
- 28 -

เอกสารแนบ 4 
สารสนเทศเกียวกบัการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกนัและการจําหน่ายไปซึงสนิทรัพย์ ของ บริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จํากดั (มหาชน) 

 

 
- 28 - 

 

สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 3 ปีย้อนหลัง  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
  

 
 พนับาท 

    งบการเงิน 
    ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
    ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 
    ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2556 

สนิทรัพย์หมนุเวียน      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 102,448                   193,101                    190,028  
 เงินลงทนุชัวคราว  257,556                    50,687                    140,875  
 ลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน 1,028,612                1,234,981                    864,536  
 ลกูหนี ตามสญัญาเช่าการเงินทีถงึ      กําหนดชําระภายใน 1 ปี 9,541                    35,786                     58,433  
 ลกูหนี กิจการทีเกียวข้องกนั 9,819                         195                     26,328  
 รายได้ทียงัไม่เรียกชําระ 373,400                   581,252                    385,442  
 เงินให้กู้ ยืมระยะสั นแก่บริษทัย่อย                           -                             -                             -   
 เงินให้กู้ ยืมระยะสั นแก่บริษทัร่วม -                       3,000                            -   
 เงินให้กู้ ยืมแกบ่คุคลทีเกียวข้องกนั                         747                          747                       8,630  
 ต้นทนุงานระหว่างทํา 542,293                   589,397                    558,284  
 ต้นทนุพฒันาโปรแกรมเกมส์  -                           -                             -   
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน                    39,850                     35,741                     41,332  
  รวมสนิทรพัย์หมนุเวียน 2,364,265                2,724,887                 2,273,888  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน  

    เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระ      คํ าประกนั                    15,000                    20,925                     26,523  
 เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย                           -                             -                             -   
 เงินลงทนุในบริษทัร่วม 27,093                    16,794                     18,686  
 เงินลงทนุในบริษทัย่อย                           -                             -                             -   
 ลกูหนี ตามสญัญาเช่าการเงินทีถงึ    
  กําหนดชําระเกนิกวา่ 1 ปี  4,332                      9,298                     25,663  
 ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์  119,275                   136,324                    150,514  
 ค่าความนิยม  546,960                    562,960                    566,989  
 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน  30,723                    42,337                     56,661  
 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 22,324                    23,774                     31,620  
 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืน 10,668                      9,137                       9,821  
  รวมสนิทรพัย์ไม่หมนุเวียน 776,375                   821,549                    886,478  
รวมสนิทรพัย์   3,140,641                3,546,436                 3,160,366  
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พนับาท 

    งบการเงิน 
    ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
    ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 
    ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2556 

หนี สนิหมนุเวียน      เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั น    
  จากสถาบนัการเงิน 30,478                   237,349                     64,177  
 เจ้าหนี ทรัสต์รีซีท  4,923                   162,946                    153,396  
 เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน 526,489                   579,895                    497,898  
 เจ้าหนี กิจการทีเกียวข้องกนั                           -                             -                           228  
      ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 182,952                   169,071                    115,959  
 หนี สนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถึง      กําหนดชําระภายในหนึงปี 4,181                      6,650                     31,682  
 เงินกู้ ยืมระยะยาวทีถึงกําหนด      ชําระภายในหนึงปี                           -                             -                             -   
 ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 1,138                      5,311                          781  
 รายได้รับลว่งหน้า 225,213                   236,287                    222,574  
 ต้นทนุทียงัไม่เรียกชําระ 148,512                   129,452                    147,348  
 หนี สนิหมนุเวียนอืน 44,158                    35,168                     28,673  
  รวมหนี สนิหมนุเวียน 1,168,046                1,562,128                 1,262,715  
หนี สนิไมห่มนุเวียน      หนี สนิตามสญัญาเช่าการเงนิสทุธิจาก      สว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 4,309                      7,216                 4,393,172  
 เงินกู้ ยืมระยะยาวสทุธิจากสว่นทีถึง      กําหนดชําระภายใน 1 ปี                           -                             -                             -   
 หนี สนิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1,744                       1,798                       1,962  
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 50,880                    41,336                     51,690  
  รวมหนี สนิไมห่มนุเวียน 56,934                    50,351                     58,045  
รวมหนี สนิ   1,224,979                1,612,479                 1,320,760  
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    พนับาท 
    งบการเงินรวม 

    ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
    ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 
    ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2556 

สว่นของผู้ถือหุ้น      ทนุเรือนหุ้น       ทนุจดทะเบียน    
   (2558 : หุ้นสามญั 441,500,555 หุ้น           มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) 

      (2557 : หุ้นสามญั 441,500,555 หุ้น            มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) 441,454 441,501 441,501 
  ทนุทีออกและชําระแล้ว        หุ้นสามญั 440,402,555 หุ้น        มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 441,454 441,454 440,403 
 สว่นเกนิมลูคา่หุ้นสามญั 986,742 986,742 983,794 
  กําไรสะสม       จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 44,150 44,150 44,150 
   ยงัไม่ได้จดัสรร 422,996 446,100 360,406 
  องค์ประกอบอืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น       กําไร (ขาดทนุ) ทียงัไม่เกดิขึ น          จากหลกัทรพัย์เผือขาย 361 244 41 
 รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 1,895,703 1,918,690 1,828,794 
 สว่นได้เสียทีไมมี่อํานาจควบคมุ 19,959 15,267 10,813 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น  1,915,662 1,933,957 1,839,607 
รวมหนี สนิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 3,140,641 3,546,436 3,160,366 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
พนับาท 

     งบการเงินรวม 
    ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

    ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 

    ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2557 ธันวาคม 2556 
รายได้ 

     
 รายได้จากการขายและการให้บริการ 3,333,663        5,132,255         4,730,539  

 
เงินปันผลรบั 

 
-                       -                         -   

 รายได้อืน  48,666             43,669              60,106  

  รวมรายได้  3,382,330        5,175,923        4,790,645  
ค่าใช้จ่าย      
 ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ 2,539,589        4,170,807         3,810,387  

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 
124,158           141,827            125,195  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 371,036           436,289            468,897  

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 
85,899             80,593              85,569  

 ต้นทนุทางการเงิน  5,577             10,149              14,048  

  รวมค่าใช้จ่าย 3,126,259        4,839,666         4,504,096  
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (1,701) (1,892) (856) 
กําไรก่อนภาษีเงนิได้  254,370           334,366            285,693  
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 52,145             59,782              50,283  
กําไรสําหรับปี   202,225           274,584            235,410  
 
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน     

 กําไรทียงัไม่เกิดขึ นจากหลกัทรพัย์เพือขาย 117                  225                     32  

 กําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์    
   ประกนัภยั-สทุธิจากภาษีเงินได้ 1,089 14,196 7,507 

 ผลกระทบภาษีเงินได้ -  -  (1,507) 
รวมกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน 1,206  14,421  6,032  
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 203,432           289,005            241,442  
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งบกระแสเงนิสด 

    
พนับาท 

    งบการเงินรวม 
    ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

    
ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 

    ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2556 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน    
 กําไรสําหรับปี 202,225 274,584 235,410 

 รายการปรบัปรุงกระทบกําไรสําหรับปี    
 เป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน    
   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหนา่ย 62,707 64,493 67,578 

   (กําไร) ขาดทนุจากการขายและตดับญัชีอปุกรณ์    
   

   และสนิทรพัย์ไมม่ีตวัตน 1,042  3,188  (419) 

   (กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึ นจริง (2,444) (1,067) 2,861  

   
(กําไร) ขาดทนุทียงัไม่เกดิขึ นจากเงนิลงทนุชัวคราว - 27  (297) 

   กําไรจากการขายเงินลงทนุชัวคราว (1,373) (1,296) (621) 

   ค่าเผือหนี สงสยัจะสญู (โอนกลบั) 7 (626) 21,337  

   
ขาดทนุจากงานบริการทีเรียกเก็บเงนิไม่ได้                     -                         -   5,220  

   ค่าเผือมลูค่าสนิค้าลดลง (โอนกลบั) (8)   (8) 7,990  

   สํารองผลขาดทนุเกินทนุจากเงินลงทนุบริษัทย่อย                     -                         -                         -   

   ค่าเผือการด้อยค่าเงนิลงทนุและคา่ความนยิมในบริษทัย่อย 16,000   4,029  7,500  

   ขาดทนุจากการตดับญัชีสํารองภาษีถกูหกั ณ ทีจ่าย  903 73  86  

   ค่าเผือการด้อยค่าทีดิน อาคารและอปุกรณ์     
      และสนิทรพัย์ไมม่ีตวัตน                      -                         -   13,851  
   ประมาณการค่าปรับงานลา่ช้า 4,930 - - 

   ประมาณการผลขาดทนุโครงการทีคาดวา่จะเกิดขึ น 1,255 3,942  40,862  

   ต้นทนุทียงัไม่เรียกชําระ (โอนกลบั)                     -                         -   (534) 

   
กําไรจากการตดับญัชีหนี สนิ (270)   (1,019)                       -   

   สว่นแบง่ (กําไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 1,701 1,892  856  

   รายได้เงินปันผล -     -                           -   

   
ดอกเบี ยรับ (2,590) (2,506) (6,592) 

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 11,898 10,142  12,314  

   
ดอกเบี ยจ่าย 4,326 9,065  13,187  

   ภาษีเงินได้ 52,145                 59,782                  50,283  

 กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง    
  ในสนิทรัพย์และหนี สนิดําเนนิงาน 352,455               424,694                470,873  
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พนับาท 

   งบการเงินรวม 
    ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

   ณ วนัที 31 ณ วนัที 31  ณ วนัที 31 

   ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2556 

 สนิทรัพย์ดําเนินงาน (เพิมขึ น) ลดลง    
  ลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน 203,601 (365,642) 244,016  

  ลกูหนี ตามสญัญาเช่าการเงิน 31,212 47,013  104,758  

  ลกูหนี กิจการทีเกียวข้องกนั (9,624) 26,133  22,204  

 
 รายได้ทียงัไมเ่รียกชําระ 207,852 (195,811) 197,142  

  ต้นทนุงานระหว่างทํา 44,421 (33,112) 116,901  

 
 ต้นทนุพฒันาโปรแกรมเกมส์                     -                         -   105  

  สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน 887 7,262  6,858  

  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืน (1,984) 684  1,041  

 
หนี สนิดําเนนิงานเพิมขึ น (ลดลง) 

  
  เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน (52,309) 82,285  (38,685) 

  เจ้าหนี กิจการทีเกียวข้องกนั -    (228) (218) 

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 14,041 53,079  4,361  

  รายได้รับลว่งหน้า (11,139) 13,714  4,948  

  ต้นทนุทียงัไม่เรียกชําระ 18,067 (21,671) (280,127) 

  หนี สนิหมนุเวียนอืน 4,040 6,322  (18,045) 

  เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (992) (3,227) (1,023) 

 เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนนิงาน 800,525 41,496  835,110  

 ภาษีถกูหกั ณ ทีจ่ายได้รับคืน 6,946    7,875  415  

 
จ่ายภาษีเงินได้ (63,360) (55,146) (82,595) 

   รวมเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 744,112 (5,775) 752,929  
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 พนับาท 

    งบการเงินรวม 
    ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

    ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 

    ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2556 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ    
  เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคํ าประกนัลดลง 679 5,598  (537) 

  เงินสดจ่ายซื อเงินลงทนุชัวคราว (1,250,611) (484,559) (958,300) 

  เงินสดรับจากการขายเงนิลงทนุชัวคราว 1,050,481 576,292  825,925  
เงินสดจ่ายซื อเงินลงทนุบริษัทร่วม (12,000)                       -                         -   

  รับชําระเงินให้กู้ยืมจากบริษทัย่อย -     -     -     

 
 เงินสดจ่ายให้กู้ ยืมระยะสั นแก่บริษัทย่อย -     -     -     

  เงินสดจ่ายให้กู้ ยืมระยะสั นแก่บริษัทร่วม (2,000)    (3,000) -     
  รับชําระเงินให้กู้ยืมจากบริษทัร่วม 5,000 - - 

 
 รับชําระเงินให้กู้ยืมจากบคุคลทีเกียวข้องกนั -                      2,480                      390  

  เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 4,023                  1,157                   2,296  

  เงินสดจ่ายในการซื อทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (31,454) (36,131) (28,719) 

  เงินสดจ่ายในการซื อสนิทรพัย์ไมมี่ตวัตน (3,588) (2,185) (10,933) 

  เงินสดรับจากเงินปันผลรับ                     -                         -                         -   

  เงินสดรับจากดอกเบี ย 2,617                  2,525                   6,631  

   รวมเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (236,853) 62,176  (163,246) 
 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     
  

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั น 
    

   จากสถาบนัการเงินเพิมขึ น (ลดลง) (206,870)               173,172  (314,216) 

  เจ้าหนี ทรัสต์รีซีทเพิมขึ น (ลดลง) (158,077)                  7,312  (21,946) 

  เงินปันผลจ่าย (221,727) (198,655) (146,333) 

  เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิ                     -                    3,999                   3,999  

  
จ่ายชําระหนี สนิตามสญัญาเช่าการเงิน (6,752) (30,208) (27,682) 

  จ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาว                     -                         -   (5,243) 

  จ่ายดอกเบี ย (4,486) (8,948) (13,680) 

   รวมเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ (597,912) (53,329) (525,099) 

         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ น (ลดลง) - สทุธิ (90,653) 3,073  64,584  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี 193,101               190,028                125,444  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี 102,448               193,101                190,028  
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คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน 

ด้วยภาวะเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2557 ต่อเนืองถึงปี 2558 ทีชะลอตวัลงจากปีก่อนหน้านั น ประกอบกบับริษัทฯ
ปรับนโยบายการตลาดขยายสดัสว่นในงานบริการให้เพิมขึ นตามแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีพฒันาไปทางด้านงานบริการ สง่ผลให้ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับคําสังซื อจากลกูค้าลดลง จึงส่งผล
ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯตํากว่าปีทีผ่านมา โดยผลการดําเนินงานสทุธิของบริษัทฯลดลงในอตัราร้อยละ . 
จากปีก่อน โดยมีรายได้รวมในปี 2556 , 2557 และ 2558 เท่ากบั 4,791 ล้านบาท 5,176 ล้านบาท และ 3,382 ล้าน
บาท คดิเป็นอตัราการเติบโตทีเพิมขึ น(ลดลง)ร้อยละ 29.7 , 8.0 และ (34.7) ตามลาํดบั และมกํีาไรสทุธิในปี 2556 , 
2557 และ 2558 เทา่กบั 232 ล้านบาท 270 ล้านบาท และ 197 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 
4.8 , 5.2 และ 5.8 ตามลาํดบั ทั งนี สาเหตทุีรายได้และกําไรสทุธิของบริษัทฯและบริษัทย่อยทีลดลง เนืองจากสภาวะ
เศรษฐกิจทีชลอตวัดงักล่าว โดยสรุปผลการดําเนินงานปี 2558 ดงันี  

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,141 ล้านบาท   หนี สินรวมเท่ากับ 1,225 ล้านบาท   และสว่นของผู้
ถือหุ้นเท่ากับ 1,916 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,364 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 75 ของสนิทรัพย์รวม และสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนเท่ากบั 776 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของสนิทรัพย์รวม , 
มีหนี สินเป็นหนี สินหมนุเวียนรวม 1,168 ล้านบาท  และหนี สินไม่หมนุเวียนรวม 57 ล้านบาท , ส่วนของผู้ถือหุ้น
ประกอบด้วย สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จํานวน 1,916 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
จํานวน 20 ล้านบาท 

รายได้ 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 

บริษัทฯมีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ  ประเภท คือ ธุรกิจพฒันาและวางระบบ(SI) , ธุรกิจด้านงาน
บริการ(MS) และ ธุรกิจบริการให้คาํปรึกษาและพฒันางาน(PS) โดยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมของ
บริษัท ในปี 2556 , 2557 และ 2558 เท่ากับ 4,731 ล้านบาท 5,132 ล้านบาท และ 3,334 ล้านบาท ตามลาํดบั มี
อตัราการเติบโตเพิมขึ น(ลดลง)ร้อยละ 29.7 , 8.5 และ (35.0) ตามลําดบั ทั งนี รายได้ของบริษัทฯลดลงในปี 2558 
ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของงานพฒันาและวางระบบทีลดลง รวมทั งจากการชลอตวัของเศรษฐกิจเป็นเหตใุห้
ภาพรวมของปริมาณงานโครงการทั งในภาครัฐและเอกชนในปี 2558 มีจํานวนลดน้อยลงกว่าปีก่อน ส่งผลให้  
บริษัทฯได้รับคําสังซื อลดลงด้วย โดยมีการเปลียนแปลงของรายได้ในแต่ละประเภท ดงันี  

การวิเคราะห์การเปลียนแปลงของรายได้แบ่งตามลกัษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

- รายได้มาจากธุรกิจพฒันาและวางระบบของบริษัท (System Integration - SI) มีจํานวนเท่ากบั 3,237 ล้าน
บาท 3,779 ล้านบาท และ 1,954 ล้านบาท ในปี 2556 , 2557 และ 2558 คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิมขึ น
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(ลดลง)ร้อยละ 28.7 , 16.9 และ (48.3) โดยในปี 2558 บริษัทมีรายได้ได้มาจากธุรกิจพฒันาและวางระบบ
ของในสดัส่วนร้อยละ 58  จากรายได้รวม ซึงมีสดัส่วนทีลดลงจากปีก่อนทีมีรายได้จากงานพัฒนาและวาง
ระบบในสัดส่วนมากว่าร้อยละ 70 ทั งนี รายได้ทีลดลงเกิดจากการได้รับคําสังซื อจากลกูค้าทีเป็นภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจทีลดน้อยลง 

- รายได้จากธุรกิจด้านงานบริการ (Maintenance Service - MS) เท่ากับ 967 ล้านบาท 792 ล้านบาท และ 
910 ล้านบาท ในปี 2556 , 2557 และ 2558 คดิเป็นอตัราการเติบโตเพิมขึ น(ลดลง)ร้อยละ 55.0 , (18.1) และ 
14.9 ตามลําดับ รายได้ธุรกิจด้านงานบริการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของรายได้รวม เพิมขึ นในปี 2558 
เนืองจากบริษัทมุ่งเน้นขยายงานในธุรกิจงานบริการให้เพิมขึ น สอดคล้องกับลกูค้าส่วนใหญ่ทีปรับนโยบาย
การซื องานบริการเพิมขึ นตามแนวโน้มการเตบิโตของธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- รายได้จากธุรกิจให้คําปรึกษาและพฒันางานด้านสารสนเทศ (Professional Service - PS) เท่ากับ 531 ล้าน
บาท 561 ล้านบาท และ 470 ล้านบาท ในปี 2556 , 2557 และ 2558 คิดเป็นอตัราการเติบโตเพิมขึ นร้อยละ 
3.8 , 5.7 และ (16.2) ตามลาํดบั บริษัทมีรายได้จากธุรกิจให้คําปรึกษาและพฒันางานด้านสารสนเทศคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 14 ของรายได้รวม ลดลงในปี 2558 สอดคล้องกับคําสังซื อทีได้รับลดลงทั งลกูค้าทีเป็นภาครัฐ
และภาคเอกชน 

รายได้อืน 

บริษัทฯมรีายได้อืนๆ โดยสว่นใหญ่เป็นรายได้จากการส่งเสริมทางการตลาดจากผู้ขายผลิตภณัฑ์เนืองจากบริษัทฯ
ได้รับรายได้จากการส่งเสริมทางการตลาดจากผู้ขายผลิตภัณฑ์จากยอดการสังซื อทีได้ตามเป้าหมายทีกําหนด 
รวมทั งดอกเบี ยรับ กําไรจากการขายสินทรัพย์ กําไรจากอตัราแลกเปลียน และรายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ โดยมีรายได้
อืนๆรวมเท่ากับ 60 ล้านบาท 44 ล้านบาท และ 48 ล้านบาท ในปี 2556 , 2557 และ 2558 ตามลําดบั โดยมี
สดัสว่นเพิมขึ น(ลดลง)อตัราร้อยละ 20.1 ,  (27.3) และ 9.1 บริษัทมีรายได้อืนคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.4 ของรายได้
รวม ทั งนี รายได้อืนสว่นใหญ่เกิดจากรายได้สง่เสริมทางการตลาดฯ จากผู้ขายผลิตภณัฑ์แตล่ะผลติภณัฑ์  

รายจ่าย 

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 

บริษัทฯมต้ีนทนุขายและต้นทนุการให้บริการในปี 2556 , 2557 และ 2558 เทา่กบั 3,810 ล้านบาท 4,171 ล้านบาท  
และ 2,540 ล้านบาทตามลําดบั มอีตัราการเพิมขึ น(ลดลง) ร้อยละ 33.6 , 9.5 และ (39.1) ตามลาํดบั หากพจิารณา
สดัส่วนต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการในปี 2556 , 2557 และ 2558 คิดเป็นอัตราร้อยละ 80.5 , 81.3 และ 
76.2 ของรายได้จากการขายและการให้บริการตามลําดบั โดยบริษัทฯมสีดัสว่นต้นทนุทีลดลงในปี 2558  แม้ว่าจะมี
การแข่งขันทางธุรกิจในช่วงทีภาวะเศรษฐกิจชลอตวัก็ตาม ทั งนี บริษัทฯได้มุ่งเน้นการขยายงานด้านการบริการซึง
เป็นสว่นหนึงทีทําให้บริษัทฯมีอตัราสว่นกําไรขั นต้นเพิมขึ นทําให้มสีดัสว่นต้นทนุลดลง 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2556 , 2557 และ 2558 เท่ากับ 680 ล้านบาท 659 ล้านบาท และ 
581 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราการเพิมขึ น(ลดลง)ร้อยละ 14.7 , (3.0) และ (11.8) ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขายและบริการในปี 2556 , 2557 และ 
2558 ของบริษัท ซึงเท่ากบั  ร้อยละ 14.2 , 12.7 และ 17.2 ของรายได้รวมตามลาํดบั สําหรับค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารทีปรับตวัเพิมขึ นในปี 2556 เกิดจากบริษัทฯบนัทกึตั งสาํรองค่าเผือหนี สงสยัจะสญู รวมทั งบนัทึกด้อยค่า
สินค้า ด้อยค่าและรับรู้ผลขาดทุนในบริษัทย่อยบางราย และบนัทึกค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ที
เพิมขึ นตามโครงการวิจยัและพฒันาของบริษัทฯ รวมจํานวน 64 ล้านบาท สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 
2558 มีสดัสว่นลดลงเมือเทียบกบัปีก่อนเกิดจากคา่ใช้จ่ายในส่วนทีผนัแปรกบัรายได้ลดลงตามการลดลงของรายได้
และบริษัทฯได้บริหารจดัการคา่ใช้จ่ายคงทีให้มปีระสิทธิภาพเพิมขึ น อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้บนัทกึค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ให้ตรงตามงวดการดําเนินงานทีเกิดขึ นจริงเพือให้สะท้อนผลการดําเนินการตามงวดการดําเนินงานของแต่ละปี 

ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทฯมีต้นทนุทางการเงินในปี 2556 , 2557 และ 2558 เท่ากับ 14 ล้านบาท 10 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท 
ตามลําดับ คิดเป็นอตัราการเพิมขึ น(ลดลง) ร้อยละ (47.4) , (27.8) และ (45.1) ตามลําดบั ทั งนี เนืองจากการ
บริหารจดัการในการส่งมอบงานและติดตามรับชําระเงินจากลกูค้าได้เร็วขึ นทําให้บริษัทฯมีสภาพคล่องทางการเงิน
ดีขึ นจึงใช้เงินใช้เงินหมนุเวียนจากภาระเงินกู้ลดลง  

ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

บริษัทฯมีภาษีเงินได้นิติบคุคลในปี 2556 , 2557 และ 2558 เท่ากับ 50 ล้านบาท 60 ล้านบาท และ 52 ล้านบาท 
ตามลําดับ คิดเป็นอตัราการเพิมขึ น(ลดลง) ร้อยละ 16.5 , 18.9 และ (12.8) ตามลําดบั ภาษีเงินได้ในปี 2558 
ลดลงตามผลการดาํเนนิงานทีลดลง  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

บริษัทฯมีกําไรสุทธิในปี 2556 , 2557 และ 2558 เท่ากับ 232 ล้านบาท 270 ล้านบาท และ 197 ล้านบาท 
ตามลาํดบั คดิเป็นอตัราส่วนกําไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 4.9 , 5.2 และ 5.9 ตามลาํดบั ทั งนี สาเหตทุีอตัรากําไรสทุธิของ
บริษัทฯเพิมขึ นตามลําดบัเนืองจากการขายงานด้านการบริการทีมีอัตรากําไรขั นต้นทีดีกว่า ในขณะทีบริษัทฯมี
นโยบายควบคมุค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทีมีประสิทธิภาพเพิมขึ น รวมทั งบริษัทฯมีต้นทนุทางการเงินลดลง
จากปีก่อน 
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ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม  ณ  วนัที  31 ธันวาคม 2556 , 2557 และ 2558 เท่ากับ 3,160 ล้านบาท 3,546 ล้านบาท 
และ 3,141 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยมีการเติบโตของสินทรัพย์เพิมขึ น(ลดลง) ร้อยละ (14.7) , 12.2 และ (11.4) 
ตามลาํดบั สาํหรับในปี 2558 มีการเปลียนของสนิทรัพย์ทีสาํคญั คือ เงินลงทนุชัวคราวเพิมขึ น 207 ล้านบาท เป็น
เงินสดคงเหลือระยะสั นทีบริษัทฯนําไปลงทนุในกองทนุรวมความเสียงตําทีมีผลตอบแทนสงูกว่าอตัราดอกเบี ยเงิน
ฝาก ลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน-สทุธิลดลง 206 ล้านบาท  และรายได้ทียังไม่ได้เรียกชําระลดลง 208 ล้านบาท
สมัพนัธ์กบัรายได้ทีลดลง อยา่งไรก็ตามรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึ นตามปกติ โดยลกูหนี การค้าส่วนใหญ่
เป็นลกูหนี ทียงัไม่ครบกําหนดชําระเงิน สาํหรับรายได้ทียงัไม่ได้เรียกชําระเป็นรายการทีรับรู้รายได้ตามความสาํเร็จ
ของงานทียงัไมถ่ึงกําหนดเรียกชําระเงินจากลกูค้า 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุนชัวคราว 

บริษัทฯมียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทนุชัวคราว ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 , 2557 และ 
2558   เท่ากับ 331 ล้านบาท 244 ล้านบาท และ 360 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 10.5 , 6.9 และ 11.5 
ของสนิทรัพย์รวม สําหรับไว้ใช้เป็นเงนิสดหมนุเวยีนในการดําเนินงาน โดยบริษัทฯได้นําเงนิสดคงเหลือจํานวนเงินไป
ลงทนุในเงินลงทนุชัวคราวในกองทนุรวมความเสียงตําทีมีผลตอบแทนสงูกว่าอตัราดอกเบี ยเงินฝาก 

ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน 

บริษัทฯมียอดลกูหนี การค้าและลกูหนี อืนหลงัหกัค่าเผือหนี สงสยัจะสญู ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 , 2557 และ 
2558   เทา่กบั 865   ล้านบาท 1,235 ล้านบาท  และ 1,029 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 27.4 , 34.8 และ 
32.8 ของสินทรัพย์รวม ลกูหนี สว่นใหญ่อตัราร้อยละ 64 เป็นลกูหนี ทียงัไม่ถึงกําหนดรับชําระเงิน ลกูหนี ทีเหลอือตัรา
ร้อยละ 36 เป็นลกูหนี ทีอยู่ระหว่างการติดตามรับชําระเงิน โดยมีลกูหนี ทีมีอายุหนี เกินกว่า 1 ปีในอัตราร้อยละ 5 
อย่างไรก็ดีบริษัทฯได้พจิารณาการตั งคา่เผือหนี สงสยัจะสญูตามสถานะของลกูหนี แตล่ะราย ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ที
บริษัทฯกําหนดขึ นเพือประเมินคณุภาพลกูหนี  โดย ณ สิ นปี 2556 , 2557 และ 2558 บริษัทมียอดค่าเผือหนี สงสยั
จะสญูเท่ากับ 24 ล้านบาท 18 ล้านบาท และ 18 ล้านบาทตามลําดบั คิดเป็นร้อยละ 2.7 , 1.4 และ 1.7 ของยอด
ลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน ซึงมีตวัเลขไม่มากหากเทียบกับมลูค่าหนี  สําหรับค่าเผือหนี สงสยัจะสญูปี 2557 ลดลง
จากปีก่อนจํานวน 6 ล้านบาทเนืองจากบริษัทได้รับชําระเงินจากลกูหนี ทีได้บนัทกึค่าเผือหนี สงสยัจะสญูไปแล้วในปี
ก่อน 

รายได้ทียงัไม่เรียกชําระ และต้นทุนงานระหว่างทาํ 

บริษัทฯมียอดรายได้ทียงัไม่เรียกชําระและต้นทนุงานระหว่างทํา ณ 31 ธันวาคม 2556 , 2557 และ 2558 เท่ากับ 
944 ล้านบาท 1,171 ล้านบาท และ 916 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 29.9 , 33.0 และ 29.2 ของสินทรัพย์
รวม โดยรายได้ทียงัไม่ได้เรียกชําระเป็นรายการทีรับรู้รายได้ตามความสาํเร็จของงานทียงัไม่ถึงกําหนดเรียกชําระเงนิ
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จากลกูค้า สําหรับต้นทนุงานระหว่างทาํเป็นส่วนของงานทีอยูร่ะหว่างการตดิตั งงานให้ลกูค้าตามขั นตอนของงานใน
แต่ละโครงการ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีสาํคัญ ณ 31 ธันวาคม 2556 , 2557 และ 2558 ประกอบด้วย เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
เท่ากบั 19 , 17 และ 27 ล้านบาท ตามลาํดบั เงินลงทนุในบริษัทร่วมทีลดลงเกิดจากผลการดาํเนนิงานขาดทนุ และ
ในปี 2558 บริษัทร่วมได้ดําเนินการเพิมทุนซึงบริษัทฯได้เพิมทนุตามสัดส่วนการถือหุ้ นร้อยละ 40 โดยในเดือน
กนัยายน 2558 บริษัทฯได้จ่ายชําระค่าหุ้นเพิมทนุจํานวน 12 ล้านบาท และจ่ายชําระสว่นทีเหลอือีก 12 ล้านบาทใน
เดือนมกราคม 2559 และมีคา่ความนิยม เท่ากบั 567 ล้านบาท 563 ล้านบาท และ 547 ล้านบาท ตามลาํดบั ทั งนี 
บริษัทฯได้พจิารณาค่าเผือด้อยคา่ความนิยมให้สะท้อนภาพการดําเนนิงานของบริษัทย่อย ทีดินอาคารและอปุกรณ์ 
เท่ากบั 151 ล้านบาท 136 ล้านบาท และ 119 ล้านบาท ตามลาํดบั และ สินทรัพย์ไม่มีตวัตน เท่ากับ 57 ล้านบาท 
42 ล้านบาท และ 31 ล้านบาท ตามลําดับ ทั งนี สินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนหนึงเกิดจากรายการทีโอนมาจากงาน
ต้นทนุพฒันาโปรแกรมรอตดับญัชีซึงสว่นใหญ่เป็นงานพฒันาโปรแกรมเพือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯที
สามารถสร้างรายได้ให้บริษัทฯต่อไป  และ ณ สิ นปี 2558 บริษัทฯมีลกูหนี ตามสญัญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระ
เกินกว่าปี เท่ากบั 4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ทีมีจํานวนเท่ากับ 9 ล้านบาท ซึงเกิดจากการเพิมช่องทางการ
จําหน่ายสนิค้าของบริษัทฯ โดยกําหนดเงือนไขการรับชําระเงินจากลกูค้าเป็นเวลา 3 - 5 ปี 

สภาพคล่อง 

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปี 2556 บริษัทฯมีกําไรก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนี สินดําเนินงานเท่ากับ 471 ล้านบาท โดย
หลงัจากการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนี สินดําเนินงาน บริษัทฯมีกระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรม
ดําเนินงาน 753 ล้านบาท  เป็นผลมาจากการลดลงของลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน ลกูหนี ตามสญัญาเช่าทาง
การเงิน รายได้ทียงัไม่เรียกชําระ ต้นทนุงานระหว่างทาํ และต้นทนุทียงัไม่เรียกชําระ เท่ากบั 224 ล้านบาท 105 ล้าน
บาท 197 ล้านบาท 117 ล้านบาท และ 280 ล้านบาทตามลําดบั บริษัทฯมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุสทุธิ 
163 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายซื อเงินลงทนุชัวคราว 132   ล้านบาท เงินสดจ่ายสําหรับสิงปรับปรุงสินทรัพย์และซื อ
อปุกรณ์ 29 ล้านบาท และกระแสเงินสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ 525 ล้านบาท เนืองจากจ่ายชําระเงินกู้ยมืระยะ
สั นและเจ้าหนี ทรัสต์รีซีท 336 ล้านบาท หนี สนิตามสญัญาเช่าทางการเงินและเงินกู้ ระยะยาวลดลง 33 ล้านบาท 
และจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปี 2555 เป็นจํานวน 145 ล้านบาท ซึงเป็นการจ่ายจาก
สภาพคลอ่งจากการดําเนินงานตามปกต ิไม่กระทบตอ่สภาพคลอ่งของกิจการแต่อยา่งใด และจ่ายดอกเบี ย 14 ล้าน
บาท ทาํให้บริษัทฯมเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิมขึ นสทุธิ 65 ล้านบาท 

สําหรับปี 2557 บริษัทฯมีกําไรก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนี สินดําเนินงานเท่ากับ 425 ล้านบาท   โดย
หลงัจากการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนี สินดําเนินงาน บริษัทฯมีกระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรม
ดําเนินงาน (6) ล้านบาท  เป็นผลมาจากการเพิมขึ นของลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน รายได้ทียงัไม่เรียกชําระ และ 
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เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน เท่ากับ 366 ล้านบาท 196 ล้านบาท และ 82 ล้านบาทตามลําดบั ทั งนี เป็นรายการ
ปกติทีเพิมขึ นสมัพนัธ์กับรายได้ บริษัทฯมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทนุสทุธิ 62 ล้านบาท เป็นเงินสดรับ
จากการขายเงนิลงทนุชัวคราว 92 ล้านบาท ซึงเป็นเงนิหมนุเวียนในกิจการนาํไปลงทนุระยะสั นเพือผลตอบแทนทีสงู
กว่าเงินฝากธนาคาร เงินสดจ่ายสาํหรับสิงปรับปรุงสนิทรัพย์และซื ออปุกรณ์ 36 ล้านบาท เพือใช้เป็นอปุกรณ์ในการ
ดําเนินงานตามปกติ และมีกระแสเงินสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 53 ล้านบาท เนืองจากเงินกู้ยืมระยะสั นและ
เจ้าหนี ทรัสต์รีซทีเพิมขึ น 181 ล้านบาท เพือใช้ในการดําเนินงานตามปกติซึงสมัพนัธ์กับรายได้ทีเพิมขึ น หนี สินตาม
สญัญาเช่าทางการเงินและเงินกู้ ระยะยาวลดลง 30 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯในปี 2556 เป็นจํานวน 199 ล้านบาท ซึงเป็นการจ่ายจากสภาพคล่องจากการดําเนินงานตามปกติ ไม่
กระทบต่อสภาพคล่องของกิจการแต่อย่างใด และจ่ายดอกเบี ย 10 ล้านบาท ทําให้บริษัทฯมีเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสดเพิมขึ นสทุธิ 3 ล้านบาท 

สําหรับปี 2558 บริษัทฯมีกําไรกอ่นการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนี สินดําเนินงานเท่ากบั 352 ล้านบาท   โดย
หลงัจากการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนี สินดําเนินงาน บริษัทฯมีกระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรม
ดําเนินงาน 744 ล้านบาท  เป็นผลมาจากการลดลงของลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน รายได้ทียงัไม่เรียกชําระ ต้นทนุ
งานระหว่างทํา และ เจ้าหนี การค้า เท่ากบั 204 ล้านบาท 208 ล้านบาท 44 ล้านบาท และ 52 ล้านบาทตามลําดบั 
ทั งนี  บริษัทฯมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุสทุธิ 237 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายเพือซื อเงินลงทนุชัวคราว 
200 ล้านบาท ซึงเป็นเงินหมนุเวียนในกิจการนาํไปลงทนุระยะสั นเพือผลตอบแทนทีสงูกว่าเงินฝากธนาคาร เงินสด
จ่ายเพิมทนุในบริษัทร่วม 12 ล้านบาท เงินสดจ่ายสําหรับสิงปรับปรุงสนิทรัพย์และซื ออปุกรณ์ 35 ล้านบาท เพือใช้
เป็นอปุกรณ์ในการดําเนินงานตามปกติ และมีกระแสเงินสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 598 ล้านบาท เนืองจาก
เงินกู้ ยืมระยะสั นและเจ้าหนี ทรัสต์รีซีทลดลง 365 ล้านบาท หนี สินตามสญัญาเช่าทางการเงินลดลง 7 ล้านบาท 
และจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปี 2557 เป็นจํานวน 222 ล้านบาท ซึงเป็นการจ่ายจาก
สภาพคลอ่งจากการดําเนินงานตามปกต ิไม่กระทบตอ่สภาพคลอ่งของกิจการแต่อย่างใด และจ่ายดอกเบี ย 4 ล้าน
บาท ทาํให้บริษัทฯมเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสทุธิ 91 ล้านบาท 

แหล่งทีมาของเงนิทุน 

หนี สิน 

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีหนี สินรวมเท่ากับ 1,321 ล้านบาท ลดลง 643 ล้านบาท จาก ณ สิ นปี 2555 โดยมี
หนี สนิสว่นใหญ่เป็นเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบนัการเงิน 64 ล้านบาท เจ้าหนี ทรัสต์รีชีท 153 
ล้านบาท เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน 498 ล้านบาท ต้นทนุทียงัไมเ่รียกชําระ 147 ล้านบาท และรายได้รับล่วงหน้า 
223 ล้านบาท  

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีหนี สนิรวมเทา่กบั 1,612 ล้านบาท เพิมขึ น 292 ล้านบาท จาก ณ สิ นปี 2556 โดยมี
หนี สนิสว่นใหญ่เป็นเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบนัการเงิน 237 ล้านบาท เจ้าหนี ทรัสต์รีชีท 163 
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ล้านบาท เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน 580 ล้านบาท ต้นทนุทียงัไมเ่รียกชําระ 129 ล้านบาท และ รายได้รับลว่งหน้า 
236 ล้านบาท  

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหนี สินรวมเท่ากับ 1,225 ล้านบาท ลดลง 387 ล้านบาท จาก ณ สิ นปี 2557 โดยมี
หนี สินสว่นใหญ่เป็นเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสั นจากสถาบนัการเงิน 31 ล้านบาท เจ้าหนี ทรัสต์รีชีท 5 
ล้านบาท เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน 526 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 183 ล้านบาท ทั งนี เป็นรายการหนี สินทีใช้
หมนุเวียนในการดําเนินกิจการตามปกติและยงัไม่ครบกําหนดชําระเงิน ต้นทนุทียงัไมเ่รียกชําระ 149 ล้านบาท เป็น
รายการบนัทกึต้นทนุตามความสาํเร็จของงานทีทางผู้ขายสนิค้าและบริการยงัไมเ่รียกรับชําระเงิน และ รายได้รับ  

ล่วงหน้า 225 ล้านบาท เป็นรายการทีบริษัทฯได้รับชําระเงินค่าบริการล่วงหน้าจากลกูค้าตามเงือนไขการรับเงินก่อน
ถึงงวดการให้บริการแก่ลกูค้า 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 , 2557 และ 2558 เท่ากับ 1,840 ล้านบาท 1,934 ล้าน
บาท และ 1,916 ล้านบาท ตามลําดับ เป็นอตัราการเพิมขึ น(ลดลง)ร้อยละ 7 , 5 และ (1) โดยส่วนของผู้ ถือหุ้น
เพิมขึ นหรือลดลงเกิดจากกําไรสะสมเพิมขึ นหรือลดลง 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

บริษัทฯมอีตัราสว่นหนี สนิต่อสว่นผู้ ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 , 2557 และ ณ 2558 เทา่กบั 0.72, 0.83 และ 0.64 
เท่า ตามลาํดับ สําหรับอตัราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2557 เพิมขึ นจากปี 2556 เล็กน้อยโดยถือว่ายังเป็น
อตัราสว่นทีดี เนืองจากการเพิมประสทิธิภาพในการรับชําระเงนิจากลกูค้าเพือจ่ายชาํระหนี สนิได้ดีขึ น อย่างไรก็ตาม
หนี สินทั งหมดของบริษัทฯเป็นหนี สินทีเกิดจากการดําเนินงานตามปกติทางการค้า และส่วนใหญ่เป็นหนี สินทีมี
ระยะเวลาชําระคืนตํากว่าหนึงปี 

14. สรุปสาระสาํคญัของสญัญา 

14.1  สรุปสาระสาํคญัของสญัญาซื อขายหุ้นใน บริษัท พรอมท์นาว จํากดั (“สัญญา”) 

 

คู่สญัญา (1) บริษัท เอม็ เอฟ อ ีซี จํากดั (มหาชน) (“MFEC”), นายณฐัจิระ ฮอนดา, นายจิระเทพ 
จิระประวัติตระกูล, นายศรัณย์ เกตุศรีเมฆ, และนายซิมมี โทมัส (เรียกรวมกันว่า 
“ผู้ขาย”) 

(2) TIS Inc. (“ผู้ซื อ”) 
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วัตถปุระสงค์ของสญัญา ผู้ขายได้ตกลงทีจะขาย และผู้ซื อได้ตกลงทีจะรับซื อจากผู้ขายซึงหุ้นทีซื อขาย ตามข้อกําหนด
และเงือนไขทีได้ระบไุว้ในสญัญานี  
 

จาํนวนหุ้นทีจะซื อ ผู้ขายหรือบุคคลอืนตามลําดับทีกําหนดโดยผู้ขายทีเกียวข้องจะขายหุ้นจํานวนรวมทั งสิ น 
76,400 หุ้น ให้แก่ ผู้ซื อ และ/หรือ บริษัท ทีไอเอสไอ (ไทยแลนด์) จํากัด (“TISI”) ตามความ
ประสงค์ของผู้ซื อ โดยแบง่ออกเป็น 3,690 หุ้น ถือโดยนายนายณฐัจิระ ฮอนดา 2,500 หุ้น ถือ
โดยนายจิระเทพ   จิระประวตัิตระกลู 2,120 หุ้น ถือโดยนายศรัณย์ เกตศุรีเมฆ 14,890 หุ้น 
ถือโดยนายซิมมี โทมสั และอีก 53,200 หุ้นถือโดย MFEC รวมกันคิดเป็นจํานวน 50.93% 
ของทนุจดทะเบียนทีชําระแล้วของบริษัท พรอมท์นาว จํากัด (“พรอมท์นาว”) ณ วนัทีลงนาม
ในสญัญาฉบบันี  
พรอมท์นาวจะออกหุ้น และ ผู้ซื อ กบั TISI จะร่วมกันเข้าซื อหุ้นใหม่ดงักลา่วจํานวน 34,000 
หุ้นตามข้อกําหนดและเงือนไขตามทีระบไุว้ในสญัญาระหว่างผู้ถือหุ้น 
 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนทั งหมดทีจ่ายให้แก่ผู้ขายสาํหรับการซื อขายหุ้น คดิเป็นเงินจํานวน 1,467 บาทต่อ
หุ้น (หนึงพันสีร้อยหกสิบเจ็ดบาทต่อหุ้น) รวมเป็นค่าตอบแทนจํานวนทั งสิ น 112,078,800 
บาท (หนึงร้อยสบิสองล้านเจ็ดหมืนแปดพนัแปดร้อยบาท) (“ค่าตอบแทนหุ้นทีซื อขาย”) 
 

ความสาํเร็จของสัญญา การซื อขายหุ้นนั นจะทําขึ น ณ สํานกังานของทีปรึกษากฎหมายของผู้ซื อ เวลา 9.00 น. (เวลา
กรุงเทพมหานคร) ของวนัทําการวนัแรกภายหลงัจากการบรรลหุรือการสละซึงเงือนไขสดุท้าย
ตามทีระบใุนสญัญานี  
การจ่ายเงินแก่ผู้ขาย  
ผู้ซื อจะสังให้ธนาคารทีตนเปิดบญัชีไว้ทําการโอนเงินโดยไม่อาจยกเลิกได้เพือเป็นค่าตอบแทน
หุ้นทีซื อขายเข้าบญัชีธนาคารตามทีผู้ขายกําหนดในวนัทีมกีารซื อขายหุ้นทีซื อขายกันเสร็จสิ น 
และจะจดัสง่สาํเนาของคาํสังทีไมอ่าจยกเลกิได้นั นและการยืนยนัการส่งเงินจากธนาคารผู้ส่ง
เงินให้แก่ผู้ขาย  
การจ่ายเงินแก่พรอมท์นาว  
เมือพรอมท์นาวได้รับค่าตอบแทนสําหรับหุ้ นใหม่จากการจองซื อหุ้ นสามัญเข้าในบัญชี
ธนาคารของพรอมท์นาว และการยืนยันจากธนาคารผู้ รับเงินว่าธนาคารได้รับค่าตอบแทน
สําหรับหุ้ นใหม่จํานวนดังกล่าวแล้ว ผู้ ขายจะจัดให้พรอมท์นาวส่งเอกสารดังต่อไปนี แก่
กระทรวงพาณิชย์ ณ วนัทีการซื อขายหุ้นเสร็จสิ นภายหลงัจากทีมีการซื อขายหุ้นเสร็จสิ นทนัที 

1. เอกสารจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์  และ 
2. บญัชีรายชือผู้ถือหุ้นฉบบัใหม่ซึงแสดงว่า ผู้ซื อ และ/หรือ TISI เป็นผู้ ถือหุ้นของหุ้นที
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14.2   สรุปสาระสาํคญัของสญัญาระหว่างผู้ถอืหุ้นใน บริษัท พรอมท์นาว จาํกดั (“สัญญา”) 

คู่สญัญา (1) บริษัท เอม็ เอฟ อ ีซี จํากดั (มหาชน) (“MFEC”) 
(2) บริษัท พรอมท์นาว จํากดั (“พรอมท์นาว”) 
(3) นายจิระเทพ จิระประวตัิตระกลู, นายศรัณย์ เกตศุรีเมฆ, นายณัฐจิระ ฮอนดา  
             (“กลุม่ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดา”) 
(4) TIS Inc. (“TIS”) 
(5) บริษัท ทีไอเอสไอ (ไทยแลนด์) จํากดั (“TISI”) 

วัตถปุระสงค์ของสญัญา เพือกําหนดเรืองสทิธิ และหน้าทีของคู่สญัญาแตล่ะฝ่าย ในฐานะผู้ถือหุ้น ในพรอมท์นาว และ
การบริหารจดัการพรอมท์นาว 

วันทีสญัญามีผลใช้บังคบั สญัญานี มผีลใช้บงัคบัเมือมีการซื อขายหุ้นเสร็จสมบรูณ์ตามทีกําหนดไว้ในสญัญาซื อขายหุ้น 
ลงวันที 23 มีนาคม 2559 ระหว่าง TIS กลุ่มผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดา นายซิมมี โทมัส และ 
MFEC เว้นแต่เรืองทีเกียวข้องกบัการจองซื อหุ้นสามญัให้มีผลใช้บงัคบันบัแต่วนัทีลงนามใน
สญัญาฉบบันี  

เงือนไขบังคบัก่อน 1. ผู้ ถือหุ้นของพรอมท์นาวอนมุตักิารออกหุ้นใหม่ 
2. MFEC และผู้ ถือหุ้นรายอืนทั งหมดของพรอมท์นาว (รวมถึงกลุ่มผู้ ถือหุ้ นบุคคล

ธรรมดา) ได้สละสทิธิในการซื อหุ้นทีออกใหมต่ามสดัสว่นการถือหุ้นในพรอมท์นาว 
การจองซื อหุ้นใน  
พรอมท์นาว โดย TIS 
และ TISI  

1. การซื อขายหุ้นสามญัเพิมทนุในพรอมท์นาว จะเกิดขึ นในวนัทีคู่สญัญาทั งสองฝ่ายตก
ลงร่วมกนั ภายใต้เงือนไขวา่เงือนไขบงัคบัก่อนตามทีกําหนดในสญัญานี ต้องสาํเร็จลง
ก่อน 

2. การจองซื อหุ้นสามญั 
(1) พรอมท์นาวจะออกหุ้นสามญัจํานวน 34,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 

1,467 บาท โดย TIS และ TISI จะจองซื อหุ้นจํานวน 100 หุ้น และ 33,900 
หุ้น ตามลาํดบั 

(2) ภายหลงัการซื อขายหุ้นตามสัญญาซื อขายหุ้น และการจองซื อหุ้นสามัญ
แล้ว สดัสว่นการถือหุ้นในพรอมท์นาวจะเป็นดงัต่อไปนี  
(ก) MFEC จะถือหุ้นในสดัส่วนประมาณร้อยละ 20.0 ของหุ้นทั งหมด 

(36,800 หุ้น) 

ขายและของหุ้นใหมจ่ากการจองซื อหุ้นสามญั 
ผู้ขายจะจัดส่งให้ผู้ซื อซึงสําเนาหนังสือรับรองฉบบัใหม่ของพรอมท์นาว (หากสามารถทําได้) 
ข้อบงัคับฉบับใหม่ของพรอมท์นาว (หากสามารถทําได้) และบัญชีรายชือผู้ ถือหุ้นฉบบัใหม่
ของพรอมท์นาว เมือเอกสารดงักลา่วสามารถคดัได้จากกระทรวงพาณิชย์ 
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(ข) กลุม่ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดา จะถือหุ้นรวมกันในสดัส่วนประมาณ
ร้อยละ 20.0 ของหุ้นทั งหมด (36,800 หุ้น) 

(ค) TIS จะถือหุ้นในสดัส่วนประมาณร้อยละ 40.0 ของหุ้นทั งหมด 
(73,600 หุ้น) 

(ง) TISI จะถือหุ้นในสดัส่วนประมาณร้อยละ 20.0 ของหุ้นทั งหมด 
(36,800 หุ้น) 

คณะกรรมการ  
พรอมท์นาว และการ
บริหารจดัการ 

1. คณะกรรมการของพรอมท์นาว จะประกอบด้วยกรรมการ 5 คน โดย MFEC มีสทิธิ
แต่งตั งกรรมการ 1 คน, นายณัฐจิระ ฮอนดามีสทิธิแต่งตั งกรรมการ 1 คน และ TIS มี
สทิธิแต่งตั งกรรมการ 3 คน 

2. องค์ประชมุในการประชมุคณะกรรมการของพรอมท์นาว ประกอบด้วยกรรมการอยา่ง
น้อย 3 คน เข้าร่วมประชมุ  

3. เว้นแต่เรืองทีต้องได้รับมติพิเศษจากคณะกรรมการ มติของทีประชุมคณะกรรมการ
จะต้องได้รับคะแนนเสียงเหน็ชอบข้างมากของกรรมการทีเข้าร่วมประชมุ  

4. กรรมการผู้ มีอาํนาจลงนามของพรอมท์นาว คือ กรรมการจากฝ่าย TIS คนใดคนหนึง 
ลงนามพร้อมประทบัตราสาํคญัของพรอมท์นาว 

เรืองทีต้องได้รับมติ
พเิศษจากคณะกรรมการ 

การดาํเนนิกิจการดงัต่อไปนี  จะต้องได้รับการอนมุตัิจากทีประชุมคณะกรรมการ ด้วยคะแนน
เสียงเห็นชอบข้างมากของกรรมการทีเข้าร่วมประชุม และประกอบด้วยเสียงจากกรรมการ
จากฝ่าย MFEC หรือกรรมการทีนายณฐัจิระ ฮอนดา แต่งตั งและกรรมการจากฝ่าย TIS อย่าง
น้อยฝ่ายละหนึงเสยีง 
1. การกําหนด หรือเปลียนแปลงธุรกิจ และ/หรือแผนธุรกิจของพรอมท์นาว 
2. การกู้ยืมเงินในวงเงินเกินกว่าทีกําหนดไว้ในสญัญา ซึงไม่ใช่เป็นการประกอบธุรกิจ

ปกติของพรอมท์นาวหรือไมไ่ด้อยู่ในแผนธุรกิจ 
3. การเข้าคํ าประกันในวงเงินเกินกว่าทีกําหนดไว้ในสญัญา หรือการก่อภาระติดพนัใดๆ 

ในทรัพย์สินทีสําคญัของพรอมท์นาวให้แก่บคุคลอืน 
4. การแตง่ตั ง และ/หรือถอดถอนประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (Executive Chairman) หรือ

ประธานฝ่ายปฏิบตัิการ (Managing Director) ทีไม่เป็นไปตามข้อกําหนดและ
เงือนไขทีกําหนดไว้ในสญัญา 

5. การได้มา หรือจัดตั งบริษัทย่อย หรือการเ ข้าซื อหุ้ น หรือประโยชน์อืนใดใน 
พรอมท์นาวหรือกิจการใด ซึงมีมลูค่ามากกว่าตามทีกําหนดไว้ในสัญญา เว้นแต่
เป็นไปตามทีกําหนดไว้ในแผนธุรกิจ 

6. การเข้าร่วมในหุ้นสว่น กิจการร่วมค้า หรือการยกเลกิหุ้นส่วน หรือกิจการร่วมค้า ซึงมี
มลูค่ามากกว่าตามทีกําหนดไว้ในสญัญา และการแก้ไขข้อกําหนดในหุ้นส่วน หรือ
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กิจการร่วมค้าดงักล่าว เว้นแตเ่ป็นไปตามทีกําหนดไว้ในแผนธรุกิจ 
7. การอนุมัติหรือการเข้าทํารายการใดๆ ทีสําคัญ ซึงไม่เป็นไปตามธุรกิจปกติของ 

พรอมท์นาวซึงมีมูลค่ามากกว่าตามทีกําหนดไว้ในสัญญา เว้นแต่เป็นไปตามที
กําหนดไว้ในแผนธุรกิจ 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 1. องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะทีถือ
หุ้นรวมกันไม่ร้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทั งหมด และจะต้องมี (1) TIS หรือ 
TISI และ (2) MFEC เข้าร่วมประชมุด้วยทกุครั ง 

2. เว้นแต่เรืองทีต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ ถือหุ้น หรือตามทีกฎหมายกําหนด มติของที
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมาก (มากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวน
เสียงทั งหมด) ของผู้ ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั งนี  ผู้ถือหุ้นแต่ละ
คนมีคะแนนเสยีง 1 เสียง ต่อ 1 หุ้นทีตนถือ ในกรณีทีคะแนนเสียงเสมอกนั ประธาน
ในทีประชมุไมมี่สิทธิออกคะแนนเสยีงชี ขาด 

เรืองทีต้องได้รับมติ
พเิศษจากผู้ถอืหุ้น 

การดําเนินกิจการดังต่อไปนี  จะต้องได้รับการอนมุัติจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง
อย่างน้อยร้อยละ 75 ของผู้ ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
1. การแก้ไขเปลียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือข้อบงัคบั 
2. การเพิมทนุ หรือลดทนุจดทะเบยีนของพรอมท์นาว 
3. การแปรสภาพจากบริษัทจํากดั เป็นบริษัทมหาชน การควบกิจการ หรือการจําหน่าย

ทรัพย์สนิหรือกิจการทั งหมดหรือสว่นทีสาํคญัของพรอมทน์าว 
4. การออกหุ้นใหม่ซึงชําระเต็มมลูค่า หรือแต่บางสว่นด้วยสิงอืนนอกจากชําระด้วยเงิน

สด 
5. การเลกิกิจการ การชําระบญัชี การล้มละลาย และการดําเนินการอืนๆ ทีใกล้เคียงกับ

เรืองดงักลา่ว 
6. การออกหุ้นกู้  
7. การนาํหุ้นหรือหลกัทรัพย์ใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ใดๆ  
8. การเปลียน หรือยกเลกิสทิธิ หรือประโยชน์ใดๆ ในหุ้นใดๆ ของพรอมท์นาว 
9. การแตง่ตั ง หรือถอดถอนกรรมการ รวมถงึการเปลียนแปลงข้อกําหนด และเงือนไขใน

การแต่งตั งกรรมการ เว้นแต่การแต่งตั งกรรมการใหม่เพือทดแทนกรรมการเดิมซึง
ได้รับการอนมุตัิจากทีประชมุคณะกรรมการของพรอมท์นาว 

10. การเปลียนแปลงปีบญัชีของพรอมท์นาว 
11. เรืองทีต้องได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการ ซึงคณะกรรมการได้มีมติแล้วว่าจะต้อง

ให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเรืองดงักล่าวต่อไป ทั งนี  โดยทีคณะกรรมการยัง
มิได้มกีารลงมติอนมุตัิในเรืองดงักลา่วนั น 
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นโยบายการจ่ายเงนิปัน
ผล 

อัตราร้อยละ  ของกําไรสทุธิ หรือในอตัราอืนใดตามทีคณะกรรมการของพรอมท์นาวจะ
กําหนด 

ข้อห้ามในการโอนหุ้น เว้นแตท่ีกําหนดไว้ในสญัญา คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะไม่ 
1. ขาย  
2. โอน หรือ 
3. ก่อภาระผกูพนัใดๆ ในหุ้นของพรอมท์นาวทีตนถืออยู่  

เว้นแต่ (ก) เป็นการโอนให้แก่บริษัทในเครือ หรือ (ข) ได้รับอนุมตัิจากคู่สญัญาอีกฝ่าย และ
จากทีประชมุคณะกรรมการของพรอมท์นาว 

การจัดหาเงนิและเงนิทุน หากในสญัญากู้ ใดๆ กับสถาบนัการเงินซึงพรอมท์นาวเป็นฝ่ายผู้กู้  MFEC TIS และ TISI แต่
ละรายจะจัดหาการคํ าประกันสญัญากู้ดงักล่าวตามสดัสว่นการถือหุ้นของตนเพือคํ าประกัน
จํานวนเงินกู้นั น  

ข้อห้ามในการประกอบ
กิจการทีแข่งขันกนั 

เว้นแต่ได้รับอนญุาตจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง ภายในกําหนดระยะเวลาทีสญัญานี มีผลใช้
บังคบั และภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันทีสญัญานี สิ นสดุลง คู่สญัญาแต่ละฝ่ายและ
บริษัทในเครือ รวมทั งกรรมการทีได้รับการแต่งตั งจากแต่ละฝ่าย ตกลงดงัต่อไปนี  (ก) จะไม่
ประกอบกิจการทีเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของพรอมท์นาวในประเทศไทย และ (ข) จะไม่จ้าง 
หรือชกัจงูให้พนกังานทีสาํคญัของพรอมท์นาว ผู้บริหาร หรือกรรมการซึงประกอบด้วยกลุ่มผู้
ถือหุ้นบคุคลธรรมดา ออกจากพรอมท์นาว  

การเลกิสัญญา สญัญาฉบบันี อาจสิ นอาจถกูบอกเลกิเมือมีเหตดุงัต่อไปนี เกิดขึ น  

(ก) โดยคูส่ญัญาตกลงร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(ข) TIS สิ นสภาพจากการเป็นผู้ ถือหุ้นของพรอมท์นาวโดยโอนหุ้นให้กับ MFEC หรือ บริษัท

ในเครือทีกําหนดโดยปฏิบตัติามข้อตกลงในสญัญา 

(ค) TIS สิ นสภาพจากการเป็นผู้ ถือหุ้นของพรอมท์นาวโดยโอนหุ้นทั งหมดให้กับ TIS หรือ 
บริษัทในเครือทีกําหนดโดยปฏิบตัิตามข้อตกลงในสญัญา 

(ง) นายณฐัจิระ ฮอนดา สิ นสภาพจากการเป็นผู้ ถือหุ้นของพรอมท์นาวโดยโอนหุ้นทั งหมด
ให้กับ TIS และ/หรือ MFEC หรือ บริษัทในเครือทีกําหนดโดยปฏิบตัิตามข้อตกลงใน
สญัญา 

(จ) เมือมีเหตุหนึงเหตใุดดงัต่อไปนี เกิดขึ นโดยเป็นความผิดของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง 
(“ผู้ ถือหุ้นทีไม่ปฏิบตัิตามสญัญา”) และคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง (“ผู้ ถือหุ้นทีได้ปฏิบตัิตาม
สญัญา”) ได้สง่หนงัสือบอกกลา่วการเลิกสญัญาแล้ว  
1. คู่สญัญาทีไม่ปฏิบัติตามสัญญา กระทําการฝ่าฝืนหน้าทีตามสัญญาในข้อทีเป็น

สาระสาํคญั และการฝ่าฝืนนั นไม่ได้รับการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 30 วนั นบัจาก
วนัทีได้รับหนงัสอืบอกกลา่วเรียกร้องจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง 
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2. มีการเริมต้นกระบวนการล้มละลาย ฟืนฟกิูจการและการระงบัการชําระหนี ชัวคราว 
หรือการมีหนี สนิล้นพ้นตวั ของคู่สญัญาทีไม่ปฏบิติัตามสญัญา และ 

3. หากมีการเปลียนแปลงอํานาจการควบคมุในคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง และคูส่ญัญา
อีกฝ่ายหนึงได้สง่หนงัสอืบอกกลา่วการเลกิสญัญาไปยงัคู่สญัญาฝ่ายนั นแล้ว 

ผลของการเลิกสัญญา 
 

หากสญัญาได้เลกิกนัโดยเหตตุาม (ก) (ข) (ค) และ (ง) ข้างต้น คู่สญัญาจะหลดุพ้นจากสิทธิ
และหน้าทีในการซื อหรือขายหุ้นตามราคาทีกําหนด (call option หรือ put option) ทีจะกล่าว
ต่อไป 
หากสัญญาได้เลิกกันโดยเหตุตาม (จ)  หรือ (จ)  ข้างต้น โดยผู้ ถือหุ้ นทีไม่ปฏิบัติตาม
สญัญา หรือโดยความผิดของผู้ ถือหุ้ นทีไม่ปฏิบัติตามสญัญา ผู้ถือหุ้นฝ่ายทีได้ปฏิบัติตาม
สญัญาจะมสิีทธิทีจะกระทาํการ 
(1) ใช้สิทธิซื อหุ้นตามราคาทีกําหนด (call option) ซึงเป็นสิทธิของผู้ ถือหุ้นทีได้ปฏิบตัิตาม

สญัญาไม่ว่าคนใดคนหนึงหรือทั งหมดในการเรียกให้ผู้ถือหุ้นทีไม่ปฏบิติัตามสญัญาขาย
หุ้นทั งหมดทีผู้ ถือหุ้นทีไม่ปฏิบัติตามสญัญานั นถืออยู่ให้แก่ตนตามราคาตลาดทีเป็น
ธรรมของหุ้นเหลา่นั นตามทีกําหนดโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ 

(2) ใช้สิทธิขายหุ้นตามราคาทีกําหนด (put option) ซึงเป็นของผู้ ถือหุ้นทีได้ปฏิบตัิตาม
สญัญาไม่ว่าคนใดคนหนึงหรือทั งหมดในการซื อจากผู้ ถือหุ้นทีไม่ปฏิบติัตามสญัญาซึง
หุ้นทั งหมดทีผู้ ถือหุ้นทีไม่ปฏิบัติตามสญัญานั นถือตามราคาตลาดทีเป็นธรรมของหุ้ น
เหลา่นั นตามทีกําหนดโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในสารสนเทศฉบบันี แล้ว ด้วยความระมดัระวงัและขอรับรองว่าข้อมลูในสารสนเทศ
ฉบบันี  ถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้บคุคลอืนสาํคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูทีควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั 


