สิ่ งที่ส่งมาด้วย 12
สารสนเทศของ บริษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) เรื่ อง การได้ มาซึ่งสิ นทรัพย์ และการเข้ า
ทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเกีย่ วกับการซื้อหุ้นของบริษทั ยูทลิ ติ ี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
จากบริษทั พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 12
: สารสนเทศของ บริ ษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) เรื่ อง การได้ มาซึ่ งสิ นทรัพย์ และการเข้ าทา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเกีย่ วกับการซื้อหุ้นของบริษทั ยูทลิ ติ ี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด จากบริษัท พีพเี อ็ม
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

สารสนเทศที่เปิ ดเผยตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป บัญชี 1 และตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันข้อ 16
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “SE”) ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น. ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการเข้า
ซื้อหุน้ สามัญ บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด (“กิจการ” หรื อ “UBA”) จากผูถ้ ือหุน้ เดิม คือ บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนี ยริ่ ง
จากัด (“ผูถ้ ือหุ ้นเดิม” หรื อ “PPM”) และการเข้าลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ ้น (Share Purchase Agreement) และสัญญาระหว่างผู ้
ถือหุ ้น (Shareholders’ Agreement) ซึ่ งรวมถึงภาระผูกพันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการตามสัดส่ วนการถือหุน้
ตามที่ ระบุ ไว้ในสัญญาข้อตกลงระหว่างผูถ้ ื อหุ ้น และการรั บภาระผูกพันเดิ มที่ PPM มี กับเจ้าหนี้ สถาบันการเงิ นของ UBA
(“ธุรกรรมการซื้อขายหุน้ ”)
ทั้งนี้ ธุรกรรมการชื้อขายหุ ้น UBA ในครั้งนี้ เป็ นการเข้าทารายการระหว่าง PPM ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่มีผถู ้ ือหุ ้นใหญ่ร่วมกัน
กับบริ ษทั ฯ เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ จึงถือเป็ นการเข้าทารายการระหว่างบริ ษทั จดทะเบียนกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ที่ตอ้ งการเปิ ดเผยข้อมูลและการ ปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 ("ประกาศรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 45.35 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของ
บริ ษทั ฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ที่ผา่ นการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวเกินร้อยละ 3 ของ NTA ดังนั้น บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทาธุรกรรมการซื้อขายหุน้ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์
ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(2) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เพื่อขออนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมการซื้อขายหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ จะต้องมี
มติ อนุมตั ิการเข้าทารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(3) แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุ รกรรมการซื้ อขายหุ ้น รวมทั้งจัดส่ ง
ความเห็นดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์และผู ้
ถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
อนึ่ ง ธุ รกรรมการซื้ อขายหุ ้นเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิการของ
บริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้ มาหรื อ
จาหน่ ายไป”) โดยมีขนาดรายการสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 39.38 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน (อ้างอิงงบการเงินรวมของ
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บริ ษทั ฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ซึ่ งมีขนาดรายการสู งกว่าร้อยละ 15
แต่ต่ ากว่าร้ อยละ 50 เข้าข่ายรายการประเภทที่ 2 ซึ่ งภายหลังจากมีการตกลงเข้าทารายการแล้ว บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องจัดทา
รายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ทนั ทีโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศได้มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่งมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้

1)

วัน/เดือน/ปี ทีท่ ารายการ
หลัง จากที่ ธุ รกรรมการชื้ อ ขายหุ ้น ได้รั บอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ ม สามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ประจาปี 2561 ซึ่ ง จะประชุ มในวันที่ 24
เมษายน 2561 บริ ษทั ฯ คาดว่าการทารายการจะเริ่ มต้นลงนามในสัญญาซื้อขายหุน้ (Share Purchase Agreement) ประมาณวันที่ 2
พฤษภาคม 2561 และดาเนิ นธุรกรรมการซื้ อขายหุน้ จนแล้วเสร็ จภายใน 90 วัน หรื อประมาณไตรมาส 3 ของปี 2561 ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับคู่สญ
ั ญาจะสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุน้

2)

คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ องและความสั มพันธ์ กบั บริษัทจดทะเบียน
ผู้ขาย
: บริ ษทั บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (“ผูถ้ ือหุน้ เดิม” หรื อ “PPM”)
ผู้ซื้อ
: บริ ษทั บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) (SE)

ความสัมพันธ์ ระหว่ างคู่สัญญา
PPM และ บริ ษทั ฯ มีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่และกรรมการร่ วมกัน โดย ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 (ซึ่ งเป็ นวันที่บริ ษทั ฯ ปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ครั้งล่าสุด) นางสาวอรสา วิมลเฉลา นายเกริ ก ลีเกษม และ นายสิ ทธิชยั ลีเกษม ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ รวมกันอยูร่ ้อย
ละ 60.25 ของหุ ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด จึงจัดเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ และถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (รวม
เรี ยกว่า “บุคคลเกี่ยวโยงฯ”) ซึ่ งบุคคลเกี่ยวโยงฯ ถือหุ ้นใน PPM รวมกันในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของหุ ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด โดยที่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และ นายสิ ทธิชยั ลีเกษม ดารงตาแหน่งกรรมการทั้ง 3 บริ ษทั คือ SE PPM และ UBA ซึ่ง
เข้าข่ายเป็ นกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย

3)

ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
บริ ษทั ฯ จะลงทุนซื้ อหุ ้นของ UBA ที่ PPM ถืออยูท่ ้ งั หมดจานวน 1,599,998 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 40.00 ของหุ ้นสามัญที่
ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดในมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 135 ล้านบาทคิดเป็ นราคาหุ ้นละประมาณ 84.375 บาทต่อหุ ้น ภายหลังจากที่
บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน UBA แล้วบริ ษทั ฯ จะต้องรับมาซึ่งภาระผูกพันเดิมที่กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ของ PPM มีอยูต่ ามสัญญาระหว่างผูถ้ ือ
หุ ้น (Shareholders’ Agreement) อันประกอบด้วย การสนับสนุ นทางการเงิ นในรู ปของเงิ นกู้ยืมจากผูถ้ ื อหุ ้นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น
23,621,929.47 บาท ภายใต้ (1) สัญญาเงินกูย้ ืมระหว่าง PPM กับ UBA ซึ่ งจะมีมูลค่าคงค้าง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จานวน
19,581,374.20 บาท โดยกาหนดผลตอบแทนในรู ปแบบของดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี ของต้นเงิ นดังกล่าวนับแต่วนั ที่
บริ ษทั ฯ ได้รับโอนสิ ทธิ ตามสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ ้น (Shareholders’ Agreement) เป็ นระยะเวลา 17 เดื อน ซึ่ งครบกาหนดอายุ
สัญญาในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และ (2) สัญญาเงิ นกูย้ ืมระหว่าง คุณอรสา วิมลเฉลา กับ UBA ซึ่ งมีมูลค่าคงค้าง ณ วันที่ 2
พฤษภาคม 2561 จานวน 4,040,555.27 บาท โดยกาหนดผลตอบแทนในรู ปแบบของดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี ของต้นเงิน
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ดังกล่าวนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ได้รับโอนสิ ทธิ ตามสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ (Shareholders’ Agreement) เป็ นระยะเวลา 13 เดือน ซึ่ ง
ครบกาหนดอายุสญ
ั ญาในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
อนึ่ ง กรรมการของบริ ษทั ฯ คือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา จะให้การค้ าประกันส่ วนบุคคล (Personal Guarantee) กับ
สถาบันการเงินในฐานะกรรมการบริ หารของ UBA เช่นเดียวกับ นายพลพัฒ กรรณสูต (กรรมการซึ่งเป็ นตัวแทนของ NWR) ซึ่ง
ภาระค้ าประกันดังกล่าวตามสัญญาค้ าประกันมีวงเงินรวมทั้งสิ้ นประมาณ 431 ล้านบาท และเป็ นการค้ าประกันเต็มวงเงิน ใน
กรณี ที่เกิดการผิดนัดชาระหนี้ สถาบันการเงินดังกล่าวไม่สามารถไล่เบี้ยกับผูถ้ ือหุ ้นทั้งสองฝ่ าย คือ NWR และ SE จึงไม่ถือเป็ น
ภาระผูกพันที่จะส่งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในอนาคต
และโดยที่มิได้ระบุวา่ เป็ นภาระผูกพันตามสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ (Shareholders’ Agreement) กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ อาจจะนา
กิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อรับงานโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต (ถ้ามี)บริ ษทั ฯ อาจมีภาระการเพิ่มทุนเพื่อ
รักษาสัดส่ วนการถือหุ ้นในฐานะผูถ้ ือหุ ้น UBA ทั้งนี้ เนื่ องจากการทางานเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่มีความแน่ นอนว่าในเรื่ องของ
จานวนเงิ นเพิ่มทุนที่ ตอ้ งชาระและการเพิ่มทุนจะเกิ ดขึ้นเมื่อใด ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งไม่นารายการดังกล่าวเข้ามาคานวณขนาด
รายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ในครั้งนี้ โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณานาเรื่ องดังกล่าวเข้าขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดรายการ) อีกครั้งเมื่อมีความแน่นอน

4)

รายละเอียดของสินทรัพย์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
4.1)
ข้ อมูลทัว่ ไปของ UBA
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด (UBA)
ชื่ อบริษัท
ประกอบธุรกิจให้บริ การด้านการบริ หารจัดการน้ าและน้ าเสี ยแบบครบวงจร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
123 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่
40,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 หุน้
จานวนหุ้น
10 บาท
มูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้ หุ้นละ
40,000,000 บาท
มูลค่ าหุ้นทีช่ าระแล้ ว
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4.2)

รายชื่ อผู้ถือหุ้นของ UBA
รายชื่ อ

1. บริ ษทั เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(มหาชน)
บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
นายพลพัฒ กรรณสูต
นาง วัฒนา สัมนาวงศ์
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน)
รวม

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
จานวนหุ้น
สัดส่ วน

ภายหลังการเข้ าทารายการฯ
จานวนหุ้น
สัดส่ วน

2,399,998

60.00%

2,399,998

60.00%

1,599,998
1
1
1
1

39.99%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

1,599,998

39.99%

4,000,000

100.00%

4,000,000

100.00%

4.3)
รายชื่ อคณะกรรมการบริษัท ของ UBA ณ ปัจจุบันและภายหลังการเข้ าทารายการ
รายชื่ อ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ตาแหน่ ง
ภายหลังการเข้ าทารายการฯ
1. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี
กรรมการ
1. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี
2. นายปสันน สวัสดิ์บุรี
กรรมการ
2. นายปสันน สวัสดิ์บุรี
3. นายพลพัฒ กรรณสูต
กรรมการ
3. นายพลพัฒ กรรณสูต
4. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
กรรมการ
4. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
5. นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
กรรมการ
5. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
6.นายสมชาติ สังหิ ตกุล
กรรมการ
6.นายสมชาติ สังหิ ตกุล

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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4.4) สรุปฐานะทางการเงินของUBA
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
รายจ่ายรอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวและหนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
การเงินทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนชาระแล้ว
กาไรสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31-ธ.ค.-55

31-ธ.ค.-56

31-ธ.ค.-57

31-ธ.ค.-58

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

1.32
27.30
100.03
7.41
136.06
7.22
0.69
36.75
4.57
49.22
185.29

5.84
0.06
248.73
11.36
265.99
8.56
0.55
36.86
32.93
78.90
344.88

2.54
0.06
457.67
18.49
478.76
7.34
0.70
81.47
45.69
135.21
613.97

26.32
0.06
331.05
7.68
365.10
7.86
0.43
87.48
24.00
119.77
484.88

18.63
0.06
269.39
11.51
299.59
7.95
0.22
234.95
39.73
282.85
582.44

39.38
0.06
188.34
4.57
232.34
6.38
0.15
168.65
38.60
213.79
446.13

29.62
45.39

92.07
130.51

145.75
213.75

135.68
82.90

114.80
83.80

45.20
70.20

0.70
4.19
79.90
1.29
3.42
4.71
84.62

0.97
11.35
234.90
1.79
3.38
5.17
240.07

15.50
85.00
11.82
471.82
48.34
0.95
4.21
53.50
525.32

29.06

76.53

41.84

56.00
15.48
319.11
30.75
4.52
32.19
5.18
72.64
391.75

9.64
284.77
105.42
3.37
73.18
5.35
187.32
472.09

41.64
10.57
209.45
65.78
1.95
31.55
6.66
105.94
315.39

40.00
60.67
100.67

40.00
64.81
104.81

40.00
48.65
88.65

40.00
53.12
93.12

40.00
70.35
110.35

40.00
90.74
130.74

185.29

344.88

613.97

484.88

582.44

446.13
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งบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้คา่ บริ การ
รายได้อื่น
รายได้รวม
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จา่ ยขาย
ค่าใช้จา่ ยบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายรวม
กาไรขั้นต้ น
ค่าเสื่อมราคา
ดอกเบี้ย
ภาษี
เงินปันผลจ่าย
กาไรสุ ทธิ
EBITDA
EBIT
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น (Return on Equity)
Revenue from service Growth
GP margin
EBITDA margin
อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน (EBIT margin)
อัตรากาไรสุ ทธิ (NI Margin)
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายการเงิน
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60
267.90
380.95
527.04
399.91
404.50
503.87
5.27
10.51
5.77
8.18
1.35
2.64
273.17
391.46
532.80
408.09
405.86
506.51
0.87
0.91
0.95
0.88
0.84
0.86
233.18
344.85
498.33
351.14
338.71
435.27
0.46
0.64
0.64
0.62
0.44
0.38
26.47
29.91
37.14
29.07
25.63
25.58
260.12
375.40
536.11
380.82
364.77
461.23
34.72
36.10
28.70
48.77
65.80
68.59
2.01
2.79
2.26

2.73
4.77
2.14

3.07
12.85
-

4.07
22.79
-

3.76
20.16
3.70

4.03
18.60
6.28

8.01

9.14

(16.16)

4.47

17.22

20.39

15.06
10.26

18.79
11.28

(0.24)
(16.16)

31.34
4.47

44.85
20.93

49.30
26.67

31-ธ.ค.-55
7.95%

31-ธ.ค.-56

30-ธ.ค.-57

31-ธ.ค.-58

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

12.96%
5.51%
3.76%
2.93%

8.72%
42.20%
9.48%
4.80%
2.88%
2.34%

-18.23%
38.35%
5.45%
(0.05%)
(3.03%)
(3.03%)

4.80%
(24.12%)
12.19%
7.68%
1.10%
1.10%

15.61%
1.15%
16.27%
11.05%
5.16%
4.24%

15.60%
24.56%
13.61%
9.73%
5.27%
4.03%

4.32%
1.47

2.65%
67.00

(2.63%)
0.87

0.92%
0.84

2.96%
0.70

4.57%
1.14

0.84
n.a.

2.29
n.a.

5.93
n.a.

4.21
n.a.

4.28
n.a.

2.41
n.a.

หมายเหตุ งบแสดงฐานะทางการเงินตามรายการข้ างต้ น เป็ นงบแสดงฐานะทางการเงินของ UBAทีไ่ ด้ รับการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
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5)

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
o บริ ษทั ฯ จะชาระเงินเป็ นจานวนรวมประมาณ 135,000,000 เพื่อเป็ นค่าตอบแทนให้แก่ PPM ในการเข้าซื้อหุน้ UBA
จานวน 1,599,998 หุน้ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
o บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันในการให้ความช่วยเหลื อทางการเงิ นตามสัญญาในรู ปของเงิ นกูย้ ืมจากผูถ้ ื อหุ ้นมูลค่ารวม
ทั้งสิ้ น 23,621,929.47 บาท (1) สัญญาเงิ นกูย้ ืมระหว่าง PPM กับ UBA ซึ่ งจะมีมูลค่าคงค้าง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม
2561 จานวน 19,581,374.20 บาท โดยกาหนดผลตอบแทนในรู ปแบบของดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี ของต้น
เงิ น ดัง กล่ า วนับ แต่ ว นั ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ได้รั บ โอนสิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาระหว่า งผูถ้ ื อ หุ ้น (Shareholders’ Agreement) เป็ น
ระยะเวลา 17 เดือน ซึ่ งครบกาหนดอายุสัญญาในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และ (2) สัญญาเงินกูย้ ืมระหว่าง คุณอรสา
วิมลเฉลา กับ UBA ซึ่งมีมูลค่าคงค้าง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จานวน 4,040,555.27 บาท โดยกาหนดผลตอบแทน
ในรู ปแบบของดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ได้รับโอนสิ ทธิ ตามสัญญา
ระหว่างผูถ้ ือหุน้ (Shareholders’ Agreement) เป็ นระยะเวลา 13 เดือน ซึ่งครบกาหนดอายุสญ
ั ญาในวันที่ 30 มิถุนายน
2562

6)

มูลค่ าของสินทรัพย์ ทจี่ ะมีการได้มาหรื อจาหน่ ายไป
บริ ษทั จะได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์จากการเข้าทารายการในครั้ งนี้ ในมูลค่ารวมประมาณ 135 ล้านบาท ได้แก่ หุ ้นของ UBA
จานวน 1,599,998 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว

7)

เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
ในการพิจารณามู ลค่า รายการการได้ม าซึ่ งสิ นทรั พ ย์จากการเข้า ซื้ อหุ ้น UBA บริ ษทั ฯได้กาหนดราคาหุ ้นโดยใช้วิ ธี
Discount Cash Flow โดยคานวณจากกระแสเงิ นสดในอนาคตของกิ จการ ซึ่ งเป็ นการประเมิ นกระแสเงิ นสดของกิ จการตาม
วิธีการส่ วนได้ส่วนเสี ย (Equity Method) เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของกิ จการภายใต้สมมุติฐานรายได้การเติบโตจากในปี 2561
รายได้การเติบโตประมาณ 500 ล้านบาท เป็ นรายได้การเติบโตประมาณ 950 ล้านบาทในปี 2570 ภายใต้สมมุติฐานกาไรสุ ทธิ
ประมาณ 20 – 80 ล้านบาท ซึ่ งการเติบโตดังกล่าวเกิดจากสมมุติฐานว่า UBA เป็ นกิจการเพียงรายเดียวที่มีประสบการณ์ (Track
Record) ด้านการบริ หารจัดการอุโมงค์ส่งน้ าขนาดใหญ่ของ ก.ท.ม. จึ งทาให้มีโอกาสได้รับโครงการขนาดใหญ่ตามแผนของ
ก.ท.ม. นอกจากนี้ภายใต้ความร่ วมมือระหว่าง บริ ษทั ฯซึ่งมีศกั ยภาพในการรับงานจากภาคเอกชนกับ UBA ซึ่งมีศกั ยภาพในการ
รับงานจากภาครัฐ จึงส่ งเสริ มให้เกิดโอกาสที่จะทาให้รายได้จากโครงการบริ หารจัดการน้ าเสี ยขยายตัวร้อยละ 8 – 10 ต่อปี จึงมี
ความเป็ นไปได้สูง
เมื่อดาเนินการประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธีการดังกล่าวแล้วได้มูลค่ากิจการสูงกว่ามูลค่าที่เสนอขายโดย PPM โดยภายใต้
มูลค่าที่ เสนอขายโดย PPM บริ ษทั ฯ ได้รับผลตอบแทน (Equity IRR) ประมาณร้อยละ 18-23 ซึ่ งเกิ นกว่านโยบายการลงทุนที่
บริ ษทั ฯ กาหนดที่ร้อยละ 8 – 12
อย่างไรก็ดี ในส่ วนของเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน บริ ษทั ฯได้จดั จ้างที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็ นเกี่ ยวกับมูลค่ายุติธรรมตามประกาศรายการเกี่ ยวโยงฯ ซึ่ งจะมีการจัดทารายงานความเห็ นของที่ ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
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8)

การคานวณขนาดรายการ
8.1)
การคานวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้ มาหรื อได้ มาซึ่งสินทรัพย์
การได้มาซึ่งสิ นทรัพย์จากการเข้าซื้อหุน้ UBA มีขนาดรายการสูงสุดที่คานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนตาม
ประกาศรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ รวมเท่ากับร้อยละ 39.38 ถือเป็ นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่
น้อยกว่าร้อยละ 50
เกณฑ์ การคานวณขนาดรายการ
1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ
(NTA)
2. เกณฑ์กาไรสุ ทธิ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์

สู ตรการคานวณ
NTA ของกิจการที่ทารายการ x สัดส่วนที่จาหน่ายไป / NTA ของบริ ษทั จดทะเบียน
= (130,585,586.00 x 40%) / 297,689,225.69
กาไรสุ ทธิ ของกิจการที่ทารายการ x สัดส่วนที่จาหน่ายไป / กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั จดทะเบียน
= (20,388,933.00 x 40%) / 35,921,234.03
จานวนเงินที่จ่ายหรื อได้รับตามสัดส่วน / สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั จดทะเบียน
= 135,000,000 + 23,621,929.47 / 402,790,783.10
จานวนหุ น้ ที่ออกเพื่อชาระค่าสิ นทรัพย์ / จานวนหุ น้ ที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
ไม่ สามารถคานวณได้ เนื่องจากมิได้ เป็ นการออกหลักทรั พย์ เพื่อชาระค่ าทรั พย์ สิน

ขนาดรายการ
ร้อยละ 17.55
ร้อยละ 22.70
ร้อยละ 39.38

8.2)

การคานวณขนาดรายการตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การเข้าทาธุ รกรรมการซื้ อขายหุ ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นการทารายการกับบุคคลเกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ซึ่ งมีขนาดของ
รายการมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั (NTA) จึงต้องมีการขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง โดยไม่นบั รวมผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย
และยังต้องแต่งตั้งที่ปรึ กษาการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อการทารายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาด
รายการที่เกี่ยวโยงดังนี้
การคานวณสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั (Net Tangible Asset)
NTA
= สิ นทรัพย์รวม - หนี้สินรวม - สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
= 402,790,783.10 - 103,775,026.80 - 1,326,530.61
= 297,689,225.69 บาท
ขนาดรายการ =
มูลค่าสิ่ งตอบแทน
=
158,621,929.47 =
NTA ของบริ ษทั
297,689,225.69

53.28%

9)

วิธีการชาระราคาและเงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
บริ ษทั ฯ จะชาระค่าหุน้ เป็ นเช็ค หรื อ โอนเงินผ่านระบบธนาคารในวันที่มีการชาระค่าหุน้ เพิ่มทุน หรื อวิธีการที่คู่สญ
ั ญาจะ
ตกลงกันเป็ นอย่างอื่นในภายหลัง

10)

ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะเกิดกับบริษัท
o
ขยายฐานการลงทุนในธุรกิจหลัก
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บริ ษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนต่อเนื่องในบริ ษทั อื่นที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริ หารจัดการน้ าทุกรู ปแบบ เพื่อ
เสริ มสร้างศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ (Synergy) ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
o
เพื่อลดความเสี่ ยงทางการตลาดพร้อมเปิ ดโอกาสทางการตลาดในระยะยาว
สื บเนื่องจากความเสี่ ยงหลักอย่างหนึ่งของบริ ษทั ฯ คือ การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ บริ ษทั ฯ อาจจะพิจารณาร่ วม
ลงทุนในโครงการให้บริ การด้านการบริ หารจัดการน้ ารู ปแบบต่างๆ กับคู่สญ
ั ญาที่มีความน่าเชื่อถือ ในฐานะผูจ้ ดั หาและจาหน่าย
สิ นค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาบริ หารจัดการน้ า
o
เพื่อใช้กระแสเงินสดคงเหลือให้เกิดประโยชน์กบั กิจการ เพิ่มผลตอบแทนให้ผถู ้ ือหุน้
ณ ปั จจุบนั บริ ษทั มีกระแสเงินสดเหลือมากพอที่จะเข้าลงทุนใน UBA บริ ษทั ฯ จึงพิจารณาจะเข้าลงทุนใน UBA
สร้างการเติบโตทางธุรกิจ สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้ในอนาคต

11)

แหล่ งทีม่ าของเงินลงทุนในการเข้ าทารายการ
การเข้าซื้อหุน้ ของ UBA ร้อยละ 40 จาก PPM ในมูลค่ารวมประมาณ 135,000,000 บาทและให้การสนับสนุนทางการเงิน
จานวน 23,621,929.47 บาท รวมทั้งสิ้น 158,621,929.47 บาทนั้น บริ ษทั ฯ มีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทารายการมาจาก กระแส
เงินสดคงเหลือที่ฝากประจา 3 เดือนไว้ที่ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) จานวนทั้งสิ้น 189,077,000 บาท ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์
2561 ภายใต้อตั ราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 1.40 ต่อปี

12)

เงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญ (“เงื่อนไขบังคับก่ อน”) ดังต่อไปนี้
(1)
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ UBA
(2)
บริ ษทั ฯ ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ให้เข้าทาธุรกรรมการชื้อขายหุน้
(3)
ผูข้ ายได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Written Consent) จากผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ของ UBA คื อ บริ ษทั
เนาวรัตน์พฒั นาการ จากัด (มหาชน) (NWR) ให้เปลี่ยนผูถ้ ือหุ ้นเป็ นบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งโอนสิ ทธิ ตามสัญญา
ระหว่างผูถ้ ือหุน้ (Shareholders’ Agreement) ให้แก่บริ ษทั ฯ
(4)
กิ จการได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Written Consent) จากเจ้าหนี้ สถาบันการเงิ น และ/หรื อ
คู่สัญญาอื่นใดตามภาระผูกพันของสัญญาที่ระบุเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ ้นของกิจการ กรณี ที่สัญญา
ดังกล่าวที่มีขอ้ กาหนดเรื่ องการห้ามโอนหุน้ UBA (ถ้ามี)
(5)
จดหมาย หรื อคารับรองอื่นใดจากบริ ษทั สยามราชธานี จากัด ผูถ้ ือหุน้ เดิมของ UBA ซึ่ ง เ ป็ น ผู ้ โ อ น หุ ้ น
จานวน 1,599,998 หุน้ ซึ่งเป็ นหุน้ ทั้งหมดที่ถืออยูใ่ น UBA ให้แก่ PPM และบริ ษทั สยามราชธานี จากัด ไม่มี
สถานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน UBA อีกต่อไป เพื่อเป็ นการยืนยันว่า บริ ษทั สยามราชธานี จากัด ได้โอนหุ ้นของตน
จานวนดังกล่าวให้แก่ PPM อย่างถูกต้องสมบูรณ์
(6)
ไม่มีการดาเนินการทางกฎหมาย การฟ้องคดี หรื อการดาเนินการใดๆ โดยหน่วยงานราชการ หรื อบุคคลใดๆ
เพื่อขอยุติการทาธุรกรรมการซื้อขายหุน้
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13)

ลักษณะและขอบเขตของส่ วนได้ เสียของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันในการตกลงเข้ าทารายการในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
นางสาวอรสา วิมลเฉลา นายเกริ ก ลีเกษม และ นายสิ ทธิ ชยั ลีเกษม ถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ รวมกันอยูร่ ้อยละ 60.25 ของหุ ้นที่ออก
และจาหน่ายแล้วทั้งหมด จึงจัดเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ และถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (รวมเรี ยกว่า “บุคคลเกี่ยวโยง
ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน นางสาวอรสา วิมลเฉลา นายเกริ ก ลีเกษม และนายสิ ทธิ ชยั ลีเกษม จึงไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ในวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุน้

14)

กรรมการทีม่ สี ่ วนได้ เสีย
นางสาวอรสา วิมลเฉลา และ นายสิ ทธิ ชยั ลีเกษม กรรมการที่มีส่วนได้เสี ย และเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ได้เข้าร่ วม
ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั สาหรับรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวข้างต้น

15)

ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับการตกลงเข้ าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมการซื้ อขายหุ ้นตามรายละเอียดข้างต้นเป็ นการได้มาซึ่ง
สิ นทรัพย์ที่เอื้อประโยชน์กบั ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ เพื่อทาให้สามารถเพิ่มช่องทางการขาย ต่อยอดงานของบริ ษทั ฯ และทาให้
ธุ รกิ จเจริ ญเติบโตอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มผลกาไรและผลตอบแทนให้กบั บริ ษทั ฯ รวมถึงช่วยเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ฯ
สามารถขยายการลงทุนประเภทอื่นๆ ได้ต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ การทารายการดังกล่าวจะทาให้บริ ษทั ฯ สามารถขยายโอกาสทางการตลาดในการเข้าไปร่ วมทุนกับธุรกิจที่
มี การดาเนิ นงานในสายงานที่ มีความสัมพัน ธ์กัน และเกื้ อหนุ นกันได้ โดยบริ ษทั ฯ จะเลื อกลงทุ นกับธุ รกิ จที่ มีโอกาสทาง
การตลาดที่ดี มีอตั ราการเติบโตอย่างสม่าเสมอ และเป็ นประเภทธุรกิจที่บริ ษทั ฯ ที่บริ ษทั ฯมีความเชี่ยวชาญ
แต่ท้ งั นี้ คณะกรรมการอิสระและกรรมการผูไ้ ม่มีส่วนได้เสี ย มีความเห็นร่ วมกันว่า ผูข้ ายจะต้องนาส่ งจดหมายหรื อคา
รับรองอื่นใดจากบริ ษทั สยามราชธานี จากัด ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของ UBA ซึ่ งเป็ นผูโ้ อนหุน้ จานวน 1,599,998 หุ ้นซึ่ งเป็ นหุน้ ทั้งหมดที่
ถืออยูใ่ น UBA ให้แก่ PPM และบริ ษทั สยามราชธานี จากัด ไม่มีสถานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใน UBA อีกต่อไป เพื่อเป็ นการยืนยันว่า
บริ ษทั สยามราชธานี จากัด ได้โอนหุน้ ของตนจานวนดังกล่าวให้แก่ PPM อย่างถูกต้องสมบูรณ์ รวมถึงจะต้องมีจดหมายหรื อคา
รับรองอื่นใดจากผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ UBA คือ บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จากัด (มหาชน) (NWR) ที่ยินยอมให้เปลี่ยนแปลงผูถ้ ือ
หุ ้นเดิมมาเป็ นบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งโอนสิ ทธิ ตามสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ ้น (Shareholders’ Agreement) ให้แก่บริ ษทั ฯ ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่คณะกรรมการของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2561 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการทารายการซื้อขายหุน้ สามัญในบริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด จากบริ ษทั พีพีเอ็มเอ็น
จิเนียริ่ ง จากัด เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

16)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่ านหรื อกรรมการบริษัททีแ่ ตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท
ไม่มีกรรมการหรื อกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
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17)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯทีม่ ตี ่ อสารสนเทศในเอกสารทีส่ ่ งให้ ผ้ถู ือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นผูร้ ับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศนี้ ในการนี้ กรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
บริ ษทั ฯ ได้แก่ นายแสงแพชร ตันทะอธิ พานิ ช ได้ตรวจทานข้อมูลในสารสนเทศนี้ แล้วอย่างระมัดระวัง และขอรับรองว่าไม่มี
ข้อความอันเป็ นเท็จ และไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งจาเป็ นต้องระบุไว้ในสารสนเทศนี้ ตลอดจนไม่มี
ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแต่อย่างใด
18)

รายการความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระในการทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
-ไม่มี-

19) ข้ อมูลของบริษัทและการดาเนินธุรกิจโดยสรุป
19.1) ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริ ษทั สยามอี สต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) (เดิ มชื่ อ “บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จากัด”) จด
ทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 2 ล้านบาท มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดหาและจาหน่ายสิ นค้า
อุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มที่ ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งานทั้งน้ า ของเหลว ของหนื ด และ
อุปกรณ์ที่เกี่ ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วย
บริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและรับรู ้ถึงความต้องการสิ นค้าและบริ การอื่นๆ ที่สาคัญในโรงงานอุตสาหกรรม บริ ษทั ฯ จึง
เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจโดยเพิ่มการจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมอีก 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม รวมถึงงานบริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความต้องการ
ที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สิ นค้าอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ยงั คงเป็ นสิ นค้าหลักที่บริ ษทั ฯ จัดหาและ
จาหน่ายมาจนถึงทุกวันนี้
จุดเริ่ มต้นของบริ ษทั ฯ เริ่ มจากในปี 2527 ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริ ษทั เอ็นจิเนี ยริ่ ง โปรดักส์ จากัด (“เอ็นจิเนี ยริ่ ง โปร
ดักส์”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ การด้านวิศวกรรมออกแบบและจาหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรม
ที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม และเนื่ องด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจส่ งผลให้เกิดการลงทุนอย่างมากตามแนวทางของ
ภาครัฐในโครงการอีสเทิร์นซี บอร์ ด (Eastern Seaboard) ในภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่ งถือเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ของการ
ขนส่ งและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตนิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทาให้โรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มจานวนขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยเหตุน้ ี ในปี 2536 ผูบ้ ริ หารจึงได้แยกการดาเนิ นธุรกิจจาก เอ็นจิ
เนียริ่ ง โปรดักส์ และจัดตั้งบริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรม
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มที่ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งานทั้งน้ า ของเหลว ของหนืด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้ งั อยูใ่ นนิ คมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด
ระยองและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกของประเทศไทย จากการที่บริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ทาให้
บริ ษทั ฯรับรู ้ถึงความต้องการในสิ นค้าและบริ การในส่ วนอื่นๆ ที่ สาคัญในโรงงานอุตสาหกรรม บริ ษทั ฯจึงเพิ่มการจัดหาและ
จาหน่ ายสิ นค้าไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม รวมถึงงาน
บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรม
ด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่มผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที่ มุ่งขยายการจัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าอุตสาหกรรมและการบริ การให้
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ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมทัว่ ประเทศ ในปี 2552 บริ ษทั ฯได้เปิ ดสานักงานกรุ งเทพฯ และเพิ่มทีมงานวิศวกรฝ่ าย
ขาย เพื่อนาเสนอและจาหน่ ายสิ นค้าอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุม
ในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล และภูมิภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย รวมถึงโอกาสในการจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมไปยังลูกค้าใน
ต่างประเทศ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้แนวคิด “Solutions Excellence” กล่าวคือ บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั หาและจาหน่ ายสิ นค้า
อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดสรรสิ นค้าคุณภาพ นาเสนอทางเลือกและนวัตกรรมใหม่ บริ การด้วยความจริ งใจ เพื่อ
สร้าง ความพึงพอใจสูงสุ ดให้กบั ลูกค้า รวมถึงการให้บริ การด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าอุตสาหกรรม การให้บริ การหลัง
การขาย และการให้บริ การซ่อมบารุ ง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานและเพิ่มอายุการใช้งานของสิ นค้าให้มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่
18 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่ อบริ ษทั ใหม่เป็ นบริ ษทั สยามอี สต์
โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 120,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 240,000,000 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท และทุนที่ชาระแล้วจานวน 90, 000,000 บาท สาหรับหุน้ สามัญที่เหลืออีกจานวน 60,000,000 หุน้ บริ ษทั
ฯ ออกไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริ ษทั จากเดิ ม 90,000,0000 บาท เป็ น 120,000,000 บาท บริ ษทั ฯได้
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 60,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทัว่ ไป ( Initial Public Offering) ในราคาใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญหุน้ ละ 2.45 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 147,000,000 บาท และเริ่ มการ
ดาเนินการซื้อขายเป็ นครั้งแรก ( First Trading Day) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
19.2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมและให้บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่
• กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม (Pumping System Technology Division)
• กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ (Process and Piping Solution Division)
• กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม (Innovative Material Division)
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริ การ (Service Business) เริ่ มก่อตั้งตั้งแต่ มกราคม 2560 เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต
และบริ การครบวงจรโดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระบบปั๊ม (Pumping System Technology Division)
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายปั๊ มสู บส่ งน้ าและของเหลวที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสู ง
และโครงการน้ าของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1) ปั๊ มประเภทหมุนเหวี่ยง (Centrifugal Pump) เป็ นปั๊ มที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ปั๊ ม
ประเภทนี้เหมาะสาหรับของเหลวใสและมีความหนืดต่า ส่วนใหญ่ใช้ในระบบสาธารณูปโภคและกระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรม ปั๊ มประเภทหมุนเหวีย่ งที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่าย ได้แก่ ปั๊ ม Horizontal End Suction ปั๊ ม Vertical In-Line Multi
Stage ปั๊ ม Immersible ปั๊ ม Vertical Turbine ปั๊ ม Submersible ปั๊ ม Horizontal Split Case ปั๊ ม Axial Flow
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2) ปั๊ มประเภทแทนที่บวก (Positive Displacement Pump) เป็ นปั๊ มที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่ ง ปั๊ มประเภทนี้ เหมาะสาหรับของเหลวที่ มีความหนื ดสู ง ส่ วนใหญ่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊ ม
ประเภทแทนที่ บวกที่ บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ าย ได้แก่ ปั๊ ม Screw ปั๊ ม Piston ปั๊ ม Peristaltic ปั๊ ม Air Operated Double
Diaphragm ปั๊ ม Diaphragm Metering นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่
เครื่ องอัดก๊าซ Liquid Ringและเครื่ องอัดก๊าซ Centrifugal
กลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ (Process and Piping Solution Division)
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้
1) อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ได้แก่
• อุปกรณ์เพื่อการคัดแยกวัสดุ ได้แก่ สเตรนเนอร์ ฟิ ลเตอร์ เครื่ องเหวี่ยงแยกตะกอน และเครื่ องดั ก
ละอองน้ า
• วัสดุเพื่อการดูดซึม ได้แก่ สารดูดความชื้น และตัวรองสารเร่ งการทาปฏิกิริยา
• อุปกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสาร
• ระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการเผาไหม้และความร้อน
• ระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการบาบัดมลพิษทางอากาศ
2) ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
• ระบบท่อและข้อต่อ
• แท็งก์พลาสติก
• อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน ได้แก่ วาล์วหายใจ และลิ้นแตกระบายความดัน
• ระบบป้ องกันและระงับการระเบิด ได้แก่ แผนแตกระบายความดัน อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดแบบ
ไร้เปลวไฟ วาล์วตัดตอน และสเปรย์ระงับประกายไฟ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ วสั ดุนวัตกรรม (Innovative Material Division)
บริ ษ ัท ฯ จัด หาและจาหน่ า ยวัส ดุ สิ้น เปลื องที่ ใช้ในกระบวนการผลิ ตและงานซ่ อ มบารุ งในโรงงานอุ ตสาหกรรม
รายละเอียดดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์กาว ได้แก่ กาวไซยาโนอะคริ เลต กาวอะนาโรบิค และกาวอีพอ๊ กซี่
2) วัสดุยาแนว ได้แก่ ซิลิโคนยาแนว อะครี ลิคยาแนว และโพลียรู ิ เทนยาแนว
3) วัสดุเคลือบผิวได้แก่ น้ ายาเคลือบผิว และน้ ายากันสนิม
4) ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• อุปกรณ์อาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม ได้แก่ กระดาษทาความสะอาดงานอุตสาหกรรม และน้ ายา
ความสะอาด
• อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ แว่นตา ถุงมือ และชุดป้ องกันร่ างกาย
• อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ผ้ากันไฟ การ์ ดป้ องกันสารเคมี กระจก
ทนความร้อน ฉนวนยางหุม้ วัสดุ อุปกรณ์ซ่อมท่อรั่วฉุกเฉิ น และใบตัด-ใบเจียร์
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ ธุรกิจงานบริการ (Service Business)
1) งานเคลือบพื้นผิว (Coating)
บริ ษทั ฯ ให้บริ การงานเคลือบพื้นผิวสาหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้ องกันการกัดกร่ อนของสารเคมีที่มี
สภาพเป็ นกรดหรื อด่ างและเพิ่มความทนทานต่อแรงกระแทกและแรงเสี ยดสี รวมถึ งงานซ่ อมแซมพื้นผิวที่ ชารุ ด เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพใน การทางานและเพิ่มอายุการใช้งาน โดยมีทีมงานวิศวกรให้บริ การเคลือบพื้นผิวเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่โรงงาน
ของลูกค้า หรื อเคลื่อนย้ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์มาดาเนินการเคลือบพื้นผิวที่บริ เวณพื้นที่ของบริ ษทั ฯ
2) งานตัดเย็บฉนวนหุม้ (Removable Insulation Jacket)
บริ ษทั ฯ ให้บริ การออกแบบและตัดเย็บฉนวนหุ ้มเครื่ องจักรและอุ ปกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันการ
สู ญเสี ยความร้อน ความเย็น หรื อลดระดับเสี ยงรบกวนที่เกิ ดจากการทางาน โดยบริ ษทั ฯ จะสอบถามความต้องการของลูกค้า
คัดเลือกวัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บที่เหมาะสม และตัดเย็บฉนวนหุม้ ตามความต้องการ โดยฉนวนหุม้ มีคุณสมบัติในการกันน้ าทนต่อ
อุณหภูมิสูงและสารเคมีที่อาจเป็ นอันตรายต่อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ โดยฉนวนหุม้ สามารถถอดออกจากเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เพื่อทาความสะอาด ซ่อมบารุ งและนากลับมาห่อหุม้ ใหม่ได้
3) งานติดตั้งระบบท่อน้ าท่อลม (Piping Installation)
บริ ษทั ฯ ให้บริ การรื้ อถอน ประกอบ ติดตั้ง และทดสอบระบบท่าน้ าท่อลม เพื่อทดแทนระบบท่อเดิ มที่ มี
ปั ญหาสนิ มในตัวท่อ ท่อรั่ว โดยเลือกใช้ท่อวัสดุที่แตกต่างจากท่อเหล็กทัว่ ไป อาทิเช่น ท่อเหล็กบุภายในด้วยพลาสติก PE, ท่อ
PP-R เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ที่สามารถใช้งานได้ทนทาน โดยปราศจากปั ญหาสนิม ท่อรั่ว ท่อแตกอีกต่อไป
4) งานบริ การเกี่ยวกับระบบปั๊ ม (Pump Services)
บริ ษทั ฯ มี ทีมงานวิศวกรผูช้ านาญงาน และมี ฐานลูกค้าที่ ใช้ตราสิ นค้าของบริ ษทั ฯ จานวนมากจึ งพร้อม
ให้บริ การตรวจเช็คและซ่ อมแซม (Check Repair) รวมถึงงานติดตั้งปั๊ มใหม่ เพื่อทดแทนปั๊ มเก่าที่ชารุ ดเสี ยหาย หรื อใช้งานมา
ยาวนานมากกว่า 10 ปี และยังครอบคลุมถึงงานตรวจสอบซ่อมบารุ งเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance) ให้กบั ระบบปั๊ มตรา
สิ นค้าที่จาหน่ายอยู่ นอกจากนี้ยงั มีงานบริ การตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานของปั๊ ม พร้อมรายงานว่ามีความเหมาะสมหรื อ
ควรต้องปรับปรุ งเพื่อใช้งานปั๊ มให้มีประสิ ทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายมากยิง่ ขึ้น
19.3) แนวโน้ มธุรกิจ
บริ ษทั ได้มีการกาหนดทิศทางและกลยุทธ์และเป้ าหมายในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ดังนี้
• เป้ าหมายในการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาด
โดยบริ ษทั ฯมีการวางเป้ าหมายในการเพิ่มยอดขายและส่ วนแบ่งตลาด โดยมุ่นเน้นและปรับกลยุทธ์ต่างๆของ
บริ ษทั เพื่อรักษาความปลอดภัยในคาสั่งซื้ อของแต่ละโปรเจค การพัฒนาและสร้างฐานธุรกิจให้บริ การให้เติบโตอย่าง
รวมเร็ ว รวมถึงเพิ่มช่องทางการจาหน่ ายไปทัว่ ทุกภูมิภาคในประเทศไทย และในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (ECC)
• เป้ าหมายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯมีเป้ าหมายในการส่ งเสริ มพัฒนาบุคลากรทุกระดับตาแหน่งงานและสายงานอย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ
ทั้งในด้านความรู ้ ทักษะ การให้บริ การ รวมถึงมีการปรับปรุ งทบทวนเรื่ องผลตอบแทน หน้าที่ รับผิดชอบและแนว
ทางการเติบโตของบุคลากรของบริ ษทั
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• เป้ าหมายด้านการตลาด
บริ ษทั ฯมี นโยบายในการปรั บปรุ งฐานข้อมูลของบริ ษทั ฯ และระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่างๆ และ
เครื่ องมือในการจาหน่ายต่างๆ ให้มีความพร้อมและทันสมัยเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่ดี บริ ษทั ฯมีแผนในการ
เสริ มสร้างและรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า พร้อมทั้งสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ในการอนาคต
19.4)

คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561
รายชื่ อคณะกรรมการ
ตาแหน่ ง
1. นายธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
กรรมการ
3. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
กรรมการ
4. นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
กรรมการ
5. นายวิชยั ไม้แก่นสาร
กรรมการ
6. นางจันทร์จิรา สมัครไทย
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

19.5)

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561
รายชื่ อผู้บริหาร
ตาแหน่ ง
1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
กรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายวิชยั ไม้แก่นสาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
4. นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุน
5. นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่ งเรื องยศ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม
6. นางมาลี อินทร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
7. นายกิตติพนั ธุ์ เชื้อทอง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
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19.6)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก อ้ างอิงรายชื่ อของบริ ษัทฯ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่ อวันที่ 9 มีนาคม
2561
ลาดับ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
จานวนหุน้ ที่ถือ
ร้อยละ
1.
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
95,646,400
39.583
2.
นายเกริ ก ลีเกษม
48,950,000
20.396
3.
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
25,780,000
10.742
4.
นางกฤติกา พัววิไล
8,500,000
3.542
5.
นายณัฐพล อึ้งมณี ประเสริ ฐ
2,770,000
1.154
6.
นายอนุรักษ์ บุญแสวง
1,334,000
0.556
7.
นายวินิจ หงนิพนธ์
1,320,000
0.550
8.
นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์
1,150,000
0.479
9.
นายวิทยา กิตติธาดากุล
960,000
0.400
10.
นายไชยยศ ยศศักดา
900,000
0.375

19.7)

สรุปงบการเงินของบริษัท
สรุ ปงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ ในระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่านมา และสาหรั บปี ปั จจุ บันจนถึ งไตรมาสล่าสุ ด พร้ อ มทั้ง
คาอธิ บายและวิเคราะห์ทางการเงินและผลการดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมาและปี ปั จจุบนั จนถึงไตรมาสล่าสุ ด ตลอดจนปั จจัยความ
เสี่ ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกาไรของบริ ษทั
19.7.1) ตารางสรุ ปแสดงฐานการเงินตามงบการเงินของบริ ษัท สยามอีสต์ โซลู ชั่น จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 -2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงินรวม

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

94.32

41.44

97.79

42.89

เงินลงทุนชัว่ คราว

95.89

23.81

147.00

36.50

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น

93.34

41.01

86.24

37.82

76.12

18.90

สิ นค้าคงเหลือ

17.39

7.64

18.27

8.01

25.15

6.24

205.05

90.09

202.30

88.73

344.16

85.44

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงินรวม

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

8.48

3.73

12.36

5.42

8.80

2.18

อาคารและอุปกรณ์

4.91

2.16

4.85

2.13

4.99

1.24

สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว

8.00

3.51

7.60

3.33

43.50

10.80

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

0.74

0.33

0.87

0.38

1.33

0.33

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

0.42

0.19

0.01

0.01

0.01

0.00

22.55

9.91

25.69

11.27

58.63

14.56

227.60

100.00

227.99

100.00

402.79

100.00

106.73

46.89

80.06

35.11

96.20

23.88

0.71

0.31

0.34

0.15

0.33

0.08

107.44

47.21

80.40

35.27

96.53

23.97

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

0.67

0.30

0.33

0.15

0.00

0.00

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

3.70

1.63

4.67

2.05

7.24

1.80

4.38

1.92

5.00

2.19

7.24

1.80

111.82

49.13

85.40

37.46

103.78

25.76

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่วนของหนี้ สินที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ ละ

0.50 บาท

120.00

120.00

หุ้นสามัญ 900,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ

100.00 บาท
หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100.00 บาท

90.00
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงินรวม

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ ละ

0.50 บาท

120.00

29.79

หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ ละ

0.50 บาท

90.00

39.48

หุ้นสามัญ 900,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ

100.00 บาท
หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100.00 บาท

90.00

39.54

10.12

4.45

10.12

4.44

121.00

30.04

1.97

0.86

3.31

1.45

5.10

1.27

13.69

6.02

39.16

17.18

52.91

13.14

115.78

50.87

142.59

62.54

299.02

74.24

ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

227.60
100.00
227.99
100.00
402.79
100.00
19.7.2) ตารางสรุ ปงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามงบการเงินของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 -2560
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ล้านบาท
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้ น

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

410.82

100

426.65

100

403.18

100

(308.90)

75.19

(318.28)

74.60

(282.85)

70.16

101.91

24.81

108.37

25.40

120.33

29.84
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

10.61

2.58

7.66

1.80

กาไรก่อนค่าใช้ จ่าย

112.52

27.39

116.03

27.20

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(40.20)

9.79

(40.31)

9.45

(43.21)

10.72

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(32.78)

7.98

(41.66)

9.76

(41.37)

10.26

รวมค่าใช้ จ่าย

(72.98)

17.77

(81.97)

19.21

(84.58)

20.98

กาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

39.54

9.62

34.06

7.98

ต้นทุนทางการเงิน

(0.10)

0.03

(0.06)

0.01

(0.03)

0.01

กาไรก่อนภาษีเงินได้

39.43

9.60

34.00

7.97

45.34

11.24

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(8.37)

2.04

(7.20)

1.69

(9.41)

2.34

กาไรสาหรับปี

31.06

7.56

26.81

6.28

35.92

8.91

รายได้อื่น

กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัด
ประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนใน
ภายหลัง
รวมรายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี -สุทธิจาก
ภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

9.62

2.39
0.00

0.00

0.00

0.00

(1.47)

0.00

0.00

0.29

0.00

0.00

(1.18)

0.00

0.00

(1.18)

31.06

26.81

34.74

0.00

0.00

0.00

13.26

180.00

233.59

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยวงน้ าหนัก (ล้าน
หุ้น)
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19.7.3) คาอธิบายการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2558 -2560
• รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริ การของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ ม กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ก ารจัด การกระบวนการผลิ ต และระบบท่ อ กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ว สั ดุ น วัต กรรม (Innovative
Material และการให้บริ การธุรกิจงานบริ การ ด้านงานเคลือบพื้นผิว งานตัดเย็บฉนวนหุม้ งานติดตั้งระบบท่าน้ าท่อลม
และระบบปั๊ ม สาหรับปี 2558 – 2560 บริ ษทั ฯมีรายได้จากการขายและบริ การ จานวน 410.82 ล้านบาท 426.65 ล้าน
บาท และ 403.18 ล้านบาท ตามลาดับ
จากสภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายในปี 2559 ทาให้รายได้จากการขายและบริ การของบริ ษทั ฯเพิ่มขึ้นเท่ากับ
15.83 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.85 จากปี 2558 เนื่ องมาจากการจาหน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั ฯที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายได้มากขึ้น จึ งส่ งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริ การในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ มจานวน 6.65 ล้านบาท และมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อเพิ่มขึ้นจาก
ปี ก่อนหน้าจานวน 11.70 ล้านบาท
ในปี 2560 บริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การของบริ ษทั ฯลดลงเท่ากับ 23.47 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ
5.50 จากปี 2559 เนื่องจากรายได้จากการขายและบริ การในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มลดลงจานวน 29.29
ล้านบาทหรื อลดลงร้อยละ 32.47 และมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อเพิ่มขึ้นจาก
ปี ก่อนหน้าจานวน 9.98 หรื อลดลงร้อยละ 4.27 ล้านบาท จากรายได้จากการขายหรื อบริ การทั้งหมดจานวน 403.18
ล้านบาทในปี 2560 อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจาก บริ ษทั ฯไม่มีงานที่เป็ นโครงการขนาดใหญ่ โดยลูกค้าอุตสาหรกรรม
หลักไม่มีการลงทุนโครงการใหญ่ใน จึงส่งผลให้รายได้จากการขายและบริ การในปี 2560 ลดลง
• ต้ นทุนการขายและบริการ
สาหรับปี 2558 – 2560 บริ ษทั ฯมีตน้ ทุนการขายและบริ การ จานวน 308.90 ล้านบาท 318.28 ล้านบาท และ
282.85 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2559 ต้นทุนขายและบริ การเพิ่มขึ้น จานวน 9.38 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.04 จากปี 2558 จานวน
อันเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนตามรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มที่ จานวน 131.32 ซึ่ ง
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 11.14 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.27 และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การ
จัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อจานวน 87.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 1.60 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.86 ซึ่ งสอดคล้องกับรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจาก
สาเหตุหลักคือ บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าในงานที่มีมูลค่าสู งให้กบั ลูกค้ารายสาคัญที่มีชื่อเสี ยงที่เป็ นโรงงาน
อุตสาหกรรมและผูร้ ับเหมาตามความต้องการของลูกค้า และเนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้จดั หาและจาหน่ ายสิ นค้าประเภท
ชิ้นส่วนและอะไหล่ ที่ใช้ในงานซ่อมบารุ งและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรมเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งเมื่อลูกค้าติดตั้งอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตภายใต้ตราสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ จาหน่าย
แล้ว หากต้องการซ่ อมบารุ งหรื อเปลี่ ยนชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์ ใดๆ ลูกค้าต้องเปลี่ ยนชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์ น้ ันๆ ให้
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สอดคล้องกับอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่ ติดตั้งอยู่ ซึ่ งส่ วนใหญ่จาเป็ นต้องใช้ชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ในตราสิ นค้า
เดี ยวกันกับอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตนั้นๆ จึ งทาให้ตน้ ทุนของบริ ษทั ฯ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตและ
ระบบท่อปรับสูงขึ้น
ในปี 2560 ต้นทุนและบริ การลดลง จานวน 35.43 หรื อลดลงร้อยละ 11.13 จากปี 2559 จานวน อันเป็ นผลมา
จากการลดลงของต้นทุ นจากกลุ่มผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มจานวน 100.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559
จานวน 30.72 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 23.40 และการลดลงของต้นทุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการ
ผลิ ตและระบบท่ อจานวน 72.05 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จานวน 15.38 ล้านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 17.59 ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ รายได้จ ากกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ก ารจัด การกระบวนการผลิ ต และระบบท่ อ ที่ ล ดลง เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯมี
ความสามารถในการประมาณการต้นทุนได้มากขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการนาเข้าสามารถเลือกวิธีการขนส่ งสิ นค้าที่
ประหยัดเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ตน้ ทุนในปี 2560 ลดลง
• ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหารงาน
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 -2560 มีจานวน 40.20 ล้านบาท 40.31 ล้านบาท 43.21 ล้านบาท
ตามลาดับ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง และค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็ นต้น
ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 0.11 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
0.27 และ ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 2.9 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
7.19 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นตามรายได้จาก
การขายและบริ การที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 -2560 มีจานวน 32.78 ล้านบาท 41.66 ล้านบาท 41.37 ล้าน
บาท ตามลาดับ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่ อมราคา ค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้น
ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 8.88 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
27.09 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริ หารอย่างมีนยั สาคัญมีสาเหตุหลักจาก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลา
ในงวดนี้ ได้แก่ ค่าที่ปรึ กษาเพื่อเตรี ยมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจานวนรวม 4.78 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจากการเพิ่มจานวนบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเพิ่มขึ้นจานวน 3.20 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายที่ เริ่ มรั บรู ้ ต้ งั แต่เดื อนมกราคม 2559 เป็ นต้นไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเช่ าที่ ดินเพื่อเป็ นที่ ต้ งั อาคาร
สานักงานและอาคารคลังสิ นค้าที่จงั หวัดระยองจานวน 0.72 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั 0.73 ล้านบาท
และการตั้งสารองหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ที่คาดว่าจะไม่สามารถเก็บเงินได้ตามนโยบายการตั้งสารองหนี้ สงสัยจะ
สู ญของบริ ษทั ฯ จานวน 1.08 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาและปรับปรุ งอาคารสานักงานที่จงั หวัดระยอง
จานวน 0.75 ล้านบาท
ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั ฯ ลดลงจากปี 2559 จานวน 0.29 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ
0.70 เนื่ องจากบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเป็ นนับสาคัญ ได้แก่ ค่าฝึ กอบรม และค่าใช้จ่ายในการเข้าตลากหลักทรัพย์ที่
ลดลง จึงทาให้ค่าใช้จา้ ในการบริ หารของบริ ษทั ฯลดลง
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• ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมระยะสั้นและสัญญาเช่าการเงิน ในปี 2558
– 2560 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินจานวน 0.10 ล้า นบาท 0.06 ล้านบาท และ 0.03 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อย
ละ 0.03 ร้อยละ 0.01 และร้อยละ 0.01 ของรายได้รวม ตามลาดับ
• กาไรสุ ทธิ
ในปี 2558 – 2560 บริ ษ ัท ฯ มี ก าไรสุ ท ธิ จ านวน 31.06 ล้า นบาท 26.81 ล้า นบาท และ 34.74 ล้า นบาท
ตามลาดับ
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 26.81 ล้านบาท ลดลงจานวน 4.25 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 13.68
การลดลงอย่างมีนยั สาคัญ เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ได้แก่ ค่าที่ปรึ กษาเพื่อเตรี ยมตัว
เข้า จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย ค่ า ใช้จ่ า ยเกี่ ย วกับพนัก งาน ค่ า เช่ า ที่ ดิ นเพื่ อ เป็ นที่ ต้ งั อาคาร
สานักงานและอาคารคลังสิ นค้าที่จงั หวัดระยอง และการตั้งสารองหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้
ส่งผลให้กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิลดลง
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มี กาไรสุ ทธิ จานวน 34.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2559 จานวน 7.93 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.58 การเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีความสามารถในการทากาไรขั้นต้นเพิ่มมากขึ้น
ของฝ่ ายขาย ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
และ กลุ่มธุรกิจใหม่ คือ กลุ่มธุรกิจงานบริ การ นอกจากนี้ ยงั มีรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ และ
รายได้ค่ า ปรั บ ที่ ไ ด้รั บ คื น จาก SUPPLIER จากการด าเนิ น งานที่ ผ่า นมาในปี 2560 บริ ษ ัท ฯมี ก ารด าเนิ น การเพิ่ ม
ความสามารถในการทากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
และ ระบบปั๊ ม รวมถึงกลุ่มงานบริ การ จึงส่งผลให้บริ ษทั มีกาไรสุทธิสาหรับปี 2560 เพิ่มสูงขึ้นจากปี ก่อนหน้า
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2559 และ 2560
บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 -2560 จานวน 227.60 ล้านบาท 227.99 ล้านบาท 402.79
ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งมีส่วนประกอบของสิ นทรัพย์ที่สาคัญ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้า
และลูกหนี้อื่น สิ นค้าคงเหลือ อาคารและอุปกรณ์ และเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน เป็ นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ในปี 2559 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 227.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จานวน 0.39 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
0.17 เทียบกับสิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อันเป็ นผลมาจากการที่บริ ษทั ฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดจานวน 97.79 ล้านบาท และ มีสินค้าคงเหลือที่เป็ นสิ นค้าที่สงั่ ซื้อมาจัดเก็บในคลังสิ นค้าเพื่อรอจาหน่ายให้แก่ลูกค้า
หรื อสิ นค้าที่พกั รอในคลังสิ นค้าเพื่อรอการส่งมอบจานวน 18.27 ล้านบาท และเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเป็ นเงิน
ฝากธนาคารที่นาไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อจานวน 12.36 ล้านบาท ซึ่งเป็ นจานวนที่เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
ในปี 2560 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 402.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จานวน 174.8 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
76.67 เที ยบกับสิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อันเป็ นผลมาจากการปรับตัวสู งขึ้นของสิ นค้าคงเหลือและ
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สิ นค้าระหว่างทางจานวน 25.15 ล้านบาท อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร เครื่ องใช้
สานักงาน เครื่ องมือและอุปกรณ์ ตูค้ อนเทรนเนอร์ และยานพาหนะเพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 4.99 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ ได้
ทาสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นที่ต้ งั ของอาคารสานักงานจังหวัดระยองเป็ นเวลา 20 ปี อันเป็ นสิ นทรัพย์
บนพื้นที่เช่าระยะยาวเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานระยะยาวจานวน 43.50 ล้านบาท จึงส่ งผล
ให้สินทรัพย์รวมในปี 2560 มีอตั ราเพิ่มสูงขึ้น
บริ ษทั ฯมีหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2558 -2560 จานวน 111.82 ล้านบาท 85.40 ล้านบาท 103.78 ล้านบาท
ตามลาดับ ซึ่ งมีส่วนประกอบของหนี้สินที่สาคัญได้แก่ เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น ส่ วนของหนี้ สินที่ถึงกาหนดชาระ
หนี้สินตามสัญญาการเช่า ภาระผูกพันประโยชน์พนักงาน เป็ นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ในปี 2559 บริ ษทั ฯมีหนี้ สินรวมเท่ากับ 85.40.ล้านบาท ลดลงจานวน 26.42 บาท หรื อลดลงร้อยละ 23.63
เที ยบกับหนี้ สินรวม เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้สั่งซื้ อสิ นค้าและบริ การจากผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าและผูร้ ับเหมาในช่วงปลายปี
2558 ซึ่ งมีกาหนดชาระเงินค่าสิ นค้าและบริ การในช่วงต้นปี 2559 จึงทาให้ ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มียอดเจ้าหนี้ การค้า
สู งขึ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ชาระเงินค่าสิ นค้าและบริ การดังกล่าวแล้วในปี 2559 จึงทาให้ยอดเจ้าหนี้ การค้าในปี
2559 ลดลง และหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อรถยนต์จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานลงลงเหลือจานวน 0.33
ล้านบาท
ในปี 2560 บริ ษทั ฯมีหนี้ สินรวมเท่ากับ 103.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 18.38 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
21.52 เทียบกับหนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อันเป็ นสาเหตุหลักมาจากการที่บริ ษทั ฯมีเจ้าหนี้ การค้าเพิ่มขึ้น
จากปี 2559 จานวน 7.22 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.27 เนื่ องจากในปี 2560 บริ ษทั ฯได้สงั่ ซื้ อสิ นค้าและบริ การ
เพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากได้ราคาพิเศษ จึงทาให้ยอดเจ้าหนี้ การค้าในปี 2560 เพิ่มขึ้น ประกอบกับบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 7.24 ล้านบาท
บริ ษทั ฯมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 -2560 จานวน 115.78 ล้านบาท 142.59 ล้านบาท
299.02 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2558 จานวน 26.81 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
23.16 การเพิ่มขึ้นเป็ นผลมาจากบริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานในปี 2559 จานวน 26.81 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญจาก
หุ ้นละ 100.00 บาทเป็ นหุ ้นละ 0.50 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 90.00 ล้านบาท เป็ น 120.00 ล้านบาท โดยออก
หุ ้นสามัญใหม่จานวน 60.00 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ ้นสามัญต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ น
ครั้งแรก (Initial Public Offering)
ในปี 2560 บริ ษทั ฯมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2559 จานวน 156.43 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
109.71 การเพิ่มขึ้นเป็ นผลมาจากเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ฯได้เรี ยกทุนที่ชาระเพิ่มจากเดิม 90 ล้านบาทเป็ น
120 ล้านบาท จากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวน 60 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท รวมจานวน 30
ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป (Initial Public Offering) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ ้นจากการที่บริ ษทั ฯ ได้
ขายหุ ้นให้กบั ประชาชนทัว่ ไป จานวน 60 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ 2.45 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทา
ให้มีส่วนเกิ นมูลค่าหุ ้นจานวน 110.88 ล้านบาท ซึ่ งสุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการเพื่อเสนอขายหุ ้นดังกล่าว
จานวน 6.12 ล้านบาท
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19.8)

รายการระหว่ างกันในปี ทีผ่ ่านมาและปี ปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่ าสุ ด
ในปี 2559 – 2560 บริ ษทั ฯมีการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ซึ่ งรายการดังกล่าวเป็ นการทาธุรกรรมที่เป็ นธุรกิจปกติและมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกันโดยเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ โดยสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันและลักษณะ
ความสัมพันธ์

1.

ลักษณะรายการ

นายเกริ ก ลีเกษม
เช่าที่ดินจังหวัดระยอง
ความสัมพันธ์
-ค่าเช่าที่ดิน
• เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยมี
สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 21.44 ของทุน -เจ้าหนี้อื่น
จดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 120.00
ล้านบาท
• เป็ นบุ ต รของนางสาวอรสา วิ ม ลเฉลา
และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม ซึ่งนางสาวอรสา
วิมลเฉลา เป็ นกรรมการผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือ
หุ ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ และนายสิ ทธิ ชยั ลี
เกษม เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ

รอบปี สิ้นสุ ด รอบปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม
ธันวาคม
2559
2560
(หน่ วย: บาท) (หน่ วย: บาท)
720,629

720,629

225,629

361,259

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2559 บริ ษ ัท ฯ เช่ า ที่ ดิ น จ านวน 1 แปลง
พื้นที่ 2,000 ตารางวา กับนายเกริ ก ลีเกษม เพื่อเป็ นที่ต้งั
ของอาคารสานักงานและอาคารคลัง สิ นค้าที่ จัง หวัด
ระยอง โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่ามีกาหนดระยะเวลา
20 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2578
โดยมี ค่าเช่ า 45,000 บาทต่อเดื อน และค่าเช่ าเพิ่มขึ้ น
ร้ อยละ 10 ทุ ก 3 ปี ซึ่ งค่าเช่ าและอัตราการขึ้ นค่ า เช่ า
อ้างอิ งจากการประเมิ นราคาโดยบริ ษทั ซิ มส์ พร็ อพ
เพอร์ ต้ ี คอนซัล แทนท์ จ ากัด ซึ่ ง เป็ นผูป้ ระเมิ นราคา
อิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
บริ ษ ัท ฯ ไม่ ไ ด้น าที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งไปใช้
ประโยชน์ในการให้เช่าช่วงต่อกับบุคคลอื่น บริ ษทั ฯ
จึงไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนื อจากเป็ นที่ต้ งั
ของอาคารสานักงานและอาคารคลังสิ นค้าของบริ ษทั ฯ
เอง ดังนั้น ค่าเช่านี้จึงอ้างอิงเฉพาะการเช่าที่ดินเท่านั้น
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2.

3.

ลักษณะรายการ

รอบปี สิ้นสุ ด รอบปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม
ธันวาคม
2559
2560
(หน่ วย: บาท) (หน่ วย: บาท)
สิ ทธิเหนือพื้นดิน ที่จงั หวะระยอง
-

นางสาวอรสา วิมลเฉลา
ความสัมพันธ์
• เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
• เป็ นผู ้บ ริ หารของบริ ษั ท ฯ โดยด ารง
ตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
• เป็ นกรรมการผู ้มี อ านาจลงนามผู กพัน
บริ ษทั ฯ
• เป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ใหญ่ ข องบริ ษัท ฯ โดยมี
สัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 40.02 ของทุน
จดทะเบี ย นที่ ช าระแล้ว จ านวน 120.00
ล้านบาท
นางมาลี อินทร
ขายสิ นค้า
ความสัมพันธ์
-รายได้จากการขายและบริ การ
• เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ดารงตาแหน่ ง
ผู ้จั ด การฝ่ ายขาย กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าร
จัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ

5,560

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิเหนือพื้นดินโฉนด
เลขที่ 117368 ในที่ดิน 02.3 ตารางวา จากนางสาวอรสา
วิม ลเฉลา เพื่ อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของที่ ต้ งั ส านัก งานของ
บริ ษทั ฯและที่จอดรถ โดยตกลงให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
มีกาหนดระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559
ถึง 31 ธันวาคม 2578 โดยตกลงให้ใช้สิทธิ ดงั กล่าวได้
โดยไม่คิดค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ
บริ ษ ัท ฯ ไม่ ไ ด้น าที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งไปใช้
ประโยชน์ ต่ อ กับ บุ ค คลอื่ น บริ ษัท ฯ จึ ง ไม่ ไ ด้รั บ
ผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนื อจากเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ที่ต้ งั ของอาคารสานักงานและที่จอดรถของบริ ษทั ฯ เอง
ในปี 2559 นางมาลี อิ น ทร ได้ซ้ื อ ชิ้ น ส่ ว นและ
อุ ป กรณ์ (Spare parts) ที่ ใช้ ใ นปั๊ มสู บส่ งน้ าและ
ของเหลว รวมมูลค่า 4,280 บาท จากการขายบริ ษทั ฯ
ได้รับกาไรขั้นต้นร้อยละ 12
ทั้ง นี้ บริ ษัท ฯ มี น โยบายการขายสิ น ค้า ให้ แ ก่
พนักงาน เพื่อให้พนักงานอุดหนุ นและส่ งเสริ มสิ นค้า
ของบริ ษัท ฯ โดยสิ น ค้า ที่ ซ้ื อไป พนั ก งานจะต้อ ง
นาไปใช้เพื่อการส่ วนตัวเท่านั้น มิได้นาไปจาหน่ายต่อ
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4.

บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด (“เคส
เซล”)
ความสัมพันธ์
• ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายท่อไลนิ่ง
และวาล์วไลนิ่งที่ใช้กบั ของเหลวที่เป็ น
สารเคมีหรื อของเหลวที่มีลกั ษณะกัด
กร่ อน
• มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 2
ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และ
นายสิ ทธิชยั ลีเกษม

ลักษณะรายการ

รอบปี สิ้นสุ ด รอบปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม
ธันวาคม
2559
2560
(หน่ วย: บาท) (หน่ วย: บาท)

3.1 เช่าพื้นที่สานักงาน
- ค่ า เ ช่ า พื้ น ที่ ส า นั ก ง า น แ ล ะ
ค่าบริ การ

132,372

132,372

-เจ้าหนี้อื่น

24,080

23,325

3.2 การใช้งานโทรศัพท์
-ค่าโทรศัพท์

6,314

4,046

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

หรื อเก็งกาไรแต่อย่างใด ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะคิดอัตรากาไร
ขั้นต้นในการขายสิ นค้าให้แก่พนักงานประมาณร้อยละ
10
การท ารายการในครั้ งนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้ข ายสิ น ค้า
ให้แก่นางมาลี อินทร ซึ่ งเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ ใน
อัต ราก าไรขั้น ต้น ที่ ร้ อ ยละ 12 เป็ นการท ารายการที่
เป็ นไปตามนโยบายการขายสิ น ค้า ให้แ ก่ พ นัก งานที่
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้
ในปี 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้ท าสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น และ
สัญญาบริ การฉบับใหม่กบั เคสเซล มีระยะเวลาการเช่า
3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2561 โดยมี อ ัต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารรวมจ านวน
11,031 บาทต่อเดื อนซึ่ งอ้างอิ งจากการประเมิ นราคา
ด้วยวิธีเปรี ยบเทียบข้อมูลตลาด โดยบริ ษทั ซิมส์ พร็ อพ
เพอร์ต้ ี คอนซัลแทนท์ จากัด (ผูป้ ระเมินหลักคือ นายวร
ศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย) ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระที่
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
สื บเนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้เช่ าพื้นที่ สานักงานจาก
เ ค สเ ซล ซึ่ ง ตั้ ง อ ยู่ ที่ อ าเภอบางเสาธง จั ง หวั ด
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5.

ลักษณะรายการ

• มี ผูถ้ ื อหุ ้นคือ บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิ เนี ยริ่ ง
จากัด (“พีพีเอ็ม ”) มี สัดส่ วนการถื อหุ ้น
ในเคสเซลร้ อ ยละ 99.99 ของทุ น จด
ทะเบี ย นที่ ช าระแล้ว จ านวน 8.00 ล้า น
บาท ซึ่ง พีพีเอ็ม ถือหุน้ โดยนางสาวอรสา
วิมลเฉลา ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 และ
พี พี เ อ็ม มี ก รรมการร่ ว มกัน กับ บริ ษ ัท ฯ
จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมล
เฉลา และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม
บริ ษ ัท ยูทิ ลิ ต้ ี บิ สิ เ นส อัล ลายแอนซ์ จ ากัด ขายสิ นค้า
(“ยูบีเอ”)
-รายได้จากการขายและบริ การ
ความสัมพันธ์
• ประกอบธุ รกิ จให้บริ การบริ หารจัดการ
-ลูกหนี้การค้า
ด้านสิ่ งแวดล้อม
• มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 2
ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และ
นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
• มี ผูถ้ ื อหุ ้นคือ บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิ เนี ยริ่ ง
จากัด (“พีพีเอ็ม”) และบริ ษทั เนาวรั ตน์

รอบปี สิ้นสุ ด รอบปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม
ธันวาคม
2559
2560
(หน่ วย: บาท) (หน่ วย: บาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

สมุ ท รปราการ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ นส านั ก งาน
กรุ งเทพฯ เคสเซลจึ งได้ให้บริ ษทั ฯ ใช้งานหมายเลข
โทรศัพท์ที่จดทะเบียนในนามของเคสเซล โดยเคสเซล
ได้เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามการใช้งานจริ ง

547,140

15,209,300

80,507

166,706

ปี 2560 บริ ษ ัท ฯ ได้น าส่ ง ใบเสนอราคาในการ
จัดหาและจาหน่ายปั๊ มสูบส่งน้ าและของเหลวให้แก่ ยูบี
เอ จานวน 26 รายการ รวมมูลค่า 22.04 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องลดราคาขายสิ นค้า
ให้ ต่ าลงกว่ า การขายสิ นค้ า โดยปกติ เพื่ อ ให้ มี
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคากับบริ ษทั คู่แข่ง
และจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มี ผลงานอ้างอิง (Reference)
กับหน่ วยงานบาบัดน้ าเสี ยกรุ งเทพมหานคร และเป็ น
โอกาสในการเข้า ถึ ง งานจัด หาและจ าหน่ า ยสิ น ค้า
อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ ให้ กั บ หน่ ว ยงานบ าบัด น้ าเสี ย
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ลักษณะรายการ

รอบปี สิ้นสุ ด รอบปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม
ธันวาคม
2559
2560
(หน่ วย: บาท) (หน่ วย: บาท)

พัฒนาการ จากัด (มหาชน) (“เนาวรัตน์”)
มี สัดส่ วนการถื อหุ ้นในยูบีเอ ร้ อยละ 40
และร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระ
แล้ว จ านวน 40.00 ล้านบาท ตามลาดับ
ซึ่ งพีพีเอ็ม มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ
จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมล
เฉลา และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม

6.

ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจ ากั ด อั ค รวิ น ท์ วิ ศ วกรรม ขายสิ นค้า
(“อัครวินท์”)
-รายได้จากการขายและบริ การ
ความสัมพันธ์

-

38,825

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

กรุ งเทพมหานคร และหน่ วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมถึง
โอกาสในการได้รับงานบริ การซ่ อม บารุ งรักษา และ
การเปลี่ยนทดแทนชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ (Spare parts)
ในอนาคต
อย่างไรก็ดี ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับคาสั่งซื้อจาก
ใบเสนอราคา 3 รายการ มู ล ค่ า รวม 471,900 บาท
ส าหรั บ ใบเสนอราคาทั้ง 26 รายการข้า งต้น นี้ ในปี
2560 บริ ษัท ฯ ได้รั บ ค าสั่ ง ซื้ อ จากใบเสนอราคา 8
รายการ มูลค่ารวม 15.21 ล้านบาท โดยรายการขาย
ทั้งหมดดังกล่าว มีอตั รากาไรขั้นต้นเฉลี่ยร้อยละ 14.92
และ ที่ ใ กล้เ คี ย งกับการขายสิ นค้า ให้กับลู ก ค้าทั่วไป
สาหรั บใบเสนอราคาที่ เหลื อ 10 รายการ มูลค่า 1.49
ล้านบาท ยูบีเอ แจ้งว่าจะไม่สั่งซื้ อ และใบเสนอราคา
อี ก 8 รายการ มู ล ค่ า 5.34 ล้า นบาท อยู่ร ะหว่า งการ
พิจารณา ซึ่ งการขายดังกล่าวเป็ นราคาขายที่ สามารถ
เทียบเคียงได้กบั ราคาขายให้แก่บุคคลภายนอก
ในปี 2560 บริ ษัท ฯ ขายสิ น ค้า วัส ดุ สิ้ น เปลื อ ง
ประเภทผ้า กั น ไฟ ตราสิ น ค้า HEPTAGON สิ น ค้า
ประเภทท่ อ ตราสิ น ค้า ไทย พี พี อ าร์ แ ละสิ น ค้า วัส ดุ
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ลักษณะรายการ

-ลูกหนี้การค้า
• ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
• มีกรรมการจานวน 1 รายได้แก่ นางมาลี
อินทร ซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ โดย
ดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิต
และระบบท่อ
• มีผูถ้ ือหุ ้นใหญ่คือ นางมาลี อินทร โดยมี
สัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 41.67 ของทุน
จดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 2.40 ล้าน
บาท
7. บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จากัด (มหาชน) ขายสิ นค้า
(“บีเจซี เฮฟวี”่ )
-รายได้จากการขายและบริ การ
ความสัมพันธ์
• ประกอบธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับจ้าง
ผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม
• มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 1
ราย ได้แก่ นางจันทร์จิรา สมัครไทย

รอบปี สิ้นสุ ด รอบปี สิ้นสุ ด
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม
ธันวาคม
2559
2560
(หน่ วย: บาท) (หน่ วย: บาท)
41,543
สิ้ น เปลื อ ง ประเภทกาวยาแนวเหลว ตราสิ นค้ า
LOCTITE ให้แก่ อัครวินท์ การขายดังกล่าวเป็ นราคา
ขายที่ ส ามารถเที ย บเคี ย งได้ กั บ ราคาขายให้ แ ก่
บุคคลภายนอก

7,695

-

ในปี 2559 บริ ษัท ฯ ขายสิ น ค้า วัส ดุ สิ้ น เปลื อ ง
ประเภทประเก็นเหลว ตราสิ นค้า LOCTITE ให้แก่ บีเจ
ซี เฮฟวี่ ซึ่ งราคาขายเป็ นราคาต้น ทุ น บวกก าไรที่
เหมาะสม โดยอัตรากาไรนี้ สามารถเที ยบเคียงได้กบั
อั ต ราก าไรที่ บริ ษั ท ฯ ขายประเก็ น เหลวให้ แ ก่
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ การทาธุ รกรรมทางการค้านี้ เป็ น
การดาเนิ นธุ รกิ จตามปกติ โดยมีการกาหนดราคาขาย
และเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ
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8.

ลักษณะรายการ

บริ ษทั วิมลเฉลา จากัด
7.1 เช่าห้องประชุม
(“วิมลเฉลา”)
-ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ความสัมพันธ์
-เจ้าหนี้อื่น
• ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
• มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 1
ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา
• มี ผู ้ถื อ หุ ้ น ใหญ่ คื อ นางสาวอรสา วิ ม ล
เฉลา โดยมีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 30
ของทุ น จดทะเบี ย นที่ ชาระแล้วจ านวน
1.00 ล้านบาท

รอบปี สิ้นสุ ด รอบปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม
ธันวาคม
2559
2560
(หน่ วย: บาท) (หน่ วย: บาท)
1,896

-

-

-

7.2 ขายสิ นค้า
-รายได้จากการขายและบริ การ

-

220,480

-ลูกหนี้การค้า

-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้เช่าห้อง
ประชุ ม ที่ อ าคารสยามราชธานี กรุ ง เทพฯ เพื่ อ เป็ น
สถานที่ในการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้ งที่ 2/2559 และการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท
ครั้งที่ 2/2559 อันเนื่องจากสานักงานใหญ่ของ บริ ษทั ฯ
ตั้ง อยู่ที่ จัง หวัดระยอง แต่ ค ณะกรรมการบริ ษทั ส่ วน
ใหญ่มีความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ ที่
กรุ งเทพฯ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีความจาเป็ นต้องเช่าห้อง
ประชุมที่อาคารสยามราชธานี เพื่อเป็ นสถานที่ในการ
จัด ประชุ ม ในครั้ งนี้ ทั้ง นี้ ราคาค่ า เช่ า ห้อ งประชุ ม ที่
อาคารสยามราชธานี เป็ นราคาที่ต่ากว่าราคาค่าเช่าห้อง
ประชุมในสถานที่อื่นที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ขายสิ นค้าปั๊ ม ประเภทปั๊ มสู บ
ส่ งน้ าและของเหลว ตราสิ นค้า ซู รูมิ ให้แก่ วิมลเฉลา
ซึ่ งราคาขายเป็ นราคาต้นทุนบวกกาไรที่เหมาะสม โดย
อัต ราก าไรนี้ สามารถเที ย บเคี ย งได้กับ อัต ราก าไรที่
บริ ษทั ฯ ขายให้แก่ บุคคลภายนอก ทั้งนี้ การทาธุรกรรม
ทางการค้านี้ เป็ นการดาเนิ นธุ รกิ จตามปกติ โดยมีการ
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9.

ลักษณะรายการ

บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (“พีพีเอ็ม”) ขายสิ นค้า
ความสัมพันธ์
-รายได้จากการขายและบริ การ
• ประกอบธุรกิจลงทุนในบริ ษทั อื่น
• มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 2 -ลูกหนี้การค้า
ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และ
นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
• มี ผู ้ถื อ หุ ้ น ใหญ่ คื อ นางสาวอรสา วิ ม ล
เฉลา โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100
ของทุ น จดทะเบี ย นที่ ชาระแล้วจ านวน
15.00 ล้านบาท

รอบปี สิ้นสุ ด รอบปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม
ธันวาคม
2559
2560
(หน่ วย: บาท) (หน่ วย: บาท)

-

659,800

-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

กาหนดราคาขายและเงื่ อนไขทางการค้าเช่ นเดี ยวกับ
ลูกค้ารายอื่น ๆ
TSURUMI PUMP MODEL: 50U2.75
ราคาขาย = 220,480
ต้นทุน = 181,740
กาไร = 17.57 %
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ขายสิ นค้าปั๊ ม ประเภทปั๊ มสู บ
ส่ งน้ าและของเหลว ตราสิ นค้า กรุ นด์ฟอส ให้แก่ พี
พี เ อ็ม เอ็น จิ เ นี ย ริ่ ง ซึ่ ง ราคาขายเป็ นราคาต้น ทุ น บวก
กาไรที่ต่ากว่าราคาขายให้กบั ลูกค้ารายอื่น ทั้งนี้ บริ ษทั
ฯ มีความจาเป็ นต้องลดราคาขายสิ นค้าให้ต่าลงกว่าการ
ขายสิ น ค้า โดยปกติ เพื่ อ ให้ มี ค วามสามารถในการ
แข่งขันด้านราคากับบริ ษทั คู่แข่ง
GRUNDFOS PUMP MODEL: NBG50-32-160/177
A-F-B-BAQE
ราคาขาย = 659,800
ต้นทุน = 594,777.87
กาไร = 9.85 %
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10. บริ ษทั สยามราช ทราเวิล จากัด
ความสัมพันธ์
• ประกอบธุรกิจนาเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง
• มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 2
ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และ
นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
• มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่คือ นางสาวอรสา วิมล
เฉลา โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 35
ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน
1.00 ล้านบาท
11. 11.1 นางสาวอรสา วิมลเฉลา
ความสัมพันธ์
• เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
• เป็ นผู ้บ ริ หารของบริ ษั ท ฯ โดยด ารง
ตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
• เป็ นกรรมการผู ้มี อ านาจลงนามผู กพัน
บริ ษทั ฯ
• เป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ใหญ่ ข องบริ ษัท ฯ โดยมี
สัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 40.02 ของทุน

ลักษณะรายการ

ซื้อสิ นค้า
-เจ้าหนี้การค้า

รอบปี สิ้นสุ ด รอบปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม
ธันวาคม
2559
2560
(หน่ วย: บาท) (หน่ วย: บาท)
-

55,640
-

ค้ าประกัน
วงเงินที่กยู้ มื
-เงินฝากประจาของบริ ษทั
124,790,000 บาท
(รายละเอียดวงเงินสิ นเชื่อ:
-เงินเบิกเกินบัญชี
-เลตเตอร์ ออฟเครดิตและทรัสต์รี
ซีท
-สัญญาปริ วรรตเงินตรา
-หนังสื อค้ าประกัน)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ค่าตัว๋ เครื่ องบิ นไปดูงานที่เกาหลีกบั บริ ษทั ยูทิลิต้ ี
บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด

เป็ นการค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อกับสถาบันการเงิน
ที่ให้การสนับสนุนวงเงินสิ นเชื่อ เพื่อใช้ในการดาเนิ น
ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขของสถาบัน
การเงิ น ทั้ง นี้ การค้ า ประกัน ดัง กล่ า วไม่ มี ก ารคิ ด
ค่าตอบแทนแต่อย่างใด
หลัง จากบริ ษัท ฯ ได้ เ ข้า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการ
เจรจากับ สถาบัน การเงิ น แห่ ง ที่ 1 เพื่ อ ปลดภาระค้ า
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จดทะเบี ย นที่ ชาระแล้วจ านวน 120.00
ล้านบาท
11.2 นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
ความสัมพันธ์
• เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
• เป็ นผู ้บ ริ หารของบริ ษั ท ฯ โดยด ารง
ตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
• เป็ นกรรมการผู ้มี อ านาจลงนามผู กพัน
บริ ษทั ฯ
• เป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ใหญ่ ข องบริ ษัท ฯ โดยมี
สัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 10.33 ของทุน
จดทะเบี ย นที่ ชาระแล้วจ านวน 120.00
ล้านบาท

ลักษณะรายการ

รอบปี สิ้นสุ ด รอบปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม
ธันวาคม
2559
2560
(หน่ วย: บาท) (หน่ วย: บาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ประกันให้กับ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายแสง
เพชร ตันทะอธิพานิช เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ส าหรั บ สถาบั น การเงิ น แห่ ง ที่ 2 บริ ษั ท ฯได้
ด าเนิ น การขอปลดภาระค้ า ประกัน ดัง กล่ า ว ซึ่ งได้
ดาเนิ นการไปเรี ยบร้อยแล้วแต่อยูร่ ะหว่างรอการอนุมตั ิ
หากบริ ษทั ฯ จะทาการกูย้ มื เงินหรื อขอวงเงินสิ นเชื่อกับ
ธนาคารใดๆ ซึ่ งมีเงื่อนไขให้กรรมการเป็ นผูค้ ้ าประกัน
นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายแสงเพชร ตันทะอธิ
พานิ ช มี ค วามยิ น ยอมที่ จ ะเป็ นผู ้ค้ า ประกัน วงเงิ น
สิ นเชื่อนั้นๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทนจากการค้ าประกัน
ในทุกกรณี และยินยอมปลดภาระค้ าประกันในกรณี ที่
บริ ษทั ฯ มีหลักทรัพย์ค้ าประกันอื่นมาทดแทน

แนวโน้ มรายการระหว่ างกันในอนาคต
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บริ ษทั ฯ มีการทารายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคตได้แก่ การเช่าที่ดินที่จงั หวัดระยองกับนายเกริ ก ลีเกษม และการให้สิทธิเหนือพื้นดินจากนางสาวอรสา
วิมลเฉลา (มีกาหนดระยะเวลา 20 ปี ) เพื่อเป็ นที่ต้ งั อาคารสานักงานและอาคารคลังสิ นค้าของบริ ษทั ฯ รวมถึงที่จอดรถของบริ ษทั ฯ และการเช่าพื้นที่สานักงานกับ เคสเซล เพื่อเป็ น
พื้ น ที่ ส านัก งานกรุ งเทพฯ ซึ่ ง รายการนี้ ไ ด้ผ่า นการตรวจสอบและอนุ มตั ิ ใ นหลักการการเข้า ทารายการโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็ นรายการธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติเป็ นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม การทา
รายการที่ไม่ได้เป็ นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริ ษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการ
นั้นก่อนการเข้าทารายการระหว่างกันทุกครั้ง
หากบริ ษทั ฯ ประสงค์ที่จะเข้าทารายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริ ษทั ฯ จะ
ปฏิบตั ิตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้อย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้าทา
รายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะดาเนินการ
ให้มีบุคคลผูม้ ีความรู ้ความชานาญพิเศษ เช่น ผูป้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ หรื อผูต้ รวจสอบบัญชีเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อบุคคลที่มีความรู ้ความชานาญพิเศษ จะถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
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19.9)

ประมาณทางการเงินของบริษัทฯ (ถ้ ามี)
-ไม่มี19.10) ข้ อมูลอื่นทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ างมีนัยสาคัญ
-ไม่มี19.11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียน ในกรณีทมี่ ไี ม่ เพียงพอ
-ไม่มี19.12) คดีหรื อข้ อเรียกร้ องทีม่ สี าระสาคัญซึ่งอยู่ในระหว่ างดาเนินการ
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดาเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั ฯอย่างมีนยั สาคัญ และบริ ษทั ฯไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯที่มี
จานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
19.13) ผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่ างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรง
และ ทางอ้ อมตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
โปรดพิจารณารายการระหว่างในข้อ 19.8
19.14) รายละเอียดหนี้
(ก)
ยอดรวมของตราสารหนีท้ อี่ อกจาหน่ ายแล้ วและยังมิได้ ออกกจาหน่ ายตามที่ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติไว้
และมอบอานาจให้ แก่ คณะกรรมการของบริษัทเป็ นผู้ออกจาหน่ ายตามทีเ่ ห็นสมควร
-ไม่มี(ข)
ยอดรวมเงินกู้ทมี่ กี าหนดระยะเวลา (ระบุภาระการนาสินทรัพย์ วางเป็ นหลักประกัน)
-ไม่มี(ค)
ยอดรวมของหนีส้ ินภายใต้ สัญญาเช่ าทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมียอดรวมหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน ประกอบด้วย
หนีส้ ินภายใต้ สัญญาเช่ าทางการเงิน
จานวนเงิน (ล้ าน
บาท)
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งชาระ
0.33
ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต
0.01
รวมส่ วนทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
0.34
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งชาระ
ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต
รวมส่ วนทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี แต่ ไม่ เกินห้ าปี
รวมจานวนเงินทีต่ ้ องชาระ
0.34
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีสญ
ั ญาเช่าการเงินสาหรับยานพาหนะมีกาหนดชาระเป็ นรายเดือน
โดยชาระให้เสร็จสิ้นภายในปี 2561 ซึ่งกรรมสิ ทธิ์ในสิ นทรัพย์ยงั เป็ นของผูใ้ ห้เช่าจนกว่าบรัทจะจ่ายเงินซื้อตามภาระผูกพัน
ในสัญญา
(ง)
ยอดรวมมู ล ค่ า หนี้สิ น ประเภทอื่ น รวมทั้ ง เงิ น เบิ ก เกิน บั ญ ชี (ระบุ ภ าระการน าสิ น ทรั พ ย์ ว างเป็ น
หลักประกัน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) เลตเตอร์ ออฟเครดิจ (LC), ทรัสต์รีซีท
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(TR) และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) จากธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) และธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) จานวน 72.79 ล้านบาท และจานวน 60 ล้านบาท ตามลาดับ ค้ า
ประกันโดยเงินฝากประจาธนาคาร จานวน 8.80 ล้านบาท และจานวน 12.36 ล้านบาท ตามลาดับ และโดยส่วนตัวกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ เปิ ดใช้ Forward contract จานวน 0.35 ล้านบาท และจานวน 2.56 ล้าน
บาท ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้สินจากการให้ธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) และธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ออกหนังสื อค้ าประกันในการขายสิ นค้ากับลูกค้า เป็ นจานวนเงิน
4.69 ล้านบาท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวนเงิน 20.04 ล้านบาท และ 73,010 ดอลล่าร์)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินจากการรับเงินมัดจาค่าสิ นค้าจากลูกค้า โดย
มีมูลค่าตามใบสั่งซื้ อรวม 9.57 ล้านบาท และจานวน 14.13 ล้านบาท ตามลาดับ บริ ษทั ฯ ได้รับเงินมัดจาแล้ว จานวน 2.51
ล้านบาท และจานวน 4.32 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายสาหรับสัญญาค่ารักษาความปลอดภัยสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 เมษายน 2561 เป็ นจานวนเงิน 0.23 ล้านบาท และจานวน 0.22 ล้านบาท ตามลาดับ
(จ)

ภาระผูกพันตามสัญญาต่ างๆ
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาที่สาคัญ ดังนี้
(1)
บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าโดยสัญญาเช่าอาคารสานักงานและอาคารคลังสิ นค้าที่
จังหวัดระยองจากคุณเกริ ก ลีเกษม และ บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด จานวน 720,629 บาทและ 132,372 บาทต่อปี
(2)
บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาให้บริ การจัดทาและตรวจสอบบัญชี กับ บริ ษทั สอบบัญชี ดี
ไอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด จานวน 1,200,000 บาทต่อปี และ บริ ษทั เอ็มเอ คอนซัลติ้ง จากัด จานวน 480,000 บาทต่อปี
(ฉ)

หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดในอนาคต
ภาระผูกพันทางการเงินของบริ ษทั ฯ กับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ฯ มีวงเงิน
เบิ กเกิ นบัญชี (OD) , เลตเตอร์ ออฟเครดิ จ (LC), ทรั สต์รีซีท (TR) , หนังสื อค้ าประกันธนาคาร, สัญญาซื้ อขายเงิ นตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD CONTRACT) จากธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ ง ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด(มหาชน)
จานวนเงิน 84 ล้านบาท และ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) จานวน 40.79 ล้านบาทซึ่งบริ ษทั ฯ มีวงเงินที่ใช้ไปจานวน
4.24 ล้านบาท และ 1.50 ล้านบาท รวมทั้งสิ้ น 5.75 ล้านบาท และมีวงเงินคงเหลือ 119.04 ล้านบาท โดยค้ าประกันด้วยเงิน
ฝากธนาคารกับธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) จานวน 8.00 ล้านบาท และกับธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) จานวน
0.80 ล้านบาท
โดยที่ บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้ สินที่เกิ ดขึ้นจากการให้ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ให้ออกหนังสื อค้ า
ประกันธนาคารในการขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าเป็ นจานวนเงิน 2.62 ล้านบาท และการใช้สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (FORWARD CONTRACT) เป็ นจานวนเงิน 1.63 ล้านบาท ซึ่งมีวงเงินคงเหลือทั้งสิ้น 79.75 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยงั มีภาระหนี้ สินที่ เกิ ดจากธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ให้ออกหนังสื อค้ าประกัน
ธนาคารในการขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าเป็ นจานวนเงิน 1.50 ล้านบาท ซึ่งมีวงเงินคงเหลือทั้งสิ้น 39.29 ล้านบาท
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19.15) สรุปสาระสาคัญทีส่ าคัญในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
(1) สัญญาตั้งตัวแทนจาหน่ าย
บริ ษทั เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จากัด (“เฮงเค็ล”)กับ บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
คู่สัญญา
(มหาชน)
แต่ ง ตั้ง ตัว แทนจ าหน่ า ยสิ น ค้า แบบ non exclusive ในประเทศไทย และก าหนด
วัตถุประสงค์ ของสัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง บริ ษทั เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จากัด กับบริ ษทั สยามอีสต์
โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
9 กรกฎาคม 2550 และ 9 ธันวาคม 2550
วันทีล่ งนามในสัญญา
ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2550 ต่ออายุอตั โนมัติหลังครบกาหนด 1 ปี
ระยะเวลา
สิทธิและหน้ าทีข่ องคู่สัญญา  เฮงเค็ล จะแต่งตั้งบริ ษทั สยามอี สต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) เป็ นตัวแทน
จาหน่ายแบบ non exclusive ในประเทศไทย
 บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) จะต้องซื้ อและจาหน่ายสิ นค้าด้วย
ชื่อของตนเอง
 บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) จะต้องซื้ อสิ นค้าไม่ต่ากว่ามูลค่าที่
ตกลงกันในแต่ละปี
 เฮงเค็ลจะจัดส่ งสิ นค้าให้บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) โดยตรง
หรื อผ่านบริ ษทั ที่ ได้รับมอบหมาย โดยค่าจัดส่ งนั้นจะมีการปรับทุก 3 เดื อน
โดย เฮงเค็ล จะแจ้ง ให้ บ ริ ษ ัท สยามอี ส ต์ โซลู ชั่น จ ากัด (มหาชน) ทราบ
ล่วงหน้า 1 เดือน
ความระงับและสิ้นสุ ดสัญญา  ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งแสดงเจตนาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนถึงเวลา
สิ้นสุดสัญญา
 หรื อหากมีฝ่ายใดไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา อีกฝ่ ายสามารถบอกเลิกสัญญาได้โดย
ทาหนังสื อแจ้งให้อีกฝ่ ายปฏิ บตั ิตามสัญญาภายใน 30 วัน หากไม่ปฏิ บตั ิตาม
สามารถเลิกสัญญาได้ทนั ที
 เฮงเค็ล สามารถเลิกสัญญาโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า 3 เดือน ถ้า
 เฮงเค็ลไม่ได้รับชาระหนี้ที่คา้ งภายใน 30 วัน จากวันที่ถึงกาหนดชาระ
 บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) ล้มละลายหรื อเลิกกิจการ
 บริ ษ ัท สยามอี ส ต์ โซลู ชั่น จ ากัด (มหาชน) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเจ้าของ
โครงสร้าง การควบคุม หรื อ การบริ หารจัดการ
 บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) ถูกถอนสิ ทธิ ทาให้ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี้ได้
 เฮงเค็ลอาจเลิ กสัญญาได้ ถ้า บริ ษทั สยามอี สต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) ไม่
สามารถทาการสั่งซื้ อถึงยอดสั่งซื้ อขั้นต่ า โดยเหตุที่เฮงเค็ลไม่ตอ้ งรับผิด หรื อ
ทั้งสองฝ่ ายไม่สามารถตกลงยอดสัง่ ซื้อขั้นต่าในปี ถัดไปได้
สั ญ ญามี ผ ลบัง คับ ใช้อ ยู่เ นื่ อ งจากการต่ อ อายุสั ญ ญาโดยอัต โนมัติ ปรากฎตาม
หมายเหตุ
หนังสื อแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ ายฉบับเดื อน มกราคม ปี 2561 มีผลระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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(2) สัญญาตั้งตัวแทนจาหน่ าย
Orihara Manufacturing Co., Ltd. (“Orihara”) กับบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
คู่สัญญา
(มหาชน)
แต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย และกาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Orihara
วัตถุประสงค์ ของสัญญา
Manufacturing Co., Ltd. กับบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
7 มิถุนายน 2556
วันทีล่ งนามในสัญญา
1 ปี ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2556 โดยต่อสัญญาอัตโนมัติหลังครบกาหนด 1 ปี
ระยะเวลา
สิทธิและหน้ าทีข่ องคู่สัญญา  Orihara จะตั้ง บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) เป็ นตัวแทนจาหน่าย
แบบ non-exclusice ในประเทศไทย
 บริ ษทั สยามอี สต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) จะต้องไม่ผลิ ตหรื อจัดจาหน่ าย
สิ นค้าที่ เป็ นการแข่งขันไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมกับผลิตภัณฑ์ของ Orihara
ยกเว้นผลิตภัณฑ์จาก Loctite, USA
 ทั้งสองฝ่ ายตกลงที่จะร่ วมกันทารายการส่งเสริ มการขายในประเทศไทย
 ข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาที่ เกิ ดจากสัญญาฉบับนี้ จะต้องเข้าสู่ กระบวนการ
อนุ ญาโตตุลาการในประเทศสิ งคโปร์ โดยกฎเกณฑ์อนุ ญ าโตตุล าการของ
สถาบันอนุญาโตตุลาการสากลประเทศสิ งคโปร์ (SIAC Rules of Arbitration)
 ในกรณี มีเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังอีกฝ่ ายถึง
เหตุสุดวิสยั ดังกล่าวรวมถึงวันที่เกิดเหตุ
ความระงับและสิ้นสุ ดสัญญา ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งแสดงเจตนาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดสัญญา 3 เดือน
(3) สัญญาตั้งตัวแทน
คู่สัญญา

Hanbal Masstech Limited Co., Ltd. (“Hanbal”) กับ บริ ษัท สยามอี ส ต์ โซลู ชั่น
จากัด (มหาชน)
แต่ ง ตั้ง ตัว แทนจัด จ าหน่ า ยในประเทศไทยและก าหนดความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
วัตถุประสงค์ ของสัญญา
Hanbal Masstech Limited Co., Ltd. กับบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ในบริ เวณพื้นที่ที่กาหนด
16 มิถุนายน 2558
วันทีล่ งนามในสัญญา
3 ปี และต่ออายุทนั ทีหากไม่มีส่งหนังสื อบอกกล่าวและขอเลิกสัญญาล่วงหน้าอย่าง
ระยะเวลา
น้อย 30 วัน
สิทธิและหน้ าทีข่ องคู่สัญญา  บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) จะต้องยืนยันความถูกต้องของใบ
แจ้งหนี้ที่จะต้องจ่ายภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ทาการออกใบแจ้งหนี้
 คู่สัญญาจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเลิก
สัญญา
ความระงับและสิ้นสุ ดสัญญา ส่งหนังสื อบอกกล่าวและขอเลิกสัญญา ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
(4) สัญญาตั้งผู้จดั จาหน่ าย
คู่สัญญา

Tomoe engineering Co. Ltd. (“Tomoe”) กับ บริ ษัท สยามอี ส ต์ โซลู ชั่น จ ากัด
(มหาชน)
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ตั้ง ตัว แทนจ าหน่ า ยในประเทศไทย และก าหนดความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า ง Tomoe
engineering Co. Ltd. กับ บริ ษ ัท สยามอี ส ต์ โซลู ชั่น จ ากัด (มหาชน) สิ น ค้า ใน
บริ เวณพื้นที่ที่กาหนด
16 พฤษภาคม 2558
วันทีล่ งนามในสัญญา
3 ปี นับจากวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
ระยะเวลา
สิทธิและหน้ าทีข่ องคู่สัญญา  บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) จะต้องส่ งเสริ มการขายสิ นค้าของ
บริ ษทั ในประเทศไทย ในราคาที่ Tomoe กาหนด
 Tomoe มีสิทธิต้ งั บุคคลอื่นเป็ นตัวแทนจาหน่าย
 บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) จะต้องจัดทาบริ การหลังการขาย
ของผลิตภัณฑ์
 Tomoe จะจ่ายค่าคอมมิชชัน่ ให้บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)ตาม
อัตราที่ตกลงกันไว้
 บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) จะต้องแจ้งให้ Tomoe ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)ทันที
 Tomoe จะเป็ นผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้า รวมถึงเตรี ยมเอกสารและข้อมูล ให้บริ ษทั สยาม
อีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)Tomoe จะเป็ นผูร้ ับประกันสิ นค้าที่นามาขาย
ความระงับและสิ้นสุ ดสัญญา  เมื่อครบกาหนดเวลาและไม่มีการตกลงกันต่อสัญญา
 บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)ผิดสัญญาและไม่ชดใช้ค่าเสี ยหาย
 บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)ล้มละลาย
 บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)เลิกกิจการ
 บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)มีการเปลี่ยนการควบคุม
 กรณี ที่ไม่สามารถประกอบกิจการในพื้นที่ได้เกินกว่า 6 เดือน
 ยอดขายขาดประสิ ทธิภาพเป็ นระยะเวลากว่า 12 เดือน
วัตถุประสงค์ ของสัญญา

(5) สัญญาผู้เทนจาหน่ ายสินค้ า
บริ ษทั กรุ นด์ฟอส (ประเทศไทย) จากัด (“กรุ นด์ฟอส”) กับ บริ ษทั สยามอี สต์
คู่สัญญา
โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กรุ นด์ฟอส (ประเทศไทย) จากัด กับบริ ษทั
วัตถุประสงค์ ของสัญญา
สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) ภายใต้การแสดงตัวเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายสิ นค้า
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกรุ นด์ฟอส
4 มิถุนายน 2558
วันทีล่ งนามในสัญญา
1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2563
ระยะเวลา
สิทธิและหน้ าทีข่ องคู่สัญญา  บริ ษทั สยามอี สต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)ตกลงที่ จะซื้ อผลิตภัณฑ์จากกรุ น
ฟอส ตามรายการราคาที่ประกาศและเงื่อนไขการจาหน่าย
 ราคาและเงื่อนไขการชาระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการแจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ถึงบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน) ก่อน
 การชาระค่าสิ นค้าต้องชาระภายใต้เงื่ อนไขสิ นเชื่ อของกรุ นด์ฟอส คือ 60 วัน
หรื อชาระเป็ นเงินสดภายใน 7 วันปฏิ ทิน โดยมีส่วนลด 1.5 เปอร์ เซ็นต์ กรุ นด์
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ฟอสจะคิ ดดอกเบี้ ยร้ อยละ 15 ต่อปี ของจานวนวันที่ ผิดนัด นับจากวันที่ ถึ ง
กาหนดชาระไปจนกว่าจะชาระครบถ้วน
ความระงับและสิ้นสุ ดสัญญา เมื่อครบกาหนดตามสัญญา
(6) สัญญาตั้งตัวแทนจาหน่ าย
Teikoku Electric Mfg Co., Ltd (“Teikoku”) กับ บริ ษทั สยามอี สต์ โซลูชนั่ จากัด
คู่สัญญา
(มหาชน)
ตั้งตัวแทนจาหน่ ายในประเทศไทย และกาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Teikoku
วัตถุประสงค์ ของสัญญา
Electric Mfg Co., Ltd กับบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
8 มกราคม 2558
วันทีล่ งนามในสัญญา
ภายใน 5 ปี นับจากวันที่ 1 มกราคม 2558
ระยะเวลา
สิทธิและหน้ าทีข่ องคู่สัญญา  ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาจะเป็ นไปในลักษณะตัวแทนจาหน่าย หรื อซื้ อ
ขาย บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)ไม่ได้เป็ นตัวแทนทางกฎหมาย
ของ Teikoku
 Teikoku ตกลงจ่ า ยค่ า คอมมิ ช ชั่น ให้ แ ก่ บริ ษ ัท สยามอี ส ต์ โซลู ชั่น จ ากัด
(มหาชน) ในอัตรา ร้อยละ 20 จากจานวนสิ นค้าที่ขายได้ในพื้นที่
 บริ ษทั สยามอี สต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)จะต้องส่ งปริ มาณรายการสั่งซื้ อ
ประจาปี และเตรี ยมแผนการดาเนิ นธุ รกิ จให้ Teikoku รวมถึงส่ งรายงานการ
ดาเนินกิจการทุกสิ้นเดือนและแผนการในเดือนถัดไป
 Teikoku จะต้องส่ งสิ นค้าที่ มีคุณภาพสู งให้ บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน) หากสิ นค้าไม่ได้คุณภาพตามที่ตอ้ งการ บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่
จากัด (มหาชน) สามารถเปลี่ยนสิ นค้าได้
ั ญาอีกฝ่ าย
ความระงับและสิ้นสุ ดสัญญา  ในกรณี ที่อีกฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถชาระหนี้ได้ หรื อทาผิดสัญญา คู่สญ
หนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาได้โดยทาหนังสื อแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยจะ
มีผลภายหลังจากส่งถึงอีกฝ่ าย 10 วัน
 ในกรณี ที่บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)สั่งสิ นค้าไม่ถึงยอดขั้นต่า
ตามที่ตกลงกันไว้
 ในกรณี ที่ บริ ษทั สยามอี สต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)ประมาทเลิ นเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรื อจงใจทาผิดในการดาเนินการ
 ในกรณี ที่ บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)ไม่สามารถจ่ายเงิ นตาม
สัญญาให้ Teikoku ได้
 ในกรณี ที่คู่สญ
ั ญาล้มละลาย
 ในกรณี ที่ บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)รวม ขาย หรื อเปลี่ยนแปลง
การควบคุมจัดการบริ ษทั Teikoku จะเลิกสัญญาก็ได้
(7) สัญญาตั้งตัวแทน
คู่สัญญา
วัตถุประสงค์ ของสัญญา

Wepuko Pahnke GmbH (“Wepuko”) กับ บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ตั้งตัวแทนจาหน่ ายในประเทศไทย และกาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Wepuko
Pahnke GmbH กับบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
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16 ตุลาคม 2555
วันทีล่ งนามในสัญญา
1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ต่ออายุสญ
ั ญาอัตโนมัติทุกๆ 12 เดือน
ระยะเวลา
สิทธิและหน้ าทีข่ องคู่สัญญา  บริ ษ ัท สยามอี ส ต์ โซลู ชั่น จ ากัด (มหาชน)จะต้อ งดู แ ลผลประโยชน์ ข อง
Wepuko และเจรจาต่อรองสัญญาขายในนามของ Wepuko
 ในการเจรจาต่อรองสัญญา บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) จะต้อง
คานึงถึงราคา เงื่อนไขการส่ง และการจ่ายเงินตามที่ Wepuko กาหนด
 บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)จะต้องแจ้งข้อมูลการดาเนิ นงานให้
Wepuko ทราบอยูเ่ สมอ
 Wepuko จะไม่ต้ งั ตัวแทนอื่นในพื้นที่เดียวกัน
 Wepuko จะต้องช่วยเหลือบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) ในการ
ปฏิบตั ิตามหน้าที่ โดยการให้ขอ้ มูลที่จาเป็ น
 Wepuko จะต้องแจ้งให้บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) ทราบโดย
ทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงราคา เงื่อนไขการจ่ายเงินหรื อการขนส่ง
ความระงับและสิ้นสุ ดสัญญา  สัญญาสามารถสิ้ นสุ ดเวลาใดก็ได้โดยแจ้งทางจดหมายลงทะเบี ยน ล่วงหน้า
อย่างน้อย 6 เดือน
 สัญญาจะสิ้นสุดทันทีโดยไม่ตอ้ งมีการบอกกล่าวในกรณี ต่อไปนี้
 บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) ร่ วมมือกับคู่แข่งของ Wepuko
 บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)ทางานได้ไม่เป็ นที่ พึงพอใจ
ของ Wepuko
 บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) ไม่ให้ขอ้ มูลตามที่ Wepuko
ต้องการ
(8) สัญญาแต่ งตั้งผู้จดั จาหน่ าย
บริ ษทั คิมเบอร์ ลี่ย-์ คล๊าค ประเทศไทย จากัด (“คิมเบอร์ ลีย”์ ) กับ บริ ษทั สยามอีสต์
คู่สัญญา
โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
แต่งตั้งผูจ้ ดั จาหน่าย เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า/ผลิตภัณฑ์ รวมถึงกาหนดความสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ ของสัญญา
ระหว่างบริ ษทั คิมเบอร์ ลี่ย-์ คล๊าค ประเทศไทย กับบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน)
1 มกราคม 2558
วันทีล่ งนามในสัญญา
2 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559
ระยะเวลา
สิทธิและหน้ าทีข่ องคู่สัญญา  บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)ได้รับการแต่งตั้งจากคิมเบอร์ลี่ย ์ ให้
เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของคิมเบอร์ลี่ยใ์ นเขตพื้นที่การจัดจาหน่ายที่ระบุไว้
 คิ ม เบอร์ ลี่ ย ์จ ะท าการจัด ส่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ก่ บ ริ ษ ัท สยามอี ส ต์ โซลู ชั่น จ ากัด
(มหาชน) ตามใบรับคาสัง่ ซื้อจากผูจ้ ดั จาหน่าย
 หากปรากฏว่ามูลค่าการสั่งซื้ อและราคาค่าผลิตภัณฑ์ที่ผจู ้ ดั จาหน่ ายค้างชาระ
แก่คิมเบอร์ ลี่ย ์ รวมทั้งหนี้ อื่น ๆ ที่ บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
เป็ นหนี้ คิมเบอร์ ลี่ยอ์ ยู่ มีจานวนเกิ นกว่าสามเท่าของมูลค่าการสั่งซื้ อ คิ มเบอร์
ลี่ยม์ ีสิทธิปฏิเสธการส่งสิ นค้าสาหรับการสัง่ ซื้อดังกล่าว
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 หากบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)ผิดนัดชาระหนี้ บริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิในการปฏิเสธคาสัง่ ซื้อจากผูจ้ าหน่าย
 ผลิตภัณฑ์ จะจัดส่งให้บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)ตามขนาดหี บ
ห่อมาตรฐานของคิมเบอร์ลี่ย ์ ณ จุดจัดส่งที่ได้กาหนดไว้
 คิมเบอร์ลี่ยจ์ ะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งสิ นค้าที่เปลี่ยนแทนสิ นค้าชารุ ด
บกพร่ องเนื่ องจากกระบวนการผลิตหรื อ สิ นค้าเสี ยหายระหว่างการขนส่ งจาก
โรงงานไปยังคลังสิ นค้าของผูจ้ ดั จาหน่าย
 บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)ต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดเก็บ
เงินจากลูกค้าแต่ผเู ้ ดียว
 คิ ม เบอร์ ลี่ ย ์อ าจทบทวนราคาผลิ ตภัณฑ์ห ากมี ปั จจัย จ าเป็ นโดยจะแจ้งให้ผู ้
บริ ษัท สยามอี ส ต์ โซลู ชั่น จ ากัด (มหาชน)ทราบล่ ว งหน้ า กรณี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑ์
 บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)จะจัดทารายงานประจาเดือนโดยมี
ข้อมูลตามที่คิมเบอร์ ลี่ยข์ อ และร่ วมประชุมกับพนักงานของคิมเบอร์ ลี่ยท์ ี่ดูแล
ในส่วนเขตการขายนั้นทุกเดือน
 บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)ต้องรับผิดชอบค่าสิ นไหมทดแทน
แก่คิมเบอร์ลี่ย ์ พนักงาน และผูแ้ ทนของคิมเบอร์ลี่ย ์ อันเกิดจากการประพฤติผิด
สัญญาฉบับนี้ของผูจ้ ดั จาหน่ายไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
 คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายจะต้องรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับทางการค้าอย่างเคร่ งครัด
ั ญานี้
ความระงับและสิ้นสุ ดสัญญา  สัญญานี้อาจจะบอกเลิกโดยฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดของคู่สญ
 หากคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดผิดสัญญา ไม่ปฏิ บตั ิตามหรื อละเมิดข้อตกลง
ตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดและไม่แก้ไขภายใน 30 วัน หลังจากได้รับคาบอก
กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย
 หาคู่สัญญาอี กฝ่ ายหนึ่ งถู ก พิพ ากษาให้ล ้มละลาย หรื อถูกศาลสั่งพิ ทัก ษ์
ทรัพย์ หรื อมีการดาเนิ นการยืน่ คาร้องขอฟื้ นฟูกิจการ
 หากกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกาหนด หรื อข้อเรี ยกร้องใด ๆ ของราชการทา
ให้ความสัมพันธ์ หรื อ สิ ทธิที่เกิดจากสัญญานี้เปลี่ยนไป
 มี สิทธิ บอกเลิ กภายใน 30 วันหลังจากได้รับคาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากคู่สัญญา หากมี การเปลี่ ยนแปลงผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ โครงสร้ าง
ผูบ้ ริ หาร หรื อมีการควบรวมกิจการ
 หากบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)เปลี่ยนแปลงไปเป็ นผูผ้ ลิต ผู ้
จัดจาหน่าย หรื อผูแ้ ทนของผูจ้ ดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นใดอันเป็ น หรื อ
อาจเป็ นการแข่งขันกับคิมเบอร์ลี่ย ์
 สัญญานี้ อาจยกเลิกได้หากบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)กระทา
ความผิ ด ทางอาญา หรื อ ถู ก กล่ า วหาว่า กระท าความผิ ด ทางอาญาซึ่ ง อาจมี
ผลกระทบชื่อเสี ยงของคิมเบอร์ลี่ย ์
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ าย
หมายเหตุ
ปรากฏตามหนัง สื อแต่งตั้งผูจ้ ัดจาหน่ ายฉบับ วันที่ 1 มกราคม ปี 2561 มี ผลเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี

42

20)
แบบหนังสื อมอบฉันทะที่ให้ ผู้ถือหุ้นเลื อกออกเสี ยงลงคะแนนได้ และชื่ อกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯอย่ าง
น้ อย 1 ราย เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
รายละเอียดปรากฎตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7 และสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
กรรมการผูจ้ ดั การ
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