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สิ่งที่สงมาดวย 2

สารสนเทศเกี่ยวกับการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ
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(สารสนเทศตามบัญชี 2)
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สิ่งที่สงมาดวย 2
สารสนเทศเกี่ยวกับการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บัญชี 2
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง

สารสนเทศเกี่ยวกับการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เรียน

ทานผูถือหุน
บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่
7/2560 เมื่ อ วั นที่ 28 กัน ยายน 2560 มีมติอ นุมั ติใ หบริษั ทฯ จําหนายไปซึ่ งที่ดิน และสิ่งปลูก สรางบางสวนของ
บริษัทฯ ซึ่งตั้งอยูที่ เลขที่ 53/1 หมูที่ 3 สวนอุตสาหกรรมอินทรา ถนนสายบางปะอิน-นครสวรรค (ทล.32) ตําบล
น้ําตาล อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี มูลคารวมทั้งสิ้น 253 ลานบาท ใหแกบริษัท พรีมา โกรท จํากัด (“PRIMA”)
โดยการเขาทําธุรกรรมดังกลาวเปนการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุ นที่ ทจ. 20/2551 เรื่อ ง หลัก เกณฑในการทํารายการที่มีนัย สํ าคัญ ที่เ ขาข ายเปน การไดมาหรือจํ าหนายไปซึ่ ง
ทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งสินทรัพย”) โดยคํานวณขนาดรายการไดเทากับรอยละ 38.49 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเปน
เกณฑที่คํานวณขนาดรายการไดสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ทั้ ง นี้ ในรอบระยะเวลา 6
เดื อ นที่ ผ า นมาก อ นวั น ที่ มี ก ารตกลงเข า ทํ า รายการดั ง กล า วข า งต น
บริษัทฯ ไมไดเขาทํารายการอื่นใดอันจัดวาเปนรายการจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ ดังนั้น การตกลง
จําหนายที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหแก PRIMA ดังกลาวขางตน จึงจัดเปนรายการประเภทที่ 2 กลาวคือ มีมูลคา
รายการเทากับรอยละ 15 หรือสูงกวาแตต่ํากวารอยละ 50
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นอกจากนี้ การเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เขาขายเปนการเขาทํารายการ
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวของ
กัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ซึ่งมีมูลคาของรายการมากกวา 20 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 57.54 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน
สุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ฯ จึ ง ต อ งได รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ก อ นการเข า ทํ า รายการและมี ห น า ที่
ดังตอไปนี้
(1) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพยฯ”)
(2) แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และสงความเห็นดังกลาวใหกับตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ
(3) ดําเนินการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติเขาทํารายการดังกลาว และตองไดรับการอนุมัติ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียกับการเขาทํารายการขางตน
ทั้งนี้ การเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯ บางสวน มีรายละเอียดสรุปได
ดังตอไปนี้
1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มีมติ
อนุมัติใหบริษัทฯ เขาทํารายการและเมื่อเงื่อนไขบังคับกอนตามที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายเสร็จสมบูรณ ซึ่งคาด
วาจะแลวเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
2. คูสัญญาที่เกี่ยวของและความสัมพันธกับบริษัทฯ

ผูขาย บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูซื้อ บริษัท พรีมา โกรท จํากัด
ความสัมพันธระหวางคูสัญญา
ผูขายและผูซื้อเปนบุคคลเกี่ยวโยงกัน
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รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและมีความสัมพันธกับบริษัทฯ
ชื่อ
นางเพ็ญศรี พลพิพัฒนพงศ

นางสายสุนี จันทรจรูญจิต

ลักษณะความสัมพันธ
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท พรีมา โกรท จํากัด และเปนภรรยา
ของนายประพจน พลพิพัฒนพงศ ซึ่งเปนประธานคณะ
กรรมการบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท พรีมา โกรท จํากัด และเปนนองสาว
ของนางเพ็ญศรี พลพิพัฒนพงศ

3. ลักษณะของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริษัทฯ จะทําการจําหนายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสรางดังรายละเอียดตามขอ 4 ใหแกบริษัท พรีมา โกรท
จํากัด มีมูลคารวมทั้งสิ้น 253 ลานบาท ซึ่งจะรับชําระราคาดวยเงินสด
3.2 การคํานวณขนาดรายการตามเกณฑการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
รายการขางตนเขาขายเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตามประกาศ เรื่อง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย โดยอางอิงขอมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมี
รายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
เกณฑการคํานวณขนาด
รายการ

การคํานวณ
(ลานบาท)

1. เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิ
2. เกณฑกําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงาน
3. เกณฑมูลคารวมของสิ่ง
ตอบแทน
4. เกณฑมูลคาของหลักทรัพย
ที่บริษัทฯ ออกเพื่อเปนการ
ตอบแทนการไดสินทรัพย

ไมสามารถคํานวณไดเนื่องจากเปนการจําหนายที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง
ไมสามารถคํานวณไดเนื่องจากเปนการจําหนายที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง
มูลคารายการที่ไดรับ / มูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท
= 253.00 / 657.35
ไมสามารถคํานวณไดเนื่องจากเปนการจําหนาย
สินทรัพย และไมมกี ารออกหลักทรัพยใหม

ขนาด
รายการ
(รอยละ)
38.49
-

เมื่อนําขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑที่คํานวณขางตน ธุรกรรมการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยจะมีขนาด
รายการเทากับรอยละ 38.49 จัดเปนรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศ เรื่อง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย กลาวคือ มีขนาดรายการเทากับรอยละ 15 หรือสูงกวา แตนอยกวารอยละ 50 อยางไรก็ตามการ
เขาทํารายการขางตนเขาขายการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
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3.3 การคํานวณขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการขางตนเขาขายเปนการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ เรื่อง การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอางอิงขอมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมี
รายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
เกณฑ

สูตรการคํานวณ
(ลานบาท)
มูลคารายการที่ไดรับ / มูลคาสินทรัพยมีตวั ตนสุทธิ
ของบริษัท
= 253.00 / 439.71

ขนาดรายการเกี่ยวโยงกัน
(รอยละ)
57.54

การคํานวณขนาด
ของรายการที่เขา
ทํากับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน
การเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามเกณฑที่คํานวณขางตน มีขนาดรายการเกินกวา 20 ลานบาท
และคิดเปนรอยละ 57.54 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งสูงกวารอยละ 3 ของมูลคา
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศการทํารายการตอ
ตลาดหลักทรัพยฯ และดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้
1. เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)
2. แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นตอการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั้งนี้ไดมีมติ
แตงตั้ง บริษัท แอดวานซ แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทําหนาที่
ใหความเห็นตอการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว
3. ดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการที่
เกี่ยวโยงกันดังกลาว และตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับสวนของผู
ถือหุนที่มีสวนไดเสียกับการเขาทํารายการขางตน
อนึ่ง ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา บริษัทฯ ไมไดทํารายการอื่นใดที่จัดเปนการจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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4. รายละเอียดของสินทรัพยที่จําหนายไป

ขอมูลทรัพยสิน
ที่ตั้งทรัพยสิน
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
อาคารสิ่งปลูกสราง

ภาระผูกพัน

รายละเอียด
เลขที่ 53/1 หมูที่ 3 สวนอุตสาหกรรมอินทรา ถนนสายบางปะอิน นครสวรรค (ทล.32) ตําบลน้ําตาล อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
โฉนดที่ดินเลขที่ 19510 และ 31095
เนื้อที่รวม 10-1-65.0 ไร (4,165.0 ตารางวา)
บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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
ปจจุบันบริษัทฯ ใหบุคคลอื่นเชาใชทรัพยสินตามรายการขางตน

5. รายละเอียดของสินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจการหลังการทํารายการ

ขอมูลทรัพยสิน
ที่ตั้งทรัพยสิน
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
อาคารสิ่งปลูกสราง

ภาระผูกพัน

รายละเอียด
เลขที่ 42 หมู 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ (ทล.309)
ตําบล ธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โฉนดที่ดินเลขที่ 16267
เนื้อที่รวม 3-1-94 ไร (1,394 ตารางวา)
บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
1.อาคารโรงงานพรอมสวนสํานักงาน 2 ชั้น
1.1 สวนสํานักงาน
1.2 สวนโรงงาน
1.3 สวนตอเติม
2.อาคารปอมยาม
3.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4.รั้ว สูงประมาณ 2.00 เมตร ยาว 312 เมตร
ทรัพยสินดังกลาวขางตน ไดรับการอนุมตั ิขายจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 5/2559 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559
ซึ่งบริษัทฯยังไมสามารถขายได ในปจจุบันบริษัทฯ ใหบุคคลอื่น
เชาใชทรัพยสิน
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บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
40, 42 หมู 9 40, 42 หมู 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบล ธนู อําเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
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ขอมูลทรัพยสิน
ที่ตั้งทรัพยสิน
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
อาคารสิ่งปลูกสราง

ภาระผูกพัน

รายละเอียด
เลขที่ 53,53/2 หมูที่ 3 สวนอุตสาหกรรมอินทรา ถนนสายบางปะอิน
นครสวรรค (ทล.32) ตําบลน้ําตาล อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
โฉนดที่ดินเลขที่ 19511
เนื้อที่รวม 10-2-77 ไร (4,277 ตารางวา)
บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
1.อาคารโรงงานพรอมสํานักงานชั้นเดียวพรอมชั้นลอย
2 อาคารโรงอาหาร 2 ชั้น
3.อาคารโรงงานชั้นเดียว
4.อาคารปอมยาม
5.พื้นที่จอดรถ
6.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
7.รั้ว สูงประมาณ 2.00 เมตร ยาว 366 เมตร
- ปจจุบันบริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับชิ้นสวน ฮารดดิสและ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
- บริษัทฯ มีแผนในการยายโรงงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มา
รวมกันที่จังหวัดสิงหบุรี ตามหนังสือชี้แจงขอมูลในงบการเงิน ไตรมาส
2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

6. มูลคารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชําระเงิน

บริษัทฯ จะทําการจําหนายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหแกบริษัท พรีมา โกรท จํากัด มูลคารวมทั้งสิ้น 253
ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ จะรับชําระราคาดวยเงินสด

7. เกณฑที่ใชในการคํานวณมูลคาสิ่งตอบแทน

เกณฑในการคํานวณมูลคาสิ่งตอบแทนจะเปนไปตามการตกลงรวมกันของบริษัทฯ และผูขายซึ่งจะเปนไปตาม
สัญญาซื้อขาย ซึ่งไมต่ํากวามูลคาประเมินโดยอางอิงจากรายงานประเมินลาสุด ซึ่งจัดทําโดย บริษัท ทีเอพี แวลู
เอชั่น จํากัด และบริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จํากัด ซึ่งทั้ง 2 เปนบริษัทประเมินตามรายชื่อที่ไดรับอนุญาต
จากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานการประเมินมีจุดประสงคเพื่อใชสาธารณะโดยมีผลการประเมินดังตอไปนี้

วิธีวิเคราะหมูลคาจากตนทุน
(Cost Approach)
วิธีวิเคราะหจากรายได
(Income Approach)

บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จํากัด
ณ วันที่ 20 กันยายน 2560

บริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จํากัด
ณ วันที่ 22 กันยายน 2560

199.02 ลานบาท

195.82 ลานบาท

240.38 ลานบาท

232.50 ลานบาท
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8. เงื่อนไขกอนทํารายการ

1) บริษัทฯ จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถ ือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
กับการเขาทํารายการขางตน
2) ผูซื้อตองวางมัดจํา จํานวน 60.00 ลานบาท ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
3) บริษัทฯ ตองดําเนินการเจรจาใหผูเชาดําเนินการตามขั้นตอนของผูเชาเพื่อใหบริษัท พรีมา โกรท จํากัด ขึ้น
ทะเบียนเปนคูคาของผูเชา และบริษัทฯ ตองเจรจาเปลี่ยนชื่อผูใหเชาในสัญญาเชา และ/หรือทําการปลอด
ภาระผูกพันที่ดินและสิ่งปลูกสราง
4) ผูซื้อตองชําระเงินสวนที่เหลือทั้งหมด ณ วันโอนทรัพยสินภายใตสัญญาซื้อขายภายในวันที่ 15 มกราคม
2561

9. ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ หลังจากเขาทํารายการ

1) บริษัทฯ จะไดรับเงินสด 240.93 ลานบาท และมีกําไรจากการขายสินทรัพย 60.89 ลานบาท
รายการ

มูลคาจําหนายสินทรัพย

จํานวนเงิน (ลานบาท)
253.00

หัก คาธรรมเนียมการโอน

2.41

หัก คาภาษีธุรกิจเฉพาะ

6.60

มูลคาขายกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล

หมายเหตุ

243.99

1

หัก ตนทุนหลังคาเสื่อมราคาสินทรัพย (ณ ม.ค. 61)

180.04

2

กําไรทางภาษีกอนหักผลขาดทุนสะสม

63.95

3=1-2

คาดการณผลขาดทุนทางภาษีอากรสะสมจนถึง ณ พ.ย. 2560

48.66

4

กําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล

15.29

5=3-4

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (20%)

3.06

6

กําไรสุทธิจากการขายสินทรัพย

60.89

8=3-6

การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล
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2) บริษัทฯ จะไดรับเงินจากการจําหนายที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ไมไดใชในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ
ชิ้นสวนฮารดดิสและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (ธุรกิจหลักในปจจุบัน) ซึ่งสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน
ตามวัตถุประสงคการใชเงินตามรายละเอียดขอ 10
10. วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดรับจากการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย

บริษัทฯ จะนําเงินที่ไดรับจากการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยมาใชใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ ดังตอไปนี้
1. ลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เทอรราไบท เน็ท โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวนไมเกิน 175.44 ลาน

2.
3.
4.
5.

บาท โดยซื้อหุนจํานวน 87,720,000 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 51.00 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
เพื่อใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ และชวยสรางมูลคาเพิ่มและผลตอบแทนที่
ดีใ หกับบริษัทฯ และผูถือ หุนในระยะยาวและเปน ไปตามแผนการปรับโครงสรางกิจการเพื่อให
สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและทิศทางของอุตสาหกรรมในปจจุบัน
ชํา ระค า ธรรมเนี ย มการโอน ค า ภาษี ธุร กิ จ เฉพาะ และค าภาษีเ งิ น ได นิ ติบุ ค คลที่ กี่ย วข องจากการ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย รวมทั้งสิ้นประมาณ 12.07 ลานบาท
ชําระคืนหนี้เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน จํานวนประมาณ 25 ลานบาท
ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย จํานวนประมาณ 10 ลานบาท
เงินสวนที่เหลือจํานวน 30.49 ลานบาท จะนําไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ

ทั้ ง นี้ วัต ถุ ประสงค ก ารใช เ งิน อาจมี ก ารเปลี่ย นแปลงตามความเหมาะสมโดยหากมีก ารเปลี่ ย นแปลง
วัตถุประสงคการใชเงินในขอใดขอหนึ่งดังกลาวขางตนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกวาจํานวน 20 ลานบาท บริษัทฯ จะ
นําเรื่องเขาพิจารณาขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล

และประโยชนสูงสุดตอบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเขาทํารายการกับบุคคลภายนอกที่เปนอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาการเขาทํารายการแลวมีความเห็นวาการเขาทํารายการในครั้งนี้มีความ
เหมาะสมและเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะไดรับเงินจากการ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับชิ้นสวนฮารดดิสและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
(ธุรกิจหลักในปจจุบัน) ดังกลาวขางตนมาเพื่อใชใหเกิดประโยชนในดานอื่นๆคณะกรรมการบริษัทฯ จึง
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว โดยในชวงระยะเวลาที่ผานมาบริษัทฯ ได
มีการพยายามติดตอและเจรจาเสนอขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหแกบุคคลภายนอกซึ่งไมมีบุคคลภายนอก
สนใจที่จะซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯ เนื่องจากตองใชเงินลงทุนสูงและสัญญาเชาเดิมจะสิ้นสุดใน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะทําใหผูจะซื้อไมไดรับรายไดคาเชาสวนนี้ ซึ่งบริษัท พรีมา โกรท จํากัด มีความ
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ประสงค ที่ จะซื้ อที่ ดิน และสิ่ ง ปลูก สร างเพื่ อปรั บ โครงสร า งกิจ การของบริ ษั ท พรี ม า โกรท จํ ากั ด เพื่ อ ให
สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในมูลคาทั้งสิ้น 253 ลานบาท ซึ่งเปนราคาที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ และผู
ซื้อ ซึ่งเปนราคายุติธรรม เปนราคาที่ไมต่ํากวาราคาตลาด ที่ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ จํานวน 2 ราย ซึ่ง
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาการเขาทํารายการแลวมีความเห็นวาการเขาทํารายการในครั้งนี้มีความ
เหมาะสม เปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ เปนรายการที่ผานกระบวนการอนุมัตที่โปรงใส
โดยผูมีสวนไดเสียไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ ทั้งนี้ การเขาทํารายการดังกลาวกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเปน
การทํารายการที่กระทําโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ และมีเงื่อนไขการเขาทํารายการที่เปน
ปกติเชนเดียวกันกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก ราคาประเมินโดยผูประเมินอิสระ มีผลการประเมิน
ดังตอไปนี้
บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จํากัด บริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จํากัด
ณ วันที่ 20 กันยายน 2560
ณ วันที่ 22 กันยายน 2560
วิธีวิเคราะหมูลคาจากตนทุน
(Cost Approach)
วิธีวิเคราะหจากรายได
(Income Approach)

199.02 ลานบาท

195.82 ลานบาท

240.38 ลานบาท

232.50 ลานบาท

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว มีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการบริษัท
13. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีตอสารสนเทศในเอกสารที่ไดสงใหผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในขอมูลที่ไดระบุไวในสารสนเทศนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได
ตรวจสอบขอมูลที่เสนอตอคณะกรรมการบริษัทดวยความระมัดระวัง และขอรับรองวาขอมูลในสารสนเทศ
ฉบับนี้ ถูกตอง ครบถวน ไมมีขอความอันเปนเท็จ ไมมีการละเวนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งจําเปนตองมี
หรือตองระบุไว ตลอดจนไมมีขอความที่ทําใหบุคคลอื่นสําคัญผิดในสาระสําคัญ
14. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ใหความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการ
บริษัทฯ ไดแตงตั้งบริษัท แอดวานซ แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”)
เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจําหนายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางสวนของบริษัทฯซึ่งตั้งอยูที่เลขที่
53/1 หมูที่ 3 สวนอุตสาหกรรมอินทรา ถนนสายบางปะอิน - นครสวรรค (ทล.32) ตําบลน้ําตาล อําเภอ อินทร
บุ รี จั ง หวั ด สิ ง ห บุ รี มู ล ค า รวมทั้ ง สิ้ น 253 ล า นบาท ให แ ก PRIMA ซึ่ ง เข า ข า ยเป น รายการจํ า หน า ยไปซึ่ ง
สินทรัพยของบริษัทฯ และเขาขายเปนการเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
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ทั้งนี้ IFA ไมไดถือหุนในบริษัทฯ และไมมีความสัมพันธกับบริษัทฯ และ IFA ยินยอมใหเผยแพรรายงานที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 (โปรดดูรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามสิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 3 ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560)
15. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
1) บริษัทฯ มีภาระหนี้สินตั๋วสัญญาใชเงินแกธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขากลวยน้ําไท จํานวนเงิน
145.00 ลานบาท
2) บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
รายการ
หนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

8.40

8.40

หนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชย ค้ําประกันโดยเงินฝากประจําธนาคารบางสวน
3) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 บริษัทยอยไดทําบันทึกตอทายสัญญารับจางผลิตและบริหารจัดการแปรรูป
ขยะพลาสติกเปนน้ํามัน ซึ่งทํากับศูนยโครงการแปรรูปขยะพลาสติกเปนน้ํามันภายใตเทศบาลเมือง
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยไดขยายระยะเวลาจากเดิมออกไปอีก 3 ป สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ
2562 และบริษัทยอยตกลงที่จะรับประกันรายไดใหกับฝายผูวาจางตลอดอายุสัญญาตั้งแตเดือนมีนาคม
2558 จนถึงเดือนกุมภาพันธ 2562 จํานวนเงินปละ 5.10 ลานบาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 20.40 ลานบาท (โดย
สํานักงานเทศบาลเมืองหัวหินไดมีจดหมายเรื่องขอใหชําระเงินคาประกันรายไดโครงการแปรรูปขยะ
พลาสติกเปนน้ํามันเชื้อเพลิงลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ใหชําระเงินคาประกันรายไดทั้งสิ้น 6,800,000
บาท ซึ่งบริษัทยอยไดชําระแลวจํานวน 2,346,500 บาท จึงเหลือเงินคงคางทั้งสิ้น 4,453,500 บาท)
4) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและระบบไฟฟาที่ตั้ง
ทรัพยสิน เลขที่ 40 หมู 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาก
บริษัท สายใจพัฒนา จํากัด ในอัตราคาเชาเดือนละ 218,000 บาท โดยมีอายุสัญญาเชา 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่
1 กรกฎาคม 2560 ถึ ง วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2561 ซึ่ ง สั ญ ญาระบุ ว า หากบริ ษั ท ฯ จะต อ สั ญ ญาเช า
บริษัทฯ จะมีหนังสือบอกกลาวไปหาผูใหเชาไมนอยกวา 30 วันกอนครบกําหนดสัญญาและคาเชา
เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 10 ของอัตราคาเชาที่กําหนด
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16. การปรับโครงสรางกิจการ
บริษัทฯ มีแผนการปรับโครงสรางกิจการโดยการโอนกิจการบางสวน ไดแก ธุรกิจผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับ
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและยานยนตใหบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (“SPEN”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่
บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ จะโอนสินทรัพยประกอบดวยที่ดิน
อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ รวมถึงทรัพยสิน หนี้สิน ใบอนุญาต บัตรสงเสริมการลงทุน และบุคลากรที่เกี่ยวของ
รวมถึงสัญญาทางการคาที่เกี่ยวของกับธุรกิจดังกลาว ในการดําเนินการจะตองมีการจัดทําและลงนามในสัญญา
การโอนกิจการ รวมทั้ง การโอนพนักงาน การโอนใบอนุญาตที่เกี่ยวของ การโอนบัตรสงเสริมการลงทุนหรือ
การอื่นใดที่เกี่ยวของ
รายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการที่สําคัญในการปรับโครงสรางกิจการโดยการโอนกิจการบางสวนใหแก
บริษัทยอยมีดังนี้
1. บริษัทฯ ดําเนินการจัดตั้งบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (SPEN) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
2. บริษัทฯ จะโอนกิจการบางสวน สิทธิประโยชน สิทธิและหนาที่ตามสัญญา รวมถึงใบอนุญาตที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและยานยนต (ทรัพยสินที่จะโอน) ใหแก
SPEN โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 สัญญาการใหบริการ (Service Agreement) กับลูกคาที่โรงงานขัดเลนส-สิงหบุรี
2.2 พนักงานของโรงงานสิงหบุรี
2.3 พนักงานโรงงานอยุธยา
2.4 เครื่องจักร อุปกรณ รวมถึงทรัพยสินอื่นๆ ใบอนุญาต บัตรสงเสริมการลงทุนที่เกี่ยวกับโรงงานทั้ง 2
แหง
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการขางตนใหแลวเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2560 โดยมูลคาการโอนกิจการดังกลาว
จะเทากับราคาตามมูลคาบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลคาทางบัญชี (Adjusted Book
Value) หรือราคายุติธรรมของกิจการที่โอน (Fair Value) แลวแตประเภทของทรัพยสินและหนี้สินของกิจการที่
โอน ณ วันโอนกิจการ และภายหลังการโอนกิจการดังกลาว บริษัทฯ จะยังคงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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17. ขอมูลเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทเดิมชื่อ “บริษัท สเปเชียลตี้ พรีซิชั่น พารท จํากัด” เริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 โดยมีทุนจด
ทะเบียน 232.01 ลานบาท บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับจางผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคาสําหรับชิ้นสวนโลหะที่มี
ความเที่ยงตรงสูงระดับต่ํากวา 5 ไมครอน เชน Sleeve และ Shaft เพื่อนําไปประกอบผลิตภัณฑ Spindle Motor
ซึ่งเปนสวนประกอบหนึ่งของหนวยบันทึกความจํา (Hard Disk Drive) เพื่อจําหนายใหกับบริษัทผูผลิตและ
ประกอบชิ้นงานโดยจะสงตอใหกับลูกคาซึ่งเปนผูผลิตและประกอบฮารดดิสกชั้นนําของโลก ทั้งนี้ เครื่องจักรที่
มีอยูสามารถนําไปประยุกตใชในการผลิตชิ้นสวนในอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน กลุม Consumer Electronic &
Entertainment กลุมยานยนต เปนตน
สํานักงานใหญ :
โทรศัพท
:
โทรสาร
:
โฮมเพจ
:

40, 42 หมูที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(035) 226 700-1, 330 573
(035) 226 098, 226 702, 330 574
www.spp.co.th

17.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ ดังนี้
1. ผลิต และรับ จา งผลิต ชิ้น สว นหรือ อุป กรณที่มีข นาดเล็ก มีค วามเที่ย งตรงสูง ตามคําสั่งซื้อของลูกค า
สําหรับการผลิตและรับ จา งผลิต ชิ้นสวนหรือ อุป กรณที่ทําจากโลหะหรือพลาสติกโดยการกลึง ตัด เจาะ
เซาะรอง ทําเกลียว ขัดผิว และลางทําความสะอาดดวยน้ําที่บริสุทธิ์ ดวยเครื่องจักรที่ควบคุมดวยระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อใหชิ้นงานมีความเที่ยงตรงสูงระดับต่ํากวา 5 ไมครอน ผลิตภัณฑที่ผลิตสามารถแบงออกได
ดังนี้
1.1 สวนประกอบสําหรับผลิตภัณฑ Hard Disk Drive
1.1.1 ชิ้นสวนสําหรับนําไปประกอบเปนผลิตภัณฑ Spindle Motor ซึ่งใชในการขับเคลื่อนแผนจานเก็บ
ขอมูล
1.2 สวนประกอบสําหรับผลิตภัณฑ Non Hard Disk Drive
1.2.1 สวนประกอบสําหรับผลิตภัณฑกลุม Consumer Electronic & Entertainment เชน ชิ้นสวนสําหรับ
กลองถายรูปดิจิตอล กลองถายวีดิโอ MP 3 เครื่องเลนเกมส
1.2.2 สวนประกอบสําหรับผลิตภัณฑอื่นๆ เชน ชิ้นสวนสําหรับยานยนต เครื่องปรับอากาศ
2. ใหเชาอสังหาริมทรัพย
บริษัทยอยประกอบธุรกิจ ดังนี้
1. บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท เอ็นเนอยี่ แอนด เอ็นไวรอนเมนท จํากัด ประกอบธุรกิจดานพลังงานทดแทนโดย
รับจางบริหารและนําเขาเทคโนโลยี่เพื่อการแปรรูปขยะพลาสติกเปนน้ํามัน
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2. บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตและรับจางผลิตชิ้นสวนเครื่องจักร ชิ้นสวนยาน
ยนต และบริการจัดหาทรัพยสินใหบริการจัดหาแรงงาน
17.2 โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย
บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท เอ็นเนอยี่ แอนด
เอ็นไวรอนเมนท จํากัด
(SPEE)
ทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท ชําระเต็มมูลคา 99.99 %

บริษทั ซิงเกิ้ล พอยท เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด (SPEN)
ทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท
ชําระเต็มมูลคา 100.00 %
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17.3 โครงสรางรายได
สายผลิตภัณฑ

ป 2557

1. ชิ้นสวนสําหรับ Hard Disk Drive
- ชิ้นสวนสําหรับ Pivot
- ชิ้นสวนสําหรับ Spindle Motor
รวม
2. ชิ้นสวนสําหรับ Non Hard Disk Drive
- ชิ้นสวนสําหรับ CE&E
- ชิ้นสวนอื่นๆ 1
รวม
3. บริการจัดหาทรัพยสิน ใหบริการจัดหาแรงงาน
4. รับจางประกอบชิ้นสวน
5. รับจางคัดแยกขยะ
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
รายไดคาเชาอสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุน
รายไดจากการขายวัตถุดิบ
รายไดจากการขายเศษซาก
รายไดอื่นๆ 2
รวม

หมายเหตุ: ชิ้นสวนอื่นๆ 1
รายไดอื่นๆ 2

ป 2558

ป 2559

ลานบาท

%

ลานบาท ลานบาท ลานบาท

4.86
111.35
116.21

0.94
21.44
22.38

5.21
62.72
67.93

1.04
12.51
13.55

26.24
5.05
41.34
7.96
67.58 13.01
206.06 39.68
48.26
9.30
8.75
1.69
446.86 86.06
56.38 10.86
4.58
0.88
7.72
1.49
3.71
0.71
519.25 100.00

7.77
49.77
57.54
192.98
97.10
22.20
437.75
56.38
0.75
1.85
4.78
501.51

1.55
9.92
11.47
38.48
19.36
4.43
87.29
11.24
0.15
0.37
0.95
100.00

3.22
44.30
47.52

%
0.76
10.48
11.24

2.61
11.05
67.29 15.92
78.34 18.53
186.30 44.08
4.54
19.18
7.16
30.25
361.59 85.55
56.50 13.37
0.08
0.32
0.49
2.07
0.51
2.12
422.60 100.00

6 เดือนแรก
ป 2560
ลานบาท
%
0.86
20.63
21.49

0.43
10.24
10.67

4.25
2.11
48.85 24.25
53.10 26.36
92.02 45.69
166.61 82.72
27.88 13.84
0.25
0.12
0.60
0.30
6.08
3.02
201.42 100.00

หมายถึง ชิ้นสวนในอุตสาหกรรมยานยนต และอื่นๆ
หมายถึง กําไรจากหลักทรัพยเพื่อคา เงินปนผลรับ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการ
จําหนายสินทรัพย และดอกเบี้ยรับ

17.4 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ธุรกิจผลิตสวนประกอบสําหรับผลิตภัณฑ Hard Disk Drive
บริษัทฯ รับจางผลิตชิ้นสวนตามคําสั่งซื้อของลูกคา ซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวน Hard Disk ชั้นนําของโลก
เพื่อนําไปเปนสวนประกอบใน Hard Disk โดยมีลักษณะของผลิตภัณฑซึ่งเปนสวนประกอบของ Hard Disk
ดังนี้
Spindle Motor ประกอบดวย
1. Hub เปนอะลูมิเนียมขึ้นรูปทรงกลมนํามาประกบกับอุปกรณอื่นๆ เปนมอเตอรซึ่งขับเคลื่อนดวย
ความเร็วรอบสูง แมนยํา และมีเสียงจากการหมุนนอย ใชเพื่อขับเคลื่อนแผนเก็บขอมูล (Media) บริษัทฯ จะ
ผลิต Hub เฉพาะในขั้นตอนแรกและจะคิดคาบริการเฉพาะการตัดและแตงชิ้นงานเทานั้น ลูกคาเปนผูจัดหา
วัตถุดิบ ทําใหบริษัทฯ ลดความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
และลดตนทุนทางการเงิน
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2. Fluid Dynamic Bearing (FDB) ประกอบดวย Sleeve, Flange, Counter Plate และ Fastening
โดย FDB จะเปนสวนประกอบใน Spindle Motor ซึ่งใชในการขับเคลื่อนแผนเก็บขอมูลใน Hard Disk รุน
ใหมที่ไมตองมีชิ้นสวนของตลับลูกปน (Ball Bearing) เปนสวนประกอบ โดย Hard Disk ชนิดนี้จะเกิด
เสียง เนื่องจากการหมุนตัวของ Spindle Motor นอยกวาแบบธรรมดาที่ใชตลับลูกปนมาก เพราะวาไมมี
ชิ้นสวนของตลับลูกปนที่เคลื่อนไหว แตจะใชของเหลว คือ น้ํามันชนิดพิเศษ (Fluid Dynamic) เขาไปหลอ
ลื่นการหมุนแทนตลับลูกปน (Ball Bearing) อนึ่ง FDB เปนผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีใหมลาสุด มีความ
ซับซอน เพื่อมาทดแทนชิ้นสวนของ Spindle Motor แบบเดิม FDB จึงเปนชิ้นสวนที่จะมีการเติบโตเพิ่ม
มากขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะผลิต FDB ในขั้นตอนแรกทั้งหมดโดยมีความละเอียดนอยกวา 3 ไมครอน
ธุรกิจผลิตสวนประกอบสําหรับผลิตภัณฑ Non Hard Disk Drive
1. ผลิตภัณฑกลุม Consumer Electronic & Entertainment
ลักษณะของสินคาจะมีรูปรางเปนวงแหวน ทําจากอลูมิเนียมขึ้นรูปที่ตัดเปนชิ้นๆโดยบริษัทฯ นํา
ชิ้นงานนี้มาผานขบวนการตัด เจาะ เซาะรอง ซึ่งบริษัทฯ มีความชํานาญอยูแลว ทําใหสามารถผลิตสินคาที่มี
คุณภาพ และทําใหลูกคาเกิดความพอใจ เชน ชิ้นสวนสําหรับกลองถายรูป กลองวีดีโอ เครื่องเลน MP3
เครื่องเลนเกมส
2. ผลิตภัณฑอื่นๆ เชน ชิ้นสวนสําหรับยานยนต เครื่องปรับอากาศ
สินคาจะมีความหลากหลาย แตปริมาณการสั่งซื้อจากลูกคาครั้งละไมมาก บางขั้นตอนของการผลิต
บริษัทฯ ไมสามารถทําได และหากตองลงทุนทําเอง จะตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก จึงจําเปนตองจัดหาผูรับ
ชวงการผลิตจากภายนอกบริษัทฯ มาดําเนินการผลิตแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงตองควบคุมกระบวนการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพของสินคา เพื่อใหสินคามีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต ถูกตอง ตรงตามความตองการและ
ขอกําหนดของลูกคาโดยเฉพาะความเที่ยงตรงของสินคา
ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย
บริษัทฯ ใหลูกคารายหนึ่งเชาอาคารเพื่อใชเปนโรงงานขัดเลนส (Lens Polishing) มีอายุของสัญญาเชา
3 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ถึงเดือนวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ธุรกิจดานพลังงานทดแทน
บริษัทยอย (SPEE) เคยเปนผูจําหนายและติดตั้งเครื่องจักรแปรรูปขยะพลาสติกเปนน้ํามัน ใหกั บ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 2 แหง ไดแก เทศบาลนครระยองและเทศบาลเมืองหัวหิน บริษัทยอย
มุงมั่นที่จะเปนผูนําในการจัดการขยะฐานศูนย (Zero Waste Management) เพื่อหยุดยั้งการฝงกลบขยะและนํา
ทรัพยากรกลับมาใชเพื่อการแปรรูปเปนพลังงานน้ํามันและพลังงานไฟฟา
บริษัทยอย (SPEN) ประกอบธุรกิจผลิตและรับจางผลิตชิ้นสวนเครื่องจักร ชิ้นสวนยานยนต และ
ใหบริการจัดการกําลังการผลิตแบบครบวงจร (Service Agreement) ใหกับบริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จํากัด
มีอายุของสัญญาใหบริการ 1 ป เริ่มตั่งแตวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
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18. ตารางสรุปงบการเงิน ในระยะ 3 ป ที่ผานมา และปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
2557
บาท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สด
เงินลงทุนชั่วคราว
หลั ก ทรั พ ย ใ นความต อ งการ
ของตลาดเพื่อคา
เงินฝากประจําธนาคาร
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่
เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว
เพื่อขาย
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนทั่วไป
เงินฝากประจําธนาคาร
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด
บัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
ภาษีศุลกากรนําเขารอขอคืน
ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย
เ งิ น มั ด จํ า เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ

2558

รอยละ

บาท

(หนวย : พันบาท)
ณ 30 มิ.ย. 2560

2559

รอยละ

บาท

รอยละ

บาท

รอยละ

72,078

9.44

14,267

1.97

54,178

7.87

54,310

8.26

851
1,612
2,463
79,443

0.11
0.21
0.32
10.40

734
342
1,076
68,406

0.10
0.05
0.15
9.43

532
532
52,620

0.08
0.08
7.64

611
611
53,471

0.09
0.09
8.13

2,571
25,685

0.34
3.36

2,570
25,827

0.36
3.56

22,466

3.26

19,379

2.95

3,300
185,540

0.43
24.29

5,882
118,028

0.81
16.28

27,873
2,954
160,623

4.04
0.43
23.32

4,177
131,948

0.64
20.07

22,279
229,600
262,581
2,411
19,321

2.92
30.06
34.38
0.31
2.53

23,341
220,099
290,274
1,638
27,005

3.22
30.36
40.03
0.23
3.72

23,210
209,489
223,340
101
22,968

3.37
30.42
32.43
0.01
3.34

50,000
21,397
203,620
208,645
87
18,532

7.61
3.25
30.98
31.74
0.01
2.82

72
33,926
7,104

0.01
4.44
0.93

50
44,284
-

6.11
-

48,923
-

7.10
-

22,501
-

3.42
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บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
40, 42 หมู 9 40, 42 หมู 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบล ธนู อําเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
โทร (035) 226700-1, (035) 330573แฟกซ (035) 226098, (035) 226702, (035) 330574
2557
อุปกรณ
อื่นๆ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี แ ละเงิ น กู ยื ม
ระยะสั้น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้ทรัพยสิน
ดอกเบี้ยคางจาย
ส ว นของหนี้ สิ น ระยะยาวที่ ถึ ง
กําหนดชําระใน 1 ป
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
ภาษีมูลคาเพิ่มรอนําสง
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว
สํ า รองผลประโยชน ร ะยะยาว
ของพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน

2558

2559

ณ 30 มิ.ย. 2560

บาท

รอยละ

บาท

รอยละ

บาท

รอยละ

บาท

รอยละ

978
42,080
578,272
763,812

0.13
5.51
75.71
100.00

332
44,666
607,023
725,051

0.05
6.16
83.72
100.00

39
48,962
528,070
688,693

0.01
7.11
76.68
100.00

622
23,123
525,404
657,352

0.10
3.52
79.93
100.00

145,000
41,651
120
24

18.98
5.46
0.02
-

177,476
38,469
1,894
147

24.48
5.30
0.26
0.02

166,792
49,268
45
160

24.22
7.15
0.01
0.02

140,000
45,478
6,754
-

21.30
6.92
1.03
-

50,040
674

6.55
0.09

13,200
155

1.82
0.02

1,800
137

0.26
0.02

139

0.02

1,172
2,034
1,848
5,054
242,563

0.15
0.27
0.24
0.66
31.76

1,116
1,348
2,152
4,616
235,957

0.15
0.19
0.30
0.64
32.54

840
1,091
1,643
3,574
221,776

0.12
0.16
0.24
0.52
32.20

474
971
1,506
2,951
195,322

0.07
0.15
0.23
0.45
29.72

11,400
21

1.49
-

2,700
511

0.37
0.07

900
374

0.13
0.05

304

0.05

5,153
16,574
259,137

0.68
2.17
33.93

5,325
932
9,468
245,425

0.74
0.13
1.31
33.85

3,484
73
4,831
226,607

0.51
0.01
0.70
32.90

3,383
13
3,700
199,022

0.51
0.56
30.28
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บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
40, 42 หมู 9 40, 42 หมู 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบล ธนู อําเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
โทร (035) 226700-1, (035) 330573แฟกซ (035) 226098, (035) 226702, (035) 330574
2557
บาท
หุนสามัญ 232,005,000 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกจําหนายและเรียก
ชําระแลว
หุนสามัญ 232,005,000 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
เงินรับลวงหนาคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตาม
กฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2558

รอยละ

232,005

บาท

2559

รอยละ

บาท

232,005

ณ 30 มิ.ย. 2560

รอยละ

232,005

บาท

รอยละ

232,005

232,005

30.37

232,005

32.00

232,005

33.69

232,005

35.29

70,123

9.18

70,123

9.67

70,123

10.18

70,123

10.67

32,093
170,454
504,675
504,675
763,812

4.20
22.32
66.07
66.07
100.00

32,092
145,406
479,626
479,626
725,051

4.43
20.05
66.15
66.15
100.00

32,092
127,866
462,086
462,086
688,693

4.66
18.57
67.10
67.10
100.00

32,093
124,109
458,330

4.88
18.88
69.72

458,330
657,352

69.72
100.00

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2560
2557
บาท
รายได
รายไดจากการขายและรับจาง
449,624
รายได ค า เช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การ
ลงทุน
56,384
รายไดจากการขายเศษวัตถุดิบ
7,719
รายได จ ากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ตางประเทศ
รายไดจากหลักทรัพยเพื่อคา
กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน
-

2558
รอย
ละ

บาท

2559
รอย
ละ

บาท

รอย
ละ

(หนวย : พันบาท)
ณ 30 มิ.ย. 2560
บาท
รอย
ละ

86.59 438,498

87.44 361,902

85.64 166,860

82.84

10.86
1.49

56,384
1,849

11.24
0.37

56,501
2,068

13.37
0.49

27,880
598

13.84
0.30

-

-

-

11
239
-

0.06
-

4,665

2.32
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บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
40, 42 หมู 9 40, 42 หมู 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบล ธนู อําเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
โทร (035) 226700-1, (035) 330573แฟกซ (035) 226098, (035) 226702, (035) 330574
2557
บาท
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและรับจาง
คาใชจา ยในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ตางประเทศ
ขาดทุนจากหลักทรัพยเพื่อคา
ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม

2558
รอย
ละ

บาท

2559
รอย
ละ

บาท

ณ 30 มิ.ย. 2560

รอย
ละ

บาท

รอย
ละ

0.95
0.44 1,414
0.70
5,528
1.06
4,782
1,884
519,255 100.00 501,513 100.00 422,605 100.00 201,418 100.00
79.13 146,240
1.49 2,290
20.86 47,906
427

72.61
1.14
23.78
0.21

0.02
105
0.02
116
0.04
0.07
199
293
1,108
0.21
805
675
439
0.16
0.16
543,718 104.71 527,574 105.20 429,831 101.71 197,302

0.22
97.96

(24,463)
6,234
(30,697)
(7,139)
(23,558)
(1,883)
(25,441)

(4.71)
1.2
(5.91)
(1.37)
(4.54)
(0.36)
(4.90)

(26,061)
6,882
(32,943)
(7,726)
(25,217)
169
(25,048)

(5.20) (7,226)
1.37
6,397
(6.57) (13,623)
(1.54)
3,591
(5.03) (17,214)
0.30
1,784
(5.00) (15,430)

(1.71)
1.51
(3.22)
0.85
(4.07)
0.42
(3.65)

4,116
2,724
1,392
5,149
(3,757)
(3,757)

2.04
1.35
0.69
2.56
(1.87)
(1.87)

(23,558)

(4.54) (25,217)

(5.03) (17,214)

(4.07)

(3,757)

(1.87)

(23,558)

(4.54) (25,217)

(5.03) (17,214)

(4.07)

(3,757)

(1.87)

(4.90) (25,048)

(5.00) (15,430)

(3.65)

(3,757)

(1.87)

(4.90) (25,048)

(5.00) (15,430)

(3.65)

(3,757)

(1.87)

455,532
9,710
75,718
1,650

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
(25,441)
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม
(25,441)

87.73 441,221
1.87
7,191
14.58 77,937
0.32
-

87.98 334,406
1.44
6,299
15.54 88,158
-
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บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
40, 42 หมู 9 40, 42 หมู 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบล ธนู อําเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
โทร (035) 226700-1, (035) 330573แฟกซ (035) 226098, (035) 226702, (035) 330574
2557
บาท
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
(0.102)
จํานวนหุนสามัญที่ใชคํานวณกําไรตอหุน
(พันหุน)
232,005

2558
รอย
ละ

บาท

2559
รอย
ละ

บาท

ณ 30 มิ.ย. 2560

รอย
ละ

บาท

(0.109)

(0.074)

(0.016)

232,005

232,005

232,005

รอย
ละ

21

บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
40, 42 หมู 9 40, 42 หมู 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบล ธนู อําเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
โทร (035) 226700-1, (035) 330573แฟกซ (035) 226098, (035) 226702, (035) 330574

งบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
(หนวย : พันบาท)
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
(30,697)
ปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย) จาก
การดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
10,957
คาเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ
32,817
สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจําหนาย
797
ดอกเบี้ยจาย
6,154
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น-เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
1,649
(กําไร)ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา
(220)
กําไรจากการจําหนายหลักทรัพยเพื่อคา
คาเผื่อการลดมูลคาสินคาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
(3,670)
ขาดทุนจากการทําลายสินคาคงเหลือ
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
(กําไร)ขาดทุนจาการจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณ
(1,820)
ขาดทุนจากการจําหนายและเลิกใชอุปกรณ
708
ขาดทุนจากการจําหนายและเลิกใชสินทรัพยไมมีตัวตน
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายตัดจาย
(กําไร)ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
(59)
เงินปนผลรับ
(26)
คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
400
กําไรจากการดํา เนิน งานกอนการเปลี่ ยนแปลงของสินทรัพ ยและหนี้สิ น
ดําเนินงาน
16,990
การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
9,554
สินคาคงเหลือ
14,486
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
1,640
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
628
การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

2558

2559

ณ 30 มิ.ย.
2560

(32,943)

(13,623)

1,392

10,945
38,200
773
6,776
116
2,928
199
583
102
24
(20)
674

11,263
38,483
447
6,397
2,570
(239)
(736)
1,174
1,113
1, 877
(11)
(17)
1,375

5,536
16,022
67
2,712
427
(779)
156
(7,376)
2,711
1,240
(21)
2,161

28,357

50,073

24,248

11,041
(6,924)
(2,582)
667

973
15,788
4,097
2,928
344

(1,282)
3,710
(1,223)
(583)
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เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
จายผลประโยชนพนักงาน
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินฝากประจําธนาคารลดลง - เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากประจําธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง - เงินลงทุนระยะยาว
ซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตวั ตน
เงินมัดจําเครื่องจักรและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
เงินสดรับจากการจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินปนผลรับ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จายชําระเจาหนี้ทรัพยสิน
จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

2557

2558

2559

ณ 30 มิ.ย.
2560

(20,383)
1,982
(388)
24,509
(6,211)
(8,663)
9,635

(3,210)
(437)
932
(291)
27,553
(6,654)
(10,460)
10,439

10,809
(1,043)
(859)
(986)
82,124
(6,384)
(8,627)
67,113

6,941
(623)
(59)
(2,262)
28,867
(2,871)
(4,268)
28,737
50,465

(12)
16,447
(531)
(205)
(47,747)
(7,104)
2,085
26
(37,041)

1,270
(1,062)
(55,615)
1,050
20
(54,337)

(190)
131
(653)
(2,639)
(31)
2,088
8
17
(1,269)

(50,000)
(79)
1,813
(5,201)
(53)
24,543
8,243
(20,734)

112,836
(55,200)
(9,623)
(1,703)
(11,600)
34,710
7,304
64,774

32,476
5,400
(50,940)
(120)
(729)
(13,913)
(57,811)
72,078

(10,684)
(13,200)
(1,894)
(155)
(25,933)
39,911
14,267

(26,792)
(2,700)
(38)
(69)
(29,599)
132
54,178
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายการที่มิใชเงินสดประกอบดวย
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายเพิ่มขึ้นจากการรับโอนที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้ทรัพยสิน
สิ น ทรั พ ย ร ะหว า งก อ สร า งเพิ่ ม ขึ้ น จากการรั บ โอนงานบริ ห าร
ระหวางดําเนินงาน
สวนตอเติมอาคารเพิ่มขึ้นจากการรับโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุน
เครื่องจักรเพิ่มขึ้นจากการรับโอนเงินมัดจํา
เครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้ทรัพยสิน
เงินรับลวงหนาลดลงจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไว
เพื่อขาย
อุปกรณเพิ่มขึ้นจากสัญญาเชาระยะยาว
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชนของพนักงาน
- สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
- สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
- กําไรสะสม(เพิ่มขึ้น)ลดลง
กํ า ไรสะสมและภาษี ถู ก หั ก ณ ที่ จ า ยที่ ล ดลงจากการแก ไ ข
ขอผิดพลาดทางบัญชี

2557

2558

2559

ณ 30 มิ.ย.
2560

72,078

14,267

54,178

54,310

-

1,445

27,873
-

-

-

3,855

-

-

120

7,104
449

45

333
6,747

-

700

-

10,706
-

471
(2,354)
1,883

(42)
211
(169)

(446)
2,230
(1,784)

-

-

2,110

-
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
2557
อัตราสวนวิเคราะหความคลองตัว
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว
อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการบริหาร
เงินทุน
อัตราสวนการหมุนเวียนลูกหนี้การคา
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราสวนการหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
อัตราสวนการหมุนเวียนเจาหนี้การคา
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย
อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อั ต ราส ว นวิ เ คราะห ค วามสามารถในการ
ดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราสวนการจายเงินปนผล

2558

2559

2560*

เทา
เทา

0.76
0.65

0.50
0.39

0.72
0.48

0.68
0.55

ครั้ง
วัน
ครั้ง
วัน
ครั้ง
วัน

5.34
67
40.05
9
8.78
41

5.93
61
38.40
9
11.01
33

5.98
60
29.96
12
7.88
46

6.29
57
25.21
14
5.94
61

%
%
%
%

9.98
(4.18)
(4.53)
(4.67)

10.84
(6.36)
(5.03)
(5.26)

20.08
(2.50)
(4.07)
(3.73)

24.91
(0.87)
(1.87)
(0.82)

%
%
ครั้ง

(3.07)
(4.78)
0.68

(3.39)
(5.01)
0.67

(2.44)
(3.54)
0.60

(0.56)
(0.86)
0.60

เทา
เทา
%

0.51
(3.92)
-

0.51
(3.79)
-

0.49
(1.13)
-

0.43
1.51
-

หมายเหตุ *ประมาณการเต็มป (Annualize)
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สรุปรายการสําคัญในงบการเงิน และการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และปจจัย
ความเสี่ยงที่อาจกระทบตอกําไรของบริษัทฯ
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
รายไดจากการขายและรับจาง รายไดจากคาเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและรายไดจากบริษัทยอย
ในครึ่งแรกของป 2560 รวมทั้งสิ้น 201.4 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 21.7 ลานบาท หรือลดลง 9.7%
บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 3.8 ลานบาท ขาดทุนลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 4.8 ลานบาท หรือลดลง 56.1%
สาเหตุหลักเกิดจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการควบคุมคาใชจายในการผลิตและตนทุนวัตถุดิบไดดี
ขึ้น สงผลใหบริษัทฯ ขาดทุนสุทธิลดลง
รายได โ ดยรวมน อ ยกว างวดเดีย วกัน ของปก อ น สาเหตุ หลั ก เกิ ด จากบริ ษัท ฯ ได หยุ ดธุ ร กิจ รั บจ า ง
ประกอบหนาจอโทรศัพทสมารทโฟน ทําใหบริษัทฯ มีรายไดจากการประกอบหนาจอโทรศัพทสมารทโฟน ลดลง
จากงวดเดียวกันของปกอน 19.2ลานบาท หรือลดลง 100%
ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส โดยการรับจางผลิตและประกอบชิ้นสวนตามคําสั่ง
ซื้อของลูกคา และผลิตสินคาของตนเองเพื่อลูกคา สินคาที่ผลิตสวนใหญจะผลิตเพื่อสงมอบใหกับกลุมลูกคาที่เปน
ผูผลิตระดับที่ 1 (First Tier) ที่มีศักยภาพและมีมูลคาการสั่งซื้อสูง มีความมั่นคงทางการเงินที่ไดมาตั้งฐานการผลิต
ในประเทศไทยและมีการลงทุนเพิ่มอยางตอเนื่อง ดังนั้น ผลการดําเนินงานของกิจการจึงขึ้นอยูกับความสามารถใน
การรักษาฐานลูกคาเดิมและการแสวงหาลูกคารายใหมๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
โลกและยอดขายสินคาของลูกคาจึงมีผลตออุปสงคในสินคาและบริการของบริษัทฯ
ผลการดําเนินงาน
รายได
รายไดรวมของบริษัทฯและบริษัทยอยประจําป 2557 จํานวน 519.2 ลานบาท ลดลงจากงวดบัญชี
เดียวกันของปกอน 99.1 ลานบาท หรือลดลง 16% ประกอบดวย
1. รายไดจากการขาย การรับจาง และคาเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จํานวน 506 ลานบาท ลดลง
จากปกอน 91.4 ลานบาท หรือลดลง 15.3% ประกอบดวย รายไดจากการขายกลุมสินคา Consumer Electronic &
Entertainment (CE & E) จํานวน 26.2 ลานบาท ลดลง 42.6 ลานบาท หรือลดลง 61.9% รายไดจากการขายของกลุม
สินคา Auto & Machine Parts จํานวน 41.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 7.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 21.1% รายได
จากการขายของกลุมธุรกิจ Hard Disk Drive (HDD) จํานวน 116.2 ลานบาท ลดลงจากปกอน 37.7 ลานบาท หรือ
ลดลง 24.5% รายไดจากการผลิตเลนส 206.1 ลานบาท ลดลง 49.4 ลานบาท หรือลดลง 19.3% และรายไดจากคา
เชาและขายวัตถุดิบ 59.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.1%รายไดจากการประกอบหนาจอโทรศัพท
สมารทโฟน 48.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 48.3 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 100% และรายไดจากการขายของบริษัท
ยอยในงวดบัญชีนี้ 8.6 ลานบาท ลดลง 18.4 ลานบาท หรือลดลง 68.1% จากปกอน
26
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2. รายไดอื่น ซึ่งสวนใหญเกิดจากการขายเศษวัตถุดิบที่เกิดจากขบวนการผลิต ไดแก ทองเหลืองและส
เตนเลส กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหลักทรัพยเพื่อคา รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
13.2 ลานบาท ลดลง 7.7 ลานบาทจากปกอน หรือ ลดลง 36.8% สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการผลิตสินคาของกลุม
สินคา HDD และ NON HDD ที่ลดลง 23.7 ลานชิ้น หรือลดลง 27.6% จากปกอน เปนผลใหรายไดจากการขายเศษ
วัตถุดิบลดลง
รายไดรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยประจําป 2558 จํานวน 501.5 ลานบาท ลดลงจากงวดบัญชี
เดียวกันของปกอน 17.7 ลานบาท หรือลดลง 3.4% ประกอบดวย
1. รายไดจากการขาย การรับจาง และคาเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จํานวน 494.9 ลานบาท ลดลง
จากปกอน 11.1 ลานบาท หรือลดลง 2.2% ประกอบดวยรายไดจากการขายกลุมสินคา Consumer Electronic &
Entertainment (CE & E) จํานวน 7.8 ลานบาท ลดลงจากปกอน 18.4 ลานบาท หรือลดลง 70.2% รายไดจากการขาย
ของกลุมสินคา Auto & Machine Parts จํานวน 46.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 5.1 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 12.3%
รายไดจากการขายของกลุมธุรกิจ Hard Disk Drive ( HDD ) จํานวน 67.9 ลานบาท ลดลงจากปกอน 48.3 ลานบาท
หรือลดลง 41.6% รายไดจากการผลิตเลนส 192.9 ลานบาท ลดลงจากปกอน 13.2 ลานบาท หรือลดลง 6.4% รายได
จากคาเชาและขายวัตถุดิบ 60.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1.3 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.2% รายไดจากการประกอบ
หนาจอโทรศัพทสมารทโฟน 97.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 48.8 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 101% และรายไดจากการ
ขายของบริษัทยอยในงวดบัญชีนี้ 22.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 13.6 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 158.1%
2. รายไดอื่น ซึ่งสวนใหญเกิดจากการขายเศษวัตถุดิบที่เกิดจากขบวนการผลิต ไดแก ทองเหลือง สเตน
เลส และอื่นๆ จํานวน 6.6 ลานบาท ลดลงจากปกอน 6.6 ลานบาท หรือลดลง 50% สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการ
ผลิตสินคาของกลุมสินคา HDD และ NON HDD ลดลงจากปกอน 17 ลานชิ้น หรือลดลง 27.3% ทําใหรายไดจาก
การขายเศษวัตถุดิบลดลง
รายไดรวมของบริษัทฯและบริษัทยอยประจําป 2559 จํานวน 422.6 ลานบาท ลดลงจากงวดบัญชี
เดียวกันของปกอน 78.9 ลานบาท หรือลดลง 15.7% ประกอบดวย
1. รายไดจากการขาย การรับจาง และคาเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จํานวน 418.4 ลานบาท ลดลง
จากปกอน 76.5 ลานบาท หรือลดลง 15.5% ประกอบดวยรายไดจากการขายกลุมสินคา Consumer Electronic &
Entertainment (CE & E) จํานวน 11.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 3.3 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 42.3% รายไดจากการ
ขายของกลุมสินคา Auto & Machine Parts จํานวน 56.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 17.8 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
45.5% รายไดจากการขายของกลุมธุรกิจ Hard Disk Drive ( HDD ) จํานวน 47.5 ลานบาท ลดลงจากปกอน 20.4
ลานบาท หรือลดลง 30.0% รายไดจากการขายกลุมสินคา Medical Parts จํานวน 0.9 ลานบาท ลดลงจากปกอน 0.1
ลานบาท หรือลดลง 10.0% รายไดจากการขาย Others Parts จํานวน 9.8 ลานบาท ลดลงจากปกอน 0.6 ลานบาท
หรือลดลง 5.8% รายไดจากการผลิตเลนส 186.3 ลานบาท ลดลงจากปกอน 6.7 ลานบาท หรือลดลง 3.5% รายได
จากค าเช า 56.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอ น 0.1 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.2% รายไดจากการประกอบหนาจอ
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โทรศัพทสมารทโฟน 19.2 ลานบาท ลดลงจากปกอน 77.9 ลานบาท หรือลดลง 80.2% และรายไดจากการขายของ
บริษัทยอยในงวดบัญชีนี้ 30.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 8.0 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 36.0%
2. รายไดอื่น สวนใหญเกิดจากการขายเศษวัตถุดิบที่เกิดจากขบวนการผลิต ไดแก ทองเหลือง สเตนเลส
และอื่นๆ จํานวน 4.2 ลานบาท ลดลงจากปกอน 2.4 ลานบาท หรือลดลง 36.4% สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการผลิต
สินคาของกลุมสินคา HDD และ NON HDD ลดลงจากปกอน 5.9 ลานชิ้น หรือลดลง 13.0% เปนผลใหรายไดจาก
การขายเศษวัตถุดิบลดลง
รายไดรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยในครึ่งแรกของป 2560 รวมทั้งสิ้น 201.4 ลานบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปกอน 21.7 ลานบาท หรือลดลง 9.7% ประกอบดวย
1. รายไดจากการขาย การรับจาง และคาเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จํานวน 194.7 ลานบาท ลดลง
จากงวดเดียวกันของปกอน 26.5 ลานบาท หรือลดลง 12.0% ประกอบดวยรายไดจากการขายกลุมสินคา Consumer
Electronic & Entertainment (CE & E) จํานวน 4.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 1.3 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 43.3% รายไดจากการขายของกลุมสินคา Auto & Machine Parts จํานวน 37.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปกอน 15.3 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 69.6% รายไดจากการขายของกลุมธุรกิจ Hard Disk Drive ( HDD )
จํานวน 21.5 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 0.4 ลานบาท หรือลดลง 2.0% รายไดจากการขาย Others
Parts และ Medical Parts จํานวน 11.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 5.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 83.4%
รายไดจากการผลิตเลนส 48.0 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 45.4 ลานบาท หรือลดลง 48.6% รายได
จากคาเชา 27.9 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 0.3 ลานบาท หรือลดลง 1.1% รายไดจากการประกอบ
หนาจอโทรศัพทสมารทโฟนลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 19.2ลานบาท หรือลดลง 100% รายไดจากการขาย
ของบริษัทยอยในงวดบัญชีนี้ 44.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 16.8 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 61.6%
และรายไดจาการขายวัตถุดิบ 0.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 0.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.0%
2. รายไดอื่น ประกอบดวยรายไดจากการขายเศษวัตถุดิบที่เกิดจากขบวนการผลิต ไดแก ทองเหลือง
สเตนเลส และอื่นๆ จํานวน 0.6 ลานบาท กําไรจากการขายทรัพยสิน 4.7 ลานบาท ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ
จํานวน 1.4 ลานบาท รวมเปนรายไดอื่นทั้งสิ้น 6.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 4.8 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 249.8%
ตนทุนขาย
ตนทุนขาย ป 2557 และ 2556 จํานวนเงิน 455.5 ลานบาทและ 489.8 ลานบาท หรืออัตรา 90% และ 82%
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากการขาย การรับจาง และรายไดคาเชา ตนทุนขาย 2557 เพิ่มขึ้น 8% จากป
กอน สาเหตุหลักเกิดจากคาใชจายในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นของโรงงานที่อยุธยา ผลผลิตที่อยุธยายังไมอยูในขนาดที่
เหมาะสมและประหยัด ตนทุนประจํา (Fixed Cost) ไมสามารถชดเชยกับปริมาณการผลิตที่ลดลงได กอรปกับ
ปริมาณการผลิตโดยรวมลดลง
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ตนทุนขายป 2558 และป 2557 จํานวนเงิน 441.2 ลานบาท และ 455.5 ลานบาท หรืออัตรา 89.2% และ
90% ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากการขาย การรับจาง และรายไดคาเชา ตนทุนขายป 2558 ลดลงจากป
กอน 0.8% สาเหตุหลักเกิดจากเงินเดือนและคาจางแรงงานการผลิตที่ลดลงจากปกอน เนื่องจากการลดลงของ
ปริมาณการผลิตโดยรวม 17 ลานชิ้น หรือเทากับ 27.3% และจากการควบคุมคาใชจายการผลิตและตนทุนวัตถุดิบได
ดีขึ้น
ตนทุนขายป 2559 และป 2558 จํานวนเงิน 334.4 ลานบาท และ 441.2 ลานบาท หรืออัตรา 79.9% และ
89.2% ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากการขาย การรับจาง และรายไดคาเชา ตนทุนขายป 2559 ลดลงจากป
กอน 9.3% สาเหตุหลักเกิดจากเงินเดือนและคาจางแรงงานการผลิตลดลง เนื่องจากการลดลงของปริมาณการผลิต
โดยรวม 5.9 ลานชิ้น หรือเทากับ 13.0% รวมถึงบริษัทหยุดดําเนินธุรกิจประกอบหนาจอโทรศัพทสมารทโฟน และ
การควบคุมคาใชจายการผลิตและตนทุนวัตถุดิบไดดีขึ้น
ตนทุนขายในครึ่งแรกของป 2560 และครึ่งแรกของป 2559 จํานวนเงิน 146.2 ลานบาท และ 179.8 ลาน
บาท หรืออัตรา 75.1% และ 81.3% ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากการขาย การรับจาง และรายไดคาเชา
ตนทุนขายในครึ่งแรกของป 2560 ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 6.2% สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตไดดีขึ้น เงินเดือนและคาจางแรงงานการผลิตลดลง รวมถึงบริษัทฯ หยุดดําเนินธุรกิจประกอบหนาจอ
โทรศัพทสมารทโฟน และการควบคุมคาใชจายการผลิตและตนทุนวัตถุดิบไดดีขึ้น
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขายและบริหาร ป 2557 และ 2556 จํานวนเงิน 88.2 ลานบาท และ 102.8 ลานบาท
ตามลําดับ คาใชจายลดลง 14.6 ลานบาท หรือลดลง 14.3% จากปกอน คาใชจายที่ลดลงสวนใหญจะเปนคาใชจาย
ของฝายบริหาร แตอัตรารอยละที่เพิ่มขึ้นจาก 17.2% ของปกอนเปน 17.4% เมื่อเทียบกับรายไดจากการขาย การ
รับจาง และรายไดจากคาเชา อัตรารอยละของการเพิ่มขึ้นของคาใชจาย เนื่องจากรายไดโดยรวมของป 2557 ลดลง
91.4 ลานบาท จากปกอน หรือลดลง 15.3% และไดรวมคาใชจายของบริษัทยอยไวดวยแลว
คาใชจายในการขายและบริหารป 2558 และป 2557 จํานวนเงิน 86.4 ลานบาท และ 88.2 ลานบาท
ตามลําดับ คาใชจายลดลงจากปกอน 1.8 ลานบาท หรือลดลง 2% คาใชจายที่ลดลงสวนใหญจะเปนคาใชจายของ
ฝายขาย แตยังคงรักษาระดับอัตรารอยละเทากับปกอน 17.4% เมื่อเทียบกับรายไดจากการขาย การรับจาง รายไดจาก
คาเชา และไดรวมคาใชจายของบริษัทยอยไวดวยแลว
คาใชจายในการขายและบริหาร 2559 และป 2558 จํานวนเงิน 95.4 ลานบาท และ 86.4 ลานบาท
ตามลําดับ คาใชจายเพิ่มขึ้นจากปกอน 9.0 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.4% โดยมีสาเหตุหลักเกิดมาจากบริษัทฯไดหยุด
ดําเนินธุรกิจประกอบหนาจอโทรศัพทสมารทโฟน ทําใหบริษัทฯตองจายคาชดเชยการเลิกจางพนักงาน 10.7 ลาน
บาท และบริษัทฯไดทําการตัดจายทรัพยสินและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไมไดใชงาน 1.5 ลานบาท สวนคาใชจาย
ในการขายและบริหารอื่น โดยสวนใหญลดลงเนื่องจากประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจาย
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คาใชจายในการขายและบริหารในครึ่งแรกของป 2560 และครึ่งแรกของป 2559 จํานวนเงิน 50.2 ลาน
บาท และ 48.2 ลานบาท ตามลําดับ คาใชจายเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 2.0 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.1%
สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทฯ ไดมีการตัดจายภาษีถูกหัก ณ.ที่จาย ที่บริษัทฯ เรียกขอคืนไมได จํานวน 1.3 ลานบาท
รวมถึงมีการตั้งดอยคา ทรัพยสิน วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ไมไดใช เนื่องจากเสื่อมสภาพ จํานวน 3.2 ลานบาท
และบริษัทฯ ไดมีการจายชดเชยการเลิกจางพนักงาน จํานวน 0.7 ลานบาท สวนคาใชจายในการขายและบริหารอื่น
โดยสวนใหญลดลงเนื่องจากประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจาย
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯในป 2557 เทากับ 10% ลดลงจาก 18% ของปกอน โดยแยกเปนธุรกิจผลิต
และรับจางผลิตชิ้นสวนหรืออุปกรณที่มีขนาดเล็กมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับ 1.2% ลดลงจาก 11.5% ของป
กอน สาเหตุหลักเกิดจากคาใชจายในการผลิตและตนทุนการผลิตตอหนวยเพิ่มสูงขึ้น กอรปกับทั้งปริมาณการผลิต
และปริมาณการขายลดลง การลดลงของราคาขายโดยเฉลี่ย (Average Realization) ของกลุมสินคาหลัก สงผลให
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯในป 2558 เทากับ 10.8% เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.8% โดยแยกเปนธุรกิจผลิต
และรับ จางผลิตชิ้นสวนหรืออุปกรณที่มีขนาดเล็ก มีอัตรากําไรขั้น ตน เทากับ 2.0% เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.8%
สาเหตุหลักเกิดจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การควบคุมคาใชจายในการผลิตและตนทุนวัตถุดิบไดดี
คาใชจายในการผลิตและตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง ทําใหอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น
อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯในป 2559 เทากับ 20.1% เพิ่มขึ้นจากปกอน 9.3% โดยแยกเปนธุรกิจผลิต
และรับจางผลิตชิ้นสวนหรืออุปกรณที่มีขนาดเล็กมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับ 10.7% เพิ่มขึ้นจากปกอน 8.7%
โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการควบคุมคาใชจายในการผลิตและตนทุนวัตถุดิบ
ไดดี คาใชจายในการผลิตและตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น
อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯในครึ่งแรกของป 2560 เทากับ 24.9% เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน
6.2% โดยแยกเปนธุรกิจผลิตและรับจางผลิตชิ้นสวนหรืออุปกรณที่มีขนาดเล็กมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับ 15.6%
เพิ่ม ขึ้น จากปกอ น 5.9% สาเหตุหลักเกิดจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการควบคุมคาใชจายในการ
ผลิตและตนทุนวัตถุดิบไดดี คาใชจายในการผลิตและตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง สงผลใหอัตรากําไรขั้นตน
เพิ่มขึ้น
ขาดทุนสุทธิ
ขาดทุนสุทธิหลังภาษีเงินไดประจําป 2557 จํานวน 23.6 ลานบาท เปรียบเทียบกับกําไร 16.5 ลานบาท
ของปกอน ขาดทุนเพิ่มขึ้น 40.1 ลานบาท จากปกอน หรือเพิ่มขึ้น 243.2%
ขาดทุนสุทธิหลังภาษีเงินไดประจําป 2558 จํานวน 25.2 ลานบาท เปรียบเทียบกับขาดทุนของปกอน23.6
ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปกอน 1.6 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.8%
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ขาดทุนสุทธิหลังภาษีเงินไดประจําป 2559 จํานวน 17.2 ลานบาท เปรียบเทียบกับขาดทุนของปกอน
25.2 ลานบาท ขาดทุนลดลงจากปกอน 8.0 ลานบาท หรือลดลง 31.7%
ขาดทุนสุทธิหลังภาษีเงินไดในครึ่งแรกของป 2560 จํานวน 3.8 ลานบาท เปรียบเทียบกับขาดทุนงวด
เดียวกันของปกอน 8.5 ลานบาท ขาดทุนลดลงจากปกอน 4.7 ลานบาท หรือลดลง 55.3%
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีสินทรัพย จํานวนรวมทั้งสิ้น 763.8 ลานบาท ลดลงจากปกอน 6.8
ลานบาท โดยมีสินทรัพยหมุนเวียน ลดลง 32.6 ลานบาท อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคา
ลดลง 10.8 ลานบาท สินทรัพยถาวรสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคา เพิ่มขึ้น 14.1 ลานบาท สินทรัพยไมมีตัวตน ลดลง
0.8 ลานบาท ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 7.6 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 15.7 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสินทรัพยจํานวนรวมทั้งสิ้น 725.0 ลานบาท ลดลงจากปกอน 38.8
ล า นบาท โดยมี สิ น ทรั พ ย ห มุ น เวี ย นลดลง 67.5 ล า นบาท สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ้ น รวม28.7 ล า นบาท
ประกอบดวยเงินฝากประจําธนาคารเพิ่มขึ้น 1.0 ลานบาท อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคา
ลดลง 9.5 ลานบาท สินทรัพยถาวรสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 27.7 ลานบาท สินทรัพยไมมีตัวตนลดลง 0.8
ลานบาท ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 7.7 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 2.6 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 688.7 ลานบาท ลดลงจากปกอน 36.3 ลานบาท
โดยมี สิ น ทรั พ ย ห มุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ้ น 42.6 ล า นบาท และมี สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย นลดลง 78.9 ล า นบาท โดย
ประกอบดวยอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสุทธิลดลง 10.6 ลานบาท สินทรัพยถาวรสุทธิลดลง 66.9 ลานบาท
สินทรัพยไมมีตัวตนลดลง 1.5 ลานบาท สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีลดลง 4.0 ลานบาท และสินทรัพยไม
หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 4.1 ลานบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 657.4 ลานบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม
2559 31.3 ลานบาท โดยมีสินทรัพยหมุนเวียนลดลง 28.7 ลานบาท สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลง 2.6 ลานบาท
ประกอบดวยเงินลงทุนทั่วไปเพิ่มขึ้น 50 ลานบาทอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสุทธิลดลง 5.9 ลานบาท สินทรัพย
ถาวรสุทธิลดลง 14.7 ลานบาท สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีลดลง 4.4 ลานบาท ภาษีถูกหัก ณ.ที่จายลดลง
26.4 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง 1.2 ลานบาท
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หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีหนี้สิน จํานวนรวมทั้งสิ้น 259.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 30.2
ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นของรายการหนี้สินหมุนเวียน จํานวนรวมทั้งสิ้น 80.8 ลานบาท รายการหลักจะเปนเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้น 112.8 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ลดลง 3
ลานบาท การลดลงของเจาหนี้การคา และเจาหนี้ทรัพยสิน จํานวน 30 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่น
จํานวนรวมทั้งสิ้น 1 ลานบาท และการลดลงของรายการหนี้สินไมหมุนเวียน จํานวนรวมทั้งสิ้น 50.6 ลานบาท ซึ่ง
รายการหลักจะเปนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน กับหนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว และสํารองผลประโยชน
ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหนี้สินจํานวนรวมทั้งสิ้น 245.4 ลานบาท ลดลงจากปกอน 13.7
ลานบาท เปนการลดลงของรายการหนี้สินหมุนเวียนจํานวนรวมทั้งสิ้น 6.6 ลานบาท รายการหลักจะเปนเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 32.5 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปลดลง 36.8 ลาน
บาท การลดลงของเจาหนี้การคาและเจาหนี้ทรัพยสินจํานวน 1.4 ลานบาท การลดลงของหนี้สินหมุนเวียนอื่น
จํานวนรวมทั้งสิ้น 0.9 ลานบาท การลดลงของรายการหนี้สินไมหมุนเวียน จํานวนรวมทั้งสิ้น 7.1 ลานบาท ซึ่ง
รายการหลั ก จะเป น เงิ น กู ยื ม ระยะยาวจากสถาบั น การเงิ น และหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช า ระยะยาว และสํ า รอง
ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 226.6 ลานบาท ลดลงจากปกอน 18.8 ลานบาท
โดยมีหนี้สินหมุนเวียนลดลง 14.2 ลานบาท ประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นลดลง 10.7 ลาน
บาท เจาหนี้การคา เจาหนี้ทรัพยสิน และเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 8.9 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปลดลง 11.4 ลานบาท หนีส้ ินหมุนเวียนอื่นลดลง 1.0 ลานบาท และหนี้สินไมหมุนเวียนอื่นลดลง 4.6 ลานบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 199.0 ลานบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม
2559 27.6 ลานบาท โดยมีหนี้สินหมุนเวียนลดลง 26.5 ลานบาทและหนี้สินไมหมุนเวียนลดลง 1.1 ลานบาท
ประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นลดลง 26.8 ลานบาท เจาหนี้การคา เจาหนี้ทรัพยสิน และเจาหนี้
อื่นเพิ่มขึ้น 2.9 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปลดลง 1.8 ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ลดลง 0.8 ลานบาท หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นลดลง 1.1 ลานบาท
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุน จํานวน 504.7 ลานบาท ลดลง 37 ลานบาท จากป
กอนเนื่องจากขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมประจําป 2557 จํานวน 25.4 ลานบาท และจากการจายเงินปนผลระหวางป
จํานวนรวมทั้งสิ้น 11.6 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุน จํานวน 479.6 ลานบาท ลดลงจากปกอน 25.1
ลานบาท เนื่องจากขาดทุนประจําป 2558 จํานวน 25.1 ลานบาท ในปการเงินนี้บริษัทฯงดการจายเงินปนผล
เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 462.1 ลานบาท ลดลงจากปกอน 17.5
ลานบาท เนื่องจากขาดทุนประจําป 2559 จํานวน 17.2 ลานบาท และมีการปรับปรุงการประมาณการผลประโยชน
ของพนักงานเพิ่มขึ้น 0.3 ลานบาท ในปการเงินนี้บริษัทฯงดการจายเงินปนผลเนื่องจากผลประกอบการขาดทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 458.4 ลานบาท ลดลงจากวันที่ 31
ธันวาคม 2559 3.7 ลานบาท เนื่องจากขาดทุนในครึ่งแรกของป 2560 จํานวน 3.7 ลานบาท ในครึ่งแรกของป
การเงินนี้บริษัทฯ งดการจายเงินปนผลเนื่องจากผลประกอบการขาดทุน
สภาพคลอง
ผลประกอบการประจําป 2557 บริษัทฯมีขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน จํานวน 23.6 ลานบาท มีเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 72 ลานบาท สภาพคลองในป 2557 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current
Ratio) 0.76 (2556: 1.35) อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (Quick Ratio) 0.65 (2556: 1.09) อัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุน 0.51 (2556: 0.42) จะเห็นวาบริษัทฯมีความมั่นคง มีสภาพคลองทางการเงินสูง และยังมีสภาพคลอง
คงเหลืออีกมาก ในการที่จะกอหนี้เพิ่ม หากมีความจําเปนตองใชเงินทุนเพิ่ม
ผลประกอบการประจําป 2558 บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน จํานวน 25.2 ลานบาท มีเงิน
สดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 14.3 ลานบาท สภาพคลองในป 2558 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 0.50
(2557: 0.76) อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว 0.39 (2557: 0.65) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.51 (2557:
0.51) บริษัทฯ มีสภาพคลองทางการเงินลดลง
ผลประกอบการประจําป 2559 บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน จํานวน 17.2 ลานบาท มีเงิน
สดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 54.2 ลานบาท สภาพคลองในป 2559 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 0.72
(2558: 0.50) อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว 0.48 (2558: 0.39) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.49 (2558:
0.51) บริษัทฯมีสภาพคลองทางการเงินลดลง
ผลประกอบการในครึ่งแรกของป 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน จํานวน 3.8 ลาน
บาท มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 54.3 ลานบาท สภาพคลอง ณ.30 มิถุนายน 2560 เปรียบเทียบกับ
ป 2559 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 0.68 (2559: 0.72) อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว 0.55 (2559: 0.48) อัตราสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.43 (2559: 0.49)
ปจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอกําไรของบริษัทฯ
(1) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 การพึ่งพาลูกคารายใหญหรือนอยราย
บริษัทฯ มีลูกคารายใหญของธุรกิจ HDD รายเดียว บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง หากลูกคารายนี้มีนโยบาย
ในการผลิตเองหรือวาจางบริษัทรับจางผลิตชิ้นสวนรายอื่นแทน จะทําใหรายไดของบริษัทฯ ลดลงอยางมีนัยสําคัญ
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บริษัทฯ จะขยายฐานลูกคาใหเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน Consumer Electronic &
Entertainment ยานยนต เครื่องใชไฟฟา เครื่องมือทางการแพทย เปนตน เพื่อกระจายความเสี่ยงในการประกอบ
ธุรกิจ
1.2 ราคาของสินคาทดแทนลดลง
มีการผลิตสินคาทดแทน Hard Disk Drive ไดแก Flash memory ซึ่งไดรับความนิยมมากขึ้นในกลุม
ผูบริโภค เนื่องจากมีขนาดเล็ก ใชพลังงานนอย ทนตอแรงกระแทกกระเทือนไดดีกวา Hard Disk Drive นอกจากนี้
ตลาดของ Flash memory มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยนําไปใชกับอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกและความ
บันเทิง เชน โทรศัพทมือถือ กลองถายรูป เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเลน MP3 เปนตน แต Flash memory มีราคาตอ
หนวยความจํา (Price/gigabyte) คอนขางสูง อยางไรก็ตามอุตสาหกรรม Hard Disk Drive มีแนวโนมจะพัฒนา Hard
Disk ที่มีความจุมากขึ้น ขนาดเล็กลง ทนทานไดมากขึ้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง หากสินคาทดแทนมีราคาลดลง
บริษัทฯ มีการติดตามขาวสารและขอมูลการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางใกลชิดเพื่อใหสามารถ
ปรับตัวไดอยางรวดเร็ว
1.3 ลูกคายายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา
เนื่องจากการแขงขันดานการผลิตดวยเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหราคาตอหนวยลดลงอยางมาก
ผูผลิตจึงพยายามปรับตัวเพื่อความอยูรอดโดยการควบคุมตนทุนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หาแหลงการ
ผลิตที่มีตนทุนการผลิตต่ําที่สุด จากการศึกษาพบวาประเทศจีนและประเทศเวียดนามมีตนทุนแรงงานที่ต่ํา บริษัทฯ
จึงมีความเสี่ยง หากมีการแขงขันที่รุนแรงขึ้น อาจทําใหผูผลิตยายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นที่มี
ตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา
1.4 การแขงขันกับผูผลิตรายอื่น
บริษัทฯ และผูผลิตรายอื่นซึ่งรับจางผลิตชิ้นสวนใหกับลูกคารายเดียวกันจะแขงขันกันในดานการขยาย
ศักยภาพและกําลังการผลิตเพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง หากลูกคามีนโยบาย
ดานการจางผลิตจํานวนนอยลง หรือหากคูแขงขันรายอื่นภายในประเทศมีการลงทุนเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตใน
อนาคต หรือหากคูแขงขันรายอื่นจากตางประเทศขยายฐานการผลิตเขามาในประเทศไทย
บริษัทฯ มีการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพื่อใหการผลิตสินคามีคุณภาพ ลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม ถา
คํ า สั่ ง ซื้ อ มี ค วามชั ดเจน พั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ลดจํ า นวนบุ คคลากรให เ หมาะสมกั บ คํ า สั่ ง ซื้ อ ที่ มี
จําหนายเครื่องจักรที่ไมไดใชงาน สงมอบสินคาใหตรงเวลา บริษัทฯ จึงมั่นใจวาจะสามารถรักษาฐานลูกคาและ
ขยายฐานลูกคาไวได สําหรับคูแขงขันรายอื่นจากตางประเทศซึ่งขยายฐานการผลิตเขามาในประเทศไทยมีคาใชจาย
ในการขยายฐานการผลิตสูงมาก บริษัทฯ มีโอกาสนอยมากจะสูญเสียลูกคา
(2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
2.1 การพึ่งพาคูคารายใหญหรือนอยราย
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บริษัทฯ สั่งซื้อสแตนเลสแทงและทองเหลืองแทงจากคูคา จํานวน 6 ราย มีสัดสวนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
จากคูคาคิดเปนรอยละ 70 บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงหากคูคาจัดสงวัตถุดิบไมมีคุณภาพหรือไมสามารถจัดสงวัตถุดิบ
ไดตรงตามเวลาที่กําหนด จะทําใหมีปญหาการวางแผนการผลิตและความตอเนื่องในการผลิต ซึ่งอาจทําใหตอง
เปลี่ยนวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน ปรับเปลี่ยนระยะเวลาที่ใชในการผลิต (Cycle Time) ปรับเปลี่ยนการทํางาน
ของเครื่องจักร ปรับเปลี่ยนอุปกรณที่ใชในการผลิตใหเหมาะสมกับวัตถุดิบนั้นๆ
บริษัทฯ มีการประเมินคุณภาพของคูคาทุกปโดยมีหลักเกณฑการประเมิน ไดแก คุณภาพของวัตถุดิบ
และการสงมอบตรงเวลา และบริษัทฯ จะสั่งซื้อวัตถุดิบจากคูคาหลายราย คูคาบางรายมาจากการแนะนําของลูกคา
ซึ่งมีการติดตอและมีความสัมพันธอันดีกบั ลูกคามานานทําใหไดประโยชนดานคุณภาพและราคา
2.2 ราคาของวัตถุดิบสําคัญแปรผันไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก
วัตถุดิบหลัก ไดแก ทองเหลืองแทงและสแตนเลสแทง ซึ่งราคาของวัตถุดิบหลักมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ภาวะราคาตลาดโลก ทําใหตนทุนของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง หากไมสามารถ
ปรับราคาขายสินคาตามตนทุนที่เปลี่ยนแปลงได
บริ ษั ท ฯ มี ก ารติ ด ตามราคาวั ต ถุ ดิ บ หลั ก อย า งใกล ชิ ด เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการสั่ ง ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ให
สอดคลองกับปริมาณความตองการสั่งผลิตของลูกคา เมื่อราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นจนทําใหบริษัทฯ ไมสามารถ
ควบคุมตนทุนการผลิตได บริษัทฯ จะเจรจากับลูกคาเพื่อปรับราคาขายเพิ่มตามตนทุนของวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป หรือ
ใหลูกคาเปนผูจัดหาวัตถุดิบเอง ซึ่งจะทําใหการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ลดลง
2.3 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต
ในระยะ 2-3 ปที่ผานมา การใชคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) มีแนวโนมลดลง ความตองการใช
Hard Disk Drive (HDD) ขนาดเล็ก มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีการใชสื่อบันทึกขอมูลแบบ Solid
State Drive (SSD) เพิ่มมากขึ้น สําหรับ Hard Disk Drive (HDD) มีแนวโนมที่จะใชมากขึ้นในสวนของการเก็บ
ขอมูลขนาดใหญ เชน Cloud
บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง หากไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อรองรับแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี่ อาจทําใหศักยภาพการแขงขันของบริษัทฯ ลดลงและสูญเสียฐานลูกคาใหแกคูแขงขัน
รายอื่นได
บริษัทฯ ไดมีการลดการพึ่งพาลูกคา HDD ลง และเพิ่มกําลังการผลิตงาน Non HDD ใหมากขึ้น เพื่อให
บริษัทฯ ไดรับผลกระทบนอยลง หากมีความตองการงาน HDD ลดลง
2.4 การจัดหาวัตถุดิบหลักจากตางประเทศ
วัตถุดิบหลัก ไดแก สแตนเลสแทง ทองเหลืองแทง และอลูมิเนียมขึ้นรูป ลูกคาจะจัดหาอลูมิเนียมขึ้น
รูปจากภายในประเทศ บริษัทฯ จะซื้อสแตนเลสแทงและทองเหลืองแทงจากภายในประเทศและตางประเทศ บริษัท
ฯ จึงมีความเสี่ยง หากไดรับวัตถุดิบลาชาหรือวัตถุดิบไมไดคุณภาพตามที่ตองการซึ่งจะสงผลกระทบตอแผนการ
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ผลิตสินคา อาจทําใหบริษัทฯ สูญเสียลูกคาได เนื่องจากลูกคาตองนําสินคาของบริษัทฯ ไปประกอบกับชิ้นสวนอื่นๆ
หากบริษัทฯ ไมสามารถจัดสงสินคาไดตามเวลาที่กําหนดจะทําใหการผลิตของลูกคาหยุดชะงักไปดวย
บริษัทฯ จะสั่งซื้อ วัต ถุดิบลวงหนาประมาณ 1-2 เดือน สําหรับปริมาณการสั่งซื้อและระยะเวลาที่
ตองการใชวัตถุดิบขึ้นอยูกับคําสั่งซื้อสินคาของลูกคาในแตละชวงเวลาการผลิต ลูกคาจะสงแผนการสั่งซื้อสินคา
ใหกับบริษัทฯ ลวงหนา 3 เดือน และบริษัทฯมีนโยบายสํารองวัตถุดิบไวอยางนอย 2 เดือน
บริษัทฯ มีขอตกลงกับผูจําหนายวัตถุดิบหากบริษัทฯ ตรวจพบวัตถุดิบที่สั่งซื้อมีคุณภาพไมตรงตามที่
กําหนด บริษัทฯ สามารถสงวัตถุดิบกลับและรับเงินคาซื้อวัตถุดิบคืน ผูจําหนายวัตถุดิบจะรับผิดชอบคาใชจายใน
การจัดสงคืนทั้งหมด และหากบริษัทฯ ตรวจพบสินคาไมไดคุณภาพซึ่งมีสาเหตุมาจากคุณภาพของวัตถุดิบ บริษัทฯ
สามารถเรียกรองคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นไปยังผูจําหนายวัตถุดิบได
(3) ความเสี่ยงดานการเงิน
การซื้อวัตถุดิบหลักและการขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ
วัตถุดิบหลัก ไดแก ทองเหลืองแทง สแตนเลสแทง และอลูมิเนียมแทง ตองนําเขามาจากตางประเทศ
โดย โดยสวนใหญการเสนอราคาและการชําระเงินจะเปนเงินเยน บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง หากราคาของวัตถุดิบหลัก
ผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
การจัดซื้อวัตถุดิบหลัก โดยผานตัวแทนจําหนายในประเทศ บริษัทฯ ไดตกลงใชอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศถัวเฉลี่ยในชวง 3 เดือนที่ผานมา เพื่อคํานวณราคาเปนเงินบาทในเดือนถัดไป
บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง หากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อาจทําใหอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้น
หรือลดลง ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได
บริษัทฯ มีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอยางใกลชิดและจะ
ปองกันความเสี่ยงดวยการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ตามความจําเปน
ความเสี่ยงอื่นๆ
ความเสี่ยงจากอุทกภัย
บริษัทฯ เคยไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากเหตุการณภัยพิบัติน้ําทวมในป 2554 ซึ่งสงผลกระทบตอ
ปริมาณการผลิตและการจัดจําหนาย บริษัทฯ จึงมีความเสีย่ ง หากเกิดอุทกภัยซ้ําขึ้นอีก
บริษัทฯ มีแนวทางในการบรรเทาความเสี่ย งดังกลาว โดยบริษัทฯสามารถยายกําลังการผลิตไปยั ง
โรงงานที่ 2 ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมอินทรา ตําบลน้ําตาล อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ที่ไม
เคยเกิดอุทกภัยมากอนหรือมีโอกาสเกิดอุทกภัยนอยมาก นอกจากนี้ โรงงานที่ 1 ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
ตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นิคมอุตสาหกรรมโรจนะไดกอสรางกําแพงสูง แข็งแรง ลอมรอบ
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมโรจนะเสร็จเรียบรอยแลว
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19. ผูถือหุน (ขอมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560)
กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ มีดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
1. กลุมของนายณัฐพงศ ศีตวรรัตน
2. กลุมของนายประพจน พลพิพัฒนพงศ
3. กลุมของนายชรินทร ศิระวงษธรรม
4. นางสาวสุมิตรา รัตนภุชพงศ
5. นางสาวจันทรจิรา นาคลดา
6. นางจุฑามาศ สินพัฒนสกุล
7. นายบุญเอื้อ จิตรถนอม
8. นายณัฏฐพงษ ปญจวรญาณ
9. นายอนันต ตันตสิรินทร
10. นางสาวชุลีพร ชื่นอยู
ผูถือหุนอื่นๆ
รวม

จํานวนหุนที่ถือ
53,150,000
22,745,016
17,682,500
7,600,000
5,986,100
5,955,500
5,430,200
4,000,000
3,760,000
3,300,000
102,395,684
232,005,000

รอยละของจํานวนหุน
ทั้งหมด
22.91
9.80
7.62
3.28
2.58
2.57
2.34
1.72
1.62
1.42
44.14
100.00
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20. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 7 ทาน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายปกรณ อาภาพันธุ
2. นายประพจน พลพิพัฒนพงศ
3. นายไมตรี ตั้งษณกุล
4. นายวิเชียร ลัคนาทิน
5. นายโกวิท เนื่องสุข
6. นายกมล ธรรมาณิชานนท
7. นายสังข ทรัพยพันแสน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 5 ทาน ดังนี้
รายชื่อผูบริหาร
1. นายประพจน พลพิพัฒนพงศ
2. นายไมตรี ตั้งษณกุล
3. นายจิระวัฒน ชูมาลัยวงศ
4. นายวิเชียร ลัคนาทิน
5. นายโกวิท เนื่องสุข

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

21. คดีหรือขอเรียกรองที่มีสาระสําคัญซึ่งอยูระหวางดําเนินการ
- ไมมี –
22. ผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวของกันระหวางบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือ
หุนที่ถือหุนทั้งทางตรงหรือทางออม ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
ในป 2559 และครึ่งแรกของป 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดเขาทํารายการที่เกี่ยวของกันกับกรรมการ
ผูบริหาร และผูถือหุนที่ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป โดยรายการดังกลาวเปนรายการ
ธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป สรุปไดดังนี้
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บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัทฯ
1. บริษัท สเปเชียลตี้ เท็ค คอรปอเรชั่น จํากัด
มีผูถือหุนและกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ
รายชื่อผูถือหุนรวมกัน
1.นายประพจน พลพิพัฒนพงศ ซึ่งถือหุนใน
บริษัทฯ รอยละ 6.69
รายชื่อกรรมการรวมกัน
1. นายประพจน พลพิพัฒนพงศ
2. บริษัท แอ็ดวานซ แพคเกจจิ้ง จํากัด
มีผูถือหุนและกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ
รายชื่อผูถือหุนรวมกัน
1. นายประพจน พลพิพัฒนพงศ ซึ่งถือหุน
ในบริษัทฯ รอยละ 6.69
รายชื่อกรรมการรวมกัน
1. นายประพจน พลพิพัฒนพงศ
3. บริษัท พรีมา โกรท จํากัด เปนบุคคลที่เกี่ยวโยง
กั น กั บ บริ ษั ท ฯ โดยมี ลั ก ษณะความสั มพั น ธ กั บ
บริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ลักษณะความสัมพันธ
นางเพ็ญศรี
พลพิพัฒ
นพงศ

ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
พรีมา โกรท จํากัด และเปน
ภรรยาของนาย ประพจน
พลพิพัฒนพงศ ซึ่งเปน
ประธานคณะกรรมการบริหาร
และผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ
นางสายสุนี ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
จั น ทร จ รู ญ พรีมา โกรท จํากัด และเปน
จิต
นองสาวของนางเพ็ญศรี
พลพิพัฒนพงศ
4. บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ถือหุนรอยละ 100

ลักษณะรายการที่สําคัญ

มูลคา
รายการ
(ลานบาท)

มูลคา
มูลคา
รายการ รายการ
(ลานบาท (ลานบาท

มูลคา
รายการ
(ลานบาท)

ป 2557

ป 2558

ป 2559

30 มิ.ย.2560

1.55

1.18

0.69

0.20

0.57

0.35

0.21

0.14

0.14

0.09

0.05

0.02

0.05

0.03

0.003

0.01

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายคา
ซื้อสินคาใหกับบริษัท พรีมา
โกรท จํากัด ดังนี้
- ซื้อสินคา

-

-

0.03

0.02

ยอดคงคาง

-

-

-

0.003

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายคา
ซื้อสินคาใหกับ บริษัท สเปเชียลตี้
เท็ค คอรปอเรชั่น จํากัด ดังนี้
- ซื้อสินคา
ยอดคงคาง
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายคา
ซื้อสินคาใหกับ บริษัท แอ็ดวานซ
แพคเกจจิ้ง จํากัด ดังนี้
- ซื้อสินคา
ยอดคงคาง

บริษัทฯมีเงินลงทุนและเงินให
กูยืมแกบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ดังนี้
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บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการและผูบริหารรวมกัน
1. นายประพจน พลพิพัฒนพงศ
2. นายไมตรี ตั้งษณกุล
3. นายจิระวัฒน ชูมาลัยวงศ
4. นายประวิล ศรีสุตโต
5. นางสาวศิริธร ชนะวงศ

5. บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท เอ็นเนอยี่ แอนด
เอ็นไวรอนเมนท จํากัด
เปนบริษัทยอยของบริษัทฯโดยบริษัทฯ
ถือหุนรอยละ 99.99

ลักษณะรายการที่สําคัญ

มูลคา
รายการ
(ลานบาท)

มูลคา
มูลคา
รายการ รายการ
(ลานบาท (ลานบาท

มูลคา
รายการ
(ลานบาท)

ป 2557

ป 2558

ป 2559

30 มิ.ย.2560

- เงินลงทุนเพิ่มเติม

-

-

5.00

-

เงินลงทุน

-

-

5.00

5.00

- เงินใหกูเพิ่มเติม
ยอดคงคาง

-

-

-

4.00
4.00

บริษัทฯ มีรายไดคาเชาสํานักงาน
รายไดดอกเบี้ย และรายไดอื่น
จากบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ดังนี้
- รายไดคาเชาสํานักงาน
- ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม
ระยะสั้น
- รายไดอื่น
ยอดลูกหนี้คงคาง
เงินมัดจําคาเชา

-

-

0.12
-

0.51
0.05

-

-

0.24
-

0.21
0.98
0.12

บริษัทฯไดจายคาจางใหแกบริษัท
ซิงเกิ้ล พอยท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ดังนี้
- คาจางแรงงาน

-

-

-

6.32

บริษัทฯ มีเงินลงทุนและเงิน
ใหกูยืมแกบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท
เอ็นเนอยี่ แอนด เอ็นไวรอน
เมนท จํากัด ดังนี้
- เงินลงทุนเพิ่มเติม
เงินลงทุน
ยอดคาเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุน

43.25
(18.00)

43.25
(18.00)

43.25
(18.00)

43.25
(43.25)
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บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัทฯ

ลักษณะรายการที่สําคัญ

- เงินใหกูเพิ่มเติม
- คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
ยอดคงคาง
ยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

6. บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท เพลทติ้ง จํากัด
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการรวมกัน
1. นายประพจน พลพิพัฒนพงศ

บริษัทฯ มีรายไดคาเชาสํานักงาน
รายไดดอกเบี้ย และรายไดอื่น
จากบริษัท ซิงเกิ้ล เอ็นเนอยี่
แอนด เอ็นไวรอนเมนท จํากัด
ดังนี้
- รายไดคาเชาสํานักงาน
- ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม
ระยะสั้น
ยอดลูกหนี้คงคาง
เงินมัดจําคาเชาคงคาง
บริษัทฯ มีเงินลงทุนและเงินให
กูยืมแกบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท
เพลทติ้ง จํากัด ดังนี้
- เงินลงทุนเพิม่ เติม
เงินลงทุน
ยอดคาเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุน
- เงินใหกูเพิ่มเติม
ยอดคงคาง
ยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงคาง
ยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

มูลคา
รายการ
(ลานบาท)

มูลคา
มูลคา
รายการ รายการ
(ลานบาท (ลานบาท

มูลคา
รายการ
(ลานบาท)

ป 2557

ป 2558

ป 2559

30 มิ.ย.2560

25.50
25.50
-

34.50
60.00
-

(5.50)
54.50
-

2.50
19.00
57.00
(19.00)

0.06

0.03
2.87

0.08
3.09

0.04
1.44

0.30
-

0.29
-

0.006

1.44
0.006

21.50
(21.50)
14.47
(11.90)

21.50
(21.50)
14.47
(11.90)

21.50
(21.50)
14.47
(14.47)

21.50
(21.50)
14.47
(14.47)

0.10
(0.10)

0.10
(0.10)

0.10
(0.10)

0.10
(0.10)

23. สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่สําคัญในชวง 2 ป ที่ผานมา
- ไมมี –
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24. ขอความที่ระบุวาผูถือหุนที่มีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ใหระบุชื่อและจํานวนหุนของผูถือ
หุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
การเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว และตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนโดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียกับการเขาทํารายการขางตน
รายชื่อของผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ.วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
1. นายประพจน พลพิพัฒนพงศ

จํานวนหุนที่ถือ
15,529,300

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด
6.69

25. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล
และประโยชนสูงสุดตอบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเขาทํารายการกับบุคคลภายนอกที่เปนอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาการเขาทํารายการแลวมีความเห็นวาการเขาทํารายการในครั้งนี้มีความ
เหมาะสม และเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะไดรับเงินจากการ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับชิ้นสวนฮารดดิสและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
(ธุรกิจหลักในปจจุบัน) ดังกลาวขางตนมาเพื่อใชใหเกิดประโยชนในดานอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว โดยในชวงระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯ
ไดมีการพยายามติดตอและเจรจาเสนอขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหแกบุคคลภายนอกซึ่งไมมีบุคคลภายนอก
สนใจที่จะซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯ เนื่องจากตองใชเงินลงทุนสูงและสัญญาเชาเดิมจะสิ้นสุดใน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะทําใหผูจะซื้อไมไดรับรายไดคาเชาในสวนนี้ ซึ่งบริษัท พรีมา โกรท จํากัด มี
ความประสงคที่จะซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพื่อปรับโครงสรางกิจการของบริษัท พรีมา โกรท จํากัด เพื่อให
สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในมูลคาทั้งสิ้น 253 ลานบาท ซึ่งเปนราคาที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ และผู
ซื้อ ซึ่งเปนราคายุติธรรม เปนราคาที่ไมต่ํากวาราคาตลาด ซึ่งประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระจํานวน 2 ราย ที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.)
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาการเขาทํารายการแลวมีความเห็นวาการเขาทํารายการในครั้งนี้มีความ
เหมาะสม เปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ เปนรายการที่ผานกระบวนการอนุมัติที่โปรงใส
โดยผูมีสวนไดเสียไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ ทั้งนี้ การเขาทํารายการดังกลาวกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเปน
การทํารายการที่กระทําโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ และมีเงื่อนไขการเขาทํารายการที่เปน
ปกติเชนเดียวกันกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก
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ราคาประเมินโดยผูประเมินอิสระมีผลการประเมินดังตอไปนี้

วิธีวิเคราะหมูลคาจากตนทุน
(Cost Approach)
วิธีวิเคราะหจากรายได
(Income Approach)

บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จํากัด
ณ วันที่ 20 กันยายน 2560

บริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จํากัด
ณ วันที่ 22 กันยายน 2560

199.02 ลานบาท

195.82 ลานบาท

240.38 ลานบาท

232.50 ลานบาท

26. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามขอ 25
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการบริษัท
27. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ใหผูถือหุนเลือกออกเสียงลงคะแนนได พรอมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอยางนอย
2 ราย เปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน
กรรมการตรวจสอบซึ่งจะเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน จํานวน 2 ราย ไดแก นาย
ปกรณ อาภาพันธุ และนายกมล ธรรมาณิชานนท ทั้งนี้ ขอมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะ
ของผูถือหุนปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 9 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560

43

