บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น
ณ หองสโรชา ชั้น3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองสโรชา
ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
โดยนางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ รับหนาที่เปนผูดําเนินรายการ และไดกลาวแนะนํากรรมการของบริษัท
ผูบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของ ดังนี้
กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม
1. ดร.ปกรณ อาภาพันธุ
ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประพจน พลพิพัฒนพงศ
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธาน
เจาหนาที่บริหาร
3. นายไมตรี ตั้งษณกุล
กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ รอง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
4. นายกมล ธรรมาณิชานนท
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
5. นายสังข ทรัพยพันแสน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
6. นายวิเชียร ลัคนาทิน
กรรมการบริหาร และ ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
7. นายโกวิท เนื่องสุข
กรรมการบริหาร และ ผูอํานวยการสํานักประธานเจาหนาที่บริหาร
8. นายฉฏณ เปรมศรี
กรรมการ
กรรมการที่ไมเขารวมประชุม
ผูบ ริหารและบุคคลที่เกี่ยวของที่เขารวมประชุม
1. นายประวิล ศรีสุตโต
ผูอํานวยการฝายการเงิน
2. นางสาวศิริธร ชนะวงศ
ผูอํานวยการฝายบริหารจัดการ และ เลขานุการบริษัท
3. นายปริญญา พัฒนะคูหา
รองผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
4. นายนวพร เกียรติขจรวงษ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แอดวานซ แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด
5. นางสาววิริยา ชินการ
ที่ปรึกษากฏหมายจาก สํานักงานกฏหมาย วีรวงศ ชินวัตร และ พารทเนอรส
6. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฏหมายจาก สํานักงานกฏหมาย วีรวงศ ชินวัตร และ พารทเนอรส
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ดร.ปกรณ อาภาพันธุ ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดเขารวม
ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 และแจงวามีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 32 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้นจํานวน
35,854,583 หุน และมีผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุม 34 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้นจํานวน 73,917,322 หุน รวม
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุม 66 ราย ถือหุนรวมกันทั้งสิ้นจํานวน 109,771,905 หุน คิดเปนรอยละ
47.3145 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายทัง้ สิ้นของบริษัทจํานวน 232,005,000 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ
ของบริษัท ขอที่ 30 และกลาวเปดการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560
ประธานฯ มอบหมายใหผูดําเนินรายการชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้
ดังนี้
1. หลังจากชี้แจงขอมูลในแตละวาระเสร็จสิ้นลงแลว หากผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ใหชูมือขึ้นและแจงชื่อ
ผูถือหุน หรือ ชื่อผูมอบฉันทะ เพื่อทีท่ างบริษัทจะไดทําการบันทึกลงในรายงานการประชุม
2. ผูถือหุนที่ประสงคจะออกเสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหทําเครื่องหมาย aในชองไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียง พรอมทั้งลงนามกํากับไวในบัตรลงคะแนน และชูมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนน
เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง
3. ผูถือหุนที่เห็นดวยหรือไมทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือวาอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอตอที่
ประชุม ไมตองชูมือเพื่อสงบัตรใหเจาหนาที่ ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดทุกวาระเมื่อ
เสร็จสิ้นการประชุม
4. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง เพียงอยางใด
อยางหนึ่งเทานั้น
5. ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น เวนแต
กรณีผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไวในหนังสือมอบฉันทะ
หรือระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนไดตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเขารวมประชุม หลังจากที่ประธานฯ เปดประชุมไป
แลว จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเฉพาะวาระที่ไดเริ่มเขามานั่งประชุมเปนตนไปเทานั้น
7. ตามขอบังคับของบริษัทขอที่ 31 ถือวา 1 หุน คือ 1 เสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมถือเปนมติสวนใหญ
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเทากันประธานฯ
จะออกเสียงอีก 1 เสียงเปนเสียงชี้ขาด
8. การนับคะแนนเสียงในแตละวาระ เจาหนาที่จะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ เฉพาะที่
ออกเสียงไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง และนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสีย งที่เห็นดวยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่มาถึ ง
เจาหนาที่นับคะแนนภายหลังจากที่ไดประกาศปดรับบัตรลงคะแนนของวาระนั้น ๆ แลว จะถือวาเปนบัตร
ที่เห็นดวยเทานั้น และจะแสดงผลการนับคะแนนทางจอมอนิเตอรแสดงผล จํานวนผูถือหุนที่มาประชุม
ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละวาระ เนื่องจากอาจมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหวาง
ประชุม
9. ผูถือหุนที่ประสงคจะออกจากหองประชุมโดยใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนไวลวงหนา สามารถสงบัตร
ลงคะแนนลวงหนากับเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
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10. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระประชุมจะไมสามารถออกเสียงไดในวาระนั้น และประธานฯ จะ
เชิญผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะของผูถอื หุนที่มีสวนไดเสียในวาระนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราว
ผูดําเนินรายการไดขอเชิญอาสาสมัคร จํานวน 3 ทาน จากผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมใหเปนพยานในการ
บันทึกขอมูลจากบัตรลงคะแนนเสียงรวมกับเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการจัดการประชุม
ในครั้งนี้ จากนั้นประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ซึ่งประชุม
ไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 (ตามเอกสารแนบ 1 หนา 7-16) โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมแลว และเห็นวาถูกตองตามมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน รวมทั้งไดดําเนินการจัดสงสําเนารายงานการ
ประชุมดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
พรอมเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัท ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือขอแกไขแตประการใด จึง
เห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
กอนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ไดมีขอเสนอแนะจากผูถือหุน
นายธารา ชลปราณี
ผูถือหุน
ขอเสนอแนะ : การเขียนมติในวาระที่มีคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ควรเขียนใหชัดเจน เนื่องจากในรายงาน
การประชุมใชประโยควา มีมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ควรใชวา มีมติเปนเอกฉันท และในหนา 13 เรื่อง การปรับโครงสรางกิจการในแผนผังกอนการปรับโครงสราง
กิจการมีบริษัทยอยเพียงบริษัทเดียว คือ SPEE หากมีบริษัทยอยมากกวา 1 บริษัท ควรเขียนใหชัดเจน
ประธานฯ รับวาจะนําขอเสนอแนะดังกลาวไปปรับปรุงตอไป
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมทั้งสิ้น
คะแนนสุทธินํามาคํานวณ
113,515,906
-0-0113,515,906
113,515,906
100.00%
100.00%
หมายเหตุ :

1. ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 6 ราย คิดเปนจํานวน 3,744,001 หุน รวมมีผูถือหุนเขาประชุม
ทั้งหมด 72 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 113,515,906 หุน คิดเปนรอยละ 48.9282 ของจํานวนหุนที่
ออกจําหนายทั้งสิ้นของบริษัท

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการจําหนายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัทบางสวน มูลคารวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา
253,000,000บาท ใหแก บริษัท พรีมา โกรท จํากัด และการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ในวาระนี้ นายประพจน พลพิพัฒนพงศ ซึ่งถือเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ในการเขาทํารายการนี้และเปนบุคคลที่มีสวนไดเสีย จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะไมอยูในหองประชุมนี้
เปนการชั่วคราวจนกวาการพิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น และไดเชิญนายประพจนออกนอกหองประชุม
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มติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายประวิล ศรีสุตโต เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุม ซึ่งนายประวิลไดชี้แจง
ตอที่ประชุมวา บริษัทไดรับขอเสนอจากบริษัท พรีมา โกรท จํากัด ซึ่งสนใจในที่ดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัท
ที่ตั้งอยู ณ สวนอุตสาหกรรมอินทรา ถนนสายบางปะอิน–นครสวรรค (ทล.32) ตําบลน้ําตาล อําเภออินทรบุรี
จังหวัดสิงหบุรี ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 19510 และ 31095 มีเนื้อที่รวม 10-1-65.0 ไร (4,165 ตารางวา) ซึ่งที่ดินและสิ่ง
ปลู ก สร างดั งกลาวตั้งอยูติดกับที่ตั้งโรงงานหลักของบริษัทที่จังหวัดสิงหบุรีใ นปจจุบัน และใหบริษัท นิคอน
(ประเทศไทย) จํากัด (“นิคอน”) เชาใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางดังกลาว โดยราคาเสนอซื้อมีมูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ
253 ลานบาท ซึ่งจะรวมถึงการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
สินทรั พย ที่ จําหนายและการโอนสิทธิการเชาตามสัญ ญาเชาที่มีอยูเ ดิมโดยรายละเอีย ดสิน ทรัพยที่จะจําหน าย
ประกอบดวย
1. ที่ดิน ไรละ 2,200,000 บาท รวมมูลคา 22,907,500 บาท
2. อาคารซึ่งตั้งอยูบนที่ดิน พรอมสวนควบอาคาร มูลคา 177,092,500 บาท
3. ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟาและกําลังการผลิต 53,000,000 บาท
ซึ่งอาคารสิ่งปลูกสราง ประกอบดวย
1. อาคารโรงงานพรอมสํานักงาน 2 ชั้น
2. อาคารหองเครื่อง 2 ชั้น
3. อาคาร WATER TANK
4. อาคาร WASTE WATER 2 ชั้น
5. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
6. รั้ว สูงประมาณ 2.00 เมตร ยาว 355 เมตร
รายละเอียดผูซื้อ คือ บริษัท พรีมา โกรท จํากัด ประกอบธุรกิจ ขนสงสินคา มีทุนจดทะเบียนที่ชําระเต็ม
มูลคาแลว 50 ลานบาท โดยกรรมการบริษัท ประกอบดวย
1. นางเพ็ญศรี พลพิพัฒนพงศ ดํารงตําแหนง กรรมการบริษัท พรีมา โกรท จํากัด และเปนภรรยานาย
ประพจน พลพิพัฒนพงศ ซึ่งเปนประธานคณะกรรมการบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัท
2. นางสายสุนี จันทรจรูญจิต ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท พรีมา โกรท จํากัด และเปนนองสาว นางเพ็ญศรี
พลพิพัฒนพงศ
เกณฑในการคํานวณมูลคาสิ่งตอบแทนจะเปนไปตามการตกลงรวมกันของบริษัทและผูซื้อ ซึ่งจะเปนไป
ตามสัญญาซื้อขาย และไมต่ํากวามูลคาประเมิน โดยอางอิงจากรายงานประเมิน ซึ่งจัดทําโดย บริษัท ทีเอพี แวลู
เอชั่น จํากัด และ บริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จํากัด ซึ่งทั้ง 2 เปนบริษัทประเมินตามรายชื่อที่ไดรับอนุญาตจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานการประเมินมีจุดประสงคเพื่อใชสาธารณะ ผลการประเมินมีดังตอไปนี้
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วิธีการประเมิน

บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จํากัด
ณ วันที่ 20 กันยายน 2560

บริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จํากัด
ณ วันที่ 22 กันยายน 2560

วิธีวิเคราะหมูลคาจากตนทุน
(Cost Approach)
วิธีวิเคราะหจากรายได
(Income Approach)

199.02 ลานบาท

195.82 ลานบาท

240.38 ลานบาท

232.50 ลานบาท

ทั้งนี้ การเขาทําธุรกรรมดังกลาว เขาขายเปนรายการจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย”) โดยคํานวณขนาดรายการไดเทากับรอยละ 38.49 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่ง
ตอบแทน ซึ่งเปนเกณฑที่คํานวณขนาดรายการไดสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ไดรับการสอบทานจาก
ผูส อบบั ญชี รับอนุญ าต สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จึงจัดเปน รายการจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน ประเภทที่ 2
กลาวคือ เปนรายการที่มีมูลคาเทากับรอยละ 15 หรือสูงกวาแตต่ํากวารอยละ 50
นอกจากนี้ ยังถือเปนการเขาทํารายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จึงเขาขายเปนการ
เขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่
ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ซึ่งมีมูลคาของรายการมากกวา 20 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 57.54 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (มูลคา
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เทากับ 439.71 ลานบาท) ซึ่งมากกวารอยละ 3 ของ
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทมีหนาที่ตองปฏิบัติตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศเรื่อง
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังตอไปนี้
1. เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) เพื่อใหความเห็นตอการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
และรายการที่เกี่ยวโยงกันใหแกผูถือหุนของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้ง บริษัท
แอดวานซ แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทําหนาที่ใหความเห็นตอการ
เขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว
3. ดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และรายการที่เกี่ยว
โยงกันดังกลาว และตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่
มีสวนไดเสียกับการเขาทํารายการขางตน
นอกจากนี้ บริษัทมีเงื่อนไขกอนการทํารายการ ดังนี้
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1. บริษัทจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
กับการเขาทํารายการขางตน
2. บริษัทตองดําเนินการเจรจาใหผูเชาดําเนินการตามขั้นตอนของผูเชาเพื่อให บริษัท พรีมา โกรท จํากัด ขึ้น
ทะเบียนเปนคูคาของผูเชา ซึ่งไดดําเนินเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560
3. บริษัทและบริษัท พรีมา โกรท จํากัด ทําสัญญาจะซื้อจะขาย และบริษัท พรีมา โกรท จํากัด วางเงินมัดจํา
จํานวน 60 ลานบาท ซึ่งไดดําเนินการเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
4. บริษัทตองเจรจาเปลี่ยนชื่อผูใหเชาในสัญญาเชา และ/หรือ ทําการปลอดภาระผูกพันที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
5. ผูซื้อตองชําระเงินสวนที่เหลือทั้งหมด ณ วันโอนทรัพยสินภายใตสัญญาซื้อขาย ภายในวันที่ 15 มกราคม
2561
วัตถุประสงคการใชเงินจากการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย มีดังตอไปนี้
1. ลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท เทอรราไบท เน็ท โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวนไมเกิน 175.44 ลานบาท
โดยซื้อหุนจํานวน 87,720,000 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 51 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอบริษัทและผูถือหุน ของบริษัท และชวยสรางมูลคาเพิ่มและผลตอบแทนที่ดีใหกับบริษัทและผู
ถือหุนในระยะยาว และเปนไปตามแผนการปรับโครงสรางกิจการ เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ
และทิศทางของอุตสาหกรรมในปจจุบัน
2. ชําระคาธรรมเนียมการโอน คาภาษีธุรกิจเฉพาะ และคาภาษีเงินไดนิติบุคคลที่กี่ยวของจากการจําหนายไป
ซึ่งสินทรัพย รวมทั้งสิ้นประมาณ 12.07 ลานบาท
3. ชําระคืนหนี้เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน จํานวนประมาณ 25 ลานบาท
4. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย จํานวนประมาณ 10 ลานบาท
5. เงินสวนที่เหลือจํานวน 30.49 ลานบาท จะนําไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอบริษัท และผูถือหุนของบริษัท
ทั้งนี้ วัตถุประสงคก ารใชเงินอาจมีก ารเปลี่ย นแปลงตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคการใชเงินในขอใดขอหนึ่งดังกลาวขางตน เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง เกินกวาจํานวน 20 ลานบาท บริษัทจะ
นําเรื่องเขาพิจารณาขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตอไป
ขอดีของการเขาทํารายการ มีดังนี้
1. เปนการขายสินทรัพยในระดับราคาที่เสมือนกับไดรับรูรายไดที่จะไดรับจากคาเชาในอนาคตในคราวเดียว
2. ลดความเสี่ยงจากการที่อาจจะไมมีผูเชาหรืออัตราคาเชาที่จะไดรับอาจลดลง
3. กําไรที่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย สามารถนําไปชดเชยกับผลขาดทุนสะสมเพื่อลดภาระคาใชจายดาน
ภาษีเงินได
4. นําเงินสดที่ไดจากการขายสินทรัพยไปลงทุนในธุรกิจใหม
5. นําเงินที่ไดรับจากการขายสินทรัพยสวนหนึ่งไปชําระคืนหนี้เงินกูเ พือ่ ลดดอกเบี้ยจาย
ขอดอยของการเขาทํารายการ มีดังนี้
1. บริษัทจะขาดรายไดคาเชาปละ 50 - 53 ลานบาท และกําไรสุทธิลดลงปละประมาณ 23 - 30 ลานบาท
2. ความไมแนนอนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจใหม
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ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทหลังการเขาทํารายการ มีดังนี้
บริษัทจะไดรับเงินสด 240.93 ลานบาท และ และมีกําไรจากการขายสินทรัพยประมาณ 60.89 ลานบาท
บริษัทสามารถใชประโยชนทางภาษีที่เกิดจากผลขาดทุนสะสมของบริษัท (TAX Shield) จํานวนประมาณ
48.66 ลานบาท
ความเห็นของ IFA มีดังนี้
มูลคาที่เหมาะสมของทรัพยสินโดยวิธีรายไดมูลคาปจจุบันสุทธิกระแสเงินสดอยูในชวงระหวาง 243.52 –
267.49 ลานบาท
การเขาทํารายการในครั้งนี้แมวาจะเปนการเขาทํารายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง แต IFA พิจารณาแลว
วาราคาที่จะขายใหกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในครั้งนี้เปนราคาซึ่งอยูในชวงราคาที่ IFA ประเมินไดและเปน
ราคาที่ไดสะทอนรายไดคาเชาที่คาดวาจะไดรับในอนาคตไปแลว รวมถึงการขายทรัพยสินในครั้งนี้จะทํา
ใหบริษัทไดเงินสดไปใชในการลงทุนในธุรกิจใหมและนําไปใชในการดําเนินธุรกิจปจจุบันของบริษัท
ทั้งนี้ ผูถือหุนของบริษัทที่เปนบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงหรือมีสวนไดเสียกับการทํารายการในครั้งนี้จะไม
สามารถออกเสียงเพื่อลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อการพิจารณาการเขาทํารายการในวาระนี้ได
โดยสรุป IFA มีความเห็นวาผูถือหุนของบริษัทควรอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว อยางไรก็ตาม การ
พิจารณาอนุมัติใหเขาทํารายการดังกลาวหรือไม ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสําคัญ ซึ่งผูถือหุน
สามารถพิจารณาไดจากเอกสารสําคัญอื่นๆ ของบริษัทและรายงานความเห็นของ IFA

กอนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ไดมีคําถามจากผูถือหุน
** นายอนุ วองสาระกิจ
ผูถือหุน
คําถาม :
1. ที่ดินผืนที่จะจําหนายนี้เดิมซื้อมาเพื่อวัตถุประสงคใด เพราะเหตุใดจึงไมไดนํามาดําเนินกิจการของ
บริษัท และสุดทายตัดสินใจจําหนาย
2. การเสนอขายไดมีการเสนอขายตอผูสนใจรายอื่น หรือ ผูเชาเดิม หรือไม
3. เงินที่ไดจากการจําหนายจะนําไปชําระหนี้สินบางสวน จะสงผลให D/E เหลือเทาใด
4. ปจจุบันบริษัทมีรายไดจากคาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่จะจําหนายนี้ปละประมาณ 30 ลานบาท โดย
จะนําเงินที่ไดจากการจําหนายไปลงทุนในกิจการอื่นซึ่งจะพิจารณาในวาระถัดไป รายไดที่จะไดจาก
กิจการอื่นสามารถทดแทนรายไดจากคาเชาปจจุบันไดหรือไม
คําตอบ : นายประวิล ชี้แจงวา
1. โรงงานที่สิงหบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 20 ไร ซึ่งบริษัทไดซื้อที่ดินผืนนี้มาเพื่อรองรับลูกคาที่
จังหวัดนครราชสีมาและโซนภาคเหนือ โดยเปดโรงงาน 3 โรงงาน คือ 1. โรงงานผลิตชิ้น สว น
อิเล็กทรอนิกส 2. โรงงานประกอบหนาจอมือถือแบบสัมผัสซึ่งปดโรงงานไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผาน
มา 3. โรงงานที่จะจําหนาย โดยธุรกิจเชานี้เริ่มตนเมื่อป 2554 ซึ่งเกิดน้ําทวมหนัก และทางนิคอนซึ่ง
ตั้งอยูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ประสบภาวะน้ําทวมเชนกัน ขณะนั้นผูประกอบการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจําเปนตองหาแหลงผลิตใหมเพื่อดําเนินการผลิตตอซึ่งบริษัทมีพื้นที่โรงงานสิงหบุรี
เหลืออยูครึ่งหนึ่งและนิคอนมีความสนใจในการเชา จึงไดเกิดเปนธุรกิจเชาที่แยกออกจากธุรกิจผลิต
ชิ้นสวนซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัท
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2. บริษัทไดมีการติดตอกับบริษัทรอบๆในสวนอุตสาหกรรมอินทราซึ่งประกอบธุรกิจอื่น อยางไรก็ดี
แบบของโรงงานนี้สรางขึ้นเพื่อกิจการของนิคอนโดยเฉพาะ รวมถึงราคาประเมินในการใหเชาสูงกวา
ราคาตลาด สงผลใหผูสนใจซื้อรายอื่นมองวาราคาขาย 253 ลานบาท เปนราคาที่สูงเกินไปและไม
สนใจในการทําธุรกิจนี้ นอกจากนี้ สัญญาเชาที่บริษัทมีตอนิคอนจะหมดลงในเดือนพฤษภาคม 2560
ดังนั้น ผูสนใจซื้อรายอื่นจึงเห็นวามีความเสี่ยงในการที่จะไมไดรับการตอสัญญาเชาเนื่องจากไมมี
ความสัมพันธกับทางนิคอนมากอน
3. ปจจุบัน บริษัทมีภาระหนี้ประมาณ 140 ลานบาท ซึ่งหากมีการจําหนายทรัพยสินนี้ไปจะนําเงินที่ได
จากการจําหนายไปชําระหนี้ที่คางภาระตั๋ว P/N ซึ่งมีอยูประมาณ 140 ลานบาทใหลดลง นอกจากนี้
ราคาคาเชายังมีความไมแนนอนและมีแนวโนมลดลงทุกป สัญญาใหมที่บริษัทไดมีการตอสัญญากับนิ
คอนมีอัตราคาเชาลดลงประมาณ 10%
นายนวพร เกียรติขจรวงษ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดกลาวเสริมในประเด็นนี้วา อัตราสวน D/E
ในปจจุบันอยูที่ 0.43 ซึ่งหลังการเขาทํารายการนี้จะไดเงินสดเพื่อนําไปชําระหนี้ สงผลให D/E ลดลง
เหลือ 0.34 นอกจากนี้ ราคาขายที่กําหนดไว 253 ลานบาทเปนการรับรูรายไดคาเชาทั้งหมดในอนาคต
แลว
** นางสาวเสาวลักษณ จิรายุสโยธิน
ผูถือหุน
คําถาม : ในเมื่อนิคอนหมดสัญญาเชาในเดือนพฤษภาคม 2560 เหตุใดบริษัทจึงไมสามารถติดปายประกาศ
ขายหรือดําเนินการประมูลได
คําตอบ : นายประวิล ชี้แจงวา หากบริษัทดําเนินการประกาศขายเปนสาธารณะ ซึ่งขณะนั้นอยูในระหวาง
สัญญาเชากําลังจะหมดอายุ นิคอนอาจไมพิจารณาตอสัญญา ประกอบกับโรงงานนี้เปนแบบสรางเฉพาะสําหรับ
ธุรกิจของนิคอน จึงสงผลใหไมมีผูสนใจซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางดังกลาว
นายนวพร กลาวเสริมวา หากติดประกาศขายเปนสาธารณะ นิคอนจะเกิดความกังวล ประกอบกับ
อาจจะไดผูซื้อที่ไมมีความสัมพันธกับนิคอนมากอน ซึ่งจะทําใหนิคอนอาจตัดสินใจไมเชาตอเพื่อทําธุรกิจ
** นางสาวเสาวลักษณ จิรายุสโยธิน
ผูถือหุน
คําถาม : ปจจุบันนิคอนไดมีการตอสัญญาเชาออกไปถึงป 2562 การจําหนายจะถือวาผิดสัญญาตอนิคอน
หรือไม
คําตอบ : นายประวิล ชี้แจงวา บริษัทไดดําเนินการหารือเบื้องตนในการเปลี่ยน Vendor Code ของผูใหเชา
จากบริษัท เปนบริษัท พรีมา โกรธ จํากัด กับนิคอนเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ซึ่งนิคอนไมไดมีปญหา
ใดๆ
** นายอนุ วองสาระกิจ
ผูถือหุน
คําถาม : ธุรกิจเชาที่เราจะเลิกนั้นมีผลกระทบตอธุรกิจอื่นที่เรามีกับนิคอนในปจจุบันหรือไมอยางไร และ
โรงงานที่ 2 ที่เราปดไป นิคอนมีความสนใจในการที่จะเชาดวยหรือไม หรือบริษัทมีแผนอยางไรในอนาคต
คําตอบ : นายประวิล ชี้แจงวาปจจุบันบริษัทมีทั้งหมด 4 สาขา ประกอบดวย ธุรกิจเชา และธุรกิจรับจาง
ผลิตสินคาซึ่งไดมีการผลิตสินคาใหกับนิคอนดวย สวนธุรกิจประกอบหนาจอมือถือแบบสัมผัสซึ่งปดโรงงานไป
แลวนั้น บริษัทไดพยายามจําหนายโรงงานแตยังไมสามารถจําหนายได ปจจุบันไดใหบริษัทแหงหนึ่งเชาสําหรับเก็บ
สินคา สวนที่นิคอนจะสนใจเชาหรือไมนั้น คาดวายังไมมีความสนใจ ณ ขนะนี้ เนื่องจากโรงงานที่นิคอนเชาอยูใน
ปจจุบันยังมีพื้นที่เหลือสําหรับการประกอบธุรกิจ
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** นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
ผูรับมอบอํานาจ จากผูถือหุน นายสมชาย จิตติมา
คําถาม : ในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการจําหนาย
ไปซึ่งทรัพยสิน หนา 24/109 ระบุวา ผูขายเปนผูรับผิดชอบภาษีและคาใชจายจากการขายทั้งหมด สวนในหนา
25/109 ขอ 2 ในการขาย TERA ใครเปนผูรับผิดชอบภาษีและคาใชจาย
คําตอบ : นายนวพร ชี้แจงวา ในสวนภาษีและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการจําหนายทรัพยสิน เปนสิ่งที่
บริษัทผูขายตองจายทั้งหมด แตในสวนของ TERA เปนการซื้อหุนสามัญซึ่งไมใชการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสราง
** นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
ผูรับมอบอํานาจ จากผูถือหุน นายสมชาย จิตติมา
คําถาม : ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 หนา 13 ระบุโครงสรางกอนการปรับ
โครงสรางกิจการวาบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและรับจางผลิตชิ้นสวนหรืออุปกรณที่ใชกับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
ใหเชาอสังหาริมทรัพยและลงทุนในบริษัทยอย แตโครงสรางหลังการปรับโครงสรางกิจการ บริษัทจะดําเนินธุรกิจ
ใหเชาอสังหาริมทรัพยและลงทุนในบริษัทยอยเทานั้น สวนธุรกิจผลิตและรับจางผลิตชิ้นสวนบริษัทจะเลิกประกอบ
ธุรกิจนี้หรืออยางไร
คําตอบ : นายโกวิท เนื่องสุข ชี้แจงวา หลังการปรับโครงสรางกิจการ ธุรกิจผลิตและรับจางผลิตชิ้นสวน
หรืออุปกรณที่ใชกับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสจะอยูภายใตบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (“SPEN”) ซึ่งเปน
บริษัทยอยที่บริษัทถือหุน 99.99% เมื่อสรุปงบการเงินรวมก็จะถือเปนรายไดรวมในงบการเงิน
** นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
ผูรับมอบอํานาจ จากผูถือหุน นายสมชาย จิตติมา
คําถาม : เหตุใดจึงซื้อหุนของ TERA เพียง 51% ไมซื้อ 99.99% เพื่อใหเปนบริษัทยอย
คําตอบ : นายโกวิท ชี้แจงวา การเขาซื้อหุนของ TERA 51% จัดเปนบริษัทยอยเชนกัน สวนสัดสวนการซื้อ
ขึ้นอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวางผูซื้อและผูขายซึ่งเปนไดตั้งแต 51 – 99 % บริษัทคิดวาสัดสวนที่เหมาะสม คือ
51% โดยใหผูถือหุนเดิมซึ่งถือหุน 49% บริหารงานตอไป
** นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
ผูรับมอบอํานาจ จากผูถือหุน นายสมชาย จิตติมา
คําถาม : บริษัทมีหนี้สินประมาณ 140 ลานบาท ซึ่งในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน หนา 25/109 ขอ 3 ระบุวา จะนําเงินที่ไดจากการจําหนาย
ไปชําระหนี้ 25 ลานบาท เหตุใดจึงไมชําระหนี้มากกวานี้ และเงินสวนที่เหลือจะนําไปลงทุนในธุรกิจอื่น อยาก
ทราบวาผลตอบแทนจากธุรกิจอื่นจะมากกวารายไดจากคาเชาหรือไม
คําตอบ : นายโกวิท ชี้แจงวา สัดสวนการชําระหนี้เมื่อมีการโอนยายธุรกิจไปยังบริษัทยอย SPEN จะยังคงมี
หนี้อยู โดยจะเปลี่ยนหนี้จากบริษัทแมเปนการกูยืมที่บริษัทยอย สวนที่เหลือหากบริษัทมีโอกาสลงทุนในธุรกิจที่ได
ผลตอบแทนที่ดีก็จะนําไปลงทุน แตหากไมมีธุรกิจที่นาสนใจก็จะพิจารณาชําระหนี้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง
มากกวา 20 ลานบาทจะเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัตติ อไป
** นายธารา ชลปราณี
ผูถือหุน
คําถาม : รายไดจากคาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสรางประมาณ 50 ลานบาทตอป เมื่อเทียบกับมูลคาการจําหนาย
สินทรัพยดังกลาว 253 ลานบาท คิดเปนผลตอบแทนประมาณ 20% ตอป ในขณะที่ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการ
ไปลงทุนใน TERA ประมาณ 10-15 ลานบาท เมื่อเทียบกับเงินลงทุนประมาณ 170 ลานบาท คิดเปนผลตอบแทน
ประมาณ 5 - 6% เหตุใดเราจึงจําหนายสินทรัพยที่ใหผลตอบแทนสูง และไปลงทุนในธุรกิจที่ใหผลตอบแทนต่ํากวา
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คําตอบ : นายนวพร ชี้แจงวา รายไดจากคาเชา 50 ลานบาทตองหักภาษีเงินไดนิติบุคคลประมาณ 20% ซึ่ง
รายได 50 ลานบาทนี้เปนการรับรูรายไดคาเชาในอนาคต และรายไดสวนนี้ไมไดหายไปไหน แตมารับรูทั้งจํานวน
ในปจจุบันโดยการจําหนายสินทรัพย 253 ลานบาท ในสวนผลตอบแทนที่จะไดจากการลงทุนใน TERA จะอยูใน
รายละเอียดของวาระตอไป
นายโกวิท กลาวเสริมวา ตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยว
โยงกันและรายการจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน หนา 27/109 มีความเสี่ยงที่นิคอนอาจจะไมตออายุสัญญา ซึ่งสัญญามี
ระยะเวลา 3 ป และตออายุทุกๆ 3 ป ในขณะที่โรงงานนี้ถูกสรางมาเฉพาะเพื่อการดําเนินธุรกิจของนิคอน ดังนั้น
หากนิคอนไมตอสัญญาจะเปนการยากในการหาผูเชารายอื่นมาเชา หรือ จําหนายใหบุคคลอื่นในราคา 253 ลานบาท
** นายธารา ชลปราณี
ผูถือหุน
ขอเสนอแนะ : รายไดจากคาเชา 50 ลานบาทตอป และทอนกลับมาเปนมูลคาในปจจุบัน แตในความเปน
จริงแลวหากไมจําหนายสินทรัพยนี้ไป คาเชาจะเปนกระแสเงินสด และกรรมสิทธิ์ที่ดินยังคงเปนของบริษัทซึ่งจะ
จําหนายเมื่อใดก็ได นอกจากนี้ มูลคาที่ดินในอนาคตรวมกับคาเชาในอนาคต เมื่อทอนกลับมาเปนมูลคาปจจุบัน
นาจะมากกวา 253 ลานบาท ดังนั้น จึงเปนเรื่องแปลกที่บริษัทจะจําหนายสินทรัพยที่ใหผลตอบแทน 20% ไปลงทุน
ในธุรกิจที่ใหผลตอบแทนต่ํากวา
กอนการลงมติในวาระนี้ ผูดําเนินรายการไดแจงตอที่ประชุมวา มติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม
นับคะแนนเสียงในสวนของผูที่มีสวนไดเสีย ไดแก นายประพจน พลพิพัฒนพงศ จํานวน 15,529,300 หุน นางสาย
สุนีย จันทรจรูญจิต จํานวน 16 หุน และนางสายมณี ชัยชวงโชค จํานวน 6,908,500 หุน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัท
ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 ไปยังผูถือหุนทุกทานแลว บริษัทไดทราบขอมูลเพิ่มเติม
วา นางสายสุนีย จันทรจรูญจิต ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท พรีมา โกรท จํากัด เปนผูถือหุนของบริษัทจํานวน 16
หุน และนางสายมณี ชัยชวงโชค ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญทางออมของบริษัท พรีมา โกรท จํากัด เปนผูถือหุนของ
บริษัทจํานวน 6,908,500 หุน จึงถือวาเปนผูถือหุนที่มีสวนไดเสียและไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดวย
ซึ่งแมวาสัดสวนการถือหุนขางตนจะเปนสัดสวนเล็กนอย แตเพื่อความโปรงใสในการลงมติสําหรับวาระการ
ประชุมนี้ จึงขอแจงขอมูลขางตนใหที่ประชุมรับทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจําหนายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัทบางสวน รวมถึงการ
โอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่จําหนาย มูลคา
รวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 253 ลานบาท ใหแก บริษัท พรีมา โกรท จํากัด และการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ดวย
คะแนนเสียงไมนับสวนของผูถือหุน ที่มีสวนไดเสียกับการเขาทํารายการ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมทั้งสิ้น
คะแนนสุทธินํามาคํานวณ
91,109,809
-0-091,109,809
91,109,809
100.00%
100.00%
หมายเหตุ :
1. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย จํานวน 2 ราย คือ นายประพจน พลพิพัฒนพงศ และ นางสายมณี ชัยชวงโชค
ถือหุนรวมกันทั้งสิน้ 22,437,800 หุน ซึ่งเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
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2. ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 19 ราย คิดเปนจํานวน 31,703 หุน รวมมีผูถือหุนเขาประชุม
ทั้งหมด 91 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 113,547,609 หุน คิดเปนรอยละ 48.9419 ของจํานวนหุนที่
ออกจําหนายทั้งสิ้นของบริษัท
กอนเริ่มประชุมในวาระที่ 3 ประธานฯ ไดเชิญนายประพจนกลับเขาหองประชุม และไดดําเนินการประชุม
ตามวาระตอไป
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนของบริษัท เทอรราไบท เน็ท โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวน 87,720,000
หุน คิดเปนรอยละ 51 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด มูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 175,440,000 บาท จาก
บริษัท เอนนี่ ไอ คอรปอเรชั่น จํากัด นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ และนายจิราวัฒน จารุฐิติพันธุ ซึ่ง
เขาขายเปนการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทตามมาตรา 107
แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายปริญญา พัฒนะคูหา เปนผูนําเสนอขอมูล ซึ่งนายปริญญาไดชี้แจงตอที่
ประชุมวา บริษัท เทอรราไบท เน็ท โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (“TERA”) ประกอบธุรกิจวางระบบและใหบริการดาน
ไอทีขนาดใหญแบบครบวงจร (System Integration – SI/IT Solution) เชนระบบ Server, Storage, Network, IT
Security, Cloud Service โดยใชผลิตภัณฑของ Hewlett-Packard (“HP”) เปนหลัก และเปนบริษัทแรกที่ไดรับรางวัล
Platinum Partner จาก บริษัท ฮิวเลตต-แพคการด (ประเทศไทย) จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 55 ลานบาท โดย
ชําระแลว 43 ลานบาท มีบริษัทยอย 2 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท คลัสเตอร ซิสเท็มส จํากัด มีทุนจดทะบียน 5 ลานบาท โดยชําระเต็มมูลคา ซึ่ง TERA ถือหุน
99.99% ประกอบธุรกิจแบบเดียวกับ TERA แตใชผลิตภัณฑ NON HP เชน Dell, Lenovo, Sun
Microsystems, Cisco เปนหลัก
2. บริษัท ติ๊งเคอร จํากัด มีทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท โดยชําระเต็มมูลคา ซึ่ง TERA ถือหุน 51% ประกอบ
ธุรกิจเปนผูจัดจําหนายและบํารุงรักษาโปรแกรมตางๆ โดยปจจุบันใหบริการ Qlink View ซึ่งเปน
โปรแกรมดาน Data Analytic
กลุมลูกคาของ TERA มีการกระจายตัวคอนขางสูงโดยสวนใหญเปนลูกคาเอกชนซึ่งมีมากกวา 300 ราย
สวนลูกคาภาครัฐมีสัดสวนไมถึง 1% ลูกคาหลักจะอยูในกลุม Manufacturing, Hospitality, Retails, Telecom,
Financial and Insurance ตัวอยางลูกคา เชน บุญถาวร, NEO, Toshiba, Yamaha, 3K Battery, True และไดลูกคา
ใหมที่เขามาเพิ่มในปนี้ คือ กลุม CK, Otsuka และกลุมโรงแรม Ibis
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รายไดรวมทั้งกลุม ในป 2558 มีมูลคา 280.15 ลานบาท ในป 2559 รายไดเติบโตเปนมูลคา 341.05 ลาน
บาท หรือเติบโตขึ้นประมาณ 20% สวนรายไดรวมครึ่งปแรกของป 2560 มีมูลคา 187.08 ลานบาท เติบโตขึ้นจากป
2559 คอนขางมาก โดยสัดสวนของรายได แบงออกเปน รายไดจากการขาย 76% รายไดจากการใหบริการ 22%
และรายไดอื่น 2%

กําไรขั้นตนในป 2558 มีมูลคา 70.81 ลานบาท ในป 2559 เพิ่มขึ้นเปนมูลคา 75.36 ลานบาท และในครึ่งป
แรกของป 2560 มีกําไรขั้นตน มูลคา 46 ลานบาท โดยมีสัดสวนของกําไรขั้นตนประมาณ 25 - 30%
กําไรสุทธิในป 2558 มีมูลคา 8.16 ลานบาท ในป 2559 มีมูลคา 7.37 ลานบาท และในครึ่งปแรกของป
2560 มีมูลคา 10.69 ลานบาท สูงกวากําไรสุทธิในป 2559 ทั้งป โดยคาดการณกําไรสุทธิในป 2560 ประมาณ 15 20 ลานบาท
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ในสวนของหนี้สินรวม สวนของผูถือหุน และหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) ป 2558 มีสวน
ของผูถือหุนมูลคา 54.51 ลานบาท หนี้สินรวมมูลคา 90.24 ลานบาท และ D/E Ratio 1.66 เทา ในป 2559 ยอด
หนี้สินเพิ่มขึ้นเปนมูลคา 135.42 ลานบาท สวนของผูถือหุนมีมูลคา 60.57 ลานบาทภายหลังการจายปนผลเรียบรอย
แลว โดย TERA มีการจายปนผลอยางสม่ําเสมอทุกป และมี D/E Ratio 2.24 เทา ในครึ่งปแรกของป 2560 หนี้สิน
รวมเพิ่มขึ้นเปน 186.75 ลานบาท สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นเปน 62.20 ลานบาท และมี D/E Ratio 3 เทา อยางไรก็
ตาม ในสวนของหนี้สินมูลคา 186.75 ลานบาทนั้น เปนหนี้สินทางการคา ซึ่งที่ผานมา TERA ไมมีการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน และไดรับเครดิตทางการคาจาก Supplier คอนขางดี
นายปริญญา ไดเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทมีแผนที่จะเขาซื้อหุนของ TERA จํานวน 87,720,000 หุน
คิดเปนรอยละ 51 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจากผูขายจํานวน 3 ราย ไดแก (1) บริษัท เอนนี่ ไอ คอรปอเรชั่น
จํากัด (2) นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ และ (3) นายจิราวัฒน จารุฐิติพันธุ ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ตามประกาศเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยการเขาทําธุรกรรมดังกลาวเปนการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท
ตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย คํานวณขนาดรายการไดเทากับรอยละ 26.69 ตามเกณฑ
มูลคารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเปนเกณฑที่คํานวณขนาดรายการไดสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัท และ TERA
ที่ไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ บริษัท ไมมีรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท ที่เกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือนกอนวันที่มีการตกลงเขา
ทํารายการนี้ การเขาทํารายการดังกลาวจึงจัดเปนรายการไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทที่ 2 กลาวคือ มีขนาดรายการ
เทากับรอยละ 15 หรือสูงกวา แตต่ํากวารอยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหนาที่ตอ งจัดทํารายงานและเปดเผยรายการตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทันที โดยมีสารสนเทศอยางนอยตามบัญชี (1) ทายประกาศรายการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งทรัพยสินและจัดสงหนังสือแจงผูถือหุนภายใน 21วันนับแตวันที่เปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพยฯ
โดยบริษัทไดจัดสงสารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยใหแกผูถือหุนเปนที่เรียบรอยแลว ในวันที่ 19 ตุลาคม
2560
อยางไรก็ดี การไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทขางตนเขาขายเปนการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น
หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทตามมาตรา 107 (2) (ข) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) จึงตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ทั้งนี้ บริษัทไดแตงตั้ง บริษัท แคปปตอล ลิ้งค แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อประเมิน
มูลคายุติธรรมในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาว โดยใชวิธีการประเมินตามมูลคาปจจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด หรือ Discounted Cash Flow Approach ซึ่งสรุปผลการประเมินมูลคายุติธรรม ดังนี้
วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
มูลคาปจจุบันของสวนของผูถือหุน(ลานบาท)
จํานวนหุน (ลานหุน)
ราคาหุน (บาท/หุน)

325.16
172.00
1.89

โดยมีสมมติฐานที่สําคัญ ดังนี้
1. ทําการศึกษาขอมูลที่เกิดขึ้นระหวางป 2557 ถึง ชวง 6 เดือนแรกของป 2560 (H1/60)
2. อัตราการเติบโตของรายไดจากการขายและบริการ ป 2560 - ป 2565 เทากับอัตรารอยละ 5 - 9 หลังจากนั้น
มีอัตราการเติบโตเทากับ 0
3. อัตราคิดลดมาจากการคํานวณตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weight Average Cost of Capital :
WACC) ตามโครงสรางเงินทุนของ TERA ซึ่งเทากับอัตรารอยละ 9.64 (Rf = 2.88 %, Rm = 13.07 %, ß =
0.674)
อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินไดทําการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) โดยปรับอัตราคิดลด
ซึ่งปจจุบันที่ปรึกษาการเงินใชอัตรารอยละ 9.64 เปน Discount Rate โดยมีการปรับเพิ่มขึ้นและลดลงในอัตรารอย
ละ 1 และปรับอัตราการเติบโตของรายไดการขายและบริการ เพิ่มขึ้นและลดลงในอัตรารอยละ 3
การวิเคราะหความไว
อัตราการเติบโตของรายไดจาก
การขายและบริการ
เพิ่มขึ้น จากประมาณการ 3%
ตามประมาณการ
ลดลง จากการประมาณการ 3%

-1%
8.64%
2.42
2.05
1.71

อัตราคิดลด (Discount Rate)
0
9.64%
2.22
1.89
1.60

1%
10.64%
2.05
1.76
1.50

ความเห็ นของที่ ปรึก ษาทางการเงิน เห็น ว าวิธี มูล คาป จจุบั น สุ ทธิข องกระแสเงิน สด (DCF) เปน วิธี ที่
เหมาะสมในการประเมินกิจการของ TERA มากที่สุด โดยจะไดมูลคาหุนในระหวาง 1.50 - 2.42 บาท ตอหุน
กอนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ไดมีคําถามจากผูถือหุน
** นายอนุ วองสาระกิจ
ผูถือหุน
คําถาม : ขณะนี้บริษัทไดเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเปนธุรกิจดานไอทีโซลูชั่น หลังจากนี้บริษัทจะมีสวนในการ
เขาไปบริหารมากนอยเพียงใด เนื่องจากงานสวนใหญเปนงานดานบริการซอฟทแวร ซึ่งกอนหนานี้บริษัทดําเนิน
ธุรกิจดานการผลิตฮารดดิสกและชิ้นสวน และการเขาไปลงทุนครั้งนี้ บริษัทมีความคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโต
อยางไร นอกจากนี้ ราคาซื้อซึ่งคํานวณดวยวิธี DCF มีคาความนิยมและคาเสื่อมราคารวมอยูดวยหรือไมอยางไร
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คําตอบ: นายปริญญา ชี้แจงวาการมีสวนรวมในการบริหารงานนั้น ตามที่ไดหารือกับ TERA ในเบื้องตน
บริษัทคาดวาจะมีทีมบริหารเขาไปอยูในสวนของคณะกรรมการบริษัทในสัดสวนตามที่บริษัทถือหุน คือ 51% สวน
ความคาดหวังเรื่องการเติบโต ปจจุบัน TERA มีอัตราการเติบโตประมาณปละ 10% อยางไรก็ตาม นโยบายของ
TERA คอนขาง Conservative ในการเลือกลูกคา ซึ่งบริษัทคาดวาจะเขาไปชวยในเรื่องของการบริหารจัดการ
เพิ่มเติมผานทางกรรมการบริษัทที่จะสงเขาไป ซึ่งคาดหวังวาธุรกิจของ TERA นาจะเติบโตไดจากหลายสวน เชน
ในสวนของงานภาครัฐ และในสวนของงานไอทีโซลูชั่นอื่นที่จะเขามาเพิ่มเติมในอนาคต สวนการคํานวณคาเสื่อม
ราคานั้น เนื่องจากทรัพยสินหลักของ TERA เปนอุปกรณคอมพิวเตอรซึ่งมีจํานวนไมมาก ดังนั้น คาเสื่อมราคาอยูที่
ประมาณ 2.5 ลานบาท
นายโกวิท กลาวเสริมวาในการซื้อจะมีคาความนิยมเกิดขึ้น ซึ่งเปนสวนตางของราคาซื้อเทียบกับ
มูลคาของสิ่งที่ไดรับ โดยบริษัทจะบันทึกคาความนิยมในงบการเงินของบริษัท สวนการประเมินมูลคาของกิจการ
ตามรายงานการประเมินมูลคายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินไดใชวิธี Discounted Cash Flow (DCF)
ซึ่งไมมีคาความนิยมเขามาเกี่ยวของ สวนคาเสื่อมราคานั้น ที่ดิน อาคารและอุปกรณของ TERA มีสัดสวนที่นอยมาก
ดังนั้น คาเสื่อมราคาอยูที่ประมาณ 2.5 ลานบาทตอปเทานั้น นอกจากนี้ ในเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารงาน
ของบริษัท ปจจุบัน TERA มีกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ทาน ตามที่ระบุใน Share Holder Agreement ซึ่งบริษัทจะ
เขาไปมีสวนรวมในการบริหารในสวนของกรรมการบริษัททั้งหมด 5 ทาน โดยจะดํารงตําแหนงเปนประธาน
กรรมการ ในสวนการเติบโต เนื่องจากฐานลูกคาหลักอยูในธุรกิจซึ่งไมมีหนวยงานภาครัฐเขามาเกี่ยวของ ดังนั้น
บริษัทถือวาการเขาไปลงทุนกับ TERA แบบพันธมิตรดวยสัดสวนการถือหุน 51:49 จะชวยในการเพิ่มกําลังการขาย
และอัตราการเติบโตของยอดขายใหมากขึ้น
** นายอนุ วองสาระกิจ
ผูถือหุน
คําถาม : การลงทุนในธุรกิจใหมนี้ จะถือวาเปนอีกประเภทธุรกิจ หรือเปนการดําเนินการรวมกันกับธุรกิจ
เดิม
คําตอบ : นายโกวิท ชี้แจงวาธุรกิจเดิมเปนการผลิตชิ้นสวนฮารดดิสกไดรฟ ซึ่งไมนาจะสามารถดําเนินการ
รวมกับธุรกิจใหมไดมากนัก แตนาจะสามารถดําเนินการรวมกับธุรกิจใหม ๆ ที่จะลงทุนในอนาคตตอไปได
** นายอนุ วองสาระกิจ
ผูถือหุน
คําถาม : คาความนิยมกรณีที่บริษัทสามารถทํากําไรเพิ่มขึ้น หรือเติบโตเพิ่มขึ้น คาความนิยมจะสามารถ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงไดหรือไม
คําตอบ : นายโกวิท ชี้แจงวาโดยหลักการของคาความนิยม บริษัทตองระบุที่มาของคาความนิยม ณ วันที่
ซื้อ ซึ่งอาจเปนฐานลูกคา หรือ สินทรัพยที่ไมมีตัวตนตาง ๆ และประเมินมูลคาของคาความนิยมอยางนอยปละ 1
ครั้ง หากไมเปลี่ยนแปลง คาความนิยมจะถูกคงมูลคาไวเชนนั้น
** นายอนุ วองสาระกิจ
ผูถือหุน
คําถาม : การสงกรรมการเขาไปเปนกรรมการบริษัทของ TERA นั้น บริษัทจะมีสวนในการชวยพัฒนา
หรือคิดโครงการใหมๆโดยการสงพนักงานเขาไปชวยดําเนินการ หรือ TERA ยังคงดําเนินการเหมือนเดิม โดย
บริษัทจะมีสวนชวยแคในเรื่องการบริหารและการหาลูกคา
คําตอบ : นายโกวิท ชี้แจงวาเบื้องตนบริษัทตองกําหนดนโยบายใหชัดเจน จึงจะดําเนินการสงทีมผูบริหาร
เขาไปตามความเหมาะสม
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** นายธารา ชลปราณี
ผูถ ือหุน
คําถาม : ในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการจําหนาย
ไปซึ่งทรัพยสิน หนา 96/109 ระบุเกี่ยวกับรายไดจากการขาย และ รายไดจากการใหบริการ มาจากการจําหนาย
สินคาและบริการใด
คําตอบ : นายปริญญา ชี้แจงวารายไดจากการขาย มาจากการจําหนายเครื่องคอมพิวเตอร และ ระบบ
Network ทั้งในสวนของฮารดแวรและซอฟทแวร สวนรายไดจากการใหบริการ มาจากการเขาไปติดตั้ง ซอมบํารุง
และการบํารุงรักษาอุปกรณ โดยการบํารุงรักษาอุปกรณจะเกิดขึ้นภายหลัง 1 ป หลังจากหมดระยะเวลารับประกัน
จากผูผ ลิต
** นายธารา ชลปราณี
ผูถือหุน
คําถาม : สัดสวนรายไดจากการจําหนายฮารดแวรและซอฟทแวรเปนอยางไร
คําตอบ : นายปริญญา ชี้แจงวา ฮารดแวรประมาณ 70% และซอฟทแวรประมาณ 30%
** นายธารา ชลปราณี
ผูถือหุน
คําถาม : สัดสวนการจําหนายฮารดแวรระหวางบริษัทแมและบริษัทยอยเปนอยางไร
คําตอบ : นายปริญญา ชี้แจงวาบริษัทแมจําหนายผลิตภัณฑ HP มูลคาประมาณ 300 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนประมาณ 70-75% สวนบริษัทยอยจําหนายผลิตภัณฑอื่นที่ไมใช HP เชน Dell มีสัดสวนประมาณ 25% ซึ่งมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก Dell ถือเปนแบรนดอันดับ 2 ของโลก รองจาก HP ซึ่งเปนอันดับ 1
** นายธารา ชลปราณี
ผูถือหุน
คําถาม : แบรนด HP ไดตกต่ําลงเรื่อย ๆ ในขณะที่รายไดของ TERAจากแบรนด HP มีสัดสวนมาก หากใน
อนาคต แบรนด HP ตกต่ํา จะมีสินคาอื่นของบริษัทมาแทนที่ไดทันทีหรือไม
คําตอบ : นายปริญญา ชี้แจงวาแบรนด HP ไมไดทําการตลาดดาน PC มากนัก แตในสวนที่ TERA ทําจะ
เปน Storage Server ซึ่งปจจุบัน HP ยังเปนแบรนดอันดับ 1 ของโลก มีสวนแบงการตลาดประมาณ 20% ในขณะที่
Dell มีสวนแบงการตลาดประมาณ 10 % กวาๆ
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเขาซื้อหุนของบริษัท เทอรราไบท เน็ท โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
จํานวน 87,720,000 หุน คิดเปนรอยละ 51 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด มูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 175,440,000
บาท จากบริษัท เอนนี่ ไอ คอรปอเรชั่น จํากัด นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ และนายจิราวัฒน จารุฐิติพันธุ ซึ่งเขาขาย
เป น การซื้ อ หรื อ รั บ โอนกิ จ การของบริ ษั ท อื่ น หรื อ บริ ษั ท เอกชนมาเป น ของบริ ษั ท ตามมาตรา 107
แห ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมทั้งสิ้น
คะแนนสุทธินํามาคํานวณ
113,547,609
-0-0113,547,609
113,547,609
100.00%
100.00%
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วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหนายโกวิท เนื่องสุข หรือ นายไมตรี ตั้งษณกุล หรือ นายประวิล
ศรีสุตโต เปนผูม ีอํานาจในการลงนามในสัญญา เอกสาร หรือ ขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของ หรือ เกีย่ วเนื่อง
กับการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท และการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทและการเขาทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนเกี่ยวของ หรือ เกี่ยวเนื่องในนามของบริษัท
จนกวาการทําธุรกรรมตางๆ ดังกลาวจะแลวเสร็จ
ประธานฯ เสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหบริษัทสามารถเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ของบริษัทบางสวน มูลคารวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 253 ลานบาท ใหแกบริษัท พรีมา โกรท จํากัด และการเขาทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และการเขาซื้อหุนของ TERA จํานวน 87,720,000 หุน คิดเปนรอยละ 51 ของหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด จากบริษัท เอนนี่ ไอ คอรปอเรชั่น จํากัด นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ และนายจิราวัฒน จารุฐิติพันธุ ซึ่งเขา
ขายเปนการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท ตามที่ไดพิจารณาอนุมัติไป
แลวในวาระที่ 2 และ 3 จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให นายโกวิท เนื่อง
สุข หรือ นายไมตรี ตั้งษณกุล หรือ นายประวิล ศรีสุตโต เปนผูมีอํานาจในการลงนามในสัญญา เอกสาร หรือ
ขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องกับการเขาทํารายการดังกลาว และมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ที่จําเปน
เกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องในนามของบริษัทจนกวาการทําธุรกรรมตางๆ ดังกลาวจะแลวเสร็จ โดยมติในวาระนี้ตอง
ไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
กอนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ไดมีคําถามจากผูถือหุน
** นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
ผูรับมอบอํานาจ จากผูถือหุน นายสมชาย จิตติมา
คําถาม : การแตงตั้งทั้ง 3 ทาน เปนผูลงนามนั้น ลงนามพรอมกัน 3 คน หรือ 2 ใน 3 หรือ ลงนามเพียงทาน
ใดทานหนึ่ง และตองประทับตราบริษัทหรือไม
คําถาม : นางสาววิริยา ชินการ ที่ปรึกษากฏหมายไดชี้แจงวาโดยหลักการเปนการมอบอํานาจใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนผูลงนาม โดยไมตองประทับตราบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงสัญญาและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเขา
ซื้อหุนและการจําหนายสินทรัพย โดยไมเกี่ยวกับเช็คซึ่งจะเปนไปตามเงื่อนไขที่ไดตกลงไวกับธนาคาร สวนวิธีการ
โอนเงินในการซื้อขายหุนจะเจรจาตกลงกันอีกครั้ง
** นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
ผูรับมอบอํานาจ จากผูถือหุน นายสมชาย จิตติมา
ขอเสนอแนะ : ผูที่จะลงนามตองพิจารณารายละเอียดของเอกสารละเอียดเนื่องจากตองรับผิดชอบตาม
กฏหมายมาตรา 85 และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินจะตองแจงใหผูถือหุนทราบ นอกจากนี้ ควร
มีการระบุตําแหนงกรรมการอิสระในรายงานการประชุมใหครบถวนเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบอยางชัดเจน
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการมอบอํานาจให นายโกวิท เนื่องสุข หรือ นายไมตรี ตั้งษณกุล หรือ
นายประวิล ศรีสุตโต เปนผูมีอํานาจในการลงนามในสัญญา เอกสาร หรือ ขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่อง
กับการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทและการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทและการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ที่จําเปน เกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องในนามของบริษัทจนกวาการทําธุรกรรมตาง ๆ
ดังกลาวจะแลวเสร็จ ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมทั้งสิ้น
คะแนนสุทธินํามาคํานวณ
113,547,609
-0-0113,547,609
113,547,609
100.00%
100.00%
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วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
กอนจบการประชุม ไดมีคําถามจากผูถือหุน
** นายอนุ วองสาระกิจ
ผูถือหุน
คําถาม : หลังการซื้อหุนในธุรกิจใหม ธุรกิจเดิมจะยังมีการดําเนินการตอหรือไม มีแนวโนมความกาวหนา
อยางไร และมีความคาดหวังการเติบโตของธุรกิจใหมอยางไร จะมีการปรับโครงสรางบริษัทหลังการเขาซื้อหุน
อยางไร
คําตอบ : นายไมตรี ตั้งษณกุล ชี้แจงวาในสวนความตอเนื่องของธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิตชิ้นสวน ซึ่ง
บริษัทไดดําเนินธุรกิจมาตั้งแตเริ่มตนจัดตั้งบริษัท จนถึงปจจุบันมีระยะเวลารวม 20 ปนั้น สมัยกอนธุรกิจการผลิต
ชิ้นสวนฮารดดิสกมีความเจริญรุงเรืองมาก แตตอมาถูกแทนที่ดวย Smart Phone และ Ipad สงผลใหชิ้นสวน
คอมพิวเตอรลดนอยลง จากเดิมยอดขายประมาณ 60 - 70 ลานบาทตอเดือน หลังจากเหตุการณน้ําทวมในป 2554
เหลือเพียงประมาณ 10 ลานบาทตอเดือน บริษัทไดพยายามปรับเปลี่ยนจากชิ้นสวนฮารดดิสกซึ่งบริษัทมีความถนัด
และไดรับการยอมรับจากบริษัทใหญๆ เปนชิ้นสวนที่มีความละเอียดสูงขึ้น เชน ชิ้นสวนที่ใชในวงการแพทย
อุตสาหกรรมอากาศยาน และอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งไมงายนักเนื่องจากชิ้นสวนฮารดดิสกมีขั้นตอนการผลิตที่ไม
ยุงยากเหมือนอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนที่มีความละเอียดสูง และตองแขงขันกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันทั้งใน
ดานคุณภาพและราคา บริษัทไดพยายามพยุงตัวและปรับศักยภาพของบุคลากรจากที่เคยผลิตชิ้นสวนงายๆ และมี
จํานวนมาก ใหสามารถผลิตชิ้นสวนที่มีความละเอียดซับซอนมากขึ้น ชิ้นเล็กลง และราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเนน
การหาตลาดสินคาที่ไมใช Mass Production แตมีราคาสูงขึ้น และมีความยากมากขึ้นในการผลิต เพื่อสรางความ
แตกตางใหกับลูกคา ซึ่งถือวาบริษัทประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง ในสวนของชิ้นสวนฮารดดิสกยังคงมีการผลิต
อยูแตในปริมาณที่นอยลงมาก ปจจุบันบุคลากรของบริษัทไดรับการพัฒนาจนถึงระดับที่ไดรับการยอมรับจากลูกคา
ทั้งในญี่ปุนและยุโรป ขณะนี้ บริษัทไดมีการวางแผนงานของปหนาเรียบรอยแลว โดยในปนี้บริษัทมียอดขายทั้งป
ประมาณ 144 ลานบาท ซึ่งถือวายังไมดีนัก แตในปหนามีการประมาณการยอดขายไมต่ํากวา 180 ลานบาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากยอดขายในปนี้ถึง 18 - 20% โดยผลประกอบการจากธุรกิจผลิตชิ้นสวนคาดวาจะมีกําไรอยางแนนอน
และในปตอๆไป บริษัทจะยังคงดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนนี้และจะพัฒนาใหมีศักยภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบัน
บริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนตในสัดสวนมากที่สุดถึง 50% นอกนั้นเปนชิ้นสวนฮารดดิสก ชิ้นสวนอากาศยาน และ
ชิ้นสวนอุปกรณเครื่องมือแพทย
** นายพันเทพ สถิตยถาวรชัย
ผูถือหุน
คําถาม : จากขาวที่แจงตอตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ระบุวามีการจายเงินคามัดจําหุนเปน
จํานวน 20 ลานบาทนั้น ไมใช TERA ใชหรือไม
คําตอบ : นายโกวิท ชี้แจงวาไมใช TERA
** นายพันเทพ สถิตยถาวรชัย
ผูถือหุน
คําถาม : เปนลักษณะธุรกิจที่ใกลเคียงกันใชหรือไม และปจจุบันอยูในระหวางขั้นตอนใด
คําตอบ : นายโกวิท ชี้แจงวาเปนธุรกิจที่ใกลเคียงกัน และขณะนี้อยูในระหวางการทํา Due Diligence ซึ่ง
หากมีความคืบหนาจะแจงใหผูถือหุนทราบตอไป
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** นายธารา ชลปราณี
ผูถือหุน
คําถาม : การจําหนายที่ดินจะบันทึกกําไรในบัญชีอยางไร และการซื้อหุนจะบันทึกบัญชีอยางไร มีการ
บันทึกราคาตนทุน และคาความนิยมเทาใด
คําตอบ : นายโกวิท ชี้แจงวาราคาขายมูลคา 253 ลานบาท จะมีกําไรจากการขายประมาณ 63.95 ลานบาท
หักดวยผลขาดทุนสะสมยกมามูลคา 48.66 ลานบาท คงเหลือกําไรที่จะนําไปเสียภาษีมูลคา 15.29 ลานบาท ซึ่งจะ
เสียภาษีนิติบุคคล 3.06 ลานบาท คงเหลือกําไรสุทธิจากการขายสินทรัพยมูลคา 60.89 ลานบาท ในสวนคาความ
นิยมนั้น ขณะนี้อยูระหวางกระบวนการทํา Due Diligence ซึ่งจะตองเปรียบเทียบกันระหวางมูลคาที่จายไปและสิ่งที่
ไดมา ซึ่งกระบวนการยังไมแลวเสร็จจึงยังไมสามารถสรุปได
** นายธารา ชลปราณี
ผูถือหุน
คําถาม : ธุรกรรม ทั้ง 2 รายการจะเสร็จสิ้นเมื่อใด
คําตอบ : นายโกวิท ชี้แจงวา ธุรกรรมทั้ง 2 รายการ จะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และกรรมการทุกทาน ที่ไดสละเวลามารวมประชุม
ในวันนี้ และขอใหทุกทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ประธานฯ ขออนุญาตปดการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

............................................................................
(ดร. ปกรณ อาภาพันธุ)
ประธานที่ประชุม
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(นางสาวศิริธร ชนะวงศ)
เลขานุการบริษัท / ผูบันทึกการประชุม
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