัท ชิลแมทช จํากัด (“CM”) 

ผูรับโอน 

ผูออกหุน 

: บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

- ความสัมพันธระหวางคูกรณีและขอบเขตของสวนไดเสียของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

บริษัท และ CM มีกรรมการ และผูถือหุนใหญบางรายรวมกัน รวมทั้งกรรมการและผูถือหุนใหญบางรายของ CM 

จะไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการเพ่ิมเติมในบริษัท  
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การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ QIIS (จะเกิดขึ้นภายหลังการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM แลว) 

- คูกรณีที่เก่ียวของ 

ผูโอน : บริษัท คิว ทู เอส จํากัด (“QIIS”) 

ผูรับโอน : บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

- ความสัมพันธระหวางคูกรณีและขอบเขตของสวนไดเสียของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

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

การเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการเพ่ิมเติมในบริษัท 

รายละเอียดความสัมพันธระหวางคูกรณีและขอบเขตสวนไดเสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีดังตอไปนี้ 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 
ลักษณะความสัมพันธ 

กับบริษัท 1/ 

CM 2/ QIIS

การดํารงตําแหนง สัดสวนการถือหุน  

(รอยละ) 

การดํารงตําแหนง

1.นางสิริมา  เอีย่มสกุลรัตน 3/  ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามของบริษัท 

 ผูถือหุนใหญ  ถือหุน
ใ น บ ริ ษั ท  ร อ ย ล ะ 
10.02 

 ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม 

 ผูถือหุนใหญ ถอืหุน
ใน CM รอยละ 12.27 

 กรรมการและ
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม 

2. นายเจน ชาญณรงค              ถือหุนในบริษัท รอย
ละ 9.71 

 นองชายของนางสิ ริ
มา เอี่ยมสกุลรัตน 

-  ผูถอืหุนใหญ ถอืหุน
ใน CM รอยละ 26.98 

-

3. บริษัท ไนซ โนเบิล จํากัด 4/     ถือหุนในบริษัท รอย
ละ 9.43 

-  ผูถือหุนใหญ ถอืหุน
ใน CM รอยละ 17.18 

-

4.นางประยูรศรี ชาญณรงค 4/    ถือหุนในบริษัท รอย
ละ 0.27  

 มารดาของนางสิริมา 
เอี่ยมสกุลรัตน 

- - -
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บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 
ลักษณะความสัมพันธ 

กับบริษัท 1/ 

CM 2/ QIIS

การดํารงตําแหนง สัดสวนการถือหุน  

(รอยละ) 

การดํารงตําแหนง

5.นายหาญ ชาญณรงค  ถือหุนในบริษัท รอย
ละ 0.29  

 บิดาของนางสิ ริมา 
เอี่ยมสกุลรัตน 

- - -

6.นางสาวนพพร ชาญณรงค      ถือหุนในบริษัท รอย
ละ 0.08  

 นองสาวของนางสิริมา 
เอี่ยมสกุลรัตน  

-  ผูถือหุนใหญ ถอืหุน
ใน CM รอยละ 12.27 

-

7. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร           ถือหุนในบริษัท รอย
ละ 1.44  

 เปนบุคคลท่ีจะไดรับ
การเสนอช่ือให เปน
ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามของบริษัท 

 กรรมการ  ถือหุนใน CM รอยละ 
6.74 

 

 กรรมการและ
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม 

8. นายวสันต นันทขวาง  เปนบุคคลท่ีจะไดรับ
การเสนอช่ือให เปน
ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามของบริษัท 

 ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม 

 ผูถือหุนใหญ ถอืหุน
ใน CM รอยละ 
12.00% 

 กรรมการ

9. นางวลีรัตน เชือ้บุญชยั  ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามของบริษัท 

 ถือหุนในบริษัทรอยละ 
1.73 

 ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม 

 ถือหุนใน CM รอยละ 
0.99 

 กรรมการและ
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม 

10. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย  ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามของบริษัท 5/ 

 ถือหุนในบริษัทรอยละ 
1.10 

 ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม 

 ถือหุนใน CM รอยละ 
1.14 

 กรรมการและ
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม 

11.นางสาวอุฬาริน ชัญญา

วงศศักด์ิ 

 ถือหุนในบริษัทรอยละ 
0.01 

-  ถือหุนใน CM รอยละ  
1.0 

-
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บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 
ลักษณะความสัมพันธ 

กับบริษัท 1/ 

CM 2/ QIIS

การดํารงตําแหนง สัดสวนการถือหุน  

(รอยละ) 

การดํารงตําแหนง

12. นายสุพจน เธยีรวุฒิ  เปนบุคคลท่ีจะไดรับ
การเสนอช่ือให เปน
กรรมการอิสระของ
บริษัท 

 กรรมการอิสระ - -

หมายเหตุ :  1/ ขอมูลทะเบียนรายช่ือผูถือหุน บริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 

2/ ขอมูลทะเบียนรายช่ือผูถือหุน CM ณ วันท่ี 29 เมษายน 2559 และ CM เปนผูถือหุนใหญ ถือหุนรอยละ 100.00 

ของทุนจดทะเบียนของ QIIS และนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ถือหุน QIIS จํานวน 1 หุน ในฐานะเปนตัวแทนของ 

CM 

3/ นามสกุลเดิม คือ ชาญณรงค 

4/ บริษัท ไนซ โนเบิล จํากัด เปนกองทุนทรัสตที่จัดต้ังขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทําหนาท่ีดูแลกองทุนมรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค โดยมีนางประยูรศรี ชาญณรงค เปนผูรับผลประโยชน

สุดทายของกองทรัสตดังกลาว 

5/ ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทคร้ังท่ี 1/2559 บริษัทจะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายช่ือกรรมการผูมีอํานาจ

ลงนามแทนบริษัท โดยนายภาคภูมิ วองไพฑูรย จะไมมีรายช่ือเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทตอไป 

ทั้งนี้ ผูถือหุนของบริษัท ลําดับที่ 1 - 7 และ  9 - 11 ตามตารางขางตน เปนผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และไมมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการเขาทํารายการในคร้ังนี้ 

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 : กิจการท้ังหมดท่ีกําหนดในสัญญาโอนกิจการท้ังหมด ประกอบดวย 

- ทรัพยสิน ไดแก ลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ เงินลงทุนในหุนสามัญของ QIIS 
อุปกรณ  ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน สินทรัพยไมมีตัวตน - โปรแกรม
คอมพิวเตอร โดย CM และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 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 

- สัญญาอื่นๆ ไดแก สัญญาตัวแทนจําหนาย สัญญาการจัดจําหนายสินคา 
สัญญาเชาอาคาร ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ ที่เ ก่ียวของกับการ
ประกอบธุรกิจของ CM  

ราคาซื้อขาย และการชําระเงิน : คารับโอนกิจการท้ังหมดจาก CM มูลคา 614,390,000 บาท ชําระดวยการออก
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
0.50 บาท โดยกําหนดราคาขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ 2.62 บาทตอหุน 

เงื่ อนไขบังคับกอนที่ สํา คัญ 
(Condition Precedent) 

: (6) ที่ประชุมผูถือหุนของ CM ไดมีมติอนุมัติใหโอนกิจการท้ังหมดใหแกบริษัท 
(7) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหเขาทํารายการซื้อและรับโอน

กิจการท้ังหมดของ CM 
(8) บริษัทไดรับความยินยอมจากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใหเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ CM ไดโดยไมถือวาเปนการผิดเงื่อนไขสัญญาสินเชื่อท่ีบริษัทมี
อยูตอธนาคารดังกลาว 
ปจจุบันบริษัทอยูระหวางดําเนินการสงจดหมายขอความยินยอมไปยัง

สถาบันการเงินทั้งสองแหง โดยบริษัทคาดวาจะไดรับความยินยอมจาก

สถาบันการเงิน เน่ืองจากปจจุบันบริษัทไมมียอดคงคาง และไมไดใชวงเงิน

ดังกลาว 

(9) บริษัทไดย่ืนแบบคําขอใหรับหลักทรัพยใหมตอตลาดหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยไดใหการอนุมัติแบบคําขอดังกลาว 

(10) บริษัทไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยใหออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแก CM 

1.7 รายละเอียดของสินทรัพยที่ไดมา 
ภายหลังจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติการเขาทํารายการ รวมทั้งบริษัทไดรับอนุมัติจากตลาด

หลักทรัพยเก่ียวกับการรับหลักทรัพยใหมตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการรับหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัท

จะซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ภายใตกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer) และ

ภายหลังการรับโอนกิจการท้ังหมดของของ CM แลว บริษัทจะเปนผูถือหุนใน QIIS รอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ 

QIIS บริษัทจะดําเนินการให QIIS โอนกิจการท้ังหมดใหแกบริษัทดวย โดยรายละเอียดขอมูลของ CM และ QIIS เปน

ดังตอไปนี้ 
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1.7.1  ขอมูลโดยสรุปของ บริษัท ชิลแมทช จํากัด (CM) 

1. ประวัติความเปนมาที่สําคัญ 

CM จดทะเบียนจัดต้ังขึ้น เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2531 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลานบาท เร่ิมตนจากการ
เปนสวนหนึ่งของบริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด (“หาญ”)4 ประกอบธุรกิจจัดจําหนายเคร่ืองทําความเย็น โดยการกอต้ัง
จากการดําเนินธุรกิจด้ังเดิมของครอบครัวชาญณรงค ตอมาธุรกิจไดเติบโตขยายออกไปสูการเปนผูนําเขาและผูแทน
จําหนายอุปกรณระบบทําความเย็นอุตสาหกรรมเปนรายแรกของประเทศ หลังจากนั้นในป 2531 ไดปรับโครงสรางการ
บริหารงานโดยการกระจายอํานาจไปสูนักบริหารมืออาชีพ จึงไดจัดต้ัง CM  เพื่อประกอบธุรกิจนําเขา จัดจําหนาย
ผลิตภัณฑในระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ รวมทั้งใหคําปรึกษาและออกแบบหองเย็น ทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 
ลานบาท  และตอมาเม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ไดจัดต้ังบริษัท คิว ทู เอส จํากัด (“QIIS”) เพื่อประกอบธุรกิจนําเขา 
จัดจําหนาย และใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล ทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 3 ลานบาท 

เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2558 CM ไดเขาลงทุนในหุนสามัญของ QIIS ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของหุนท่ีจด
ทะเบียนและชําระแลวของ QIIS ทําให QIIS เปนบริษัทยอยของ CM  ต้ังแตนั้นเปนตนมา  

ปจจุบัน CM มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 98,800,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
9,880,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท  

แผนภาพโครงสรางการถือหุนของ CM ในปจจุบัน 

 
                                                            
4 บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด ไมไดประกอบธุรกิจหลักใดๆ ต้ังแตป 2545 ปจจุบันมีเพียงรายไดจากการใหเชาทรัพยสิน ไดแก อาคาร
สํานักงาน คลังสินคาและรถยนต ใหกับบริษัท และบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย เทานั้น ดังนั้น บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด จึงไมมี
การประกอบธุรกิจอยางเดียวกันหรือแขงขันกันกับบริษัท โดยปจจุบัน บริษัท และบริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด มีผูถือหุนรวมกัน ไดแก นางสิริ
มา เอี่ยมสกุลรัตน นายเจน ชาญณรงค นางสาวนพพร ชาญณรงค และนางประยูรศรี ชาญณรงค ซ่ึงเปนผูรับผลประโยชนสุดทายของบริษัท 
ไนซ โนเบิล จํากัด 

100.00%

CM
ทุนจดทะเบยีน 98.80 ลานบาท

- ผู นําเข าและจัดจําหนายผลิตภณัฑในระบบ
ทาํความเย็นและระบบปรับอากาศ

- ใหคาํปรึกษาและออกแบบหองเยน็

QIIS
ทุนจดทะเบยีน 39.52 ลานบาท
บริการโซลูช ัน่ดานวิศวกรรม
สาํหรับระบบพิมพดิจิตอล

68.70%                                12.00 %                           9.94 %                           9.36 %    

กลุมนามสกลุ
ชาญณรงค

ผู ถือหุนรายอ่ืน
(4 ราย)

กลุมนามสกลุ
ตรีเพช็ร

นายวสนัต 
นันทขว าง
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2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 CM ประกอบธุรกิจนําเขา จัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ รวมทั้งใหคําปรึกษา

และออกแบบหองเย็น โดยเปนผูแทนจําหนายอุปกรณทําความเย็นคุณภาพสูง รวมท้ังใหคําปรึกษาและออกแบบระบบ

หองเย็น โดยทีมวิศวกรผูเช่ียวชาญสําหรับอุตสาหกรรมและสินคาเกษตรกรรมตางๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารแชแข็งเพื่อ

การสงออก หองเย็นสําหรับเก็บรักษาเนื้อสัตว ผัก ผลไม ดอกไม ไอศกรีม อุตสาหกรรมประมง หอง Processing Room 

ตลอดจนสายการผลิตอื่นๆที่ตองอาศัยอุณหภูมิตํ่าในการเก็บรักษา และตองการควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีเพ่ือรักษาคุณภาพ

ลักษณะภายนอก และปองกันการสูญเสียนํ้าหนักของสินคา 

 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

 CM มีผลิตภัณฑสําหรับระบบทําความเย็นที่หลากหลาย เชน 

 คอยลเย็น KUBA เปนคอยลเย็นอันดับหนึ่งจากประเทศเยอรมนี ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก DIN8964 

และมาตรฐานยุโรป Eurovent มีความคงทนแข็งแรงและประสิทธิภาพยอดเย่ียมดานการประหยัดพลังงาน และดวยการ
ออกแบบการกระจายลมที่ไกลและท่ัวถึง ทําใหการจัดเก็บสินคามีสภาพคงเดิมเปนระยะเวลายาวนาน เหมาะสําหรับ
อุตสาหกรรมทําความเย็นทุกประเภทท่ีตองการเก็บสินคาใหมีความใหมสดเสมอ มีการสูญเสียน้ําหนักของสินคานอย และ
ประหยัดพลังงาน 

 คอมเพรสเซอร BITZER เปนคอมเพรสเซอรยอดนิยมคุณภาพสูงจากเยอรมนี สําหรับอุตสาหกรรมทําความ
เย็นและปรับอากาศที่ไดรับมาตรฐาน ISO-DIN9309 มีความคงทนเปนเลิศ และสามารถหาอะไหลไดงายในราคาถูก 

 TRAXOIL - Oil Level Control เปนอุปกรณควบคุมและรักษาระดับน้ํามันของคอมเพรสเซอรจากประเทศ
ออสเตรเลีย Traxoil ถูกออกแบบมาเพื่อชวยควบคุมรักษาระดับน้ํามันในคอมเพรสเซอรใหอยูในระดับที่เหมาะสม สามารถ
ปองกันคอมเพรสเซอรจากความเสียหายในสภาวะขาดน้ํามัน ไดรับมาตรฐาน CE มีการปองกันฝุน ความช้ืน IP65 และผาน
การตรวจสอบ EMC-Emission จึงม่ันใจมาตรฐานและคุณภาพสินคาได 

 ทอทองแดงและขอตอทองแดง ผลิตจากโรงงานที่ไดมาตรฐานที่ไดรับรองคุณภาพจาก ISO 9001, NSF, 

UFC, WHI และ MITEMARK ทอทองแดงมีหลากหลายประเภทและขนาด เหมาะสําหรับใชในงานเครื่องทําความเย็นและระบบ
ปรับอากาศทุกชนิด 

 น้ํายาทําความเย็น สําหรับระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ บรรจุในถังน้ํายาแบบ Disposable ซึ่งไม
สามารถบรรจุซ้ําได จึงทําใหม่ันใจไดในคุณภาพไมมีการปนเปอน เนื่องจากน้ํายาท่ีมีคุณภาพสูงควรไดรับการบรรจุจาก
โรงงานผูผลิตท่ีมีมาตรฐานเทานั้น 

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 เช้ือบุญชัย กรรมการ 

4. นายวสันต นันทขวาง กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 

5. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการ 

6. นางดนูนาถ สุวรรณานนท กรรมการอิสระ 

7. นางสาวผกาวลี เจียรสวัสด์ิวัฒนา กรรมการอิสระ 

8. นายสุพจน เธียรวุฒิ กรรมการอิสระ 

ทั้งน้ี กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน CM ไดแก นายภาคภูมิ วองไพฑูรย นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน นางวลี

รัตน เช้ือบุญชัย นายวสันต นันทขวาง กรรมการสองในส่ีคนลงนามและประทับตราสําคัญของบริษัท 

 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 จํานวนหุน (หุน) 

รอยละของจํานวน

หุนที่จําหนายได

แลวและของสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด

ของ CM 

1. 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 จํานวนหุน (หุน) 

รอยละของจํานวน

หุนที่จําหนายได

แลวและของสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด

ของ CM 

2. นายวสันต นันทขวาง 1,185,600 12.00 

3. กลุมนามสกุลตรีเพ็ชร 1/   

 3.1 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 666,357 6.74 

 3.2 นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร 316,161 3.20 

      รวมกลุมนามสกุลตรีเพ็ชร 982,518 9.94 

4. นางสาวปนัดดา ทองเหล่ียม 624,911 6.33 

5. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 112,237 1.14 

6. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย 98,104 0.99 

7. นางสาวอุฬาริน ชัญญวงศศักด์ิ 88,679 0.90 

 รวม 9,880,000 100.00 

หมายเหตุ: 1/ เปนการจัดกลุมผูถอืหุนตามนามสกุลเทาน้ัน 

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 เร่ิมจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตป 2558 โดยเม่ือวันที่ 5 มกราคม 2558 CM ไดลงทุนในหุนสามัญของ QIIS 

ในสัดสวนรอยละ 100 ดังน้ัน CM จึงไดจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

และวันที่ 1 มกราคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2557 ยอนหลังเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับงบการเงินรวมในป 2558 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันที ่ 

1 มกราคม 2557 

ณ วันที ่31 ธันวาคม ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 

2559 ป 25571/ ป 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %  ลานบาท %

สินทรัพย       

สินทรัพยหมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 18.82 5.54 5.96 1.62 13.09  4.15  18.46 5.40 

เงินลงทุนชั่วคราว 76.81 22.60 116.87 31.85 17.40  5.52  0.41 0.12 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 87.08 25.62 82.98 22.61 88.02  27.93  108.33 31.70 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินสวนท่ีถึง

กําหนดชําระภายในหน่ึงป 3.89 1.14 6.11 1.66 8.77  2.78  9.65 2.82 

สินคาคงเหลือ 115.24 33.90 98.20 26.76 122.44  38.85  131.57 38.50 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  3.77 1.11 12.87 3.51 1.43  0.45  3.93 1.15 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 305.61 89.91 322.99 88.02 251.15  79.68  272.35 79.70 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินลงทุนท่ัวไป - - - - 0.24  0.08  0.24 0.07 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกนั - - - - 4.17  1.32  4.17 1.22 

ลูกหนี้ระยะยาวตามสัญญาเชาการเงิน 4.84 1.42 9.67 2.64 12.82  4.07  13.12 3.84 

อุปกรณ 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 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 34.29 10.09 43.98 11.98 64.04  20.32  69.36 20.30 

รวมสินทรัพย  339.90 100.00 366.97 100.00 315.19  100.00  341.71 100.00 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

หนี้สินหมุนเวียน 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ - - 30.06 8.19 15.01  4.76  14.75 4.32 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 74.40 21.89 65.88 17.95 86.36  27.40  84.22 24.65 

เงินปนผลคางจาย - - 134.01 36.52 -  -  - -

ภาษีเงินไดคางจาย 7.99 2.35 4.79 1.31 5.80  1.84  4.49 1.31 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  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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งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันที ่ 

1 มกราคม 2557 

ณ วันที ่31 ธันวาคม ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 

2559 ป 25571/ ป 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %  ลานบาท %

หนี้สินไมหมุนเวียน 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 2.19 0.64 8.09 2.20 10.04  3.19  10.73 3.14 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น - - 7.23 1.97 8.09  2.57  8.86 2.59 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2.19 0.64 15.32 4.17 18.13  5.75  19.59 5.73 

รวมหนี้สิน 95.87 28.21 255.70 69.68 128.10  40.64  132.40 38.75 

สวนของผูถือหุน 

ทุนจดทะเบียน 5.00 98.80 98.80    98.80 

ทุนท่ีออกและชําระแลว   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 

สวนเกินทุนจากการจายโดยใชหุนเปน

เกณฑ 5.98 1.76 5.98 1.63 5.98  1.90  5.98 1.75 

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน - - - - 12.14  3.85  12.14 3.55 

กําไรสะสม     

    จัดสรรแลว - สาํรองตามกฎหมาย 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 

รวมสวนของบรษัิทใหญ 135.49 39.86 50.61 13.79 187.09  59.36  209.31 61.25 

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 108.54 31.93 60.66 16.53 -  -  - -

รวมสวนของผูถือหุน 244.03 71.79 111.27 30.32 187.09  59.36  209.31 61.25 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 339.90 100.00 366.97 100.00 315.19  100.00  341.71 100.00 

หมายเหตุ : 1/ตัวเลขงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงในตารางขางตน อางอิงจากตัวเลขปรับปรุงใหมตามท่ีผูสอบบัญชี

แสดงเปรียบเทียบไวกับงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับงวด 6 เดือน

ป 2557 ป 2558 ม.ค. - มิ.ย. 2559

ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน

ลานบาท % ลานบาท %  ลานบาท %

รายไดจากการขายและบริการ 566.01 98.89 513.49  98.91  273.38 99.22 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน - - - - 0.72 0.26

รายไดอื่น 6.38 1.11 5.65  1.09  1.42 0.52

รายไดรวม 572.39 100.00 519.14  100.00  275.52 100.00 

ตนทุนขายและบริการ 407.89 71.26 340.32  65.55  190.43 69.12 

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 

ตนทุนทางการเงิน 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 

กําไรสุทธิสําหรบังวด 51.04 8.92 54.71  10.54  22.21 8.06 

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น : 

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือ

ขาดทุน 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ

โครงการผลประโยชนพนักงาน (0.87)   (0.89) - 

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน 0.17   0.17  - 

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นสําหรบังวด - สุทธิจากภาษเีงินได (0.70) (0.72) -

กําไรเบ็ดเสรจ็รวม 50.34 53.99  22.21

การแบงปนกําไรสําหรับงวด :

   สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 36.86 54.71  22.21

   สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 14.18 -  - 

51.04 54.71  22.21

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน : 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 66.08   5.59  2.25

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (ลานหุน) 0.56   9.78  9.88
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งบกระแสเงินสดรวม 

หนวย : ลานบาท ป 2557 ป 2558 ม.ค. - มิ.ย. 2559

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 61.72 69.66  (4.01)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (55.47) 18.19  10.00

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (19.11) (80.72) (0.62)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (12.86) 7.13  5.37 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 18.82 5.96  13.09

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 5.96 13.09  18.46 

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 ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับ

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/ 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 25.79 57.49  61.52 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 8.89 3.52  3.521/ 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 40.50 102.22  102.18 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา) 18.14 6.21  6.071/ 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย (วัน) 19.85 57.98  59.29 

วงจรเงินสด (วัน) 46.45 101.73  104.40 

 อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)       

อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ) 27.94 33.72  30.34 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (รอยละ) 10.59 12.08  9.57 

อัตราสวนกําไรอื่น (รอยละ) 1.11 1.09  0.52 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (รอยละ) 102.94 112.26  (30.67) 
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 ป 2557 ป 2558 ม.ค. - มิ.ย. 2559 

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 8.92 10.54  8.06 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ) 28.73 36.67  22.411/ 

 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (Efficiency Ratio)       

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)  14.44 16.04  13.521/ 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)  275.22 287.04  210.571/ 

 อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)  1.62 1.52  1.681/ 

 อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)       

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 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 

หมายเหตุ : 1/ ปรับการคํานวณขอมูลในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 เปนรายป เพ่ือการเปรียบเทียบ 

 การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2558 CM ไดลงทุนในสัดสวนรอยละ 100 ในหุนสามัญของ QIIS ทั้งนี้ กอนวันที่ 5 มกราคม 

2558 ผูถือหุนรายใหญของ CM ไดถือหุนและควบคุมการดําเนินงานของ QIIS มาตลอด ดังนั้นการลงทุนคร้ังนี้จึงถือเปนการ

รวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน CM จึงไดจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ ณ 

วันที่ 1 มกราคม 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด

รวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอนหลังเพื่อนํามาแสดงเปรียบเทียบ ดังน้ันการวิเคราะหผลการดําเนินงาน

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) ทําใหมีการส่ังซ้ือสินคานอยลง 

หน้า  149



   

ส่ิงที่สงมาดวย  5 
 

FIRE  | เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559                                                        

 

CM และบริษัทยอยมีตนทุนขายและบริการในป 2557 - 2558 จํานวน 407.89 ลานบาท และ 340.32 ลานบาท 

ลดลงจํานวน 67.57 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 16.57 ในป 2558 ตนทุนขายและบริการท่ีสําคัญ คือ ตนทุนคาสินคาที่ส่ัง

มาเพ่ือจําหนาย 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 สอดคลองกับรายไดจากการขายและบริการท่ีลดลง โดยป 2557 

เปนปที่ CM และบริษัทยอยไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในการนําเขาสินคาเพื่อจําหนาย แตบริษัทไมสามารถขึ้น

ราคาสินคาไดทันที ทําให CM และบริษัทยอยมีสัดสวนตนทุนขายตอรายไดที่สูงขึ้น และมีอัตรากําไรขั้นตนลดลง สวนในป 

2558 CM และบริษัทยอยไดรับผลดีจากการออนคาของอัตราแลกเปล่ียน ประกอบกับการปรับราคาขายใหสอดคลองกับ

ตนทุนที่เพ่ิมสูงขึ้นทําให CM และบริษัทยอยมีกําไรขั้นตนในป 2558 สูงขึ้น 

CM และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2557 - 2558 จํานวน 98.08 ลานบาท และ 109.09 

ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจํานวน 11.01 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.23 ในป 2558 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้น

ของคาใชจายในการขายและบริหาร เน่ืองจากในป 2557 - 2558 มีการปรับโครงสรางองคกร โดยมีการรับโอนพนักงานมา

จากหาญเพื่อรองรับใหสอดคลองกับรูปแบบธุรกิจ นอกจากนี้ QIIS ซึ่งเปนบริษัทยอยของ CM มีการเพิ่มจํานวนพนักงาน

ขาย เพ่ือเพิ่มการขายผลิตภัณฑืใหม คือ digital Printing และ 3D Printing ทําใหมีคาใชจายเพ่ิมขึ้น 

CM และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิในป 2557 - 2558 จํานวน 51.04 ลานบาท และ 54.71 ลานบาท ตามลําดับ  

เพ่ิมขึ้นจํานวน 3.67 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.19 ในป 2558 ถึงแมวาในป 2558 CM และบริษัทยอยจะมีรายไดรวม

ลดลง แตตนทุนขายและบริการลดลงในสัดสวนท่ีมากกวาการลดลงของรายไดจากการขายและบริการ  แมวาจะมี

คาใชจายในการขายและบริการเพ่ิมสูงขึ้น แต CM และบริษัทยอยยังมีกําไรสุทธิเพ่ิมสูงขึ้นเล็กนอยเม่ือเทียบกับปกอน 

ผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรกของป 2559 

CM และบริษัทยอยมีรายไดรวมในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 จํานวน 275.52 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 36.20 

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.13 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีรายไดรวมจํานวน 239.32 ลานบาท รายได

สวนใหญมาจากรายไดจากการขายและบริการ โดยในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 มีจํานวน 273.38 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 99.22 ของรายไดรวม รายไดจากการขายและบริการเพ่ิมขึ้นจํานวน 36.20 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.26 เม่ือ

เทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 237.18 ลานบาท โดยบริษัทมีกําไรขั้นตนในงวด 

6 เดือนแรกของป 2559 จํานวน 82.95 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 5.66 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.32 เม่ือเทียบกับงวด

เดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตนจํานวน 77.29 ลานบาท เน่ืองจาก CM และบริษัทยอยสามารถควบคุมตนทุนขายไดดีขึ้น 

ทําใหในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 22.21 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 1.29 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 6.17 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตนจํานวน 20.92 ลานบาท 
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ฐานะการเงิน ณ ส้ินป 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 ส้ินป 2558 สาเหตุหลักเกิดจากการ

ลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 99.47 ลานบาท จากการเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินโดยถือเงินสดเพิ่มขึ้นและนําเงิน

บางสวนมาจายเงินปนผลในระหวางป ในขณะท่ีสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน 24.24 ลานบาท จากสินคาระหวางทางที่จะ

มีการสงมอบสินคาในชวงตนป และอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้นจํานวน 11.39 ลานบาท จาก ณ ส้ินปกอน จาก

การจายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอรใหมในระหวางป 

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 ส้ินป 2558 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของ

เงินปนผลคางจาย ณ ส้ินป 2557 จํานวน 134.01 ลานบาท ซึ่งไดมีการจายเงินปนผลดังกลาวในระหวางป 2558 ทําให ณ 

ส้ินป 2558 ไมมียอดเงินปนผลคางจายคงเหลืออยู 

CM และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนของบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2558 จํานวน 111.27 ลาน

บาท และ 187.09 ลานบาท ตามลําดับ ณ ส้ินป 2558 สวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2557 สาเหตุหลัก

เกิดจาก CM มีการเรียกชําระหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนที่เหลืออีกจํานวน 70.35 ลานบาท มีสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ

ภายใตการควบคุมเดียวกันจากการเขาซ้ือ QIIS จํานวน 12.14 ลานบาท และสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 

(60.66) ลานบาท และมีกําไรสุทธิจากผลประกอบการสําหรับปจํานวน 54.71 ลานบาท  

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

 CM และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 341.71 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ ส้ินป 

2558 จํานวน 26.52 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.41 สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

จํานวน 20.31 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 23.07 ในขณะท่ี CM และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

จํานวน 132.40 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ ส้ินป 2558 จํานวน 4.30 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.36 สาเหตุหลักเกิดจาก

การเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินหมุนเวียนอื่นจํานวน 6.55 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 233.93 สุทธิดวยการลดลงของเจาหน้ี

การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 2.14 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.48 และ CM และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนของบริษัท

รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 209.31 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ ส้ินป 2558 จํานวน 22.22 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 11.88 สาเหตุหลักมาจากผลกําไรที่เกิดขึ้นในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 
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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 และไตรมาสที่ส่ี ของป 2558 ที่ขยายตัว

รอยละ 3.2 และรอยละ 2.8 ตามลําดับ และจากรายงานของศูนยวิจัยกสิกรไทย (ฉบับที่ 2676 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558) 

พบวา ปจจุบันธุรกิจเชนรานอาหาร ธุรกิจแฟรนไชสรานอาหาร และธุรกิจคาปลีกคาสงอาหาร อาทิ ธุรกิจอาหารญี่ปุน 

เคร่ืองด่ืม  เบเกอร่ี ที่ตองเนนการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบโดยการควบคุมอุณหภูมิมีการเติบโตเปนอยางมากตาม

โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ที่นําไปสูการเปล่ียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของผูบริโภคใหมีความทันสมัย

และเรงรีบมากขึ้น โดยกลุมธุรกิจอาหารดังกลาวไดมีขยายสาขาและกระจายตัวไปยังพื้นท่ีและกลุมผูบริโภคใหมๆ ทั้งนี้ 

จากขอมูลของสมาคมผูคาปลีกไทยระบุวา ธุรกิจคาปลีกคาสงอาหาร (เฉพาะไฮเปอรมารเก็ต ซูเปอรมารเก็ต และราน

สะดวกซ้ือ) ณ เดือนตุลาคม 2558 มีจํานวนสาขาสูงถึง 13,843 สาขา เพิ่มสูงขึ้นกวารอยละ 23.9 เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินป 

2555 ซึ่งมีจํานวน 11,174 สาขา ขณะท่ีธุรกิจเชนรานอาหารและแฟรนไชนรานอาหารก็มีการเปดสาขาใหมๆ ไปยัง

ตางจังหวัดมากขึ้นตามการขยายสาขาของหางสรรพสินคาและพื้นท่ีคาปลีกรูปแบบตางๆ โดยมีการทองเท่ียวท่ีขยายตัว

คอนขางสูงเปนตัวชวยใหการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับการแขงขันทําโปรโมช่ันของรานอาหารหารตางๆ

ซึ่งชวยกระตุนการบริโภคที่เพ่ิมขึ้น  

 นอกจากนี้ กลุมธุรกิจที่ตองใชความเย็นในการถนอมอาหาร เพื่อรักษาสินคาใหมีความใหมสดเสมอ กลุมธุรกิจ

แปรรูปอาหารแชแข็งเพื่อวางขายในหางคาปลีกขนาดใหญ รวมถึงการนําสงวัตถุดิบเน้ือสัตวแชแข็งใหรานอาหารมี

แนวโนมที่จะเติบโตขึ้นสอดคลองกัน ประกอบกับรูปแบบการใชชีวิตของคนทํางานรุนใหมที่ตองการรับประทานอาหารที่

ปรุงสุกพรอมกิน (Ready to Eat) แชแข็งมากขึ้น จึงเปนโอกาสของธุรกิจดานระบบทําความเย็นเพื่อการถนอมอาหารมาก

ขึ้น สําหรับการเปด AEC ในป 2558 และการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศกลุม CLMV ทําใหธุรกิจตางมีโอกาสการขยาย

ตลาดสูประเทศเพื่อนบานอื่นในอาเซียน ประเทศไทยซ่ึงเปนศูนยกลางการขนสงสินคา ทําใหธุรกิจหองเย็นและธุรกิจศูนย

กระจายสินคามีการขยายตัวคอนขางสูง สงผลดีตอธุรกิจดานระบบทําความเย็นเพื่อการถนอมอาหารที่มีแนวโนมเติบโต

ตามการผลิตอาหารสดและแปรรูปอาหารที่มีแนวโนมเติบโตในเชิงบวกดวย 
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1.7.2  ขอมูลโดยสรุปของ QIIS 

1. ประวัติความเปนมาที่สําคัญ 

QIIS จดทะเบียนจัดต้ังเม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 โดยบริษัท หาญเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน

เร่ิมแรก 3 ลานบาท มีวัตถุประสงคการจัดต้ังเพื่อประกอบธุรกิจนําเขา จัดจําหนาย และใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรม

สําหรับระบบพิมพดิจิตอล  QIIS ไดรับแตงต้ังเปนผูแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทยใหแกผูผลิตชั้นนําของโลก

หลายราย สําหรับเครื่องพิมพวันที่ผลิต/หมดอายุ และล็อตการผลิต 

จากการปรับโครงสรางของ CM เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2558 CM ไดเขาลงทุนในหุนสามัญของ QIIS ในสัดสวน

รอยละ 100.00 ของหุนที่จดทะเบียนและชําระแลวของ QIIS ทําให QIIS เปนบริษัทยอยของ CM  ต้ังแตนั้นเปนตนมา 

ปจจุบัน QIIS มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 39,520,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 

3,952,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  

2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 QIIS ประกอบธุรกิจนําเขา จัดจําหนาย และใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล เชน เคร่ือง

และอุปกรณการพิมพวันเดือนปที่ผลิต/หมดอายุ เคร่ืองพิมพล็อตการผลิตบนสินคาและบรรจุภัณฑ เคร่ืองพิมพและระบบ

พิมพ 3 มิติ และเทคโนโลยีการพิมพ UV Inkjet สําหรับงาน QR Code, 2D Code, Variable Data เปนตน และใหบริการ

หลังการขายโดยทีมวิศวกรผูเช่ียวชาญ โดย QIIS ไดรับการแตงต้ังเปนผูแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทยสําหรับ

เคร่ืองและอุปกรณการพิมพวันที่ผลิต/หมดอายุ และล็อตการผลิต เคร่ืองพิมพระบบ Laser, เคร่ืองพิมพระบบ Ink Jet 

(ประเภทพนหมึกตอเน่ือง ประเภทด็อทใหญ ประเภท Hi-Res) เคร่ืองพิมพระบบ Thermal Transfer & Hot Print 

เคร่ืองพิมพพรอมติดฉลาก (Print & Apply Labeler) พรอมดวยอุปกรณการพิมพ และวัสดุส้ินเปลืองประเภทตางๆ 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 มีผลิตภัณฑสําหรับเคร่ืองและอุปกรณการพิมพวันเดือนปที่ผลิต/หมดอายุที่หลากหลาย เชน 

 Small Character Ink Jet Printer เปนเคร่ืองพิมพโดยไมสัมผัสวัตถุหรือผลิตภัณฑ จึงพิมพไดทุกพื้นผิว 
ประหยัดคาใชจาย ใชงานงายเหมาะกับหลากหลายอุตสาหกรรม 

  Hot Roll Printer เหมาะสําหรับงานพิมพ วัน เดือน ป Batch/Lot ที่ความเร็วสูง ประหยัดคาใชจาย และใช
งานไดทนทาน 
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 Laser Coder เคร่ืองพิมพดวยแสงเลเชอร ไมตองใชหมึก คาใชจายตํ่าสุด ตัวพิมพติดแนน ไมเลอะเลือน 
ติดต้ังและดูแลงาย 

 Print and Apply Labeler เคร่ืองพิมพและติดฉลากสต๊ิกเกอรทํางานไดรอบทิศทาง แปะไดแนนอน 
สมํ่าเสมอ ทํางานรวมกับเคร่ืองจักรและไลนการผลิตท่ีหยุดน่ิงหรือเคล่ือนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 Thermal Transfer Overprinter พิมพคมชัดสวยงาม ตัวเล็กใหญได รวมทั้งตราสินคา สัญลักษณ บารโคด 
หรือรูปภาพตางๆ เช่ือมตอกับระบบคอมพิวเตอรและโหลดขอมูลไดโดยตรง 

 Multifeeder เคร่ืองปอนช้ินงานประสิทธิภาพสูง ทํางานและควบคุมงาย พรอมระบบตรวจสอบการไมปอน
ชิ้นงาน และชุดนับตัวเลข 

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

 Rubber Stamp & Accessories ชุดแสตมปวันที่แบบซับหมึกในตัว หมึกแสตมปพิเศษท่ีเกาะติดไดดีกับทุก
พื้นผิว Ink Roll และตัวอักษรทองเหลืองหลายรูปแบบ ตามลักษณะการใชงาน 

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

 3D Digital Printing เคร่ืองพิมพ 3 มิติ เพ่ือพิมพชิ้นงานตามแบบเฉพาะของลูกคา สามารถพิมพชิ้นงานที่มี
ความเที่ยงตรงแมนยําสูง สามารถพิมพชิ้นงานท่ีใชทดสอบฟงคชั่นการใชงานไดเสมือนจริง จึงสามารถ
ตอบสนองความตองการในหลากหลายกลุมอุตสาหกรรม เชน วงการบรรจุภัณฑ จิวเวลล่ี เคร่ืองชวยฟง  
ทันตกรรม ยานยนต บริษัทออกแบบ และผูใชงานทั่วไป 

 คณะกรรมการและผูถือหุน 

 คณะกรรมการ QIIS ณ วันที่ 13 มกราคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

 รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
2. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย กรรมการ 
3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ 
4. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย กรรมการ 
5. นายวสันต นันทขวาง กรรมการ 

ทั้งน้ี กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน QIISไดแก นายภาคภูมิ วองไพฑูรย นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน นางวลี

รัตน เช้ือบุญชัย นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการสองในส่ีคนลงนามและประทับตราสําคัญของบริษัท 
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 ผูถือหุน 

ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด) QIIS มีทุนจดทะเบียนจํานวน 

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  

1. CM 3,951,998 100.00 

2. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 1 0.00 

3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 1 0.00 

 รวม 3,952,000 100.00 

สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ QIIS 

 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ QIIS สําหรับป 2556 - 2558  และงวด 6 เดือนแรกของ
ป 2559 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 

25591/ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %  ลานบาท %

สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 14.75 9.90 2.04 1.19 5.04 3.20  11.93 7.04

เงินลงทุนชั่วคราว 8.14 5.46 39.15 22.87 5.05 3.21  0.05 0.03

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 40.56 27.21 36.96 21.59 36.05 22.90  41.80 24.66 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินสวนท่ีถึง

กําหนดชําระภายในหน่ึงป 3.89 2.61 6.11 3.57 8.77 5.57  9.65 5.69 

สินคาคงเหลือ 51.05 34.25 51.05 29.82 52.99 33.67  55.20 32.56 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1.82 1.22 1.16 0.68 1.83 1.16  1.02 0.60

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 120.21 80.66 136.47 79.72 109.73 69.71  119.65 70.58 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 

25591/ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %  ลานบาท %

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินฝากธนาคารท่ีใชเปนหลักประกัน - - - - 4.17 2.65  4.17 2.46

ลูกหนี้ระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน 4.85 3.25 9.67 5.65 12.82 8.14  13.13 7.75

อุปกรณ 23.05 15.47 14.45 8.44 17.91 11.38  16.42 9.69 

สินทรัพยไมมีตัวตน - - 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

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 28.83 19.34 34.71 20.28 47.67 30.29  49.87 29.42 

รวมสินทรัพย  149.04 100.00 171.18 100.00 157.40 100.00  169.52 100.00 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน   

หนี้สินหมุนเวียน   

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ - - 13.00 7.59 15.01 9.54  14.74 8.70

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 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

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 5.48 3.68 3.57 2.09 3.66 2.33  4.92 2.90

รวมหนี้สินหมุนเวียน 39.03 26.19 100.46 58.69 63.33 40.24  65.70 38.76 

หนี้สินไมหมุนเวียน 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1.47 0.99 4.40 2.57 4.84 3.07  5.14 3.03

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น - - 5.66 3.31 6.30 4.00  6.88 4.06

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1.47 0.99 10.06 5.88 11.14 7.08  12.02 7.09 

รวมหนี้สิน 40.50 27.17 110.52 64.56 74.47 47.31  77.72 45.85 

สวนของผูถือหุน 

ทุนท่ีออกและชําระแลว   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

กําไรสะสม 

   จัดสรรแลว - สาํรองตามกฎหมาย 1.30 0.87 1.30 0.76 1.30 0.83  1.30 0.77

   ยังไมไดจัดสรร 94.24 63.23 10.84 6.33 33.11 21.04  41.98 24.76 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 

25591/ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %  ลานบาท %

รวมสวนของผูถือหุน 108.54 72.83 60.66 35.44 82.93 52.69  91.80 54.15 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 149.04 100.00 171.18 100.00 157.40 100.00  169.52 100.00 

หมายเหตุ : 1/  ขอมูลทางการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 เปนงบการเงินภายในสําหรับผูบริหาร ซึง่ไมผานการตรวจสอบหรือ       

 สอบทานจากผูสอบบญัช ี

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับงวด 6 เดือน

ป 2556 

ป 2557

ป 2558 

ม.ค. - มิ.ย. 

25591/ 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %  ลานบาท %

รายไดจากการขายและบริการ 264.36 

100.0

0 264.36 100.00 257.57 100.00  129.83 

100.0

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 

คาใชจายในการขายและบริหาร 55.37 20.94 57.84 21.88 64.85 25.18  32.85 25.30 

คาใชจายอื่น 6.81 2.58 3.64 1.38 6.73 2.61  2.33 1.79 

กําไรสุทธิสําหรบังวด 26.05 9.85 14.18 5.36 22.43 8.71  8.87 6.83 

หมายเหตุ : 1/  ขอมูลทางการเงินงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 เปนงบการเงินภายในสําหรับผูบริหาร ซึ่งไมผานการ

 ตรวจสอบหรือสอบทานจากผูสอบบัญช ี

 การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ QIIS รวมเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหฐานะทาง

การเงินและผลการดําเนินงานรวมของ CM และบริษัทยอย ซึ่งพิจารณาไดจากขอ 1.7.1 ขอมูลโดยสรุปของ CM 
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3. ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจเครื่องพิมพบรรจุภัณฑ 
QIIS ประกอบธุรกิจใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล โดยเนนประเภทเคร่ืองพิมพวัน

เดือนปที่ผลิต/หมดอายุ ซึ่งอุปกรณดังกลาวมีความสําคัญตอการผลิตและจําหนายสินคาเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะอยาง

ย่ิงในกรณีที่เปนสินคาที่มีวันหมดอายุ โดยจําเปนตองใชในกระบวนการพิมพขอความ/ฉลากบนตัวสินคา เพ่ือใหผูบริโภค

ทราบถึงขอมูลที่สําคัญกอนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา อันประกอบดวย วันเดือนปที่ผลิต/หมดอายุ ล็อตการผลิต รวมถึง

รายละเอียดที่เก่ียวของกับสินคานั้น ๆ เชน ราคา ปริมาณ วิธีใช ขอแนะนํา และคําเตือน เปนตน ดังนั้น การเติบโตในธุรกิจ

ของ QIIS จึงขึ้นอยูกับการเติบโตในหลายกลุมอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมเคร่ือง

อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง เปนตน นอกจากนี้ การเติบโตของธุรกิจดังกลาวยังสอดคลองกับการเติบโตของ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

เชนกัน 

  1.8   ขอมูลการประกอบธุรกิจของบริษัทที่คาดวาจะเปนภายหลังการเขาทํารายการ 

ชื่อใหมของบริษัท : บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 1/ 

ชื่อยอหลักทรัพยใหม : HARN 

ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรม

อาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบ

ความเย็น รวมทั้งใหคําปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการตางๆ และ

การใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล 

ทุนจดทะเบียนและชําระแลวท่ีคาดวา

จะเปนภายหลังการเขาทํารายการ 

: 292,250,000 บาท  

จํานวนหุนจดทะเบียนและชําระแลวที่

คาดวาจะเปนภายหลังการเขาทํา

รายการ 

: 584,500,000 หุน 

มูลคาที่ตราไว : 0.50 บาท ตอหุน 

  หมายเหตุ :   1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2559 เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2559 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญ 

 ผูถือหุนของบริษัท คร้ังที่ 1/2559 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนชื่อบริษัท เปน “บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส 

 จํากัด (มหาชน)” และใชชื่อยอหลักทรัพยวา “HARN” 
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โครงสรางการประกอบธุรกิจและการถือหุนของบริษัทกอนและหลังทํารายการ 

- กอนทํารายการ 

 

 

 

หลังทํารายการ 

 

29.79%                                28.94%                            41.27%

กลุ มนามสกลุ
ชาญณรงค

กลุ มนามสกลุ
สุขชยั ผู ถือหุนรายอ่ืน

- คณะกรรมการบริษัทมีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 7 ท าน โดยเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท าน

บริษัท
ทนุจดทะเบียน 175 ลานบาท

- ผู นําเขาและจดัจาํหน ายผลิตภ ัณฑในระบบ
ดบัเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล

- บริการงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง 

บริษัท
ทุนจดทะเบียน 292.25 ลานบาท

- ผูนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง ปรับ
อากาศ สุขาภิบาล ระบบทําความเย็น 

- ใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดต้ังระบบงานตางๆ ในโครงการ
- บริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล

45.40%                     17.34%                    4.85%                         4.81%                          27.60%

กลุมนามสกุล
ชาญณรงค

กลุมนามสกุล
สุขชัย ผูถือหุนรายอ่ืนกลุมนามสกุล

ตรีเพ็ชร
นายวสันต 
นันทขวาง

- คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนรวมท้ังส้ิน 10 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัทกอนและหลังทํารายการ 

- กอนทํารายการ   

 รายชื่อ ตําแหนง 

1. ดร. ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวิรัฐ สุขชัย * กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน * กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
4. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย * กรรมการ กรรมการบริหาร และผูชวยกรรมการผูจัดการ 
5. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย * กรรมการ 
6. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
7. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

* กรรมการลําดับที่ 2-5 ตามตารางขางตน เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท โดยกรรมการผูมีอํานาจลง
นามแทนบริษัทสองในส่ีคนลงนามรวมกัน 

- หลังทํารายการ 

 รายชื่อ ตําแหนง 

1. ดร. ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวิรัฐ สุขชัย * กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ 

ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล 
3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน * กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
4. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย * กรรมการ กรรมการบริหาร และผูชวยกรรมการผูจัดการ 
5. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย กรรมการ 
6. นายวสันต นันทขวาง 1/ * กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ธุรกิจระบบทําความเย็น 
7. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 1/ * กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ธุรกิจระบบพิมพดิจิตอล 
8. ดร. สุพจน เธียรวุฒิ 1/ กรรมการอิสระ 
9. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
10. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

หมายเหตุ : 1/  เปนบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือและแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทภายหลังการเขาทํารายการ โดยบริษัทไดเสนอขอ
 อนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทในการเพ่ิมจํานวนคณะกรรมการของบริษัท 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 
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โครงสรางการถือหุนของบริษัทกอนและหลังทํารายการ 

 รายชื่อผูถือหุน 

กอนทํารายการ 

(ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559) 

หลังทํารายการ2/ 

จํานวนหุน 

รอยละของ 

จํานวนหุน

ทั้งหมด 

จํานวนหุน 

รอยละของ 

จํานวนหุน

ทั้งหมด 

1. กลุมนามสกุลชาญณรงค 1/     

 -  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 

      รวมกลุมนามสกุลชาญณรงค 104,279,320 29.79 265,390,100 45.40 

2. กลุมนามสกุลสุขชัย 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 

      รวมกลุมนามสกุลสุขชัย 101,371,488 28.94 101,371,488 17.34 

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 เช้ือบุญชัย 6,051,636 1.73 8,380,117 1.43 
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 รายชื่อผูถือหุน 

กอนทํารายการ 

(ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559) 

หลังทํารายการ2/ 

จํานวนหุน 

รอยละของ 

จํานวนหุน

ทั้งหมด 

จํานวนหุน 

รอยละของ 

จํานวนหุน

ทั้งหมด 

8. กลุมนามสกุลตรีเพ็ชร 1/     

 -  นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 5,026,580 1.44 20,842,442 3.57 

 -  นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร - - 7,504,024 1.28 

      รวมกลุมนามสกุลตรีเพ็ชร 5,026,580 1.44 28,346,466 4.85 

9. นางลีนา รจิตรัตนาย่ิง 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 ชัญญวงศศักด์ิ 17,728 0.01 2,122,508 0.36 

14. นายวสันต นันทขวาง - - 28,140,000 4.81 

15. นางสาวปนัดดา ทองเหล่ียม - - 14,832,149 2.54 

 รวมผูถือหุน  262,570,797            75.02  497,070,798 85.04 

 ผูถือหุนอื่น 87,429,203 24.98  87,429,203 14.96 

 รวม 350,000,000 100.00 584,500,000 100.00 

หมายเหตุ : 1/  เปนการจัดกลุมผูถือหุนตามนามสกุลเทาน้ัน โดยผูถือหุนแตละรายมิไดเปนบุคคลตามมาตรา 258 หรือเปน Concert 
Party ยกเวน (1) นายหาญ ชาญณรงค นางประยูรศรี ชาญณรงค และ Nice Noble Limited ที่เปนบุคคลตามมาตรา 
258 และ/หรือ Concert Party ซึ่งท้ัง 3 รายดังกลาวถือหุนรวมกันเปนสัดสวนรอยละ 9.99 ของจํานวนหุนท่ีจําหนาย
ไดแลวของบริษัทกอนทํารายการ (กอนรับโอนกิจการและกอนเพ่ิมทุน) และเพ่ิมเปนสัดสวนรอยละ 12.87 ของจํานวน
หุนท่ีจําหนายไดแลวของบริษัทหลังทํารายการ (หลังรับโอนกิจการและหลังเพ่ิมทุน) และ (2) นายวิรัฐ สุขชัย และนาง
นพรัตน สุขชัย ที่เปนบุคคลตามมาตรา 258  ซึ่งท้ัง 2 ทานถือหุนรวมกันเปนสัดสวนรอยละ 28.44  ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวของบริษัทกอนทํารายการ (กอนรับโอนกิจการและกอนเพ่ิมทุน) และลดลงเปนสัดสวนรอยละ 17.03 
ของจํานวนหุนท่ีจาํหนายไดแลวของบริษัทหลังทํารายการ (หลังรับโอนกิจการและหลังเพ่ิมทุน) 

  2/  สัดสวนการถือหุนหลังทํารายการ อางอิงขอมูลการปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2559  
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ทั้งนี้ ผูถือหุนของ CM แตละรายจะไดรับหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจากกระบวนการชําระบัญชีภายใตการเลิก
กิจการและแจกจายทรัพยสินของ CM ซึ่งรวมถึงหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวน 234.50 ลานหุน ที่ CM ไดรับเปน
คาตอบแทนการโอนกิจการท้ังหมดของ CM ใหแกบริษัท โดยการไดมาซึ่งหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทมาภายใต
กระบวนการโอนกิจการดังกลาว ไมทําใหผูถือหุนของ CM รายใดถือหุนของบริษัทในจํานวนท่ีเทากับหรือมากกวารอยละ 
25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทหรือสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทภายหลังการเพ่ิมทุน    

2. ขอมูลโดยสรุปของ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากดั (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  รวมท้ังใหบริการงานโครงการ

ออกแบบ ติดต้ังระบบดับเพลิง ซึ่งเปนธุรกิจในปจจุบันของบริษัทตอไป อีกทั้งจะประกอบธุรกิจเพิ่มเติมในสวนที่รับโอนมา

จาก CM และ QIIS ไดแก ธุรกิจนําเขาและจําหนายสินคาในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ เชน ทอทองแดงและขอตอ

ทองแดง น้ํายาทําความเย็น คอมเพรสเซอร คอยลเย็น อุปกรณควบคุมการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ อุปกรณประหยัดพลังงาน 

และอุปกรณควบคุมความดัน เปนตน รวมทั้งใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล ที่เก่ียวของกับระบบ

บรรจุภัณฑในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเคร่ืองพิมพวันหมดอายุ เคร่ืองพิมพขอความบนบรรจุภัณฑ เปนตน ซึ่งจะทําให

ธุรกิจและผลิตภัณฑของบริษัทมีความหลากหลายมากขึ้น และแตละธุรกิจสามารถสงเสริมเก้ือหนุนซึ่งกันและกันได 

บริษัทจะมีกลุมผูถือหุนรายใหมที่แตเดิมเปนผูถือหุนของ CM เขามาเปนผูถือหุนในบริษัทเพิ่มเติมจากการทํา

รายการในคร้ังน้ี ภายหลังที่มีการเลิกประกอบกิจการและชําระบัญชีของ CM แลว ซึ่งผูถือหุนใหญบางรายของ CM เปนผู

ถือหุนรายใหญและ/หรือกรรมการของบริษัทในปจจุบันอยูแลว และจะแตงต้ังกรรมการและผูบริหารสูงสุดเดิมของ CM 

และ QIIS รวม 2 ทาน เขารวมเปนกรรมการและผูบริหารเพิ่มเติมในบริษัท เพ่ือใหเหมาะสมกับโครงสรางธุรกิจของบริษัทที่

มีธุรกิจและผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้น อีกท้ังยังชวยใหเกิดความตอเนื่อง คลองตัว และมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งจะ
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แตงต้ังกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ทาน เพื่อใหบริษัทมีจํานวนกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดของบริษัท สามารถถวงดุลอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี 

การซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS ในครั้งนี้ เปนการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ ความ

เช่ียวชาญ และประสบการณในธุรกิจเปนเวลานาน รวมทั้งเปนกิจการที่มีเสถียรภาพดานรายไดและมีกําไรอยางตอเนื่อง  

บริษัทจะมีธุรกิจท่ีหลากหลายเพ่ิมขึ้นทันที มีผลิตภัณฑในกลุมวิศวกรรมอาคารที่ครบวงจรมากข้ึน มีฐานลูกคาเพิ่มขึ้นทันที

และกระจายไปในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งชวยเพิ่มโอกาสการขยายตลาดทั้งในและตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งบริษัทจะมีฐานะการเงินที่แข็งแกรงขึ้น   มีขนาดธุรกิจใหญขึ้นทั้งในดานสินทรัพย ทุน มูลคาตลาด รายได และกําไร

สุทธิ อีกทั้งยังสามารถกระจายความเส่ียงจากธุรกิจที่หลากหลายมากข้ึน ลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง 

ลดคาใชจายในการดําเนินงานบางสวนจากการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อประโยชนสูงสุด ซึ่งจะชวยเพิ่มความแข็งแกรงและ

ศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจใหกับบริษัท ตลอดจนสรางโอกาสในการเพ่ิมมูลคาจากการรวมธุรกิจ (Synergy) และการ

เจริญเติบโตอยางย่ังยืนในอนาคต 

3.2 ขอดีขอดอยระหวางการทํารายการกับการไมทํารายการ 

(1) ขอดีของการทาํรายการ  

1) เปนการลงทุนในกิจการท่ีมีศักยภาพ และมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน 

การซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM และ QIIS เปนการลงทุนในกิจการท่ีมีศักยภาพการเติบโตท่ีดีใน

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

ไมมีภาระดอกเบ้ีย โดยเปนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพียง 14.75 ลานบาท ประกอบกับศักยภาพ ความพรอม และ

ประสบการณในการดําเนินธุรกิจของ CM และ QIIS ที่มีอยูในปจจุบัน อาทิ บุคลากร : มีทีมผูบริหารและเจาหนาท่ีที่มี

ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจมาเปนเวลานาน โดยเฉพาะผูบริหารระดับสูงมีประสบการณในธุรกิจมาก

วา 20 ป ผลิตภัณฑ : เปนผูนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของลูกคา ฐานลูกคา : มี

ฐานลูกคาจํานวนมากทั้งท่ีเปนผูรับเหมาโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก  และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ที่เปนผูใช

ผลิตภัณฑโดยตรง (End user) โดยมีความสัมพันธที่ดีและมีการติดตอคาขายกับกลุมลูกคาดังกลาวอยางตอเน่ือง สงผล

ใหภายหลังการเขาทํารายการในคร้ังนี้ บริษัทมีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน 
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2) มีรายได กําไรสุทธิ และขนาดธุรกิจเพิ่มขึ้นทันที 

ภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ 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 มีกิจการท่ีม่ันคง มีกําไรจากการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

โดยในป 2558 และงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 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 

 

(หนวย : ลานบาท) 

กอนทํารายการ หลังทํารายการ 

บริษัท CM และบริษัทยอย  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 จะทําใหบริษัทมีรายไดและกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 

โดยอางอิงจากขอมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทในป 2558 และงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เม่ือรวม

ผลการดําเนินงานของ CM และบริษัทยอยเขามาในบริษัทแลว บริษัทจะมีรายไดรวมเพิ่มขึ้นจาก 582.95 ลานบาท และ 

291.93 ลานบาท เปน 1,093.72 ลานบาท และ 565.45 ลานบาท ตามลําดับ และมีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจาก 46.20 ลานบาท 

และ 15.82 ลานบาท เปน 100.91 ลานบาท และ 38.03 ลานบาท ตามลําดับ 

บริษัทจะมีขนาดของสินทรัพยและทุนท่ีเพิ่มขึ้น จากการรวมฐานะการเงินของ CM และบริษัทยอย เขามาใน

บริษัท โดยอางอิงจากขอมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทจะมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น

จาก 527.64 ลานบาท เปนประมาณ 1,352.46 ลานบาท มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นจากการออกหุนสามัญใหมเพ่ือชําระเปน

คาตอบแทนในการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM จากจํานวน 175.00 ลานบาท เปน 292.25 ลานบาท และมีสวน

ของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 432.61 ลานบาท เปน 1,125.03 ลานบาท  ในขณะที่เม่ือรวมหน้ีสินรวมของบริษัทกับหนี้สินรวม

ของ CM และบริษัทยอย แลวจะยังอยูในระดับที่ตํ่า โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตามขอมูลทางการเงินรวมเสมือนของ
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บริษัท จะมีหนี้สินรวม 227.43 ลานบาท และมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.20 เทา ซึ่งตํ่ากวาขอกําหนดของสถาบัน

การท่ีใหวงเงินสินเชื่อแกบริษัท ที่กําหนดใหบริษัทตองดํารงอัตราสวนหนี้สินตอทุนไมเกิน 1.5 : 1 

นอกจากนี้ บริษัทจะมีมูลคาตลาดของหุน (Market Capitalization) เพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน โดยคํานวณจากสมมติฐานที่

อางอิงราคาหุนของบริษัทจากราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในราคาหุนละ 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 จํานวนหุนภายหลังการเพ่ิมทุนที่เทากับ 584.50 

ลานหุน) หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 67 ซึ่งคาดวาจะสงผลใหหุนของบริษัทเปนท่ีสนใจของนักลงทุนมากขึ้น และอาจ

สงผลดีตอราคาหุนของบริษัทในระยะยาว 

3) เพ่ิมสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑใหครบวงจรมากขึ้น 

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS จะทําใหบริษัทสามารถขยายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑให

หลากหลายมากขึ้นในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จะทําใหบริษัทมีผลิตภัณฑในกลุม

วิศวกรรมอาคารท่ีหลากหลาย ไดแก ผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล และระบบทําความเย็น ซึ่ง

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรมากขึ้น และชวยสรางความสามารถในการแขงขันไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัท และ CM ตางก็มีกลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนผูรับเหมางานและที่ปรึกษางานระบบ

วิศวกรรมในอาคารตางๆ และกลุมลูกคาอุตสาหกรรมตางๆ เชนเดียวกันอยูแลว  อีกทั้งการรับโอนกิจการท้ังหมดของ QIIS 

ยังทําใหบริษัทสามารถขยายไปในธุรกิจการใหบริการโซลูชั่นดานงานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล ซึ่งเปนธุรกิจที่

คอนขางแตกตางจากธุรกิจในระบบดับเพลิงซึ่งเปนธุรกิจหลักในปจจุบันของบริษัท  

นอกจากนี้ การเขาทํารายการในคร้ังนี้ บริษัทสามารถขยายธุรกิจไดทันทีและรวดเร็วกวาการเร่ิมลงทุนใหมดวย

ตัวเองท่ีจะตองใชเวลาในการศึกษาธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร การสรางสมความเชี่ยวชาญ ประสบการณในธุรกิจ 

ตลอดจนการสรางฐานลูกคาจนเปนที่ยอมรับ อีกทั้งยังอาจมีความเส่ียงจากความไมแนนอนในการพัฒนาธุรกิจใหประสบ

ความสําเร็จได 

4)   เพ่ิมโอกาสในการขยายฐานลูกคา  

บริษัทจะสามารถเพ่ิมโอกาสในการขยายฐานลูกคาเพ่ิมขึ้นจากการแลกเปล่ียนฐานขอมูลของลูกคาระหวางกัน 

การขายผลิตภัณฑแบบองครวมที่เชื่อมโยงสอดคลองกับความตองการของลูกคาเพื่อนําเสนอสินคาที่หลากหลายเก่ียว

เน่ืองกันใหแกลูกคาไดอยางครบวงจรมากขึ้น กลาวคือ ผลิตภัณฑของบริษัท และ CM ตางก็เปนสินคาและอุปกรณใน

ระบบวิศวกรรมอาคาร และมีลูกคาหลักเปนกลุมผูรับเหมางานระบบวิศวกรรมอาคารซึ่งเปนผูจัดหาและติดต้ังสินคาใหกับ

เจาของโครงการกอสรางตางๆ โดยผูรับเหมางานระบบบางรายเปนลูกคาของทั้งบริษัทและ CM อยูแลว ซึ่งบริษัท และ CM 

เปนผูมีรายชื่อใน Vendor List และมีสิทธิที่จะขายสินคาหรือรวมประมูลงานกับผูรับเหมาดังกลาวได ซึ่งในทางปฏิบัติ

หน้า  166



   

ส่ิงที่สงมาดวย  5 
 

FIRE  | เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559                                                        

 

บริษัท และ CM สามารถแนะนําธุรกิจหรือลูกคาใหแกกันและกันได เน่ืองจากโครงการกอสรางอาคารสวนใหญมักมีการ

ติดต้ังทั้งระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล และระบบทําความเย็น ซึ่งเปนสินคาท่ีทั้งบริษัท และ CM นําเขาและจัด

จําหนาย ดังนั้น จึงทําใหบริษัทมีโอกาสที่ขยายฐานลูกคาไปยังกลุมลูกคาของ CM ดวยการขายผลิตภัณฑในระบบ

ดับเพลิงเพิ่มเติมใหกับผูรับเหมาซ่ึงเปนลูกคาของ CM ควบคูไปกับการขายผลิตภัณฑระบบทําความเย็นและปรับอากาศ

ของ CM รวมทั้งยังสามารถขายผลิตภัณฑของบริษัท ใหกับกลุมลูกคาของ QIIS ซึ่งเปนโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ที่

ตองการกอสราง ขยายหรือตอเติมโรงงาน ซึ่งตองมีการติดต้ังระบบดับเพลิงหรือปองกันอัคคีภัยเพิ่มเติม  

นอกจากนี้ บริษัทสามารถขยายชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบทําความเย็นและปรับอากาศของ CM 

ไปยังกลุมลูกคาหลักของบริษัทท่ีเปนผู รับเหมางานโครงการขนาดใหญไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จาก

ความสัมพันธอันดีที่บริษัทมีตอกลุมลูกคาผูรับเหมาดังกลาวซ่ึงเปนผูส่ังซื้อผลิตภัณฑระบบดับเพลิงของบริษัทมาเปน

เวลานาน  รวมทั้งยังสามารถขายผลิตภัณฑของ CM และ QIIS ใหกับกลุมลูกคาของบริษัทที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง

เปนผูใชงานโดยตรง (End user) นอกเหนือจากการขายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงได ซึ่งรวมถึงการขยายฐานการรับงาน

โครงการติดต้ังงานระบบทําความเย็น ปรับอากาศและสุขาภิบาลเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานระบบดับเพลิง ใหกับกลุม

ลูกคาอุตสาหกรรมซ่ึงเปนผูใชงานโดยตรง (End user) อันเปนการเพ่ิมความแข็งแกรงในการรับเหมางานโครงการติดต้ัง

ใหกับบริษัทไดอีกดวย 

5)  กระจายความเส่ียงทางธุรกิจ  

บริษัท CM และ QIIS มีการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑที่ไมซ้ําซอนกัน กลาวคือ บริษัทประกอบธุรกิจนําเขา

และจัดจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ  และใหบริการงานโครงการ

ออกแบบติดต้ังระบบดับเพลิงสําหรับอาคารตางๆ ไดแก คอนโดมิเนียม สํานักงาน หางสรรพสินคา โรงพยาบาล และ

โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ เปนตน สําหรับ CM เปนผูนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบทําความเย็นและระบบปรับ

อากาศ ซึ่งเปนสินคาและอุปกรณในงานระบบวิศวกรรมอาคารเชนเดียวกับบริษัท แตมีประเภทและลักษณะการใชงานท่ี

แตกตางกัน โดยลูกคาของบริษัท และ CM สวนใหญเปนกลุมผูรับเหมากอสราง โดยบริษัทเนนกลุมผูรับเหมางานขนาด

กลางถึงขนาดใหญ ในขณะท่ีกลุมลูกคาผูรับเหมาของ CM สวนใหญเปนขนาดเล็กรองลงมาจากบริษัท ในสวนกิจการของ 

QIIS ประกอบธุรกิจใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล โดยเปนผูนําเขาและจัดจําหนายจําหนาย

สินคาท่ีเก่ียวของกับระบบบรรจุภัณฑในโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทเครื่องพิมพวันหมดอายุสินคา เคร่ืองพิมพขอความ

บนบรรรุภัณฑ เปนตน ลูกคาสวนใหญเปนกลุมลูกคาในอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องด่ืม เปนตน  

ดังน้ัน การซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดจาก CM และ QIIS ในครั้งน้ี จะทําใหบริษัทมีการประกอบธุรกิจท่ี

หลากหลายมากขึ้น อันจะเปนการกระจายความเส่ียงจากปจจัยแวดลอมในการทําธุรกิจ ลดการพึ่งพิงกลุมธุรกิจ หรือ 

อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง ลดความเส่ียงจากความผันผวนของรายไดในกรณีที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง

ชะลอตัวลง 
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6)  เพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดในตางประเทศมากขึ้น 

บริษัทมุงเนนการขยายตลาดสินคาในประเทศเพื่อนบาน เชน กัมพูชา เวียดนาม เปนตน ซึ่งภายหลังการรับโอน

กิจการแลว บริษัทจะมีผลิตภัณฑที่จัดจําหนายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑของ CM ไดแก อุปกรณในระบบทําความเย็น 

และปรับอากาศ ซึ่งมีความตองการสูงในประเทศดังกลาว จึงเปนโอกาสท่ีดีในการขยายตลาดตางประเทศของบริษัท  

เน่ืองจากความไดเปรียบในการแขงขันจากการมีสินคาในกลุมที่หลากหลายและเปนที่ตองการของตลาด 

7)    ลดคาใชจายในการดําเนินงานบางสวนจากการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 

การรับโอนกิจการในคร้ังน้ี บริษัทจะรับโอนบุคลากรท้ังหมดของ CM และ QIIS มาดวย ซึ่งเปนบุคลากรท่ีมี

คุณภาพ มีประสบการณในธุรกิจมาเปนเวลานาน สงผลใหบริษัทมีบุคลากรคุณภาพเพิ่มขึ้น สามารถจัดสรรและใช

ทรัพยากรบุคคลรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เชน สามารถลดบุคลากรในสวนงานสนับสนุนบางงานที่ซ้ําซอนกัน 

เพ่ือไปเสริมในตําแหนงงานอื่นที่ยังขาดแคลนบุคลากร หรือการใชบุคลากรในสวนงานขาย งานโครงการติดต้ังระบบตางๆ 

รวมกัน ซึ่งบุคลากรดังกลาวสวนใหญมีพื้นฐานความรูดานวิศวกรรมเคร่ืองกลและส่ิงแวดลอมเปนหลักเชนเดียวกัน ทําให

งายตอการจัดสรรและใชบุคลากรรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมทั้งบริษัทอาจมีการ

แบงสรรปนสวนทรัพยากรอื่นๆ ที่สามารถใชรวมกันไดอีก เชน รถขนสงสินคา คลังสินคา ซึ่งจะทําใหการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทมีประสิทธิภาพ ชวยประหยัดตนทุนและคาใชจายท่ีซ้ําซอนกันได 

นอกจากนี้ ภายหลังการรับโอนกิจการท้ังหมดของ 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 มีอัตราคาบริการท่ีทําสัญญากับ CM  เทากับ 105,000 บาทตอเดือน และ QIIS เทากับ 230,000 บาทตอเดือน  

8)    ผูถือหุนเดิมของบริษัทไมไดรับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน  

การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234.50 ลานหุน ในราคาเสนอขายหุนละ 2.62 บาท 

เพ่ือชําระเปนคาตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM จะไมทําใหผูถือหุนเดิมของบริษัทไดรับผลกระทบจาก

การลดลงของราคาหุน เน่ืองจากราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวสูงกวาราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน

บริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 15 วันทําการกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหบริษัทซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ 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 เพ่ือชําระเปนคาตอบแทนในการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมด

ของ CM จํานวน 234.50 ลานหุน ในราคาเสนอขายหุนละ 2.62 บาท หรือมีมูลคารวมเทากับ 614.39 ลานบาท จะทําใหผู

ถือหุนเดิมของบริษัทไดรับผลกระทบจากการลดลงของสัดสวนการถือหุนและสิทธิออกเสียง (Control Dilution) โดย

ภายหลัง CM โอนกิจการท้ังหมดใหแกบริษัทแลว CM จะจดทะเบียนเลิกกิจการและชําระบัญชีตอไป หุนสามัญของบริษัท

ที่ CM ไดรับจากการชําระคาโอนกิจการท้ังหมดของ CM ใหแกบริษัท จะถูกจัดสรรเปนการคืนทุนใหแกผูถือหุนของ CM 

ตอไป 

การออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234.50 ลานหุน จัดสรรเปนการเฉพาะเจาะจงใหแก CM เพ่ือชําระ

เปนคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ทําใหผูถือหุนเดิมของบริษัทมีสัดสวนการถือหุนและสิทธิออกเสียงลดลง

เทากับรอยละ 40.12 ดังนี้ 

การลดลงของสัดสวนการถือหุนและสิทธิออกเสียง    =  1 -  (จาํนวนหุนเดิม / 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 

กอนเพ่ิมทุนและรับโอนกจิการ 

(ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2559) 

หลังเพิ่มทุน รับโอนกิจการและจัดสรรหุนของบริษัท

ใหแก 

ผูถือหุนของ CM ตามสัดสวน ภายใตกระบวนการโอน

กิจการ 

จํานวนหุนที่ถือ สัดสวน (%) 
จํานวนหุนที่

ถือ 
สัดสวน (%) เพิ่มข้ึน/ (ลดลง) (%) 

1. กลุมนามสกุลชาญณรงค 104,279,320 29.79 

  

265,390,100 

45.40   15.61

2. กลุมนามสกุลสุขชัย 101,371,488 28.94

  

101,371,488 

17.34   (11.61)

3. กลุมนามสกุลตรีเพ็ชร 5,026,580 1.44 28,346,466 4.85  3.41

4. นายวสันต นันทขวาง - - 28,140,000 4.81  4.81

5. ผูถือหุนเดิมอื่นๆ 139,322,612 39.83 161,251,946 27.60  (12.21)

รวมทั้งส้ิน 350,000,000 100.00 584,500,000 100.00 0.00

การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระเปนคาตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM 

จะทําใหผูถือหุนเดิม (หากไมนับสวนที่ผูถือหุนเดิมบางรายจะไดหุนเพิ่มทุนของบริษัทในฐานะท่ีเปนผูถือหุนของ CM ดวย) 

มีสัดสวนการถือหุนและสิทธิในการออกเสียงในบริษัทลดลงรอยละ 40.12 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทภายหลัง

การเพิ่มทุน โดยผูถือหุนเดิมของบริษัทท่ีถือหุนใน CM ดวย บางรายจะมีสัดสวนการถือหุนและสิทธิออกเสียงในบริษัท

เพิ่มขึ้น ไดแก กลุมนามสกุลชาญณรงค กลุมนามสกุลตรีเพ็ชร รวมท้ังบริษัทจะมีผูถือหุนรายใหม ไดแก นายวสันต  

นันทขวาง ซึ่งปจจุบันเปนผูถือหุนใน CM แตไมไดถือหุนในบริษัท โดยผูถือหุนดังกลาวจะมีสัดสวนการถือหุนและสิทธิใน

การออกเสียงในบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมที่สัดสวนรอยละ 29.79 รอยละ 1.44 และรอยละ 0 เปนรอยละ 45.40 รอยละ 4.85 

และรอยละ 4.81 ของสิทธิออกเสียงท้ังหมดบริษัทภายหลังการเพ่ิมทุน ตามลําดับ 

นอกจากนี้ บริษัทจะมีสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายยอย (Free Float) ลดลง จากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม

ทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด คือ CM ซึ่งผลกระทบดังกลาว แสดงตัวอยางการคํานวณโดยอางอิงขอมูลผูถือหุนรายยอยของ

บริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

2559) ที่มีจํานวนผูถือหุนรายยอย 2,093 ราย ถือหุนรวมกันเทากับรอยละ 33.73 ของทุนชําระแลวของบริษัท ซึ่งภายหลัง

การเพิ่มทุนจะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายยอยลดลงเหลือรอยละ 20.20 ของทุนชําระแลวของบริษัท แตทั้งน้ี

สัดสวนดังกลาวยังสูงกวาตามเกณฑคุณสมบัติการดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียน ที่กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองมี

ผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 150 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 15 ของทุนชําระแลว 
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อยางไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจากการทํารายการในคร้ังนี้ ไมมีผลกระทบตอ

การลดลงของสวนแบงกําไรและการลดลงของราคาหุน ดังนี้ 

-  ผลกระทบตอการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Dilution Effect) 

บริษัทจะนําผลการดําเนินงานของ CM และบริษัทยอย เขามารวมในบริษัทภายหลังจากการรับโอนกิจการ

ทั้งหมดของ CM ซึ่งจะทําใหบริษัทมีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ในการวิเคราะหผลกระทบตอการลดลงของสวนแบงกําไรจาก

การเพิ่มทุนในกรณีนี้ จึงควรพิจารณาโดยเปรียบเทียบกําไรสุทธิของบริษัทที่เกิดขึ้นจริงกับกําไรสุทธิจากขอมูลทางการเงิน

รวมเสมือนของบริษัท ซึ่งจะเห็นวาไมมีผลกระทบจากการลดลงของสวนแบงกําไรของบริษัท ดังนี้ 

 

 กอนเพ่ิมทุนและรับโอนกิจการ 

งบการเงินทีเ่กดิขึ้นจริง 

(1 ก.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2559) 

หลังเพ่ิมทุนและรับโอนกิจการ 

ขอมูลงบการเงินรวมเสมือน 

(1 ก.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2559) 

กําไรสุทธิ (ลานบาท) 35.82 90.77 

จํานวนหุน (ลานหุน) 350.00 584.50 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 

เพ่ิมขึ้น / (ลดลง) 

0.1024 0.1553 

51.66% 

ดังนั้น การรับโอนกิจการและการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก CM จะไมสงผลใหเกิดการลดลงของกําไรสุทธิ

ตอหุน (Earning per Share) ของบริษัท เน่ืองจากกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทหลังการเพ่ิมทุนและรับโอนกิจการ จะสูงกวา

กําไรสุทธิกอนเพิ่มทุนและรับโอนกิจการ 

- ผลกระทบตอการลดลงของราคาหุน (Price Dilution Effect) 

เน่ืองจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในคร้ังนี้ มีราคาเสนอขายที่เทากับ 2.62 บาทตอหุน ซึ่งสูงกวาราคาตลาด

ของหุนของบริษัทท่ีเทากับ 2.56 บาท (ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559) จึงไมนาจะมีผลกระทบตอการลดลงของราคาหุนของบริษัท 

2) ความเส่ียงจากผลการดําเนินงานของ CM และ QIIS ภายหลังการซ้ือและรับโอนกิจการไมเปนไปตามท่ี
คาดการณไว 

กรณีที่ผลการดําเนินงานของ CM และ QIIS ภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการไมเปนไปตามที่คาดการณไว ซึ่ง

อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เชน การปรับตัวเพิ่มขึ้นของตนทุน การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน การชะลอตัวของภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวม การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ เปนตน กรณีดังกลาวอาจสงผลใหผล

หน้า  171



   

ส่ิงที่สงมาดวย  5 
 

FIRE  | เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559                                                        

 

การดําเนินงานของ CM และ QIIS ไมเปนไปตามที่คาดการณไว และอาจทําใหผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจะไดรับ

จริงลดลงจากท่ีไดคาดหวังไว 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีความม่ันใจในศักยภาพของ CM และ QIIS เน่ืองจากมีผลิตภัณฑที่คลายคลึงและเสริม

กันกับธุรกิจของบริษัท ทั้งดานประเภทผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และความตอเนื่องในกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกันได 

ประกอบกับท้ังสองกิจการกอต้ังและประกอบธุรกิจมายาวนาน มีผลการดําเนินงานท่ีมีกําไรอยางตอเน่ือง มีเคร่ืองหมาย

การคาท่ีเปนที่รูจัก และมีความสัมพันธที่ดีตอลูกคาและคูคา 

3)   ความเส่ียงดานพนักงาน  

บริษัทอาจมีความเส่ียงจากความแตกตางของระบบงาน การบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมองคกร

ของแตละบริษัท ที่ทําใหภายหลังการรวมกันแลวมีประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ีลดลง หรืออาจมีคาใชจายเพิ่มขึ้นเพื่อการ

แกไขปรับปรุงในเร่ืองดังกลาว นอกจากนี้ ในการโอนยายพนักงานตามธุรกรรมการโอนกิจการท้ังหมด จาก CM และ QIIS 

มายังบริษัท จะตองนับอายุงานของพนักงานที่โอนมาตอจากอายุงานเดิม และจะตองจัดใหมีขอตกลงการวาจางงาน 

ขอบังคับการทํางาน และสวัสดิการท่ีไมดอยลงไปกวาเดิม ซึ่งในกรณีที่พนักงานของบริษัทไดรับสิทธิประโยชนดังกลาวดอย

กวาพนักงานของ CM และ QIIS อาจทําใหเกิดขอขัดแยงจนเปนเหตุใหบริษัทตองปรับปรุงสิทธิประโยชนตางๆ ใหเทาเทียม

กัน ซึ่งอาจมีผลใหบริษัทมีคาใชจายเก่ียวกับพนักงานเพิ่มขึ้น  

อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทมีความเห็นวาในปจจุบันสัญญาจางงาน ขอบังคับการทํางาน สวัสดิการ และ

สิทธิประโยชนตางๆของพนักงานของบริษัท CM และ QIIS ไมมีหลักเกณฑที่แตกตางกัน   

4) ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแยงทางผลประโยชนจากการรับโอนสิทธิภายใตสัญญาเชาที่ทํากับ

บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท 

ปจจุบัน CM และ QIIS มีรายการระหวางกันจากการทําสัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน / คลังสินคา / รถยนต กับ

บริษัท หาญเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด และนายเจน ชาญณรงค (ผูใหเชา) ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท โดยมีมูลคาของ

รายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาว (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 จะทําใหบริษัทมีมูลคาการทํารายการที่เก่ียวโยงกันเพิ่มขึ้น  

ทั้งน้ี บริษัทคาดวาภายหลังการรับโอนกิจการแลวรายการระหวางกันดังกลาวยังคงเกิดขึ้นตอไป โดยการทํา

รายการระหวางกันบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง 

และขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการทํารายการระหวางกันของตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อปองกันมิใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนได จึงทําใหม่ันใจวาการทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น มีความจําเปน และมีความ

สมเหตุสมผล เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย 
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5)    ความเส่ียงท่ีเง่ือนไขบังคับกอนการทํารายการไมบรรลุผลสําเร็จ 

เนื่องจากสัญญาโอนกิจการไดกําหนดเงื่อนไขบังคับกอนที่คูสัญญาทั้งสองฝายตองดําเนินการใหบรรลุสําเร็จ

กอนเขาทํารายการท่ีสําคัญ ไดแก การไดรับอนุมัติใหเขาทํารายการจากท่ีประชุมผูถือหุนของท้ังบริษัท และ CM  การไดรับ

อนุมัติจากตลาดหลักทรัพยในการรับหลักทรัพยใหม การไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน

แกบุคคลในวงจํากัด คือ CM และการไดรับความยินยอมจากสถาบันการเงินที่ใหวงเงินสินเช่ือแกบริษัท ใหบริษัทเขาทํา

รายการได เปนตน ดังนั้น กรณีเง่ือนไขบังคับกอนขอหนึ่งขอใดไมบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งเปนเหตุใหบริษัทไมสามารถซื้อและรับ

โอนกิจการท้ังหมดของ CM และ QIIS ได บริษัทตองจายคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการเขาทํารายการโดยสูญเปลา เชน 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาดานภาษี ผูประเมินมูลคาสินทรัพย ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระ เปนตน 

ทั้งน้ี ในการยื่นคําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหม (Relisting) กับตลาดหลักทรัพย เพื่อใหตลาดหลักทรัพย

พิจารณารับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทไดแตงต้ังใหบริษัทหลักทรัพย   

ธนชาต จํากัด (มหาชน) เปนท่ีปรึกษาทางการเงินในการย่ืนคําขอจดทะเบียนหลักทรัพยใหมกับตลาดหลักทรัพย และ

ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการดําเนินการย่ืนคําขอจดทะเบียนดังกลาว  ซึ่งจากการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท (ภายหลัง

การรับโอนกิจการ) ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การรับหลักทรัพยจดทะเบียน การเปดเผย

สารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย และการเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ” 

พ.ศ. 2558 (“เกณฑการรับหลักทรัพยใหม”) แลวเห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติอันไดแก คุณสมบัติของหุนสามัญ ทุนชําระแลว 

การกระจายการถือหุนรายยอย ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน การบริหารงาน การกํากับดูแลและการควบคุมภายใน 

ความขัดแยงทางผลประโยชน งบการเงินและผูสอบบัญชี กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนไปตามเกณฑการรับหลักทรัพยใหม 

ซึ่งสรุปไดดังตอไปนี ้

คุณสมบัติตามเกณฑการรับหลักทรพัยใหม เหตุผลสนับสนนุ 

1. คุณสมบัติของหุนสามัญ 

1.1 ชําระเต็มมูลคาแลวท้ังหมด 

 1.2 ระบุชื่อผูถือ 

 1.3 ไมมีขอจํากัดในการโอนหุนสามัญ ยกเวน 

ขอจํากัดท่ีเปนไปตามกฎหมาย และตองระบุไวใน 

ขอบังคับบริษัท 

1. คุณสมบัติของหุนสามัญ  

- ณ วันท่ี 12 กันยายน 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 175 ลานบาท โดย

ชําระเต็มมูลคาแลวท้ังหมด 

- หุนสามัญของบริษัทเปนหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือ 

- ไมมีขอจํากัดในการโอนหุนสามัญ และหุนท่ีถือโดยคนตางดาวในขณะ

ใดขณะหนึ่งตองมีจํานวนรวมกันไมเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนท่ี

จําหนายไดแลวท้ังหมด การโอนหุนรายใดท่ีจะทําใหอัตราสวนการถือหุน

ของคนตางดาวของบริษัทเกินอัตราสวนขางตน บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอน

หุนของบริษัทรายน้ันได  
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คุณสมบัติตามเกณฑการรับหลักทรพัยใหม เหตุผลสนับสนนุ 

2. คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ 

2.1 สถานะ 

         - เปนบริษัทมหาชนจํากัดหรือนิติบุคคลท่ีมี

กฎหมายจัดต้ังขึ้นโดยเฉพาะ 

2. คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ 

2.1 สถานะ 

บริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

คร้ังที่ 1/2557 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 และไดจดทะเบียนเปนบริษัท

มหาชนกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

2.2 ทุนชําระแลว  

 - มีทุนชําระแลวเฉพาะหุนสามัญไมนอยกวา    

20 ลานบาท  

 2.2 ทุนชําระแลว 

ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 175 ลานบาท ทั้งน้ี 

ภายหลังการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ 

CM บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเทากับ 292.25 ลานบาท    

2.3 การกระจายการถือหุนรายยอย  

           - มีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300 ราย      

ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว 

และผูถอืหุนดังกลาวแตละรายถือหุนไมนอยกวา 1 

หนวยการซื้อขาย และจํานวนผูที่เสนอขายรวมแลว

ตองไมนอยกวารอยละ 15 ของทุนชําระแลว 

  2.3 การกระจายการถือหุนรายยอย 

 อางอิงแบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุนของบริษัท ณ วันท่ี 17 

มีนาคม 2559* บริษัทมีผูถือหุนสามัญรายยอยจํานวน 2,093 ราย และถือหุน

รวมกันรอยละ 33.73 ของทุนชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายถือหุน

ไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย  

* ที่มา : www.set.or.th 

2.4 ผลการดําเนินงาน  

-  บริษัทมีการดําเนินงานภายใตการจัดการของ

ผูบริหารสวนใหญกลุมเดียวกันมาอยางตอเน่ืองไม

นอยกวา 1 ปกอนยื่นคําขอ  

 

2.4 ผลการดําเนินงาน 

-  การบริหารจัดการ 

บริษัทมีการดําเนินงานภายใตการจัดการของผูบริหารสวนใหญกลุม

เดียวกันมาอยางตอเน่ืองไมนอยกวา 1 ปกอนยื่นคําขอ  

นอกจากน้ี กรรมการและผูบริหารใหมจํานวน 2 ทาน ซึ่งอยูระหวางเสนอ

อนุมัติแตงต้ังโดยท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2559 คือ นายวสันต 

นันทขวาง และนายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร เปนกรรมการและผูบริหารซึ่งบริหาร

จัดการในกิจการท่ีบริษัทจะซื้อและรับโอนมาอยางตอเน่ืองไมนอยกวา 1 ป 
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คุณสมบัติตามเกณฑการรับหลักทรพัยใหม เหตุผลสนับสนนุ 

- บริษัทมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  

(1)  มีผลการดําเนินงานไมนอยกวา 2 ปกอนยื่น

คําขอและมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามปกติ

หลังภาษีตามงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบแลวในป

ลาสุดและมีกําไรสุทธิในงวดสะสมท่ีผานการสอบ

ทานแลวกอนยื่นคําขอ หรือ 

(2)  มีผลการดําเนินงานไมนอยกวา 1 ปกอนยื่น

คําขอและมีมูลคาหุนสามัญตามราคาตลาดทั้งสิ้นไม

นอยกวา 1,000 ลานบาท  

 

-  บริษัทมีผลการดําเนินงานตามเกณฑกําไรสุทธิ ดังน้ี 

กอนการทํารายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM บริษัทมีผลการ

ดําเนินงานไมนอยกวา 2 ปกอนยื่นคําขอและมีกําไรสุทธิจากผลการ

ดําเนินงานตามปกติหลังภาษีตามงบการเงินของบริษัทท่ีผานการตรวจสอบ

จากผูสอบบัญชีในป 2557 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 

จํานวน 60.61 ลานบาท 46.20 ลานบาท และ 15.82 ลานบาท ตามลําดับ 

จากมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได

อนุมัติการทํารายการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมด บริษัทไดจัดทําขอมูล

ทางการเงินรวมเสมือน โดยเสมือนวาการเขาทํารายการซื้อและรับโอน

กิจการท้ังหมดของ CM ไดเกิดขึ้น ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 

อางอิงขอมูลทางการเงินรวมเสมือน บริษัทมีกําไรสทุธิสําหรับป 2557 - 

2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 จํานวน 111.64 ลานบาท 100.91 

ลานบาท และ 38.03 ลานบาท ตามลําดับ 

2.5 ฐานะการเงิน 

 - มีสวนของผูถอืหุนไมนอยกวา 20 ลานบาท 

2.5 ฐานะการเงิน 

- กอนทํารายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM บริษัทมีสวนของ
ผูถือหุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 432.62 ลานบาท และอางอิง
จากขอมูลทางการเงินรวมเสมือน บริษัทมีสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2559 จํานวน 1,125.03 ลานบาท 

2.6 การบริหารงาน 

    - กรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมมี

คุณสมบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยหรือตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และไมเปน

บุคคลท่ีฝาฝนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ที่อาจ

สงผลกระทบอยางรายแรงตอสิทธิประโยชนหรือการ

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 

2.6 การบริหาร 

-  กรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท รวมท้ังกรรมการ

และผูบริหารใหมจํานวน 3 ทาน ซึ่งอยูระหวางเสนออนุมัติแตงต้ังโดยที่

ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2559 ของบริษัท มีคุณสมบัติตามกฎหมาย

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย ที่ กจ. 8/2553 เร่ืองการกําหนดลักษณะขาดความนา

ไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัท 
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     - มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการบริษัทตามเกณฑที่กาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

- บริษัทไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

2.7 การกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 

     - จั ด ให มี ระบบการกํ ากั บ ดู แลกิ จการ 

(Corporate Governance) ที่ดี โดยตองมีกรรมการ

อิสระ ซึ่งมีองคประกอบและคุณสมบติัตามท่ีกําหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน  และมี

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพ่ือ

กํากับดูแลการดําเนินงานของผูยื่ นคําขอให ได

มาตรฐานและเปนไปในแนวทางท่ีถูกตอง โดยกรรมการ

ตรวจสอบตองมีองคประกอบ คุณสมบัติ และขอบเขต

การดําเนินงานตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 

2.7 การกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 

บริษัทจัดใหมีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยผานความเห็นชอบจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว  

ปจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน จากจํานวนกรรมการท้ังสิ้น 7 

ทาน (จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด) ซึ่งมีองคประกอบ 

และคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และมี

คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ซึ่งมีองคประกอบ คุณสมบัติและ

ขอบเขตการดําเนินงานตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด  

นอกจากน้ี หากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2559 มีมติอนุมัติการซื้อ

และรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM และเพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัท 

3 ทาน จาก 7 ทาน เปน 10 ทาน ซึ่งในจํานวนกรรมการท่ีเพ่ิมใหมนี้ 

ประกอบดวยกรรมการอิสระ 1 ทาน คือ นายสุพจน เธียรวุฒิ รวมเปนกรรมการ

อิสระทั้งสิ้น 4 ทาน สงผลใหบริษัทมีองคประกอบตามที่กําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามเดิม 

    - จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 

Control) ตามเกณฑที่กําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 5 

กันยายน 2559 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบของบริษัทท้ัง 3 ทานเขารวมประชุม ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ

บริษัทและมีความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

นอกจากน้ัน บริษัทไดวาจางบริษัท อัลทิมา แอดไวเซอร่ี จํากัด ทําหนาท่ีเปนผู

ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยผูตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจสอบ

ตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนรายไตรมาส และเห็นวา ระบบควบคุมภายใน

ของบริษัทในสวนของกระบวนการปฏิบัติงานที่ตรวจสอบมีประสิทธิผลตามท่ี

ควร 
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CM และบริษัทยอย

ที่ประชุมคณะกรรมการ CM คร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2559 

คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ CM 

และบริษัทยอยแลว พบวามีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากน้ี CM และบริษัทยอย ไดวาจางใหบริษัท ไอษธวิน จํากัด ทําหนาท่ี

ผูตรวจสอบภายในของ CM และบริษัทยอย ผูตรวจสอบภายในมีความเห็นวา 

CM และบริษัทยอยมีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการอยูในระดับท่ีนา

พอใจ 

2.8 ความขัดแยงทางผลประโยชน  

 - ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน 

 

2.8 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

การเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ไมทําใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนทั้งกอนและหลังทํารายการ โดย บริษัท, CM 

และ QIIS มีการบริหารงานเปนอิสระ โดยมีกรรมการผูจัดการบริหารแตละ

บริษัทแยกจากกันอยางชัดเจน มีการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑที่ไม

ซ้ําซอนกันและไมมีการแขงขันระหวางกัน กลาวคือ บริษัทประกอบธุรกิจ

นําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบ

สุขาภิบาลและปรับอากาศ  และใหบริการงานโครงการออกแบบติดต้ัง

ระบบดับเพลิงสําหรับอาคารตางๆ สําหรับ CM เปนผูนําเขาและจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑในระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ ซึ่งเปนสินคาและ

อุปกรณในงานระบบวิศวกรรมอาคารเชนเดียวกับบริษัท แตมีประเภทและ

ลักษณะการใชงานท่ีแตกตางกัน ลูกคาของบริษัท และ CM สวนใหญเปน

กลุมผูรับเหมากอสราง โดยบริษัทเนนกลุมผูรับเหมางานขนาดกลางถึง

ขนาดใหญ ในขณะท่ีกลุมลูกคาผูรับเหมาของ CM สวนใหญเปนขนาดเล็ก

รองลงมาจากบริษัท ในสวนกิจการของ QIIS ประกอบธุรกิจใหบริการ

โซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพดิจิตอล โดยเปนผูนําเขาและจัด

จําหนายจําหนายสินคา ท่ี เกี่ยวของกับระบบบรรจุ ภัณฑในโรงงาน

อุตสาหกรรม ประเภทเคร่ืองพิมพวันหมดอายุสินคา เคร่ืองพิมพขอความ

บนบรรรุภัณฑ เปนตน ลูกคาสวนใหญเปนกลุมลูกคาในอุตสาหกรรม เชน 

อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเคร่ืองด่ืม เปนตน 
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การเขาทํารายการในคร้ังน้ีจะทําใหบริษัทมีการประกอบธุรกิจท่ี

หลากหลาย ลดการพ่ึงพิงกลุมธุรกิจ ลดความเส่ียงจากความผันผวนของ

รายไดในกรณีที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงชะลอตัวลง 

นอกจากน้ี บริษัทมีรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน ไดแก คาเชาสํานักงาน รายการซื้อสินคาและใหบริการ 

เปนตน ซึ่งมีการเปดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัท  

2.9 งบการเงินและผูสอบบัญชี    

     - มีงบการเงินที่มีลักษณะและเปนไปตาม

หลักเกณฑ ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน 

 - ผูสอบบัญชีตองไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. 

2.9 งบการเงินและผูสอบบัญชี 

งบการเงินของบริษัทมีลักษณะถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

ผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูสอบบัญชีที่ได รับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินป 2556 - 2558 ผานการตรวจสอบจาก

นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4917  บริษัท พี

วี ออดิท จํากัด และขอมูลทางการเงินระหวางกาลงวด 6 เดือนแรกของป 

2559 ผานการสอบทานจากนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 4301 บริษัท ดีลอยท  ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

ซึ่งผูสอบบัญชีทั้งสองรายเปนผูสอบบัญชีที่ได รับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. 

นอกจากน้ี ขอมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัท สําหรับป 2557 -  

2558 และงวด 6 เดือนของป 2559 ไดรับการใหความเช่ือม่ันโดยผูสอบ

บัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งไดแก นายชวาลา 

เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ในนาม บริษัท ดี

ลอยท  ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งไดแสดงความเห็นวา ขอมูล

ทางการเงินรวมเสมือนไดรวบรวมตามหลักเกณฑที่กลาวไวในหมายเหตุ

ประกอบขอมูลทางการเงินรวมเสมือนขอ 2 ถึงขอ 4 ของรายงานของผูสอบ

บัญชีในสาระสําคัญ 
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2.10 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

    - มีการจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพตาม

กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

2.10 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

- บริษัทมีการจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพต้ังแตวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2545 โดยปจจุบันมีบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูบริหารกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพของบริษัท  

3. มอบหมายใหตลาดหลักทรัพย หรือ

บุคคลภายนอกท่ีตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ

ทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพยจดทะเบยีน 

3. บริษัทไดแตงต้ังใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ทําหนาท่ีเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจดทะเบียนใหแกบริษัทต้ังแตวันท่ี 29 

ตุลาคม 2557 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 

6) ผลกระทบจากการบันทึกคาความนิยมในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM 

การซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ในมูลคารวม 614.39 ลานบาท ถือเปนการซ้ือธุรกิจตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน บริษัทจะตองมีการบันทึกผลแตกตางระหวางราคาซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM กับมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินของ CM เปนคาความนิยม (Goodwill) โดยในวันที่ทํารายการบริษัทจะตองพิจารณาการ

จัดสรรการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ (Purchase Price Allocation: PPA) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ือง

การรวมธุรกิจ (Business Combination) และบันทึกผลตางระหวางราคาซ้ือกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพย และหน้ีสินที่

อาจเกิดขึ้นที่ระบุได และสินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible Assets) เปนคาความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อและรับโอนกิจการ

ทั้งหมดของ CM ซึ่งในเบื้องตนจากการศึกษาของบริษัท โดยการวาจางผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระเพื่อพิจารณาหา

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่มีตัวตน และสินทรัพยไมมีตัวตนของ CM และ QIIS ซึ่งมีคาความนิยมประมาณ 295 ลาน

บาท (สามารถพิจารณารายละเอียดการคํานวณไดในขอ 3.4 ผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท

จากการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM) 

ทั้งนี้ สินทรัพยไมมีตัวตน (สวนที่ไมตองตัดจําหนาย) จะตองมีการทดสอบการดอยคา (Impairment Test) ตาม

มาตรฐานการบัญชี ซึ่งหากผลประกอบการของ CM และ QIIS ไมเปนไปตามที่ไดคาดการณไว อาจสงผลใหบริษัทมีภาระ

คาใชจายในการต้ังสํารองคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยที่ไมมีตัวตนคาความนิยมดังกลาวในภายหลัง ซึ่งจะมีผลกระทบ

ตอผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได 

(3) ขอดีของการไมทํารายการ 

1) เน่ืองจากบริษัทไมตองออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนมากเพ่ือชําระเปนคาซ้ือและรับโอนกิจการ ผูถือหุนเดิม
ของบริษัทจึงไมมีผลกระทบตอการลดลงของสิทธิในการออกเสียง 
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2) บริษัทยังคงประกอบธุรกิจตามที่มีอยูในปจจุบัน โดยไมมีสายธุรกิจหรือผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นจากการรับโอน
กิจการ ดังนั้นบริษัทจะไมมีความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจใหม 

3) ไมมีความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรับโอนพนักงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานหรือการเพิ่มขึ้น
ของคาใชจายท่ีเก่ียวของ 

4) ไมมีความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแยงทางผลประโยชนจากการรับโอนสิทธิภายใตสัญญาเชาที่ทํา
กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท 

5) ไมมีคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการทํารายการ เชน คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาประเมินมูลคาโดยผูเชี่ยวชาญ
อิสระตางๆ ดังน้ันจึงไมมีความเส่ียงจากการสูญเสียคาใชจายโดยเปลาประโยชน ในกรณีที่ไมสามารถทํา
รายการได เนื่องจากเงื่อนไขบังคับกอนการทํารายการไมบรรลุผลสําเร็จ 

6) ไมตองบันทึกคาความนิยม (Goodwill) ในการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และไมมีความเส่ียงที่
อาจเกิดขึ้นจากการทดสอบการดอยคา (Impairment Test) ในกรณีหากคาความนิยมและสินทรัพยไมมี
ตัวตน เชน เคร่ืองหมายการคา (Trademark) ความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship) ที่บันทึกไว
มีการดอยคา บริษัทตองบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ สงผลใหบริษัทมีกําไร
สุทธิลดลงได 

(4) ขอดอยของการไมทํารายการ 

1) เสียโอกาสในการลงทุนในธุรกิจท่ีมีศักยภาพ และโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน  

2) ไมมีการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญของรายได กําไรสุทธิ สินทรัพย ทุน ขนาดธุรกิจ และผลิตภัณฑอยางรวดเร็ว
ทันที 

3) เสียโอกาสในการขยายฐานลูกคา รวมท้ังขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ จากความไดเปรียบที่เกิดจาก
การรวมกิจการ 

4) ไมสามารถกระจายความเส่ียงจากการมีธุรกิจหรือผลิตภัณฑที่หลากหลายมากขึ้น 

5) เสียโอกาสในการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจของบริษัท จากการประสานความ
รวมมือดานธุรกิจ ตลอดจนการลดคาใชจายบางสวนจากการจัดสรรและใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

3.3 เปรียบเทียบขอดี  ขอดอยระหวางการทํารายการกับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับทํารายการกับ
บุคคลภายนอก ความจําเปนที่ตองทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และเหตุผลที่บริษัท ไมทํา
รายการกับบุคคลภายนอก  

การเขาทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันในคร้ังนี้ จะทําใหบริษัทไดมาซึ่งกิจการท้ังหมดของ CM รวมถึงหุนของ 

QIIS ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS (ซึ่งภายหลัง QIIS จะโอนกิจการท้ังหมดใหบริษัทตอไป) โดย

บริษัทตองออกหุนสามัญใหมเพ่ือชําระเปนคาซื้อและรับโอนกิจใหแก CM รวมทั้งจะมีการเสนอช่ือผูบริหารสูงสุดของ CM 

และ QIIS ใหดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทเพิ่มเติม ทั้งนี้ CM และ QIIS ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑที่
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ไมเปนการแขงขันกับผลิตภัณฑของบริษัท ไดแก ผลิตภัณฑระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ  และผลิตภัณฑระบบ

พิมพดิจิตอลที่เก่ียวของกับระบบบรรจุภัณฑในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเคร่ืองพิมพวันหมดอายุ  เคร่ืองพิมพขอความ

บนบรรจุภัณฑ เปนตน โดยเปนผลิตภัณฑที่สามารถเสริมและตอเนื่องกับผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบ

ปรับอากาศและสุขาภิบาลของบริษัทได  ทั้งดานประเภทผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และความตอเนื่องในกลุมลูกคา

เปาหมายเดียวกัน ซึ่งบริษัทจะไดรับประโยชนจากการซื้อและรับโอนกิจในคร้ังนี้ ตามรายละเอียดที่ไดกลาวไวแลวใน ขอ 

3.2 (1) ขอดีของการทํารายการ  

ทั้งน้ี หากเปรียบเทียบการทํารายการในลักษณะดังกลาวกับบุคคลภายนอกอ่ืนแลวจะเห็นวาเกิดขึ้นไดยาก 

ประกอบกับปจจุบันบริษัทไมไดรับการติดตอจากกิจการใดที่จะทําใหไดมาซ่ึงกิจการทั้งหมดในลักษณะเดียวกับการทํา

รายการในคร้ังนี้ และมีเง่ือนไขตางๆ ในทํานองเดียวกันกับการทํารายการในคร้ังนี้ รวมทั้งหากบริษัทจะลงทุนเพิ่มสายธุรกิจ

และผลิตภัณฑใหมเองต้ังแตเร่ิมแรก ก็ตองใชเวลาในการพัฒนาธุรกิจ สรางทีมงานขาย ฐานลูกคา  ความยอมรับใน

ผลิตภัณฑ การสรางยอดขาย และกําไรใหอยูในระดับที่ม่ันคงและมีเสถียรภาพ อีกทั้งยังมีความเส่ียงจากความสําเร็จของ

การลงทุนดังกลาวดวย ดังนั้นการเขาทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันในคร้ังนี้จึงเปนรายการที่เหมาะสม มีราคาและ

เง่ือนไขที่ดีที่สุดท่ีบริษัทไดรับในขณะนี้ 

อยางไรก็ตามการทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันในคร้ังนี้ อาจทําใหเกิดการต้ังขอสังเกตวาเปนการทํารายการ

ที่มีผลประโยชนอื่นแอบแฝง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการกําหนดเงื่อนไขตางๆ ไดแก ราคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ 

CM การออกหุนเพิ่มทุนและการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการ

ดังกลาว ตลอดจนการแตงต้ังกรรมการและผูบริหารเพิ่มเติมในบริษัท เปนตน แตเม่ือพิจารณาถึงประโยชนที่บริษัทจะไดรับ 

รวมทั้งผลกระทบตางๆ จากการเขาทํารายการในคร้ังน้ี ถือวาการเขาทํารายการมีความเหมาะสมและเปนไปเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอบริษัท  

ทั้งน้ี บริษัทไดพิจารณาการเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันในคร้ังน้ีอยางรอบคอบ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและ

เปนราคายุติธรรมที่ไมไดเอื้อประโยชนหรือเปนชองทางในการถายเทผลประโยชนใหแกบุคคลที่เก่ียวโยงกัน อีกทั้งบริษัทได

ปฏิบัติตามประกาศการทํารายการที่เก่ียวโยงกันอยางเครงครัด โดยที่กรรมการที่เปนบุคคลที่มีความขัดแยงหรือมีสวนได

เสียตอการทํารายการที่เก่ียวโยงกันไมไดเขารวมประชุมและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือมีมติเสนอให

ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหบริษัทเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกันในคร้ังนี้ ประกอบกับบริษัทจะ

จัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ในเวลา 14.00 น. เพื่ออนุมัติการ

เขาทํารายการดังกลาว ผูถือหุนของบริษัทที่มีสวนไดเสียจะไมสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดังกลาวได 

จากการพิจารณาขอดีและขอดอยของการทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันและบุคคลภายนอกดังกลาวขางตน

แลว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันในคร้ังนี้ มีความเหมาะสม และจะ

สงผลดีตอผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน ความสามารถในการแขงขัน ศักยภาพการดําเนินธุรกิจ และการเติบโตใน
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อนาคตอีกทั้งยังชวยเพิ่มโอกาสใหบริษัทไดรับผลตอบแทนท่ีดีขึ้นจากผลการดําเนินงานในอนาคต ประกอบกับการทํา

รายการในคร้ังนี้ มีความสมเหตุสมผลและยุติธรรมไมไดเปนชองทางในการถายเทผลประโยชนใหแกบุคคลที่เก่ียวโยงกัน

แตอยางใด 

3.4   ผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท จากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ 
CM 

เพ่ือเปนการแสดงใหเห็นผลกระทบของการเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการของ CM ที่มีตอฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงานของบริษัท ผูบริหารของบริษัทจึงไดรวบรวมขอมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัท CM และบริษัทยอย 

(QIIS) โดยผูสอบบัญชีของบริษัท ไดแก นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

ไดใหความเช่ือม่ันตอขอมูลทางการเงินเสมือนของบริษัทที่จัดทําโดยฝายบริหารดังกลาววาขอมูลทางการเงินรวมเสมือนได

รวบรวมตามหลักเกณฑในสาระสําคัญแลว โดยขอมูลทางการเงินเสมือนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลทางการเงินรวม

แสดงถึงผลกระทบอันเปนสาระสําคัญหากมีการเขาลงทุนใน CM และบริษัทยอยทั้งหมดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 และ

เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการใชโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อใชเปนสวนหน่ึงของเอกสารเพื่อย่ืนตอตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  

ขอมูลทางการเงินรวมเสมือนจัดทําขึ้นเพื่อแสดงผลกระทบอันเปนสาระสําคัญตองบการเงินในอดีตสําหรับงวด 6 

เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 โดยถือเสมือนวา

การเขาทํารายการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ไดเกิดขึ้น ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 

ขอมูลทางการเงินรวมเสมือนไมไดเปนเคร่ืองช้ีวัดผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินซึ่งอาจเกิดขึ้น ถาการรวม

ธุรกิจเกิดขึ้นจริง ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 เน่ืองจากขอมูลทางการเงินรวมเสมือนไดจัดทําขึ้นโดยขอสมมติฐานบาง

ประการท่ีเปนเหตุการณซึ่งยังไมไดเกิดขึ้น ดังนั้น ผูใชขอมูลควรระมัดระวังวาขอมูลทางการเงินรวมเสมือนนี้อาจไมเหมาะ

สําหรับวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่กลาวไวขางตน 

สมมติฐานที่สําคัญในการจัดทําขอมูลทางการเงินรวมเสมือน มีดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทเพิ่มทุนโดยการออกหุนสามัญจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยมูลคา
หุนที่ใชในการแลกเปล่ียนเทากับ 2.62 บาทตอหุน โดยถือเสมือนวาเปนราคาอางอิงจากราคาตลาดของหุน
บริษัท (ทั้งนี้ ราคาที่ใชในการแลกเปล่ียนจริงจะแตกตางจากราคาตลาดดังกลาว) ซึ่งคิดเปนทุนหุนสามัญท่ี
ออกและชําระแลวจํานวน 117,250,000 บาท และสวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน 497,140,000 บาท รวม
เปนจํานวนเงิน 614,390,000 บาท ซึ่งหุนเพิ่มทุนดังกลาวจะนําไปแลกเปล่ียนกับหุนสามัญของ CM จํานวน 
9,880,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท และหุนสามัญของ QIIS จํานวน 3,952,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
และขอมูลทางการเงินรวมเสมือนจัดทําเสมือนวาบริษัทมีทุนหุนสามัญตามที่กลาวขางตน ต้ังแตวันที่ 1 
มกราคม 2557 
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(2) บันทึกปรับปรุงมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ และคาความนิยมของ CM และบริษัทยอยที่เกิดจากการ
รวมธุรกิจเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2557 เสมือนวารายการดังกลาวเกิดขึ้นมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ทั้งนี้
ผลแตกตางระหวางเงินลงทุนเสมือนในกลุม CM และสินทรัพยสุทธิเสมือนที่ไดมาบันทึกในบัญชีสวนของผู
ถือหุนเสมือนที่เกิดจากการรวมธุรกิจ และบันทึกผลการดําเนินงานของกลุม CM เสมือนวาเปนบริษัทยอย
ของกลุมบริษัทต้ังแต 1 มกราคม 2557 

บันทึกลูกหน้ีคาหุนเสมือนจากการเพิ่มทุนของ CM และบริษัทยอย ในป 2557 และ 2558 โดยบันทึกเสมือน

วามีการเรียกเพ่ิมทุนต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 

(3) บันทึกทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุนสามัญเสมือนวาบริษัทมีทุนหุนสามัญท่ีออกและชําระแลวจํานวน 
117,250,000 บาท และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน 497,140,000 บาท เสมือนวาบริษัทมีทุนหุน
สามัญขางตนต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 

(4) ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 CM และ QIIS ไดมีการเพิ่มทุน ซึ่งในขอมูลทาง
การเงินรวมเสมือนไดทําการบันทึกรายการเพิ่มทุนโดยบันทึกลูกหนี้คาหุนเสมือนและทุนเสมือนวาบริษัทมี
การเพ่ิมทุนต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 

(หนวย : บาท) 

การเพ่ิมทุน 2558  2557 

CM 70,350,000 23,450,000 

QIIS - 35,520,000 

เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2557 CM ไดรับชําระเงินจากหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 9.38 ลานหุน จํานวนหุนละ 

2.50 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 23.45 ลานบาท  

เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2558 CM ไดรับชําระเงินจากหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 9.38 ลานหุน จํานวนหุนละ 

7.50 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 70.35 ลานบาท 

เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2558 QIIS ไดรับชําระเงินจากหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 3.552 ลานหุน จํานวนหุนละ 

10 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 35.52 ลานบาท 

(5) ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 CM และ QIIS ประกาศจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ซึ่งเงินปน
ผลดังกลาวใหถือเสมือนวามีรายการต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 โดยถือเสมือนวาเปนเงินปนผลของผูถือ
หุนเดิมของบริษัทยอย 

(หนวย : บาท)  

เงินปนผล 2557 

CM 144,965,000

QIIS 97,100,000
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เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2557 CM ประกาศจายเงินปนผลจํานวน 24,500,000 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลทั้ง

จํานวนเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 และเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2557 บริษัทไดประกาศจายเงินปนผล

จํานวน 120,465,000 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลจํานวน 27,557,131.40 บาท เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2557 

และจํานวน 92,907,868.60 บาท เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2558 

เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2557 QIIS ประกาศจายเงินปนผลจํานวน 16,000,000 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลทั้ง

จํานวนเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 และเม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2557 บริษัทไดประกาศจายเงินปนผล

จํานวน 81,100,000 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลจํานวน 40,000,000 บาท เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2557 และ

จาํนวน 41,100,000 บาท เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2558 

ตารางสรุปขอมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทสําหรับป 2558 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

ขอมูลที่เกิดขึน้จริง - งบการเงินของแตละบรษัิท) ขอมูลทางการเงิน

รวมเสมือนของบริษัท บริษัท CM และบริษัทยอย

(หนวย : ลานบาท) 

2558 ม.ค. - มิ.ย. 

2559 

2558 ม.ค. - มิ.ย.  

2559 

2558 ม.ค. - มิ.ย. 

2559 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 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

ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่น 121.56 121.36 88.02 108.33 212.17 229.69

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินสวนถึง

กําหนดชําระภายในหน่ึงป - - 8.77 9.65 8.77 9.65 

มูลคางานท่ีทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 13.04 8.59 - - 13.04 8.59

สินคาคงเหลือ 114.32 114.88 122.44 131.58 236.75 246.45

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1.83 8.51 1.43 3.93 3.26 12.44

สินทรัพยหมุนเวียนรวม 535.61 494.35 251.15 272.35 789.35 766.70

เงินลงทุนท่ัวไป - - 0.24 0.24 0.24 0.24

เงินฝากธนาคารท่ีใชเปนหลักประกัน 1.28 0.74 4.17 4.17 5.45 4.90

ลูกหน้ีระยะยาวตามสัญญาเชาการเงิน  - - 12.82 13.13 12.82 13.13

อุปกรณ 16.22 14.18 25.51 23.31 41.73 37.49

คาความนิยม - - - - 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

สินทรัพยไมหมุนเวียนรวม 33.39 33.29 64.04 69.36 580.54 585.76
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ขอมูลที่เกิดขึน้จริง - งบการเงินของแตละบรษัิท) ขอมูลทางการเงิน

รวมเสมือนของบริษัท บริษัท CM และบริษัทยอย

(หนวย : ลานบาท) 

2558 ม.ค. - มิ.ย. 

2559 

2558 ม.ค. - มิ.ย.  

2559 

2558 ม.ค. - มิ.ย. 

2559 

สินทรัพยรวม 569.01 527.64 315.19 341.71 1,369.89 1,352.46

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  - - 15.01 14.75  15.01 14.75

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 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

ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 0.09 0.04 -  -  0.09 0.04

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 3.53 3.37 2.80 9.35  6.32 12.72

หนี้สินหมุนเวียนรวม 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

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 5.67 6.24 8.09 8.87 13.76 15.11

หนี้สินไมหมุนเวียนรวม 15.51 16.62 18.13 19.60 33.64 36.22

หนี้สินรวม 117.21 95.02 128.10 132.40 247.89 227.43

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

สวนเกินทุนจากการจายโดยใชหุนเปน

เกณฑ -  - 5.98  5.98  - - 

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต

การควบคุมเดียวกัน -  - 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

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 451.80 432.61 187.10 209.31 1,122.00 1,125.03

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม - - - - - -

สวนของผูถือหุนรวม 451.80 432.61 187.10 209.31 1,122.00 1,125.03

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

(ลานหุน) 350.00 350.00 9.88 9.88 584.50 584.50 

มูลคาหุนท่ีตราไว (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

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 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
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ขอมูลที่เกิดขึน้จริง - งบการเงินของแตละบรษัิท) ขอมูลทางการเงิน

รวมเสมือนของบริษัท บริษัท CM และบริษัทยอย

(หนวย : ลานบาท) 

2558 ม.ค. - มิ.ย. 

2559 

2558 ม.ค. - มิ.ย.  

2559 

2558 ม.ค. - มิ.ย. 

2559 

กําไรข้ันตน 141.75 62.19 173.17 82.95 313.04 145.14

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

ตนทุนทางการเงิน - - 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

 กําไรสําหรับงวด 
46.20 

 

15.81 54.70 22.21  100.91 38.03 

จากขอมูลงบการเงินรวมเสมือนของบริษัทขางตน แสดงใหเห็นวาการเขาซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM 

จะทําใหบริษัทมีรายไดรวม ตนทุนและคาใชจายรวม และกําไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงบริษัทจะมีสินทรัพยรวม

เพ่ิมขึ้นมากอยางมีนัยสําคัญ จากการเพ่ิมขึ้นของคาความนิยม ซึ่งจากขอมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัท บริษัทรับรู

คาความนิยม เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2557 จํานวน 483.11 ลานบาท แตทั้งนี้คาความนิยมที่เกิดขึ้นจริงจากการทํารายการ

จะถูกวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อกิจการ โดยมีมูลคาขึ้นอยูกับมูลคาสุทธิ (มูลคายุติธรรม) ของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดซื้อมาและ

หนี้สินที่รับมาจาก CM และบริษัทยอย (QIIS) และ มูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่โอนให (คือ หุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทจํานวน 234.50 ลานหุน) โดยบริษัทจะตองมีการปนสวนตนทุนจากการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ (ปรับปรุง 2558) และตองรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนของ CM และบริษัทยอย ณ วันที่ซื้อ 

แยกตางหากจากคาความนิยม ซึ่งอาจมีผลใหมูลคาความนิยมที่เกิดขึ้นจริง ณ วันท่ีซื้อกิจการ แตกตางไปจากจํานวนที่

ระบุไวขางตน 

ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหมีการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินของ CM และบริษัทยอยในปจจุบัน เพ่ือ

เปนขอมูลในเบื้องตน โดยไดวาจางบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด (“15 ที่ปรึกษาธุรกิจ”) ผูประเมินคาทรัพยสินอิสระท่ี

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพย (ทั้งสินทรัพยที่มีตัวตนและสินทรัพยไม

มีตัวตน) และหนี้สินของ CM และบริษัทยอย เพ่ือใชประกอบการพิจารณาการปนสวนตนทุนจากการรวมธุรกิจท่ีจะเกิดขึ้น

จากการเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ตามรายงานเลขท่ี J22/59019 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เพื่อ

วัตถุประสงคสาธารณะ โดยบริษัทตองรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนของ CM และบริษัทยอยแยกตางหากจากคาความนิยม ณ 

วันท่ีซื้อ ซึ่งเปนการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ และ

มาตรฐานการรายงานการทางการเงินฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตน  
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ตามรายงานการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ (Purchase Price Allocation Report) ของ 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัทจะ

มีคาความนิยมที่จะเกิดขึ้นจากการเขาทํารายการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ 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

จากหรือการสัมภาษณผูบริหารของ CM และ QIIS เพื่อเปนขอมูลประกอบในการวิเคราะหหรือใชเปนสมมติฐานการ

คาดการณมูลคากิจการของ CM และบริษัทยอยในอนาคต โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

1. สินทรัพยที่มีตัวตน 

CM และ QIIS มีอุปกรณ ซึ่งประกอบดวย เคร่ืองมือและอุปกรณ เคร่ืองตกแตงและติดต้ัง งานระบบ สินทรัพย

เพ่ือเชาและสาธิต งานระหวางทํา และสินคาคงเหลือ ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีรวมเทากับ 154.88 ลานบาท โดย 15 ที่ปรึกษา

ธุรกิจทําการประเมินมูลคายุติธรรมของอุปกรณดังกลาวดวยวิธีตนทุน (Cost Approach)  โดยประมาณการตนทุนในการ

จัดหาทรัพยสินทดแทนใหมตามราคาปจจุบัน แลวหักลบดวยคาเส่ือมราคาตามอายุการใชงานของอุปกรณนั้นๆ สวนสินคา

คงเหลือประเมินมูลคายุติธรรมจากประมาณการราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนใน

การขาย โดยการประเมินมีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบแกผูบริหารของบริษัทในการจัดทํารายงานทางการเงินเพื่อ

วัตถุประสงคในการเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM โดยไมไดมีวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือใชอางอิง

ประกอบการซื้อขายทรัพยสินดังกลาว  

สรุปการประเมินสินทรัพยที่มีตัวตน มีดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

CM QIIS
รวมมูลคา

ยุติธรรมของ

CM และ 

QIIS 

(2) + (4) 

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2559 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2559 

มูลคาตาม

บัญชี 

(1) 

 

มูลคา

ยุติธรรม 

(2) 

 

สวนตางของ

มูลคายุติธรรมและ

มูลคาตามบัญชี 

(2) - (1) 

มูลคา

ตามบัญชี 

(3) 

 

มูลคา

ยุติธรรม 

(4) 

 

สวนตางของ 

มูลคายุติธรรมและ

มูลคาตามบัญชี  

(4) - (3) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ 0.46 0.79 0.33 0.10 0.15 0.05 0.94

เคร่ืองตกแตงและติดต้ัง 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

สินทรัพยเพ่ือเชาและสาธิต - - - 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

หน้า  187



   

ส่ิงที่สงมาดวย  5 
 

FIRE  | เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559                                                        

 

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 ที่ปรึกษาธุรกิจใชวิธีการประเมินดวยวิธี Income 

Approach - Multiperiod Excess Earnings Method หรือ MPEEM5 ซึ่งความสัมพันธลูกคาไมสามารถแบงแยกออกจาก

สินทรัพยประเภทอ่ืนได โดยจําเปนจะตองอาศัยปจจัยที่เก่ียวของในการประกอบธุรกิจอื่นๆ มาพิจารณารวมกันเพื่อ

ประเมินมูลคาความสัมพันธลูกคา ซึ่งปจจัยที่ใชในการประเมินมูลคาความสัมพันธลูกคาประกอบดวย เงินทุนหมุนเวียน 

ที่ดินอาคารและอุปกรณ แรงงานฝมือ และเคร่ืองหมายการคา โดย 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ ไดวิเคราะหตัวแปรและมูลคา

ยุติธรรมของความสัมพันธลูกคาของ CM  และ QIIS สรุปไดดังนี้ 

CM QIIS 

อัตราการการเติบโตของรายไดป 2559 - 2566 3.00% - 10.00% 3.00% - 7.00% 

อัตราสวนตนทุนตอรายได 69.85% 66.38% 

อัตราสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายได 14.50% 22.23% 

อัตราคาเส่ือมราคาตอรายได 0.29% 2.10% 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20.00% 20.00% 

อัตราตนทุนสินทรัพยที่เกี่ยวของตอรายได 

-   เงินทุนหมุนเวียน 0.376% 0.251% 

-   อุปกรณ 0.138% 0.357% 

-   แรงงานฝมือ 0.527% 1.089% 

ประมาณการระยะเวลาความจงรักภักดีของลกูคา 

(Survivorship of Customer Base Rate) 

7 ป 7 ป 

ตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (Weighted Average 

Cost of Capital: WACC) 

9.47% 12.09% 

มูลคายุติธรรมของความสัมพันธลูกคา (ลานบาท) 85.06 37.25 

 

 

                                                            
5  วิธี Income Approach - Multiperiod Excess Earnings Method หรือ MPEEM เปนวิธีการคํานวณหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่
ไมมีตัวตน โดยอางอิงจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด หรือ รายได/คาใชจาย ที่คาดวาจะเกิดในอนาคตของสินทรัพยนัน้ตลอด
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 และคาเส่ือมราคา  36.85 40.53 43.77 45.96 48.26 49.71 51.20 52.74 

คาเส่ือมราคา 0.67 0.74 0.80 0.84 0.88 0.91 0.94 0.97 

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได  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 

หัก ตนทุนสินทรัพยท่ีเก่ียวของตอรายได 

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 

กระแสเงินสดท่ีเหลืออยูหลังภาษี 26.49 29.14 31.47 33.04 34.69 35.73 36.81 37.90 

อัตราการคงอยูของความภักดีของลุกคา 96.43% 85.71% 71.43% 57.14% 42.86% 28.57% 14.29% 3.57% 

กระแสเงินสดท่ีเหลืออยูของลูกคา 25.54 24.97 22.48 18.88 14.87 10.21 5.26 1.35 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 12.20 21.80 17.93 13.75 9.90 6.21 2.92 0.36 

มูลคายุติธรรมของความสัมพันธลูกคาของ CM 85.06 

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

ประมาณการกระแสเงินสด - ความสัมพันธลูกคาของ QIIS 

 (หนวย : ลานบาท) 30 มิ.ย.2559 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

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 และคาเส่ือมราคา  25.11 26.87 28.75 30.76 32.30 33.27 34.27 35.29 

คาเส่ือมราคา 4.63 4.95 5.30 5.67 5.96 6.13 6.32 6.51 

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได  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 

หัก ตนทุนสินทรัพยท่ีเก่ียวของตอรายได 

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 
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 (หนวย : ลานบาท) 30 มิ.ย.2559 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

กระแสเงินสดท่ีเหลืออยูหลังภาษี 12.64 13.53 14.47 15.49 16.26 16.75 17.25 17.77 

อัตราการคงอยูของความภักดีของลุกคา 96.43% 85.71% 71.43% 57.14% 42.86% 28.57% 14.29% 3.57% 

กระแสเงินสดท่ีเหลืออยูของลูกคา 12.19 11.59 10.34 8.85 6.97 4.79 2.47 0.63 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 5.75 9.76 7.77 5.93 4.17 2.55 1.17 0.14 

มูลคายุติธรรมของความสัมพันธลูกคาของ CM 37.25 

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

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีการประเมินท่ีผูประเมินคาทรัพยสินอิสระใชมีความเหมาะสม โดย
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพของการประเมินมูลคาสินทรัพยที่ไมมีตัวตน 

จากการประเมินของ 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ มูลคายุติธรรมของความสัมพันธลูกคาของ CM มีมูลคาเทากับ 85.06 
ลานบาท และมูลคายุติธรรมของความสัมพันธลูกคาของ QIIS มีมูลคาเทากับ 37.25 ลานบาท 

การเขาทํารายการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM จะมีผลกระทบตอมูลคาสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท 
โดยมูลคายุติธรรมสินทรัพยและหนี้สินของ CM และบริษัทยอย (QIIS) ตํ่ากวามูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่โอนให (หุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234.50 ลานหุน ราคาเสนอขาย 2.62 บาทตอหุน รวมมูลคา 614.39 ลานบาท) ทําใหเกิด
คาความนิยมจากการซ้ือและรับโอนธุรกิจท้ังหมดของ CM จํานวนประมาณ 295 ลานบาท สรุปไดดังนี้ 

รายการ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2559 มูลคา (ลานบาท) 

สินทรัพยรวมของ CM และบริษัทยอย (QIIS) 341.71 

บวก มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทีเ่พ่ิมขึ้นจากการประเมินโดย 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ  

สินทรัพยที่มีตัวตน CM  8.21 

สินทรัพยที่มีตัวตน QIIS 7.70 

สินทรัพยที่ไมมีตัวตน  

- ความสัมพันธลูกคา CM  85.06 

- ความสัมพันธลูกคา QIIS 37.25 

หัก ประมาณการหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (27.64) 

หน้ีสินรวมของ CM และบริษัทยอย (QIIS) (132.40) 

มูลคาสินทรัพยสุทธิของ CM และบริษัทยอย (QIIS) (หลังปรับปรุง) 319.89 

มูลคาส่ิงตอบแทนที่โอนให ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559  (หุนสามัญเพิ่ม

ทุนของบริษัทจาํนวน 234.50 ลานหุนในราคาเสนอขาย 2.62 บาทตอหุน) 

614.39 

คาความนิยม 294.50* 

 หมายเหตุ : * คาความนิยมไดรวมมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนประเภท Skill labor ของ CM และ QIIS โดย 

15 ที่ปรึกษาธุรกิจไดประเมินมูลคายุติธรรมประมาณ 41.20 ลานบาท ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการ

ประเมินสินทรัพยไมมีตัวตน แตไมสามารถบันทึกเปนรายการทางบัญชีแยกเปนรายการสินทรัพย

ตางหากจากคาความนิยม ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ 
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 จากการพิจารณาผลกระทบจากการเขาทํารายการ สินทรัพยรวมของบริษัทตามขอมูลทางการเงินรวมเสมือน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จะเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ประกอบดวย มูลคาท่ีเพ่ิมขึ้นจากการประเมินมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยที่มีตัวตนและไมมีตัวตนโดย 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ ซึ่งมูลคาที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญเปนสินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมขึ้นไดแก 

ความสัมพันธลูกคาของ CM และ QIIS จํานวน 85.06 ลานบาท และ 37.25 ลานบาท ตามลําดับ และมีคาความนิยมท่ี

เกิดขึ้นจากการเขาทํารายการประมาณ 295 ลานบาท   

 ทั้งนี้ คาความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM และบริษัทยอยจํานวนประมาณ 295 

ลานบาท ที่แสดงขางตน อาจมีการเปล่ียนแปลงอีก เนื่องจากตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 

2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ และมาตรฐานการรายงานการทางการเงินฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตน 

กําหนดใหบริษัทรับรูสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาของ CM และบริษัทยอยดวยมูลคายุติธรรม และรับรูสินทรัพยไม

ตัวตนของ CM และบริษัทยอยแยกตางหากจากคาความนิยม ณ วันที่ซื้อกิจการ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีบริษัทไดรับอนุมัติ

ใหเขาทํารายการจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 บริษัทตองประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สินที่ไดมา

จากการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM และคํานวณคาความนิยมหรือกําไรจากการตอรองราคาซ้ือ หรือปนสวน

ตนทุนจากการรวมธุรกิจ (Purchase Price Allocation: PPA) โดยตนทุนการซ้ือธุรกิจที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพย

สุทธิที่บริษัทไดมา บริษัทจะบันทึกคาความนิยมในรายการสินทรัพยของบริษัท ซึ่งคาความนิยมดังกลาวจะถูกทดสอบการ

ดอยคา (Impairment Test) เปนประจําทุกป 

4. ความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ 

4.1 การประเมินมูลคาสินทรัพยที่ไดมาและมูลคาส่ิงตอบแทน 

บริษัทจะซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงทรัพยสิน หนี้สิน  สัญญาอื่นๆ ลูกจาง 

ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ ที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึงสิทธิประโยชนทั้งหมดที่มีในสินทรัพย และหุน

สามัญใน QIIS ซึ่งเปนบริษัทยอยซ่ึงถือหุนโดย 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

รับโอนกิจการท้ังหมดของ CM เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัท  

ในการประเมินมูลคาที่เหมาะสมของสินทรัพยที่ไดมาหรือกิจการท้ังหมดของ CM และส่ิงตอบแทนหรือหุนสามัญ

ของบริษัทน้ัน 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) วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได และคาเส่ือมราคา (Enterprise Value to 

EBITDA Approach) 

ง) วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

จ) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) 

ทั้งนี้ ในการประเมินราคาหุนของ CM ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดประเมินโดยวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด 

เน่ืองจาก 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 (ไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ

ควบคุม)  

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

ลงทุนช่ัวคราวในกองทุนรวมและเงินลงทุนทั่วไป ตลอดจนการประเมินโดยวิธีนี้ไมไดคํานึงถึงผลประกอบการและ

ความสามารถในการทํากําไรของ CM และ QIIS ในอนาคต  

จากการประเมินราคาหุนตามวิธีมูลคาหุนตามบัญชี ไดราคาประเมินหุนของ CM เทากับ 21.18 บาทตอหุน หรือ

มีมูลคาเทากับ 209.31 ลานบาท ซึ่งตํ่ากวาราคาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ที่ 614.39 ลานบาท เปนจํานวน

เทากับ 405.08 ลานบาท หรือตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 65.93 ของราคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ดังกลาว  
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ข) วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ เปนการประเมินโดยการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีที่ปรากฏตามงบแสดงฐานะ

การเงินรวมของ CM และบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 ในบางรายการเพื่อใหสะทอนมูลคาตลาดหรือมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยนั้นๆ ไดแก เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนทั่วไป เพ่ือใหสะทอนมูลคาตลาดของสินทรัพยที่ใกลเคียง

มูลคาปจจุบันหรือมูลคาที่แทจริงของ CM และ QIIS มากขึ้น ซึ่งการปรับปรุงรายการตางๆ  มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

 เงินลงทุนช่ัวคราว CM และบริษัทยอย มีเงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนรวม (กองทุนเปด) ซึ่งมีมูลคาตามบัญชี ณ 

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 0.41 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 0.12 ของสินทรัพยรวม เงินลงทุนช่ัวคราว

ดังกลาวแสดงมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559  ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาปรับปรุงมูลคายุติธรรม

ของเงินลงทุนชั่วคราวดังกลาวเพ่ือใหไดมูลคายุติธรรมที่ใกลเคียงกับปจจุบันมากที่สุด โดยใชราคาตลาดเฉล่ีย 15 วันทํา

การ ยอนหลังนับต้ังแตวันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอ

ตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทคร้ังท่ี 1/2559 พิจารณาการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ซึ่งผลจากการ

ปรับปรุงมูลคาเงินลงทุนชั่วคราวดังกลาว CM มีเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 500 บาท   

 เงินลงทุนทั่วไป CM และบริษัทยอย มีเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งเปนเงินลงทุนในหุนบุริมสิทธิของบริษัทจดทะเบียน

แหงหน่ึง มีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เทากับ 0.24 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 0.07 ของ

สินทรัพยรวม เงินลงทุนทั่วไปดังกลาวแสดงดวยราคาทุนปรับลดดวยคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน ซึ่งหุนบุริมสิทธิ

ดังกลาวไมสามารถแปลงเปนหุนสามัญได และมีสิทธิไดรับเงินคืนกอนหุนสามัญ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณา

ปรับปรุงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนท่ัวไปดังกลาวเพ่ือใหไดมูลคายุติธรรมท่ีใกลเคียงกับปจจุบันมากที่สุด โดยใชมูลคา

สินทรัพยสุทธิตอหุนของบริษัทดังกลาวมาคํานวณ ซึ่งผลจากการปรับปรุงมูลคาเงินลงทุนทั่วไปดังกลาว CM จะมีเงินลงทุน

ทั่วไปเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 0.36 ลานบาท 

สินคาคงเหลือ CM และ QIIS มีสินคาคงเหลือ ซึ่งประกอบดวย สินคาสําเร็จรูป สินคาระหวางทาง สินคาระหวาง

ติดต้ัง ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีรวมเทากับ 131.57 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.50 ของสินทรัพยรวม ซึ่ง CM และบริษัทยอย

ไมไดจัดใหมีการประเมินโดยผูเช่ียวชาญอิสระ เพ่ือวัตถุประสงคในการหาราคาตลาดของสินทรัพย อยางไรก็ตาม บริษัทได

วาจาง 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ ซึ่งเปนผูประเมินคาทรัพยสินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยที่มีตัวตนและสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารของบริษัทใชจัดเตรียมรายงาน

ทางการเงินจากการเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ตามรายงานเลขท่ี J22/59061 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 

2559  เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ โดย 15 ที่ปรึกษาธุรกิจไดประเมินมูลคายุติธรรมของสินคาคงเหลือดังกลาว จากประมาณ

การราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนในการขาย โดยมีมูลคายุติธรรมรวม 143.05 ลาน

บาท ซึ่งสูงกวามูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี 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 เคร่ืองมือและอุปกรณ เคร่ืองตกแตงและ

ติดต้ัง งานระบบ สินทรัพยเพ่ือเชาและสาธิต 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 แลวหักลบดวยคาเส่ือมราคาตามอายุการใชงานของ

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

สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวเน่ืองจากสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาว 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 และสําหรับบัญชีลูกหน้ีการคา เปน

ภาระท่ี CM และบริษัทยอยมีกับบุคคลภายนอกจากการประกอบธุรกิจ ซึ่ง CM และบริษัทยอยไดพิจารณาต้ังคาเผ่ือหน้ี

สงสัยจะสูญตามเกณฑที่กําหนดแลว  

หนี้สินรวมของ CM และบริษัทยอย สวนใหญประกอบดวย เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เงินกูยืมระยะส้ันจาก

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

ภาระท่ี CM และบริษัทยอยมีตอบุคคลภายนอกจากการประกอบธุรกิจ ซึ่ง CM และบริษัทยอยไดบันทึกมูลคาตามท่ีเปน

จริงแลว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมไดปรับปรุงมูลคาหน้ีสินดังกลาว 

 ในการประเมินราคาหุนดวยวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดนํารายการปรับปรุงเงิน

ลงทุนช่ัวคราวในกองทุนรวม (กองทุนเปด) เพิ่มขึ้นประมาณ 500 บาท เงินลงทุนทั่วไปที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.36 ลานบาท 

สวนเพิ่มจากการประเมินมูลคายุติธรรมของทรัพยสินถาวรประมาณ 4.44 ลานบาท และสวนเพ่ิมจากการประเมินมูลคา

ยุติธรรมของสินคาคงเหลือประมาณ 11.47 ลานบาท มาบวกเพ่ิมจากมูลคาตามบัญชีที่ไดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

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 ซึ่งตํ่ากวาราคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ที่ 614.39 ลานบาท เปน

จํานวนเทากับ 388.81 ลานบาท หรือตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 63.28 ของราคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ดังกลาว 

ค) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด (Market Comparable Approach) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ เปนการประเมินโดยพิจารณาอางอิงจากอัตราสวนตางๆในตลาด ไดแก 

อัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (P/BV) อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (P/E) และอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไร

กอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเส่ือมราคา (EV/EBITDA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ในกลุมสินคา

อุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร และหมวดบรรจุภัณฑ ที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกับ CM และ QIIS 

ยอนหลังในชวงเวลาตางๆ นับจากวันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

มีมติเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทคร้ังที่ 1/2559 พิจารณาการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM  

ราคาหุนท่ีคํานวณไดตามวิธีนี้จะถูกปรับลดลง (Discount) อีกรอยละ 20 เนื่องจาก CM ไมไดเปนบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเหมือนกับบริษัทที่ใชอางอิง (อางอิงจากอัตราสวนลดที่ใชในการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย

ตอประชาชนเปนคร้ังแรกที่ประมาณรอยละ 10-20) โดยบริษัทจดทะเบียนท่ีใชอางอิง มีดังนี้  

รายชื่อ ช่ือยอ

หลักทรัพย 

หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร  

1. บริษัท ซี.ไอ.กรุป จํากัด (มหาชน) CIG 

2. บริษัท กุลธรเคอรบี้ จํากัด (มหาชน) KKC 

3. บริษัท พัฒนกล จํากัด (มหาชน) PK 

4. บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) PPM 

5. บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) SNC 

หมวดบรรจุภัณฑ  

6. บริษัท สาล่ี พร้ินทต้ิง จํากัด (มหาชน) SLP 

7. บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) TOPP 
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ตารางสรุปขอมูลทางการเงินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง และ CM และบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ป 2558

(หนวย : ลานบาท) CIG KKC PK PPM SLP SNC TOPP CM 

รายไดรวม 1,095.55 10,770.92 3,583.80 1,314.01 532.65 8,186.81 1,462.48 519.14

กําไร (ขาดทุน) สทุธิ (7.24) 212.38 112.13 (16.58) 29.24 409.86 96.32 54.71

สินทรัพยรวม 1,174.42 8,216.80 3,386.13 1,359.72 1,051.74 4,138.60 1,241.48 315.19

หน้ีสินรวม 383.78 5,567.27 1,961.77 822.75 78.48 1,678.51 217.80 128.10

สวนของผูถอืหุนรวม 790.64 2,649.53 1,424.36 536.97 973.26 2,460.09 1,023.68 187.09

ที่มา :  ขอมูลจาก www.setsmart.com  

ตารางสรุปขอมูลทางการเงินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง และ CM และบริษัทยอย สําหรับงวด 6 

เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

 งวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

(หนวย : ลานบาท) CIG KKC PK PPM SLP SNC TOPP CM 

รายไดรวม 437.58 4,744.52 1,764.84 675.75 275.99 4,424.54 748.78 275.52

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (10.41) 132.77 4.68 22.26 34.89 250.10 58.38 22.21

สินทรัพยรวม 1,144.67 7,421.80 3,359.41 1,435.87 1,057.88 4,820.22 1,249.45 341.71

หนี้สินรวม 364.44 4,814.69 1,937.24 858.66 73.73 2,225.48 195.29 132.40

สวนของผูถือหุนรวม 780.23 2,607.11 1,422.17 577.21 984.15 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 คูณกับคาเฉล่ียอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (P/BV) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย ในกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร และหมวดบรรจุภัณฑ ที่ประกอบธุรกิจ

ใกลเคียงกับ  CM ยอนหลังในชวงเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นับต้ังแตวันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวัน

ทําการสุดทายกอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทคร้ังท่ี 1/2559 

พิจารณาการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM  
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คาเฉล่ีย P/BV ของบริษัทจดทะเบียนหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักรและหมวดบรรจุภัณฑที่ใชอางอิง 

ชวงเวลา CIG KKC PK PPM SLP SNC TOPP คาเฉล่ีย

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน 0.69 1.40 1.22 1.23 2.02 1.69 0.96 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 

ชวงเวลา 

คาเฉล่ีย P/BV ของ

บริษัทจดทะเบียนที่ใช

อางอิง 

ราคาหุน CM 

(บาทตอหุน) 

ปรับลด 20% 

ราคาหุน CM 

(บาทตอหุน) 

มูลคารวมของ CM

(ลานบาท) 

 คาเฉล่ียยอนหลัง  3 เดือน 1.32 27.96 22.37  221.02 

 คาเฉล่ียยอนหลัง  6 เดือน 1.30 27.53 22.02  217.56 

 คาเฉล่ียยอนหลัง  9 เดือน 1.28 27.11 21.69  214.30 

 คาเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน 1.33 28.17 22.54  222.70 

การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้อางอิงจากคาเฉล่ียอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่ใช

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 ซึ่งเปนราคาท่ีตํ่ากวามูลคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมด

ของ CM ที่ 614.39 ลานบาท เปนจํานวน 391.69 - 400.09 ลานบาท หรือตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 63.75 - 65.12 ของมูลคา

ซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ดังกลาว 

2)    วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio Approach) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ เปนการประเมินโดยการนํากําไรสุทธิตอหุนของ CM ยอนหลัง 4 ไตรมาสลาสุด

ต้ังแตไตรมาสที่ 3 ป 2558 - ไตรมาสที่ 2 ป 2559 (กําไรสุทธิยอนหลัง 4 ไตรมาสเทากับ 56.00 ลานบาท หรือกําไรสุทธิตอ

หุนเทากับ 5.67 บาท) คูณกับคาเฉล่ียอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (P/E) ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงยอนหลัง

ในชวงเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นับต้ังแตวันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทคร้ังท่ี 1/2559 พิจารณาการซ้ือและรับโอน

กิจการท้ังหมดของ CM สรุปไดดังนี้ 
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คาเฉล่ีย P/E ของบริษัทจดทะเบียนหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักรและหมวดบรรจุภัณฑที่ใชอางอิง 

ชวงเวลา KKC PK SNC TOPP คาเฉล่ีย 

คาเฉล่ียยอนหลัง 3 เดือน 17.72 20.73 10.74 9.96 14.79 

คาเฉล่ียยอนหลัง 6 เดือน  18.21 19.29 10.70 9.65 14.46 

คาเฉล่ียยอนหลัง 9 เดือน 18.40 17.02 10.43 9.53 13.85 

คาเฉล่ียยอนหลัง 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 ในการคํานวณคาเฉล่ีย P/E ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรวมคาเฉล่ีย 

P/E ของ CIG และ PPM เนื่องจากผลการดําเนินงานบางชวงเวลาท่ีอางอิงมีผลขาดทุนสุทธิ และไมไดรวมคาเฉล่ีย P/E 

ของ SLP เน่ืองจากมีคาที่สูงและเบี่ยงเบนไปจากกลุมบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงมาก โดยคาเฉล่ีย P/E ของ SLP อยู

ระหวาง 38.62 - 49.45 เทา   

สรุปการประเมินราคาหุน CM ตามวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน 

ชวงเวลา 
คาเฉล่ีย P/E ของบริษัท

จดทะเบียนที่ใชอางอิง 

ราคาหุน CM  

(บาทตอหุน) 

ปรับลด 20% 

ราคาหุน CM  

(บาทตอหุน) 

มูลคารวมของ CM

(ลานบาท) 

 คาเฉล่ียยอนหลัง  3 เดือน 14.79 83.86 67.09  662.85 

 คาเฉล่ียยอนหลัง  6 เดือน 14.46 81.99 65.59  648.03 

 คาเฉล่ียยอนหลัง  9 เดือน 13.85 78.53 62.82  620.66 

 คาเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน 14.57 82.61 66.09  652.97 

การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้อางอิงจากคาเฉล่ียอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีใช

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 ซึ่งเปนราคาที่สูงกวามูลคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมด

ของ CM ที่ 614.39 ลานบาท เปนจํานวน 6.27 - 48.46 ลานบาท หรือสูงกวาคิดเปนรอยละ 1.02 - 7.89 ของมูลคาซื้อและ

รับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ดังกลาว 
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3) วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได และคาเส่ือมราคา (Enterprise 

Value to EBITDA Approach) 

การประเมินมูลคาตามวิธีนี้ เปนการประเมินโดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใช

อางอิง คูณดวยกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเส่ือมราคา (EBITDA) ของ CM และบริษัทยอย หักดวยหนี้ที่มี

ภาระดอกเบี้ย และสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม และบวกดวยเงินสดของ CM และบริษัทยอย โดยท่ี EBITDA ของ CM และ

บริษัทยอย ยอนหลัง 4 ไตรมาสลาสุดต้ังแตไตรมาสที่ 3 ป 2558 - ไตรมาสท่ี 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 ของบริษัทจดทะเบียนท่ีใชอางอิง x EBITDA  

โดยที่ มูลคากิจการ (EV)            = มูลคาหุนตามราคาตลาด + สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม + หนี้ที่มีภาระ
ดอกเบ้ีย - เงินสด 

มูลคาหุนตามราคาตลาด    = ราคาหุน x จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

ราคาหุนของ CM = [(คาเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง x  EBITDA) - สวนได
เสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย + เงินสด]  /  จํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวทั้งหมด  

คาเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักรและหมวดบรรจุภัณฑที่ใชอางอิง 

ชวงเวลา CIG KKC PK SLP SNC TOPP คาเฉล่ีย 

คาเฉล่ียยอนหลัง 3 เดือน 9.82 7.12 8.77 14.11 5.82 4.72 8.39 

คาเฉล่ียยอนหลัง 6 เดือน  9.79 7.22 9.12 12.01 5.86 4.46 8.08 

คาเฉล่ียยอนหลัง 9 เดือน 9.88 7.37 9.30 10.64 5.70 4.39 7.88 

คาเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน 10.32 7.53 9.89 10.46 5.65 4.26 8.02 

หมายเหตุ  : ไมรวมคาเฉล่ีย EV/EBITDA ของ PPM 

ที่มา :  จากการคํานวณของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ทั้งนี้ ในการคํานวณคาเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรวม

คาเฉล่ีย EV/EBITDA ของ PPM เน่ืองจากมีคาที่สูงและเบี่ยงเบนไปจากกลุมบริษัทจดทะเบียนท่ีใชอางอิงมาก โดยคาเฉล่ีย 

EV/EBITDA ของ PPM อยูระหวาง 21.91 - 22.73 เทา 
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สรุปการประเมินราคาหุน CM ตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคากิจการตอกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได 

และคาเส่ือมราคา 

ชวงเวลา 

คาเฉล่ีย EV/EBITDA 

ของบริษัทจดทะเบียน

ที่ใชอางอิง 

ราคาหุน CM  

(บาทตอหุน) 

ปรับลด 20% 

ราคาหุน CM  

(บาทตอหุน) 

มูลคารวมของ CM

(ลานบาท) 

 คาเฉล่ียยอนหลัง  3 เดือน 8.39 67.80 54.24 535.89

 คาเฉล่ียยอนหลัง  6 เดือน 8.08 65.32 52.26 516.33

 คาเฉล่ียยอนหลัง  9 เดือน 7.88 63.73 50.98 503.68

 คาเฉล่ียยอนหลัง 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 

 จากการประเมินตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคากิจการตอกําไรกอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได และคาเส่ือม

ราคาไดราคาประเมินหุนของ CM เทากับ 50.98 - 54.24 บาทตอหุน หรือมีมูลคารวมเทากับ 503.68 - 535.89 ลานบาท 

ซึ่งเปนราคาท่ีตํ่ากวามูลคาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ที่ 614.39 ลานบาท เปนจํานวนเทากับ 78.50 - 110.71 

ลานบาท หรือตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 12.78 - 18.02 ของมูลคาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ดังกลาว 

ง) วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ ประเมินจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (มูลคาการซ้ือขายรวม / ปริมาณการ

ซื้อขายรวม) ของหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ในอดีต ณ ชวงเวลาตางๆ แตเน่ืองจาก 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 ต้ังแตป 2559 จนถึงป 2563 โดยมีสมมติฐานวา CM และ QIIS ยังคงดําเนินกิจการตอไป

อยางตอเน่ือง (Going Concern Basis) และไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆอยางมีนัยสําคัญเกิดขึ้น รวมท้ังเปนไปตามภาวะ

เศรษฐกิจและสถานการณปจจุบันที่มีการดําเนินธุรกิจภายใตการบริหารของทีมงานชุดปจจุบัน โดยที่ไมไดคํานึงแผนงาน

หรือการเปล่ียนแปลงในอนาคตภายหลังการเขาทํารายการในคร้ังนี้  
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ทั้งนี้ การประมาณการกระแสเงินสดดังกลาวที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปนผูจัดทําขึ้น โดยอางอิงสมมติฐานใน

การประมาณการจากขอมูลที่ไดรับจากผูบริหารของ CM และ QIIS แผนงานประจําป (Budget) อัตราสวนทางการเงินหรือ

ขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ขอมูลที่ไดจากการคาดการณโดยอาศัยประสบการณในการดําเนินธุรกิจของผูบริหาร CM และ 

QIIS ตลอดจนการวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมและปจจัยตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ โดยที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดปรับปรุงสมมติฐานบางรายการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เก่ียวของในปจจุบัน รวมท้ังจากการ

สัมภาษณ หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากเจาหนาท่ีและผูบริหารของ CM และ QIIS ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลอื่นๆ ที่

เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของ CM และ QIIS  

สมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงินถูกกําหนดขึ้นภายใตสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่ง

หากภาวะเศรษฐกิจและปจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของ CM และ QIIS ที่เปล่ียนแปลงไปอยางมี

นัยสําคัญจากสมมติฐานที่กําหนดขึ้น ราคาหุนของ CM ที่ประเมินไดตามวิธีนี้จะเปล่ียนแปลงไปดวยเชนกัน 

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 

 

  

100.00%

CM
ทุนจดทะเบียน 98.80 ลานบาท

- ผูนําเขาและจดัจําหนายผลิตภัณฑใน
   ระบบทําความเย็นและระบบปรบัอากาศ
- ใหคําปรกึษาและออกแบบหองเยน็

QIIS
ทุนจดทะเบียน 39.52 ลานบาท
ใหบรกิารโซลชูั่นดานวิศวกรรม
สําหรับระบบพิมพดิจติอล
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การประเมินมูลคาธุรกิจสวนที่ 1 : ธุรกิจที่ดําเนินการโดย CM  

1. รายไดจากการขาย  

รายไดจากการขายของ CM แบงออกเปน 2 กลุม คือ (1) รายไดจากการขายอุปกรณระบบทําความเย็น (กลุม

อุปกรณสําหรับควบคุมระดับอุณหภูมิไมเกิน 20 องศาเซลเซียส) ซึ่งเปนอุปกรณที่ใชในกลุมอุตสาหกรรมหองเย็น 

อุตสาหกรรมคาปลีก คาสง อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม เปนตน และ (2) รายไดจากการขายอุปกรณระบบปรับ

อากาศ (กลุมอุปกรณสําหรับควบคุมระดับอุณหภูมิตั้งแต 20 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ซึ่งเปนอุปกรณที่เก่ียวของกับระบบ

ปรับอากาศภายในอาคารสํานักงาน หางสรรพสินคา คอนโดมิเนียม โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล เปนตน 

ทั้งนี้ รายไดจากการขายท่ีเกิดขึ้นจริงของ CM ป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณ

การป 2559 - 2563 เปนดังนี้ 

เกิดขึ้นจริง ประมาณการ 

(หนวย : ลานบาท) 2556 2557 2558 

ม.ค. - 

มิ.ย. 2559 2559 2560 2561 2562 2563 

รายไดจากการขาย     

- อุปกรณระบบทําความเย็น 261.80 289.09 236.02 111.92 259.62 272.60  286.23  300.54 315.57 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 1.04 10.42 (18.36) 8.37 10.00 5.00  5.00  5.00 5.00 

- อุปกรณระบบปรับอากาศ 8.70 12.56 19.90 31.64 39.80 47.76  52.54  55.16 57.92 

อัตราการเติบโต (รอยละ) (9.38) 44.37 58.44 195.98 100.00 20.00  10.00  5.00 5.00 

รวมรายไดจากการขาย 270.52 301.65 255.92 143.56 299.42 320.36  338.77  355.71 373.49 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 0.67 11.50 (15.16) 25.96 17.00 6.99 5.75 5.00 5.00

 

ในป 2556 และ 2557 CM มีการเติบโตของรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 0.67 และรอยละ 11.50 ตามลําดับ 

แตทั้งน้ี ในป 2558 CM มีรายไดจากการขายลดลงรอยละ 15.16 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดจากการขาย

อุปกรณระบบทําความเย็น โดยในชวงป 2558 ลูกคากลุมอุตสาหกรรมหองเย็นซ่ึงเปนลูกคาหลักของ CM ไดรับผลกระทบ

จากมาตรการเพื่อปองกันและขจัดการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated fishing หรือ IUU 

Fishing) จากสหภาพยุโรป โดยปริมาณเรือประมงที่ลดลงทําใหปริมาณสต็อกวัตถุดิบของลูกคาลดลง สงผลใหลูกคาชะลอ

การขยายหรือปรับปรุงหองเย็นและทําใหชะลอการส่ังซื้ออุปกรณระบบทําความเย็นดังกลาว อยางไรก็ตาม ภายหลังจาก

ภาครัฐและฝายที่เก่ียวของพยายามแกไขปญหาดังกลาว สงผลทําใหลูกคากลุมอุตสาหกรรมหองเย็นมีความกังวลตอ

ปญหา IUU Fishing ลดลง และพบวาลูกคาเร่ิมมียอดส่ังซื้ออุปกรณระบบทําความเย็นจาก CM เพ่ิมขึ้นในป 2559 
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ประมาณการรายไดจากการขายของ CM ในป 2559 มีอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายอุปกรณระบบทํา

ความเย็นและระบบปรับอากาศ เทากับรอยละ 10 และรอยละ 100 ตามลําดับ อางอิงจากแผนธุรกิจของผูบริหารที่ประมาณ

การจากรายไดที่เกิดขึ้นจริงงวด 6 เดือนแรกของป 2559 กับประมาณการรายไดที่ไดรับคําส่ังซื้อจากลูกคา และจากการ

คาดการณในอนาคต ซึ่งรายไดจากการขายอุปกรณระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศที่เกิดขึ้นจริงสําหรับงวด 6 เดือน

แรกของป 2559 มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 8.37 และรอยละ 195.98 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับชวง 6 เดือนแรกของป 

2558 และวิเคราะหปรับปรุงโดยพิจารณาประกอบกับความผันผวนของฤดูกาล (Seasonal Factor) ที่สงผลใหมีความตองการ

ใชอุปกรณระบบปรับอากาศท่ีสูงในชวงฤดูรอนหรือชวงครึ่งแรกของแตละป และการขยายตลาดของ CM ไปสูงานระบบทํา

ความเย็นในอาคารโดย ที่ผานมา CM ไดมีการปรับเพิ่มอัตราพนักงานฝายขายเพ่ิมขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

อุปกรณระบบปรับอากาศ ประกอบกับฐานรายไดจากการขายอุปกรณระบบปรับอากาศที่ตํ่าในป 2558 จึงทําใหรายไดจาก

การขายอุปกรณระบบปรับอากาศในป 2559 มีอัตราการเติบโตรอยละ 100 เม่ือเทียบกับป 2558  

สําหรับรายไดในป 2560 - 2563 ประมาณการจากอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายอุปกรณระบบทํา

ความเย็นเทากับรอยละ 5 ตอป และอุปกรณระบบปรับอากาศเทากับรอยละ 5 - 20 ตอป อางอิงจากแผนธุรกิจของ

ผูบริหารซ่ึงรายไดยังคงเติบโตตอเนื่องจากงานระบบปรับอากาศท่ี CM ขยายงานไปสูงานระบบอาคารสํานักงานมากข้ึน 

ซึ่ง CM ไดเตรียมความพรอมจากการเพิ่มอัตราพนักงานฝายขายมาต้ังแตป 2559 และจากสถานการณ IUU Fishing ที่

คล่ีคลายลง ทําใหลูกคาอุตสาหกรรมหองเย็นมีความเชื่อม่ันตอภาวะอุตสาหกรรมประมงและมีแนวโนมในการขยายหรือ

ปรับปรุงหองเย็นมากขึ้น และอัตราการเติบโตดังกลาวเติบโตจากฐานรายไดที่สูงแลวในป 2559 ทําใหการเติบโตตอไปใน

อนาคตจะเปนไปอยางระมัดระวัง (Conservative Basis) มากขึ้น  

2. รายไดอื่น 

รายไดอื่นที่เกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการป 2559 - 2563 เปน

ดังนี้ 

เกิดขึ้นจรงิ ประมาณการ 

(หนวย : ลานบาท) 2556 2557 2558 

ม.ค. - มิ.ย.

2559 2559 2560 2561 2562 2563 

รายไดอื่น 2.41 3.86 5.67 2.81 4.75 5.08  5.37  5.64 5.92 

รายไดอื่นของ CM ไดแก รายไดจากการใหบริการงานดานสนับสนุน กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน กําไรจากเงิน

ลงทุน เปนตน โดยในป 2559 - 2563 ประมาณการรายไดอื่น เทากับรอยละ 1.59 ของรายไดจากการขาย อางอิงสัดสวน

รายไดอื่นตอรายไดจากการขายเฉล่ียในป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 รายไดอื่นสวนใหญเปนรายได

จากการใหบริการงานดานสนับสนุนแก QIIS ตามสัญญาจางบริการที่ตกลงรวมกัน ทั้งนี้ สัญญาดังกลาวมีอายุ 1 ป และ

สัญญาจะตออายุโดยอัตโนมัติหากคูสัญญาไมมีการแจงยกเลิกสัญญา 
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3. ตนทุนขาย 

ตนทุนขายท่ีเกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการป 2559 - 2563 เปนดังนี ้

ตนทุนขายสวนใหญเปนตนทุนสินคาที่ซื้อมาเพื่อจําหนาย ประมาณการตนทุนขายเทากับรอยละ 70.50 ของ

รายไดจากการขาย ใกลเคียงกับสัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายเฉล่ียในป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของ

ป 2559 ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 70.36 

4. คาใชจายในการขายและบริหาร 

คาใชจายในการขายและบริหารท่ีเกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการ

ป 2559 - 2563 เปนดังนี้ 

- ประมาณการคาใชจายในการขาย ไดแก เงินเดือนพนักงานขาย คาคอมมิชช่ัน คาขนสง และอื่นๆ เปนตน 
อางอิงสัดสวนคาใชจายในการขายแตละประเภทดังกลาวตอรายไดจากการขายเฉล่ียในป 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 อางอิงอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉล่ียโดยทั่วไปและพิจารณาประกอบกับเงินเดือนพนักงานที่เกิดขึ้นจริงใน
งวด 6 เดือนแรกของป 2559 สําหรับคาใชจายในการบริหารอื่นที่เปนคาใชจายผันแปร เชน คาเชา และคาใชจายอื่นๆ 

เกิดขึ้นจริง ประมาณการ 

(หนวย : ลานบาท) 2556 2557 2558 

ม.ค. - มิ.ย.

2559 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

จากการขาย (%) 

69.9% 71.8% 68.1% 71.7% 70.5% 70.5% 70.5% 70.5% 70.5%

อัตรากําไรขั้นตน (%)  30.1% 28.2% 31.9% 28.3% 29.5% 29.5% 29.5% 29.5% 29.5%

 เกิดขึ้นจริง ประมาณการ

(หนวย : ลานบาท) 2556 2557 2558 

ม.ค. - มิ.ย.

2559 2559 2560 2561 2562 2563 

คาใชจายในการขาย 11.83 13.73 12.80 8.79 16.70 17.87  18.90  19.84 20.83 

คาใชจายในการบริหาร 21.99 26.50 34.03 17.95 36.85 39.13  41.35  43.54 45.17 

รวมคาใชจายในการขายและ

บริหาร 

33.82 40.24 46.83 26.73
53.55 57.00  60.25  63.38 66.00 

สัดสวนคาใชจายในการขายและ

บริหารตอรายไดรวม 

12.4% 13.2% 17.9% 18.3% 17.6% 17.5% 17.5% 17.5% 17.4%
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อางอิงสัดสวนคาใชจายในการบริหารแตละประเภทดังกลาวตอรายไดจากการขายเฉล่ียในป 2558 และงวด 6 เดือนแรก
ของป 2559 ซึ่งเทากับรอยละ 2.62 และรอยละ 2.55 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ 

ทั้งนี้ สัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมในป 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 เพิ่มขึ้น

เม่ือเทียบกับป 2557 เน่ืองจาก CM มีการปรับโครงสรางพนักงาน และมีการเพิ่มอัตราพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของ

บริษัท ดังนั้นในการประมาณการคาใชจายในการขายและบริหารจึงไมไดอางอิงคาเฉล่ียของคาใชจายดังกลาวตอรายได

จากการขายในป 2556 - 2557 

5. คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 

คาเส่ือมราคาสินทรัพยที่มีตัวตนและคาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน ตัดคาเส่ือมและตัดจําหนายตามวิธี

เสนตรงตลอดอายุของทรัพยสินตามนโยบายการบัญชี 

6. ภาษีเงินได 

ประมาณการอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับรอยละ 20 ของกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 

7. เงินทนุหมุนเวียน 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย 74 วัน 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย 124 วัน 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย  72  วัน 

ประมาณการระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย และระยะเวลาชําระหน้ีเฉล่ีย ใกลเคียงกับขอมูล

เฉล่ียในป 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 ของ CM  

8. คาใชจายลงทุน 

ประมาณการคาใชจายลงทุนในป 2559 จํานวน 5 ลานบาท เพื่อซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (โปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป) และซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ จํานวน 3.60 ลานบาท และ 1.40 ลานบาท ตามลําดับ และประมาณการคาใชจาย

ลงทุนในป 2560 - 2563 เฉล่ียปละ 1.50 ลานบาท เพื่อซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณใหมทดแทนเคร่ืองมืออุปกรณเดิมที่หมดอายุ

การใชงาน ดังนี้ 

ประมาณการ 

(หนวย : ลานบาท) 2559 2560 2561 2562 2563

คาใชจายลงทุน* 5.00 1.50 1.50 1.50 1.50

หมายเหตุ :  *  ประมาณการคาใชจายลงทุนในป 2559 เทากับ 5 ลานบาท ทั้งน้ี สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2559 

QIIS มีคาใชจายลงทุนแลวจํานวน 2.98 ลานบาท และประมาณการคาใชจายลงทุนสวนท่ีเหลือสําหรับ

งวด 6 เดือนหลังของป 2559 จํานวน 2.02 ลานบาท 
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9. มูลคาสุดทาย (Terminal Value) 

อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสด ต้ังแตป 2564 เปนตนไป ซึ่งเปนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานภาย

หลังจากระยะเวลาประมาณการ กําหนดใหเทากับรอยละ 1 โดยมีสมมติฐานวา CM มีการดําเนินธุรกิจตอไปอยางตอเน่ือง

และมีการเติบโตเล็กนอย ซึ่งเปนการประมาณการตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) 

10. อัตราคิดลด (Discount Rate) 

อัตราสวนลดท่ีใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวา CM จะสามารถทําไดในอนาคตเทากับ

รอยละ 7.21 อางอิงอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Cost of Equity : Ke) เน่ืองจาก CM ไมมีภาระหนี้สินที่มีดอกเบ้ีย โดย

หนี้สินสวนใหญเปนหนี้สินหมุนเวียนท่ีใชในการดําเนินธุรกิจ  

สูตรการคํานวณ Ke มีดังนี้ 

Ke  = Rf + (Rm – Rf)  

โดยที่ Risk Free Rate (Rf) อางอิงจากอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของการเสนอซื้อ (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) เน่ืองจาก CM ไมไดจดทะเบียนใน

  ตลาดหลักทรัพย จึงไมมีคา Beta และราคาตลาดเพื่ออางอิงการคํานวณ ดังนั้น 

  การหาคา Beta ของ CM จึงอางอิงคา Beta ของบริษัทจดทะเบียนท่ีใชอางอิง6

  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 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเฉล่ียยอนหลังประมาณ 

  25 ป ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีสะทอนภาวะการลงทุนในชวงเวลาตางๆ ไดดีกวาการ

  ใชขอมูลในระยะส้ัน (ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยต้ังแตป 2535 ถึงวันท่ี 31

  สิงหาคม 2559) ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 10.27 

จากการคํานวณขางตน ไดอัตราคิดลด (Discount Rate) เทากับรอยละ 7.21 

                                                            
6  บริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงที่นํามาคํานวณเพื่อหาคา Unlevered Beta ไดแก บริษัทจดทะเบียนในหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและ
เคร่ืองจักรจํานวน 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) เกิดขึ้นจริง ประมาณการ 

2557 2558 2559

(ม.ค. - 

มิ.ย.) 

2559 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 

กําไรข้ันตน 84.98 81.72 40.65 88.33 94.51  99.94  104.93 110.18 

รายไดอื่น 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 

รวมคาใชจายในการขายและ

บริหาร 40.24 46.83 

26.73
     53.55      57.00       60.25       63.38      66.00 

กําไรกอนตนทนุทางการเงิน 

และคาใชจายภาษีเงินได 

48.60 40.56 16.73    39.52    42.58      45.06      47.19    50.10 

ตนทุนทางการเงิน 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 

กําไรสุทธ ิ 36.86 32.28 13.34    31.53    34.07      36.05      37.75    40.08 

 

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)

บวก คาเส่ือมราคา 1.24 2.78 3.08  3.38 2.94 

บวก/(หัก) การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนสุทธ ิ 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 

Terminal Value 585.96

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของ CM 135.96 28.48 26.35 27.18 27.30 26.66
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(หนวย : ลานบาท) รวม 2559

(ก.ค. - ธ.ค.) 

2560 2561 2562 2563

มูลคาปจจุบันของ Terminal Value  433.30

รวมมูลคาปจจบุันของกระแสเงินสดของ CM 569.26

บวก เงินสด เงนิฝากธนาคาร และรายการเทียบเทา 

เงินสด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 6.53 

บวก เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 0.35

บวก เงินลงทุนท่ัวไป ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 0.24

หัก หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 0.00

กระแสเงินสดสุทธิของผูถอืหุน 576.38

กระแสเงินสดสุทธิของผูถือหุน - หลังปรับลด 

(Discount) รอยละ 202/ 

461.10

หมายเหตุ :  1/  ประมาณการคาใชจายลงทุนในป 2559 เทากับ 5 ลานบาท ทั้งน้ี สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2559 CM มี
คาใชจายลงทุนแลวจํานวน 2.98 ลานบาท และประมาณการคาใชจายลงทุนสวนท่ีเหลือสําหรับงวด 6 เดือนหลัง
ของป 2559 จํานวน 2.02 ลานบาท 

 2/  มูลคากระแสเงินสดของผูถือหุนท่ีคํานวณไดตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจะถกูปรับลดลง (Discount) 
รอยละ 20 เน่ืองจาก CM ไมไดเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

จากสมมติฐานการคํานวณกระแสเงินสดสุทธิของธุรกิจสวนที่ 1 (CM) ที่คาดวาจะทําไดในอนาคต และใชอัตรา
ผลตอบแทนผูถือหุน (Ke) ที่คํานวณไดซึ่งเทากับรอยละ 7.21 เปนอัตราคิดลด (Discount Rate) ในการคํานวณมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดดังกลาว ไดมูลคาธุรกิจของ CM ที่ประเมินตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเทากับ 
461.10 ลานบาท 

นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ของ
ประมาณการทางการเงินที่มีตอมูลคากระแสเงินสดที่ประเมินไดขางตน โดยการปรับเพิ่ม/ลด อัตราคิดลด (Discount 
Rate) รอยละ 1 จากกรณีพื้นฐาน (Base Case) สะทอนปจจัยการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในกรณีดีกวาคาดการณ 
(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) รายไดจากการขายอุปกรณเคร่ืองพิมพระบบดิจิตอล 

เชน เคร่ืองพิมพวันเดือนปที่ผลิต/หมดอายุ เคร่ืองพิมพล็อตการผลิต รวมถึงอุปกรณการพิมพ และวัสดุส้ินเปลืองตางๆ ซึ่ง

เปนอุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร หางสรรพสินคา คาปลีกคาสง เปนตน และ (2) รายไดจากการขายอุปกรณ

เคร่ืองพิมพ 3 มิติ ซึ่งเปนอุปกรณที่ใชในหลากหลายอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

ทันตกรรม ยานยนต บริษัทออกแบบ หรือผูใชงานทั่วไป เปนตน (ทั้งนี้ QIIS จะเริ่มมีรายไดจากการขายเคร่ืองพิมพ 3 มิติ

ในชวงคร่ึงหลังของป 2559) 

รายไดจากการขายท่ีเกิดขึ้นจริงของ QIIS ป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการป 

2559 - 2563 เปนดังนี้ 

เกิดขึ้นจริง ประมาณการ 

(หนวย : ลานบาท) 2556 2557 2558 

ม.ค. -

มิ.ย. 2559 2559 2560 2561 2562 2563 

รายไดจากการขาย   

- เคร่ืองพิมพระบบดิจิตอล 264.36 264.36 257.57 

      

129.83  283.33 297.49  312.37  327.99 344.39 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 15.04 0.00 (2.57)

          

5.37  10.00 5.00  5.00  5.00 5.00 

- เคร่ืองพิมพ 3 มิติ - - - - 8.00 12.00  16.00  20.00 24.00 

อัตราการเติบโต (รอยละ) - - - - -  50.00  33.33  25.00 20.00 

รวมรายไดจากการขาย 264.36 264.36 257.57 129.83 291.33 309.49  328.37  347.99 368.39 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 15.04  0.00 (2.57) 5.37 13.11 6.24  6.10  5.97 5.86 

 

ในป 2556 QIIS มีอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายเทากับรอยละ 15.04 สําหรับในป 2557 และ 2558 

QIIS ไมมีการเพิ่มขึ้นของรายได เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและภาคการสงออกท่ีชะลอตัว ทําใหลูกคามี

ความตองการใชเคร่ืองพิมพระบบดิจิตอลลดลง โดยในป 2557 - 2558 มีอัตราการเติบโตของรายไดเพ่ิมขึ้น/(ลดลง) เทากับ

รอยละ 0.00 และรอยละ (2.57) ตามลําดับ อยางไรก็ตาม แมวาในป 2558 QIIS จะมีรายไดจากการขายลดลง แตผลจาก

การบริหารตนทุนและคาใชจายท่ีมีประสิทธิภาพ ทําให QIIS มีอัตรากําไรขั้นตนและกําไรสุทธิดีขึ้นเม่ือเทียบกับป 2557 
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สําหรับประมาณการรายไดในป 2559 กําหนดอัตราการเติบโตของรายไดจากเครื่องพิมพระบบดิจิตอล เทากับ

รอยละ 10 ตามแผนงานของผูบริหาร QIIS ซึ่งคาดการณจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ ที่มีแนวโนมการ

ขยายสายการผลิตมากย่ิงขึ้น และจําเปนตองใชเคร่ืองพิมพระบบดิจิตอลสําหรับพิมพขอมูลวันเดือนปที่ผลิต/หมดอายุ ล็อต

การผลิต ลงบนบรรจุภัณฑเพ่ือควบคุมและติดตามคุณภาพการผลิตสําหรับสินคาที่จําหนายไปยังผูบริโภค ประกอบกับฐาน

รายไดจากการขายที่ตํ่าในป 2558 จึงคาดวารายไดจากการขายเคร่ืองพิมพระบบดิจิตอลในป 2559 จะมีอัตราการเติบโตได

ถึงรอยละ 10 เม่ือเทียบกับป 2558 และประมาณการรายไดจากการขายเคร่ืองพิมพ 3 มิติ เทากับ 8 ลานบาท โดยรายได

จากการขายดังกลาว คาดวาจะขายไดในชวงครึ่งหลังของป 2559 โดยยอดส่ังซื้อดังกลาวสวนใหญไดรับการยืนยันคําส่ังซื้อ

สินคาจากลูกคาแลว  

สําหรับประมาณการรายไดในป 2560 - 2563 ประมาณการใหมีอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายในสวน

ของเคร่ืองพิมพระบบดิจิตอลเทากับรอยละ 5 อางอิงจากแผนธุรกิจของผูบริหาร ซึ่งภายใตสถานการณเศรษฐกิจปจจุบัน 

คาดวามีความเปนไปได โดยประมาณการอัตราการเติบโตขางตนใกลเคียงกับอัตราการเติบโตในป 2556 - 2558 และคร่ึง

แรกของป 2559 ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉล่ียเทากับรอยละ 4.46 และประมาณการรายไดจากการขายเคร่ืองพิมพ 3 มิติ

เพ่ิมขึ้นทุกป อยางนอยปละ 2 เคร่ือง (สมมติฐานใหเคร่ืองพิมพ 3 มิติมีราคาขายเฉล่ีย 2 ลานบาทตอเครื่อง) สงผลทําใหใน

ป 2560 - 2563 มีอัตราการเติบโตรายไดจากการขายเคร่ืองพิมพ 3 มิติเทากับรอยละ 50 รอยละ 33 รอยละ 25 และรอยละ 

20 ตามลําดับ 

2. รายไดอื่น 

รายไดอื่นที่เกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการป 2559 - 2563 เปนดังนี้ 

รายไดอื่นของ QIIS ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน รายไดเบ็ดเตล็ด และรายไดคาชดเชยประกันภัย

สินคา โดยในป 2559 - 2563 ประมาณการรายไดอื่น เทากับรอยละ 1.00 ของรายไดจากการขาย อางอิงสัดสวนรายไดอื่น

ตอรายไดจากการขายเฉล่ียในป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559  

3. ตนทุนขาย 

ตนทุนขายที่เกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการป 2559 - 2563 เปน

ดังนี้ 

 

เกิดขึ้นจริง ประมาณการ 

(หนวย : ลานบาท) 2556 2557 2558 

ม.ค. - 

มิ.ย. 2559 2559 2560 2561 2562 2563 

รายไดอื่น 1.81 2.52 2.57 1.75 2.91 3.09  3.28  3.48 3.68 

หน้า  211



   

ส่ิงที่สงมาดวย  5 
 

FIRE  | เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559                                                        

 

ตนทุนขายสวนใหญเปนตนทุนสินคาที่ซื้อมาเพื่อจําหนาย โดยประมาณการตนทุนขายในป 2559 - 2563 เทากับ

รอยละ 68 ของรายไดจากการขาย อางอิงสัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายเฉล่ียในป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือน

แรกของป 2559  

4. คาใชจายในการขายและบริหาร 

คาใชจายในการขายและบริหารท่ีเกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการ

ป 2559 - 2563 เปนดังนี้ 

- ประมาณการคาใชจายในการขาย ไดแก เงินเดือนพนักงานขาย คาคอมมิชช่ัน คาขนสง และอื่นๆ เปนตน 
โดยอางอิงสัดสวนคาใชจายในการขายแตละประเภทดังกลาวตอรายไดจากการขายเฉล่ียในป 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 อางอิงอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉล่ียโดยทั่วไปและพิจารณาประกอบกับเงินเดือนพนักงานที่เกิดขึ้นจริงใน
งวด 6 เดือนแรกของป 2559 สําหรับคาใชจายในการบริหารอื่นที่เปนคาใชจายผันแปร เชน คาเชา และคาใชจายอื่นๆ 
ประมาณการโดยอางอิงสัดสวนคาใชจายในการบริหารแตละประเภทดังกลาวตอรายไดจากการขายเฉล่ียในป 2558 และ
งวด 6 เดือนแรกของป 2559 ซึ่งเทากับรอยละ 3.19 และรอยละ 2.32 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ 

 เกิดขึ้นจริง ประมาณการ 

(หนวย : ลานบาท) 2556 2557 2558 

ม.ค. - มิ.ย. 

2559 2559 2560 2561 2562 2563 

ตนทนุขาย 177.94 191.22 166.13 87.53 198.10 210.46  223.29  236.63 250.50 

ตนทุนขายตอรายไดจาก

การขาย (%) 67.3% 72.3% 64.5% 67.4% 68.0% 68.0% 68.0% 68.0% 68.0%

อัตรากําไรข้ันตน (%) 32.7% 27.7% 35.5% 32.6% 32.0% 32.0% 32.0% 32.0% 32.0%

 เกิดขึ้นจริง ประมาณการ

(หนวย : ลานบาท) 2556 2557 2558 

ม.ค. -

มิ.ย. 2559 2559 2560 2561 2562 2563 

คาใชจายในการขาย 22.66 21.75 25.38 14.15 30.18 32.07  34.02  36.05 38.17 

คาใชจายในการบริหาร 32.71 36.09 39.47 18.70 39.95 41.92  43.98  46.13 48.37 

รวมคาใชจายในการขายและ

บริหาร 55.37 57.84 64.85 
32.85 70.13 73.99  78.00  82.18 86.54 

สัดสวนคาใชจายในการขายและ

บริหารตอรายไดรวม (%) 

20.8% 21.7% 24.9% 25.0% 23.8% 23.7% 23.5% 23.4% 23.3%
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ทั้งนี้ สัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมในป 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 เพิ่มขึ้น

เม่ือเทียบกับป 2557 เน่ืองจาก QIIS มีการปรับโครงสรางพนักงาน และมีการเพิ่มอัตราพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของ

บริษัท ดังน้ันในการประมาณการคาใชจายในการขายและบริหารจึงไมไดอางอิงคาเฉล่ียของคาใชจายดังกลาวตอรายได

จากการขายในป 2556 - 2557 

5. คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 

คาเส่ือมราคาสินทรัพยที่มีตัวตน และคาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน ตัดคาเส่ือมและตัดจําหนายตามวิธี

เสนตรงตลอดอายุของทรัพยสินตามนโยบายการบัญชี 

6. ภาษีเงินได 

ประมาณการอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับรอยละ 20 ของกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 

7. เงินทนุหมุนเวียน 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย 51 วัน 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย 105 วัน 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย  78 วัน 

ประมาณการระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย และระยะเวลาชําระหน้ีเฉล่ีย อางอิงขอมูลเฉล่ีย

ในป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 ของ QIIS 

8. คาใชจายลงทุน 

ประมาณการคาใชจายลงทุนในป 2559 จํานวน 6 ลานบาท เพื่อซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (โปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป) และซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ จํานวน 3.62 ลานบาท และ 2.38 ลานบาท ตามลําดับ และประมาณการคาใชจาย

ลงทุนในป 2560 - 2563 เฉล่ียปละ 4.5 ลานบาท เพื่อขยายธุรกิจเคร่ืองพิมพ 3 มิติ และซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณใหมเพื่อ

ทดแทนเครื่องมืออุปกรณเดิมที่หมดอายุการใชงาน ดังนี้ 

ประมาณการ 

(หนวย : ลานบาท) 2559 2560 2561 2562 2563

คาใชจายลงทุน* 6.00 4.50 4.50 4.50 4.50

หมายเหตุ :  *  ประมาณการคาใชจายลงทุนในป 2559 เทากับ 6 ลานบาท ทั้งน้ี สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2559 

QIIS มีคาใชจายลงทุนแลวจํานวน 4.02 ลานบาท และประมาณการคาใชจายลงทุนสวนท่ีเหลือสําหรับ

งวด 6 เดือนหลังของป 2559 จํานวน 1.98 ลานบาท 
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9. ตนทุนทางการเงิน 

ประมาณการอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเฉล่ียรอยละ 3.11 ตอป อางอิงอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืม

ระยะส้ันปจจุบัน ที่ QIIS ไดรับจากสถาบันการเงิน 2 แหง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

10. มูลคาสุดทาย (Terminal Value) 

อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสด ต้ังแตป 2564 เปนตนไป ซึ่งเปนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานภาย

หลังจากระยะเวลาประมาณการ กําหนดใหเทากับรอยละ 1 โดยมีสมมติฐานวา QIIS มีการดําเนินธุรกิจตอไปอยาง

ตอเนื่องและมีการเติบโตเล็กนอย ซึ่งเปนการประมาณการตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis)  

11. อัตราคิดลด (Discount Rate) 

อัตราสวนลดท่ีใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวา QIIS จะสามารถทําไดในอนาคต

เทากับรอยละ 9.19 อางอิงตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เฉล่ีย

ตลอดชวงประมาณการป 2559 - 2563 และสมมติฐานให QIIS มีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

เฉล่ีย 15 ลานบาทตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึ่งใกลเคียงกับยอดคงคางเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเฉล่ียของ 

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 = อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเฉล่ียรอยละ 3.11 ตอป อางอิงอัตรา

ดอกเบ้ียเงินกูยืมระยะส้ันปจจุบัน ที่ QIIS ไดรับจากสถาบันการเงิน 2 แหง (ขอมูล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) 

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  = Rf + (Rm – Rf)  

โดยที่ Risk Free Rate (Rf) อางอิงจากอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของการเสนอซื้อ (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) เน่ืองจาก QIIS ไมไดจดทะเบียนใน

  ตลาดหลักทรัพย จึงไมมีคา Beta และราคาตลาดเพื่ออางอิงการคํานวณ ดังนั้น 

  การหาคา Beta ของ QIIS จึงอางอิงคา Beta ของบริษัทจดทะเบียนท่ีใชอางอิง7

  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 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเฉล่ียยอนหลังประมาณ 

  25 ป ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีสะทอนภาวะการลงทุนในชวงเวลาตางๆ ไดดีกวาการ

  ใชขอมูลในระยะส้ัน (ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยต้ังแตป 2535 ถึงวันท่ี 31 

  สิงหาคม 2559) ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 10.27 

รายละเอียดการคํานวณจากตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (WACC) 

  2559
(ก.ค. - ธ.ค.) 

2560 2561 2562 2563 

Ke  10.04% 10.04% 10.04% 10.04% 10.04% 
Kd  3.11% 3.11% 3.11% 3.11% 3.11% 

E/V  86.13% 87.42% 88.57% 89.59% 90.50% 
D/V  13.87% 12.58% 11.43% 10.41% 9.50% 
WACC  9.00% 9.09% 9.18% 9.26% 9.33% 
Weighted Factor  0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 
WACC (เฉลี่ย) 9.19%   

จากการคํานวณตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เฉล่ียตลอดชวง

ประมาณการป 2559 - 2563 ตามวิธีขางตน คํานวณอัตราคิดลด (Discount Rate) ไดเทากับรอยละ 9.19 

                                                            
7  บริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงที่นํามาคํานวณเพื่อหาคา Unlevered Beta ไดแกบริษัทจดทะเบียนในหมวดบรรจุภัณฑ จํานวน 2 
บริษัท ประกอบดวย SLP และ TOPP 
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานของธุรกิจสวนที่ 2 (QIIS) ที่เกิดขึ้นจริงป 2557 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 

2559 และประมาณการป 2559 - 2563 เปนดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) เกิดขึ้นจริง ประมาณการ 

2557 2558 2559

ม.ค. - 

มิ.ย. 

2559 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 

กําไรข้ันตน 73.14 91.44 42.30 93.23 99.04  105.08  111.36 117.88 

รายไดอื่น 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 

กําไรกอนตนทนุทางการเงิน 

และคาใชจายภาษีเงินได 

17.82 29.16 11.20 26.01 28.15  30.36  32.66 35.03 

ตนทุนทางการเงิน 0.03 1.16 0.24 0.47 0.47  0.47  0.47 0.47 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 17.79 28.01 10.96 25.54 27.68  29.90  32.19 34.56 

คาใชจายภาษีเงินได 3.61 5.58 2.09 5.11 5.54  5.98  6.44 6.91 

กําไรสุทธ ิ 14.18 22.43 8.87 20.43 22.14  23.92  25.75 27.65 

หมายเหตุ :  ประมาณการผลการดําเนินงานในป 2559 อางอิงขอมูลท่ีเกิดขึ้นจริงในงวด 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)

บวก คาเส่ือมราคา 3.03 6.10 7.00  6.78 3.51 

บวก การเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียนสุทธ ิ (4.11) (3.50) (3.63) (3.77) (3.93)

หัก คาใชจายลงทุน1/ (1.98) (4.50) (4.50) (4.50) (4.50)

กระแสเงินสดของกิจการ (Free Cash Flow to Firm) 8.78 20.63 23.16  24.63 23.11 

Terminal Value 284.96

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของ QIIS 79.89 8.53 18.34 18.87 18.37 15.79
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(หนวย : ลานบาท) รวม 2559

(ก.ค. - ธ.ค.) 

2560 2561 2562 2563

มูลคาปจจุบันของ Terminal Value  194.68

รวมมูลคาปจจบุันของกระแสเงินสดของ QIIS 274.58

บวก เงินสด เงนิฝากธนาคาร และรายการเทียบเทา 

เงินสด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

16.10

บวก เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 0.05

หัก หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (14.75)

กระแสเงินสดสุทธิของผูถอืหุน 275.99

กระแสเงินสดสุทธิของผูถือหุน - หลังปรับลด 

(Discount) รอยละ 202/ 

220.79

หมายเหตุ :  1/  ประมาณการคาใชจายลงทุนในป 2559 เทากับ 6 ลานบาท ทั้งน้ี สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2559 QIIS มี

คาใชจายลงทุนแลวจํานวน 4.02 ลานบาท และประมาณการคาใชจายลงทุนสวนท่ีเหลือสําหรับงวด 6 เดือนหลัง

ของป 2559จํานวน 1.98 ลานบาท 
 2/  มูลคากระแสเงินสดของผูถือหุนท่ีคํานวณไดตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจะถกูปรับลดลง (Discount) 

รอยละ 20 เน่ืองจาก QIIS ไมไดเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

จากสมมติฐานการคํานวณกระแสเงินสดสุทธิของธุรกิจสวนที่ 2 (QIIS) ที่คาดวาจะทําไดในอนาคต และใชตนทุน

ทางการเงินถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (WACC) ที่คํานวณไดซึ่งเทากับรอยละ 9.19 เปนอัตราคิดลด (Discount Rate) ในการคํานวณ

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดดังกลาว ไดมูลคาธุรกิจของ QIIS ที่ประเมินตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ

เทากับ 220.79 ลานบาท  

นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ของประมาณ

การทางการเงินที่มีตอมูลคากระแสเงินสดที่ประเมินไดขางตน โดยการปรับเพิ่ม/ลด อัตราคิดลด (Discount Rate) รอยละ 1 

จากกรณีพื้นฐาน (Base Case) สะทอนปจจัยการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอมูลคาปจจุบันของกระแสเงิน

สดสุทธิของผูถือหุน ทั้งในกรณีดีกวาคาดการณ (Best Case) ซึ่งมีอัตราคิดลดตํ่าลง 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 
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สรุปผลการประเมินมูลคาธุรกิจสวนที่ 1 และสวนที่ 2 

การประเมินมูลคาธุรกจิ วิธีมูลคาปจจบุนัของ

กระแสเงินสดสุทธ ิ

กรณีการวิเคราะหความไว 

(Sensitivity Analysis) 

การประเมินมูลคาธุรกิจสวนท่ี 1 (CM) 461.10 398.98 - 547.11 

การประเมินมูลคาธุรกิจสวนท่ี 2 (QIIS) 220.79 197.02 - 251.17 

รวมมูลคาธุรกจิสวนที่ 1 และสวนที่ 2 681.89 596.00 - 798.28 

จากการประเมินมูลคาของ CM ตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ซึ่งมีมูลคารวมเทากับ 681.89 ลาน

บาท ซึ่งสูงกวาราคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ที่ 614.39 ลานบาท เปนจํานวน 67.50 ลานบาท หรือสูงกวาคิด

เปนรอยละ 10.99 ของราคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ดังกลาว  

นอกจากนี้ มูลคากิจการของ CM ที่ไดจากกรณีการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) 

มีมูลคารวมเทากับ 596.00 - 798.28 ลานบาท ซึ่ง (ตํ่ากวา)/สูงกวาราคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM เปนจํานวน 

(18.39) - 183.89 ลานบาท หรือ (ตํ่ากวา)/สูงกวาคิดเปนรอยละ (2.99) - 29.93 ของราคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมด

ของ CM ดังกลาว 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การประเมินราคาหุนของ CM โดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด

สุทธิ มีความเหมาะสมมากกวาการประเมินโดยวิธีอื่น เน่ืองจากเปนวิธีที่คํานึงถึงการดําเนินธุรกิจและการทํากําไรของ CM 

และ QIIS ในอนาคต ซึ่งเปนการคํานวณโดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิโดยรวมของ 

CM และ QIIS ที่คาดวาจะไดรับในอนาคตตามการคาดการณและแผนงานการดําเนินงานในอนาคตของผูบริหาร ภายใต

สมมติฐานการดําเนินงานตางๆ ที่ไดพิจารณาอยางรอบคอบโดยคํานึงถึงแนวโนมภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 

มูลคากิจการของ CM  ที่ไดจากการประเมินดวยวิธีการดังกลาว เทากับ 681.89 ลานบาท และในกรณีการวิเคราะหความ

ไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินดวยวิธีนี้ไดชวงราคาประเมินมูลคากิจการเทากับ 596.00 - 798.28 ลานบาท 
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ตารางสรุปเปรียบเทียบราคาประเมินหุนของ CM กับราคาซื้อและรับโอนกิจการของ CM 

 

วิธีการประเมินราคาหุน 

ราคาประเมิน 
ราคาเขาทํา

รายการ1/ 

(ลาน

บาท) 

ราคาประเมิน(ตํ่ากวา)/สูงกวา

ราคาเขาทํารายการ 

 ตอหุน 

(บาทตอหุน) 

รวม

(ลานบาท) 
ลานบาท รอยละ 

1 วิธีมูลคาหุนตามบัญช ี 21.18 209.31 614.39 (405.08) (65.93)

2 วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี 22.83 225.58 614.39 (388.81) (63.28)

3 วิธีเปรียบเทียบกบัอัตราสวนในตลาด  

3.1 วิธอีัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญช ี 21.69 - 22.54 214.30 - 222.70 614.39 (391.69 - 400.09) (63.75 - 65.12)

3.2 วิธอีัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน 62.82 - 67.09 620.66 - 662.85 614.39 6.27 - 48.46 1.02 - 7.89

3.3 วิธอีัตราสวนมูลคากิจการตอกาํไรกอน 

ดอกเบีย้จาย ภาษีเงินได และคาเส่ือม

ราคา 

50.64 - 53.90 500.32 - 532.53 614.39 (81.86 - 
114.07) 

(13.32 -
18.57) 

4. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธ ิ  

 4.1  กรณีพ้ืนฐาน (Base Case) 69.02 681.89 614.39 67.50 10.99

 4.2  กรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity 

Analysis) 

60.32 - 80.80 596.00 - 798.28 614.39 (18.39) - 

183.89 

(2.99) - 29.93

หมายเหตุ : 1/ ราคาเขาทํารายการเปนราคาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ที่ 614.39 ลานบาท โดยบริษัทจะชําระคาซื้อและ

รับโอนกิจการดวยหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอ

ขายหุนสามัญเพ่ิมทุน 2.62 บาทตอหุน 

ทั้งน้ี การประเมินราคาหุนในแตละวิธีมีขอดี และขอดอยแตกตางกัน ซึ่งสะทอนถึงมูลคาที่เหมาะสมในการ

ประเมินราคาหุนในแตละวิธี ดังนี้ 

1) วิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach) สะทอนถึงฐานะการเงินของ CM และ QIIS ตามมูลคา
ทรัพยสิน หนี้สินที่ไดบันทึกบัญชีไว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยไมไดสะทอนมูลคาตลาดของสินทรัพยบางรายการของ 
CM ไดแก เงินลงทุนช่ัวคราวในกองทุนรวม และเงินลงทุนท่ัวไป ตลอดจนการประเมินโดยวิธีนี้ไมไดคํานึงถึงผล
ประกอบการและความสามารถในการทํากําไรของ CM และ QIIS ในอนาคต  

2) วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) สะทอนมูลคาตลาดของเงินลงทุน
ชั่วคราว เงินลงทุนท่ัวไป สินคาคงเหลือ และสินทรัพยถาวร แตไมไดคํานึงถึงผลประกอบการและศักยภาพในการแขงขัน
ของ CM และ QIIS ในอนาคต และไมไดคํานึงถึงแนวโนมของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม  

3) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด (Market Comparable Approach) 

3.1) วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach) สะทอนถึงฐานะการเงินขณะใด
ขณะหน่ึง โดยเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง โดยไมไดคํานึงถึงความสามารถ
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ในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของ CM และ QIIS ในอนาคต 

3.2)  วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio Approach) ถึงแมจะเปนวิธีที่ไดคํานึงถึง
ความสามารถในการทํากําไรของ CM และบริษัทยอย โดยเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจที่ใชอางอิง ซึ่งสะทอนผลการดําเนินงานในชวงเวลาปจุบันของ CM และ QIIS 
โดยไมไดสะทอนถึงความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของ CM และ QIIS ระยะยาวในอนาคต 

3.3) วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเส่ือมราคา (Enterprise value to 
EBITDA Approach) คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรของ CM และ QIIS ในชวง 12 เดือนยอนหลัง  และฐานะ
การเงิน ณ งวดลาสุด โดยเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่
ประกอบธุรกิจที่ใชอางอิง แตไมไดสะทอนถึงความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานในอนาคตของ CM และ 
QIIS 

ทั้งน้ี วิธีเปรียบเทียบอัตราสวนในตลาดตามขอ 3.1 - 3.3 ขางตน อาจมีขอจํากัดบางประการของการหาขอมูล
เปรียบเทียบอางอิงที่เปนบริษัทจดทะเบียนซ่ึงมีการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑที่เหมือนกับ 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
และอุตสาหกรรมโดยรวมท่ีเก่ียวของ 

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 (ตํ่ากวา)/สูงกวาราคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM เปนจํานวน (18.39) - 183.89 

ลานบาท หรือ (ตํ่ากวา)/สูงกวาคิดเปนรอยละ (2.99) - 29.93 ของราคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ดังกลาว 

ทั้งนี้ จากการพิจารณาราคาซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่เทากับ 614.39 ลานบาท เปรียบเทียบกับ

ราคาประเมินหุนที่เหมาะสมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะเห็นวาราคาซ้ือ

และรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ตํ่ากวาราคาประเมินมูลคากิจการของ CM ตามวิธีดังกลาวในกรณีพื้นฐาน และอยู

ในชวงของราคาประเมินในกรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis)  

ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ที่ตกลงซื้อขาย ที่ 

614.39 ลานบาท เปนราคาที่เหมาะสม 
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4.1.2 การประเมินมูลคาส่ิงตอบแทน - หุนสามัญของบริษัท  

บริษัทจะออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระเปนคาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM จํานวน 234,500,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 2.62 บาท หรือมีอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเทากับ 0.67 ของ

จํานวนหุนท่ีชําระแลวท้ังหมดของบริษัท ซึ่งในการพิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดราคาหุนของบริษัทท่ีใชชําระ

เปนคาตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการ 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 

วันท่ี 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

ราคาหุนของบริษัทที่ประเมินไดตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระเปนคาตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการ

ทั้งหมดของ CM ที่หุนละ 2.62 บาท เปนจํานวนเทากับ 1.38 บาทตอหุน มูลคารวม 323.61 ลานบาท หรือตํ่ากวาคิดเปน

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 เงินลงทุนช่ัวคราว เพื่อใหสะทอนมูลคาตลาดของสินทรัพยที่ใกลเคียงมูลคาปจจุบันหรือมูลคาที่แทจริงของ

บริษัทมากขึ้น รายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

 เงินลงทุนช่ัวคราว บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งมีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 221.65 

ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 42.01 ของสินทรัพยรวมของบริษัท เงินลงทุนชั่วคราวดังกลาวไดแก เงินลงทุนใน

กองทุนรวมตลาดเงิน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาปรับปรุงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนช่ัวคราวดังกลาว

เพื่อใหไดมูลคายุติธรรมที่ใกลเคียงกับปจจุบันมากที่สุด โดยใชราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 15 วันทําการ ยอนหลัง

นับต้ังแตวันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอตอท่ีประชุม

วิสามัญผูถือหุนของบริษัทคร้ังที่ 1/2559 พิจารณาการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มูลคายุติธรรมของเงิน

ลงทุน  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

(ลานบาท) 

มูลคาตามราคาตลาดเฉล่ีย

ยอนหลัง 15 วันทําการลาสุด 

(15 ส.ค. - 2 ก.ย. 2559)  

(ลานบาท) 

ภาษีเงินไดรอยละ 201/ 

(ลานบาท) 

การเปลี่ยนแปลง 

มูลคาเงินลงทุน  

(ลานบาท) 

221.65 221.93 0.05 0.23 

หมายเหตุ: 1/ ประมาณการหน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (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 เปนภาระท่ีบริษัทมีกับบุคคลภายนอกจากการประกอบธุรกิจ 

ซึ่งบริษัทไดพิจารณาต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑที่กําหนดแลว สําหรับสินคาคงเหลือ บริษัทไดพิจารณาต้ังคาเผ่ือ 

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 

ของหน้ีสินรวม ตามลําดับ ซึ่งเปนภาระท่ีบริษัทมีตอบุคคลภายนอกจากการประกอบธุรกิจ บริษัทไดบันทึกมูลคาตามท่ีเปน

จริงแลว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมไดปรับปรุงมูลคาหน้ีสินดังกลาว 
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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 0.23 

มูลคาตามบัญชีสุทธิหลังปรับปรุง 432.85 

มูลคาที่ตราไว (บาทตอหุน) 0.50 

จํานวนหุนชําระแลวทั้งหมด (ลานหุน) 350.00 

มูลคาตามบัญชีตอหุนหลังปรับปรุง (บาท) 1.24 

การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้สะทอนทรัพยสินสุทธิของบริษัทที่เปนปจจุบันมากกวาวิธีมูลคาหุนตามบัญชี โดยมี

การปรับปรุงมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งมีมูลคาแตกตางจากมูลคาตามบัญชีเล็กนอย อยางไรก็ตาม วิธีนี้ไมไดคํานึงถึงผล

ประกอบการและศักยภาพในการแขงขันของบริษัทในอนาคตและไมไดคํานึงถึงแนวโนมของภาวะเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมโดยรวม 

จากการประเมินราคาหุนตามวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี ไดราคาประเมินหุนของบริษัท เทากับ 1.24 บาทตอ

หุน คิดเปนมูลคารวมของหุนที่ออกเพื่อซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เทากับ 290.78 ลานบาท (คํานวณโดยใช

จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการเทากับ 234.50 ลานหุน x ราคาประเมินหุนที่ 1.24 บาท

ตอหุน) โดยราคาหุนของบริษัทที่ประเมินไดตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระเปนคาตอบแทนการซ้ือและ

รับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ที่หุนละ 2.62 บาท เปนจํานวนเทากับ 1.38 บาทตอหุน มูลคารวม 323.61 ลานบาท หรือ

ตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 52.67 ของราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 

ค) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด (Market Comparable Approach) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ เปนการประเมินโดยพิจารณาอางอิงจากอัตราสวนตางๆในตลาด ไดแก อัตราสวน

ราคาตอมูลคาตามบัญชี (P/BV) อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (P/E) และอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอน

ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเส่ือมราคา (EV/EBITDA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ในกลุมสินคา

อุตสาหกรรม และกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง หมวดยอยวัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักรที่ประกอบธุรกิจใกลเคียง

กับบริษัท ยอนหลังในชวงเวลาตางๆ นับจากวันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทคร้ังท่ี 1/2559 พิจารณาการซื้อและรับโอนกิจการ

ทั้งหมดของ CM 
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บริษัทจดทะเบียนท่ีใชอางอิง มีดังนี ้

รายชื่อ ช่ือยอ

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) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 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)

สินทรัพยรวม 1,012.58 2,257.77 3,437.03 569.01 667.40 1,822.79

หน้ีสินรวม 101.82 1,001.68 1,749.79 117.21 346.10 515.60

สวนของผูถอืหุนรวม 910.76 1,256.09 1,687.24 451.80 321.30 1,307.19

ที่มา :  ขอมูลจาก www.setsmart.com  
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ตารางสรุปขอมูลทางการเงินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง และบริษัท (FIRE) สําหรับงวด 6 เดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559  

 งวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 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

สินทรัพยรวม 1,062.07 2,206.80 3,327.29 527.64 832.99 2,169.18

หน้ีสินรวม 118.88 942.43 1,633.41 95.02 507.46 636.45

สวนของผูถอืหุนรวม 943.19 1,264.37 1,693.88 432.62 325.53 1,532.73

ที่มา :  ขอมูลจาก www.setsmart.com  

1)    วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach) 

การประเมินราคาหุนโดยวิธีนี้ เปนการประเมินโดยพิจารณามูลคาตามบัญชีของบริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 ซึ่งเทากับ 1.24 บาทตอหุน คูณกับคาเฉล่ียอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (P/BV) ของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย ในกลุมสินคาอุตสาหกรรม และกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง หมวดยอยวัสดุอุตสาหกรรมและ

เคร่ืองจักรที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกับบริษัท ยอนหลังในชวงเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นับต้ังแตวันที่ 2 

กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของ

บริษัทคร้ังที่ 1/2559 พิจารณาการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM  

คาเฉล่ีย P/BV ของบริษัทจดทะเบียนหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักรที่ใชอางอิง 

ชวงเวลา ASEFA CSS FIRE PHOL VTE คาเฉล่ีย 

คาเฉล่ียยอนหลัง 3 เดือน 2.67 2.48 1.86 2.10 1.57 2.14 

คาเฉล่ียยอนหลัง 6 เดือน 2.60 2.60 1.88 2.07 1.65 2.16 

คาเฉล่ียยอนหลัง 9 เดือน 2.62 2.76 1.85 1.96 1.52 2.14 

คาเฉล่ียยอนหลัง 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 ในการคํานวณคาเฉล่ีย P/BV ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรวมคาเฉล่ีย P/BV ของ ARROW เน่ืองจากมี

คาที่สูงและเบี่ยงเบนไปจากกลุมบริษัทจดทะเบียนท่ีใชอางอิงมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 3.81 - 3.97 เทา 
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สรุปการประเมินราคาหุนบริษัทตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี 

ชวงเวลา 
คาเฉล่ีย P/BV ของบริษัท

จดทะเบียนที่ใชอางอิง 

ราคาหุนบริษัท 

(บาทตอหุน) 

มูลคารวมของหุนที่ออก

ใหม (คํานวณโดยใช

จํานวนหุนเทากับ 234.50 

ลานหุน) 

(ลานบาท) 

 คาเฉล่ียยอนหลัง  3 เดือน 2.14 2.65 621.43 

 คาเฉล่ียยอนหลัง  6 เดือน 2.16 2.68 628.46 

 คาเฉล่ียยอนหลัง  9 เดือน 2.14 2.65 621.43 

 คาเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน 2.22 2.75 644.88 

การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้อางอิงจากคาเฉล่ียอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่ใช

อางอิงเปรียบเทียบกับฐานะการเงิน (มูลคาตามบัญชี) ของบริษัท ซึ่งเปนการคํานวณจากขอมูลในอดีต ณ ขณะใด

ขณะหนึ่ง (อางอิงขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) โดยไมไดคํานึงถึงแนวโนมผลประกอบการและความสามารถในการ

ทํากําไรของบริษัทในอนาคต 

 จากการประเมินตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี ไดราคาประเมินหุนของบริษัท เทากับ 2.65 - 2.75 

บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวมของหุนที่ออกเพื่อซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เทากับ 621.43 - 644.88 ลานบาท 

(คํานวณโดยใชจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการเทากับ 234.50 ลานหุน x ราคาประเมิน

หุนที่ 2.65 - 2.75 บาทตอหุน) โดยราคาหุนของบริษัทที่ประเมินไดสูงกวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระ

คาตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ 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

ต้ังแตไตรมาสที่ 3 ป 2558 - ไตรมาสที่ 2 ป 2559 (กําไรสุทธิยอนหลัง 4 ไตรมาสเทากับ 35.83 ลานบาท หรือกําไรสุทธิตอ

หุนเทากับ 0.10 บาท) คูณกับคาเฉล่ียอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (P/E) ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงยอนหลัง

ในชวงเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นับต้ังแตวันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทคร้ังท่ี 1/2559 พิจารณาการซ้ือและรับโอน

กิจการท้ังหมดของ CM สรุปไดดังนี้ 
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คาเฉล่ีย P/E ของบริษัทจดทะเบียนหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักรที่ใชอางอิง 

ชวงเวลา ARROW ASEFA CSS FIRE PHOL คาเฉล่ีย 

คาเฉล่ียยอนหลัง 3 เดือน 14.81 14.12 20.74 18.77 19.64 17.62 

คาเฉล่ียยอนหลัง 6 เดือน 14.42 14.50 19.80 18.67 19.56 17.39 

คาเฉล่ียยอนหลัง 9 เดือน 14.31 15.12 18.89 17.81 19.77 17.18 

คาเฉล่ียยอนหลัง 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 ในการคํานวณคาเฉล่ีย P/E ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรวมคาเฉล่ีย 

P/E ของ VTE เน่ืองจากมีผลขาดทุนสุทธิในบางไตรมาสของชวงเวลาที่อางอิง  

สรุปการประเมินราคาหุนบริษัทตามวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน 

ชวงเวลา 
คาเฉล่ีย P/E ของบริษัท

จดทะเบียนที่ใชอางอิง 

ราคาหุนบริษัท 

(บาทตอหุน) 

มูลคารวมของหุนที่ออก

ใหม (คํานวณโดยใช

จํานวนหุนเทากับ 234.50 

ลานหุน) 

(ลานบาท) 

 คาเฉล่ียยอนหลัง  3 เดือน 17.62 1.76 412.72 

 คาเฉล่ียยอนหลัง  6 เดือน 17.39 1.74 408.03 

 คาเฉล่ียยอนหลัง  9 เดือน 17.18 1.72 403.34 

 คาเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน 17.36 1.74 408.03 

การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้อางอิงจากคาเฉล่ียอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีใช

อางอิงเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานโดยใชขอมูลกําไรสุทธิ 12 เดือนยอนหลังของบริษัท ซึ่งสะทอนผลการดําเนินงาน

ในชวงเวลาปจุบันของบริษัท โดยไมไดคํานึงถึงแนวโนมผลประกอบการและความสามารถในการทํากําไรของกิจการใน

อนาคต 

 จากการประเมินตามวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน ไดราคาประเมินหุนของบริษัท เทากับ 1.72 - 1.76 

บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวมของหุนที่ออกเพื่อซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เทากับ 403.34 - 412.72 ลานบาท 

(คํานวณโดยใชจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการเทากับ 234.50 ลานหุน x ราคาประเมิน

หุนที่ 1.72 - 1.76 บาทตอหุน) โดยราคาหุนของบริษัทที่ประเมินไดตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระ
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คาตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ที่หุนละ 2.62 บาท เปนจํานวนเทากับ 0.86 - 0.90 บาทตอหุน 

มูลคารวม 201.67 - 211.05 ลานบาท หรือตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 32.82 - 34.35 ของราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน

ดังกลาว 

3) วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได และคาเส่ือมราคา (Enterprise 

Value to EBITDA Approach) 

การประเมินมูลคาตามวิธีนี้ เปนการประเมินโดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนท่ีใช

อางอิง คูณดวยกําไรกอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได และคาเส่ือมราคา (EBITDA) ของบริษัท หักดวยหน้ีที่มีภาระ

ดอกเบี้ย และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม และบวกดวยเงินสดของบริษัท โดยที่ EBITDA ของบริษัทยอนหลัง 4 ไตร

มาสลาสุดต้ังแตไตรมาสที่ 3 ป 2558 - ไตรมาสที่ 2 ป 2559 เทากับ 49.09 ลานบาท และ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

บริษัทมีเงินสด(รวมเงินฝากธนาคารและรายการเทียบเทาเงินสด) เทากับ 20.10 ลานบาท โดยบริษัทไมมีหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบ้ียและสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม ซึ่งคํานวณราคาหุนของบริษัทไดดังนี้ 

มูลคากิจการ (EV) ของบริษัท = คาเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนท่ีใชอางอิง x EBITDA  

โดยที่ มูลคากิจการ (EV)            = มูลคาหุนตามราคาตลาด + สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม + หนี้ที่มีภาระ
ดอกเบ้ีย - เงินสด 

มูลคาหุนตามราคาตลาด    = ราคาหุน x จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

ราคาหุนของบริษัท = [(คาเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง x  EBITDA) - สวนได
เสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย + เงินสด]  /  จํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวทั้งหมด  

คาเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักรที่ใชอางอิงที่ใชอางอิง 

ชวงเวลา ARROW ASEFA CSS FIRE PHOL คาเฉล่ีย 

คาเฉล่ียยอนหลัง 3 เดือน 11.01 10.32 13.18 16.95 12.84 12.86 

คาเฉล่ียยอนหลัง 6 เดือน 10.58 9.94 13.61 17.12 12.63 12.78 

คาเฉล่ียยอนหลัง 9 เดือน 10.19 9.79 14.02 16.59 12.02 12.52 

คาเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน 10.32 9.39 14.81 17.12 11.95 12.72 

หมายเหตุ  : ไมรวมคาเฉลี่ย EV/EBITDA ของ VTE 

ที่มา :  จากการคํานวณของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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ทั้งนี้ ในการคํานวณคาเฉล่ีย EV/EBITDA ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรวมคาเฉลี่ย EV/EBITDA ของ VTE 

เน่ืองจาก EBITDA มีผลขาดทุนสุทธิ  

สรุปการประเมินราคาหุนบริษัทตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคากิจการตอกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได 

และคาเส่ือมราคา 

ชวงเวลา 
คาเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษัท

จดทะเบียนที่ใชอางอิง 

ราคาหุนบริษัท 

(บาทตอหุน) 

มูลคารวมของหุนที่ออก

ใหม (คํานวณโดยใช

จํานวนหุนเทากับ 234.50 

ลานหุน) 

(ลานบาท) 

 คาเฉล่ียยอนหลัง  3 เดือน 12.86 1.86 436.17 

 คาเฉล่ียยอนหลัง  6 เดือน 12.78 1.85 433.83 

 คาเฉล่ียยอนหลัง  9 เดือน 12.52 1.81 424.45 

 คาเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน 12.72 1.84 431.48 

การประเมินราคาหุนดวยวิธีนี้คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรในชวง 12 เดือนยอนหลัง และฐานะทางการ

เงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 ของบริษัท โดยที่ไมไดคํานึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทํากําไรระยะยาวใน

อนาคตของบริษัท 

 จากการประเมินตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคากิจการตอกําไรกอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได และคาเส่ือม

ราคาไดราคาประเมินหุนของบริษัท เทากับ 1.81 - 1.86 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวมของหุนที่ออกเพ่ือซื้อและรับโอน

กิจการท้ังหมดของ CM เทากับ 424.45 - 436.17 ลานบาท (คํานวณโดยใชจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพ่ือชําระคาซื้อ

และรับโอนกิจการเทากับ 234.50 ลานหุน x ราคาประเมินหุนที่ 1.81 - 1.86 บาทตอหุน) โดยราคาหุนของบริษัทที่ประเมิน

ไดตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระคาตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ที่หุนละ 2.62 

บาท เปนจํานวนเทากับ 0.76 - 0.81 บาทตอหุน มูลคารวม 178.22 - 189.94 ลานบาท หรือตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 29.01 - 

30.92 ของราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 

ง) วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

  การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ ประเมินจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (มูลคาการซ้ือขายรวม / ปริมาณการ

ซื้อขายรวม) ของหุนของบริษัทท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ในอดีต ณ ชวงเวลาตางๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได

พิจารณาราคาตลาดยอนหลังในแตละชวงของระยะเวลา 1 ป นับจนถึงวันท่ี 2 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันทําการสุดทาย

กอนวันท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทคร้ังท่ี 1/2559 พิจารณาการซื้อ

และรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM สรุปไดดังนี้ 
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สรุปการประเมินราคาหุนบริษัท ตามวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด 

ชวงเวลา 

การซื้อขายเฉล่ียตอวัน 
ราคาตลาดถัวเฉล่ีย   

ถวงน้ําหนัก 

(บาทตอหุน) 

มูลคารวมของหุนที่ออกใหม  
(คํานวณโดยใชจํานวนหุน
เทากับ 234.50 ลานหุน) 

(ลานบาท) 

ปริมาณหุน 
(หุน) 

มูลคา  
(บาท) 

คาเฉล่ียยอนหลัง 3 เดือน 1,505,366  3,788,738  2.52 590.94  
คาเฉล่ียยอนหลัง 6 เดือน 1,162,724  2,932,168  2.52 590.94  
คาเฉล่ียยอนหลัง 9 เดือน 1,870,161  4,807,116  2.57 602.67  
คาเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน 1,688,863  4,432,705  2.62 614.39  

หมายเหตุ : ขอมูลจาก www.setsmart.com 

อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดพิจารณาราคาตลาดลาสุด ภายหลังที่มีการแจงมติคณะกรรมการ

บริษัทเก่ียวกับการเขาทํารายการดังกลาว เพ่ือประกอบในการประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ เน่ืองจากในชวงดังกลาวราคาหุน

ของบริษัทอาจไดรับผลกระทบภายหลังการเผยแพรขาวการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM และการออกและเสนอ

ขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้  

กราฟแสดงราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก และปริมาณการซื้อขายหุนของบริษัทยอนหลัง 1 ป 

 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาปริมาณหุนของบริษัทที่มีการซื้อขายในชวงเวลายอนหลัง 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 โดยมีปริมาณซ้ือขายรวมในระยะเวลายอนหลัง 12 เดือน เทากับ 412,082,528 หุน คิด
เปนรอยละ 117.74 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือไดวาหุนของบริษัทเปนหุนท่ีมีสภาพคลอง
พอสมควร ดังนั้น ราคาตลาดดังกลาวซ่ึงเปนราคาท่ีถูกกําหนดโดยอุปสงคและอุปทานของนักลงทุนที่มีตอหุนของบริษัท จึง
สามารถสะทอนถึงมูลคาหุนในขณะน้ันๆไดดีพอสมควร 
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 จากการประเมินตามวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด ไดราคาประเมินหุนของบริษัท เทากับ 2.52 - 2.62 บาทตอหุน 

คิดเปนมูลคารวมของหุนที่ออกเพื่อซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM เทากับ 590.94 - 614.39 ลานบาท (คํานวณโดย

ใชจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการเทากับ 234.50 ลานหุน x ราคาประเมินหุนที่ 2.52 - 

2.62 บาทตอหุน) โดยราคาหุนของบริษัทที่ประเมินไดตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระคาตอบแทนการซ้ือ

และรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ที่หุนละ 2.62 บาท เปนจํานวนเทากับ 0.00 - 0.10 บาทตอหุน มูลคารวม 0.00 - 23.45 

ลานบาท หรือตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 0.00 - 3.82 ของราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ทั้งนี้ ราคาประเมินหุนท่ี

อางอิงคาเฉล่ียของราคาตลาดยอนหลัง 12 เดือนที่หุนละ 2.62 บาทเปนราคาท่ีเทากับราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท 

นอกจากนี้ หากพิจารณาราคาตลาดเฉล่ียของหุนบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 15 วันทําการกอน

วันประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2559 เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2559 ซึ่งมีมติใหนําเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน

คร้ังที่ 1/2559 เพ่ืออนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้ ที่เทากับ 2.56 บาทตอหุนนั้น ราคาเสนอขายหุน

เพ่ิมทุนของบริษัทในคร้ังนี้ ที่เทากับ 2.62 บาทตอหุน เปนราคาที่ไมตํ่ากวาราคาตลาดดังกลาว  

จ) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ไดจากการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานที่คาด

วาจะไดรับในอนาคตจากการประมาณการทางการเงินของบริษัท ในระยะเวลาประมาณ 5 ป เร่ิมต้ังแตป 2559 จนถึงป 

2563 โดยมีสมมติฐานวาบริษัทยังคงดําเนินกิจการตอไปอยางตอเนื่อง (Going Concern Basis) และไมมีการ

เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานในอนาคต รวมถึงเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจและสถานการณในปจจุบัน

ของบริษัทที่ยังไมไดรวมผลประโยชนจากการรวมกัน (Synergy) จากการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทําประมาณการทางการเงินขึ้น โดยอางอิงขอมูลและสมมติฐานท่ีไดรับจาก

บริษัท รวมทั้งจากการศึกษาขอมูลหรืออัตราสวนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ขอมูลสถิติอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับ

การดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนการสัมภาษณผูบริหารของบริษัท 

สมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงินดังกลาวถูกกําหนดขึ้นภายใตสถานการณทางเศรษฐกิจใน

ปจจุบัน หากภาวะเศรษฐกิจและปจจัยภายนอกอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งสถานการณของ

บริษัทมีการเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากสมมติฐานที่กําหนดขึ้น มูลคาหุนของบริษัทท่ีประเมินไดตามวิธีนี้จะ

เปล่ียนแปลงไปดวยเชนกัน 

สมมติฐานหลักท่ีใชในการจัดทําประมาณการทางการเงิน มีดังนี้ 

บริษัทประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบ

สุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้งใหบริการงานติดต้ังระบบดับเพลิง   
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1. รายไดจากการขาย

รายไดจากการขายท่ีเกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการป 2559 -

2563 เปนดังนี้

ประมาณการรายไดจากการขายในป 2559 - 2563 ขยายตัวรอยละ 5 อางอิงอัตราการเติบโตเฉล่ียป 2556 - 

2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 การคาดการณอัตราการเติบโตดังกลาวภายใตสถานการณเศรษฐกิจในปจจุบัน

คาดวาจะมีความเปนไปได โดยอางอิงจากผลการดําเนินงานที่ผานมา และเปาหมายการเติบโตตามการประมาณการ

ยอดขายท่ีไดประเมินสภาพตลาดโดยฝายบริหารที่ไดจากการประเมินโดยสายงานขายของบริษัท ที่ผานมาบริษัทมีการ

ขยายตัวของรายไดจากการขายอยางตอเน่ือง แตในป 2558 รายไดจากการขายอาจปรับลดลงเล็กนอยจากงานขายสินคา

ระบบดับเพลิงที่ชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจและภาวะการณกอสรางโดยรวมของประเทศท่ีซบเซาลง อยางไรก็ตาม 

จากแผนงานของผูบริหารของบริษัท ในป 2558 บริษัทไดเร่ิมจัดต้ังฝายขายโครงการปโตรเคมีคอลขึ้นเพื่อเพิ่มชองทางการ

จําหนายผลิตภัณฑระบบปองกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก เชน จังหวัดระยอง จะเปนโอกาสใหบริษัทมี

ยอดขายเพิ่มขึ้นได 

2. รายไดอื่น

รายไดอื่นที่เกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการป 2559 - 2563 เปน

ดังนี ้

รายไดอื่น ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน กําไรจากการขายทรัพยสิน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขาย

หลักทรัพย รายไดจากการชดเชยประกันภัยสินคาและทรัพยสิน และรายไดจากการใหบริการงานดานสนับสนุน (เร่ิมต้ังแต

ป 2557 เปนตนไป) ประมาณการรายไดอื่นในป 2559 - 2563 ประมาณรอยละ 3 ของรายไดจากการขาย อางอิงสัดสวน

รายไดอื่นตอรายไดจากการขายเฉล่ียในป 2557 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 โดยไมรวมคาเฉล่ียของป 2556 

เนื่องจากสัดสวนรายไดอื่นในปดังกลาวบริษัทยังไมไดใหบริการงานสนับสนุน 

เกิดขึ้นจรงิ ประมาณการ 

(หนวย : ลาน

บาท) 
2556 2557 2558 

ม.ค. - มิ.ย. 

2559 
2559 2560 2561 2562 2563 

รายไดจากการขาย 518.61 572.04 567.54 282.34 595.92 625.71 657.00 689.85 724.34

เกิดขึ้นจริง ประมาณการ 

(หนวย : ลานบาท) 

2556 2557 2558 ม.ค. -

มิ.ย. 2559 

2559 2560 2561 2562 2563

รายไดอื่น 2.65 11.39 15.41 9.59 17.88 18.77 19.71 20.70 21.73
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3. ตนทุนขาย 

ตนทุนขายท่ีเกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการป 2559 - 2563 เปนดังนี ้

ตนทุนขายเปนตนทุนสินคาที่ซื้อมาเพื่อจําหนาย โดยประมาณการตนทุนขายในป 2559 - 2563 เทากับรอยละ 

74.52 อางอิงสัดสวนตนทุนขายเฉล่ียในป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 หรือมีประมาณการอัตรากําไร

ขั้นตนประมาณรอยละ 25.48 

4. คาใชจายในการขายและบริหาร 

คาใชจายในการขายและบริหารท่ีเกิดขึ้นจริงป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 และประมาณการ

ป 2559 - 2563 เปนดังนี้ 

- ประมาณการคาใชจายในการขาย ไดแก เงินเดือนพนักงานขาย คาคอมมิชช่ัน คาขนสง และอื่นๆ เปนตน         
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการโดยอางอิงสัดสวนคาใชจายในการขายแตละประเภทดังกลาวตอรายไดจากการ
ขายเฉล่ียในป 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 อางอิงอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉล่ียโดยทั่วไป สําหรับคาใชจายในการบริหารอื่นที่เปนคาใชจายผันแปร เชน 
คาเชา และคาใชจายอื่นๆ ประมาณการโดยอางอิงสัดสวนคาใชจายในการบริหารแตละประเภทดังกลาวตอรายไดจากการ
ขายเฉล่ียในป 2556 - 2558 และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 ซึ่งเทากับรอยละ 1.50 และรอยละ 2.80 ของรายไดจากการ
ขาย ตามลําดับ 

 เกิดขึ้นจรงิ ประมาณการ 

(หนวย : ลาน

บาท) 

2556 2557 2558 ม.ค. -

มิ.ย. 

2559 

2559 2560 2561 2562 2563

ตนทุนขาย 369.86 422.05 425.79 220.15 444.10 466.30  489.62  514.10 539.80 

อัตรากําไรข้ันตน  28.68% 26.22% 24.98% 22.03% 25.48% 25.48% 25.48% 25.48% 25.48%

 เกิดขึ้นจรงิ ประมาณการ

(หนวย : ลานบาท) 

2556 2557 2558 ม.ค. - มิ.ย. 

2559 

2559 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 

สัดสวนคาใชจายในการขายและ

บริหารตอรายไดรวม 14.25% 14.36% 17.25% 17.81% 16.05% 16.19% 16.44% 16.67% 16.90% 
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ทั้งน้ีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2558 ปรับเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสรางเงินเดือน

พนักงาน และมีการเพ่ิมอัตราพนักงาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของบริษัท 

5. คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 

คาเส่ือมราคาสินทรัพยที่มีตัวตนและคาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน ตัดคาเส่ือมและตัดจําหนายตามวิธี

เสนตรงตลอดอายุของทรัพยสินตามนโยบายการบัญชี 

6. ภาษีเงินได 

ประมาณการอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับรอยละ 20 ของกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 

7. เงินทุนหมุนเวียน 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย   81 วัน 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย   93 วัน 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย   73 วัน 

ประมาณการระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย และระยะเวลาชําระหน้ีเฉล่ีย อางอิงจาก

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย และระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ียที่เกิดขึ้นจริงในป 2556 - 2558 

และงวด 6 เดือนแรกของป 2559 

8. คาใชจายลงทุน 

ประมาณการ 

(หนวย : ลานบาท) 2559 2560 2561 2562 2563

คาใชจายลงทุน* 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

หมายเหตุ :  * ประมาณการคาใชจายลงทุนในป 2559 เทากับ 5.00 ลานบาท ทั้งน้ี สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2559 

บริษัทมีคาใชจายลงทุนแลวประมาณ 3.33 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนเพ่ิมในโปรแกรม

คอมพิวเตอร และประมาณการคาใชจายลงทุนสวนท่ีเหลือสําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2559 จํานวน 

1.67 ลานบาท 

ประมาณการคาใชจายลงทุนในป 2559 - 2563 เพื่อลงทุนจัดซ้ือวัสดุอุปกรณสํานักงานเพื่อใชเปล่ียนแทน

ทรัพยสินที่ชํารุดปละ 5 ลานบาท 
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9. มูลคาสุดทาย (Terminal Value) 

อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดต้ังแตป 2563 เปนตนไป ซึ่งเปนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานภาย

หลังจากระยะเวลาประมาณการ กําหนดใหเทากับรอยละ 1 โดยมีสมมติฐานวาบริษัทมีการดําเนินธุรกิจตอไป

อยางตอเนื่องและมีการเติบโตเล็กนอย ซึ่งเปนการประมาณการตามหลักความระมัดระวัง (Conservative 

Basis) 

10. อัตราสวนลด 

อัตราสวนลดที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวากิจการจะสามารถทําไดในอนาคต

เทากับรอยละ 10.95 อางอิงอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Cost of Equity : Ke) เน่ืองจากบริษัทไมมีภาระ

หนี้สินที่มีดอกเบ้ีย โดยหนี้สินสวนใหญเปนหนี้สินหมุนเวียนท่ีใชในการดําเนินธุรกิจ  

สูตรการคํานวณ Ke มีดังนี้ 

Ke  = Rf + (Rm – Rf)  

โดยที่ Risk Free Rate (Rf) อางอิงจากอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของการเสนอซื้อ (Bid Yield) ของ             

  พันธบัตรรัฐบาลท่ีมีอายุคงเหลือ 25 ป ณ วันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งเปน            

        ชวงเวลาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินราคาหุนของบริษัท ซึ่งมีคา                            

  เทากับรอยละ 2.72 (ขอมูลจาก www.thaibma.or.th)  

  Beta () คาความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยเปรียบเทียบกับ

 ราคา ปดของหุนบริษัทยอนหลัง 3 ป ซึ่งมีคาเทากับ 1.09 (นับยอนหลังจากวันที่ 2 

  กันยายน 2559 ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินราคาหุน

  ของบริษัท) 

  Rm อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเฉล่ียยอนหลังประมาณ 

  25 ป ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีสะทอนภาวะการลงทุนในชวงเวลาตางๆ ไดดีกวาการ

  ใชขอมูลในระยะส้ัน (ขอมูลจาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ต้ังแตป 

  (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 

  2556 2557 2558 

ม.ค. -

มิ.ย. 

2559 2559 2560 2561 2562 2563 

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

กําไรข้ันตน 148.76 149.99 141.75 62.19 151.82 159.41 167.38 175.75 184.53

รายไดอื่น 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

กําไรกอนตนทนุทางการเงิน

และคาใชจายภาษีเงินได  77.10 77.60 56.61 19.77 71.21 73.81 75.84 77.97 80.19 

ตนทุนทางการเงิน  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

 

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดของบริษัท  

(หนวย : ลานบาท)  2559 2560 2561 2562 2563

รวม 
(ก.ค. -

ธ.ค.) 

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได (EBIT)  51.44 73.81 75.84 77.97 80.19 

หัก คาใชจายภาษีเงินได  (10.29) (14.76) (15.17) (15.59) (16.04) 

บวก คาเส่ือมราคา  1.54 4.10 5.10 6.10 7.10 

หัก คาใชจายในการลงทุน  (1.67) (5.00) (5.00) (5.00) (5.00) 

บวก/หกั เงินทุนหมุนเวียน  4.09 (7.96) (8.36) (8.78) (9.22) 

กระแสเงินสดของกิจการ (Free Cash flow to Firm)  45.11 50.19 52.41 54.70 57.03 

Terminal Value  578.97 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของบริษัท  43.58 43.69 41.13 38.69 36.36 

มูลคาปจจุบันของ Terminal Value  369.08 
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(หนวย : ลานบาท)  2559 2560 2561 2562 2563

รวม 
(ก.ค. -

ธ.ค.) 

รวมมูลคาปจจบุันของกระแสเงินสดของบริษัท 572.52

บวก เงินสด เงนิฝากธนาคารและ

รายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 20.10 

บวก เงินทุนชั่วคราว ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 221.65

กระแสเงินสดของผูถือหุน 814.27

จํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด (ลานหุน) 350.00

ราคาหุนของบริษัท (บาทตอหุน) 2.33 

จากประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของบริษัทที่คาดวาจะทําไดในอนาคต และใชอัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Ke) 

ที่คํานวณไดซึ่งเทากับรอยละ 10.95 เปนอัตราสวนลด (Discount Rate) ในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด

ดังกลาว ไดราคาประเมินหุนของบริษัทเทากับ 2.33 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวมของหุนที่ออกเพื่อซ้ือและรับโอนกิจการ

ทั้งหมดของ CM เทากับ 546.39 ลานบาท (คํานวณโดยใชจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกเพื่อชําระคาซ้ือและรับโอน

กิจการเทากับ 234.50 ลานหุน x ราคาประเมินหุนที่ 2.33 บาทตอหุน) โดยราคาหุนของบริษัทที่ประเมินไดตํ่ากวาราคา

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระเปนคาตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่หุนละ 2.62 บาท เปน

จํานวนเทากับ 0.29 บาทตอหุน มูลคารวม 68.00 ลานบาท หรือตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 11.07 ของราคาเสนอขายหุนสามัญ

เพ่ิมทุนดังกลาว 

นอกจากน้ีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) จากการเปล่ียนแปลงของ

ประมาณการทางการเงินที่มีตอราคาหุนที่ประเมินไดขางตน โดยการปรับเพิ่ม/ลด อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Ke) รอยละ 

1 จากกรณีพื้นฐาน (Base Case) ซึ่งสะทอนปจจัยการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสดสุทธิของผูถือหุน ทั้งในกรณีดีกวาคาดการณ (Best Case) ซึ่งตองการอัตราผลตอบแทนลดลง หรือกรณี

เลวรายกวาคาดการณ (Worst Case) ซึ่งตองการอัตราผลตอบแทนสูงขึ้น สรุปไดดังนี้ 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Ke)

 

ราคาประเมินหุน

ของบริษัท 

(บาทตอหุน) 

มูลคารวมของหุนที่ออกใหม (คาํนวณ

โดยใชจํานวนหุนเทากับ 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 คิดเปนมูลคารวมของหุนที่ออกเพ่ือซ้ือและ

รับโอนกิจการท้ังหมดของ CM เทากับ 511.21 - 586.25 ลานบาท (คํานวณโดยใชจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อชําระ

คาซื้อและรับโอนกิจการเทากับ 234.50 ลานหุน x ราคาประเมินหุนที่ 2.18 - 2.50 บาทตอหุน) โดยราคาหุนของบริษัทที่ได

จากการวิเคราะหความไวดังกลาวตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระเปนคาตอบแทนการซ้ือและรับโอน

กิจการทั้งหมดของ CM ที่หุนละ 2.62 บาท เปนจํานวนเทากับ 0.12 - 0.44 บาทตอหุน มูลคารวม 28.14 - 103.18 ลาน

บาท หรือตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 4.58 - 16.79 ของราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การประเมินราคาหุนของบริษัทโดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด

สุทธิ มีความเหมาะสมมากกวาการประเมินโดยวิธีอื่น เนื่องจากเปนวิธีที่คํานึงถึงการดําเนินธุรกิจและการทํากําไรของ

บริษัทในอนาคต ซึ่งเปนการคํานวณโดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิโดยรวมของบริษัท

ที่คาดวาจะไดรับในอนาคต ตามการคาดการณและแผนงานการดําเนินงานในอนาคตของผูบริหาร ภายใตสมมติฐานการ

ดําเนินงานตางๆท่ีไดพิจารณาอยางรอบคอบโดยคํานึงถึงแนวโนมภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม  

ตารางสรุปเปรียบเทียบราคาประเมินหุนของบริษัทกับราคาเขาทํารายการ1/

วิธีการประเมินราคาหุน 

ราคาประเมิน ราคาเขาทํา

รายการ1/ 

(ลาน

บาท) 

มูลคารวมของหุนที่ออกใหม

ตามราคาประเมิน (ตํ่ากวา) / 

สูงกวาราคาเขาทํารายการ 

ตอหุน 

(บาทตอหุน) 

มูลคารวม

ของหุนทีอ่อกใหม

(ลานบาท) 

ลานบาท รอยละ 

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. วิธีเปรียบเทียบกบัอัตราสวนในตลาด
3.1 วิธอีัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญช ี 2.65 - 2.75 621.43 - 644.88 614.39 7.04 - 30.49 1.15 - 4.96

3.2 วิธอีัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน 1.72 - 1.76 403.34 - 412.72 614.39 (201.67 - 211.05) (32.82 - 34.35)

3.3 วิธอีัตราสวนมูลคากิจการตอกาํไรกอน 

ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสือ่มราคา 

1.81 - 1.86 424.45 - 436.17 614.39 (178.22 - 189.94) (29.01 - 30.92)

4. วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด 2.52 - 2.62 590.94 - 614.39 614.39 (23.45) - 0.00 (3.82) - 0.00

5. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
5.1  กรณีพ้ืนฐาน (Base Case) 2.33 546.39 614.39 (68.00) (11.07)

5.2  กรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity 

Analysis) 

2.18 - 2.50 511.21 - 586.25 614.39 (28.14 - 103.18) (4.58 - 16.79)
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หมายเหตุ :  1/  มูลคาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM เทากับ 614.39 ลานบาท โดยบริษัทจะชําระคาซื้อและโอนกิจการดวย

หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุนสามัญเพ่ิม

ทุนเทากับ 0.67 ของจํานวนหุนท่ีชําระแลวท้ังหมดของบริษัท โดยกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ี 2.62 บาทตอ

หุน 

ทั้งน้ี การประเมินราคาหุนในแตละวิธีมีขอดี และขอดอยแตกตางกัน ซึ่งสะทอนถึงมูลคาที่เหมาะสมในการ

ประเมินราคาหุนในแตละวิธี ดังนี้ 

1) วิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach) สะทอนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง และมูลคา
ทรัพยสิน หน้ีสิน ตามท่ีไดบันทึกบัญชีไว โดยไมไดสะทอนมูลคาตลาดท่ีแทจริงของสินทรัพย รวมท้ังยังไมไดคํานึงถึงผล
ประกอบการและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในอนาคต  

2) วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) สะทอนมูลคาที่แทจริงของสินทรัพย
สุทธิไดมากกวาวิธีมูลคาหุนตามบัญชี โดยไดปรับปรุงมูลคาเงินลงทุนชั่วคราวเพื่อใหไดมูลคายุติธรรมท่ีใกลเคียงกับ
ปจจุบันมากที่สุด อยางไรก็ตาม วิธีนี้ไมไดคํานึงถึงผลประกอบการและศักยภาพในการแขงขันของบริษัทในอนาคตและ
ไมไดคํานึงถึงแนวโนมของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม  

3) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด (Market Comparable Approach)

3.1) วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach) สะทอนถึงฐานะการเงินขณะใด
ขณะหน่ึง โดยเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง โดยไมไดคํานึงถึงความสามารถ
ในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต 

3.2)  วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio Approach) ถึงแมจะเปนวิธีที่ไดคํานึงถึง
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจที่ใชอางอิง แตก็เปนเพียงการประเมินจากกําไรในระยะส้ันเทานั้น โดยไมไดสะทอนถึง
ความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของบริษัทระยะยาวในอนาคต 

3.3) วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเส่ือมราคา (Enterprise value to 
EBITDA Approach) คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท และฐานะการเงิน ณ งวดลาสุด โดยเปรียบเทียบกับ
คาเฉล่ียของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจท่ีใชอางอิง 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
กระแสเงินสดสุทธิโดยรวมของกิจการท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคต ภายใตสมมติฐานการดําเนินงานตามแผนงานของบริษัท
ที่มีอยูในปจจุบัน การคาดการณแนวโนมในอนาคต โดยคํานึงถึงแนวโนมภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวมท่ี
เก่ียวของ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาวิธีที่เหมาะสมในการนํามาใชประเมินมูลคาหุนของบริษัท คือ วิธีมูลคา

ปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ โดยราคาหุนของบริษัทที่ไดจากการประเมินในกรณีพื้นฐาน (Base Case) เทากับ 2.33 

บาทตอหุน และในกรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) เทากับ 2.18 - 2.50 บาทตอหุน  

ทั้งนี้ จากการพิจารณาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทท่ีเทากับ 2.62 บาทตอหุน เปรียบเทียบกับ

ราคาประเมินหุนท่ีเหมาะสมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะเห็นวาราคา

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนสูงกวาราคาประเมินหุนตามวิธีดังกลาวทั้งกรณีพื้นฐาน (Base Case) และกรณีวิเคราะหความ

ไว (Sensitivity Analysis)  

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแก CM ที่หุนละ 

2.62 บาท มูลคารวม 614.39 ลานบาท เปนราคาที่เหมาะสม 

4.2 สรุปราคาประเมินสินทรัพยที่จะไดมา และราคาประเมินมูลคาหุนของบริษัทที่ออกเพ่ือชําระเปนคาซื้อและ
รับโอนกิจการทั้งหมดของ CM 

จากการประเมินมูลคากิจการของ CM และการประเมินราคาหุนสามัญของบริษัทที่ออกเพื่อชําระคาตอบแทนใน

การเขาลงทุน สรุปการประเมินราคาโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดดังนี้ 
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ราคาที่กําหนด

เปนราคาซื้อขาย 

ราคาประเมินโดย

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ* 

มูลคารวมตามราคาประเมิน (ต่ํากวา)/สูง

กวาราคาที่กําหนดเปนราคาซื้อขาย 

ราคาหุน 

(บาทตอหุน) 

มูลคารวม 

(ลานบาท)

ราคาหุน 

(บาทตอหุน) 

มูลคารวม 

(ลานบาท) 
ลานบาท รอยละ 

สินทรัพยที่ไดมา  

-  กิจการทั้งหมดของ CM 

 614.39 681.89

(Base Case) 

67.50 10.99

596.00 - 798.28

(Sensitivity 

Analysis) 

(18.39) - 183.89 (2.99) - 29.93

สิ่งตอบแทนคาซื้อสินทรัพย 

-  หุนสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัทจํานวน 234.50 

ลานหุน 

2.62 614.39 2.33

(Base Case) 

546.39

(Base Case) 

(68.00) (11.07)

2.18 - 2.50

(Sensitivity 

Analysis) 

511.21 - 586.25

(Sensitivity 

Analysis) 

(28.14 - 103.18) (4.58 - 16.79)

หมายเหตุ : * ราคาประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระโดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (DCF) 

4.3 ความเปนธรรมของเงื่อนไขการเขาทํารายการ 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความเปนธรรมของเงื่อนไขการเขาทํารายการจากขอมูลที่ปรากฏในมติที่

ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สารสนเทศรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทในการซ้ือและ

รับโอนกิจการท้ังหมดของ CM และสัญญาโอนกิจการท้ังหมดของ CM มีเง่ือนไขการซ้ือขายท่ีมีแนวทางเปนการปฏิบัติ

โดยทั่วไป ไดแก การไดรับอนุมัติใหเขาทํารายการจากที่ประชุมผูถือหุนของท้ังบริษัท และ CM  การไดรับอนุมัติจากตลาด

หลักทรัพยในการรับหลักทรัพยใหม การไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกบุคคลใน

วงจํากัด คือ CM และการไดรับความยินยอมจากสถาบันการเงินที่ใหวงเงินสินเชื่อแกบริษัท ใหบริษัทเขาทํารายการได เปน

ตน รวมทั้งเงื่อนไขบังคับกอนที่สําคัญที่กําหนดใหตองปฏิบัติกอนเขาทํารายการ เปนเง่ือนไขตามกฎหมายหรือเงื่อนไข

ปฏิบัติของการซ้ือและรับโอนกิจการโดยทั่วไป  นอกจากนี้ การเพิ่มจํานวนกรรมการใหม 3 ทาน (จากเดิม 7 ทาน เปน 10 

ทาน) ประกอบดวยกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 2 ทาน (ซึ่งปจจุบันเปนกรรมการและผูบริหารของ CM และ 

QIIS ตามลําดับ) และกรรมการอิสระ 1 ทาน (ซึ่งปจจุบันเปนกรรมการอิสระของ CM) มีความเหมาะสม เน่ืองจากเปน

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณในธุรกิจเปนอยางดี และเพ่ือใหการบริหารจัดการกิจการที่รับโอนมามีความ

ตอเน่ืองราบรื่น ตลอดจนการเพิ่มจํานวนกรรมการอิสระ เปนไปเพื่อการถวงดุลอํานาจ และเปนไปตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีเห็นวา เง่ือนไขในการเขาทํารายการของบริษัทในคร้ังมีความเหมาะสม 
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5. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

การซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM และ QIIS ทําใหบริษัทจะมีธุรกิจที่หลากหลายเพิ่มขึ้นทันที และเปน

การลงทุนในกิจการท่ีมีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในธุรกิจเปนเวลานาน รวมท้ังกิจการของ CM และ 

QIIS  เปนกิจการที่มีเสถียรภาพดานรายไดและมีกําไรอยางตอเนื่อง บริษัทจะมีผลิตภัณฑในกลุมวิศวกรรมอาคารท่ีครบ

วงจรมากขึ้น มีฐานลูกคาเพิ่มขึ้นทันทีและกระจายไปในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งชวยเพิ่มโอกาสการขยายตลาดท้ังใน

และตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทจะมีฐานะการเงินท่ีแข็งแกรงขึ้น มีขนาดธุรกิจใหญขึ้นท้ังในดาน

สินทรัพย ทุน มูลคาตลาด รายได และกําไรสุทธิ อีกท้ังยังสามารถกระจายความเส่ียงจากธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น ลด

ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ลดคาใชจายในการดําเนินงานบางสวนจากการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อ

ประโยชนสูงสุด ซึ่งจะชวยเพิ่มความแข็งแกรงและศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจใหกับบริษัท ตลอดจนสรางโอกาสใน

การเพ่ิมมูลคาจากการรวมธุรกิจ (Synergy) และการเจริญเติบโตอยางย่ังยืนในอนาคต  

บริษัทจะไดรับประโยชนจากการไดรับผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ มีความพรอม และ

ประสบการณในการดําเนินธุรกิจของ CM และ QIIS ที่มีทีมผูบริหารและเจาหนาที่ที่มีความรู ความสามารถ ความ

เช่ียวชาญในธุรกิจมาเปนเวลานาน บริษัทจะมีรายได กําไรสุทธิ และขนาดธุรกิจเพิ่มขึ้นทันที เนื่องจากบริษัทสามารถนํา

รายไดและผลการดําเนินงานของ CM และ QIIS มาเปนของบริษัทไดทันที ซึ่งที่ผานมา CM และ QIIS มีกิจการท่ีม่ันคง มี

กําไรจากการดําเนินงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งบริษัทจะมีขนาดของสินทรัพยและทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการรวมฐานะการเงินของ 

CM และ บริษัทยอยเขามาในบริษัท และมีมูลคาตลาดของหุน (Market Capitalization) เพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน นอกจากนี้ 

การรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM และ QIIS จะทําใหบริษัทสามารถขยายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑใหหลากหลายมาก

ขึ้นในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว บริษัทจะมีผลิตภัณฑในกลุมวิศวกรรมอาคารท่ีหลากหลาย ไดแก ผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง 

ปรับอากาศ สุขาภิบาล และระบบทําความเย็น ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรมากขึ้น ชวย

กระจายความเส่ียง ลดการพึ่งพิงกลุมธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง ชวยสรางความสามารถในการแขงขันได

อยางมีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถขยายธุรกิจไดทันทีและรวดเร็วกวาการเร่ิมลงทุนใหมดวยตัวเองท่ีจะตองใชเวลา 

ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกคาเพิ่มขึ้นจากการแลกเปล่ียนฐานขอมูลของลูกคาระหวางกัน หรือขยายกลุม

สินคาของ CM กับ QIIS กับกลุมลูกคาปจจุบันของบริษัท  และการขายผลิตภัณฑแบบองครวมท่ีเช่ือมโยงสอดคลองกับ

ความตองการของลูกคาเพื่อนําเสนอสินคาที่หลากหลายเก่ียวเนื่องกันใหแกลูกคาไดอยางครบวงจรมากขึ้น สรางโอกาสใน

การขยายตลาดในตางประเทศมากข้ึน ลดคาใชจายในการดําเนินงานบางสวนจากการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประโยชนสูงสุด และการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชําระคาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ไมทําใหผูถือ

หุนเดิมไดรับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน เน่ืองจากราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวสูงกวาราคาตลาดถัว

เฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนบริษัทท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 15 วันทําการกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให

เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหบริษัทซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM (วันท่ี 15 สิงหาคม - 2 

กันยายน 2559) ที่เทากับ 2.56 บาทตอหุน 
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อยางไรก็ตาม การเขาทํารายการในคร้ังน้ีมีขอดอย คือ ผูถือหุนเดิมโดยท่ัวไปของบริษัทจะมีสัดสวนการถือหุน

ลดลงเทากับรอยละ 40.12 จากการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234.50 ลานหุน จัดสรรเปนการเฉพาะเจาะจง

ใหแก CM เพ่ือชําระเปนคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แทนการชําระดวยเงินสด แตทั้งนี้จะไมมีผลกระทบตอ

การลดลงของสวนแบงกําไร เน่ืองจากกําไรสุทธิตอหุนหลังเพิ่มทุนและรับโอนกิจการ(อางอิงตามงบการเงินรวมเสมือนของ

บริษัท) มีมูลคาสูงกวากําไรสุทธิตอหุนกอนเพิ่มทุนและรับโอนกิจการ รวมทั้งจะไมมีผลกระทบตอการลดลงของราคาหุน 

เนื่องจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนไมมีสวนลดจากราคาตลาด นอกจากน้ี บริษัทอาจมีความเส่ียงจากผลการ

ดําเนินงานของ CM และ QIIS ภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการไมเปนไปตามที่คาดการณไว อาจทําใหผลตอบแทนจาก

การลงทุนที่บริษัทจะไดรับจริงลดลงจากที่ไดคาดหวังไว มีความเส่ียงที่เงื่อนไขบังคับกอนการทํารายการไมบรรลุผลสําเร็จ 

อาจทําใหบริษัทตองจายคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการเขาทํารายการโดยสูญเปลา บริษัทอาจมีความเส่ียงดานพนักงานจาก

ปจจัยตางๆ อาทิ ความแตกตางดานการบริหารจัดการ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมองคกรที่อาจสงผลให

ประสิทธิภาพการดําเนินงานลดลง หรืออาจมีคาใชจายเพิ่มขึ้นเพื่อการแกไขปรับปรุงในเร่ืองตางๆ ซึ่งรวมถึงขอตกลงการ

จางงาน ขอบังคับการทํางาน สวัสดิการสําหรับพนักงานท่ีรับโอนมาตองไมดอยไปกวาเดิม เปนตน รวมทั้งบริษัทจะมี

รายการระหวางกันเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากสิทธิภายใตสัญญาเชาท่ีรับโอนมาจาก CM และ QIIS นอกจากนี้ บริษัทจะมีคา

ความนิยมที่เกิดขึ้นจากการเขาทํารายการ ซึ่งหากในอนาคตผลประกอบการของ CM และ QIIS ไมเปนไปตามที่ได

คาดการณไว อาจสงผลใหบริษัทมีภาระคาใชจายในการต้ังสํารองคาเผ่ือการดอยคาของคาความนิยมดังกลาวในภายหลัง 

ซึ่งจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได 

หากพิจารณาความเหมาะสมของราคาสินทรัพยที่ไดมา คือ ราคาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีที่เหมาะสมในการนํามาใชประเมินมูลคากิจการของ CM คือ วิธีมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสดสุทธิ โดยมูลคากิจการของ CM ที่ประเมินดวยวิธีดังกลาวเทากับ 681.89 ลานบาท สูงกวาราคาซ้ือและรับ

โอนกิจการท้ังหมดของ CM ที่ 614.39 ลานบาท เปนจํานวน 67.50 ลานบาท หรือสูงกวาคิดเปนรอยละ 10.99 ของราคา

ซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM และในกรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) มีมูลคารวมเทากับ 596.00 - 

798.28 ลานบาท ซึ่ง (ตํ่ากวา)/สูงกวาราคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM เปนจํานวน (18.39) - 183.89 ลานบาท 

หรือ (ตํ่ากวา)/สูงกวาคิดเปนรอยละ (2.99) - 29.93 ของราคาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ดังกลาว ดังนั้น ราคา

ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ในมูลคารวม 614.39 ลานบาท มีความเหมาะสม โดยเปนราคาที่ตํ่ากวาราคา

ประเมินในกรณีพื้นฐาน และมีราคาอยูในชวงของราคาประเมินในกรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ที่ไดจาก

การประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกลาวขางตน  

สําหรับความเหมาะสมของมูลคาส่ิงตอบแทน คือ หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234.50 ลานหุน ในราคา

เสนอขายหุนละ 2.62 บาท ซึ่งบริษัทออกใหเพื่อชําระคาซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM นั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระมีความเห็นวา วิธีที่เหมาะสมในการนํามาใชประเมินราคาหุนของบริษัท คือ วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ 

โดยราคาหุนของบริษัทที่ไดจากการประเมินในกรณีฐาน (Base Case) เทากับ 2.33 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวมของหุนที่
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ออกเพื่อซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM เทากับ 546.39 ลานบาท ตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระ
เปนคาตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM ที่หุนละ 2.62 บาท เปนจํานวนเทากับ 0.29 บาทตอหุน มูลคา
รวม 68.00 ลานบาท หรือตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 11.07 และในกรณีวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ราคาหุนของ
บริษัทที่ประเมินไดเทากับ 2.18 - 2.50 บาทตอหุน คิดเปนมูลคาหุนที่ออกเพื่อซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ CM เทากับ 
511.21 - 586.25 ลานบาท ซึ่งตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเปนจํานวนเทากับ 0.12 - 0.44 บาทตอหุน 
มูลคารวม 28.14 - 103.18 ลานบาท หรือตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 4.58 - 16.79 ของราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาว ดังนั้น ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทมีความเหมาะสม โดยเปนราคาที่สูงกวาราคายุติธรรมที่ไดจากการ
ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกลาวขางตน  

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ที่ตองอยูภายใต
เง่ือนไขที่สําคัญภายใตสัญญาโอนกิจการ ไดแก ราคาซ้ือขาย และการชําระคาตอบแทน มีความเปนธรรมและเปนไปตาม
หลักเกณฑการประเมินมูลคายุติธรรมภายใตสมมติฐานผลการดําเนินงานในอดีต และศักยภาพการเติบโตของกําไรใน
อนาคต รวมทั้งเงื่อนไขบังคับกอนที่สําคัญที่กําหนดใหตองปฏิบัติกอนเขาทํารายการ เปนเงื่อนไขตามกฎหมายหรือเง่ือนไข
ปฏิบัติของการซ้ือและรับโอนกิจการโดยทั่วไป  นอกจากนี้ การเพิ่มจํานวนกรรมการใหม 3 ทาน (จากเดิม 7 ทาน เปน 10 
ทาน) ประกอบดวยกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 2 ทาน (ซึ่งปจจุบันเปนกรรมการและผูบริหารของ CM และ 
QIIS ตามลําดับ) และกรรมการอิสระ 1 ทาน (ซึ่งปจจุบันเปนกรรมการอิสระของ CM) มีความเหมาะสม เน่ืองจากเปน
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณในธุรกิจเปนอยางดี และเพ่ือใหการบริหารจัดการกิจการที่รับโอนมามีความ
ตอเน่ืองราบรื่น ตลอดจนการเพิ่มจํานวนกรรมการอิสระ เปนไปเพื่อการถวงดุลอํานาจ และเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีที่จะตองมีการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีเห็นวา 
เง่ือนไขในการเขาทํารายการของบริษัทในคร้ังนี้มีความเหมาะสม ประกอบกับ บริษัทมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑการรับ
หลักทรัพยใหมที่สําคัญ อันไดแก คุณสมบัติของหุนสามัญ ทุนชําระแลว การกระจายการถือหุนรายยอย ผลการดําเนินงาน 
และฐานะการเงิน การบริหารงาน การกํากับดูแลและการควบคุมภายใน ความขัดแยงทางผลประโยชน งบการเงินและ
ผูสอบบัญชี และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนตน   

จากที่กลาวมาขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการ
ในครั้งนี้ ประกอบกับการทํารายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม ดังนั้น ผูถือหุนควร
ลงมติเห็นชอบในการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกันในคร้ังนี้  

การพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติการเขาทํารายการตางๆ ในคร้ังน้ี ผูถือหุนของบริษัทสามารถพิจารณาไดจาก
เหตุผลและความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตามรายละเอียดในรายงานฉบับนี้ 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”) จดทะเบียนจัดต้ังขึ้น เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 

ในนาม “บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลานบาท โดยกลุมชาญณรงค และคุณวิรัฐ สุขชัย บริษัท

เร่ิมตนจากการเปนสวนหนึ่งของบริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด (“หาญ”)8 ตอมาภายหลังปรับโครงสรางการบริหารงาน

แบบครอบครัวสูการบริหารงานแบบมืออาชีพ จึงไดจัดต้ังบริษัทขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลว

และอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ  และใหบริการงานโครงการติดต้ังระบบ

ดับเพลิง ตอมาในป 2546 บริษัทไดเร่ิมขยายกิจการ โดยเพิ่มแผนกงานขายโครงการ ซึ่งใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ 

และติดต้ังระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบดับเพลิงดวยน้ํา ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิง

อัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเช่ียวชาญ  

เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และไดจดทะเบียนกับ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน “ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)” เม่ือวันที่ 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 ซึ่งในจํานวนน้ี เปนตราสินคาที่บริษัทไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนาย 18 ตราสินคา โดยเปนตัวแทน

จําหนายสินคารายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยใหกับผูผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินคา และผูผลิต

จากราชอาณาจักรสเปนอีก 1 ราย และเปนตัวแทนจําหนายสินคาในประเทศไทยรายหน่ึงจากจํานวนตัวแทนหลายรายใน

ตลาดของสินคานั้นๆ 15 ตราสินคา นอกจากนี้ บริษัทเปนเจาของตราสินคาเองอีก 3 ตราสินคา และใหบริการงานโครงการ

ติดต้ังระบบดับเพลิง เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือน

ภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเช่ียวชาญของบริษัท 

8 บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด ไมไดประกอบธุรกิจหลักใดๆ ตั้งแตป 2545 ปจจุบันมีเพียงรายไดจากการใหเชาทรัพยสิน ไดแก 
อาคารสํานักงาน คลังสินคาและรถยนต ใหกับบริษัท และบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย เทานั้น ดังนั้น บริษัท หาญเอ็นยิ
เนียร่ิง จํากัด จึงไมมีการประกอบธุรกิจอยางเดียวกันหรือแขงขันกันกับบริษัท โดยปจจุบัน บริษัท และบริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด 
มีผูถือหุนรวมกัน ไดแก นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน นายเจน ชาญณรงค นางสาวนพพร ชาญณรงค และนางประยูรศรี ชาญณรงค ซ่ึง
เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของบริษัท ไนซ โนเบิล จํากัด 
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 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

1) วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง  

วาลว เปนอุปกรณที่ชวยในการเปดหรือปดน้ําของระบบดับเพลิงที่ติดต้ังอยูกับทอน้ําของระบบดังกลาว โดยวาลว

ใชทําหนาที่หลากหลายในระบบงาน เชน วาลวควบคุมการไหลของน้ําในระบบ วาลวเปดปดน้ําเม่ือตองการซอม

บํารุงรักษาระบบ วาลวปองกันน้ํายอนไหลกลับ เปนตน สําหรับอุปกรณดับเพลิง เปนอุปกรณที่เปนสวนประกอบหรือ

อุปกรณรวมท่ีใชงานคูกับอุปกรณหลักในระบบดับเพลิง เพ่ือใหระบบดับเพลิงใชงานไดอยางสมบูรณ และรวมถึงอุปกรณ

ตางๆ ที่ชวยในการปองกันเพลิงไหม เชน ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง สายฉีดนํ้าดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิง เปนตน 

2) วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ  

วาลว เปนอุปกรณที่ชวยในการเปดหรือปดน้ําของระบบปรับอากาศหรือระบบสุขาภิบาลที่ติดต้ังอยูกับทอนํ้าของ

ระบบดังกลาว โดยระบบปรับอากาศเปนระบบที่ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน โดยสินคาของบริษัทจะใชในระบบปรับ

อากาศในหองควบคุมความเย็น (Control Room) ของอาคารสูง โรงงาน สําหรับระบบสุขาภิบาล ประกอบดวย ระบบ

ประปา ระบบทอระบายนํ้าท้ิง ระบบทอระบายอากาศ ระบบระบายน้ําฝน และระบบบําบัดน้ําเสีย โดยวาลวใชทําหนาที่

หลากหลายในระบบงานตางๆ เชน วาลวควบคุมการไหลของน้ําในระบบ วาลวใชเปดปดน้ําเม่ือตองการซอมบํารุงรักษา

ระบบ วาลวปองกันน้ํายอนไหลกลับ เปนตน  

3) งานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิง  

 บริษัทใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดต้ังระบบดับเพลิงตางๆ โดยบริษัทมีทีมงานวิศวกรผูเช่ียวชาญติดตอ

ประสานงานกับลูกคา แนะนําสินคาท่ีจําหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตามมาตรฐาน

ดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดต้ังแลว 

 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. วาลวและอปุกรณระบบดับเพลิง 451.66 86.65 475.15 81.44 431.83 74.08 226.29 77.52

2. วาลวและอปุกรณระบบสุขาภิบาล
และปรับอากาศ 34.27 6.57 34.40 5.90 41.58 7.13 16.39 5.61 

3. งานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิง 32.68 6.27 62.49 10.71 94.13 16.15 39.66 13.58

รวมรายไดจากการขายและบริการ 518.61 99.49 572.04 98.05 567.54 97.36 282.34 96.71

รายไดอื่น 2.65 0.51 11.39 1.95 15.41 2.64 9.59 3.29

รายไดรวม 521.26 100.00 583.43 100.00 582.95 100.00 291.93 100.00

หน้า  247



ส่ิงที่สงมาดวย  5 

FIRE  | เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559

หมายเหตุ : รายไดอื่น ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการขายทรัพยสิน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายหลักทรัพย 

รายไดจากการชดเชยประกันภัยสินคาและทรัพยสิน และรายไดจากการใหบริการงานดานสนับสนุน (เร่ิมต้ังแตป 2557) 

เปนตนไป 

 คณะกรรมการและผูถือหุน

 คณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 7 มกราคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ ตําแหนง 

1. ดร. ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
4. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และผูชวยกรรมการผูจัดการ 
5. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย กรรมการ 
6. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
7. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ไดแก นายภาคภูมิ วองไพฑูรย นายวิรัฐ สุขชัย นางสิริมา เอี่ยม

สกุลรัตน นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย กรรมการสองในส่ีคนลงนาม  

 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 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน (หุน) 

รอยละของจํานวนหุนที่

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 

     รวมกลุมนามสกุลชาญณรงค 104,279,320 29.79 
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 รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน (หุน) 

รอยละของจํานวนหุนที่

จําหนายไดแลวและของสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

2. กลุมนามสกุลสุขชัย 1/  

 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 

      รวมกลุมนามสกุลสุขชัย 101,371,488 28.94 

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 รจิตรัตนาย่ิง 4,000,000 1.14 

10. นายชัยวัฒน แตไพสิฐพงษ 3,860,700 1.10 

 รวมผูถือหุน 10 รายแรก 255,372,309 72.96 

11. ผูถือหุนอื่น 94,627,691 27.04 

 รวม 350,000,000 100.00 

หมายเหตุ:  1/ เปนการจัดกลุมผูถือหุนตามนามสกุลเทาน้ัน โดยผูถือหุนแตละรายมิไดเปนบุคคลตามมาตรา 258 หรือ

เปน Concert Party ยกเวน (1) นายหาญ ชาญณรงค นางประยูรศรี ชาญณรงค และ Nice Noble 

Limited ที่เปนบุคคลตามมาตรา 258 และ/หรือ Concert Party ซึ่งท้ัง 3 รายดังกลาวถือหุนรวมกันเปน

สัดสวนรอยละ 9.99 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวของบริษัท และ (2) นายวิรัฐ สุขชัย และนาง

นพรัตน สุขชัย ที่เปนบุคคลตามมาตรา 258  ซึ่งท้ัง 2 รายถือหุนรวมกันเปนสัดสวนรอยละ 28.44  ของ

จํานวนหุนท่ีจาํหนายไดแลวของบริษัท 

 2/  นามสกุลเดิม คือ ชาญณรงค 

 3/ บริษัท ไนซ โนเบิล จํากัด เปนกองทรัสตที่จัดต้ังขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชน

จีน ทําหนาท่ีดูแลกองมรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค โดยมี นางประยูรศรี ชาญณรงค เปนผูรับ

ผลประโยชนสุดทายของกองทรัสตดังกลาว 
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 สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน

 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป 2556 - 2558  และงวด 6 เดือนแรกของ
ป 2559

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันที ่31 ธันวาคม ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 

2559 ป 25561/ ป 25571/ ป 25582/ 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %  ลานบาท %

สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2.53 0.90 25.66 4.48 28.18  4.95  19.37 3.67 

เงินลงทุนชั่วคราว 28.27 10.05 270.16 47.20 256.68  45.11  221.65 42.01 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 130.18 46.26 129.86 22.69 121.56  21.36  121.35 23.00 

มูลคางานท่ีทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 6.21 2.21 17.63 3.08 13.04  2.29  8.59 1.63 

สินคาคงเหลือ 102.16 36.31 101.52 17.74 114.32  20.09  114.88 21.77 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1.53 0.54 2.98 0.52 1.83  0.32  8.51 1.61 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 270.88 96.27 547.81 95.71 535.61  94.13  494.35 93.69 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินฝากธนาคารท่ีใชเปนหลักประกัน - - - - 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 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 10.50 3.73 24.56 4.29 33.40  5.87  33.29 6.31 

รวมสินทรัพย  281.38 100.00 572.37 100.00 569.01  100.00  527.64 100.00 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

หนี้สินหมุนเวียน 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 10.00 3.55 - - -  -  - -

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 80.19 28.50 88.20 15.41 95.30  16.75  72.89 13.81 

ภาษีเงินไดคางจาย 7.29 2.59 5.84 1.02 2.78  0.49  2.10 0.40 

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น - - 0.39 0.07 0.09  0.02  0.04 0.01 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 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 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันที ่31 ธันวาคม ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 

2559 ป 25561/ ป 25571/ ป 25582/ 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %  ลานบาท %

หนี้สินไมหมุนเวียน 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 5.04 1.79 6.39 1.12 9.84  1.73  10.38 1.97 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น - - 4.72 0.82 5.67  1.00  6.24 1.18 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 5.04 1.79 11.11 1.94 15.51  2.73  16.62 3.15 

รวมหนี้สิน 105.67 37.55 111.84 19.54 117.21  20.60  95.02 18.01 

สวนของผูถือหุน 

ทุนจดทะเบียน 65.00 175.00 175.00    175.00 

ทุนท่ีออกและชําระแลว   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 

กําไรสะสม     

    จัดสรรแลว - สาํรองตามกฎหมาย 6.50 2.31 9.53 1.67 11.84  2.08  11.84 2.24 

    ยังไมไดจัดสรร 99.11 35.22 57.69 10.08 46.65  8.20  27.47 5.21 

รวมสวนของผูถือหุน 175.71 62.45 460.53 80.46 451.80  79.40  432.62 81.99 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 281.38 100.00 572.37 100.00 569.01  100.00  527.64 100.00 

หมายเหตุ : 1/ตัวเลขงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 - 2557 ที่แสดงในตารางขางตน อางอิงจากตัวเลขปรับปรุงใหมตามท่ี

ผูสอบบัญชีแสดงเปรียบเทียบไวกับงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 2/ตัวเลขงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ที่แสดงในตารางขางตน อางอิงจากตัวเลขปรับปรุงใหมตามท่ีผูสอบบัญชี

แสดงเปรียบเทียบไวกับงบการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับงวด 6 เดือน

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ม.ค. - มิ.ย. 2559

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %  ลานบาท %

รายไดจากการขายและบริการ 518.61 99.49 572.04 98.05 567.54  97.36  282.34 96.71 

รายไดอื่น 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 

ตนทุนทางการเงิน 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 

กําไรสุทธิสําหรบังวด 61.16 11.73 60.61 10.39 46.20  7.93  15.82 5.42 

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น : 

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการ

ใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทนุ 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชนพนักงาน -    -    (3.04)   -  

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน

พนักงาน -    -    0.61    -  

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นสําหรบังวด - สุทธิ

จากภาษีเงินได -   -   (2.43) - 

กําไรเบ็ดเสรจ็รวม 61.16 60.61 43.77  15.82

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน : 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 0.47 0.25 0.13  0.05

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (ลานหุน) 130.00 243.26 350.00  350.00
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งบกระแสเงินสด 

หนวย : ลานบาท ป 2556 ป 2557 ป 2558 ม.ค. - มิ.ย. 

2559 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 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)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (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 

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 ซ่ึงผูสอบบัญชีทั้งสองราย

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/

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 4.14 4.44  4.71  4.931/

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ย (วัน) 86.97 81.16  76.42  73.04

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 4.29 5.12  4.82  4.701/

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 83.95 70.27  74.74  76.53

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ีการคา (เทา) 6.01 6.31  6.20  7.191/

ระยะเวลาชําระหน้ีเฉลี่ย (วัน) 59.87 57.02  58.03  50.08

วงจรเงินสด (วัน) 111.05 94.41  93.12  99.48

 อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)    

อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ) 28.68 26.22  24.98  22.03

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (รอยละ) 14.22 11.50  7.26  3.61

อัตราสวนกําไรอื่น (รอยละ) 0.51 1.95  2.64  3.29

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (รอยละ) 76.09 95.45  122.18  (231.24)
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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/

 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency 

Ratio)         

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)  23.37 14.20  8.10  5.771/

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)  980.20 621.03  342.27  231.181/

 อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)  1.99 1.37  1.02  1.061/

 อัตราสวนวเิคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)     

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 0.60 0.24  0.26  0.22

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 110.49 185.91  N/A 32.31

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.46 0.15  0.82  (0.31)

อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 46.87 161.87  86.62  75.76

หมายเหตุ :  1/ ปรับการคํานวณขอมูลในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 เปนรายป เพ่ือการเปรียบเทียบ 

 การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงานป 2556 - 2558 

รายได 

บริษัทมีรายไดรวมในป 2556 - 2558 จํานวน 521.26 ลานบาท 583.43 ลานบาท และ 582.95 ลานบาท 

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 เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับป 2556 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได

จากการขายและงานโครงการ ถึงแมภาวะเศรษฐกิจและภาวะการกอสรางโดยรวมของประเทศซบเซาลงอยางมากและมี

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ที่ลดลงอยางมากเม่ือเทียบกับป 2556 การเพ่ิมขึ้นของรายไดดังกลาวสวน

หนึ่งเปนผลมาจากการไดรับแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายสินคาภายใตตราสินคาใหมๆ เพ่ิมขึ้น ไดแก วาลวปรับปริมาณน้ํา 

(Balancing Valve) ภายใตตราสินคา OVENTROP โดยมีโครงการกอสรางตางๆ ที่เลือกใชสินคาและบริการของบริษัท

และเปนที่มาของยอดขายที่สําคัญของบริษัทในป 2557 ไดแก โรงงาน BAXTER จังหวัดระยอง ศูนยกระจายสินคา เทสโก 

โลตัส จังหวัดสุราษฏรธานี เปนตน 
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รายไดจากการขายและบริการในป 2558 ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2557 สาเหตุหลักเกิดจากในป 2558 

สภาวะเศรษฐกิจและภาวะการณกอสรางโดยรวมของประเทศซบเซาลงอยางมาก ทําใหรายไดจากการขายสินคาลดลง

ประมาณ 43.32 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.12 เม่ือเทียบกับป 2557  อยางไรก็ตามบริษัทไดนําเสนอสินคาภายใตตรา

สินคาใหมเพ่ือเปนทางเลือกใหกับลูกคาเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีบริษัทยังคงมีรายไดจากงานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิงเพิ่มขึ้น

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 ตนทุนคาสินคาท่ีบริษัทส่ังมาเพื่อจําหนาย ซึ่งมีสัดสวนกวารอยละ 60 - 65 

ของตนทุนขายและบริการรวม ตนทุนสวนท่ีเหลือ ไดแก ภาษีอากรขาเขา คาระวาง และคาแรงในการติดต้ังอุปกรณ การ

เพิ่มขึ้นของตนทุนขายในป 2557 - 2558 สวนใหญมาจากการส่ังซื้อสินคามาจําหนายที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของรายได

จากการขายและบริการท่ีเพ่ิมขึ้น  

บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนในป 2556 - 2558 เทากับรอยละ 28.68 รอยละ 26.22 และรอยละ 24.98 ตามลําดับ 

อัตรากําไรขั้นตนในป 2557 - 2558 ลดลง สาเหตุมาจากตนทุนสินคาและวัสดุทั้งในประเทศและตางประเทศท่ีปรับตัว

สูงขึ้น รวมทั้งบริษัทไดรับผลกระทบจากตนทุนนําเขาสินคาจากตางประเทศที่เพิ่มขึ้นเม่ือแปลงคาเปนเงินบาท จากการท่ี

เงินบาทออนคาลงมาก ในขณะท่ีบริษัทไมสามารถปรับราคาสินคาทั้งหมดไดทันที และในขณะเดียวกันบริษัทตองการ

ขยายตลาดเพ่ือสรางฐานลูกคาเพิ่มขึ้นและการรักษาฐานลูกคารายเดิม และจะคอยๆดําเนินการปรับราคาสินคาเพิ่มขึ้น 

บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2556 - 2558 จํานวน 74.28 ลานบาท 83.78 ลานบาท และ 

100.55 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจํานวน 9.50 ลานบาท และ 16.77 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.79 และรอยละ 

20.02 ในป 2557 - 2558 ตามลําดับ ในป 2557 คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับป 2556 

สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายจากคานายหนาและคาจูงใจใหกับพนักงานขายเพ่ิมขึ้น อีกท้ัง

คาจางในการขนสงและคาบริการทําประชาสัมพันธภายนอกเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการเพ่ิมขึ้น

ของคาใชจายในการบริหาร เชน คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น สําหรับป 2558 คาใชจายในการขายและบริหารของ

บริษัทเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับป 2557 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายเก่ียวกับพนักงานประมาณ 10.21 ลาน

บาท เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสรางเงินเดือนพนักงาน และมีการเพ่ิมอัตราพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท 

การเพิ่มขึ้นของคาเส่ือมราคาจํานวน 1.40 ลานบาท จากการเปล่ียนระบบ ERP เพ่ือปรับปรุงขอมูลใหมีประสิทธิภาพมาก

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  

ลดลงจํานวน 0.55 ลานบาท และ 14.41 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 0.90 และรอยละ 23.77 ในป 2557 - 2558 

ตามลําดับ ในป 2557 กําไรสุทธิของบริษัทลดลงเม่ือเทียบกับป 2556 ถึงแมบริษัทจะมีการเติบโตของรายไดที่ดี แต

เน่ืองจากตนทุนขายและบริการที่เพิ่มขึ้นมาก จึงทําใหกําไรสุทธิใกลเคียงกับงวดเดียวกันของปกอน สําหรับในป 2558 

กําไรสุทธิลดลงเม่ือเทียบกับป 2557 สาเหตุเกิดจากรายไดจากการขายและบริการที่ลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับป 2557 

ประกอบตนทุนขายและบริการ และคาใชจายในการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น จึงทําใหบริษัทมีกําไรสุทธิลดลง ทั้งน้ี 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 

หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.73 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีรายไดรวมจํานวน 281.43 ลานบาท รายไดสวนใหญมา

จากรายไดจากการขายและบริการ โดยในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 มีจํานวน 282.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.71 

ของรายไดรวม รายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจํานวน 11.28 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.16 เม่ือเทียบกับงวด

เดียวกันของปกอนที่มีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 271.06 ลานบาท โดยบริษัทมีกําไรขั้นตนในงวด 6 เดือนแรก

ของป 2559 จํานวน 62.19 ลานบาท ลดลงจํานวน 9.68 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 13.47 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของ

ปกอนที่มีกําไรขั้นตนจํานวน 71.87 ลานบาท เนื่องจากตนทุนคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานงานโครงการติดต้ังระบบ

ดับเพลิงในบางโครงการเพ่ิมสูงขึ้นกวาท่ีคาดการณไว ทําใหในงวด 6 เดือนแรกของป 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 

15.82 ลานบาท ลดลงจํานวน 10.37 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 39.60 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตน

จํานวน 26.19 ลานบาท 

ฐานะการเงิน ณ ส้ินป 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 ส้ินป 2557 - 2558 ตามลําดับ สินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2557  เพ่ิมขึ้นจาก ณ ส้ินป 2556 

สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวประมาณ 241.89 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 855.64 จาก ณ ส้ินป 

2556 ซึ่งสวนใหญเปนเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ และบางสวนเปนเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งบริษัทจะพิจารณา

ลงทุนเม่ือบริษัทมีสภาพคลองสวนเกินในขณะนั้นๆ สําหรับ ณ ส้ินป 2558 สินทรัพยรวมลดลงจาก ณ ส้ินป 2557 สาเหตุ

หลักเกิดจากการลดลงของเงินลงทุนช่ัวคราวจํานวน 13.48 ลานบาท การลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 

8.30 ลานบาท ในขณะท่ีสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน 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 ส้ินป 

2557 - 2558 ตามลําดับ หนี้สินรวม ณ ส้ินป 2557 เพ่ิมขึ้นจาก ณ ส้ินป 2556 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้

การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 8.01 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินไมหมุนเวียนอื่นจํานวน 4.72 ลานบาท และการเพิ่มขึ้น

ของหนี้สินหมุนเวียนอื่นจํานวน 3.15 ลานบาท ในขณะที่เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลงจํานวน 10.00 ลาน

บาท สวนหนี้สินรวม ณ ส้ินป 2558 เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2557 สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของเจาหน้ีการคาและ

เจาหนี้อื่นจํานวน 7.10 ลานบาท 

บริษัทมีสวนของผูถือหุนของบริษัทรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 - 2558 จํานวน 175.71 ลานบาท 460.53 

ลานบาท และ 451.80 ลานบาท ตามลําดับ ณ ส้ินป 2557 สวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2556 สาเหตุ

หลักเกิดจากบริษัทมีการเพิ่มทุนหุนสามัญจํานวน 110.00 ลานบาท และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน 213.21 ลาน

บาท เพื่อเสนอขายหุนตอประชาชนในตลาดหลักทรัพยคร้ังแรก และมีกําไรสุทธิจากผลประกอบการสําหรับปจํานวน 

60.61 ลานบาท สุทธิดวยการจายเงินปนผลจํานวน 99.00 ลานบาทในระหวางป สําหรับ ณ ส้ินป 2558 สวนของผูถือหุน

ของบริษัทลดลงเล็กนอยจาก ณ ส้ินป 2557 สาเหตุหลักเกิดจากกําไรสุทธิในระหวางปจํานวน 46.20 ลานบาท สุทธิดวย

เงินปนผลจายจํานวน 52.50 ลานบาท และขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ

โครงการผลประโยชนพนักงานรวมทั้งภาษีที่เก่ียวของจํานวน 2.43 ลานบาท 

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

 บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 527.64 ลานบาท ลดลงจาก ณ ส้ินป 2558 จํานวน 41.37 

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 7.27 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเงินลงทุนช่ัวคราวจํานวน 35.03 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

13.65 บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 95.02 ลานบาท ลดลงจาก ณ ส้ินป 2558 จํานวน 22.19 ลาน

บาท หรือลดลงรอยละ 18.93 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นจํานวน 22.41 ลานบาท หรือลดลง

รอยละ 23.52 และบริษัทมีสวนของผูถือหุนของบริษัทรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 432.62 ลานบาท ลดลงจาก ณ 

ส้ินป 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 และติดต้ังระบบดับเพลิงใหกับงานโครงการตางๆ โดย

สวนใหญเปนการขายใหแกผูรับเหมากอสรางงานอาคารสูง หรือโรงงานตางๆ ทําใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทสอดคลอง

กับพื้นที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางในแตละป และสัมพันธโดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งเปน

อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสอดคลองกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(Gross Domestic Product: GDP) แตจะมีความผันผวนมากกวา กลาวคือ เม่ือเศรษฐกิจเร่ิมขยายตัว การกอสราง
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อสังหาริมทรัพยตางๆ จะขยายตัวไดมากและรวดเร็วกวา แตเม่ือเศรษฐกิจเร่ิมชะลอตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ 

จะชะลอตัวลงเร็วกวา 

แผนภาพแสดงอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และพื้นที่รับอนุญาตกอสรางรวมทั้งประเทศ 

 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (“สศช.”) เศรษฐกิจไทยในไตร

มาสท่ีสองของป 2559 ขยายตัวรอยละ 3.5 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของป 2559 และไตรมาสที่ส่ีของป 2558 ที่ขยายตัว

รอยละ 3.2 และรอยละ 2.8 ตามลําดับ ซึ่งเปนการขยายตัวในอัตราสูงสุดในรอบ 12 ไตรมาส เม่ือปรับผลของฤดูกาลออก

แลว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของป 2559 ขยายตัวจากไตรมาสแรกที่รอยละ 0.8 และโดยรวมคร่ึงปแรกของป 2559 

เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 3.4 ซึ่งมีปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญจากการใชจายภาคครัวเรือน การสงออกบริการและการ

ลงทุนภาครัฐท่ีขยายตัวดีอยางตอเนื่อง   

ดานการลงทุนรวมในไตรมาสท่ีสองของป 2559 ขยายตัวรอยละ 2.7 ชะลอตัวลงเม่ือเทียบกับไตรมาสแรกของป 

2559 และไตรมาสที่ส่ีของป 2558 ที่ขยายตัวรอยละ 4.7 และรอยละ 9.4 ตามลําดับ โดยการลงทุนภาครัฐยังขยายตัวใน

อัตราสูงรอยละ 10.4 จากท่ีขยายตัวรอยละ 12.4  และรอยละ 41.2 ในไตรมาสแรกของป 2559  และในไตรมาสที่ส่ีของป 

2558 ตามลําดับ ทั้งน้ี ในสวนของการลงทุนภาครัฐบาลขยายตัวสูงถึงรอยละ 11.5 สําหรับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ขยายตัวรอยละ 8.2 ในขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 0.1 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวรอยละ 2.1 ในไตร

มาสแรกของป 2559 เปนผลจากการลงทุนในหมวดกอสรางท่ีหดตัวลงรอยละ 2.1 ในขณะท่ีการลงทุนในเคร่ืองมือ

เคร่ืองจักรยังขยายตัวอยางตอเนื่องรอยละ 0.7 โดยรวมแลวการลงทุนรวมในคร่ึงปแรกของป 2559 ขยายตัวรอยละ 3.8 

โดยเปนการลงทุนภาครัฐขยายตัวรอยละ 11.8 และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอย 1.1 
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ดานการกอสรางในไตรมาสที่สองของป 2559 ขยายตัวรอยละ 7.5 ชะลอตัวลงเม่ือเทียบกับไตรมาสแรกของป 

2559 และไตรมาสที่ส่ีของป 2558 ที่ขยายตัวรอยละ 11.2 และรอยละ 23.9 ตามลําดับ โดยเปนการขยายตัวของการ

กอสรางภาครัฐท่ีขยายตัวสูงตอเนื่องท่ีรอยละ 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 

 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ทั้งนี้ สศช. คาดวาแนวโนมเศรษฐกิจไทยในชวงที่เหลือของป 2559 จะยังมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องจากครึ่งป
แรก โดยคาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.0 - 3.5 เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 2.8 ในป 2558 โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการ
ขยายตัวของการใชจายและการลงทุนภาครัฐที่อยูในเกณฑสูงอยางตอเนื่องจากป 2558 โดยในคร่ึงปหลังคาดวาจะมีเม็ดเงิน
ภาครัฐจากงบประมาณประจําป และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจเขาสูระบบอีกประมาณ 1.65 ลานลานบาท ในขณะท่ีความ
คืบหนาการดําเนินโครงการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานสําคัญๆมีแนวโนมเรงตัวขึ้น ประกอบกับแรงขับเคล่ือนจากมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมในเดือนกันยายน 2558 - เมษายน 2559 ซึ่งคาดวาจะมีการเบิกจายเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจใน
คร่ึงปหลังอีกประมาณ 100,488 ลานบาท การขยายตัวในเกณฑสูงของจํานวนนักทองเที่ยว รวมทั้งราคาน้ํามันที่ยังมีแนวโนม
อยูในระดับตํ่า ซึ่งจะชวยลดตนทุนการผลิตของภาคธุรกิจและเอื้ออํานวยใหสามารถดําเนินนโยบายการเงินผอนคลายไดอยาง
ตอเน่ือง และสงผลดีตอกําลังซ้ือที่แทจริงของภาคเอกชน การปรับตัวดีขึ้นของรายไดครัวเรือนภาคการเกษตร ซึ่งไดรับปจจัย
สนับสนุนจากสถานการณภัยแลงที่ผอนคลายลง และการปรับตัวดีขึ้นของราคาสินคาเกษตรสําคัญๆ อยางไรก็ตาม การ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคเอกชนและเศรษฐกิจในภาพรวมยังมีขอจํากัดและปจจัยเส่ียงจากเศรษฐกิจโลกท่ียัง
ขยายตัวในเกณฑตํ่า รวมทั้งยังมีความเส่ียงที่คาเงินบาทจะผันผวนและแข็งคาในชวงครึ่งปหลัง 
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รายการวัตถุประสงคที่แกไขเพิ่มเติม 

ของ 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) 

ขอ วัตถุประสงคเดิม วัตถุประสงคทีแ่กไขเพิ่มเติม 

13 ประกอบกิจการคากระดาษ เคร่ืองเขียน แบบเรียน 
แบบพิมพ หนังสือ อุปกรณการเรียน เคร่ืองคํานวณ 
เค ร่ืองพิมพ  สิ่ งพิมพ  หนังสือพิมพ  ตู เก็บเอกสาร 
เคร่ืองใชสํานักงานทุกชนิด  

ประกอบกิจการคากระดาษ เคร่ืองเขียน แบบเรียน แบบ
พิมพ หนังสือ อุปกรณการเรียน อุปกรณการถายภาพ

และภาพยนตร เคร่ืองคํานวณ เคร่ืองพิมพ อุปกรณ

การพิมพ สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ตูเก็บเอกสาร เคร่ืองใช
สํานักงานทุกชนิด เคร่ืองมือสื่อสาร คอมพิวเตอร 

รวมทั้งอะไหลและอุปกรณของสินคาดังกลาว 
14 ประกอบกิจการคาวัสดุกอสราง อุปกรณและเครื่องมือ

เค ร่ืองใชในการกอสราง  เค ร่ืองมือทุกประเภท  สี 
เคร่ืองมือทาสี เคร่ืองตกแตงอาคารทุกชนิด  

ประกอบกิจการคาวัสดุกอสราง อุปกรณและเครื่องมือ
เค ร่ืองใชในการกอสราง  เค ร่ืองมือทุกประเภท  สี 
เครื่องมือทาสี เคร่ืองตกแตงอาคารทุกชนิด เคร่ือง
เหล็ก เคร่ืองทองแดง เคร่ืองทองเหลือง เคร่ือง

เคลือบ อุปกรณประปา รวมท้ังอะไหลและอุปกรณ

ของสินคาดังกลาว 
18 ประกอบกิจการโรงสี โรงเล่ือย โรงงานไสไมและอบไม 

โรงงานผลิตเซรามิคและเคร่ืองเคลือบ โรงงานผลิต
เคร่ืองปนดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดนํ้ามันพืช 
โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผา โรงงาน
ป นด าย  โ ร ง งานย อมผ าและพิ มพ ล วดลายผ า 
โรงงานผลิตและหลอดอกยางรถยนต โรงงานผลิตเหล็ก 
โรงหลอและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิต
อาหารสําเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแกส โรงงานบุหร่ี 
โรงงานนํ้าตาล โรงงานผลิตเคร่ืองใชพลาสติก โรงงานรีด
และหลอหลอมโลหะ  โรงงานผลิตบานประตูและ
หนาตาง โรงงานแกว โรงงานผลิตเคร่ืองดื่ม โรงงานหลอ
ยาง โรงงานประกอบรถยนต โรงงานตอตัวถังรถยนต  

ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไมและอบไม 
โรงงานผลิตเซรามิคและเคร่ืองเคลือบ โรงงานผลิต
เคร่ืองปนดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดนํ้ามันพืช 
โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผา โรงงาน
ปนดาย โรงงานยอมผาและพิมพลวดลายผา โรงงานผลิต
และหลอดอกยางรถยนต โรงงานผลิตเหล็ก โรงหลอและ
กลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป 
โรงงานสุรา โรงงานแกส โรงงานบุหร่ี โรงงานนํ้าตาล 
โรงงานผลิตเคร่ืองใชพลาสติก โรงงานรีดและหลอหลอม
โลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหนาตาง โรงงานแกว 
โรงงานผลิตเคร่ืองดื่ม โรงงานหลอยาง โรงงานประกอบ
รถยนต โรงงานตอตัวถังรถยนต  
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ขอ วัตถุประสงคเดิม วัตถุประสงคทีแ่กไขเพิ่มเติม 

25 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร ไนตคลับ 
โบวลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร โรงมหรสพอื่น สถาน
พักตากอากาศ สนามกีฬา สระวายนํ้า  

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร ไนตคลับ
โบวลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร โรงมหรสพอื่น สถาน
พักตากอากาศ สนามกีฬา สระวายนํ้า  

38 - ประกอบกิจการคาอุปกรณการแพทย อุปกรณสําหรับ
โรงพยาบาล อุปกรณสําหรับวิทยาศาสตรทุกประเภททุก
แขนง เคร่ืองจักรกลสําหรับเคร่ืองบิน และชิ้นสวนอะไหล
สําหรับอุปกรณเคร่ืองจักรกล และเคมีภัณฑทุกชนิด 

39 - ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง สราง ซอมแซม แกไข ซึ่ง
อุปกรณสําหรับการแพทย อุปกรณสําหรับโรงพยาบาล 
อุปกรณสําหรับวิทยาศาสตรทุกแขนง เคร่ืองจักรสําหรับ
งานวิศวกรรมเคร่ืองกล  งานวิศวกรรมไฟฟา  งาน
วิศวกรรมเคมี งานวิศวกรรมโยธา และเคร่ืองจักรกล
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภททุกแขนง 

46 - ประกอบกิจการรับจางออกแบบเครื่องทําความเย็น 
เคร่ืองทําความรอน ตลอดจนรับจางการคํานวณการ
ติดตั้งเคร่ืองทําความเย็น เคร่ืองทําความรอน หรือ
อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีเกี่ยวกับหองเย็นตาง ๆ และ
รับจางผลิตเคร่ืองจักรท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองทําความเย็น 
เคร่ืองทําความรอน ทุกชนิดทุกประเภท 

47 - ประกอบกิจการรับเปนท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา วางแผน
งานเกี่ยวกับการติดตั้งเคร่ืองทําความเย็น เคร่ืองทํา
ความรอน ในงานอุตสาหกรรมทุกชนิดทุกประเภท 

48 - ประกอบกิจการคา สั่งเขามาจําหนายในประเทศ และ
สงออกไปจําหนายยังตางประเทศ ซึ่งสินคาดังน้ี สารทํา
ความเย็นเพ่ือใชในระบบทําความเย็น นํ้ามันหลอลื่นใน
เคร่ืองทําความเย็น 
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ขอ วัตถุประสงคเดิม วัตถุประสงคทีแ่กไขเพิ่มเติม 

49 - ประกอบกิจการคา ใหเชา สั่งเขามาจําหนายในประเทศ 
และสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ ซึ่งสินคาดังน้ี 
เคร่ืองและอุปกรณการพิมพบรรจุภัณฑ พิมพหีบหอ 
ตลอดจนวัสดุตาง ๆ เชน หมึกพิมพ อุปกรณการพิมพ 
รวมท้ังอุปกรณและอะไหลของสินคาดังกลาว 

50 - ประกอบกิจการคา  ให เชา  รับเหมาติดตั้ ง  สราง 
ซอมแซมและแกไขเคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑ ตลอดจน
อุปกรณและอะไหลของสินคาดังกลาว รวมตลอดถึง
ผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีใชตอเน่ืองในการใชงานเคร่ืองพิมพ
บรรจุภัณฑ 

51 - ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองไฟฟา 
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล อุตสาหกรรมเคมี 

52 - ประกอบกิจการคาและใหเชาเคร่ืองพิมพและอุปกรณการ

พิมพ 3 มิติ ตลอดจนวัสดุตาง ๆ ท่ีใชในการพิมพ รวมท้ัง
อุปกรณและอะไหลของสินคาดังกลาว รวมท้ังใหบริการ
ทําชิ้นงานจากไฟลดิจิตอลดวยเคร่ืองพิมพ 3 มิติ 

53 - ประกอบกิจการสรางโปรแกรมสําหรับปรับปรุง เก็บ
บันทึก และสงไปพิมพซ่ึงไฟลดิจิตอลดวยเครื่องพิมพ 3 
มิติ 

54 - ประกอบกิจการคาและใหเชาเคร่ืองและอุปกรณ

ถายภาพและบันทึกไฟลดิจิตอล 
55 - ประกอบธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย กลองวงจร

ปด สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารทุกประเภท 
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การศกึษา 

ตรี  บริหารธุรกิ

การณทํางาน

ปจจบุนั ก

ปจจบุนั ก

2558 ผู

2553 ผู

2545 ผู

2544 ผู

2539 ผู

การอบรม 

/2015 S

2015 F

1/2015 D

6/2015 D

ประกอบการประ

: 

: 

: 

 

: 

: 
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ประสบการณในฐานะผูทรงคุณวุฒิ 
 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

คณะกรรมการจัดทํานโยบายบรอดแบนดแหงชาติ คณะทํางานพิจารณารายละเอียดดานโทรคมนาคม เพื่อการ

เจรจาจัดทาความตกลงเขตการคาเสรี คณะทํางานสงเสริมนโยบาย IPv6 

 สํานักงาน กสทช.   

คณะกรรมการเตรียมการและยกรางแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถี่และตารางกําหนดคล่ืนความถี่แหงชาติ 

คณะกรรมการจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑโทรคมนาคมสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ คณะเจรจาความตกลงเขต

การคาเสรีอาเซียน – ยุโรป (ASEAN-EU FTA) ในสาขาโทรคมนาคม 
  

 

ประสบการณในฐานะผูทรงคุณวุฒิ (ตอ) 
 

 สํานักงาน กทช.   

คณะกรรมการมาตรฐาน  คณะกรรมการจัดทําแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบบัท่ี 2   คณะกรรมการเพื่อ

การอนุญาตประกอบกิจการส่ือสารความเร็วสูงดวยเทคโนโลยีไรสาย  คณะกรรมการเพ่ือการอนุญาตประกอบ

กิจการโทรศัพทเคล่ือนท่ี IMT หรือ 3G and beyond 

 NECTEC  

คณะอนุกรรมการบริหารโปรแกรมอุปกรณและระบบอิเล็กทรอนิกส และคณะอนุกรรมการบริหาร โปรแกรม

วิทยาการสารสนเทศบริการ  

 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

กรรมการ สถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแหงประเทศไทย  

 สภาหอการคาแหงประเทศไทย  

คณะอนุกรรมการดานการคาบริการ  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อาจารยพิเศษ อาจารยท่ีปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก  

 มหาวิทยาลัยรังสิต 

อาจารยพิเศษ ผูพัฒนาหลักสูตรและผูสอนคนแรก วิชา “Telecommunication Systems”  

 มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิต 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมและ สาขาวิชาการจัดการ

โทรคมนาคม  
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กรรมการสมาคมวิชาชีพและอ่ืนๆ 

 

 กรรมการบริหาร  สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ  

 ท่ีปรึกษา  คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  

 คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)  

 ประธานกลุม Mobile Technology for Thailand (MT2) 
  

วิทยากรรับเชิญในหลักสตูรอบรมของหนวยงานตางๆ 

 

 ITU 

 สํานักงาน กสทช (การกํากับดูแลกิจการ โทรคมนาคม กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน) 

 TOT Academy (การวางแผนกลยุทธ) 

 กรมประชาสัมพันธ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 กระทรวงศึกษาธิการ (การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา) 
  

 

เกียรติประวติั 
 

ป 2527 เหรียญรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม มูลนิธิศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ ประจํา   

ป 2531-2537 ทุนรัฐบาลญี่ปุน  

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  ภายในส่ี (4) เดือนนับแตวัน
ส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

ขอ 33. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น  ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหชัดเจน
วาเปนเร่ืองที่เสนอเพ่ือทราบ  เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา  พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบลวงหนาไมนอย
กวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วัน
กอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน 

2. องคประชุม 

ขอ 34.    ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวา
ย่ีสิบหา (25) คนหรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว  หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรอง
ขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัด
ประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ัง
หลังนี้ไมจําเปนตองครบองคประชุม 

ขอ 36.    ประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน  ถาไมมีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

 คะแนนเสียง 
ขอ 37.    ในการประชุมผูถือหุน  ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอหนึ่งหุน  ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปน

พิเศษในเร่ืองใด  ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง
กรรมการ 

ขอ 38.    การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถือหุนจะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในขอบังคับนี้ 
หรือกรณีอื่นตามท่ีกฎหมายจะกําหนดไว 
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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 ตามที่เห็นวาจะเปนประโยชนในการดาํเนินกิจการของบริษัทดวยก็ได 

4. คณะกรรมการ 

ขอ 15.   ผูเปนกรรมการของบริษัท ไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท  

ขอ 16.   ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ 

2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่
เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3) บคุคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี  หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

ขอ 17.   ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง  กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหน่ึงใน
สาม (1/3) 

ขอ 30.   บําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตาม
ขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา  ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ
และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได  และนอกจากนั้นให
ไดรับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท 

5. การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี 

ขอ 51. ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีทุกป  โดยที่ประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชีผูซึ่ง
ออกไปนั้นกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชีควรไดรับ 

ขอ 52.  ผูสอบบัญชีของบริษัทตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใด ๆ ของบริษัท 
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FIRE | เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559                                                                   
 

มติของที่ประชุมผูถือหุน 

 กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก  เปนมติของที่ประชุม 

 กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ  มติของที่ประชุมจะเปนไปตามกฎหมาย
หรือขอบังคับนั้นกําหนด  โดยประธานในที่ประชุม/ผูดําเนินการประชุม จะแจงในท่ีประชุมใหรับทราบกอนการลงคะแนน
ในแตละวาระดังกลาว 

1. หากคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 

2. ผูถือหุนใดมีสวนไดเสียในเร่ืองใดโดยเฉพาะ  หามมิใหออกเสียงในเร่ืองนั้น  และประธานที่ประชุม อาจจะเชิญใหผูถือ
หุนนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได  เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกต้ังกรรมการ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบทีก่าํหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนและตายตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date              Month                   Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ตาํบล/แขวง           อาํเภอ/เขต                 จงัหวดั      
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                  Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 Being a shareholder of Fire Victor Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 

Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                          votes as follows 
  หุน้สามญั                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to      votes  
  หุน้บุริมสิทธิ                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to                    votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง อาํเภอ      
Road                                  Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province                               Postal Code                             
หรือ/Or 
ช่ือ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขท่ี       
Name age           years residing/located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง                       อาํเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                       Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
 ดร. ถกล นนัธิราภากร Dr. Thakol Nunthirapakorn หรือ/Or 
 ดร. โสตถิธร มลัลิกะมาส Dr. Sothitorn Mallikamas 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย  12 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น  
คร้ังท่ี 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) 

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

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 11 
Enclosure 11 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการ
อิสระท่ีไม่สามารถเขา้ประชุม 
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. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 14.00 น .ณ ห้องวาสนา 6-7 ช้ัน 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 
Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที ่2 พจิารณาอนุมตัิการซ้ือและรับโอนกจิการทั้งหมดของ CM และบริษทัย่อย ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทั้งหมด (Entire 
Business Transfer) 

Agenda item no. 2 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 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ อกีจํานวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนจํานวน 175,000,000 บาท  
เป็นจํานวน 292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจํานวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0 .50 บาท  

Agenda item no. 3 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 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัิแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ 
Agenda item no. 4 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 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทัฯ 
Agenda item no. 5 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากดัโดยกาํหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน 
Agenda item no. 6 To consider and approve the offering of the newly issued ordinary shares to specific investors at a fixed offering 

price 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัิแก้ไขช่ือบริษทัฯ และช่ือย่อหลกัทรัพย์ 
Agenda item no. 7 To consider and approve the change of the name and the securities abbreviation of the Company 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัิแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 1. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการแก้ไขช่ือบริษทัฯ 
Agenda item no. 8 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 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตัิแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบัของบริษทัฯ ในเร่ืองช่ือบริษทัฯ 
Agenda item no. 9  To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company with respect to the name of 

the Company 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

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

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตัิแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 3. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ  
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 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  
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วาระที ่12 พจิารณาอนุมตัิเปลีย่นแปลงจํานวนกรรมการของบริษทัฯ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการกาํหนดกรรมการผู้มอีาํนาจลง
นามผูกพนับริษทัฯ 

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 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที ่13 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda item no. 13 Other matters (if any) 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือน
วา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ 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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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จํากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Fire Victor Public Company Limited 

 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งวาสนา 6-7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรีน 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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. 

----------------------------------------------------------------------- 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
 
 
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
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บริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 

FIRE VICTOR  PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                          
Shareholder’s Registration No.  
 

                              
                                  

    
 
         ข้าพเจ้า                      

I/We                                                                                                                                                             
อยู่บ้านเลขท่ี                
Address                  

               
 
 
 
 
เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 am/are a shareholder of Fire Victor Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม       หุ้น                                                                                                                                                      
holding the total number of         shares  

หุ้นสามญั               หุ้น   
ordinary share          shares   
หุ้นบริุมสิทธิ             หุ้น   

 Preferred share          shares                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
สญัชาติ 
Nationality 

 
แบบฟอร์มลงทะเบยีน 

Registration Form 
 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016   

 
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

Fire Victor Public Company Limited 
 

วนัองัคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น.  
Tuesday, November 1, 2016 at 14.00 hrs.  

 
ณ ห้องวาสนา 6-7 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  
เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
at Wassana 6-7, 3rd Floor, Golden Tulib Sovereign Hotel Bangkok 

92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huaykwang District, Bangkok 10320 
 

ข้าพเจ้า ......................................................................................................................... เป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
I/We        am/are a shareholder or proxy holder of 
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์  จํากดั (มหาชน) หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน       
Fire Victor  Public Company Limited whose identification number is 
ได้มาเข้าร่วมการประชมุดงักลา่วข้างต้น 
do hereby confirm that I/we have attended the above mentioned meeting. 
 

ลงช่ือ ..............................................................  ผู้ เข้าประชมุ 
     Sign                                                                  Attendant 
                                 (…………………………………..……….) 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม   
โปรดนําเอกสารฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

   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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