สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4.
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อควา คอร์ เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
รายการที่ 1

การให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน แก่ บริ ษัท อีเทอร์ นิ ตี ้ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ในจํานวน
168,000,000 บาท ซึ่งเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

จากการที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั ง้ ที่ 6/2564 เมื่ อ วัน ที่ 28 พฤษภาคม 2564 มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารให้
ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการซื ้อตัว๋ แลกเงินในจํานวน 84,000,000 บาทจากบริษัท อีเทอร์ นิตี ้ พาวเวอร์ จํากัด
(มหาชน) (“ETP”) เนื่ อ งจาก ETP อยู่ระหว่างการเบิ ก ใช้ เงิ น กู้จ ากสถาบัน การเงิน และมี ความจํ าเป็ น ต้ อ งใช้ เงิ นระยะสัน้
เพื่ อจ่ายค่าก่อสร้ างในโครงการไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามขนาด 160.00 เมกะวัตต์เป็ น เวลา 4 วัน ETP จึงขอ
ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น จากบริ ษั ท ฯ ในจํ า นวน 84,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ อนุ มั ติ ก ารให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP เนื่องจากแหล่งเงินทุนที่บริ ษัทฯ นํามาให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP เป็ นเงิน
ที่บริ ษัทฯ เตรี ยมไว้ สําหรับการลงทุนในโครงการขยายจอ LED ซึ่งมีระยะการชําระเงินตามงวดงานที่ถึงกําหนดชําระภายใน
สิ ้นเดือนมิถนุ ายน 2564 และการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP ถือเป็ นการบริหารเงินสดที่ให้ ผลตอบแทนสูงกว่าอัตรา
ดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี ้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.25 - ร้ อยละ 0.4 ต่อปี ) และมากกว่าต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทฯ
(ต้ นทุนทางการเงินของหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 6.68 ต่อปี ) โดยบริ ษัทฯ ได้ รับผลตอบแทนจากการเข้ าทํารายการดังกล่าว
ในอัตราร้ อยละ 7.0 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์ และต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทฯ ที่กล่าวมาข้ างต้ น
อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ETP ยังคงประสบข้ อขัดข้ องในการเบิกใช้ เงินกู้จากสถาบันการเงิน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ETP
จึ ง ได้ ข อชํ า ระคื น หนี ต้ ามตั๋ว แลกเงิ น ดัง กล่ า วโดยการออกตั๋ว สัญ ญาใช้ เงิ น ประเภทถึ ง กํ า หนดเมื่ อ ทวงถามในจํ า นวน
84,000,000 บาท ซึ่งมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.0 ต่อปี ให้ แก่บริ ษัทฯ โดยในเวลาต่อมา ETP ได้ ชําระคืนหนี ้ตามตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
ดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มิถนุ ายน 2564 (รวมเรี ยกว่า “รายการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินจํานวน 168,000,000
บาท” หรื อ “รายการที่ 1”)
รายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินข้ างต้ น ซึ่งไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ เข้ าข่ายเป็ นรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่
เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของ
บริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
เนื่องจากเป็ นการให้ ความช่วยเหลือแก่ ETP ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ โดยมูลค่าของรายการในคราวที่มีการอนุมตั ิ
รายการมีจํานวนรวมเท่ากับ 168.10 ล้ านบาท (ซึ่งประกอบไปด้ วยมูลค่าของตัว๋ แลกเงินจํานวน 84,000,000 บาท มูลค่าของ
ตั๋วสัญ ญาใช้ เงินจํานวน 84,000,000 บาท และมูลค่าดอกเบี ย้ จํานวน 95,690.95 บาท) หรื อ อยู่ที่ร้อยละ 4.43 ของมูลค่า
สินทรั พย์ ที่ มีตัวตนสุทธิ ของบริ ษั ทฯ (NTA) ตามงบการเงิ นรวมของบริ ษัท ฯ ณ วันที่ 31 มี นาคม 2564 ซึ่งมี จํานวนเท่ากับ
3,793.20 ล้ านบาท และเมื่ อ นับ รวมกับ มูล ค่ าของรายการให้ ความช่ ว ยเหลือ ทางการเงิ นที่ เกิ ด ขึน้ ในระยะเวลาหกเดื อ น
ย้ อนหลังก่อนหน้ านัน้ กล่าวคือ การให้ ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริ ษัทฯ แก่ ETP ในจํานวน 50,000,000 บาทเพื่อนําไป
ชําระค่าลงทุนโครงการพลังงานลมในประเทศเวียดนามซึ่งมีมลู ค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 1.33 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิ ของบริ ษั ทฯ (NTA) ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2563 ซึ่ งมี จํ านวนเท่ ากั บ 3,764.07 ล้ านบาท ทํ า ให้ มู ล ค่ า รวมของรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินอยู่ที่ร้อยละ 5.76 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ (NTA) ซึ่งเกินกว่าร้ อยละ 3 ของ

1

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ (NTA) บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่เกี่ยวกับการเข้ าทํารายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
จํานวน 168,000,000 บาท ดังนี ้
(ก)

เปิ ด เผยสารสนเทศการเข้ าทํ ารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ของบริ ษั ทฯ ต่อตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ข)
ขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียง
ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย และบริษัทฯ จะต้ องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วัน
(ค)
แต่งตั ้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ และจัดส่ง
ความเห็ น ดั ง กล่ า วต่ อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (“สํ า นั ก งาน ก.ล.ต.”) และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทํารายการดังกล่าวโดยมิได้ เสนอเรื่ องดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิและมิได้
ดําเนินการตามหน้ าที่ตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันกําหนดเนื่องจากบริ ษัทฯ มีความเข้ าใจคลาดเคลื่อนในการคํานวณ
มูลค่าของรายการ อนึ่ง ในเวลาต่อมา บริ ษัทฯ ได้ วา่ จ้ างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้ ความเห็นในประเด็นกฎหมายในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ ตรวจสอบและพบว่าการเข้ าทํารายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินจํานวน
168,000,000 บาทไม่เป็ นไปตามที่กําหนดในประกาศรายการที่เกี่ ยวโยงกัน ดังนัน้ ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่
3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพัน ธ์ 2565 จึงนํ าเรื่ องดังกล่าวมาพิจารณาและมีความเห็นว่าเพื่ อให้ บ ริ ษั ทฯ ดําเนิ นการตามที่
กําหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างครบถ้ วนและถูกต้ อง บริ ษัทฯ จึงสมควรนํารายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ สตั ยาบันด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย ในการนี ้ บริ ษัทฯ จะดําเนินการให้ บริ ษัท
อวานการ์ ด แคปปิ ตอล จํากัด ที่ป รึ กษาทางการเงินอิสระจัดทําความเห็นเพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ในการให้ สตั ยาบันแก่การเข้ าทํารายการดังกล่าวด้ วย
รายการที่ 2

การให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ บริ ษัท อีสเทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ในวงเงิน
แบบหมุนเวียนจํานวนไม่ เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรู ปแบบของเงินกู้ยืม
หรื อตราสารหนีใ้ ดๆ ซึ่งเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ มีมติอนุมัติการให้ ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่บริ ษัท อีสเทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“EP”) ในวงเงินแบบหมุนเวียนจํานวนไม่เกิน 300,000,000 บาท
ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลั ง จากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นมี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเข้ าทํ า รายการ ในรู ป แบบของเงิ น กู้ ยื ม หรื อ
ตราสารหนีใ้ ด ๆ โดยมีดอกเบี ย้ หรื อผลตอบแทนในอัตราร้ อยละ 7 ต่อปี ทัง้ นี ้ ตามรายละเอีย ดที่ ระบุในข้ อ 3.2 (“รายการ
ให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจํานวนไม่ เกิน 300,000,000 บาท” หรือ “รายการที่ 2”)
รายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินข้ างต้ น ซึ่งไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ เข้ าข่ายเป็ นรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามที่กําหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ซึ่งเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ โดยมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 6.85 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ (NTA)
ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 4,687.64 ล้ านบาท อนึ่ง บริ ษัทฯ ไม่มีรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่
2

ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2565 ทั ้งนี ้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้ อยละ 3 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ (NTA) บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่เกี่ยวกับรายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงิน
แบบหมุนเวียนจํานวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ดังนี ้
(ก)
ที่เกี่ยวโยงกัน

เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการ

(ข)
ขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียง
ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย และบริษัทฯ จะต้ องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วัน
(ค)
แต่งตั ้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ และจัดส่ง
ความเห็นดังกล่าวต่อสํานักงานก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ แต่งตั ้งบริ ษัท อวานการ์ ด แคปปิ ตอล จํากัด
เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทําหน้ าที่ดงั กล่าว
รายการที่ 3

การรับความช่ วยเหลือทางการเงินจาก EP ในวงเงินแบบหมุนเวียนจํานวนไม่ เกิน 300,000,000 บาท
ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรื อตราสารหนีใ้ ด ๆ ซึ่งเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ มีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินจาก EP ในวงเงินแบบหมุนเวียนจํานวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ม ติ อ นุ มัติ ก ารเข้ า ทํ า รายการในรู ป แบบของเงิ น กู้ ยื ม หรื อ ตราสารหนี ใ้ ด ๆ โดยมี ด อกเบี ย้ หรื อ
ผลตอบแทนในอัตราร้ อยละ 7 ต่อปี ทั ้งนี ้ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้ อ 3.3 (“รายการรั บความช่ วยเหลือทางการเงินในวงเงิน
แบบหมุนเวียนจํานวนไม่ เกิน 300,000,000 บาท” หรื อ “รายการที่ 3”)
รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินข้ างต้ นเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กําหนดในประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็ นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EP ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ โดยมูลค่าของ
รายการอยู่ที่ร้อยละ 0.45 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 4,687.64 ล้ านบาท อนึ่ง บริ ษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องของบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือ นที่ ผ่านมาก่ อ นการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2565 ทั ้งนี ้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้ อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
ที่ มี ตัวตนสุท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ (NTA) บริ ษั ท ฯ จึง มี ห น้ าที่ เปิ ด เผยสารสนเทศเกี่ ย วกับ รายการรั บ ความช่ วยเหลื อทางการเงิ น
ในวงเงินแบบหมุนเวียนจํานวนไม่เกิน 300,000,000 บาทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษัทฯ ขอแจ้ งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กันดังต่อไปนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

รายการที่ 1 – บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทํารายการไปแล้ วในปี 2564 และ ETP ได้ ชําระคืนหนี ้ให้ แก่บริ ษัทฯ แล้ วทังจํ
้ านวน ทั ้งนี ้
รายละเอียดของรายการดังกล่าวปรากฏตามข้ อ 3.1

3

รายการที่ 2 – บริ ษั ทฯ จะสามารถเข้ าทํารายการภายหลังจากที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น มีมติ อนุมัติการเข้ าทํ ารายการ
ดังกล่าว โดยการเข้ าทํารายการและมูลค่าของความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครัง้ จะขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการใช้ เงินทุนของ
EP และความสามารถในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินของบริ ษัทฯ ในขณะนัน้ ๆ ทั ้งนี ้ รายละเอียดของรายการดังกล่าว
ปรากฏตามข้ อ 3.2
รายการที่ 3 – บริ ษัทฯ จะสามารถเข้ าทํารายการภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2565 มีมติ
อนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว โดยการเข้ าทํารายการและมูลค่าของความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครัง้ จะขึ ้นอยู่กับ
ความต้ องการใช้ เงิน ทุน ของบริ ษั ท ฯ และความสามารถในการให้ ค วามช่วยเหลื อทางการเงิ น ของ EP ในขณะนัน้ ๆ ทัง้ นี ้
รายละเอียดของรายการดังกล่าวปรากฏตามข้ อ 3.3
2.

คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริ ษัทฯ
รายการที่ 1 – บริษัทฯ เป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน และ ETP เป็ นผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน
รายการที่ 2 – บริษัทฯ เป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน และ EP เป็ นผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน
รายการที่ 3 – บริษัทฯ เป็ นผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน และ EP เป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
ETP เป็ นบริ ษัทย่อยของ EP โดย EP ถือหุ้นใน ETP ร้ อยละ 81.40 ของทุนชําระแล้ วของ ETP

EP เป็ นบริ ษั ท ร่ ว มของบริ ษั ท ฯ โดยบริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ นใน EP ร้ อยละ 39.61 ของทุน จดทะเบี ย นชํ าระแล้ ว ของ EP
นอกจากนี ้ นายยุ ท ธ ชิ น สุ ภั ค กุ ล ซึ่ ง เป็ นกรรมการของบริ ษั ท ฯ (และเป็ นบิ ด าของนายฉาย บุ น นาค กรรมการของ
บริษัทฯ) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน EP โดยถือหุ้นใน EP ร้ อยละ 14.17 ของทุนชําระแล้ วของ EP
3.

ลักษณะทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

3.1

รายการที่ 1
รายละเอียดของรายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินจํานวน 168,000,000 บาท มีดงั นี ้
ผู้ลงทุน:

บริ ษัทฯ

ผู้ออกตราสารหนี ้:

ETP

ประเภทของตราสารหนี ้:

ตัว๋ แลกเงินจํานวน 1 ฉบับ และตัว๋ สัญญาใช้ เงินจํานวน 1 ฉบับ

มูลค่าตราสารหนี ้:

ตัว๋ แลกเงินจํานวน 84,000,000 บาท และตัว๋ สัญญาใช้ เงินจํานวน 84,000,000 บาท
รวมเป็ นจํานวน 168,000,000 บาท

วันที่ออกตราสารหนี ้:

ตัว๋ แลกเงินลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตัว๋ สัญญาใช้ เงินลงวันที่ 1 มิถนุ ายน 2564

วันที่ถงึ กําหนด:

ตัว๋ แลกเงินถึงกําหนดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และตัว๋ สัญญาใช้ เงินถึงกําหนด
เมื่อทวงถาม
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อายุของตราสารหนี ้:

4 วันสําหรับตัว๋ แลกเงิน และ 6 วันสําหรับตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (เนื่องจาก ETP ชําระ
คืนหนี ้ตามตัว๋ สัญญาใช้ เงินให้ แก่บริษัทฯ ในวันที่ 7 มิถนุ ายน 2564)

อัตราดอกเบี ้ย/ผลตอบแทน:

อัตราคิด ลดร้ อยละ 7.0 ต่อปี สํ าหรับ ตั๋วแลกเงิ น และดอกเบี ย้ ร้ อยละ 7.0 ต่อ ปี
สําหรับตัว๋ สัญญาใช้ เงิน คํานวณจากฐานจํานวน 365 วันต่อปี

หลักประกัน:

เช็คสัง่ จ่ายลงวันที่ลว่ งหน้ าจํานวน 84,000,000 บาท ส่งมอบให้ แก่บริ ษัทฯ

หลักประกันอื่น ๆ:

ไม่มี

ข้ อจํากัด/เงื่อนไขอื่น ๆ:

ไม่มี

รายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินข้ างต้ น ซึ่งไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ เข้ าข่ายเป็ นรายการ
ที่เกี่ ยวโยงกันตามที่ กําหนดในประกาศรายการที่เกี่ ยวโยงกัน เนื่องจากเป็ นการให้ ความช่ วยเหลือแก่ ETP ซึ่งเป็ น บุคคล
ที่ เกี่ ย วโยงกัน ของบริ ษั ท ฯ โดยมูล ค่ า ของรายการในคราวที่ มี ก ารอนุมัติ รายการมี จํ านวนรวมเท่ า กั บ 168.10 ล้ า นบาท
(ซึ่งประกอบไปด้ วยมูลค่าของตัว๋ แลกเงินจํานวน 84,000,000 บาท มูลค่าของตัว๋ สัญญาใช้ เงินจํานวน 84,000,000 บาท และ
มูล ค่าดอกเบีย้ จํ านวน 95,690.95 บาท) หรื ออยู่ที่ร้อยละ 4.43 ของมูลค่าสินทรัพ ย์ ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ (NTA) ตาม
งบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 3,793.20 ล้ านบาท และเมื่อนับรวมกับมูลค่าของ
รายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกิดขึ ้นในระยะเวลาหกเดือนย้ อนหลังก่อนหน้ านั ้น กล่าวคือ การให้ ความช่วยเหลือ
ทางการเงิ น จากบริ ษั ท ฯ แก่ ETP ในจํ า นวน 50,000,000 บาทเพื่ อ นํ า ไปชํ า ระค่ า ลงทุน โครงการพลัง งานลมในประเทศ
เวียดนามซึ่งมีมลู ค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 1.33 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ (NTA) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ซึ่ ง มี จํ า นวนเท่ า กั บ 3,764.07 ล้ านบาท ทํ า ให้ มู ล ค่ า รวมของรายการให้ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น อยู่ ที่
ร้ อยละ 5.76 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ (NTA) ซึ่งเกินกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
บริษัทฯ (NTA) บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่เกี่ยวกับการเข้ าทํารายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินจํานวน 168,000,000 บาท ดังนี ้
(ก)
ที่เกี่ยวโยงกัน

เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการ

(ข)
ขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียง
ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย และบริษัทฯ จะต้ องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วัน
(ค)
แต่งตั ้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ และจัดส่ง
ความเห็นดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทํารายการดังกล่าวโดยมิได้ เสนอเรื่ องดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิและมิได้
ดําเนินการตามหน้ าที่ตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันกําหนดเนื่องจากมีความเข้ าใจคลาดเคลื่อนในการคํานวณมูลค่า
ของรายการ อนึ่ง ในเวลาต่อมา บริ ษั ทฯ ได้ ว่าจ้ างที่ ปรึ กษากฎหมายเพื่ อให้ ความเห็นในประเด็นกฎหมายในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ ตรวจสอบและพบว่าการเข้ าทํารายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินจํานวน
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168,000,000 บาทไม่เป็ นไปตามที่กําหนดในประกาศรายการที่เกี่ ยวโยงกัน ดังนัน้ ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่
3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพัน ธ์ 2565 จึงนํ าเรื่ องดังกล่าวมาพิจารณาและมีความเห็นว่าเพื่ อให้ บ ริ ษั ทฯ ดําเนินการตามที่
กําหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างครบถ้ วนและถูกต้ อง บริ ษัทฯ จึงสมควรนํารายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ สตั ยาบันด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มี สิ ทธิ ออกเสี ย งลงคะแนน โดยไม่ นับ คะแนนเสี ย งในส่ว นของผู้ถื อ หุ้น ที่ มี ส่วนได้ เสี ย ในการนี ้ บริ ษั ท ฯ จะดํ าเนิ นการให้
บริ ษัท อวานการ์ ด แคปปิ ตอล จํากัด ที่ป รึ กษาทางการเงินอิสระจัดทํ าความเห็นเพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจของ
ผู้ถือหุ้นในการให้ สตั ยาบันแก่การเข้ าทํารายการดังกล่าวด้ วย
3.2

รายการที่ 2
รายละเอียดของรายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจํานวนไม่เกิน 300,000,000 บาท มีดงั นี ้
ผู้ให้ ก้ /ู ผู้ลงทุน:

บริ ษัทฯ

ผู้ก้ /ู ผู้ออกตราสารหนี ้:

EP

ประเภทของเงินกู้/ตราสารหนี ้:

เงิ น กู้ ยื ม หรื อ ตราสารหนี ใ้ ดๆ ภายใต้ กรอบที่ ก ฎหมายกํ า หนด ซึ่ ง รวมถึ ง
แต่ไม่จํากัดเพียง ตัว๋ แลกเงิน

วงเงินกู้/มูลค่าตราสารหนี ้:

วงเงิ น แบบหมุน เวี ย นจํ านวนไม่ เกิ น 300,000,000 บาท (ไม่ ว่า ณ เวลาใด ๆ)
โดยมีระยะเวลากู้ยืมแต่ละครัง้ ไม่เกิน 90 วัน

ดอกเบี ้ย/อัตราผลตอบแทน:

ร้ อยละ 7 ต่อปี คํานวณจากฐานจํานวน 365 วันต่อปี

ระยะเวลาการเบิกใช้ :

ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ

หลักประกัน:

เช็คสั่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้ า (ตามมูลค่าของความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละ
ครัง้ ซึง่ จะต้ องไม่เกินวงเงิน 300,000,000 บาท) ส่งมอบให้ แก่บริ ษัทฯ

หลักประกันอื่น ๆ:

ไม่มี

ข้ อจํากัด/เงื่อนไขอื่น ๆ:

อัตราดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
จะต้ องมีอตั ราสูงกว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทฯ
(บริ ษัทฯ จะไม่เข้ าทํารายการหากอัตราดอกเบีย้ หรื อผลตอบแทนที่บริ ษัทฯ จะได้ รับมี
จํานวนตํ่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์และ/หรื อต้ นทุนทางการเงินของบริษัทฯ)

รายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินข้ างต้ น ซึ่งไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ เข้ าข่ายเป็ นรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามที่กําหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ซึ่งเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ โดยมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 6.85 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ (NTA)
ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 4,687.64 ล้ านบาท อนึ่ง บริ ษัทฯ ไม่มีรายการ
ที่เกี่ ยวโยงกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือน
้ ้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้ อยละ 3 ของ
ที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2565 ทังนี
มูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ (NTA) บริ ษั ทฯ จึงมีหน้ าที่เกี่ ยวกับรายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงิน
แบบหมุนเวียนจํานวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ดังนี ้
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(ก)
ที่เกี่ยวโยงกัน

เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการ

(ข)
ขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียง
ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย และบริษัทฯ จะต้ องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วัน
(ค)
แต่งตั ้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ และจัดส่ง
ความเห็นดังกล่าวต่อสํานักงานก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ แต่งตั ้งบริ ษัท อวานการ์ ด แคปปิ ตอล จํากัด
เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทําหน้ าที่ดงั กล่าว
3.3

รายการที่ 3
รายละเอียดของรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจํานวนไม่เกิน 300,000,000 บาท มีดงั นี ้
ผู้ให้ ก้ /ู ผู้ลงทุน:

EP

ผู้ก้ /ู ผู้ออกตราสารหนี ้:

บริ ษัทฯ

ประเภทของเงินกู้/ตราสารหนี ้:

เงิ น กู้ ยื ม หรื อ ตราสารหนี ใ้ ดๆ ภายใต้ กรอบที่ ก ฎหมายกํ า หนด ซึ่ ง รวมถึ ง
แต่ไม่จํากัดเพียง ตัว๋ แลกเงิน

วงเงินกู้/มูลค่าตราสารหนี ้:

วงเงิ น แบบหมุน เวี ย นจํ านวนไม่ เกิ น 300,000,000 บาท (ไม่ ว่า ณ เวลาใด ๆ)
โดยมีระยะเวลากู้ยืมแต่ละครัง้ ไม่เกิน 90 วัน

ดอกเบี ้ย/อัตราผลตอบแทน:

ร้ อยละ 7 ต่อปี คํานวณจากฐานจํานวน 365 วันต่อปี

ระยะเวลาการเบิกใช้ :

ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมัติ
การเข้ าทํารายการ

หลักประกัน:

เช็คสั่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้ า (ตามมูลค่าของความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละ
ครัง้ ซึง่ จะต้ องไม่เกินวงเงิน 300,000,000 บาท) ส่งมอบให้ แก่ EP

หลักประกันอื่น ๆ:

ไม่มี

ข้ อจํากัด/เงื่อนไขอื่น ๆ:

อัตราดอกเบี ย้ หรื อผลตอบแทนที่ EP จะได้ รับจากการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
จะต้ องมีอตั ราสูงกว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์ และต้ นทุนทางการเงินของ EP
(EP จะไม่ เข้ าทํ ารายการหากอัตราดอกเบี ย้ หรื อผลตอบแทนที่ EP จะได้ รับมีจํ านวน
ตํา่ กว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์และ/หรื อต้ นทุนทางการเงินของ EP)

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินข้ างต้ นเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กําหนดในประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็ นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EP ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ โดยมูลค่าของ
รายการอยู่ที่ร้อยละ 0.45 ของมูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 4,687.64 ล้ านบาท อนึ่ง บริ ษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องของบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ ผ่านมาก่ อนการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2565 ทั ้งนี ้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้ อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
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ที่ มี ตัวตนสุท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ (NTA) บริ ษั ท ฯ จึ งมี ห น้ าที่ เปิ ด เผยสารสนเทศเกี่ ย วกับ รายการรั บ ความช่ วยเหลื อ ทางการเงิ น
ในวงเงินแบบหมุนเวียนจํานวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
4.

มูลค่ ารวมและเกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการคํานวณมูลค่ ารวมของรายการ

รายการที่ 1 – มู ล ค่ า รวมของการให้ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ดั ง กล่ า วมี จํ า นวน 168,095,690.95 บาท
ซึ่งประกอบไปด้ วยมูลค่าตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญ ญาใช้ เงินรวมจํ านวน 168,000,000 บาท และผลตอบแทนในอัตราคิดลด
ร้ อยละ 7.0 ต่อปี สาํ หรับตัว๋ แลกเงิน และดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.0 ต่อปี รวมจํานวน 95,690.95 บาท
รายการที่ 2 – มูล ค่ า รวมของการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ดัง กล่ า วมี จํ านวนไม่ เกิ น 321,000,000 บาท
ซึ่งประกอบไปด้ วยเงิ นต้ นหรื อมูลค่าตราสารหนี จ้ ํ านวนไม่เกิ น 300,000,000 บาท และดอกเบี ย้ หรื อผลตอบแทนในอัตรา
ร้ อยละ 7.0 ต่อปี จํานวนไม่เกิน 21,000,000 บาท
รายการที่ 3 – มู ล ค่ า รวมของการรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ดัง กล่ า วมี จํ า นวนไม่ เกิ น 21,000,000 บาท
ซึง่ ประกอบไปด้ วยดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนในอัตราร้ อยละ 7.0 ต่อปี จํานวนไม่เกิน 21,000,000 บาท
5.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชําระราคา

มูล ค่ารวมของสิ่งตอบแทนสําหรับ การให้ หรื อการรั บความช่ วยเหลือทางการเงินได้ แก่ ดอกเบีย้ หรื อผลตอบแทน
ในอัตราร้ อยละ 7.0 ต่อปี ตามที่ระบุในข้ อ 4. โดยผู้ก้ /ู ผู้ออกตราสารหนี ้อาจชําระเป็ นเงินโอน หรือเช็ค หรือด้ วยวิธีอื่น ๆ
6.

แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน

รายการที่ 1 – เป็ นแหล่งเงินทุนที่บริ ษัทฯ เตรี ยมไว้ สําหรับการลงทุนในโครงการขยายจอ LED ซึ่งมีระยะการชําระ
เงินตามงวดงานที่ถึงกําหนดชําระภายในสิ ้นเดือนมิถนุ ายน 2564 ทั ้งนี ้ ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ รับชําระคืนหนี ้ตามรายการ
ที่ 1 จาก ETP บริ ษัทฯ ได้ นําเงินดังกล่าวไปใช้ ในโครงการขยายจอ LED แล้ วทังจํ
้ านวน
รายการที่ 2 – เป็ นแหล่ ง เงิ น ทุ น จากเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นภายในบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ เงิ น ที่ บ ริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ จาก
การจําหน่ายธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้ าน (Out of Home Media) และ/หรื อแหล่งเงินทุนอื่นใดจากการบริ หารกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ โดยจะต้ องเป็ นแหล่งเงินทุนที่ไม่มีต้นทุนทางการเงินที่สงู กว่าอัตราดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจาก EP
อนึ่ง บริ ษัทฯ อาจนําเงินที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากการจําหน่ายธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้ าน (Out of Home Media) ไปใช้
ตามแผนการใช้ เงินดังที่ระบุในสารสนเทศรายการจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญในบริ ษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้ าน
(Out of Home Media) ของบริ ษัทฯ ฉบับลงวันที่ 26 มกราคม 2565 ซึ่งได้ แก่ (1) ใช้ ชําระคืนหนี ้สินและเสริ มสภาพคล่องของ
บริ ษัทฯ (2) ใช้ ในการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) และ (3) นําเงินส่วนที่
เหลือไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรื อใช้ ในการเข้ าลงทุนในลงธุรกิจอื่น ๆ ของบริ ษัทฯ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี
การใช้ เงินตามแผนการใช้ เงินตามข้ อ (1) (2) และข้ อ (3) ข้ างต้ นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริ ษัทฯ อาจนํากระแสเงินสดของ
บริ ษัทฯ และ/หรื อเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ ไปใช้ ตามแผนในข้ อ (1) (2) และ/หรื อข้ อ (3) ก็ได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ อาจนํา
เงินที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากการจําหน่ายธุรกิจสือ่ โฆษณานอกบ้ าน (Out of Home Media) ไปใช้ ในการให้ ความช่วยทางการเงินแก่
EP ตามรายการที่ 2 ด้ วย
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7.

กรรมการที่มีส่วนได้ เสียและ/หรื อกรรมการที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุมและไม่ มีสิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุม

นายยุท ธ ชิน สุภัคกุล นายฉาย บุน นาค และนายปกรณ์ มงคลธาดา ในฐานะกรรมการที่ มี ส่วนได้ เสี ยและ/หรื อ
กรรมการที่ เป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน ไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมและไม่มีสิ ทธิ ออกเสี ยงในที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทฯ ครั ง้ ที่
3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพัน ธ์ 2565 ในระหว่างการพิ จารณาอนุมัติวาระที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การเข้ าทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน
นอกจากนี ้ นายปกรณ์ มงคลธาดา ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริ ษั ทฯ ที่ มีส่วนได้ เสียในการทํ ารายการดังกล่าวเนื่องจากดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน EP จะถูกห้ ามมิให้ ใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8.

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทํารายการ

ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั ง้ ที่ 3/2565 เมื่ อ วัน ที่ 25 กุม ภาพัน ธ์ 2565 (โดยกรรมการที่ ไม่ มี ส่ วนได้ เสี ย )
มีความเห็นดังนี ้
ในส่ วนของรายการที่ 1 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ เนื่องจากเป็ นรายการที่มีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทํากับบุคคลภายนอก อีกทั ้ง
การเข้ าทํารายการได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั การดําเนินธุรกิจของ ETP ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทร่ วมของบริ ษัทฯ เนื่องจาก
ETP อยู่ระหว่างการเบิกใช้ เงินกู้จากสถาบันการเงินและมีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินระยะสั ้นเพื่อจ่ายค่าก่อสร้ างในโครงการไฟฟ้า
พลังงานลมในประเทศเวียดนามขนาด 160.00 เมกะวัตต์ โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ อนุมัติการให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ ETP เนื่องจากแหล่งเงินทุนที่ บริ ษัทฯ นํามาให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP เป็ นเงินที่ บริ ษั ทฯ เตรี ยมไว้
สําหรับการลงทุนในโครงการขยายจอ LED ซึ่งมีระยะการชําระเงินตามงวดงานที่ถึงกําหนดชําระภายในสิ ้นเดือนมิถุนายน
2564 และการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP ถือเป็ นการบริ หารเงินสดที่ให้ ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก
ออมทรั พย์ (อัตราดอกเบี ย้ อยู่ที่ร้อยละ 0.25 - ร้ อยละ 0.4 ต่อปี ) และมากกว่าต้ นทุน ทางการเงินของบริ ษั ทฯ (ต้ น ทุนทาง
การเงินของหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 6.68 ต่อปี ) โดยบริ ษัทฯ ได้ รับผลตอบแทนจากการเข้ าทํารายการดังกล่าวในอัตรา
ร้ อยละ 7.0 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทฯ ที่กล่าวมาข้ างต้ น นอกจากนี ้
ในการให้ ความช่วยเหลื อทางการเงิ นแก่ ETP ดังกล่าว บริ ษั ทฯ ได้ พิจารณาความสามารถของ ETP ในการชํ าระหนี ต้ าม
กําหนด บริ ษัทฯ จึงได้ ขอให้ ETP สัง่ จ่ายเช็คลงวันที่ลว่ งหน้ าจํานวน 84,000,000 บาท ส่งมอบให้ บริ ษัทฯ เพื่อเป็ นหลักประกัน
การชําระหนี ้ตามกําหนดด้ วย
ในส่ วนของรายการที่ 2 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ เนื่องจากเป็ นรายการที่มีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทํากับบุคคลภายนอก อีกทังจากการที
้
่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จําหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ
ในบริ ษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้ าน (Out of Home Media) จะทําให้ บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากรายการ
จําหน่ายไปดังกล่าว และการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ถือเป็ นการบริ หารเงินสดที่ให้ ผลตอบแทนสูงกว่าอัตรา
ดอกเบี ย้ เงินฝากออมทรั พย์ (อัตราดอกเบี ย้ อยู่ที่ร้อยละ 0.25 – ร้ อยละ 0.4 ต่อปี ) และมากกว่าต้ นทุนการเงินของบริ ษั ทฯ
(ต้ นทุนทางการเงินของหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 6.68 ต่อปี ) โดยบริ ษัทฯ จะได้ รับดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนในอัตราร้ อยละ
7.0 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทฯ ที่กล่าวมาข้ างต้ น นอกจากนี ้ ณ วันที่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2565 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณา
แล้ วว่า EP ยังไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ที่จะต้ องรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริ ษัทฯ ภายในระยะเวลาอันใกล้ ตลอดจน EP
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ยัง มิ ได้ ทํ า หนัง สื อ แจ้ ง ความประสงค์ ในการขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น จากบริ ษั ท ฯ แต่ อ ย่ างใด อนึ่ ง ในการให้
ความช่ วยเหลื อ ทางการเงิ น แก่ EP ดัง กล่ าวในแต่ ล ะครั ง้ บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งได้ รับ หนัง สื อ แจ้ งความประสงค์ ในการขอรั บ
ความช่วยเหลือทางการเงินจาก EP ก่อนล่วงหน้ า โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ มั่นใจได้ ว่า
บริ ษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอ เช่น อัตราทรัพย์สินหมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียนของบริ ษัทฯ จะต้ องมากกว่า 1 เท่า และ EP
มีความสามารถในการชําระหนีต้ ามกํ าหนด และการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครัง้ จะก่ อให้ เกิดประโยชน์ กับ
การดําเนินธุรกิจของ EP ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมของบริ ษัทฯ อีกทังอั
้ ตราดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจะต้ องมีอตั รา
สูงกว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทฯ
ในส่ วนของรายการที่ 3 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ เนื่องจากเป็ นทางเลือกในการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนระยะสั ้น ซึ่งจะทําให้ บริ ษัทฯ สามารถวางแผน
การใช้ เงินและแผนการบริ หารกระแสเงินสดได้ คล่องตัวมากขึน้ นอกจากนี ้ ในการรับ ความช่วยเหลือทางการเงินจาก EP
ดังกล่าว บริ ษัทฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสม เหตุผล และความจําเป็ น ตลอดจนแผนการใช้ เงินและแผนการบริ หารเงิน
กระแสเงินสดของบริ ษัทฯ ก่อนการรับความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครัง้ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการเข้ าทํารายการในแต่ละ
ครัง้ มีความสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนในอัตราร้ อยละ 7.0 ต่อปี ที่บริ ษัทฯ จะต้ องชําระให้ แก่ EP หาก
บริษัทฯ เข้ าทํารายการดังกล่าว
9.

ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ฯ ที่ แ ตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้ อ 8
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ

10.

ข้ อมูลบริษัทฯ และการดําเนินธุรกิจโดยสรุ ป

บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจบริ หารการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ โดยเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีผลการดําเนินงานที่ดี มีศกั ยภาพ และ
โอกาสเติบโตในอนาคตเพื่อให้ มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสมและยัง่ ยืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ แก่
1.
ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้ าน (Out of Home Media) ภายใต้ บริ ษัท อควา แอด จํากัด (มหาชน) (AA) และ
บริ ษัท บอร์ ดเวย์ มีเดีย จํากัด (BWM) (อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ได้ มี
มติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญในบริ ษัทย่อยซึง่ ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้ านดังกล่าว)
2.

ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์และพลังงานทดแทนภายใต้ EP

3.
ธุรกิจคลังสินค้ าให้ เช่าและบริ การภายใต้ บริ ษัท ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริ บิวชั่นเซ็นเตอร์ จํากัด (TCDC)
และบริ ษัท แอ๊ คคอมพลิชเวย์ โฮลดิ ้ง จํากัด (AWH)
4.

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ให้ เช่าและบริการภายใต้ บริษัท มันตรา แอสเซ็ท จํากัด (MANTRA)

11.

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้น (Record Date)

11.1

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565
ชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายยุทธ ชินสุภคั กุล

ประธานกรรมการ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.2

ชื่อ
นายสุธี ผ่องไพบูลย์
นางสาวปรานี รัตคาม
นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ
นายก่อโชค แสงทองอร่าม
นายอภิวฒ
ุ ิ ทองคํา
นายฉาย บุนนาค
นายชัยพิพฒ
ั น์ แก้ วไตรรัตน์

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่ (รักษาการ)
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565
ชื่อ

ตําแหน่ ง
1. นายฉาย บุนนาค
กรรมการผู้จดั การใหญ่ (รักษาการ)
2. นายชัยพิพฒ
ั น์ แก้ วไตรรัตน์
กรรมการผู้จดั การ
/1
3. นายปกรณ์ มงคลธาดา
ผู้บริ หารบริ ษัทย่อยกลุม่ สื่อโฆษณา
ตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
/1
4. นางสาวปานตา กุลพนาภินนั ท์
ผู้บริหารบริ ษัทย่อยกลุม่ สื่อโฆษณา
ตําแหน่งรองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารธุรกิจสือ่ โฆษณา
5. นายพอล เอ็ดมันต์ สเกลส์
ผู้บริ หารบริ ษัทย่อยกลุม่ คลังสินค้ า
ตําแหน่งประธานกรรมการ
6. นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ
ผู้บริ หารบริ ษัทย่อยกลุม่ คลังสินค้ า
ตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
7. นางสาววานี ยศปั ญญา/1
ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
8. นายสุภชัย สถิตย์วิมล
ผู้อํานวยการฝ่ ายกฎหมาย
/1
หมายเหตุ บุ ค คลดังกล่ าวดํ ารงตํ าแหน่ ง ในบริ ษั ท ย่ อ ยกลุ่ม สื่ อ โฆษณา โดยที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทฯ จําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญในบริ ษัทย่อยดังกล่าว
11.3

รายชื่อผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ
นายปกรณ์ มงคลธาดา
นางสาวกัญจนารัศม์ วงศ์พนั ธุ์
นางสาวอรอร อัครเศรณี
นายกําพล วิระเทพสุภรณ์
นายศิริวฒ
ั น์ วงศ์จารุกร
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
นายอนันต์ อาศิรเลิศสิริ
นายชนินทร์ ศิลปี ชีวะ
นายวีระ สิงห์วิศิษฏ์
นายกอบชัย โกษาคาร

จํานวนหุ้น (หุ้น)
1,027,693,800
596,278,800
415,041,700
317,995,400
104,000,000
97,982,077
97,000,000
77,400,000
57,500,000
52,526,700
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สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
17.38
10.09
7.02
5.83
1.76
1.66
1.64
1.31
0.97
0.89

12.

รายการระหว่ างกันในปี ที่ผ่านมาและปี ปั จจุบันจนถึงไตรมาสล่ าสุด (ถ้ ามี)
รายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ บริษัทย่อย และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันในระหว่างปี 2563 และ 2564 มีดงั นี ้
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริษัท มันตรา แอสเซ็ท เป็ นบริ ษัทย่อ ยที่
จํากัด (MANTRA)
บริ ษั ท ฯ ถื อหุ้ น
อ ยู่ ใ น สั ด ส่ ว น
ร้ อยละ 99.99

ประเภท
1)
2)
3)
4)

เงินให้ ก้ ยู ืม
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้ าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
(พันบาท)
กิจการ (พันบาท)
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563
- 503,866 493,985
24,505
23,351
18,559
- (18,559)
-

5) รายได้ คา่ บริหารจัดการ

-

-

240

6) เงินปั นผลรับ

-

-

-
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ลักษณะรายการ

เป็ น รายการให้ ความช่ วยเหลื อ แก่
บริ ษัทย่อย เพื่ อปรับ โครงสร้ างทาง
การเงินและการบริ ห ารทรั พ ย์ สิน ที่
ให้ เป็ นหลักประกันให้ เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด โดยคิ ด ดอกเบี ย้ ในอั ต รา
ร้ อ ย ล ะ 4.85 - 6.90 ต่ อ ปี ใน ปี
2564 และอัตราร้ อยละ 4.85 - 6.78
ต่อปี ในปี 2563
2,400 เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บระหว่างกัน

ความเหมาะสม
ของการทํารายการ

อายุสัญญา

เป็ นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบีย้ เมื่อทวงถาม
เงิ น ฝ า ก แ ล ะ เป็ น เงิ น กู้ ที่ มี
หลักประกัน

นโยบายการลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ
กําหนดให้ บริ ษัทฯ ส่งตัวแทนเข้ า
ไปช่วยควบคุมและบริ หารงานใน
บริ ษัทย่อย ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้ อง
ปั นส่วนค่าใช้ จ่ายซึง่ กันและกัน
20,000 เป็ นรายการธุ รกิ จปกติ ซึ่ งเป็ น ราย ก า รดั งก ล่ าว อ้ า งอิ งกั บ
การลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อย ผลประกอบการ และผู้ถือหุ้นทุก
รายมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ประเภท

บริษัท อควา แอด จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อ ยที่ 1) เงินให้ ก้ ู
(มหาชน) (AA)
บริ ษั ท ฯ ถื อหุ้ น 2) ดอกเบี ้ยรับ
อ ยู่ ใ น สั ด ส่ ว น 3) ดอกเบี ้ยจ่าย
ร้ อยละ 99.99

4)
5)
6)
7)

ลูกหนี ้อื่น
เจ้ าหนี ้อื่น
รายได้ คา่ บริหารจัดการ
ราย ได้ ค่ าธรรม เนี ย ม
คํ ้าประกัน
8) เจ้ าหนี ้เงินประกัน
9) รายได้ อื่น

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
(พันบาท)
กิจการ (พันบาท)
ลักษณะรายการ
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563
- 275,223
- เป็ น รายการให้ ความช่ วยเหลื อ แก่
9,411
36 บริ ษัทย่อย เพื่ อปรับ โครงสร้ างทาง
100
872 การเงินและการบริ ห ารทรั พ ย์ สิน ที่
ให้ เป็ นหลักประกันให้ เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด โดยคิ ด ดอกเบี ย้ ในอั ต รา
ร้ อ ย ล ะ 6.78 - 6.90 ต่ อ ปี ใน ปี
2564 และอัตราร้ อยละ 4.85 - 5.24
ต่อปี ในปี 2563
39
40 เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บระหว่างกัน
13
5
600
-

-

5,073
2,138
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ความเหมาะสม
ของการทํารายการ

อายุสัญญา

เป็ นอัตราที่สงู กว่าอัตราดอกเบี ย้ เมื่อทวงถาม
เงิ น ฝ า ก แ ล ะ เป็ น เงิ น กู้ ที่ มี
หลักประกัน

นโยบายการลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ
กําหนดให้ บริ ษัทฯ ส่งตัวแทนเข้ า
ไปช่วยควบคุมและบริ หารงานใน
บริ ษัทย่อย ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้ อง
ปั นส่วนค่าใช้ จ่ายซึง่ กันและกัน
535 เป็ นรายการสนั บสนุ น ธุ รกิ จปกติ ที่ เป็ นราคาเดียวกันกับผู้ให้ เช่ารายอื่น 1 ส.ค. 64 ถึง
2,138 เป็ นค่ าเช่ าและค่ าบริ การพื ้น ที่ รวมกับต้ นทุนค่าตกแต่ง
31 ก.ค. 67
สํ านั กงานรวมเนื อ้ ที่ 396 ตรม. โดย
คิ ดเดื อน ละ 178,200 บ าท และ
ค่าใช้ จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ ้นจริ ง ซึ่งเป็ น
ราคาที่ เที ยบได้ กั บราคาตลาด โดย
สัญญาเช่าและบริ การมีกําหนด 3 ปี

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ประเภท
10) เจ้ าหนี ้การค้ า
11) ค่าใช้ สื่อโฆษณา

12) เงินปั นผลรับ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
(พันบาท)
กิจการ (พันบาท)
ลักษณะรายการ
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563
19,001
23,576 เป็ นต้ น ทุ น สื่ อ โฆษณาในส่ วนของ
- 128,864 109,276 บริ ษั ทฯ ที่ จ่ า ยให้ แก่ บ ริ ษั ทย่ อ ย
(เจ้ าของโครงป้าย) จากการปรับแนว
ทางการดําเนินธุรกิจสื่อโฆษณาของ
ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ฯ ภ าย ใต้ แ บ รน ด์
“AQUA” เพี ยงแบรนด์ เดี ยว โดยให้
บริ ษั ท ฯ เป็ นผู้ บริ ห ารการขายและ
จั ด การสื่ อ โฆษณาทั ง้ หมดของ 4
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทย่อยทางอ้ อม
โดย 4 บริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ย่ อ ย
ทางอ้ อมเป็ นเพียงเจ้ าของสื่อโฆษณา
และให้ บริ การก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้
และซ่อมบํ ารุ งสื่ อโฆษณาดังกล่าว
โดยคิ ดในอัตราร้ อยละ 82.50 ของ
รายได้ ค่ า โฆษณาสุ ท ธิ ในปี 2564
และอัตราร้ อยละ 80 - 90 ของรายได้
ค่ าโฆษณาสุท ธิ ในปี 2563 และใน
อัตราร้ อยละ 50 ของรายได้ ค่าผลิ ต
สือ่ โฆษณาสุทธิในปี 2563 - 2564
28,310 เป็ นรายการธุ ร กิ จปกติ ซึ่ งเป็ น
การลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อย
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ความเหมาะสม
ของการทํารายการ
เป็ นการคิดราคาขายสุทธิหกั ด้ วย
ต้ น ทุ น ที่ เกิ ด ขึ ้น จ ริ ง ไ ด้ แ ก่
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขาย/ส่ ง เสริ ม
การขาย ค่ า ใช้ จ่ า ยพนั ก งานที่
เกี่ ยวข้ องการขายและการตลาด
โดยตรง ซึ่ ง มี ก ารโยกย้ ายมา
สั ง กั ด บริ ษั ท ฯ และค่ า บริ ห าร
จั ด การ แทนรายการเรี ย กเก็ บ
ค่าบริหารจัดการระหว่างกัน

ราย ก า รดั งก ล่ าว อ้ า งอิ งกั บ
ผลประกอบการ และผู้ถือหุ้นทุก
รายมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน

อายุสัญญา

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
บริษัท บอร์ ดเวย์ มีเดีย
จํากัด (BWM)

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
(พันบาท)
กิจการ (พันบาท)
ลักษณะรายการ
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563
- 1,082,255 744,668 เป็ น รายการให้ ความช่ วยเหลื อ แก่
เงินให้ ก้ ยู ืม
59,402
38,127 บริ ษัทย่อย เพื่ อปรับ โครงสร้ างทาง
ดอกเบี ้ยรับ
การเงินและการบริ ห ารทรั พ ย์ สิน ที่
ให้ เป็ นหลักประกันให้ เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด โดยคิ ด ดอกเบี ย้ ในอั ต รา
ร้ อ ย ล ะ 4.85 – 6.90 ต่ อ ปี ใน ปี
2564 แ ล ะอั ต รา ร้ อ ย ล ะ 5.85 –
6.78 ต่อปี ในปี 2563
ลูกหนี ้อื่น
13
84 เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บระหว่างกัน
194
110
เจ้ าหนี ้อื่น
900
รายได้ คา่ บริหารจัดการ
1,103
ราย ได้ ค่ าธรรม เนี ย ม
คํ ้าประกัน
เจ้ าหนี ้เงินประกัน
713
713 เป็ นรายการสนั บสนุ น ธุ รกิ จปกติ ที่
2,851
2,851 เป็ นค่ าเช่ าและค่ าบริ การพื ้น ที่
รายได้ อื่น
สํ านั กงานรวมเนื อ้ ที่ 396 ตรม. โดย
คิ ดเดื อน ละ 237,600 บ าท และ
ค่าใช้ จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ ้นจริ ง ซึ่งเป็ น
ราคาที่ เที ยบได้ กั บราคาตลาด โดย
สัญญาเช่าและบริ การมีกําหนด 1 ปี
ประเภท

เป็ นบริ ษัทย่อ ยที่ 1)
บริ ษั ท ฯ ถื อหุ้ น 2)
อ ยู่ ใ น สั ด ส่ ว น
ร้ อยละ 99.99

3)
4)
5)
6)
7)
8)
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ความเหมาะสม
ของการทํารายการ

อายุสัญญา

เป็ นอัตราที่สงู กว่าอัตราดอกเบีย้ เมื่อทวงถาม
เงิ น ฝ า ก แ ล ะ เป็ น เงิ น กู้ ที่ มี
หลักประกัน

นโยบายการลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ
กําหนดให้ บริ ษัทฯ ส่งตัวแทนเข้ า
ไปช่วยควบคุมและบริ หารงานใน
บริ ษัทย่อย ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้ อง
ปั นส่วนค่าใช้ จ่ายซึง่ กันและกัน
เป็ นราคาเดียวกันกับผู้ให้ เช่ารายอื่น 1 ม.ค. 64 ถึง
รวมกับต้ นทุนค่าตกแต่ง
31 ธ.ค. 64
(และต่อ
สัญญาเมื่อ
ครบกําหนด)

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ประเภท
9) เจ้ าหนี ้การค้ า
10) ค่าใช้ สื่อโฆษณา

11) เงินปั นผลรับ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
(พันบาท)
กิจการ (พันบาท)
ลักษณะรายการ
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563
33,951
43,710 เป็ น ต้ น ทุน สื่อ โฆษณาในส่ว นของ
- 184,453 152,742 บริ ษั ท ฯ ที่ จ่ า ยให้ แก่ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
(เจ้ าของโครงป้ า ย) จากการปรั บ
แ น ว ท า งก ารดํ า เนิ น ธุ รกิ จ สื่ อ
โฆษณาของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ภายใต้
แบรนด์ “AQUA” เพียงแบรนด์เดียว
โดยให้ บริษัทฯ เป็ นผู้บริหารการขาย
และจัดการสื่อโฆษณาทัง้ หมดของ
4 บ ริ ษั ท ย่ อ ย แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
ทางอ้ อม โดย 4 บริ ษั ท ย่ อ ยและ
บ ริ ษั ท ย่ อ ยท างอ้ อ ม เป็ น เพี ยง
เจ้ า ของสื่ อ โฆษณาและให้ บริ ก าร
ก่อสร้ าง จัดหา ติดตังและซ่
้
อมบํารุง
สื่อโฆษณาดังกล่าว โดยคิดในอัตรา
ร้ อ ย ล ะ 82.50 ข อ ง ร า ย ไ ด้
ค่ า โฆษณ าสุ ท ธิ ใ นปี 2564 และ
อั ต ราร้ อยละ 80 - 90 ของรายได้
ค่าโฆษณาสุท ธิ ในปี 2563 และใน
อัตราร้ อยละ 50 ของรายได้ ค่าผลิต
สือ่ โฆษณาสุทธิในปี 2563 - 2564
19,600 เป็ นรายการธุ รกิ จปกติ ซึ่ งเป็ น
การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
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ความเหมาะสม
ของการทํารายการ
เป็ นการคิดราคาขายสุทธิหกั ด้ วย
ต้ น ทุ น ที่ เกิ ด ขึ ้น จ ริ ง ไ ด้ แ ก่
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขาย/ส่ ง เสริ ม
การขาย ค่ า ใช้ จ่ า ยพนั ก งานที่
เกี่ ยวข้ องการขายและการตลาด
โดยตรง ซึ่ ง มี ก ารโยกย้ ายมา
สั ง กั ด บริ ษั ท ฯ และค่ า บริ ห าร
จั ด การ แทนรายการเรี ย กเก็ บ
ค่าบริหารจัดการระหว่างกัน

ราย ก า รดั งก ล่ าว อ้ า งอิ งกั บ
ผลประกอบการ และผู้ถือหุ้นทุก
รายมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน

อายุสัญญา

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ประเภท

บริ ษัท ไทย คอนซูมเมอร์ เป็ นบริ ษัทย่อ ยที่ 1) เงินให้ ก้ ยู ืม
ดิ ส ทริ บิ ว ชั่ น เซ็ น เตอร์ บริ ษั ท ฯ ถื อหุ้ น 2) ดอกเบี ้ยรับ
จํากัด (TCDC)
อ ยู่ ใ น สั ด ส่ ว น 3) ดอกเบี ้ยจ่าย
ร้ อยละ 96.13

4) ลูกหนี ้อื่น
5) รายได้ คา่ บริหารจัดการ

6) เจ้ าหนี ้เงินประกัน
7) รายได้ อื่น
8) ราย ได้ ค่ า บ ริ ก ารท าง
การเงิน
9) ค่าธรรมเนี ยมคํ ้าประกัน
เงินกู้

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
(พันบาท)
กิจการ (พันบาท)
ลักษณะรายการ
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563
20,500
- เป็ น รายการให้ ความช่ วยเหลื อ แก่
660
435 บริ ษัทย่อย เพื่ อปรับ โครงสร้ างทาง
25
16 การเงินและการบริ ห ารทรั พ ย์ สิน ที่
ให้ เป็ นหลักประกันให้ เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด โดยคิ ด ดอกเบี ย้ ในอั ต รา
ร้ อ ย ล ะ 4.85 - 6.90 ต่ อ ปี ใน ปี
2564 แ ล ะอั ต รา ร้ อ ย ล ะ 4.85 –
5.24 ต่อปี ในปี 2563
3
- เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บระหว่างกัน
1,200
1,200

-

-

394
1,574
1,193
1,067
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394
1,574
1,448
620

ความเหมาะสม
ของการทํารายการ

อายุสัญญา

เป็ นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบีย้ เมื่อทวงถาม
เงิ น ฝ า ก แ ล ะ เป็ น เงิ น กู้ ที่ มี
หลักประกัน

นโยบายการลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ
กําหนดให้ บริ ษัทฯ ส่งตัวแทนเข้ า
ไปช่วยควบคุมและบริ หารงานใน
บริ ษัทย่อย ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้ อง
ปั นส่วนค่าใช้ จ่ายซึง่ กันและกัน
เป็ นรายการสนั บสนุ นธุ รกิ จปกติ ที่ เป็ นราคาเดียวกันกับผู้ให้ เช่ารายอื่น 1 ม.ค. 2564 เป็ นค่ าเช่ าและค่ าบริ การพื ้น ที่ รวมกับต้ นทุนค่าตกแต่ง
31 ธ.ค. 2564
(และต่อ
สํ านั กงานรวมเนื อ้ ที่ 164 ตรม. โดย
คิ ดเดื อน ละ 131,200 บ าท และ
สัญญาเมื่อ
ค่าใช้ จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ ้นจริ ง ซึ่งเป็ น
ครบกําหนด)
ราคาที่ เที ยบได้ กั บราคาตลาด โดย
สัญญาเช่าและบริ การมีกําหนด 1 ปี

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ประเภท

บ ริ ษั ท เอ็ ม .ไอ .เอ ส เป็ นบริ ษั ทย่ อ ย 1) เจ้ าหนี ้การค้ า
มีเดีย จํากัด (MIS)
ท า ง อ้ อ ม โด ย 2) ค่าใช้ สื่อโฆษณา
บริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ น
ผ่าน AA

บ ริ ษั ท ส .ธ น า มี เดี ย เป็ นบริ ษั ทย่ อ ย 1) ลูกหนี ้อื่น
จํากัด (STN)
ท า ง อ้ อ ม โด ย
บริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ น
ผ่าน BWM

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
(พันบาท)
กิจการ (พันบาท)
ลักษณะรายการ
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563
404
1,121 เป็ นต้ น ทุ น สื่ อ โฆษณาในส่ วนของ
5,920
6,525 บริ ษั ทฯ ที่ จ่ า ยให้ แก่ บ ริ ษั ทย่ อ ย
(เจ้ าของโครงป้าย) จากการปรับแนว
ทางการดําเนินธุรกิจสื่อโฆษณาของ
ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ฯ ภ าย ใต้ แ บ รน ด์
“AQUA” เพี ยงแบรนด์ เดี ยว โดยให้
บริ ษั ท ฯ เป็ นผู้ บริ ห ารการขายและ
จั ด การสื่ อ โฆษณาทั ง้ หมดของ 4
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทย่อยทางอ้ อม
โดย 4 บริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ย่ อ ย
ทางอ้ อมเป็ นเพียงเจ้ าของสื่อโฆษณา
และให้ บริ การก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้
และซ่อมบํ ารุ งสื่ อโฆษณาดังกล่าว
โดยคิ ด ในอั ตราร้ อยละ 82.50 ของ
รายได้ ค่ า โฆษณาสุ ท ธิ ในปี 2564
และอัตราร้ อยละ 80 - 90 ของรายได้
ค่ าโฆษณาสุท ธิ ในปี 2563 และใน
อัตราร้ อยละ 50 ของรายได้ ค่าผลิ ต
สือ่ โฆษณาสุทธิในปี 2563 - 2564
4
10 เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บระหว่างกัน
-
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ความเหมาะสม
ของการทํารายการ
เป็ นการคิดราคาขายสุทธิหกั ด้ วย
ต้ น ทุ น ที่ เกิ ด ขึ ้น จ ริ ง ไ ด้ แ ก่
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขาย/ส่ ง เสริ ม
การขาย ค่ า ใช้ จ่ า ยพนั ก งานที่
เกี่ ยวข้ องการขายและการตลาด
โดยตรง ซึ่ ง มี ก ารโยกย้ ายมา
สั ง กั ด บริ ษั ท ฯ และค่ า บริ ห าร
จั ด การ แทนรายการเรี ย กเก็ บ
ค่าบริหารจัดการระหว่างกัน

นโยบายการลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ
กําหนดให้ บริ ษัทฯ ส่งตัวแทนเข้ า
ไปช่วยควบคุมและบริ หารงานใน
บริ ษัทย่อย ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้ อง
ปั นส่วนค่าใช้ จ่ายซึง่ กันและกัน

อายุสัญญา

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ประเภท

งบการเงินรวม
(พันบาท)
ปี 2564 ปี 2563

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ (พันบาท)
ปี 2564 ปี 2563

2) เจ้ าหนี ้เงินประกัน
3) รายได้ อื่น

-

-

240
960

4) เจ้ าหนี ้การค้ า
5) ค่าใช้ สื่อโฆษณา

-

-

4,943
49,586
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ลักษณะรายการ

240 เป็ นรายการสนั บสนุ น ธุ รกิ จปกติ ที่
960 เป็ นค่ าเช่ าและค่ าบริ การพื ้น ที่
สํ านั กงานรวมเนื อ้ ที่ 100 ตรม. โดย
คิ ด เดื อ น ล ะ 80,000 บ า ท แ ล ะ
ค่าใช้ จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ ้นจริ ง ซึ่งเป็ น
ราคาที่ เที ยบได้ กั บราคาตลาด โดย
สัญญาเช่าและบริ การมีกําหนด 1 ปี
8,821 เป็ นต้ น ทุ น สื่ อ โฆษณาในส่ วนของ
45,124 บริ ษั ทฯ ที่ จ่ า ยให้ แก่ บ ริ ษั ทย่ อ ย
(เจ้ าของโครงป้าย) จากการปรับแนว
ทางการดําเนินธุรกิจสื่อโฆษณาของ
ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ฯ ภ าย ใต้ แ บ รน ด์
“AQUA” เพี ยงแบรนด์ เดี ยว โดยให้
บริ ษั ท ฯ เป็ นผู้ บริ ห ารการขายและ
จั ด การสื่ อ โฆษณาทั ง้ หมดของ 4
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทย่อยทางอ้ อม
โดย 4 บริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ย่ อ ย
ทางอ้ อมเป็ นเพียงเจ้ าของสื่อโฆษณา
และให้ บริ การก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้
และซ่อมบํ ารุ งสื่ อโฆษณาดังกล่าว
โดยคิ ด ในอั ตราร้ อยละ 82.50 ของ
รายได้ ค่ า โฆษณาสุ ท ธิ ในปี 2564
และอัตราร้ อยละ 80 - 90 ของรายได้
ค่ าโฆษณาสุท ธิ ในปี 2563 และใน
อัตราร้ อยละ 50 ของรายได้ ค่าผลิ ต
สือ่ โฆษณาสุทธิในปี 2563 - 2564

ความเหมาะสม
ของการทํารายการ

อายุสัญญา

เป็ นราคาเดียวกันกับผู้ให้ เช่ารายอื่น 1 ม.ค. 2564 รวมกับต้ นทุนค่าตกแต่ง
31 ธ.ค. 2564
(และต่อ
สัญญาเมื่อ
ครบกําหนด)

เป็ นการคิดราคาขายสุทธิหกั ด้ วย
ต้ น ทุ น ที่ เกิ ด ขึ ้น จ ริ ง ไ ด้ แ ก่
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขาย/ส่ ง เสริ ม
การขาย ค่ า ใช้ จ่ า ยพนั ก งานที่
เกี่ ยวข้ องการขายและการตลาด
โดยตรง ซึ่ ง มี ก ารโยกย้ ายมา
สั ง กั ด บริ ษั ท ฯ และค่ า บริ ห าร
จั ด การ แทนรายการเรี ย กเก็ บ
ค่าบริหารจัดการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันในระหว่างปี 2563 และ 2564 มีดงั นี ้
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ประเภท

บ ริ ษั ท อี ส เ ท อ ร์ น เป็ นบริ ษั ท ร่ ว ม 1) เงินปั นผลรับ
พาวเวอร์ กรุ๊ ป จํ า กั ด ที่บริ ษัทฯ ถือหุ้น
(มหาชน) (EP)
อยู่ ใน สั ด ส่ ว น
ร้ อยละ 39.61
2) ดอกเบี ้ยรับ

บ ริ ษั ท อี เ ท อ ร์ นิ ตี ้ เป็ นบริษัทย่อย 1) ดอกเบี ้ยรับ
พาวเวอร์ กรุ๊ ป จํ า กั ด ของบริษัทร่วม 2) ดอกเบี ้ยจ่าย
(มหาชน) (ETP)
บริ ษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ เป็ นบริ ษัทที่
คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
เกี่ยวข้ องกัน
(มหาชน) (NBC)
โดยมีกรรมการ
ร่วมกัน
คุณมาลินี ชินสุภัคกุล
เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันกับ
ประธาน
กรรมการบริ ษัทฯ

1) ลูกหนี ้การค้ า
2) รายได้ คา่ โฆษณา LED
3) ค่าสนับสนุนการขาย
1) ดอกเบี ้ยจ่าย

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
ความเหมาะสม
(พันบาท)
กิจการ (พันบาท)
ลักษณะรายการ
ของการทํารายการ
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563
92,346
73,877 เป็ นรายการธุ รกิ จปกติ ซึ่ งเป็ น ราย ก ารดั ง ก ล่ าวอ้ างอิ งกั บ
การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วม ผลประกอบการ และผู้ถือหุ้นทุก
รายมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน

-

423

-

390
129

-

390
129

293
17,209
16,332

130
17,343
16,758

-

454

-

454
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423 เป็ น รายการให้ ความช่ ว ยเหลื อ แก่ เป็ นอัตราที่สงู กว่าอัตราดอกเบีย้
บริ ษัทร่ วมโดยคิดดอกเบีย้ ในอัตรา เงินฝาก
ร้ อยละ 6.50 ต่อปี ในปี 2563
- เป็ น ร า ย ก า ร ใ ห้ แ ล ะ /ห รื อ รั บ
- ความช่ ว ยเหลื อ แก่ แ ละ/หรื อ จาก
บริ ษัทร่ วมโดยคิดดอกเบีย้ ในอัตรา
ร้ อยละ 7.00 ต่อปี ในปี 2564
- เป็ นการแลกเปลี่ยนคอนเทนต์ ข่าว
- ของ NBC กั บ สิ ท ธิ ใ น การใช้ สื่ อ
- โฆษณาของบริษัทฯ

เป็ นอัตราที่สงู กว่าอัตราดอกเบีย้
เงินฝาก

เป็ นการเรี ย กเก็ บ ในราคาที่ มี
ส่วนลดใกล้ เคียงกับราคาที่ให้ กบั
ลูกค้ าทัว่ ไป

- เป็ นรายการรับความช่วยเหลือจาก เป็ นอัตราที่สงู กว่าอัตราดอกเบีย้
บุ ค คลดัง กล่า วโดยคิ ด ดอกเบี ย้ ใน เงินฝาก
อัตราร้ อยละ 7.00 ต่อปี ในปี 2564

อายุสัญญา

13.

ตารางสรุ ปงบการเงินในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมาและปี ปั จจุบันจนถึงไตรมาสล่ าสุด (ถ้ ามี) พร้ อมคําอธิบายและ
การวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในปี ที่ผ่านมาและปี ปั จจุบันจนถึงไตรมาสล่ าสุด (ถ้ ามี)

13.1

ตารางสรุ ปงบการเงิน

13.1.1 สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิยม
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอืน่ ๆ

31 ธ.ค. 2564
499.82
180.07
1,773.92
28.04
3,695.49
1,879.12
547.72
469.10
88.30
9,161.58
47.49
152.99
1,503.81
943.47
731.41
368.15
177.51
3,924.83
2,956.23
312.84
(96.89)
55.48
1,929.08
80.01
5,236.75
0.75
0.87

สินทรั พย์ รวม
เงินเบิกเกินบัญชี/เงินกู้ยืมระยะสั ้น
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินกู้สถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หนี ้สินตามสัญญาเช่า
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีและผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินรวม
ทุนชําระแล้ ว
ส่วนเกินทุน
องค์ประกอบอื่น
สํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อทุน
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น
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31 ธ.ค. 2563
312.30
288.78
1,485.20
29.90
3,665.98
1,365.82
425.87
640.57
68.14
8,282.56
65.00
113.37
1,644.22
866.10
521.91
414.68
179.96
3,805.24
2,296.50
312.84
(77.39)
55.48
1,817.22
72.67
4,477.32
0.85
0.96

31 ธ.ค. 2562
158.09
332.23
1,276.55
29.90
3,934.06
1,350.46
640.57
81.85
7,803.72
40.61
99.13
1,825.92
477.67
89.80
470.03
214.46
3,217.62
2,296.50
312.84
70.91
50.34
1,787.87
67.63
4,586.09
0.70
0.98

13.1.2 สรุปงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564
ประเภทรายได้
1. รายได้ จากการขายและบริการ
1.1 ธุรกิ จสือ่ โฆษณานอกบ้าน : บริ ษัทฯ AA และ BWM
1.2 ธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ให้เช่าและบริ การ : TCDC และ
MANTRA
2. ส่ วนแบ่ งกําไรจากบริษัทร่ วม : EP
3. รายได้ อ่ นื
3.1 กําไรจากการขายเงิ นลงทุน
3.2 รายได้ดอกเบี ย้ รับและอืน่ ๆ
รวมรายได้
4. ต้ นทุนขายและบริการ
4.1 ธุรกิ จสือ่ โฆษณานอกบ้าน: บริ ษัทฯ AA และ BWM
4.2 ธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ให้เช่าและบริ การ: TCDC และ
MANTRA
5. ต้ นทุนในการจัดจําหน่ าย
5.1 ธุรกิ จสือ่ โฆษณานอกบ้าน: บริ ษัทฯ AA และ BWM
5.2 ธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ให้เช่าและบริ การ: TCDC และ
MANTRA
6. ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
6.1 จากการดําเนิ นงานปกติ
6.2 ปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชี ใหม่
6.3 ด้อยค่าสิ นทรัพย์ ทางการเงิ น (ลูกหนีก้ ารค้า)
7. ขาดทุนจากการด้ อยค่ าค่ าความนิยม
8. (กําไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ ายุติธรรม
8.1 ธุรกิ จคลังสิ นค้า: TCDC และ AWH
8.2 ธุรกิ จสถานฟื ้ นฟูสขุ ภาพ ให้เช่าและบริ การ: MANTRA
9. ต้ นทุนทางการเงิน
9.1 จากการดําเนิ นธุรกิ จปกติ
9.2 ปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชี
10. รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
10.1 ภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล
10.2 ปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชี
11. กําไรสุทธิ
12. กําไรสุทธิเฉพาะบริ ษัทฯ
13. กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
14. EBITDA

2564
2563
2562
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
806.67
66.39 897.92
65.77 1,146.16
79.11
525.33
43.23 574.24
42.06 808.56
55.81
281.34
23.15 323.68
23.71 337.60
23.30
399.07
9.34
9.34
1,215.08
542.71
522.16
20.55
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32.84 449.70
0.77
17.67
0.77
17.67
100.00 1,365.29
44.66 517.62
42.97 498.20
1.69
19.42

32.94 261.21
1.29
41.53
14.83
1.29
26.70
100.00 1,448.90
37.91 539.73
36.49 513.59
1.42
26.14

18.03
2.87
1.02
1.84
100.00
47.09
63.52
7.74

21.77
21.77
-

1.79
1.79
-

25.50
25.50
-

1.87
1.87
-

50.99
50.99
-

4.45
6.31
-

203.47
204.82
(0.11)
(1.24)
171.48
(2.98)
(19.07)
16.09
124.23
100.24
23.99
10.73
(30.44)
41.17
165.14
157.80
334.23
569.36

16.75
16.86
(0.01)
(0.10)
14.11
(0.25)
(1.57)
1.32
10.22
8.25
1.97
0.88
(2.51)
3.39
13.59
12.99
27.51
46.86

273.02
187.48
(0.14)
85.68
268.08
49.80
218.28
120.68
100.53
20.15
27.49
(28.29)
55.78
187.88
182.85
402.34
595.04

20.00
13.73
(0.01)
6.28
19.64
3.65
15.99
8.84
7.36
1.48
2.01
(2.07)
4.09
13.76
13.39
29.47
43.58

195.94
185.57
6.38
3.99
78.62
73.31
2.31
101.00
100.76
0.24
(74.29)
(39.75)
(34.54)
565.57
557.37
502.67
584.79

13.52
12.81
0.44
0.28
5.43
5.27
0.16
6.97
6.95
0.02
(5.13)
(2.74)
(2.38)
39.03
38.47
34.69
40.36

13.1.3 สรุปงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564
2564

หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

2563

2562

455.59

264.35

413.50

(603.42)

(116.31)

(554.48)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

335.35

6.16

255.19

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

187.52

154.20

114.21

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

13.1.4 อัตราส่วนสําคัญทางการเงินสําหรับปี 2562-2564
อัตราส่ วนสําคัญทางการเงิน

หน่ วย

2564

2563

2562

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.47

0.46

0.69

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.47

0.46

0.69

อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี ้การค้ า

เท่า

4.48

3.11

3.72

ระยะเวลาการเก็บหนี ้

วัน

81.48

117.39

98.18

อัตราการหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า

เท่า

3.55

4.79

6.28

ระยะเวลาการชําระหนี ้

วัน

102.90

76.19

58.15

อัตรากําไรขั ้นต้ นจากการบริการ

ร้ อยละ

32.72

39.51

48.17

อัตรากําไรสุทธิ

ร้ อยละ

20.47

20.92

49.54

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ร้ อยละ

1.80

2.27

7.29

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ

3.15

4.20

12.37

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.75

0.85

0.70

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย

เท่า

2.24

2.33

7.36

อัตราส่ วนความสามารถในการทํากําไร

อัตราส่ วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราส่ วนนโยบายทางการเงิน

13.2

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

งบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยแสดงผลการดํ า เนิ น งานสํ า หรั บ ปี 2564 จํ า นวน 165.14 ล้ า นบาท
ซึ่งลดลง 22.75 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 12 เมื่ อเทียบกับ ปี 2563 ทัง้ นี ้ บริ ษั ทฯ แสดงกํ าไรส่วนที่ เป็ นของบริ ษั ทใหญ่
จํานวน 157.80 ล้ านบาท ซึ่งลดลง 25.05 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14 เมื่ อเที ยบกับปี 2563 ที่บริ ษัทฯ มี กําไร 182.85
ล้ านบาท ทั ้งนี ้ บริษัทฯ ขอชี ้แจงผลการดําเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ สรุปได้ ดงั นี ้
1.

รายได้ รวมสําหรับปี 2564 ลดลง 147.24 ล้ านบาทจากปี 2563 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 11 ประกอบด้ วย
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ธุรกิ จสือ่ โฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media : OOH) รายได้ ลดลง 48.82 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
8 เมื่ อ เที ย บกับ ปี 2563 สาเหตุห ลัก มาจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดระลอกใหม่ ข องโรคโควิ ด 19 ส่งผลให้ ลูก ค้ าที่ ใช้
สือ่ โฆษณานอกบ้ านของบริ ษัทฯ ต้ องชะลอการใช้ เม็ดเงินสื่อโฆษณา
ธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ เพื ่อการลงทุน รายได้ ลดลง 47.78 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี
2563 สาเหตุมาจากการบอกเลิกสัญญาเช่ากับ The Cabin และการส่งคืนพื ้นที่โครงการทั ้งหมด โดยบริ ษัทย่อยหยุดการรับรู้
รายได้ ตั ้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563
ธุรกิ จพลังงานและบรรจุภณ
ั ฑ์ ดําเนินงานอยู่ภายใต้ การบริ หารของ EP ซึ่งบริ ษัทฯ ถือหุ้นและรับรู้ ผลกําไร
จาก EP ในรู ปของส่วนแบ่งกําไรที่ร้อยละ 39.61 โดยในปี 2564 คิดเป็ นส่วนแบ่งกําไร 399.07 ล้ านบาท ซึ่งลดลงร้ อยละ 11
เมื่อเทียบกับปี 2563 (ทั ้งนี ้รายละเอียดสามารถพิจารณาได้ จากหนังสือชี ้แจงของ EP)
2.
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายปี 2564 ลดลง 48.19 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6 เมื่อเที ยบกับ ปี 2563 ซึ่งเป็ น
การลดลงปกติ จ ากการดํ าเนิ นงาน และในปี 2563 MANTRA ได้ บัน ทึกการด้ อยค่ าของลูก หนี ก้ ารค้ า The Cabin จํ านวน
77.16 ล้ านบาท เนื่องจาก MANTRA ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 เพราะลูกค้ าของ The Cabin ผู้เช่า
พื น้ ที่จ าก MANTRA ส่วนใหญ่ เป็ น ชาวต่ างชาติ และ MANTRA จะต้ องรับ รู้ รายได้ ตามสัญ ญาเช่ าและบริ การจนกว่าจะมี
การยกเลิก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 MANTRA มียอดลูกหนีก้ ารค้ าค้ างชําระจํานวน 77.90 ล้ านบาท และเมื่อวันที่
2 พฤศจิกายน 2563 MANTRA ได้ มีหนังสือแจ้ งให้ The Cabin ส่งคืนพื ้นที่เช่าและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องทังหมดตามสั
้
ญญาเช่า
และบริ การ โดย MANTRA ได้ หยุดรับรู้ รายได้ ตามสัญญาเช่าและบริ การภายหลังการส่งคืนพื ้นที่เช่าและทรัพย์สินดังกล่าว
3.
ปี 2564 บริ ษัทฯ บันทึกค่าใช้ จ่ายจากรายการพิเศษจากขาดทุนจากการด้ อยค่าจากการทํารายการขาย
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยซึง่ ประกับธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้ าน (Out of Home Media : OOH) จํานวน 171.48 ล้ านบาท
4.
ปี 2564 บริ ษัทฯ มีกําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจํานวน 2.98
ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2563 มีผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจํานวน 268.08
ล้ านบาท เนื่องจากผู้ประเมินราคาอิสระได้ ใช้ ราคาตลาดแทนรายได้ ตามสัญญา ประกอบกับผลจากบอกเลิกสัญญาเช่ากับ
The Cabin และการส่งคืนพื ้นที่โครงการทั ้งหมด
กล่าวโดยสรุ ป ผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกําไรส่วนที่
เป็ นของบริ ษัทใหญ่จํานวน 157.80 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีกําไร 182.85 ล้ านบาท
14.

ข้ อมูลอื่นที่อาจกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ างมีนัยสําคัญ
-ไม่มี-

15.

แบบหนังสือมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั ้งกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือมอบฉันทะซึง่ แนบไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
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