
 

 

ท่ี FIRE 013/2559 

 วนัท่ี 6 กนัยายน 2559 

เร่ือง การซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ชิลแมทช์ จํากดัและการเพ่ิมทนุจดทะเบียน และการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจํากดั (ฉบบัแก้ไข) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย  1. สารสนเทศรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการเก่ียวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทัง้หมดของ

บริษัท ชิลแมทช์ จํากดั 

 2. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ 

 3. สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

 4. ตารางแสดงวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

 บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2559 ประชุม

เมื่อวนัท่ี 5 กนัยายน 2559 เวลา 15.00 น. โดยท่ีประชมุได้มีมติอนมุตัิเร่ืองสาํคญั ดงันี ้

1. มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการซือ้และรับโอน

กิจการทัง้หมดของบริษัท ชิลแมทช์ จํากัด (“CM”) และบริษัทย่อยภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire 

Business Transfer) และการเข้าลงนามในสญัญาท่ีเก่ียวข้อง  

 ในการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM มูลค่าซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM จะเท่ากับ 

614,390,000 บาท และบริษัทฯ จะชําระค่าโอนกิจการด้วยหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น มูล

คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50  บาท ตามอตัราการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือชําระการรับโอนกิจการของ CM เท่ากบั 0.67* ของ

จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ โดยกําหนดราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีราคาหุ้นละ 2.62 บาทตอ่หุ้น 

หมายเหต ุ: * อตัราการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือชําระการรับโอนกิจการของ CM เท่ากับ 0.67 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ คํานวณจาก หุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุท่ีออกใหมข่องบริษัทฯในครัง้นี ้หารด้วย หุ้นสามญัท่ีออกและชําระแล้วของบริษัทฯ ณ ปัจจบุนั (234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67) 

 

  

 

  

ห น้ า  1 | 7 

 



อนึ่ง การเข้าทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ถือเป็นการได้มาซึ่งกิจการทัง้หมดของ

บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข 

เพ่ิมเติม) และเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทท่ี 4 หรือการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์โดยทางอ้อม 

(Backdoor Listing) ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํา

รายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 

2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 156.29 ตามเกณฑ์กําไรสทุธิ 

บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพย์ฯ”) และดําเนินการตา่งๆ รวมถึงการดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

• ได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

• ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกับการรับหลกัทรัพย์ใหม่ตามข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ วา่ด้วยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

• แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามท่ี

กําหนดในประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปและประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะ

ดําเนินการแตง่ตัง้บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จํากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีต่างๆ 

ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจําหนา่ยไปและประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 นอกจากนี ้รายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM และการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือชําระเป็นค่า

ซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจาก CM ยงัเข้าข่ายเป็นการเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 146.14 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตน

สทุธิ  

 โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับการเข้าทํารายการได้ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และ

รายการเก่ียวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

2.  มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ท่ีประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือพิจารณาอนมุตัเิพ่ิมทนุจดทะเบียน

ของบริษัทฯ อีกจํานวน 117,250,000  บาท จากทนุจดทะเบียนจํานวน 175,000,000 บาท เป็นจํานวน 292,250,000 บาท 

โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 234,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามอตัราการออกหุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุเพ่ือชําระการรับโอนกิจการของ CM เทา่กบั 0.67 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ โดยกําหนดราคาหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุท่ีราคาหุ้นละ 2.62 บาทตอ่หุ้น เพ่ือเป็นการชําระคา่ซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ซึง่มีมลูคา่ เทา่กบั  
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614,390,000 บาท รวมถึงการอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุ   

จดทะเบียนของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

 

 

3. มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ CM ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวม

เป็นมูลค่าทัง้สิน้ 614,390,000 บาท เพ่ือเป็นการตอบแทน CM ท่ีโอนกิจการทัง้หมดของ CM ซึ่งมีมูลค่า เท่ากับ 

614,390,000 บาทมาชําระเป็นค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ดงักลา่วแทนการชําระด้วยเงินสด โดยภายหลงัการเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนในคราวนี ้CM จะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจํานวนร้อยละ 40.12 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ 

ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการทัง้หมด ซึ่งในวนัเดียวกนักบัท่ี CM ได้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ CM จะดําเนินการ

จดทะเบียนเลกิกิจการ และจะสง่ผลให้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนดงักลา่วถกูโอนไปยงัผู้ ถือหุ้นของ CM อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหุ้น

ของ CM แตล่ะรายจะได้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จากกระบวนการชําระบญัชีภายใต้กระบวนการเลิกกิจการและ

ดําเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น) ของ CM ในจํานวนท่ี

น้อยกวา่ร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ทําให้ผู้ ถือหุ้นของ CM 

แต่ละรายจึงไม่มีหน้าท่ีในการทําคําเสนอซือ้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

 ในการกําหนดราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ท่ีราคาหุ้นละ 2.62 บาทต่อหุ้น เป็นการเสนอขายหุ้น

สามัญเพ่ิมทุนในราคาท่ีไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 

72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจํากดั (“ประกาศคณะกรรมการ

กาํกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) อยา่งไรดี ในการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือชําระค่าซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจาก 

CM ดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน รวมถึงจะต้องได้รับอนมุตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุต่อ

บุคคลในวงจํากัดจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 ก่อนการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือชําระคา่รับโอนกิจการจาก CM ด้วย 

 โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ย้อนหลงั 15 วนัทําการติดตอ่กนั กอ่นวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้

ท่ี 1/2559 คือระหวา่งวนัท่ี 15 สงิหาคม 2559 ถึง วนัท่ี 2 กนัยายน 2559 ซึง่จะเทา่กบั 2.56 บาท (ข้อมลูจาก SETSMART 

ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย)  

 นอกจากนี ้การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ CM ยงัเข้าข่ายเป็นการทํารายการท่ีเก่ียวโยง

ของบริษัทจดทะเบียนตามท่ีกําหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 146.14 ของ NTA  

ห น้ า  3 | 7 

 



ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ซึ่งสงูกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA บริษัทฯ จึงต้องขอ

อนมุตัิการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี และจดัทํารายงานการ 

 

เปิดเผยสารสนเทศของรายการดงักล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัการเข้าทํารายการได้ในสารสนเทศรายการ

ได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการเก่ียวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  

4. มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจํากดั เน่ืองจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ CM จํานวน 234,500,000  

หุ้น ให้แก่ CM ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.62 บาท เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีไม่มีส่วนลดจากราคา

ตลาดตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 ซึ่งจะต้องได้รับมติอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้น และจะต้องได้รับการอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อนการเสนอขาย  

 ทัง้นี ้รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัดปรากฏตาม

สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจํากดั สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

5.  มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิแก้ไขช่ือบริษัทฯ และ

แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขช่ือบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขช่ือย่อ

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นดงันี ้

ช่ือภาษาไทย : “ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูัน่ส์  จํากดั (มหาชน) ” 

ช่ือภาษาองักฤษ : Harn Engineering Solutions Public Company Limited ” 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ : “HARN” 

6.  มีมตอินมุตัิให้เสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ ข้อ 1 และข้อ 2 ซึ่งเก่ียวข้องกับช่ือบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขช่ือบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความ

ดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

ข้อบังคับของบริษัทฯ  ข้อ 1 

จากเดิม 

“ข้อ 1.  ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกวา่ข้อบงัคบัของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั (มหาชน)” 

แก้ไขเป็น 

 “ข้อ 1.  ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกวา่ข้อบงัคบัของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูัน่ส์ จํากดั (มหาชน)” 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ  ข้อ 2 

จากเดิม 

“ข้อ 2.  คําวา่ “บริษัท” ท่ีใช้ในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายถึง บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั (มหาชน)” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 2.  คําว่า “บริษัท” ท่ีใช้ในข้อบังคับนีใ้ห้หมายถึง บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส์ จํากัด 

(มหาชน)” 

7. มีมตอินมุตัิให้เสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือพิจารณาอนมุตัแิก้ไขวตัถปุระสงค์ของ

บริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM และแก้ไข

เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ โปรดพิจารณา

รายละเอียดเก่ียวกบัแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

8. มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิเปลี่ยนแปลงจํานวน

กรรมการจาก 7 ทา่น เป็น 10 ทา่น โดยเสนอให้แตง่ตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนีเ้ป็นกรรมการของบริษัทฯ  

1. นายวสนัต์ นนัทขว้าง กรรมการ 

2. นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร กรรมการ   

3. นายสพุจน์ เธียรวฒุ ิ กรรมการอิสระ 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการได้พิจารณาคณุสมบตัิของบุคคลดงักลา่วข้างต้นแล้วเห็นว่า บคุคลดงักล่าวเป็นผู้มี

ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ  ตลอดจนมี

คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ี

เก่ียวข้อง 

 นอกจากนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีนําเสนอข้างต้นจึงมี

มติอนมุตัิให้เสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเปลีย่นแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลง

นามแทนบริษัทฯ ตามหนงัสอืรับรอง ดงัตอ่ไปนี ้ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ  
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จากเดิม 

“นายภาคภมูิ วอ่งไพฑรูย์ นายวรัิฐ สขุชยั นางสริิมาเอ่ียมสกลุรัตน์  นางวลรัีตน์ เชือ้บญุชยั กรรมการสอง

ในสีค่นลงนามร่วมกนั” 

 

แก้ไขเป็น  

“นายวิรัฐ สขุชยั นายวสนัต์ นนัทขว้าง นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร นางสริิมา เอ่ียมสกลุรัตน์  นางวลรัีตน์ เชือ้

บญุชยั กรรมการสองในห้าคนลงนามร่วมกนั” 

9.  มีมติอนุมัติแต่งตัง้บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จํากัดซึ่งเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือท่ี

สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทํา

หน้าท่ีตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามท่ีกําหนดในประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

10. มีมตอินมุตัิกําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องวาสนา 6 – 7 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  ประจําปี 2559  

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM และบริษัทย่อยภายใต้

กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 117,250,000  บาท จากทนุจด

ทะเบียนจํานวน 175,000,000 บาท เป็นจํานวน 292,250,000 บาท  โดยการออกหุ้ น

สามญัเพ่ิมทนุจํานวน 234,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบั

การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ  

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัดโดย

กําหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจน  

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขช่ือบริษัทฯ และช่ือยอ่หลกัทรัพย์  

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพ่ือให้สอดคล้องกบั

การแก้ไขช่ือบริษัทฯ 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในเร่ืองช่ือบริษัทฯ  
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วาระท่ี 10 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ  

วาระท่ี 11 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกบั

การแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการของบริษัทฯ การแต่งตัง้กรรมการใหม ่

และกําหนดกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 

วาระท่ี 13 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

11. มีมติอนุมตัิกําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 (Record 

Date) ในวนัท่ี 3 ตลุาคม 2559 และกําหนดวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 4 ตลุาคม 

2559 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

  

 

 

                                                                                       (นายวิรัฐ สขุชยั) 

                                                                                       กรรมการผู้จดัการ 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 

 

 

 

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 

ในการรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ชิลแมทช์ จาํกดั (ฉบับแก้ไข) 

 

6 กนัยายน 2559  

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 5/2559 เมื่อวนัท่ี 5 กนัยายน 2559 ได้มี

มติอนมุตัใิห้บริษัทฯ ซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ชิลแมทช์ จํากดั (“CM”) ซึง่รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงทรัพย์สนิ หนีส้นิ สญัญา

อ่ืนๆ ลกูจ้าง ใบอนญุาต และสทิธิตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึงสิทธิประโยชน์ทัง้หมดท่ีมีในสินทรัพย์ และหุ้น

สามญัในบริษัท คิว ทู เอส จํากัด (“QIIS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นโดย CM ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของ QIIS  

ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer)  (รวมเรียกวา่ “กิจการทัง้หมดของ CM”) โดยมลูคา่ซือ้และรับโอน

กิจการทัง้หมดของ CM จะเท่ากบั 614,390,000 บาท และบริษัทฯ จะชําระค่าโอนกิจการด้วยหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 

234,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50  บาท ตามอตัราการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือชําระการรับโอนกิจการของ CM เทา่กบั 0.67 

ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ โดยกําหนดราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ี 2.62 บาทต่อหุ้น (“รายการซือ้และรับโอนกิจการ

ทัง้หมดของ CM ”)   

การเข้าทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ถือเป็นการได้มาซึง่กิจการทัง้หมดของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่ง

สินทรัพย์ประเภทท่ี 4 หรือการเข้าจดทะเบียนหลกัทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา

หรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ.  2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 156.29 

ตามเกณฑ์กําไรสทุธิ 

นอกจากนี ้รายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM และการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือชําระเป็นค่าซือ้และรับโอนกิจการ

ทัง้หมดจาก CM ยงัเข้าขา่ยเป็นการเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 

21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ

เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมี

ขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 146.14 ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (“NTA”) 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดงักลา่วตามท่ีกําหนดในประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปและประกาศ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงัตอ่ไปนี ้
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1) วัน/ เดือน/ ปีที่ทาํรายการ 

ภายหลงัได้รับอนมุตัิเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเก่ียวโยง จากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ซึ่งจะ

ประชุมในวนัท่ี 1พฤศจิกายน  2559 และเมื่อได้มีการดําเนินการต่างๆ ตามท่ีกําหนดเป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีได้ระบุในข้อ 11 

ครบถ้วนแล้ว 

 

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ รับโอน : บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั (มหาชน)   

ผู้ โอน : บริษัท ชิลแมทช์ จํากดั 

  

3) รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ์ 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

กับบริษัทฯ 1/ 

CM 2/ 

การดาํรงตาํแหน่ง สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

1.นางสริิมา  เอ่ียมสกลุรัตน์ 3/ • กรรมการบริษัทฯ 

• ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ในสดัส่วน

ร้อยละ 10.02 

• ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

กรรมการผู้ มีอํานาจ

ลงนาม 

• ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นใน 

CM ร้อยละ 12.27 

2. นายเจน ชาญณรงค์                       • ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 

9.71 

• น้องชายของนางสิริมา 

เอ่ียมสกลุรัตน์ 

- •  ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นใน 

CM ร้อยละ 26.98 

3. บริษัท ไนซ์ โนเบิล จํากดั 4/                • ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 

9.43 

- • ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นใน 

CM ร้อยละ 17.18 

4.นางประยรูศรี ชาญณรงค์ 4/            • ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 

0.27  

• มารดาของนางสิ ริมา 

เอ่ียมสกลุรัตน์ 

- • โปรดพิจารณาหมายเหตุ

ข้อท่ี 4 

5.นางสาวนพพร ชาญณรงค์             • ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 

0.08  

• น้องสาวของนางสิริมา 

- • ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นใน 

CM ร้อยละ 12.27 
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บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

กับบริษัทฯ 1/ 

CM 2/ 

การดาํรงตาํแหน่ง สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

เอ่ียมสกลุรัตน์  

6. นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร                    • ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 

1.44  

• เป็นบคุคลท่ีจะได้รับการ

เสนอช่ือให้เป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ 

• กรรมการ • ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นใน 

CM ร้อยละ 6.7 

 

7. นายวสนัต์ นนัทขว้าง • เป็นบคุคลท่ีจะได้รับการ

เสนอช่ือให้เป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ 

• ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

กรรมการผู้มีอํานาจ

ลงนาม 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นใน 

CM ร้อยละ 12.00 

8. นายสพุจน์ เธียรวฒุิ • เป็นบคุคลท่ีจะได้รับการ

เสนอช่ือให้เป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ 

• กรรมการ - 

หมายเหต:ุ    1/ ข้อมลูบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 

2/ ข้อมูลรายช่ือผู้ ถือหุ้ น CM ตามบัญชีรายช่ือผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 29 เมษายน 2559 และ CM เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ QIIS โดยถือหุ้ น 

ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของ QIIS 

3/ นามสกลุเดมิ คือ ชาญณรงค์ 

4/ Nice Noble Limited เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ ณ เขตบริหารพเิศษฮ่องกง แหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน ทําหน้าท่ีดแูลกองมรดกของนางประยรูศรี ชาญ

ณรงค์ โดยมีนางประยรูศรี ชาญณรงค์ เป็นผู้ รับผลประโยชน์สดุท้ายของกองทรัสต์ดงักลา่ว 

4) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ  

4.1) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ จะซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM โดยมลูค่าของกิจการทัง้หมดของ CM จะเท่ากบั 614,390,000 บาท และ

บริษัทฯ จะชําระค่าโอนกิจการด้วยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามอตัรา

การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือชําระการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM เท่ากบั 0.67 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ โดย

กําหนดราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ี 2.62 บาทตอ่หุ้น โดยภายหลงัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนในคราวนี ้CM จะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ในจํานวนร้อยละ 40.12 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ในวนัเดียวกนักบัท่ี CM ได้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ CM จะ

ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ ซึ่งจะสง่ผลให้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนดงักลา่วจะถกูโอนไปยงัผู้ ถือหุ้นของ CM ตามรายละเอียดท่ี

ปรากฏในขัน้ตอนท่ี 1 ด้านลา่ง    

 

ภายหลงัจากท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการทํารายการดงักลา่ว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 

มิถนุายน 2559 กิจการทัง้หมดของ CM มีทัง้ในสว่นทรัพย์สนิและหนีส้นิ ประกอบด้วย  
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หนว่ย : ล้านบาท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 งบการเงนิรวมของ CM 1/  

สนิทรัพย์รวม 341.71  

หนีส้นิรวม 132.40 

หมายเหต ุ1/ CM ถือหุ้นของ QIIS จํานวน 3,952,000 หุ้นคดิเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของ QIIS  

ทัง้นี ้ภายหลงัการเข้าทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นใน QIIS ร้อยละ 100 ของ

ทนุจดทะเบียนของ QIIS และบริษัทฯ จะดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน QIIS โดยการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ QIIS ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงทรัพย์สิน หนีส้ิน สญัญาอ่ืนๆ ลกูจ้าง ใบอนุญาต และสิทธิต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของ QIIS 

รวมถึงสทิธิประโยชน์ทัง้หมดท่ีมีในสินทรัพย์ ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) ซึ่งการรับโอนกิจการ

ทัง้หมดของ CM และ QIIS จะเกิดขึน้ภายในระยะเวลาประมาณ 45 วนั ภายหลงัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ โดยมีลําดบัการเข้า

ทํารายการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 

1.1 CM จะโอนกิจการทัง้หมดซึง่รวมถึงหุ้น QIIS ให้บริษัทฯ 

1.2 บริษัทฯ จะชําระคา่โอนกิจการดงักลา่วให้แก่ CM โดยมลูค่าของกิจการทัง้หมดของ CM เท่ากบั 614,390,000 บาท 

ด้วยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50  บาท โดยกําหนดราคาหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ท่ี 2.62 บาทตอ่หุ้น โดยมีมลูคา่รวมจํานวน 614,390,000 บาท 

1.3 เมื่อ CM ได้โอนกิจการทัง้หมดให้แกบ่ริษัทฯ แล้ว CM จะจดทะเบียนเลกิกิจการและดาํเนินการแจกจ่ายทรัพย์สนิ (ซึง่

รวมถึงหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น) ตามกระบวนการชําระบญัชี ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ CM 

ตามรายช่ือท่ีปรากฏด้านลา่งซึง่จะสง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วกลายเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรายละเอียดจํานวนหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ท่ีผู้ ถือหุ้นของ CM จะได้รับปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

ขัน้ตอนท่ี 2 ภายหลงัการเข้าทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นใน QIIS ในสดัสว่น

ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของ QIIS โดยภายหลงัจากท่ี CM จดทะเบียนเลิกกิจการแล้ว QIIS ในฐานะบริษัทย่อยของ

บริษัทฯ จะโอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ และ เมื่อ QIIS ได้โอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ แล้ว QIIS จะจดทะเบียนเลิก

กิจการและเข้าสูก่ระบวนการชําระบญัชีตอ่ไป  

 

4.2) การคาํนวณขนาดของรายการ 

4.2.1)  รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

การเข้าทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทท่ี 4 หรือการเข้าจด

ทะเบียนหลกัทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามท่ีกําหนดในประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งเมื่อคํานวณตามเกณฑ์

ต่างๆ ท่ีกําหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดท่ีคํานวณได้จากหลกัเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ สิน้สุดวันท่ี 30 

มิถนุายน 2559 พบวา่มีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 156.29 ตามเกณฑ์กําไรสทุธิ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการ
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ทํารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และดําเนินการต่างๆ รวมถึงการดําเนินการ 

ดงัตอ่ไปนี ้

• ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

• ได้รับการอนมุตัิจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกบัการรับหลกัทรัพย์ใหมต่ามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ วา่ด้วยการรับ

หุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

• แตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามท่ีกําหนดในประกาศรายการ

ได้มาหรือจําหนา่ยไปและประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึ่งบริษัทฯ ได้ดําเนินการแต่งตัง้บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จํากดั 

เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีต่างๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปและประกาศรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั 

การคาํนวณขนาดของรายการท่ีจะได้มาซึง่สนิทรัพย์ โดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 2559 มีรายละเอียด

ดงันี ้ 

1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA ของเงินลงทนุใน CM x สดัสว่นท่ีได้มาหรือจําหนา่ยไป) 

NTA ของบริษัทฯ 

= 45.29% 

2. กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน (กําไรสทุธิจากการดําเนินงานของเงินลงทนุใน CM x สดัสว่นท่ีซือ้หรือขาย) 

กําไรสทุธิจากการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

= 156.29% 

3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มลูคา่รายการท่ีจ่ายหรือได้รับ 

  สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

= 116.44% 

4. มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียน

ออกเพื่อชาํระค่าสินทรัพย์ 

จํานวนหุ้นทนุท่ีบริษัทออกเพ่ือชําระคา่สนิทรัพย์ 

จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วของบริษัท 

= 67.00% 

  

4.2.2)  รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

รายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM และการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือชําระเป็นคา่ซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจาก 

CM เข้าขา่ยเป็นการทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 

146.14 ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ซึง่สงูกวา่ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA บริษัทฯ จึงต้อง

ขออนมุตัิการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
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ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย และจัดทํารายงานการเปิดเผยสารสนเทศของ

รายการดงักลา่ว   

NTA ของบริษัทฯ และ CM ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ปรากฎดงันี ้ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ล้านบาท) บริษัทฯ งบการเงนิรวมของ CM  

สนิทรัพย์รวม  527.64 341.71 

หกั : สนิทรัพย์ท่ีไมม่ีตวัตน (12.21) (18.89) 

หกั : หนีส้นิรวม (95.02) (132.40) 

หกั : สว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ - - 

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 420.41 190.42 

5) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มา 

ภายหลงัจากท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการทํารายการดงักล่าว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM 

ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer)  

5.1) รายละเอียดของ CM  

(1) ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 

วนัจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท 13 พฤษภาคม 2531 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจนําเข้า และจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ในระบบทําความเย็น 

และระบบปรับอากาศ รวมทัง้ให้คําปรึกษาและออกแบบห้องเย็น 

ท่ีตัง้สาํนกังาน 19/20-22 ซอยศนูย์วิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 

ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว  98,800,000 บาท  

จํานวนหุ้นจดทะเบียนและชําระแล้ว 9,880,000 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้ 10 บาท ตอ่หุ้น 

 (2) คณะกรรมการ CM 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท CM ตามหนงัสอืรับรอง ณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2559 

รายชื่อกรรมการ CM ตาํแหน่ง 

1. นาง สริิมา เอ่ียมสกลุรัตน์ กรรมการ 

2. นาย ภาคภมูิ วอ่งไพฑรูย์ กรรมการ 
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รายชื่อกรรมการ CM ตาํแหน่ง 

3. นาง วลรัีตน์ เชือ้บญุชยั กรรมการ 

4. นาย วสนัต์ นนัทขว้าง กรรมการ 

5. นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร กรรมการ 

6. นางดนนูาถ สวุรรณานนท์ กรรมการ 

7. นางสาวผกาวล ีเจียรสวสัดิ์วฒันา กรรมการ 

8. นายสพุจน์ เธียรวฒุ ิ กรรมการ 

 (3) ผู้ถอืหุ้นของ CM 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของ CM ตามบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2559 ปรากฎดงันี ้

 รายชื่อผู้ถอืหุ้นของ CM  จาํนวนหุ้น ร้อยละของจาํนวนหุ้นทัง้หมด 

1.  นามสกุลชาญณรงค์  1/   

 นางสริิมา เอ่ียมสกลุรัตน์ 1,212,477 12.27 

 นายเจน ชาญณรงค์ 2,665,217 26.98 

 Nice Noble Limited 1,697,779 17.18 

 นางสาวนพพร ชาญณรงค์ 1,212,478 12.27 

2. นามสกุลตรีเพช็ร 1/   

 นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร 666,357 6.74 

 นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร 316,161 3.20 

 ผู้ถอืหุ้นอื่นๆ ของ CM   

3. นายวสนัต์ นนัทขว้าง 1,185,600 12.00 

4. นางสาวปนดัดา ทองเหลีย่ม 624,911 6.33 

5. นายภาคภมูิ วอ่งไพฑรูย์ 112,237 1.14 

6. นางวลรัีตน์ เชือ้บญุชยั 98,104 0.99 

7. นางสาวอฬุาริน ชญัญวงศ์ศกัดิ ์ 88,679 0.90 

รวมจาํนวนหุ้น 9,880,000 100 

หมายเหต ุ:  1/ เป็นการจดักลุม่ผู้ ถือหุ้นตามนามสกลุเทา่นัน้ โดยผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายมิได้เป็นบคุคลตามมาตรา 258  หรือเป็น  Concert party  
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4) ข้อมูลสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของCM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ    1.  งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ปี 2558  2557 และ 2556 ผ่านการตรวจสอบโดยนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4917 บริษัท พีวี 

ออดิท จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ผ่านการสอบทานโดยนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลข

ทะเบียน 4301 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 

 

 

สําหรับงวด 6 เดือน สําหรับงวด 6 เดือน

ปี 2558 ปี 2557 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2559

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

สอบทาน 
2

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

สอบทาน 
2

รายได้จากการขายและบริการ 513.49                   566.01                   273.38                   255.92            301.65            270.52            143.56

ต้นทุนขายและบริการ 340.32                   407.89                   190.43                   174.19            216.67            189.03            102.91

กําไรขั้นต้น 173.17              158.12              82.95                81.72          84.98          81.50          40.65

รายได้อื่น 5.65                        6.38                        2.14                        5.67                3.86                2.41                2.81

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 109.10                   98.08                      57.16                      46.83              40.24              33.82              26.73

ค่าใช้จ่ายอื่น 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

สําหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท
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ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

สอบทาน 
2

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

สอบทาน 
2

สินทรัพย์

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 85.61             82.98              87.08               108.33 52.14          46.02          46.60             69.13

สินค้าคงเหลือ 122.44          98.19              115.24             131.57 69.44          47.14          64.19             76.37

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 251.15          322.99            305.61             272.35 144.01        186.52        185.40           155.29

อุปกรณ์ 25.51             17.30              24.23               23.31 7.59            2.85            1.18               6.88

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 64.04             43.98              34.29               69.36 64.89          9.28            5.46               68.02

รวมสินทรัพย์ 315.19        366.97         339.90          341.71 208.90      195.79      190.86        223.31

หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 84.27             65.88              74.40               84.22 44.36          23.75          43.44             41.77

รวมหนี้สินหมุนเวียน 109.97          240.39            93.68               112.81 49.22          139.92        54.65             49.70

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 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          57.29

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกและชําระแล้ว  98.80             28.45              5.00                  98.80 98.8 28.45 5.00               98.80

กําไรสะสม 62.18             8.18                 116.51             84.39 39.90          8.18            116.51           53.24

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 187.09        111.27         244.02          209.31 152.68      50.61       135.49        166.02

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2559

งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  ณ วันที่ 1 

มกราคม 2557



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 

5.2) รายละเอียดของ QIIS  

(1) ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 

วนัจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท 12 พฤศจิกายน 2545 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจนําเข้า จดัจําหนา่ย และให้บริการโซลชูัน่ด้านวิศวกรรมสําหรับระบบ

พิมพ์ดิจิตอล 

ท่ีตัง้สาํนกังาน 19/20-22 ซอยศูน ย์วิ จัย  ถนนพระราม  9  แขวงบางกะปิ  เขต ห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 

ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 39,520,000 บาท  

จํานวนหุ้นจดทะเบียนและชําระแล้ว 3,952,000 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้ 10 บาท ตอ่หุ้น 

 

(2) คณะกรรมการบริษัท QIIS  

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท QIIS ตามหนงัสอืรับรอง ณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2559 

รายชื่อกรรมการของ QIIS ตาํแหน่ง 

1. นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร กรรมการ 

2. นายภาคภมูิ วอ่งไพฑรูย์ กรรมการ 

3. นางสริิมา เอ่ียมสกลุรัตน์ กรรมการ 

4. นางวลรัีตน์ เชือ้บญุชยั กรรมการ 

5. นายวสนัต์ นนัทขว้าง กรรมการ 

 

 (3) ผู้ถอืหุ้นของ QIIS  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของ QIIS ตามบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559  ปรากฎดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้นของ QIIS จาํนวนหุ้น ร้อยละของจาํนวนหุ้นทัง้หมด 

1 CM 3,951,998 100 

2 นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร 1 0.00 

3 นางสริิมา เอ่ียมสกลุรัตน์ 1 0.00 

รวมจาํนวนหุ้น 3,952,000 100 
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 (4) ข้อมูลสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของ บริษัท ควิทเูอส จาํกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ1. งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 2557 และ 2556 ผ่านการตรวจสอบโดยนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากดั ซึง่

เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2.สําหรับข้อมลูทางการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 เป็นงบการเงินภายในสําหรับผู้บริหาร ซึง่ไมผ่่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบญัชี 

 

 

 

10 
 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

สินทรัพย์

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 36.05 36.96 40.56 41.80

สินค้าคงเหลือ 52.99 51.05 51.05 55.20

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 109.73 136.47 120.21 119.65

อุปกรณ์ 17.91 14.45 23.05 16.42

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 47.67 34.71 28.83 49.87

รวมสินทรัพย์ 157.40 171.18 149.04 169.52

หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 42.49 42.13 31.08 45.05

รวมหนี้สินหมุนเวียน 63.33 100.46 39.03 65.70

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11.14 10.06 1.47 12.02

รวมหนี้สิน 74.47 110.52 40.50 77.72

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกและชําระแล้ว  39.52 39.52 4.00 39.52

กําไรสะสม 34.41 12.14 95.53 43.28

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 82.93          60.66          108.53        91.80              

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2559 
2

สําหรับงวด 6 เดือน

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2559 
2

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

รายได้จากการขายและบริการ 257.57 264.36 264.36 129.83

ต้นทุนขายและบริการ 166.13 191.22 177.94 87.52

กําไรขั้นต้น 91.44 73.14 86.42 42.30

รายได้อื่น 2.57 2.52 1.81 1.75

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 64.85 57.84 55.37 32.85

ค่าใช้จ่ายอื่น 6.73 3.64 6.81 2.33

กําไรสําหรับงวด 22.43 14.18 26.05 8.87

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

สําหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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5.3) รายละเอียดของบริษัทฯ ที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการรับโอนกิจการ  

(1) ข้อมูลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการรับโอนกิจการ 

ช่ือบริษัทใหม ่ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูัน่ส์ จํากดั (มหาชน)   

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ใหม ่ HARN 

ประเภทธุรกิจ ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ นําเข้า และจัดจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในระบบ

วิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดบัเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบ

สุขาภิบาล และระบบความเย็น รวมทัง้ให้คําปรึกษาและ

ออกแบบระบบในโครงการต่างๆ และการให้บริการโซลชูัน่ด้าน

วิศวกรรมสาํหรับระบบพิมพ์ดิจิตอล 

ทนุจดทะเบียนและชําระแล้วท่ีคาดว่าจะ

เป็นภายหลงัการรับโอนกิจการ 

292,250,000 บาท  

จํานวนหุ้ นจดทะเบียนและชําระแล้วท่ี

คาดวา่จะเป็นภายหลงัการรับโอนกิจการ 

584,500,000 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้ 0.50 บาท ตอ่หุ้น 

 

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการรับโอนกิจการ 

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่คาดว่าจะเป็น 

ภายหลังการรับโอนกิจการ 

ตาํแหน่ง 

1 นาย ถกล นนัธิราภากร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2 นาย วิรัฐ สขุชยั กรรมการ 

3 นาย ภาคภมูิ วอ่งไพฑรูย์ กรรมการ 

4 นาง สริิมา เอ่ียมสกลุรัตน์ กรรมการ 

5 นาง วลรัีตน์ เชือ้บญุชยั กรรมการ 

6 นาย วสนัต์ นนัทขว้าง * กรรมการ 

7 นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร  *  กรรมการ 

8 ดร. โสตถิธร มลัลกิะมาส กรรมการอิสระ 

9 นางสาว วรนชุ สไุพบลูย์พิพฒัน์ กรรมการอิสระ 

10 นายสพุจน์ เธียรวฒุิ * กรรมการอิสระ 
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หมายเหต ุ: * บริษัทฯ ได้เสนอขออนมุตัิตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเพ่ิมจํานวนคณะกรรมการของบริษัทฯ 3  ท่าน 

จากจํานวน 7 ท่าน รวมทัง้สิน้เป็น 10 ท่าน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 ท่านได้แก่ นาย วสนัต์ นนัทขว้าง 

และนายธรรมนญู ตรีเพ็ชร และกรรมการอิสระ 1 ทา่นคือ นายสพุจน์ เธียรวฒุิ 

 

(3)  โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จาํกัด (มหาชน) ก่อนและหลังการรับโอนกิจการ 

 อ้างอิงรายช่ือผู้ ถือหุ้นบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั )มหาชน(   ณ วนัท่ี  13 พฤษภาคม 2559 

 

12 
 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 

ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น 

ก่อนรับโอนกิจการทัง้หมด 

ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 

จํานวนหุ้นเพ่ิมทนุที่จดัสรร 

ให้ผู้ ถือหุ้น CM ตามสดัสว่น 2/ 

หลงัการรับโอนกิจการ 

ทัง้หมด 3/ 4/ 

จํานวนหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1 นามสกลุชาญณรงค์1/       

 นางสิริมา เอ่ียมสกลุรัตน์ 5/ 35,067,520 10.02 28,777,921  12.27 63,845,441 10.92 

 นายเจน ชาญณรงค์ 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 ชาญณรงค์ 287,200  0.08 28,777,944  12.27 29,065,144 4.97 

 นายหาญ ชาญณรงค์ 1,000,000  0.29 - - 1,000,000 0.17 

 นางประยรูศรี ชาญณรงค์ 933,900  0.27 - -  933,900 0.16 

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

2 นามสกลุสขุชยั 1/       

 นายวิรัฐ สขุชยั 86,568,488 24.73 - - 86,568,488 14.81 

 นางนพรัตน์ สขุชยั 13,000,000  3.71 - - 13,000,000 2.22 

 นายวิโรจน์ สขุชยั 1,730,000 0.49 - - 1,730,000  0.30 

 นายวิสทุธ์ิ สขุชยั 73,000  0.02 - - 73,000 0.01 

รวมนามสกลุสขุชยั1/ 101,371,488 28.94 - - 101,371,488 17.34 

3 นามสกลุตรีเพ็ชร 1/       

 นายธรรมนญู 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 

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

4 นายวสนัต์ นนัทขว้าง - 0.00 28,140,000 12.00 28,140,000 4.81 

5 นางสาวปนดัดา ทองเหลี่ยม - 0.00 14,832,149 6.33 14,832,149 2.54 

6 นายประชา พร้อมพรชยั 10,994,241 3.14 - - 10,994,241 1.88 

7 นางวลีรัตน์ เชือ้บญุชยั 6,051,636 1.73 2,328,481 0.99  8,380,117 1.43 

8 นางอไุรรัตน์ หาญทวีภทัร 6,682,844  1.91 -  -  6,682,844 1.14 

9 นายประมวล ชตูิกมลธรรม 6,606,500 1.89 - -  6,606,500 1.13 

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

11 นายภาคภมิู วอ่งไพฑรูย์  3,838,000  1.10  2,663,925 1.14  6,501,925 1.11 

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

13 นายชยัวฒัน์ แต้ไพสิฐพงษ์ 3,860,700 1.10 -  - 3,860,700 0.66 

14 นายรัตนพนัธ์ มขุหริวฒันานนท์ 3,341,760 0.95 - - 3,341,760 0.57 

15 นางสาวอฬุาริน ชญัญวงศ์ศกัดิ ์ 17,728 0.01  2,104,780 0.90  2,122,508 0.36 

ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ ของ FIRE 87,429,203 24.98 - - 87,429,203 14.96 
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ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น 

ก่อนรับโอนกิจการทัง้หมด 

ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 

จํานวนหุ้นเพ่ิมทนุที่จดัสรร 

ให้ผู้ ถือหุ้น CM ตามสดัสว่น 2/ 

หลงัการรับโอนกิจการ 

ทัง้หมด 3/ 4/ 

จํานวนหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น ร้อยละ 

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

หมายเหต ุ:  1/ เป็นการจดักลุม่ผู้ ถือหุ้นตามนามสกลุเทา่นัน้ โดยผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายมิได้เป็นบคุคลตามมาตรา 258  หรือเป็น  Concert party  

 เว้นแต ่นายหาญ ชาญณรงค์ นางประยรูศรี ชาญณรงค์ และ Nice Noble Limited ที่เป็นบคุคลตามมาตรา 258  และ/หรือเป็น 

 Concert party ซึง่ทัง้ 3 ทา่นถือหุ้นรวมกนัแล้วเป็นจํานวน ร้อยละ 9.99 ก่อนการรับโอนกิจการทัง้หมด และเพ่ิมเป็นจํานวนร้อยละ 

 12.87 ของหุ้นที่จําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ หลงัการรับโอนกิจการ 

 2/ จํานวนหุ้นเพ่ิมทนุ 234,500,000 หุ้น จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น CM ตามสดัสว่นการถือหุ้น ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการ 

 3/ สดัสว่นการถือหุ้นภายหลงัรับโอนกิจการ อ้างอิงข้อมลูการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ FIRE ณ วนัที่ 13 พฤษภาคม 2559 

 4/ ผู้ ถือหุ้นของ CM แต่ละรายจะได้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จากกระบวนการชําระบญัชีภายใต้กระบวนการเลิกกิจการและ

ดําเนินการแจกจา่ยทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น) ของ CM ในจํานวนที่น้อยกว่าร้อย

ละ 25 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ทําให้ผู้ ถือหุ้นของ CM แตล่ะรายจงึไมมี่หน้าที่ใน

การทําคําเสนอซือ้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ

หลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

5/  นามสกลุเดิม คือ ชาญณรงค์ 

6/  Nice Noble Limited เป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําหน้าที่ดแูลกองมรดกของ

นางประยรูศรี ชาญณรงค โดยมีนางประยรูศรี ชาญณรงค์ เป็นผู้ รับผลประโยชน์สดุท้ายของกองทรัสต์ดงักลา่ว 

6) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  

6.1 บริษัทฯ จะชําระค่าซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจาก CM  มูลค่า 614,390,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ 

บริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50  บาท ตามอตัราการออกหุ้นเพ่ิมทนุเพ่ือชําระการรับโอนกิจการของ CM 

และบริษัทยอ่ยเทา่กบั 0.67 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ โดยกําหนดราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ท่ี 2.62 บาท

ตอ่หุ้น ซึง่เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในราคาท่ีไมม่ีสว่นลด จากราคาตลาด ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจํากดั 

ในการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือชําระคา่ซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจาก CM ดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ

จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 ก่อนการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือชําระค่ารับโอน

กิจการจาก CM ด้วย 

6.2 การกําหนดมลูค่าสิ่งตอบแทนด้วยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50  บาท 

ในราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ท่ี 2.62 บาทตอ่หุ้น ซึง่คิดเป็นอตัราการออกหุ้นเพ่ิมทนุเพ่ือชําระการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM 

เทา่กบั 0.67 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ใช้หลกัเกณฑ์ในการกําหนดราคาโดยอ้างอิงการประเมินมลูค่า

ยตุิธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมตุิฐานท่ีสาํคญัได้แก่ ผลการดําเนินงานในอดีต และศกัยภาพ

การเติบโตของรายได้และกําไรในอนาคต เป็นต้น  
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นอกจากนี ้เกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ใช้ในการกําหนดราคาค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีจะออกให้กับ CM นัน้ พิจารณาจากราคา

ตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เฉลีย่ในช่วง 15 วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือ

หุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือขออนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ คือระหวา่งวนัท่ี 15 สงิหาคม 2559 ถึง วนัท่ี 2 กนัยายน 2559 ซึง่

จะเทา่กบั 2.56 บาท (ข้อมลูจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

7) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา  

มลูคา่ของสนิทรัพย์ท่ีบริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทําธุรกรรมการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM เท่ากบั614,390,000 บาท 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 CM มีสนิทรัพย์และหนีส้นิ ประกอบด้วย  

หนว่ย : ล้านบาท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 งบการเงนิรวมของ CM 1/ 

สนิทรัพย์รวม 341.71 

หนีส้นิรวม 132.40 

หมายเหต ุ1/ CM ถือหุ้นของ QIIS จํานวน 3,952,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของ QIIS โดยณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  QIIS 

มีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 169.52 บาท และมีหนีส้นิรวมเทา่กบั 77.72 บาท 

 

8) แหล่งที่มาของเงนิทุนและวิธีการชาํระสิ่งตอบแทน 

บริษัทฯ จะชําระค่ารับโอนกิจการทัง้หมดจาก CM มูลค่า 614,390,000 บาท ด้วยหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 

234,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50  บาท โดยกําหนดราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ท่ี 2.62 บาทตอ่หุ้น  

 

9) ลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย 

9.1) กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทาํรายการ 

กรรมการท่ีมีสว่นได้สว่นเสียในการทํารายการในครัง้นี ้เป็นผู้ ท่ีไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และไม่มีสิทธิออกเสียงใน

วาระท่ีอนมุตัิรายการนี ้ได้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

 

รายชื่อกรรมการ           

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ 1/ 

CM 2/ QIIS 

การดาํรงตาํแหน่ง สัดส่วนการ

ถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

การดาํรงตาํแหน่ง 

1.นางสริิมา  เอ่ียมสกลุรัตน์ 3/ • เป็นกรรมการบริษัทฯ 

• ผู้ ถื อ หุ้ น ใ ห ญ่  ถื อ หุ้ น 

บริษัทฯ ร้อยละ 10.02 

• ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี

อํานาจลงนาม 

12.27 - ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี

อํานาจลงนาม  

2. นางวลรัีตน์ เชือ้บญุชยั                   • เป็นกรรมการบริษัทฯ • ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ 0.99 - ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
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รายชื่อกรรมการ           

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ 1/ 

CM 2/ QIIS 

การดาํรงตาํแหน่ง สัดส่วนการ

ถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

การดาํรงตาํแหน่ง 

• ถื อ หุ้ น บ ริ ษั ท ฯ  ร้ อ ย ล ะ 

1.73 

ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี

อํานาจลงนาม 

ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี

อํานาจลงนาม 

3. นายภาคภมูิ วอ่งไพฑรูย์                 • เป็นกรรมการบริษัทฯ 

• ถื อ หุ้ น บ ริ ษั ท ฯ  ร้ อ ย ล ะ 

1.10 

• ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี

อํานาจลงนาม 

1.14 - ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี

อํานาจลงนาม 

หมายเหต ุ1/ ข้อมลูบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 13 พฤษภาคม 2559 

2/ ข้อมลูรายช่ือผู้ ถือหุ้น CM ตามบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 29 เมษายน 2559 โดย CM เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ QIIS โดยถือหุ้นร้อยละ 100 

ของทนุจดทะเบียนของ QIIS 

3/ นางสิริมา  เอ่ียมสกลุรัตน์ ถือหุ้นใน QIIS จํานวน 1 หุ้นในฐานะตวัแทนของ CM 

 

9.2) ผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุตัิการทํารายการในครัง้นี ้ได้แก่บคุคล

ดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

ที่มีส่วนได้เสีย 

ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ 
1/ 

CM 2/ QIIS 

การดาํรงตาํแหน่ง สัดส่วนการ

ถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

การดาํรงตาํแหน่ง 

1.นางสริิมา  เอ่ียมสกลุรัตน์ 3/ • เป็นกรรมการบริษัทฯ 

• ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ ถือหุ้ น

บริษัทฯ ร้อยละ 10.02 

• ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี

อํานาจลงนาม 

12.27 - กรรมการและ

กร รม กา รผู้ มี

อํานาจลงนาม  

2. นายเจน ชาญณรงค์                       • ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อย

ละ 9.71 

• น้องชายของนางสิริมา 

เอ่ียมสกลุรัตน์ 

     - 26.98 - 

3. บริษัท ไนซ์ โนเบิล จํากดั 4/                • ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อย

ละ 9.43 

- 17.18 - 
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รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

ที่มีส่วนได้เสีย 

ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ 
1/ 

CM 2/ QIIS 

การดาํรงตาํแหน่ง สัดส่วนการ

ถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

การดาํรงตาํแหน่ง 

4.นางประยรูศรี ชาญณรงค์ 4/            • ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อย

ละ 0.27  

• มารดาของนางสิริมา 

เอ่ียมสกลุรัตน์ 

- - - 

5.นายหาญ ชาญณรงค์             • ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อย

ละ 0.29  

• บิ ด า ข อ ง น า ง สิ ริ ม า 

เอ่ียมสกลุรัตน์ 

- - - 

6.นางสาวนพพร ชาญณรงค์             • ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อย

ละ 0.08  

• น้องสาวของนางสิริมา 

เอ่ียมสกลุรัตน์ 

- 12.27 - 

7. นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร                    • ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อย

ละ 1.44  

• เป็นบุคคลท่ีจะได้รับ

การเสนอช่ือใ ห้ เ ป็น

กรรมการของบริษัทฯ 

• กรรมการ 6.7 - กรรมการและ

กร รม กา รผู้ มี

อํานาจลงนาม 

8. นายวสนัต์ นนัทขว้าง • เป็นบุคคลท่ีจะได้รับ

การเสนอช่ือใ ห้ เ ป็น

กรรมการของบริษัทฯ 

• ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี

อํานาจลงนาม 

12.00 - กรรมการ 

9. นางวลรัีตน์ เชือ้บญุชยั                   • เป็นกรรมการบริษัทฯ 

• ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 

1.73 

• ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี

อํานาจลงนาม 

0.99 - ก ร ร ม ก า ร

บ ริ ษั ท แ ล ะ

กร รม กา รผู้ มี

อํานาจลงนาม 

10. นายภาคภมูิ วอ่งไพฑรูย์                 • เป็นกรรมการบริษัทฯ 

• ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 

• ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี

1.14 - กรรมการและ

กร รม กา รผู้ มี
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รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

ที่มีส่วนได้เสีย 

ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ 
1/ 

CM 2/ QIIS 

การดาํรงตาํแหน่ง สัดส่วนการ

ถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

การดาํรงตาํแหน่ง 

1.10 อํานาจลงนาม อํานาจลงนาม 

11. นางสาวอฬุาริน ชญัญาวงศ์ศกัดิ์ • ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 

0.01 

- 1.0 - 

หมายเหต:ุ    1/ ข้อมลูบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 13 พฤษภาคม 2559 

2/ ข้อมลูรายช่ือผู้ ถือหุ้น CM ตามบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 29 เมษายน 2559 และ CM เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ QIIS โดยถือหุ้นร้อยละ 100 

ของทนุจดทะเบียนของ QIIS 

3/ นามสกลุเดิม คือ ชาญณรงค์ 

4/ Nice Noble Limited เป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําหน้าที่ดแูลกองมรดกของนาง

ประยรูศรี ชาญณรงค์ โดยมีนางประยรูศรี ชาญณรงค์ เป็นผู้ รับผลประโยชน์สดุท้ายของกองทรัสต์ดงักลา่ว 

 

10) ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ   

CM และ QIIS ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ นําเข้าและจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีคล้ายคลงึและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ด้าน

ประเภทผลิตภณัฑ์วิศวกรรมอาคาร และความต่อเน่ืองในกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเดียวกัน โดยการทํารายการซือ้และรับโอนกิจการ

ทัง้หมดของ CM และ QIIS จะมีประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงันี ้

1. เพิ่มศักยภาพการเติบโตของรายได้ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต  

1.1 เพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ  

การรวมสนิค้าของบริษัทฯ และ CM จะทําให้บริษัทฯ มีผลติภณัฑ์ในกลุม่วิศวกรรมอาคารท่ีครบวงจรมากขึน้ ได้แก่ 

ผลติภณัฑ์ในระบบดบัเพลงิ ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล และระบบความเย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภณัฑ์

ในกลุ่มระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ซึ่งสามารถตอบสนองลูกค้าได้ครบทัง้สายผลิตภัณฑ์ และเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากทัง้บริษัทฯ และ CM จัดจําหน่ายให้ลกูค้าในกลุ่ม

เดียวกนั ได้แก่ ผู้ รับเหมาและท่ีปรึกษางานระบบโครงการ รวมทัง้กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรม (End user) ซึ่งเป็นกลุม่

ลกูค้าหลกัของทัง้บริษัทฯ และ CM 

1.2 การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้รับเหมาและที่ปรึกษางานระบบให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1.2.1) การขยายกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯไปยงักลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก  

กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็เป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของ CM และ QIIS ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสใน

การขยายฐานลกูค้าสาํหรับผลติภณัฑ์ระบบดบัเพลงิและสนิค้าท่ีเกียวเน่ือง อาทิเช่นกลุม่ลกูค้าห้องทําความเย็นซึ่ง

ต้องใช้ฉนวนกนัความร้อน เน่ืองจากฉนวนกนัความร้อนเป็นวสัดท่ีุติดไฟได้ง่าย จึงจําเป็นต้องมีการวางระบบการ

ป้องกันอคัคีภยั นอกจากนี ้กลุ่มลกูค้าของ QIIS ซึ่งเป็นกลุ่มลกูค้าโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความต้องการสร้าง
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โรงงาน หรือขยายโรงงานและการเพ่ิมสายการผลิตใหม่ ซึ่งเป็นกลุม่ลกูค้าหลกัเดียวกนักบัลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรม

ของบริษัทฯ และ CM ท่ีต้องการสร้างโรงงานหรือวางระบบใหม ่ทําให้สามารถแนะนําธุรกิจเพ่ือนําเสนอขายสินค้าท่ี

เก่ียวกบังานระบบอาคารได้ 

1.2.2) การขยายช่องทางการจัดจาํหน่ายสินค้าของ CM ให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ  

ด้วยความสมัพนัธ์อนัดีของบริษัทฯ กับผู้ รับเหมาและท่ีปรึกษางานระบบจากการเป็นผู้จดัจําหน่ายอปุกรณ์ระบบ

วิศวกรรมอาคารทัง้ระบบดบัเพลงิ ปรับอากาศและสขุาภิบาลให้แก่ผู้ รับเหมาโครงการขนาดใหญ่มาอย่างยาวนาน 

ยอ่มสง่ผลให้บริษัทฯสามารถขยายฐานสินค้าในกลุม่ของ CM ให้แก่ผู้ รับเหมาโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว

และมีประสทิธิภาพ  

1.3 เพิ่มความแข็งแกร่งในการรับเหมางานงานโครงการติดตัง้ให้กับบริษัทฯ  

บริษัทฯ สามารถขยายฐานการรับงานโครงการติดตัง้งานระบบทําความเย็น ปรับอากาศและสขุาภิบาล เพ่ิมเติม

นอกเหนือจากงานระบบดบัเพลิง ให้กบักลุม่ลกูค้าอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ ใช้งานโดยตรง (End user) ของ บริษัทฯ 

และ CM ได้อีกด้วย 

 

2. ลดค่าใช้จ่ายจากการประสานและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

การรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถจดัการใช้ทรัพยากร อาทิเช่น บคุลากรและระบบสนบัสนนุการ

บริหารงานร่วมกนั ให้มีประสทิธิภาพเพ่ิมขึน้ นอกจากนีบ้คุลากรด้านงานขายและงานติดตัง้ (Salesperson) ของบริษัทฯ CM 

และQIIS ใช้บคุลากรด้านการขายและติดตัง้ท่ีมีพืน้ฐานความรู้จากสายงานวิศวกรรมเคร่ืองกลและสิ่งแวดล้อมเป็นหลกั

เช่นเดียวกนั 

3. ลดการพึ่งพากลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง   

การรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM เป็นการเพ่ิมความหลากหลาย และเป็นการกระจายความเสี่ยงจากปัจจยัแวดล้อมในการ

ทําธุรกิจ ตลอดจนขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจให้ครอบคลมุธุรกิจด้านตา่งๆของระบบวิศวกรรมอาคาร และลดการพึ่งพา

ลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ 

4. เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดในต่างประเทศมากขึน้  

ผลิตภัณฑ์ของ CM ได้แก่ อุปกรณ์ระบบทําความเย็น และปรับอากาศ มีความต้องการท่ีสูงในประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก ่

ประเทศกมัพชูา ประเทศเวียดนามและอ่ืนๆ ซึง่เป็นกลุม่ประเทศท่ีบริษัทฯ มุง่เน้นการขยายตลาดสนิค้าของบริษัทฯ ในปัจจบุนั 

ดงันัน้ในการขยายตลาดตา่งประเทศของบริษัทฯ จะสง่ผลให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแขง่ขนั เน่ืองจากมีสินค้าจากใน

กลุม่บริษัทฯ 

5. มีสถานะทางการเงนิที่แข็งแกร่งขึน้ และมีรายได้และกาํไรสุทธิเพิ่มขึน้  

ภายหลงัการทํารายการแล้ว บริษัทฯ จะรวมผลประกอบการของ CM และQIIS เข้ามาในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งท่ีผ่านมา 

CM และQIIS มีผลการดําเนินงานท่ีมีกําไรอยา่งตอ่เน่ืองทกุปี รวมทัง้มีสถานะทางการเงินท่ีดี เน่ืองจากมีหนีส้ินในระดบัท่ีตํ่า  

โดยในปี 2558 CM และบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิ 54.71 ล้านบาท ในสว่นของฐานะทางการเงิน CM และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 15.01 ล้านบาท ในขณะท่ีมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 187.09 ล้านบาท 
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11) เงื่อนไขการเข้าทาํรายการ 

รายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM จดัเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิประเภทท่ี 4 ตามประกาศตามประกาศรายการได้มา

หรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ และเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

 บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และดําเนินการต่างๆ รวมถึงการ

ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

• ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

• ได้รับการอนมุตัิจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกบัการรับหลกัทรัพย์ใหม่ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้น

สามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

นอกจากนี ้การรับโอนกิจการทัง้หมดจาก CM ยงัต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีสําคญัภายใต้สญัญาโอนกิจการทัง้หมดระหว่างบริษัทฯ 

และ CM (“สัญญาโอนกิจการทัง้หมดของ CM”)   

สรุปสาระสาํคญัของสญัญาโอนกิจการระหวา่งบริษัทฯ และ CM มีดงันี ้ 

คูส่ญัญา บริษัทฯ ในฐานะผู้ รับโอน และ CM ในฐานะผู้ โอน 

วนัท่ีลงนาม 5 กนัยายน 2559 

สนิทรัพย์ท่ีจะโอน กิจการทัง้หมดตามท่ีกําหนดในสญัญาโอนกิจการทัง้หมดซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ QIIS 

เทา่กบั 614,390,000 บาท 

ราคาซือ้ขาย และการ

ชําระเงิน 

คา่รับโอนกิจการทัง้หมดจาก CM มลูคา่ 614,390,000 บาท ชําระด้วยการออกหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยกําหนด

ราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ท่ี 2.62 บาทตอ่หุ้น 

เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ี

สาํคญั (Conditions 

Precedent) 

(1) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ CM ได้มีมติอนมุตัิให้โอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ 

(2) ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิให้เข้าทํารายการซือ้และรับโอนกิจการ

ทัง้หมดของ CM 

(3) บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคาร

กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ให้เข้าทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ได้

โดยไมถื่อวา่เป็นการผิดเง่ือนไขสญัญาสนิเช่ือท่ีบริษัทฯ มีอยูต่อ่ธนาคารดงักลา่ว 

(4) บริษัทฯ ได้ยื่นแบบคําขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ได้ให้การอนมุตัแิบบคําขอดงักลา่ว 

(5) บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ออก

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ CM  
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12) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกับการเข้าทาํรายการ 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไมม่ีกรรมการที�มีสว่นได้เสยีและ/หรือกรรมการที�เป็นบคุคลเกี�ยวโยงเข้าร่วมประชุม มีมติอนมุตัิ
การทํารายการนี , เนื�องจากพิจารณาแล้วเห็นวา่ CM และ QIIS เป็นผู้ดําเนินธุรกิจนําเข้าและจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ที�คล้ายคลงึและเสริม
กันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั ,งด้านประเภทผลิตภณัฑ์วิศวกรรมอาคาร และความต่อเนื�องในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน โดยการทํา
รายการซื ,อและรับโอนกิจการทั ,งหมดของ CM และ QIIS  มีประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที�กลา่วโดยละเอียดในข้อ 
10)  นอกจากนี , ในการกําหนดกําหนดมลูคา่สิ�งตอบแทนด้วยหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น  มลูคา่ที�ตราไว้หุ้น
ละ 0.50  บาทตามอตัราการออกหุ้นเพิ�มทนุเพื�อชําระการรับโอนกิจการของ CM และ QIIS เท่ากบั 0.67 ของจํานวนหุ้นที�ชําระแล้ว
ทั ,งหมดของบริษัทฯ โดยกําหนดราคาหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ที� 2.62 บาทต่อหุ้นมีความเหมาะสมและสมเหตสุมผลเนื�องจากใน
การกําหนดมลูคา่สิ�งตอบแทนดงักลา่วมีหลกัเกณฑ์การกําหนดราคาโดยอ้างอิงการประเมินมลูค่ายตุิธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow) โดยมีสมมตุิฐานที�สําคญัได้แก่ ผลการดําเนินงานในอดีต และศกัยภาพการเติบโตของรายได้และกําไรใน
อนาคต เป็นต้น  

นอกจากนี , เกณฑ์ที�บริษัทฯ ใช้ในการกําหนดราคาคา่หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที�จะออกให้กบัผู้ ถือหุ้นของ CM นั ,น พิจารณาจาก
ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เฉลี�ยในช่วง 15 วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัที�คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระตอ่ที�ประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครั ,งที� 1/2559 เพื�อขออนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ คือระหว่างวนัที� 15 สิงหาคม 2559 ถึง วนัที� 2 กนัยายน 
2559 ซึ�งจะเทา่กบั 2.56 บาท (ข้อมลูจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

13) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที�แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตามข้อ 12) ข้างต้น 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการบริษัทฯ  ข้างต้น 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองวา่ สารสนเทศในแบบรายงานนี , ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายวิรัฐ สขุชยั) 

กรรมการผู้จดัการ 

 

 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 

วันที่ 5 กันยายน 2559 (ฉบบัแก้ไข) 

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ท่ี 5/2559  เมื่อวนัท่ี 5 กนัยายน 2559 เวลา 

15.00 น. ถึง 17.30 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน และจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 5/2559 ได้มีมติอนมุตัิให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  จํานวน 117,250,000 บาท จากทนุจดทะเบียน 

175,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 292,250,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 234,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท  โดยเป็นการเพ่ิมทนุในลกัษณะ ดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

   แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ใน 

การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 234,500,000 0.50 117,250,000 

   แบบมอบอํานาจทัว่ไป 

(General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน) 

2.1 รายละเอียดการจดัสรร 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

อัตราส่วน(เดิม : 

ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และชาํระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บริษัท ชิลแมทช์ จํากดั 

(“CM”) 

หมายเหต ุ1 และ 2 

234,500,000 - 2.62 หมายเหต ุ3 

 

 

หมายเหต ุ 

 4 5 และ 6 

หมายเหต ุ

1. ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) ซึ่งจะเกิดขึน้ภายในระยะเวลาประมาณ 45 

วนั ภายหลงัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตักิารเข้าทํารายการ CM จะโอนกิจการทัง้หมดให้บริษัทฯ และบริษัทฯ 

จะชําระคา่โอนกิจการดงักลา่วให้แก่ CM ด้วยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ แทนการชําระด้วยเงินสด เมื่อ CM ได้

โอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ แล้ว CM จะจดทะเบียนเลิกกิจการและดําเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึง

 



หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น) ตามกระบวนการชําระบญัชี ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ CM  ซึ่ง

จะสง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วกลายเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 (โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบักระบวนการโอนกิจการทัง้หมดและโครงสร้างการถือหุ้นของ CM ได้ใน

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเก่ียวโยงของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั (มหาชน) ในการรับโอน

กิจการทัง้หมดของบริษัท ชิลแมทช์ จํากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)) 

2. บริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือชําระการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM จํานวน 234,500,000 หุ้น มลูค่าท่ี

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคา 2.62 บาทตอ่หุ้น แทนการชําระด้วยเงินสด 

 กิจการทัง้หมดของ CM รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงทรัพย์สิน หนีส้ิน สญัญาอ่ืนๆ ลกูจ้าง ใบอนญุาต และสิทธิต่างๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึงสทิธิประโยชน์ทัง้หมดท่ีมีในสนิทรัพย์ และหุ้นสามญัในบริษัท คิว 

ท ูเอส จํากดั (“QIIS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นโดย CM ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของ QIIS 

ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) (รวมเรียกว่า “กิจการทัง้หมดของ CM”) 

โดยมลูคา่ซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM จะเทา่กบั 614,390,000 บาท 

3. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จดัการหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

หรือกรรมการผู้จดัการมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุดงักลา่ว เช่น (1) การกําหนดข้อกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ดงักลา่ว (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว รวมทัง้ดําเนินการตา่งๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว และ (3) ลง

นามในเอกสารคําขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

ซึง่รวมถงึการตดิตอ่ และการยื่นคําขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการ

ดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วข้างต้นได้ตามท่ีเห็นสมควร 

โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

4. การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก ่CM ตามข้อนีเ้ป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในราคาเสนอขาย

ท่ีไมม่ีสว่นลดจากราคาตลาด  

ทัง้นี ้ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยนํา้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ย้อนหลงั 15 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระตอ่ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 

1/2559 เพ่ือขออนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ คือระหว่างวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กนัยายน 

2559  ซึ่งจะเท่ากับ 2.56 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย) 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดได้ใน

สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหมข่องบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจํากดั  (ส่งที่ส่งมาด้วย 3)) 
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5. อนึ่ง เน่ืองจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บคุคลในวงจํากัดในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุ้นโดยกําหนด

ราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ดังนัน้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การ

อนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจํากดั (“ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุน ที่  ทจ. 72/2558”) แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ให้เสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก ่CM แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุต่อบคุคลใน

วงจํากัดจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ CM 

6. นอกจากนี ้การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้กบั CM ในครัง้นี ้เข้าข่ายเป็นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงของบริษัท 

จดทะเบียนตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการ

ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลู และการ

ปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (”ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน”) 

โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 146.14 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของ

บริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ซึ่งสงูกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมี

ตวัตนสทุธิของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องขออนมุตัิการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บั

สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย และจัดทํารายงานการเปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการ

เก่ียวโยงของบริษัทฯ  

(โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงของบริษัทฯ ได้ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่ง

สินทรัพย์และรายการเก่ียวโยงของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากัด (มหาชน) ในการรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท  

ชิลแมทช์ จํากดั (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)) 

2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ  กรณีท่ีมีเศษของหุ้น  

เน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายให้แก่บุคคล 

ในวงจํากดั จึงไมม่ีเศษหุ้น 

3. กาํหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

กําหนดวนัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เป็นวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวาสนา 6 – 7 ชัน้ 3 

โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอรีน กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

โดยกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 3 ตลุาคม 2559 และ

กําหนดวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้

ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 4 ตลุาคม 2559 
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต  

4.1 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี 

ทจ. 72/2558 

4.2 บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้พิจารณารับหลกัทรัพย์ใหม่ตามข้อบังคับตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 

4.3 บริษัทฯ จะขออนุมตัิต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4.4 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพ่ิมทนุ และจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุชําระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทฯ ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือตอบแทนการซือ้

และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM แทนการชําระด้วยเงินสด  

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

CM และ QIIS ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ นําเข้าและจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีคล้ายคลงึและเสริมกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ด้าน

ประเภทผลิตภณัฑ์วิศวกรรมอาคาร และความต่อเน่ืองในกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเดียวกัน โดยการทํารายการซือ้และรับโอนกิจการ

ทัง้หมดของ CM และ QIIS จะมีประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงันี ้

6.1 เพ่ิมศกัยภาพการเติบโตของรายได้ให้กบับริษัทฯ ในอนาคต  

6.1.1 เพ่ิมสายธุรกิจและประเภทผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ  

การรวมสินค้าของบริษัทฯ และ CM จะทําให้บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์ในกลุ่มวิศวกรรมอาคารท่ีครบวงจรมากขึน้ 

ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ในระบบดบัเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล และระบบความเย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มระบบปรับอากาศและสขุาภิบาล ซึ่งสามารถตอบสนองลกูค้าได้ครบทัง้สายผลิตภณัฑ์ และ

เสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เน่ืองจากทัง้บริษัทฯ และ CM จดัจําหน่ายให้ลกูค้า

ในกลุม่เดียวกนั ได้แก่ ผู้ รับเหมาและท่ีปรึกษางานระบบโครงการ รวมทัง้กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรม (End user) ซึ่ง

เป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของทัง้บริษัทฯ และ CM 

6.1.2 การขยายฐานลกูค้าในกลุม่ผู้ รับเหมาและท่ีปรึกษางานระบบให้ครอบคลมุอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

6.1.2.1 การขยายกลุม่ลกูค้าของบริษัทฯไปยงักลุม่โรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็  
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กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็เป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของ CM และ QIIS ซึ่งเป็นการสร้างโอกาส

ในการขยายฐานลกูค้าสําหรับผลิตภณัฑ์ระบบดบัเพลิงและสินค้าท่ีเกียวเน่ือง อาทิเช่นกลุม่ลกูค้าห้องทําความ

เย็นซึ่งต้องใช้ฉนวนกันความร้อน เน่ืองจากฉนวนกนัความร้อนเป็นวสัดุท่ีติดไฟได้ง่าย จึงจําเป็นต้องมีการวาง

ระบบการปอ้งกนัอคัคีภยั นอกจากนี ้กลุม่ลกูค้าของ QIIS ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีความต้องการ

สร้างโรงงาน หรือขยายโรงงานและการเพ่ิมสายการผลิตใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มลกูค้าหลกัเดียวกันกับลกูค้ากลุ่ม

อตุสาหกรรมของบริษัทฯ และCM ท่ีต้องการสร้างโรงงานหรือวางระบบใหม่ ทําให้สามารถแนะนําธุรกิจเพ่ือ

นําเสนอขายสนิค้าท่ีเก่ียวกบังานระบบอาคารได้ 

6.1.2.2 การขยายช่องทางการจดัจําหนา่ยสนิค้าของ CM ให้กบักลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ  

ด้วยความสมัพนัธ์อนัดีของบริษัทฯ กบัผู้ รับเหมาและท่ีปรึกษางานระบบจากการเป็นผู้จดัจําหน่ายอปุกรณ์ระบบ

วิศวกรรมอาคารทัง้ระบบดบัเพลงิ ปรับอากาศและสขุาภิบาลให้แก่ผู้ รับเหมาโครงการขนาดใหญ่มาอยา่งยาวนาน 

ยอ่มสง่ผลให้บริษัทฯสามารถขยายฐานสนิค้าในกลุม่ของ CM ให้แก่ผู้ รับเหมาโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว

และมีประสทิธิภาพ  

6.1.3 เพ่ิมความแข็งแกร่งในการรับเหมางานงานโครงการติดตัง้ให้กบับริษัทฯ  

บริษัทฯ สามารถขยายฐานการรับงานโครงการติดตัง้งานระบบทําความเย็น ปรับอากาศและสขุาภิบาล เพ่ิมเติม

นอกเหนือจากงานระบบดบัเพลิง ให้กบักลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ ใช้งานโดยตรง (End user) ของ บริษัทฯ 

และ CM ได้อีกด้วย 

6.2 ลดคา่ใช้จ่ายจากการประสานงานและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูร่่วมกนัเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

การรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจดัการใช้ทรัพยากร อาทิเช่น บุคลากรและระบบ

สนบัสนุนการบริหารงานร่วมกัน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ นอกจากนีบุ้คลากรด้านงานขายและงานติดตัง้ 

(Salesperson) ของบริษัทฯ CM และQIIS ใช้บุคลากรด้านการขายและติดตัง้ท่ีมีพืน้ฐานความรู้จากสายงาน

วิศวกรรมเคร่ืองกลและสิง่แวดล้อมเป็นหลกัเช่นเดียวกนั 

6.3 ลดการพึง่พากลุม่อตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่   

การรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM เป็นการเพ่ิมความหลากหลาย และเป็นการกระจายความเสี่ยงจากปัจจัย

แวดล้อมในการทําธุรกิจ ตลอดจนขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจให้ครอบคลุมธุรกิจด้านต่างๆของระบบ

วิศวกรรมอาคาร และลดการพึง่พาลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ 

6.4 เพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดในตา่งประเทศมากขึน้  

ผลติภณัฑ์ของ CM ได้แก่ อปุกรณ์ระบบทําความเย็น และปรับอากาศ มีความต้องการท่ีสงูในประเทศเพ่ือนบ้าน 

ได้แก่ ประเทศกมัพชูา ประเทศเวียดนามและอ่ืน ซึ่งเป็นกลุม่ประเทศท่ีบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายตลาดสินค้าของ
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บริษัทฯ ในปัจจุบนั ดงันัน้ในการขยายตลาดต่างประเทศของบริษัทฯ จะสง่ผลให้บริษัทมีความได้เปรียบในการ

แขง่ขนั เน่ืองจากมีสนิค้าจากในกลุม่บริษัทฯ  

6.5 มีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งขึน้ และมีรายได้และกําไรสทุธิเพ่ิมขึน้  

ภายหลงัการทํารายการแล้ว บริษัทฯ จะรวมผลประกอบการของ CM และQIIS เข้ามาในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่ง

ท่ีผา่นมา CM และQIIS มีผลการดําเนินงานท่ีมีกําไรอยา่งตอ่เน่ืองทกุปี รวมทัง้มีสถานะทางการเงินท่ีดี เน่ืองจาก

มีหนีส้ินในระดบัท่ีตํ่า  โดยในปี 2558 CM และบริษัทย่อย มีกําไรสทุธิ 54.71 ล้านบาท ในสว่นของฐานะทาง

การเงิน CM และบริษัทย่อยมีเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 15.01 ล้านบาท ในขณะท่ีมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 

187.09 ล้านบาท 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และหลงัหกั

สาํรองตา่งๆ ทกุประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซึง่การพิจารณาจ่ายเงิน

ปันผลจะขึน้อยูก่บักระแสเงินสด  ความเพียงพอของเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ  แผนการลงทนุ  การจ่าย

ชําระคืนเงินกู้ ยืม  เง่ือนไขและข้อกําหนดในสญัญาต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ผูกพนัอยู่  รวมทัง้ข้อจํากัดทางกฎหมาย  

ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต   

7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานเร่ิมตัง้แตง่วด  

ผู้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงาน เร่ิมตัง้แต่เมื่อผู้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุได้รับการจด

ทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

7.3 อ่ืน ๆ 

- ไมม่ี – 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามท่ีระบไุว้ข้าง  ต้นจะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

8.1  การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)  

 

=             ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย      

                                  ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 
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=        2.56 – 2.58              

                             2.56 

= ร้อยละ -0.78   

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  อ้างอิงราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยนํา้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ  ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 

วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือขออนมุตัิให้

บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ คือระหว่างวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กนัยายน 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 2.56 บาท 

(ข้อมลูจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย คํานวณจาก 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย)+(จํานวนหุ้นเพ่ิมทนุ x ราคาเสนอขาย)  

                                                                       (จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นเพ่ิมทนุ) 

                                       = (350,000,000 x 2.56) + ( 234,500,000 x 2.62)  

                                                  (350,000,000 + 234,500,000) 

ภายหลงัการเพ่ิมทนุให้แก ่CM ไมส่ง่ผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เน่ืองจากราคาเสนอขายสงูกวา่ราคา

ตลาด 

8.2  การลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution)  

=                                   จํานวนหุ้นเพ่ิมทนุ           

 จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นเพ่ิมทนุ 

=              234,500,000   

  584,500,000  

= ร้อยละ 40.12  

ภายหลงัการเพ่ิมทนุให้แก ่CM สง่ผลให้เกิดการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) ในอตัราร้อยละ 40.12 

8.3  การลดลงของกาํไรต่อหุ้น (Earning per Shares)  

=  กําไรตอ่หุ้น ก่อนเสนอขาย - กําไรตอ่หุ้น หลงัเสนอขาย  

                                                   กําไรตอ่หุ้น ก่อนเสนอขาย 

=              0.1024 – 0.1553   

  0.1024 

= ร้อยละ  – 51.66 
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กําไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย ของบริษัทฯ คํานวณจาก กําไรสทุธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลงั ( 1 กรกฎาคม 2558 – 30 

มิถนุายน 2559) เท่ากบั 35.82 ล้านบาทหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนและชําระแล้วเท่ากบั 350,000,000 หุ้น 

เทา่กบั 0.1024 บาทตอ่หุ้น 

กําไรต่อหุ้นหลงัเสนอขาย ของบริษัทฯ คํานวณจาก กําไรสทุธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลงั ( 1 กรกฎาคม 2558 – 30 

มิถนุายน 2559) ตามข้อมลูงบการเงินรวมเสมือน เทา่กบั 90.77 ล้านบาท หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนและชําระ

แล้วภายหลงัการออกหุ้นใหมแ่ละรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM เทา่กบั 584,500,000 หุ้น เทา่กบั 0.1553 บาทตอ่หุ้น  

ภายหลงัการเพ่ิมทนุให้แก่ CM ไม่สง่ผลให้เกิดการลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earning per Shares) เน่ืองจากกําไรต่อหุ้น 

(Earning per Shares) หลงัเสนอขายและรับโอนกิจการ ของ CM มีมลูค่าสงูกว่ากําไรต่อหุ้น (Earning per Shares) ของ

บริษัทฯ ก่อนเสนอขาย  

ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในราคาท่ีไม่มีส่วนลดให้แก่ CM กับ

ผลกระทบตอ่สว่นแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นหรือกําไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่า 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในราคาท่ีไมม่ีสว่นลดให้แก่ CM ให้ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นมากกวา่ผลกระทบตอ่การลดลงของ

สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น เน่ืองจาก จากการท่ีบริษัทฯ ได้กิจการทัง้หมดของ CM และ QIIS ซึ่งมีการดําเนินธุรกิจเป็นผู้

นําเข้าและจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ท่ีคล้ายคลงึและเสริมกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ด้านประเภทผลิตภณัฑ์วิศวกรรมอาคาร 

และความต่อเน่ืองในกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเดียวกนัจะเป็นการเพ่ิมศกัยภาพการเติบโตของรายได้ให้กบับริษัทฯ ในอนาคต 

เน่ืองจากจะเป็นการเพ่ิมสายธุรกิจและประเภทผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ รวมไปถึง การขยายฐานลกูค้าในกลุม่ผู้ รับเหมาและท่ี

ปรึกษางานระบบให้ครอบคลมุอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง และยงัเป็นการเพ่ิมความแข็งแกร่งในการรับเหมางานงานโครงการ

ติดตัง้ให้กบับริษัทฯ อีกด้วย 

9. คาํรับรองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมทุนในครัง้นีแ้ล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าท่ีดงักล่าวเกิดความเสียหายแก ่

บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบตัิหน้าท่ีนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ  

ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ 

10 ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ลาํดับ การดาํเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1. ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2559 5 กนัยายน 2559 

 8 



ลาํดับ การดาํเนินการ วัน / เดือน / ปี 

2. วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้

ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 (Record Date)  

3 ตลุาคม 2559 

3. วั น ร ว บ ร ว ม ร า ย ช่ื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ต า ม ม า ต ร า  225 ข อ ง

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกั

การโอนหุ้น 

4 ตลุาคม 2559 

4. วนัประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 1 พฤศจิกายน 2559 

5. จดทะเบียนมตเิพ่ิมทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุใหญ่

สามญัผู้ ถือหุ้นมีมต ิ

 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

              ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                                      

 

(นายวิรัฐ สขุชยั) (นางวลรัีตน์ เชือ้บญุชยั) 
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สิ�งที�สง่มาด้วย 3 
 

ห น้ า  1 | 16 
 

 

 

สารสนเทศเกี�ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (ฉบบัแกไ้ข) 
 

เนื�องด้วยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั -งที� 5/2559 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 5 
กนัยายน 2559 มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น  มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท ให้แก่บริษัท ชิลแมทช์ จํากดั (“CM”)  ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็นมลูคา่ทั -งสิ -น 614,390,000 บาท เพื�อเป็นการตอบแทน
การรับโอนกิจการทั -งหมดของ CM ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงทรัพย์สิน หนี -สิน สญัญาอื�นๆ ลกูจ้าง ใบอนุญาต และสิทธิต่างๆ ที�
เกี�ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึงสิทธิประโยชน์ทั -งหมดที�มีในสินทรัพย์ และหุ้นสามญัในบริษัท คิว ทู เอส จํากัด 
(“QIIS”) ซึ�งเป็นบริษัทย่อยซึ�งถือหุ้นโดย CM ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของ QIIS  ภายใต้กระบวนการโอนกิจการ
ทั -งหมด (Entire Business Transfer)  (รวมเรียกวา่ “กิจการทั )งหมดของ CM”) ซึ�งมีมลูค่าเท่ากบั 614,390,000 บาทมาชําระเป็น
ค่าหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ดงักลา่วแทนการชําระด้วยเงินสด ทั -งนี - การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ CM ที�
ราคาหุ้นละ 2.62  บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนในราคาที�ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ตามที�กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 72/2558 เรื�อง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจํากดั 
(“ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที� ทจ. 72/2558”) (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ CM”) 

ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุในราคาที�ไม่มีสว่นลดให้แก่ CM ดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนเสียงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และนอกจากที�บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั -งที� 1/2559 ให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนในราคาที�ไม่มี
สว่นลดให้แก่ CM แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจํากัดจากสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 72/2558 ก่อน
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ CM ด้วย 

 ทั -งนี - ข้อมลูอนัเป็นสาระสาํคญัตอ่การตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นมีดงัตอ่ไปนี - 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกาํหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที�ออกใหม่ และการ
กาํหนดราคาตลาด 

1.1  รายละเอียดของการเสนอขาย 

บริษัทฯ ออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ  จํานวน 234,500,000  หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื�อจัดสรรให้แก่ 
CM  ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็นมลูค่าทั -งสิ -น 614,390,000 บาท เพื�อเป็นการตอบแทน CM ที�โอนกิจการทั -งหมด
ของ CM ซึ�งมีมลูค่า เท่ากบั 614,390,000 บาทมาชําระเป็นค่าหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ดงักลา่วแทนการชําระด้วย
เงินสด โดยราคาดงักลา่วถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนในราคาที�ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามที�กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 72/2558  โดยภายหลงัการเพิ�มทนุจดทะเบียนในคราวนี - CM จะเข้ามาเป็น
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจํานวนร้อยละ 40.12 ของทนุชําระแล้วของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ในวนัเดียวกันกับที� CM ได้หุ้น
สามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ CM จะดําเนินการจดทะเบียนเลกิกิจการ ซึ�งจะสง่ผลให้หุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนดงักลา่วจะถกู 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 
 

โอนไปยงัผู้ ถือหุ้นของ CM ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเก่ียวโยงของ

บริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM 

นอกจากนี ้ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้ชําระคา่โอน

กิจการดงักลา่วให้แก่ CM และเมื่อ CM ได้โอนกิจการทัง้หมดของ CM ให้แก่บริษัทฯ แล้ว CM จะจดทะเบียนเลิกกิจการ

และดําเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น) ตามกระบวนการ

ชําระบญัชีให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ CM  ตามรายช่ือท่ีปรากฏด้านลา่งตามสดัสว่นการถือหุ้น ซึ่งจะสง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นของ CM 

ดงักลา่วกลายเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นของ CM แต่ละรายจะได้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จาก

กระบวนการชําระบญัชีภายใต้กระบวนการเลิกกิจการและดําเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ

บริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น) ของ CM ในจํานวนท่ีน้อยกวา่ร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

ภายหลงัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ทําให้ผู้ ถือหุ้นของ CM แต่ละรายจึงไม่มีหน้าท่ีในการทําคําเสนอซือ้ภายใต้ประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํา

กิจการ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของ CM ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2559 และจํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ท่ีจะได้รับ ปรากฎดงันี ้

 รายชื่อผู้ถอืหุ้นของ CM 
จาํนวนหุ้น 

ของ CM 1/ 

ร้อยละของ

จาํนวนหุ้น CM 

ทัง้หมด 

จาํนวนหุ้น

สามัญเพิ่มทุน

ของบริษัทฯ ที่

จะได้รับ 

ร้อยละของจาํนวน

หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ต่อหุ้นสามัญ

ภายหลังการรับโอน

กิจการ 

1. นามสกุลชาญณรงค์  2/     

 นางสริิมา เอ่ียมสกลุรัตน์ 1,212,477 12.27 28,777,921 4.92 

 นายเจน ชาญณรงค์ 2,665,217 26.98 63,258,440 10.82 

 Nice Noble Limited 1,697,779 17.18 40,296,475 6.89 

 นางสาวนพพร ชาญณรงค์ 1,212,478 12.27 28,777,944 4.92 

2. นามสกุลตรีเพช็ร 2/     

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

 นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร 316,161 3.20 7,504,024 1.28 

 ผู้ถอืหุ้นอื่นๆ ของ CM     

3. นายวสนัต์ นนัทขว้าง 1,185,600 12.00 28,140,000 4.82 
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 รายชื่อผู้ถอืหุ้นของ CM 
จาํนวนหุ้น 

ของ CM 1/ 

ร้อยละของ

จาํนวนหุ้น CM 

ทัง้หมด 

จาํนวนหุ้น

สามัญเพิ่มทุน

ของบริษัทฯ ที่

จะได้รับ 

ร้อยละของจาํนวน

หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ต่อหุ้นสามัญ

ภายหลังการรับโอน

กิจการ 

4. นางสาวปนดัดา ทองเหลีย่ม 624,911 6.33 14,832,149 2.54 

5. นายภาคภมูิ วอ่งไพฑรูย์ 112,237 1.14 2,663,925 0.46 

6. นางวลรัีตน์ เชือ้บญุชยั 98,104 0.99 2,328,481 0.40 

7. 
นางสาวอฬุาริน ชญัญวงศ์

ศกัดิ ์
88,679 0.90 2,104,780 

0.36 

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

หมายเหต:ุ 1/ มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

   2/ เป็นการจดักลุม่ผู้ ถือหุ้นตามนามสกลุเทา่นัน้ โดยผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายมิได้เป็นบคุคลตามมาตรา 258  หรือเป็น 

 Concert party 

ในการนี ้การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือชําระเป็นคา่ซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM เข้าข่ายเป็นการเข้าทํารายการ

กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่ เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาด

รายการเทา่กบัร้อยละ 146.14 ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (“NTA”) (โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัการเข้าทํา

รายการได้ในสารสนเทศรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการเก่ียวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM) 

โดยลกัษณะของความเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ มีดงันี ้ 

รายชื่อกรรมการ           

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ 1/ 

CM 2/ QIIS 

การดาํรงตาํแหน่ง สัดส่วนการ

ถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

การดาํรงตาํแหน่ง 

1.นางสริิมา  เอ่ียมสกลุรัตน์ 3/ • กรรมการบริษัทฯ 

• ผู้ ถื อ หุ้ น ใ ห ญ่  ถื อ หุ้ น 

บริษัทฯ ร้อยละ 10.02 

• ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี

อํานาจลงนาม 

12.27 - ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี

อํานาจลงนาม  
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2. นางวลรัีตน์ เชือ้บญุชยั                   • กรรมการบริษัทฯ 

• ถื อ หุ้ น บ ริ ษั ท ฯ  ร้ อ ย ล ะ 

1.73 

• ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี

อํานาจลงนาม 

0.99 - ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี

อํานาจลงนาม 

3. นายภาคภมูิ วอ่งไพฑรูย์                 • กรรมการบริษัทฯ 

• ถื อ หุ้ น บ ริ ษั ท ฯ  ร้ อ ย ล ะ 

1.10 

• ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี

อํานาจลงนาม 

1.14 - ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี

อํานาจลงนาม 

หมายเหต ุ 1/ ข้อมลูบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 
 2/ ข้อมลูรายช่ือผู้ ถือหุ้น CM ตามบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2559 โดย CM เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ QIIS โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจด

 ทะเบียนของ  QIIS 
  3/ นางสิริมา  เอ่ียมสกลุรัตน์ ถือหุ้นใน QIIS จํานวน 1 หุ้นในฐานะตวัแทนของ CM 

1.2  การกาํหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ 

บริษัทฯ กําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ  2.62 บาทต่อหุ้น จํานวน 234,500,000 หุ้น  

ซึง่คิดเป็นอตัราการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือชําระการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM เท่ากบั 0.67 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระ

แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ใช้หลกัเกณฑ์ในการกําหนดราคาโดยอ้างอิงการประเมินมลูค่ายตุิธรรมตามวิธีคิด

ลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานท่ีสําคญัได้แก่ ผลการดําเนินงานในอดีต และศกัยภาพการ

เติบโตของรายได้และกําไรในอนาคต เป็นต้น  

อนึง่ หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลงั 7-15 วนัทําการก่อนวนัแรกท่ีเสนอ

ขายตอ่ CM ผู้ ถือหุ้นของ CM ตามรายช่ือท่ีปรากฏด้านบนท่ีได้รับโอนหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากกระบวนการ

โอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) จะไม่นําหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีได้รับทัง้หมดออกขายภายในกําหนด

ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุ้นของบริษัทฯ เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ี

หุ้นในส่วนเพ่ิมทุนดงักล่าว ทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน  ผู้ ถือหุ้นของ CM  จะ

สามารถทยอยขายหุ้นท่ีถกูสัง่ห้ามขายได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถกูสัง่ห้ามขาย  

1.3  การกาํหนดราคาตลาด  

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยนํา้หนักของหุ้นของบริษัทฯ  ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัทําการ

ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระตอ่ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือขออนมุตัิให้บริษัทฯ 

เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ คือระหวา่งวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กนัยายน 2559 ซึ่งจะเท่ากบั 2.56 บาท (ข้อมลูจาก 

SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย)  

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิ และรายละเอียดโครงการ 

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

จากการท่ีบริษัทฯ จะซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM โดยมลูค่าซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM จะเท่ากับ 

614,390,000 บาท บริษัทฯ จะชําระคา่โอนกิจการทัง้หมดด้วยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น มลู
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ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50  บาท ตามอตัราการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือชําระการรับโอนกิจการของ CM เท่ากบั 0.67 ของ

จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ โดยกําหนดราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ี 2.62 บาทตอ่หุ้น 

ภายหลงัจากท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการทํารายการดงักลา่ว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 

30 มิถนุายน 2559 กิจการทัง้หมดของ CM มีทัง้ในสว่นทรัพย์สนิและหนีส้นิ ประกอบด้วย  

หนว่ย : ล้านบาท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 งบการเงนิรวมของ CM 1/  

• สนิทรัพย์รวม 341.71  

• หนีส้นิรวม 132.40 

หมายเหต ุ1/ CM ถือหุ้นของ QIIS จํานวน 3,952,000 หุ้นคดิเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของ QIIS  

ทัง้นี ้ภายหลงัการเข้าทําการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นใน QIIS ในสดัสว่นร้อยละ 

100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS และบริษัทฯ จะดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน QIIS โดยการซือ้และรับโอน

กิจการทัง้หมดของ QIIS ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงทรัพย์สิน หนีส้ิน สญัญาอ่ืนๆ ลกูจ้าง ใบอนุญาต และสิทธิต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของ QIIS รวมถึงสิทธิประโยชน์ทัง้หมดท่ีมีในสินทรัพย์ ภายใต้กระบวนการโอนกิจการ

ทัง้หมด (Entire Business Transfer) ซึ่งการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM และ QIIS จะเกิดขึน้ภายในระยะเวลา

ประมาณ 45 วนั ภายหลงัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ (โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัการเข้าทํารายการได้ใน

สารสนเทศรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการเก่ียวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM) 

2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะนําเงนิที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ  

ภายหลงัจากท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการทํารายการดงักลา่ว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM 

ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer)  

รายละเอียดของ CM  

(1)  ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 

วนัจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท 13 พฤษภาคม 2531 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจนําเข้า และจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ในระบบทําความเย็น 

และระบบปรับอากาศ รวมทัง้ให้คําปรึกษาและออกแบบห้องเย็น 

ท่ีตัง้สาํนกังาน 19/20-22 ซอยศนูย์วิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 

ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว  98,800,000 บาท  

จํานวนหุ้นจดทะเบียนและชําระแล้ว 9,880,000 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้ 10 บาท ตอ่หุ้น 
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(2)  คณะกรรมการ CM 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท CM ตามหนงัสอืรับรอง ณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2559 

รายช่ือกรรมการ CM ตําแหนง่ 

1. นาง สริิมา เอ่ียมสกลุรัตน์ กรรมการ 

2. นาย ภาคภมู ิวอ่งไพฑรูย์ กรรมการ 

3. นาง วลรัีตน์ เชือ้บญุชยั กรรมการ 

4. นาย วสนัต์ นนัทขว้าง กรรมการ 

5. นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร กรรมการ 

6. นางดนนูาถ สวุรรณานนท์ กรรมการ 

7. นางสาวผกาวล ีเจียรสวสัดิ์วฒันา กรรมการ 

8. นายสพุจน์ เธียรวฒุ ิ กรรมการ 

(3)  ผู้ถอืหุ้นของ CM 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของ CM ตามบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2559 ปรากฎดงันี ้

 รายช่ือผู้ ถือหุ้นของ CM จํานวนหุ้น ร้อยละของจํานวนหุ้นทัง้หมด 

1 นายเจน ชาญณรงค์ 2,665,217 26.98 

2 Nice Noble Limited 1,697,779 17.18 

3 นางสาวนพพร ชาญณรงค์ 1,212,478 12.27 

4 นางสริิมา เอ่ียมสกลุรัตน์ 1,212,477 12.27 

5 นายวสนัต์ นนัทขว้าง 1,185,600 12.00 

6 นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร 666,357 6.74 

7 นางสาวปนดัดา ทองเหลีย่ม 624,911 6.33 

8 นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร 316,161 3.20 

9 นายภาคภมู ิวอ่งไพฑรูย์ 112,237 1.14 

10 นางวลรัีตน์ เชือ้บญุชยั 98,104 0.99 

11 นางสาวอฬุาริน ชญัญวงศ์ศกัดิ ์ 88,679 0.90 

รวมจาํนวนหุ้น 9,880,000        100 
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 (4) ข้อมูลสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของ CM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ1. งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ปี 2558  2557 และ 2556 ผ่านการตรวจสอบโดยนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4917 บริษัท พีวี 

ออดิท จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2.งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ผ่านการสอบทานโดยนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลข

ทะเบียน 4301 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

 

 

 

 

 

ห น้ า  7 | 16 
 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

สอบทาน 
2

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

สอบทาน 
2

สินทรัพย์

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 85.61             82.98              87.08               108.33 52.14          46.02          46.60             69.13

สินค้าคงเหลือ 122.44          98.19              115.24             131.57 69.44          47.14          64.19             76.37

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 251.15          322.99            305.61             272.35 144.01        186.52        185.40           155.29

อุปกรณ์ 25.51             17.30              24.23               23.31 7.59            2.85            1.18               6.88

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 64.04             43.98              34.29               69.36 64.89          9.28            5.46               68.02

รวมสินทรัพย์ 315.19        366.97         339.90          341.71 208.90      195.79      190.86        223.31

หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 84.27             65.88              74.40               84.22 44.36          23.75          43.44             41.77

รวมหนี้สินหมุนเวียน 109.97          240.39            93.68               112.81 49.22          139.92        54.65             49.70

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 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          57.29

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกและชําระแล้ว  98.80             28.45              5.00                  98.80 98.8 28.45 5.00               98.80

กําไรสะสม 62.18             8.18                 116.51             84.39 39.90          8.18            116.51           53.24

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 187.09        111.27         244.02          209.31 152.68      50.61       135.49        166.02

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2559

งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  ณ วันที่ 1 

มกราคม 2557

สําหรับงวด 6 เดือน สําหรับงวด 6 เดือน

ปี 2558 ปี 2557 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2559

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

สอบทาน 
2

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

สอบทาน 
2

รายได้จากการขายและบริการ 513.49                   566.01                   273.38                   255.92            301.65            270.52            143.56

ต้นทุนขายและบริการ 340.32                   407.89                   190.43                   174.19            216.67            189.03            102.91

กําไรขั้นต้น 173.17              158.12              82.95                81.72          84.98          81.50          40.65

รายได้อื่น 5.65                        6.38                        2.14                        5.67                3.86                2.41                2.81

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 109.10                   98.08                      57.16                      46.83              40.24              33.82              26.73

ค่าใช้จ่ายอื่น 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

สําหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท
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รายละเอียดของ QIIS  

CM ถือหุ้นของ QIIS จํานวน 39,520,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของ QIIS โดย QIIS มีรายละเอียด

ดงันี ้

(1)  ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 

วนัจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท 12 พฤศจิกายน 2545 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจนําเข้า จดัจําหนา่ย และให้บริการโซลชูัน่ด้านวิศวกรรม

สาํหรับระบบพิมพ์ดิจิตอล 

ท่ีตัง้สาํนกังาน 19/20-22 ซอยศนูย์วิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 

ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 39,520,000 บาท  

จํานวนหุ้นจดทะเบียนและชําระแล้ว 3,952,000 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้ 10 บาท ตอ่หุ้น 

(2)  คณะกรรมการบริษัท QIIS  

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท QIIS ตามหนงัสอืรับรอง ณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2559 

รายช่ือกรรมการของ QIIS ตําแหนง่ 

1. นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร กรรมการ 

2. นายภาคภมูิ วอ่งไพฑรูย์ กรรมการ 

3. นางสริิมา เอ่ียมสกลุรัตน์ กรรมการ 

4. นางวลรัีตน์ เชือ้บญุชยั กรรมการ 

5. นายวสนัต์ นนัทขว้าง กรรมการ 

(3)  ผู้ถอืหุ้นของ QIIS  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของ QIIS ตามบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559  ปรากฎดงันี ้

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของ QIIS จํานวนหุ้น ร้อยละของจํานวนหุ้นทัง้หมด 

1 CM 3,951,998 100 

2 นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร 1 0.00 

3 นางสริิมา เอ่ียมสกลุรัตน์ 1 0.00 

รวมจํานวนหุ้น 3,952,000 100 
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(4)  ข้อมูลสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของ บริษัท ควิทูเอส จาํกดั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ1. งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2558  2557 และ 2556 ผ่านการตรวจสอบโดยนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4917 บริษัท พี

วี ออดิท จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. สําหรับข้อมลูทางการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 เป็นงบการเงินภายในสําหรับผู้บริหาร ซึง่ไมผ่่านการตรวจสอบหรือสอบทานจาก

ผู้สอบบญัชี  

 

ห น้ า  9 | 16 
 

สําหรับงวด 6 เดือน

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2559 
2

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

รายได้จากการขายและบริการ 257.57 264.36 264.36 129.83

ต้นทุนขายและบริการ 166.13 191.22 177.94 87.52

กําไรขั้นต้น 91.44 73.14 86.42 42.30

รายได้อื่น 2.57 2.52 1.81 1.75

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 64.85 57.84 55.37 32.85

ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 6.73 3.64 6.81 2.33

กําไรสําหรับงวด 22.43 14.18 26.05 8.87

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

สําหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

ตรวจสอบ 
1

สินทรัพย์

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 36.05 36.96 40.56 41.80

สินค้าคงเหลือ 52.99 51.05 51.05 55.20

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 109.73 136.47 120.21 119.65

อุปกรณ์ 17.91 14.45 23.05 16.42

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 47.67 34.71 28.83 49.87

รวมสินทรัพย์ 157.40 171.18 149.04 169.52

หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 42.49 42.13 31.08 45.05

รวมหนี้สินหมุนเวียน 63.33 100.46 39.03 65.70

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11.14 10.06 1.47 12.02

รวมหนี้สิน 74.47 110.52 40.50 77.72

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกและชําระแล้ว  39.52 39.52 4.00 39.52

กําไรสะสม 34.41 12.14 95.53 43.28

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 82.93          60.66          108.53        91.80                 

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2559 
2
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2.3 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในกรณีที่ไม่สามารถดาํเนินการโครงการ

ได้สาํเร็จและความเสี่ยงจากการดาํเนินการโครงการ  

2.3.1 โอกาสท่ีจะสร้างรายได้ให้กบับริษัทฯ 

 ภายหลงัการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM  กิจการทัง้หมดของ CM มีโอกาสสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ด้วยเหตุผล

สนบัสนนุประกอบด้วย การเพ่ิมสายธุรกิจและประเภทผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ การขยายฐานลกูค้าในกลุม่ผู้ รับเหมาและท่ี

ปรึกษางานระบบให้ครอบคลมุอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง และการเพ่ิมความแข็งแกร่งในการรับเหมางานงานโครงการติดตัง้

ให้กบับริษัทฯ  ซึง่มีรายละเอียดปรากฎในข้อ 3.4 (1) หวัข้อ เพ่ิมศกัยภาพการเติบโตของรายได้ให้กบับริษัทฯ ในอนาคต  

2.3.2  ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในกรณีท่ีไมส่ามารถดําเนินการโครงการได้สาํเร็จและความเสีย่งจากการดําเนินการโครงการ 

ในกรณีท่ีการดําเนินกิจการของ CM ภายหลงัการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ บริษัทฯ 

อาจมีผลกําไรตํ่ากว่าท่ีคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีความมัน่ใจในศักยภาพของ CM และ QIIS เน่ืองจากมี

ผลติภณัฑ์ท่ีคล้ายคลงึและเสริมกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ด้านประเภทผลิตภณัฑ์วิศวกรรมอาคาร และความต่อเน่ืองใน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกันได้ ก่อตัง้และประกอบธุรกิจมายาวนาน มีผลการดําเนินงานท่ีมีกําไรอย่างต่อเน่ือง มี

เคร่ืองหมายการค้าท่ีเป็นท่ีรู้จกั และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ลกูค้าและคูค้่า    

2.4  งบประมาณทัง้หมดที่คาดว่าจะใช้ในเบือ้งต้น และงบประมาณทัง้หมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการ

 สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ   

 บริษัทจะซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ตามมลูค่าเท่ากับมูลค่าท่ีออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ CM  

จํานวน 234,500,000  หุ้น ซึ่งมีมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือจดัสรรให้แก่ CM  ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็น

มลูคา่ทัง้สิน้ 614,390,000 บาท 

การรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer)  สง่ผลให้บริษัทฯ 

สามารถดําเนินธุรกิจของ CM ได้อย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ ในเบือ้งต้น บริษัทฯคาดว่ายงัไม่มีงบประมาณเพ่ิมเติมท่ีต้องใช้

เพ่ือให้ CM สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ   

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจาํกดั  

การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามท่ีระบไุว้ข้าง  ต้นจะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

3.1  การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)  

=             ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย      

                                  ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

=                       2.56 – 2.58              

     2.56  

= ร้อยละ -0.78 
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ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  อ้างอิงราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่นํา้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ  ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 

วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือขออนมุตัิให้

บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ คือระหว่างวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กนัยายน 2559 ซึ่งจะเท่ากบั 2.56 บาท 

(ข้อมลูจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย คํานวณจาก 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย)+(จํานวนหุ้นเพ่ิมทนุ x ราคาเสนอขาย)  

                                                                       (จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นเพ่ิมทนุ) 

                                       = (350,000,000 x 2.56)+( 234,500,000 x 2.62)  

                                                  (350,000,000  + 234,500,000) 

 

ภายหลงัการเพ่ิมทนุให้แก่ CM จะไมส่ง่ผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เน่ืองจากราคาเสนอขายสงูกว่า

ราคาตลาด 

 

 

3.2  การลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution)  

=                                   จํานวนหุ้นเพ่ิมทนุ           

 จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นเพ่ิมทนุ 

=              234,500,000   

  584,500,000  

= ร้อยละ 40.12  

ภายหลงัการเพ่ิมทนุให้แก่ CM จะสง่ผลให้เกิดการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) ในอตัราร้อยละ 40.12 

3.3  การลดลงของกาํไรต่อหุ้น (Earning per Share)  

=  กําไรตอ่หุ้น ก่อนเสนอขาย - กําไรตอ่หุ้น หลงัเสนอขาย  

                                                   กําไรตอ่หุ้น ก่อนเสนอขาย 

=              0.1024 – 0.1553   

  0.1024 

= ร้อยละ -51.66 
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กําไรต่อหุ้นก่อนเสนอขายของบริษัทฯ คํานวนจาก กําไรสทุธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลงั ( 1 กรกฎาคม 2558 –  

30 มิถนุายน 2559) เท่ากบั 35.82 ล้านบาทหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนและชําระแล้วเท่ากบั 350,000,000 

หุ้น เทา่กบั 0.1024 บาทตอ่หุ้น 

กําไรต่อหุ้นหลงัเสนอขาย ของบริษัทฯ คํานวนจาก กําไรสทุธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลงั ( 1 กรกฎาคม 2558 – 30 

มิถนุายน 2559) ตามข้อมูลงบการเงินรวมเสมือน เท่ากับ 90.77 ล้านบาท หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนและ

ชําระแล้วภายหลงัการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุสําหรับการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM เท่ากบั 584,500,000 หุ้น เท่ากบั 

0.1553 บาทต่อหุ้น ปัจจุบนัข้อมลูงบการเงินรวมเสมือน 6 เดือนปี 2559 อยู่ระหว่างจดัทํา ข้อมลู กําไรต่อหุ้น หลงัเสนอ

ขาย อาจมีการเปลีย่นแปลง 

ภายหลงัการเพ่ิมทนุให้แก่ CM จะไม่สง่ผลให้เกิดการลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earning per Share) เน่ืองจากกําไรต่อหุ้น 

หลงัเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนัสําหรับการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM มีมูลค่าสงูกว่ากําไรต่อหุ้น (Earning per 

Share) ของบริษัทฯ ก่อนเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ  

ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ CM กับผลกระทบตอ่สว่นแบ่ง

กําไรหรือสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นหรือกําไรตอ่หุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการเห็นวา่ การเสนอขายหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุให้แก่ CM ให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากการท่ี

บริษัทฯ ได้กิจการทัง้หมดของ CM และ QIIS ซึง่มีการดําเนินธุรกิจเป็นผู้ นําเข้าและจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ท่ีคล้ายคลงึและ

เสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ด้านประเภทผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และความต่อเน่ืองในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เดียวกนัจะเป็นการเพ่ิมศกัยภาพการเติบโตของรายได้ให้กบับริษัทฯ ในอนาคต เน่ืองจากจะเป็นการเพ่ิมสายธุรกิจและ

ประเภทผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ รวมไปถึง การขยายฐานลกูค้าในกลุ่มผู้ รับเหมาและท่ีปรึกษางานระบบให้ครอบคลุม

อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง และยงัเป็นการเพ่ิมความแข็งแกร่งในการรับเหมางานงานโครงการติดตัง้ให้กบับริษัทฯ อีกด้วย  

3.4 ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 

การทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM และ QIIS จะมีประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงันี ้

1. เพิ่มศักยภาพการเติบโตของรายได้ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต  

1.1 เพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ  

การรวมสินค้าของบริษัทฯ และ CM จะทําให้บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์ในกลุม่วิศวกรรมอาคารท่ีครบวงจร

มากขึน้ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ในระบบดบัเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล และระบบความเย็น 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลิตภณัฑ์ในกลุม่ระบบปรับอากาศและสขุาภิบาล ซึ่งสามารถตอบสนองลกูค้าได้

ครบทัง้สายผลติภณัฑ์ และเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เน่ืองจากทัง้

บริษัทฯ และ CM จดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ลกูค้าในกลุม่เดียวกนั ได้แก่ ผู้ รับเหมาและท่ีปรึกษางาน

ระบบโครงการ รวมทัง้กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรม (End user) ซึ่งเป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของทัง้บริษัทฯ และ 

CM 
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1.2 การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้รับเหมาและที่ปรึกษางานระบบให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่

 เกี่ยวข้อง 

1.2.1) การขยายกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก  

กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของ CM และ QIIS ซึ่ง

เป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานลกูค้าสาํหรับผลติภณัฑ์ระบบดบัเพลงิและสนิค้าท่ีเกียว

เน่ือง เช่น กลุม่ลกูค้าห้องทําความเย็นซึง่ต้องใช้ฉนวนกนัความร้อน เน่ืองจากฉนวนกนัความ

ร้อนเป็นวสัดุท่ีติดไฟได้ง่าย จึงจําเป็นต้องมีการวางระบบการป้องกันอัคคีภยั นอกจากนี ้

กลุม่ลกูค้าของ QIIS ซึ่งเป็นกลุม่ลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีความต้องการสร้างโรงงาน 

หรือขยายโรงงานและการเพ่ิมสายการผลติใหม ่ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าหลกัเดียวกนักบัลกูค้ากลุม่

อตุสาหกรรมของบริษัทฯ และ CM ท่ีต้องการสร้างโรงงานหรือวางระบบใหม ่ทําให้สามารถ

แนะนําธุรกิจเพ่ือนําเสนอขายสนิค้าท่ีเก่ียวกบังานระบบอาคารได้ 

1.2.2) การขยายช่องทางการจัดจาํหน่ายสินค้าของ CM ให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ  

ด้วยความสมัพนัธ์อนัดีของบริษัทฯ กับผู้ รับเหมาและท่ีปรึกษางานระบบจากการเป็นผู้จัด

จําหน่ายอปุกรณ์ระบบวิศวกรรมอาคารทัง้ระบบดบัเพลิง ปรับอากาศและสขุาภิบาลให้แก่

ผู้ รับเหมาโครงการขนาดใหญ่มาอย่างยาวนาน ย่อมส่งผลให้บริษัทฯสามารถขยายฐาน

สินค้าในกลุ่มของ CM ให้แก่ผู้ รับเหมาโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสทิธิภาพ  

1.3 เพิ่มความแข็งแกร่งในการรับเหมางานงานโครงการติดตัง้ให้กับบริษัทฯ  

บริษัทฯ สามารถขยายฐานการรับงานโครงการติดตัง้งานระบบทําความเย็น ปรับอากาศและ

สขุาภิบาล เพ่ิมเติมนอกเหนือจากงานระบบดบัเพลิง ให้กบักลุ่มลกูค้าอุตสาหกรรมซึ่งเป็น

ผู้ใช้งานโดยตรง (End user) ของ บริษัทฯ และ CM ได้อีกด้วย 

2. ลดค่าใช้จ่ายจากการประสานและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

การรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดการใช้ทรัพยากร เช่น บุคลากรและระบบ

สนับสนุนการบริหารงานร่วมกัน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้บุคลากรด้านงานขายและงานติดตัง้ 

(Sales person) ของบริษัทฯ CM และQIIS ใช้บุคลากรด้านการขายและติดตัง้ท่ีมีพืน้ฐานความรู้จากสายงาน

วิศวกรรมเคร่ืองกลและสิง่แวดล้อมเป็นหลกัเช่นเดียวกนั 

3. ลดการพึ่งพากลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง   

การรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM เป็นการเพ่ิมความหลากหลาย และเป็นการกระจายความเสี่ยงจากปัจจัย

แวดล้อมในการทําธุรกิจ ตลอดจนขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจให้ครอบคลุมธุรกิจด้านต่างๆของระบบ

วิศวกรรมอาคาร และลดการพึง่พาลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ 
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4. เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดในต่างประเทศมากขึน้  

ผลติภณัฑ์ของ CM ได้แก่ อปุกรณ์ระบบทําความเย็น และปรับอากาศ มีความต้องการท่ีสงูในประเทศเพ่ือนบ้าน 

ได้แก่ ประเทศกมัพูชา ประเทศเวียดนามและอ่ืนๆ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายตลาดสินค้า

ของบริษัทฯ ในปัจจบุนั ดงันัน้ในการขยายตลาดตา่งประเทศของบริษัทฯ จะสง่ผลให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบใน

การแขง่ขนั เน่ืองจากมีสนิค้าจากในกลุม่บริษัทฯ 

5. มีสถานะทางการเงนิที่แข็งแกร่งขึน้ และมีรายได้และกาํไรสุทธิเพิ่มขึน้  

ภายหลงัการทํารายการแล้ว บริษัทฯ จะรวมผลประกอบการของ CM และQIIS เข้ามาในงบการเงินของบริษัทฯ 

ซึ่งท่ีผ่านมา CM และ QIIS มีผลการดําเนินงานท่ีมีกําไรอย่างต่อเน่ืองทุกปี รวมทัง้มีสถานะทางการเงินท่ีดี 

เน่ืองจากมีหนีส้ินในระดบัท่ีตํ่า  โดยในปี 2558 CM และบริษัทย่อย มีกําไรสทุธิ 54.71 ล้านบาท ในสว่นของ

ฐานะทางการเงิน CM และบริษัทยอ่ย มีเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงินรวม 15.01 ล้านบาท ในขณะท่ีมีสว่นของผู้

ถือหุ้นรวม 187.09 ล้านบาท 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองต่างๆ ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ 

ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอ

ขายหลักทรัพย์  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไมม่ีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีและ/หรือกรรมการท่ีเป็นบคุคลเก่ียวโยงเข้าร่วมประชุม มี

มติอนมุตัิการทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมด ของ CM โดยมีความเห็นในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้

4.1 ที่มาของการกาํหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ CM  

การกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนด้วยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50  

บาทตามอตัราการออกหุ้นเพ่ิมทนุเพ่ือชําระการรับโอนกิจการของ CM และ QIIS เท่ากบั 0.67 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว

ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยกําหนดราคาหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ของบริษัทฯ ท่ี 2.62 บาทต่อหุ้ นมีความเหมาะสมและ

สมเหตสุมผลเน่ืองจากในการกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนดงักลา่วมีหลกัเกณฑ์การกําหนดราคาโดย อ้างอิงการประเมิน

มลูคา่ยตุิธรรมตามวธีิคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานท่ีสาํคญัได้แก่ ผลการดําเนินงานใน

อดีต และ ศกัยภาพการเติบโตของรายได้ และ และ กําไรในอนาคต เป็นต้น  

นอกจากนี ้เกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ใช้ในการกําหนดราคาค่าหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีจะออกให้กับผู้ ถือหุ้นของ CM นัน้ไม่มี

สว่นลดจากราคาตลาดซึ่งพิจารณาจากราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เฉลี่ยในช่วง 15 วนัทําการติดต่อกันก่อน

วนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือขออนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุน คือระหว่างวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ถึง วนัท่ี 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 2.56 บาท (ข้อมูลจาก 

SETTRADE ใน www.settrade.com ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

4.2 เหตุผลและความจาํเป็นในการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CM 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในราคาท่ีไมม่ีสว่นลดให้แก่ CM นัน้มีความเหมาะสมแล้ว เน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงค์

จะซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM โดย CM และ QIIS ดําเนินธุรกิจนําเข้าและจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีคล้ายคลงึ
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และเสริมกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ด้านประเภทผลิตภณัฑ์วิศวกรรมอาคาร และความต่อเน่ืองในกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย

เดียวกนัได้ก่อตัง้และประกอบธุรกิจมายาวนาน มีผลการดําเนินงานท่ีมีกําไรอย่างต่อเน่ือง มีเคร่ืองหมายการค้าท่ีเป็นท่ี

รู้จกั และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อลกูค้าและคู่ค้า โดยการทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM และ QIIS  มี

ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามท่ีได้กลา่วในข้อ 3.4 ข้างต้น 

4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

การเพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นของบริษัทให้แก่ CM ในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นสิ่งตอบแทนการชําระราคาท่ี CM โอน

กิจการทัง้หมดของ CM แทนการชําระด้วยเงินสด  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไมม่ีประเด็นความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จาก

การเสนอขายหุ้น 

4.4   ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงนิทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้น

ไม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้หมดที่ต้องใช้ในการดาํเนินการตามโครงการ  

เน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM โดยมลูค่าซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM จะ

เทา่กบั 614,390,000 บาท และบริษัทฯ ประสงค์จะชําระค่าโอนกิจการด้วยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ในมลูค่าเดียวกนักบั

มลูค่าซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM แทนการรับชําระด้วยเงินสด บริษัทฯ จึงต้องเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก

จํานวน 117,250,000  บาท จากเดิมทนุจดทะเบียนจํานวน 175,000,000 บาท เป็นจํานวน 292,250,000 บาท โดยการออกหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุจํานวน 234,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามอตัราการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือชําระการรับ

โอนกิจการทัง้หมดของ CM เทา่กบั 0.67 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ โดยกําหนดราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ี 2.62 

บาทตอ่หุ้น เพ่ือเป็นการตอบแทน CM ท่ีโอนกิจการทัง้หมดของ CM ให้แก่บริษัทฯ 

ทัง้นี ้เน่ืองจากการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ในครัง้นี ้เป็นการชําระสิ่งตอบแทนด้วยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ

บริษัทฯ แทนการชําระด้วยเงินสด ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไมม่ีประเดน็กรณีความเพียงพอของแหลง่เงินทนุในกรณีท่ีเงินได้จากการเสนอ

ขายหุ้นไมค่รอบคลมุงบประมาณทัง้หมดท่ีต้องใช้ในการดําเนินการตามโครงการ  

4.5  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  ตลอดจนฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯ  อันเน่ืองมาจากการเพิ่มทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงนิ 

ภายหลงัการเข้าทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นใน QIIS ร้อยละ 100 ของ

ทนุจดทะเบียนของ QIIS ด้วยกระบวนการของการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM โดยภายหลงัจากท่ี CM จดทะเบียนเลกิ

กิจการแล้ว QIIS ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะโอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ  เมื่อ QIIS ได้โอนกิจการทัง้หมด

ให้แก่บริษัทฯ แล้ว QIIS จะจดทะเบียนเลิกกิจการและเข้าสู่กระบวนการชําระบญัชีต่อไป ดงันัน้ ภายหลงัการรับโอน

กิจการทัง้หมดของ CM และ QIIS บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจเป็นผู้ นําเข้า และจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในระบบวิศวกรรม

อาคาร ได้แก่ ระบบดบัเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล และระบบความเย็น รวมทัง้ให้คําปรึกษาและออกแบบ

ระบบในโครงการตา่งๆ และการให้บริการโซลชูัน่ด้านวิศวกรรมสาํหรับระบบพิมพ์ดิจิตอล ตอ่ไป 

ภายหลงัการทํารายการซือ้และรับโอนกิจการของ CM แล้ว บริษัทฯ จะรวมผลประกอบการของ CM และQIIS เข้ามาใน

งบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งท่ีผ่านมา CM และQIIS มีผลการดําเนินงานท่ีมีกําไรอย่างต่อเน่ืองทกุปี รวมทัง้มีสถานะทาง

การเงินท่ีดี เน่ืองจากมีหนีส้ินในระดบัท่ีตํ่า  โดยในปี 2558 CM และQIIS มีกําไรสทุธิรวม 54.71 ล้านบาท ในสว่นของ
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ฐานะทางการเงิน CM และ QIIS มีเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินรวม 15.01 ล้านบาท ในขณะที�มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
187.09 ล้านบาท นอกจากนี 3 การเพิ�มทนุดงักล่าวยงัไม่เกิดการลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earning per Share) ตามที�ได้
กลา่วในข้อ 3.3 ข้างต้น   

5. คาํรับรองของกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื�องที�เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุในครั 3งนี 3แล้ว อยา่งไรก็ดี หากในการปฏิบตัิหน้าที�ดงักลา่วเกิดความ
เสยีหายแก่บริษัทฯ  ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกคา่เสยีหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แหง่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบตัิหน้าที�นั 3นเป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที�
มีความเกี�ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั 3นแทนบริษัทฯ ได้
ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ นอกจากนี 3 คณะกรรมการบริษัทฯ 
ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความระมดัระวงัในการดําเนินการพิจารณาและตรวจสอบกิจการทั 3งหมดที�รับ
โอนจาก CM และมีความเห็นวา่ กิจการทั 3งหมดที�รับโอนจาก CM เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม
รายละเอียดที�ปรากฏด้านบน 

 

 

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

                                                                             (นายวิรัฐ สขุชยั) 
กรรมการผู้จดัการ 
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รายการวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ของ 

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ข้อ วัตถุประสงค์เดิม วัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

13 ประกอบกิจการค้ากระดาษ เคร่ืองเขียน แบบเรียน 

แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองคํานวณ 

เค ร่ืองพิมพ์ สิ่ง พิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้ เ ก็บเอกสาร 

เคร่ืองใช้สาํนกังานทกุชนิด  

ประกอบกิจการค้ากระดาษ เคร่ืองเขียน แบบเรียน 

แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การ

ถ่ายภาพและภาพยนตร์ เคร่ืองคํานวณ เคร่ืองพิมพ์ 

อุปกรณ์การพิมพ์ สิง่พิมพ์ หนงัสอืพิมพ์ ตู้ เก็บเอกสาร 

เค ร่ือง ใ ช้สํานักงานทุกช นิด  เค ร่ืองมือสื่ อสาร 

คอมพิวเตอร์ รวมทัง้อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า

ดังกล่าว 

14 ประกอบกิจการค้าวสัดกุ่อสร้าง อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง เคร่ืองมือทุกประเภท ส ี

เคร่ืองมือทาส ีเคร่ืองตกแตง่อาคารทกุชนิด  

ประกอบกิจการค้าวสัดกุ่อสร้าง อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง เคร่ืองมือทุกประเภท ส ี

เคร่ืองมือทาสี เคร่ืองตกแต่งอาคารทุกชนิด เคร่ือง

เหล็ก เคร่ืองทองแดง เคร่ืองทองเหลือง เคร่ือง

เคลือบ อุปกรณ์ประปา รวมทัง้อะไหล่และอุปกรณ์

ของสินค้าดังกล่าว 

18 ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ 

โรงงานผลิตเซรามิคและเคร่ืองเคลือบ โรงงานผลิต

เคร่ืองปัน้ดินเผา โรงงานอดัปอ โรงงานสกัดนํา้มนัพืช 

โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงาน

ป่ั น ด้ า ย  โ ร ง ง า น ย้ อ ม ผ้า แ ล ะ พิ ม พ์ ลว ด ล า ย ผ้ า 

โรงงานผลติและหลอ่ดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก 

โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิต

อาหารสําเร็จรูป โรงงานสรุา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหร่ี 

โรงงานนํา้ตาล โรงงานผลิตเคร่ืองใช้พลาสติก โรงงาน

รีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและ

หน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเคร่ืองดื่ม โรงงาน

หล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานต่อตัวถัง

รถยนต์  

ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ 

โรงงานผลิตเซรามิคและเคร่ืองเคลือบ โรงงานผลิต

เคร่ืองปัน้ดินเผา โรงงานอดัปอ โรงงานสกัดนํา้มนัพืช 

โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงาน

ป่ั น ด้ า ย  โ ร ง ง า น ย้ อ ม ผ้า แ ล ะ พิ ม พ์ ลว ด ล า ย ผ้ า 

โรงงานผลติและหลอ่ดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก 

โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิต

อาหารสําเร็จรูป โรงงานสรุา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหร่ี 

โรงงานนํา้ตาล โรงงานผลิตเคร่ืองใช้พลาสติก โรงงาน

รีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและ

หน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเคร่ืองดื่ม โรงงาน

หล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานต่อตัวถัง

รถยนต์  
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25 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ 

โบว์ลิง่ อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพอ่ืน สถาน

พกัตากอากาศ สนามกีฬา สระวา่ยนํา้  

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ 

โบว์ลิง่ อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพอ่ืน สถาน

พกัตากอากาศ สนามกีฬา สระวา่ยนํา้  

38 - ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์สําหรับ

โรงพยาบาล อุปกรณ์สําหรับวิทยาศาสตร์ทกุประเภท

ทุกแขนง เคร่ืองจักรกลสําหรับเคร่ืองบิน และชิน้ส่วน

อะไหล่สําหรับอปุกรณ์เคร่ืองจกัรกล และเคมีภณัฑ์ทุก

ชนิด 

39 - ประกอบกิจการรับเหมาติดตัง้ สร้าง ซอ่มแซม แก้ไข ซึ่ง

อปุกรณ์สําหรับการแพทย์ อปุกรณ์สําหรับโรงพยาบาล 

อปุกรณ์สาํหรับวิทยาศาสตร์ทกุแขนง เคร่ืองจกัรสาํหรับ

งานวิศวกรรมเคร่ืองกล งานวิศวกรรมไฟฟ้า งาน

วิศวกรรมเคมี งานวิศวกรรมโยธา และเคร่ืองจักรกล

สาํหรับโรงงานอตุสาหกรรมทกุประเภททกุแขนง 

46 - ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบเคร่ืองทําความเย็น 

เคร่ืองทําความร้อน ตลอดจนรับจ้างการคํานวณการ

ติดตัง้เคร่ืองทําความเย็น เคร่ืองทําความร้อน หรือ

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีเก่ียวกับห้องเย็นต่าง ๆ และ

รับจ้างผลติเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองทําความเย็น 

เคร่ืองทําความร้อน ทกุชนิดทกุประเภท 

47 - ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ให้คําแนะนํา วางแผน

งานเก่ียวกับการติดตัง้เคร่ืองทําความเย็น เคร่ืองทํา

ความร้อน ในงานอตุสาหกรรมทกุชนิดทกุประเภท 

48 - ประกอบกิจการค้า สัง่เข้ามาจําหน่ายในประเทศ และ

สง่ออกไปจําหนา่ยยงัตา่งประเทศ ซึง่สนิค้าดงันี ้สารทํา

ความเย็นเพ่ือใช้ในระบบทําความเย็น นํา้มนัหลอ่ลื่นใน

เคร่ืองทําความเย็น 

49 - ประกอบกิจการค้า ให้เช่า สัง่เข้ามาจําหนา่ยในประเทศ 

และส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าดังนี ้

เคร่ืองและอุปกรณ์การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ พิมพ์หีบห่อ 

ตลอดจนวสัดุต่าง ๆ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ 

รวมทัง้อปุกรณ์และอะไหลข่องสนิค้าดงักลา่ว 
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50 - ประกอบกิจการค้า ใ ห้ เช่า  รับเหมาติดตั ง้  สร้าง 

ซ่อมแซมและแก้ไขเคร่ืองพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ตลอดจน

อุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว รวมตลอดถึง

ผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ต่อเน่ืองในการใช้งานเคร่ืองพิมพ์

บรรจภุณัฑ์ 

51 - ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองไฟฟ้า 

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล อตุสาหกรรมเคม ี

52 - ประกอบกิจการค้าและให้เช่าเคร่ืองพิมพ์และอุปกรณ์

การพิมพ์ 3 มิติ ตลอดจนวสัดตุ่าง ๆ ท่ีใช้ในการพิมพ์ 

รวมทัง้อุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว รวมทัง้

ให้บริการทําชิน้งานจากไฟล์ดิจิตอลด้วยเคร่ืองพิมพ์ 3 

มิต ิ

53 - ประกอบกิจการสร้างโปรแกรมสําหรับปรับปรุง เก็บ

บนัทกึ และสง่ไปพิมพ์ซึ่งไฟล์ดิจิตอลด้วยเคร่ืองพิมพ์ 3 

มิต ิ

54 - ประกอบกิจการค้าและให้เช่าเคร่ืองและอุปกรณ์

ถ่ายภาพและบนัทกึไฟล์ดิจิตอล 

55 - ประกอบธุรกิจระบบรักษาความปลอดภยั กล้องวงจร

ปิด สาํหรับโรงงานอตุสาหกรรม และอาคารทกุประเภท 
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