
 

 

 

 

 

 

 

 

 
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
บริษัท อควา คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทีม่ีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่29 กนัยายน 2564 
ในอตัราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ (ผู้ถือหุ้นสามารถจองซ้ือเกินสิทธิได้) 

ระยะเวลาจองซ้ือ วนัที ่19 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 (เฉพาะวนัท าการ) 



 

-หน้าที่ 1- 

 
ค าช้ีแจงส าคญัทีค่วรทราบ 

 

โดยการรับหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ฉบบั
น้ี (“หนงัสือแจง้การจดัสรรฯ”) ผูถื้อหุน้ยอมรับและตกลงกบัค าช้ีแจงและเง่ือนไขต่างๆ ตามรายละเอียดท่ีระบุดา้นล่างน้ี 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในคร้ังน้ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์น
ประเทศไทย ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัมิไดจ้ดทะเบียนและจะไม่ด าเนินการจดทะเบียน
หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัต่อหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัทรัพยใ์นประเทศอ่ืนใด หรือภายใตข้องกฎหมายประเทศอ่ืนใด 

หา้มมิใหผู้ถื้อหุน้เผยแพร่ ตีพิมพ ์หรือแจกจ่ายหนงัสือแจง้การจดัสรรฯ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนงัสือแจง้
การจดัสรรฯ ฉบบัน้ี ไม่เป็นการเสนอขาย หรือช้ีชวนให้จองซ้ือหรือซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัในประเทศอ่ืนใด บริษทัขอให้ผู ้
ถือหุ้นท่ีได้รับหนังสือการจัดสรรฯ ตรวจสอบขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละการเสนอขายหลกัทรัพยใ์น
ประเทศซ่ึงผูถื้อหุน้มีภูมิล าเนาหรือถือสญัชาติดว้ยตนเอง บริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีบุคคลใดๆ ฝ่าฝืนขอ้จ ากดัดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-หน้าที่ 2- 

 
 
AQUA-097/OTH-059/64 

วนัท่ี 15 กนัยายน  2564 
 

เร่ือง แจง้สิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.  หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนและสารสนเทศ 
 2.  แผนท่ีของสถานท่ีรับจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน  
 3.  ใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 4.  แบบสอบถามเพ่ือหาขอ้บ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรับ

ตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) เฉพาะผูป้ระสงค์น าหลักทรัพยฝ์ากเข้าบัญชีผู ้ออก
หลกัทรัพย ์(Issuer Account)  

 5.  แบบฟอร์มหนงัสือมอบอ านาจส าหรับการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน  
 6.  ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนซ่ึงออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั 
 

ตามท่ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เม่ือ
วนัท่ี 27 เมษายน 2564 ไดอ้นุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 688,950,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  
2,296,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,985,450,000 บาท โดยการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
จ านวนไม่เกิน 1,377,900,000 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering: RO) ทั้งน้ี ราคาท่ีเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวตอ้งไม่ต ่ากวา่มูลค่าท่ี
ตราไวต้่อหุ้น (มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้น 0.50 บาท) ซ่ึงราคาเสนอขายเป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(ในกรณีน้ีบริษทัมีก าไรสะสมไม่สามารถเสนอขายหุน้ต ่ากวา่ราคาหุ้นท่ีจดทะเบียนได)้ และมอบหมายให้คณะกรรมการของ
บริษทั มีอ านาจพิจารณาก าหนดวตัถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน รายละเอียด และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน รวมทั้งลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งด าเนินการ
ต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี โดยรวมถึงการน าหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2564 ไดมี้มติอนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน
จ านวนไม่เกิน 1,377,900,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering: RO) ในอตัราการจองซ้ือ 10 หุน้สามญัเดิม ต่อ 3 หุน้สามญัใหม่ (10 : 3) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.50 บาท ผู ้
ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจ านงจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิ (Oversubscription) ท่ีไดรั้บจดัสรรตามสัดส่วนการถือ
หุน้ได ้

โดยก าหนดให้วนัท่ี 29 กนัยายน 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (Record 
Date) และก าหนดวนัจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในระหวา่งวนัท่ี 19 ตุลาคม 
– 2 พฤศจิกายน 2564  (เฉพาะวนัท าการ) 



 

-หน้าที่ 3- 

บริษทัจึงเรียนมาเพ่ือแจง้สิทธิของท่านในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงมีจ านวนตามท่ีระบุไวใ้น “ใบรับรองสิทธิ
การจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) และบริษทัได้
ก าหนดรายละเอียดการออกและเสนอขาย พร้อมทั้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไวใ้น “หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม
ทุน” (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี 

หากผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน กรุณากรอกรายละเอียดใน “ใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน” (ส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ย 3) อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พร้อมปฏิบติัตามวิธีการจองซ้ือและการช าระเงินท่ีระบุไวใ้น “หนงัสือแจง้
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน" (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ขอ้ 5) และส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยถือหุ้นในระบบไร้
ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) กรุณาติดต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อหุ้นมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมีหุ้นสามญัของบริษทัฝากไว ้
เพ่ือใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั้นๆ ด าเนินการรวบรวมเอกสารและยืน่เร่ืองใหแ้ก่ตวัแทนการรับจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

ในกรณีผูจ้องซ้ือเลือกฝากหลกัทรัพยเ์ขา้บัญชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรัพย ์(Issuer Account) สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี 600 
กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพ่ือหาขอ้บ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถาม
ส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) เพ่ือรองรับกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax 
Compliance Act) 

ทั้งน้ีหากมีขอ้สงสยัประการใดเก่ียวกบัการจดัสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน กรุณาติดต่อ บริษทั 
อควา คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-694-8888 ต่อ 8804 , 8853 , 8863 ในวนัท าการตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 
น. หรืออีเมล secretary.aqua@aquacorp.co.th  

 

แนวทางปฏิบัติส าหรับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ส าหรับผู้ถือหุ้นทีป่ระสงค์จองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน 

เน่ืองดว้ยปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รุนแรง บริษทัตระหนกัถึงความปลอดภยัของผูถื้อ
หุน้เป็นส าคญั เพ่ือลดความแออดัของจ านวนของผูถื้อหุน้ท่ีเดินทางมาจองซ้ือ ณ สถานท่ีเดียว ทางบริษทัขอความร่วมมือให้ผู ้
ถือหุน้น าส่งเอกสารการจองซ้ือผา่นทางบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อหุน้มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมีหุ้นสามญัของบริษทัฝากไว ้
(Broker) เพ่ือให้บริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเอกสารให้แก่บริษทั โดยท่ีผูถื้อหุ้นไม่ตอ้งเดินทางมายื่น
เอกสารดว้ยตนเอง ณ สถานท่ีรับจองซ้ือ 

อยา่งไรก็ตามส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผูถื้อหุ้นยงัคงสามารถยื่นเอกสารดว้ยตนเอง ณ สถานท่ี
รับจองซ้ือ โดยผูถื้อหุ้นจะตอ้งสวมหนา้กากอนามยั และผ่านการคดักรองโดยการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย ทั้งน้ีบริษทัจะไม่
อนุญาติให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป (หรือมีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ 
เจ็บคอ หรือมีน ้ ามูก) เขา้มายืน่เอกสาร ณ สถานท่ีรับจองซ้ือ โดยผูถื้อหุน้สามารถมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นด าเนินการแทน 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

 
(นายปกรณ์ มงคลธาดา และ นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ)  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
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-หน้าที่ 4- 

สารบัญ 
 
ส่วนที ่1  ข้อมูลการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน  5 

1.  ช่ือและสถานท่ีตั้งของบริษทัจดทะเบียน  5 
2.  วนั เดือน ปี และคร้ังท่ีของการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 และการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีมีมติจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน  5 
3.  รายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน  5 
4.  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิจองซ้ือ  7 
5.  ก าหนดการจองซ้ือ วธีิการจองซ้ือ และการช าระเงิน  7 
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หนังสือแจ้งการจดัสรรและเอกสารการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
บริษัท อควา คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1: ข้อมูลการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

1.  ช่ือและสถานทีต่ั้งของบริษัทจดทะเบียน 
บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
121/68-69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

2.  วนั เดือน ปี และคร้ังทีข่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นทีม่มีตจิดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 9/2564  เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2564 

3.  รายละเอยีดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 
2564 ไดอ้นุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 688,950,000 บาท โดยการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทั จ านวนไม่เกิน 1,377,900,000 หุ้น และจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering: RO) ทั้งน้ี ราคาท่ีเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวตอ้งไม่ต ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ (มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้น 0.50 
บาท) และมอบหมายใหค้ณะกรรมการของบริษทั มีอ านาจพิจารณาก าหนดวตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุน รายละเอียด และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน รวมทั้งลงนามใน
เอกสาร และสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี โดยรวมถึงการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2564 ไดมี้มติอนุมติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวนไม่เกิน 1,377,900,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (Right Offering: RO) ในอตัราการจองซ้ือ 10 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 3 หุ้นสามญัใหม่ (10 : 3) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 
0.50 บาท ผูถื้อหุ้นเดิมอาจแสดงความจ านงจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิ (Oversubscription) ท่ีไดรั้บจดัสรร
ตามสดัส่วนการถือหุน้ไดโ้ดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1  หุ้นสามญัทีอ่อกใหม่ 
ประเภทของหุน้เพ่ิมทุน : หุน้สามญัท่ีออกใหม่ 
ทุนจดทะเบียนเดิม : 2,296,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,593,000,000 หุ้น    

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้เดิม : 2,296,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,593,000,000 หุ้น    

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ได้มมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทดงันี ้
เพ่ิมทุนจดทะเบียน : จ าน วน  6 88 ,9 50 ,0 00  บ าท  จ าก ทุ น จดท ะ เบี ยน เดิ ม จ าน วน  

2,296,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,985,450,000  บาท 
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โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,377,900,000  หุน้มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท 

ทุ น จ ด ท ะ เบี ยน ช า ร ะ แ ล้ ว
หลงัจากเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

: 2,985,450,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 5,970,900,000 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท (ในกรณีท่ีมีการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ครบทั้งจ านวนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนท่ีผูถื้อ
หุน้แต่ละรายถืออยู ่(Right Offering)) 

จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้เดิม 

: จ านวน 1,377,900,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 

ราคาเสนอขายต่อหุน้ : 0.50 บาท 
อตัราส่วนจองซ้ือ : 10 หุน้สามญัเดิมต่อ 3 หุน้สามญัใหม่ 

ผูถื้อหุ้นเดิมมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
โดยมีอตัราส่วนการจองซ้ือตามท่ีระบุขา้งตน้ ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นสามารถใช้
สิทธิจองซ้ือเกินกวา่สิทธิของตนได ้

วธีิการจดัสรร : 1) กรณีผูถื้อหุ้นจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิหรือนอ้ยกวา่สิทธิ
ท่ีได้รับการจัดสรร ผูถื้อหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั้ ง
จ านวนท่ีจองซ้ือ โดยเศษของหุ้นทีเ่หลือจากการค านวณให้ปัดทิง้ 

 : 2) กรณีผูถื้อหุ้นจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับการ
จดัสรร (Oversubscription) ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวจะตอ้งแสดงความ
จ านงการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในใบจองซ้ือหุ้นสามญั
ในคราวเดียวกับการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิและตอ้ง
ช าระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจองซ้ือเกินสิทธิทั้งจ านวน 

3) ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลืออนัเน่ืองมาจากการค านวณ 
และ/หรือ การจองซ้ือของผูถื้อหุ้นเดิมให้คณะกรรมการบริษทัฯ 
และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ มี
อ านาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีคงเหลือ
ดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือหุน้ใน
จ านวนท่ีเกินกวา่สิทธิของตนไดต้ามสัดส่วนการถือหุ้นไดอี้กใน
ราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้ งน้ี หลกัเกณฑ์ส าหรับการจองซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิมีดงัต่อไปน้ี 

3.1 กรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือมากกว่าหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่า

สิทธิ บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผู ้

ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุ้นเกิน

กว่าสิทธิของตนและช าระค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว

ทั้งหมดทุกรายตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงขอจองซ้ือเกินกว่า
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สิทธิของตน (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการ

ค านวณใหปั้ดเศษของหุน้นั้นท้ิง)  

3.2  กรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือน้อยกว่าหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่า

สิทธิ   

(ก)  ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิของตนแต่ละรายจะไดรั้บ

การจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือ

หุน้เกินกวา่สิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิด

จากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง) ทั้งน้ีจ านวนหุ้นท่ี

มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ี

ผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรายไดจ้องซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ 

(ข)   ในกรณีท่ียงัมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือจากการจดัสรรตาม

ขอ้ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือเกิน

กว่าสิทธิแต่ละรายและยงัได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตาม

สดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ

ของตนแต่ละรายนั้น (ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ี

เกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง) โดยจ านวน

หุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนท่ีผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ 

การจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่วา่กรณี
ใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุ้นเกินกวา่สิทธิรายใดถือครอง
หุน้ของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึง หรือขา้มผ่านจุดท่ีตอ้งท าค า
เสนอซ้ือ (Tender Offer) ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้
ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ 

4.  วนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิจองซ้ือ 

ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน (Record Date) ในวนัท่ี 29 กนัยายน 2564 

5.  ก าหนดการจองซ้ือ วธีิการจองซ้ือ และการช าระเงนิ 

5.1  ก าหนดวนัจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
วนัท่ี 19 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 ในวนัท าการ เวลา 09.00 –16.00 น 
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5.2  วธีิการจองซ้ือ และสถานทีรั่บจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
5.2.1  วธีิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือหุ้นในวนัท่ี 19 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 (เฉพาะวนัท าการ) ในระหวา่งเวลา 
9.00 น. ถึง 16.00 น. 
โดยกรอกรายละเอียดในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) ให้ถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน 
พร้อมทั้งลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือ และช าระเงินค่าหุ้นเตม็ตามจ านวนท่ีจองซ้ือ (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5.3) และ
เตรียมเอกสารประกอบการจองซ้ือ (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5.4) โดยน าส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งด้วยวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี 

 ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยถือหุ้นในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) กรุณาติดต่อ
บริษัทหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อหุ้นมีบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมีหุ้นสามญัของบริษทัฝากไว ้เพ่ือให้บริษัท
หลกัทรัพยน์ั้นๆ ด าเนินการรวบรวมเอกสารและยืน่เร่ืองให้แก่บริษทั ณ สถานท่ีรับจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนตามขอ้ 5.2.2 

 ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือผูท่ี้ประสงคย์ืน่เอกสารดว้ยตนเอง 

ยื่นเอกสารประกอบการจองซ้ือด้วยตนเอง ได้ท่ีตวัแทนการรับจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ณ 
สถานท่ีรับจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามขอ้ 5.2.2 

5.2.2  สถานทีรั่บจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
ผูจ้องซ้ือ หรือผูรั้บมอบอ านาจ หรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ด าเนินการแทนผูจ้องซ้ือ สามารถติดต่อจองซ้ือหุ้น
และยื่นเอกสารประกอบการจองซ้ือไดท่ี้บริษทั ในวนัท่ี 19 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 (เฉพาะวนัท า
การ) ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามช่ือและท่ีอยูด่า้นล่างน้ี (แผนท่ีตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

ช่ือ :  สถานท่ีรับจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ :  ส านกังานของบริษทั 
  เลขท่ี 121/68-69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น21  ถนนรัชดาภิเษก  
  แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ :  02-694-8888 

ทั้งนีบ้ริษัทจะไม่รับการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนทางไปรษณีย์ และทางโทรสารในทุกกรณี 

หากผูจ้องซ้ือรายใดไม่จัดส่งเอกสารมาท่ีตัวแทนการรับจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีบริษทัแจง้ไว ้บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละ
สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

 

5.3  การช าระเงนิค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
โดยการช าระเงินค่าหุน้ใหช้ าระดว้ยวธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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5.3.1 กรณีช าระด้วยเงนิโอนเข้าบัญชี 
 ฝาก /โอนเงิน เขา้บญัชีธนาคารของบริษทั ดงัน้ี  

ช่ือบญัชี  :  บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
ธนาคาร  :  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก 15 
ประเภทบญัชี  :  ออมทรัพย ์
เลขท่ีบญัชี  :  766-1-00853-3 

 ฝาก/โอนเงินเพียง 1 คร้ัง ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซ้ือตามสิทธิหรือเกินกวา่สิทธิ 
 การโอนเงินตอ้งเป็นการโอนจากบญัชีของผูถื้อหุ้นเท่านั้น ไม่สามารถโอนจากบญัชีของบุคคลและ/

หรือนิติบุคคลอ่ืนได ้ยกเว้น การจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั (NVDR) 
 กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุ้น (สามารถดูไดจ้ากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) 

ช่ือ-นามสกลุของผูจ้องซ้ือ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ไวด้า้นหลงัของหลกัฐานการโอน
เงิน หรือใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) ท่ีไดช้ าระเงินค่าจองซ้ือ 

 ก าหนดเวลาการรับช าระเงินค่าจองซ้ือ กรณีช าระดว้ยเงินโอน 
โอนดว้ยเงินสด โอนไดทุ้กวนัตั้งแต่วนัท่ี 19 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 (โดยเร่ิมโอนไดว้นัท่ี 19 
ตุลาคม 2564 เวลา 8.00 น. ถึงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น.) 
โอนดว้ยเช็ค วนัท่ี 19 - 29 ตุลาคม 2564  โดยเช็คดงักล่าวตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชี
กรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านั้น โดยเช็คจะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 29 ตุลาคม  2564  

 จ านวนเงินท่ีผูจ้องซ้ือช าระค่าจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน จะต้องสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่าภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) โดยบริษทัจะถือวา่ยอดสุทธิดงักล่าวเป็นจ านวนสุทธิท่ีผูจ้องซ้ือช าระเพ่ือ
การจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน 

5.3.2  กรณีช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 
 ช าระดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ท่ีขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท อควา คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน) เพื่ อการจองซ้ื อหุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุน” ท่ีสามารถเรียกเก็บ เงินจากส านักหักบัญ ชี
กรุงเทพมหานคร ไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านั้น โดยเช็คจะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564   

 จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จ านวน 1 ฉบบั ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซ้ือตามสิทธิหรือเกินกวา่
สิทธิ 

 กรณีช าระดว้ยเช็คบุคคลตอ้งเป็นเช็คของผูถื้อหุน้เท่านั้น ไม่สามารถช าระดว้ยเช็คของบุคคลและ/หรือ
นิติบุคคลอ่ืนได ้ยกเว้น การจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของ NVDR 

 กรุณาระบุ เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (สามารถดูไดจ้ากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) 
ช่ือ-นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ไวด้า้นหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์

 ก าหนดเวลาการรับช าระเงินค่าจองซ้ือ กรณีช าระดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 
วัน ท่ี  19 - 29 ตุลาคม 2564  โดยเช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บ เงินจากส านักหักบัญ ชี
กรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านั้น โดยเช็คจะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี  29 ตุลาคม 2564   
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 จ านวนเงินท่ีผูจ้องซ้ือช าระค่าจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน จะต้องสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่าภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) โดยบริษทัจะถือวา่ยอดสุทธิดงักล่าวเป็นจ านวนสุทธิท่ีผูจ้องซ้ือช าระเพื่อ
การจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน 

5.3.3  กรณีช าระด้วยเงนิโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 
 สามารถช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนโดยการโอนผ่านระบบบาทเนต (BATHNET) โดยโอน

เขา้บญัชี “บริษทั อควา คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน”  เลขท่ีบญัชี 
766-1-00853-3 ประเภทบญัชีออมทรัพย ์ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก 15
โดยสามารถช าระเงินค่าจองซ้ือไดต้ามเวลาเปิดรับการโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ของแต่
ละธนาคาร ของวนัท่ี 19 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 (เฉพาะวนัท าการ) 

 ผูจ้องซ้ือจะตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมการโอนบาทเนต จ านวนเงินท่ีผูจ้องซ้ือ
ช าระค่าจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน จะตอ้งสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใชจ่้ายต่างๆ และค่าภาษีอ่ืนใด 
(ถา้มี) โดยบริษทัจะถือวา่ยอดสุทธิดงักล่าวเป็นจ านวนสุทธิท่ีผูจ้องซ้ือช าระเพ่ือการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจะไม่รับช าระค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนเป็นเงนิสด 

5.4  เอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
ผูจ้องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งยืน่เอกสารประกอบการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน ดงัน้ี 

1)  ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) ท่ีกรอกรายละเอียดการจองซ้ืออย่างถูกตอ้ง ครบถว้นและ
ชดัเจน ทั้งน้ีผูถื้อหุน้สามารถยืน่ใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิม
ทุน 1 ฉบบัเท่านั้น 

2)  ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) ซ่ึงออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษทั 

 ในกรณีผูจ้องซ้ือไม่ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน กรุณาติดต่อบริษัท ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-009-9999 

3)  เอกสารการช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

ผูถื้อหุน้สามารถเลือกวธีิการช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามขอ้ 5.3 พร้อมแนบเอกสารการช าระเงิน 
ดงัน้ี 

 กรณีช าระดว้ยการโอนเงินเขา้บญัชีผา่นเคาทเ์ตอร์ธนาคาร 

แนบหลกัฐานการโอนเงิน หรือใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) ของธนาคาร (ฉบับจริง) ตามขอ้ 
5.3.1 และกรุณาระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุ้น (สามารถดูไดจ้ากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 6) ช่ือ-นามสกลุ ของผูจ้องซ้ือ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้ไวด้า้นหลงัของหลกัฐานการ
โอนเงิน หรือใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) 

 กรณีช าระดว้ยการโอนเงินผา่นระบบ Internet Banking/ Mobile Banking 
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แนบหลกัฐานการช าระเงินโดยพิมพอ์อกจากระบบ Internet Banking/ Mobile Banking พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุ้น (สามารถดูไดจ้ากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นตามส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ย 6) ช่ือ-นามสกลุ ของผูจ้องซ้ือและหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้ไวด้า้นหลงัของหลกัฐาน
การโอนเงิน 

 กรณีช าระดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

แนบเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ตามขอ้ 5.3.2 และกรุณาระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุ้น (สามารถดูได้
จากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) ช่ือ-นามสกุล ของผูจ้องซ้ือ และหมายเลข
โทรศพัทท่ี์ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์

ข้อความท่ีระบุบนหน้าเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ห้าม มีการแก้ไข / ขีดฆ่า / เปล่ียนแปลง
ขอ้ความใดๆ บนหน้าเช็ค และทางตวัแทนการรับจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปฏิเสธการรับเช็คท่ีมีการแกไ้ข/ ขีดฆ่า / เปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ บนหนา้เช็ค ทุกกรณี 

4) เอกสารประกอบการแสดงตน 

 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง กรณีเป็น
บตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชีพ ให้แนบส าเนาบตัรประชาชนพร้อมส าเนาทะเบียนบา้น โดย
ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือ 

- ในกรณีท่ีบตัรประชาชนหมดอายแุละยงัไม่สามารถต่ออายไุด ้ใหแ้นบส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีเลข
ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  หรือ ส าเนาเอกสารราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจ าตวั 13 หลกั พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และ 

- กรณีผูจ้องซ้ือเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง (บิดา/มารดา 
หรือ ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) พร้อมผูป้กครองลงนามรับส าเนาถูกตอ้ง และส าเนาทะเบียนบา้นท่ี
ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู ่พร้อมผูป้กครองลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และ 

- ลายมือช่ือท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกต้องจะต้องตรงกับลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสาร
ประกอบการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทุกฉบบั และ 

- กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือสกุล ซ่ึงท าให้ช่ือสกุลไม่ตรงกับช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 29 กนัยายน 2564 หรือใน
ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) ให้แนบส าเนาเอกสารท่ีออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียนช่ือสกุล เป็นตน้ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย (มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย) 

- ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างดา้ว ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนงัสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยซ่ึ์งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซ้ือ พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราสาคญัของ
นิติบุคคล (ถา้มี) และ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างดา้ว (แลว้แต่กรณี) 
ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนังสือส าคญัการจดัตั้งบริษทั หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษทัท่ีมี
อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ 

- ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างดา้ว (แลว้แต่กรณี) ท่ียงัไม่
หมดอาย ุของผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และ 

- ส าเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดรั้บการรับรองลายมือช่ือโดย
เจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท า หรือรับรองความถูกตอ้ง และมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั
จองซ้ือ 

5)  ในกรณีผูจ้องซ้ือเลือกฝากหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์(Issuer Account) สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี 
600 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพ่ือหาขอ้บ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” 
และ “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) เพื่อรองรับ
กฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 

6)  หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทน (แบบฟอร์มตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท ใน
กรณีท่ีมอบหมายให้ผูรั้บมอบอ านาจมากระท าการแทน พร้อมส าเนาบตัรประชาชนท่ียงัไม่หมดอายขุองผู ้
มอบอ านาจ และผูรั้บมอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

7)  กรณีส่งเอกสารผ่านบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อหุ้นมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมีหุ้นสามญัของบริษทัฝากไว ้
(Broker) ไม่ตอ้งใชห้นงัสือมอบอ านาจ 

5.5  เง่ือนไขการจองซ้ือ 

1)  ผลแห่งการจองซ้ือหุ้นสามญัจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทัสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ 
ดร๊าฟท ์เพื่อช าระค่าจองซ้ือหุน้สามญัของผูถื้อหุน้เป็นท่ีเรียบร้อย 

2)  ผูถื้อหุน้ท่ีไดท้ าการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้แลว้จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือ 
3)  หากผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่สามารถช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน หรือบริษทั ไม่

สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตามท่ีมิใช่ความผิดของบริษทั ไม่วา่ทั้งหมด
หรือบางส่วน ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซ้ือและการช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามท่ีบริษทัก าหนด
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ไว ้และ/หรือผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือกรอกขอ้มูลในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไม่ครบถว้นหรือไม่ชดัเจน หรือจอง
ซ้ือดว้ยวิธีการอ่ืนท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จะถือวา่ผูถื้อหุ้นสละสิทธิใน
การจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น
รายดงักล่าว 

4)  ผูถื้อหุ้นท่ีมิไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือ หรือมิไดใ้ชสิ้ทธิภายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะถือวา่ท่านสละสิทธิการ
จองซ้ือหุน้คร้ังน้ี 

5.6  วธีิคืนเงนิค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน (ถ้าม)ี 
ในกรณีท่ีตอ้งมีการคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เน่ืองจากผูถื้อหุ้นไม่ไดรั้บการจดัสรรหุน้หรือผูถื้อหุ้นจอง
ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิแต่ไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามความประสงค ์บริษทัจะคืนเงินตามจ านวนหุน้ท่ี
ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบ้ีย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายช่ือผูถื้อหุ้น โดยบริษทัจะด าเนินการจัดส่งเช็ค
ดงักล่าวออกให้แก่ผูถื้อหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ
หุน้ (ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2564) ตามท่ีอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record 
Date) ในวนัท่ี 29 กันยายน 2564 ทั้ งน้ีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คขีดคร่อมดังกล่าวทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือวา่ผูจ้องซ้ือไดรั้บเงินค่าจองซ้ือคืน
แลว้โดยชอบ และผูจ้องซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย หรือค่าเสียหายใดๆ และผูจ้องซ้ือจะเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือน าเช็คขีดคร่อมไปเรียกเก็บเงิน 

5.7  วธีิการส่งมอบหลกัทรัพย์ 
ผูจ้องซ้ือสามารถเลือกใหบ้ริษทัด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

5.7.1  ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไวใ้นบัญชีของบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งผูจ้องซ้ือมีบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู ่
บริษทัจะด าเนินการน าหุ้นท่ีไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อผูฝ้าก” โดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์) และบริษทั
หลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้ท่ีผูจ้องซ้ือฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือภายใน 
15 วนัท าการนบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุ้น ในกรณีน้ีผูจ้องซ้ือจะสามารถขายหุ้นท่ีไดรั้บการ
จดัสรรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุญาต
ใหหุ้น้ของบริษทัท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ในกรณีขอ้ 5.7.1 น้ีช่ือของผูจ้องซ้ือจะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะ
ฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าว มิฉะนั้น บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการส่งมอบหุ้น
ดงักล่าว โดยออกใบหุน้ในช่ือของผูจ้องซ้ือตามขอ้ 5.7.3 แทน 

ผูถื้อหุ้นท่ีใชสิ้ทธิในการจองซ้ือจะตอ้งระบุรหัสบริษทัหลกัทรัพย ์(ตามท่ีระบุไวด้า้นหลงัใบจองซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3)) ท่ีผูถื้อหุน้มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู ่และเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย์
ท่ีประสงค์จะให้โอนหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรเขา้บญัชีดงักล่าวให้ถูกตอ้ง หากระบุรหัสบริษทัหลกัทรัพย ์
หรือเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ด ้ซ่ึง
บริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุน้หรือความล่าชา้ในการติดตามหุน้คืน 
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ในกรณีท่ีกรอกรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถว้น บริษทัขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดงักล่าว โดยออก
ใบหุน้ในช่ือของผูจ้องซ้ือตามขอ้ 5.7.3 แทน 

5.7.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์บริษทัจะด าเนินการน าหุ้นท่ีไดรั้บ
จดัสรรฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะ
บนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรเขา้บญัชีของบริษทั อควา คอร์เปอ
เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือภายใน 15 วนัท าการ นบั
จากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน้ เม่ือผูจ้องซ้ือตอ้งการขายหุน้ ผูจ้องซ้ือจะตอ้งถอนหุน้ออกจากบญัชี
สมาชิกเลขท่ี 600 ดงักล่าว โดยติดต่อผ่านบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ
ตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละ/หรือบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นๆ ก าหนด ในกรณีน้ี ผูจ้องซ้ือจะสามารถขาย
หุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุญาตใหหุ้้นของบริษทัท าการ
ซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพยฯ์ และผูจ้องซ้ือได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชีสมาชิกเลขท่ี 600 
ดงักล่าวแลว้ 

ในกรณีน้ีผูจ้องซ้ือจะตอ้งกรอก “แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติ
บุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 
พร้อมแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยก์ าหนด ทั้งน้ีหากปรากฏขอ้บ่งช้ีวา่ผูจ้องซ้ือเป็น
บุคคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA บริษทัขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดงักล่าว โดยออกใบ
หุน้ในช่ือของผูจ้องซ้ือตามขอ้ 5.7.3 แทน 

5.7.3 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในช่ือของผูจ้องซ้ือ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์นฐานะนายทะเบียนของ
บริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรให้แก่ผู ้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามช่ือและท่ีอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น ภายใน 15 วนัท าการนบั
จากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุ้น ซ่ึงในกรณีน้ีผูจ้องซ้ือจะไม่สามารถขายหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดจ้นกว่าจะได้รับใบหุ้น ซ่ึงผูจ้องซ้ืออาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากท่ีหุ้นของบริษทั
ไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ 

ทั้งน้ี หากผูจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหน่ึงในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน บริษทัขอสงวน
สิทธิท่ีจะออกใบหุน้ในช่ือของผูจ้องซ้ือตามขอ้ 5.7.3 

5.8 การสละสิทธ์ิการจองซ้ือ 
ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธ์ิจองหุน้สามญัเพ่ิมทุน หรือไม่ไดช้ าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้หรือเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟท์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดต้ามเวลาท่ีก าหนด หรือกรอกขอ้มูลหรือน าส่งเอกสารไม่ถูกตอ้ง
ครบถว้นภายในระยะเวลาจองซ้ือ บริษทัจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่ประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอ
ขายในคร้ังน้ี 

5.9 ข้อมูลส าคญัอ่ืนๆ 
1)  ในการรับจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและช าระเงินค่าหุน้ เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะลงลายมือช่ือผูรั้บจองเพ่ือออก

หลกัฐานการรับจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ส่วนทา้ยของใบจองซ้ือ) เพ่ือเป็นหลกัฐานใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุน โดยผลแห่งการจองซ้ือจะสมบูรณ์ เม่ือบริษทัไดรั้บเงินโอนหรือสามารถเรียกเก็บเงินตาม
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เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ไดเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ภายในระยะเวลาการจองซ้ือและช าระเงินค่าหุ้นเพ่ิม
ทุนท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้

2)  ผูถื้อหุน้ท่ีไดท้ าการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและช าระเงินค่าจองซ้ือแลว้จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือ 
3)  ช่ือผูจ้องซ้ือ และช่ือเจ้าของบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นช่ือเดียวกัน หากเป็นเลขบัญชีท่ีซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องบุคคลอ่ืน จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเขา้บญัชีได ้ในกรณีดงักล่าว บริษทัขอ
สงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวโดยการออกใบหุน้ในช่ือของผูจ้องซ้ือแทน ซ่ึงอาจท าให้
ผูถื้อหุ้นไม่สามารถซ้ือขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจองซ้ือไดท้นัในวนัท าการแรกของการซ้ือขายหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

4)  โปรดระบุรหสับริษทัหลกัทรัพย ์(รหสัโบรกเกอร์) ตามท่ีระบุไวด้า้นหลงัใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีผูจ้อง
ซ้ือมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู ่และเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ประสงคจ์ะใหโ้อนหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรร
เข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าบัญชีซ้ือขาย
หลกัทรัพยไ์ด ้ซ่ึงทางบริษทัโดยตวัแทนการรับจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อความ
ล่าชา้ในการติดตามหุน้สามญัเพ่ิมทุนคืนหรืออาจสูญหาย และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กรอกรายละเอียดดงักล่าวไม่
ครบถว้น บริษทัโดยตวัแทนการรับจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้น
ดงักล่าว โดยการออกใบหุน้ในช่ือของผูจ้องซ้ือแทน ซ่ึงอาจจะท าใหผู้ถื้อหุน้ไม่สามารถซ้ือขายหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนท่ีจองซ้ือไดท้นัในวนัท าการแรกของการซ้ือขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

5)  หากผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่สามารถช าระค่าจองซ้ือหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาท่ีบริษัท
ก าหนดไว ้หรือบริษทัไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือไดไ้ม่วา่ในกรณีใดๆก็ตามท่ีมิใช่ความผิดของบริษทั
ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนไดภ้ายในระยะเวลาการจองซ้ือและช าระเงินค่าหุ้นตามท่ีก าหนด หรือผูถื้อหุ้นท่ี
จองซ้ือกรอกข้อมูลในใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือน าส่งเอกสารท่ีใช้
ประกอบการจองซ้ือไม่ครบถว้น บริษทัมีสิทธิท่ีจะถือว่าผูถื้อหุ้นสละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ดงักล่าว 

6)  หากการสละสิทธิหรือการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่ครบของผูถื้อหุน้สัญชาติไทย จะท าให้สดัส่วนการ
ถือหุ้นสามญัของผูถื้อหุ้นต่างดา้วเกินกวา่จ านวนร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั บริษทัขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นต่างดา้วดงักล่าว โดยผู ้
ถือหุ้นต่างดา้วดงักล่าวอาจไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพียงบางส่วนตาม
สดัส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุน้ต่างดา้วท่ีเหลืออยู ่อยา่งไรก็ตาม บริษทัขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนท่ีเหลือจากกรณีการจดัสรรดงักล่าวต่อไป 

7)  หากจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนมากกวา่จ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บช าระบริษทัขอ
สงวนสิทธิท่ีจะถือตามจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บจากการจองซ้ือหุน้เป็นหลกั 

8)  หากจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนนอ้ยกวา่จ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บช าระบริษทัขอ
สงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แต่ละรายตามท่ีบริษทัเห็นสมควร 

9)  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายละเอียดวธีิการช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้ เง่ือนไขในการจองซ้ือ หรือ
ขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อุปสรรค 
หรือขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
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6.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน 
เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือใชใ้นการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัและบริษทัยอ่ย เน่ืองจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของเช้ือโรคโควดิ-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั (โดยเฉพาะธุรกิจส่ือโฆษณานอกบา้น และ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์ห้เช่าและบริการท่ีจงัหวดัเชียงใหม่) เป็นระยะเวลายาวนาน ในรอบแรกเร่ิมตั้งแต่ตน้ปี 2563 
และคล่ีคลายในไตรมาสท่ี 3-4 ปี 2563 ต่อมาในตน้ปี 2564 เร่ิมมีการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 ในประเทศไทย
รอบใหม่ โดยในรอบน้ีมีการแพร่ระบาดของเช้ือโรคอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรง มีจ านวนคนท่ีติดเช้ือและ
ผูเ้สียชีวิตจ านวนมาก ส่งผลให้รัฐบาลมีมาตรการต่างๆ ออกมาเพ่ือควบคุมสถานการณ์ดงักล่าว รวมทั้งการให้งดท า
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการรวมตวัของคนจ านวนมาก ส่งผลใหร้ะบบเศรษฐกิจของประเทศหยดุชะงกั  เจา้ของสินคา้เร่ิม
ชะลอการใชเ้มด็เงินโฆษณา เน่ืองจากจ านวนคนมาใชชี้วตินอกบา้นนอ้ยลงจากมาตรการต่างๆ ท่ีมีการประกาศใชเ้พ่ือ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือโรคควิด-19 นอกจากน้ีธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์ห้เช่าและบริการท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
ลูกคา้ของผูเ้ช่าโครงการเกือบร้อยละ 100 เป็นลูกคา้ชาวต่างชาติ จากสถานการณ์ดงักล่าวท าให้การเดินทางระหวา่ง
ประเทศถูกควบคุมเช่นกนั ท าใหผู้เ้ช่าไม่มีลูกคา้มาใชบ้ริการ จึงไม่มีเงินช าระค่าเช่าและบริการส่งผลใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้ง
บอกเลิกสญัญาฯ มีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นตน้มา และดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควดิ-
19 ยงัไม่ทราบวนัส้ินสุดของการแพร่ระบาดท่ีแน่ชดั รวมถึงอาจจะมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ไดอี้ก ดงันั้นเพ่ือเป็น
การเตรียมพร้อมในแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและใหมี้สภาพคล่อง
เพียงพอการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัต่อไป 

7.  ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 
การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตาม
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในคร้ังน้ีจะท าใหบ้ริษทัฯ สามารถระดุมทุนไดภ้ายในระยะเวลาอนัสั้น และ
มีเงินทุนหมุนเวยีนเพียงพอเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษทัฯ 

8.  ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 
8.1 นโยบายเงินปันผล  บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไวว้า่ บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอตัรา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส ารองตามกฎหมายแลว้ในแต่ละปี โดย
ก าหนดจ่ายปีละ 2 คร้ัง ทั้ งน้ีการจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานและการ
บริหารดว้ย อาทิเช่น ฐานะและความแขง็แกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ/แผนการลงทุน เป็นตน้ 

8.2 ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่งวด  ผูจ้องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออก
และเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในคร้ังน้ี จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษทัฯ นับจากวนัท่ีมี
รายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ท่ีไดย้ืน่ขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย ์

9.  รายละเอยีดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนในหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้จากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

9.1 ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมทุกรายใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีมีอยูค่รบทั้งจ านวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อ
สิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีตน
มีอยูเ่ลย และผูถื้อหุ้นรายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีมีอยู่ และ/หรือจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกว่า
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สิทธิ จนมีการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนครบทั้งจ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้รายดงักล่าว ซ่ึงจะมี
สิทธิการออกเสียงลดลงประมาณร้อยละ 23.08 โดยสามารถค านวณไดด้งัน้ี 

ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้  =  Qr / (Qa+Qr) 
โดยท่ี  Qa   =  จ านวนหุน้สามญัเดิมท่ีช าระมูลค่าแลว้ทั้งหมดจ านวน 4,593,000,000 หุน้ 

Qr   =  จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายจ านวน 1,377,900,000 หุน้ 
ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้  =  ร้อยละ 23.08 

9.2 ผลกระทบต่อราคาของหุน้ (Price Dilution) 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมทุกรายไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้เพ่ิมทุน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษทั แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นทุก
รายใชสิ้ทธิตามท่ีมีอยูค่รบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษทั ซ่ึงจะลดลงในอตัราร้อยละ 35.28 โดย
สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
ผลกระทบต่อราคาของหุน้  =  (Pa - Pn) / Pa 
โดยท่ี  Pn  =  ราคาหุน้หลงัการเสนอขาย โดยค านวณจาก [(Pa*Qa) + (Pr*Qr)] / Qa+Qr) 
 Pa  =  ราคาหุ้นก่อนการเสนอขาย ค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้น

สามญัของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 15 วนัท าการก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมการบริษทัในวนัท่ี 14 กนัยายน 2564 คือระหวา่งวนัท่ี 24 
สิงหาคม 2564 ถึงวนัท่ี 13 กนัยายน 2564 ซ่ึงเท่ากบั 0.61 บาทต่อหุน้ 

Pr   =  ราคาเสนอขายเท่ากบั 0.50 บาทต่อหุน้ 
ผลกระทบต่อราคาของหุน้  =  ร้อยละ 35.28 

9.3  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมทุกรายไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร แต่หากผูถื้อหุ้น
เดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจนครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร ซ่ึงส่วนแบ่งก าไรจะลดลงใน
อตัราร้อยละ 23.08 โดยสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร  =  (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย  

EPS ก่อนเสนอขาย  =  ก าไรสุทธิ / จ านวนหุน้สามญัท่ีช าระแลว้ 
=  182.85 ลา้นบาท / 4,593 ลา้นหุน้ 
=  0.0398 บาทต่อหุน้ 

EPS หลงัเสนอขาย   =  ก าไรสุทธิ / (จ านวนหุน้สามญัท่ีช าระแลว้+จ านวนหุน้สามญัท่ีเสนอขาย) 
=  182.85 ลา้นบาท / 5,970.90 ลา้นหุน้ 
=  0.0306 บาทต่อหุน้ 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร  =  ร้อยละ 23.08 
 
 

9.4 ความคุม้ค่าท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บเปรียบเทียบกบัผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในคร้ังน้ี บริษทัไดก้ าหนด
ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไว ้(Par) ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้มากกวา่ผลกระทบ
ต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้  
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ส่วนที ่2: ข้อมูลเบ้ืองต้นของบริษัท อควา คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

1. ข้อมูลเบ้ืองต้น 
ช่ือบริษทั : บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “AQUA 

AQUA CORPORATION Public Company Limited 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่    : 121/68-69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

10400 
โทรศพัท ์ : 0-2694-8888 
โทรสาร : 0-2694-8889 
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในหุน้บริษทัอ่ืน  

(ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อยได้ปรับแผนในการ
ด าเนินธุรกิจส่ือโฆษณาของกลุ่มบริษทั โดยให้บริษทัฯ เป็นผูบ้ริหารการขายและจดัการส่ือ
โฆษณาทั้ งหมด ภายใต้แบรนด์ “AQUA” รวมถึงการปรับโครงสร้างการบริหารด้านต่างๆ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจดงักล่าว) 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107547000397 
เวบ็ไซต ์ : www.aquacorp.co.th 
ทุนจดทะเบียน : 2,985,450,000  บาท 
ทุนท่ีช าระแลว้ : 2,296,500,000  บาท 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวต้่อหุน้ : 0.50 บาท 

ข้อมูลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยทางอ้อม 

1. บริษทั อควา แอด จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัยอ่ย”) 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่    : 121/69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

10400 
โทรศพัท ์ : 0-2694-8888 
โทรสาร : 0-2694-8888 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจส่ือโฆษณานอกบา้น (Out of Home Media)  
เลขทะเบียนบริษทั : 0107552000138 
ทุนจดทะเบียน : 404,430,759 บาท  
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวต้่อหุน้ : 1.00 บาท 

 
2. บริษทั บริษทั บอร์ดเวย ์มีเดีย  จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่    : 121/68 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

10400 
โทรศพัท ์ : 0-2694-8888 
โทรสาร : 0-2694-8889 

http://www.aquacorp.co.th/
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ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจส่ือโฆษณานอกบา้น (Out of Home Media) 
เลขทะเบียนบริษทั : 0105556182484 
ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บาท 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวต้่อหุน้ : 100.00 บาท 

 
3. บริษทั เอม็.ไอ.เอส. มีเดีย จ ากดั จ ากดั (บริษทัยอ่ยทางออ้ม) 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่    : 121/69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

10400 
โทรศพัท ์ : 0-2694-8888 
โทรสาร : 0-2694-8889 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจส่ือโฆษณานอกบา้น (Out of Home Media) 
เลขทะเบียนบริษทั : 0345547000458 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000.00 บาท 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวต้่อหุน้ : 100.00 บาท 

 
4. บริษทั ส.ธนา มีเดีย จ ากดั (บริษทัยอ่ยทางออ้ม) 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่    : 121/68 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

10400 
โทรศพัท ์ : 0-2694-8888 
โทรสาร : 0-2694-8889 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจส่ือโฆษณานอกบา้น (Out of Home Media) 
เลขทะเบียนบริษทั : 0125546009976 
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000.00 บาท 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวต้่อหุน้ : 100.00 บาท 

 
5. บริษทั ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชัน่ เซ็นเตอร์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่    : 39,39/1 หมู่ท่ี 11 ต าบลคลองเปรง อ าเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
โทรศพัท ์ : 0-2694-8888 
โทรสาร : 0-2694-8889 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจคลงัสินคา้ใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 
เลขทะเบียนบริษทั : 0105544083141 
ทุนจดทะเบียน : 169,400,000  บาท 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวต้่อหุน้ : 100.00 บาท 
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6. บริษทั แอค๊คอมพลิช เวย ์โฮลด้ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ยทางออ้ม) 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่    : 342 หมู่ท่ี 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
โทรศพัท ์ : 0-2694-8888 
โทรสาร : 0-2694-8889 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจคลงัสินคา้ใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 
เลขทะเบียนบริษทั : 0145552001817 
ทุนจดทะเบียน : 45,000,0000.00 บาท 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวต้่อหุน้ : 100.00 บาท 

 
7. บริษทั มนัตรา แอสเซ็ท จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่    : 45/18 ตรอกประดู่ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์ : 0-2694-8888 
โทรสาร : 0-2694-8889 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจดา้นอสงัหาริมทรัพยใ์หเ้ช่าและบริการ 
เลขทะเบียนบริษทั : 0105536086838 
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวต้่อหุน้ : 10.00 บาท 

 
8. บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทัร่วม) 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่    : 51/29,51/61 ซอยวภิาวดี 66 (สยามสามคัคี) ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน  

เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์ : (02) 551-05141-4 
โทรสาร : (02) 552-0905 , (02) 551-0532 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจพลงังาน โรงพิมพแ์ละบรรจุภณัฑต์่างๆ 
เลขทะเบียนบริษทั : 0107536000838 
ทุนจดทะเบียน : 1,579,018,686 บาท 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวต้่อหุน้ : 1.00 บาท 
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2. ข้อมูลการประกอบธุรกจิ 
2.1  ประวตัคิวามเป็นมา 

บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) (“บริษทั/AQUA”) ไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2547 ภายใตช่ื้อ บริษทั ดี อี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์“DE” 
และในปี 2550 บริษทัฯไดมี้นโยบายหยดุการใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และรถรับจา้งสาธารณะ เน่ืองจากพิจารณาแลว้
ไม่คุม้ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ บริษทัฯ ติดตามเก็บเงินจากพอร์ตลูกหน้ีเดิม ซ่ึงท าให้บริษทัฯมีเงินสดเหลือและสามารถ
น าไปลงทุนในธุรกิจท่ีเห็นวา่มีศกัยภาพในการลงทุนเพ่ือจะพฒันาเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ต่อไป  

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้ไป บริษทัไดป้รับเปล่ียนนโยบายการด าเนินธุรกิจ เป็นบริษทับริหารการลงทุน โดยเลือกลงทุน
ในธุรกิจท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดี มีศกัยภาพ และโอกาสเติบโตในอนาคต เพ่ือใหมี้ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเหมาะสมและ
ยัง่ยนื  

นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การเปล่ียนช่ือเดิมคือ บริษทั ดี อี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์“DE” เป็น
ช่ือดงัต่อไปน้ี 

 ปี 2551 เปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั ซนัไชน์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)” โดยใชช่ื้อยอ่ “SSE” 
 ปี 2553 เปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั พ ีพลสั พี จ ากดั (มหาชน)” โดยใชช่ื้อยอ่ “PLUS” 
 ปี 2555 เปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)” โดยใชช่ื้อยอ่ “AQUA” ซ่ึงเป็นช่ือท่ีใชอ้ยู่

ในปัจจุบนัของบริษทั 
2.2  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ไม่มีบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเกินร้อยละ 10 
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2.3  ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

2.3.1 ธุรกจิให้บริการและผลติส่ือป้ายโฆษณา 

เป็นธุรกิจท่ีให้บริการและผลิตส่ือโฆษณาภายนอกท่ีอยูอ่าศยั (Out of Home Media) ท่ีมีความหลากหลายทั้งในดา้น

รูปแบบ ขนาด สถานท่ีติดตั้ง และเทคนิคในการน าเสนอ เพ่ือใหค้รอบคลุมตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั โดย

กลุ่มบริษทัให้บริการส่ือโฆษณาครบวงจร ตั้งแต่ให้ค  าปรึกษาในการวางแผนการใชส่ื้อ และการสร้างเครือข่ายส่ือโฆษณา 

(Media Network) รวมไปถึงการผลิตช้ินงานโฆษณา (Media Production) ติดตั้ง และดูแลรักษาส่ือตลอดระยะเวลาของการ

ใหบ้ริการส่ือโฆษณา  

การด าเนินธุรกิจส่ือโฆษณาของกลุ่มบริษทั โดยการใหบ้ริการ มีส่ือหลกั 2 ประเภทดงัน้ี  

1. ส่ือโฆษณาภาพน่ิงกลางแจง้ (Static Outdoor)  

2. ส่ือโฆษณาดิจิทลั LED (Digital Media)  

รายละเอยีดของส่ือป้ายโฆษณาประเภทต่างๆ 

1. ส่ือโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง (Static Outdoor)  
เป็นส่ือป้ายโฆษณาภาพน่ิงท่ีมีความหลากหลายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูริ่มถนนสายหลกับนทางด่วนและ

ภายนอกอาคารโดยมีจุดติดตั้งครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งในย่านธุรกิจแหล่งชุมชนในกรุงเทพฯปริมณฑลและในหัวเมืองใหญ่ทั่ว

ประเทศไทยการผลิตส่ือโฆษณาภาพน่ิงกลางแจง้ (Static Outdoor) นั้น สามารถใชว้สัดุไดห้ลากหลายเพ่ือให้ภาพโฆษณาท่ี

ติดตั้งบนป้ายนั้น มีความเหมาะสมกบัลกัษณะสินคา้และสร้างความดึงดูดใจให้แกผู้พ้บเห็นรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจมี 2 

ประเภท คือ รายไดจ้ากการใหเ้ช่าส่ือโฆษณา และรายไดจ้ากการผลิตช้ินงานโฆษณา (Media Production) ติดตั้งซ่ึงลูกคา้ท่ีเช่า

ส่ือโฆษณาของบริษทัตอ้งใหบ้ริษทัเป็นผูผ้ลิตภาพโฆษณาดว้ยทั้งน้ีเพ่ือคุม้ครองในเร่ืองการรับประกนัภาพโฆษณาโดย 

 โครงสร้างป้ายโฆษณาใช้วสัดุตามแบบมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยผ่านการค านวณการรับน ้ าหนัก การ
ตา้นทานแรงลมจากวศิวกรท่ีมีความช านาญและมีประสบการณ์   

 ตวัพ้ืนป้ายเป็นช้ินงานต่อเน่ืองดว้ยวสัดุโลหะและอโลหะ เช่น แผน่อลูมิเนียม แผน่สงักะสี และแผน่ผา้ไวนิล  
 รูปแบบโครงสร้างส่ือโฆษณาภาพน่ิงกลางแจง้ (Static Outdoor)สามารถแยกประเภทไดด้งัน้ี โครงสร้างเสา

เด่ียว (Mono Pole), โครงสร้างเสาคู่ (Double Column) และโครงสร้างเหล็กฉากถกัใยแมงมุม (Steel Truss) 
บนพ้ืนดิน และบนอาคาร รวมถึง ส่ือป้ายโฆษณาแบบกล่องไฟท่ีติดตั้งต่อเน่ืองบริเวณใตท้างด่วนเลียบถนน
เอกมยั-รามอินทรา (Serie Poster)  
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เสาเด่ียว (Mono Pole) เสาคู่ (Double Column) เหลก็ถกัใยแมงมุมบนพ้ืนดิน 

  

เหลก็ถกัใยแมงมุมบนอาคาร ส่ือป้ายโฆษณาแบบกล่องไฟ 

ณ วนัส้ินปี 2561 – 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีโครงป้ายส่ือโฆษณาภาพน่ิงกลางแจง้ (Static Outdoor) แบ่งตามจุด
ติดตั้งดงัน้ี 

จุดตดิตั้ง 
จ านวนโครงป้าย 

30 ม.ิย. 64 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ริมถนนสายหลกัในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 157 171 213 173 
ริมถนนสายหลกัในต่างจงัหวดั 110 119 146 114 
รวม 267 290 359 287 

อตัราการใช้งานเฉลีย่ (%) 47.12 40.40 51.53 52.82 
หมายเหตุ ปี 2563 - ปัจจุบนั มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อตัราการใชง้านเฉล่ียลดลงอยา่งมาก โดยในไตรมาสท่ี 4 บริษทัพิจารณา

ลดจ านวนป้ายน่ิงท่ีไม่ไดรั้บการสนใจจากลูกคา้เน่ืองจากเส้นทางจราจรเปล่ียน หรือถูกบดบงัจากเส้นทางรถไฟฟ้าเพ่ือลดตน้ทุน 

2. ส่ือโฆษณาดจิทิลั LED 
เป็นส่ือโฆษณาประเภทอิเลคทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นส่ือโฆษณาท่ีให้ทั้ งอารมยแ์ละความรู้สึกจากการเคล่ือนไหวและการ

ออกเสียงของภาพโฆษณา สร้างจุดสนใจใหก้บัผูพ้บเห็นไดเ้ป็นอยา่งดี มีความโดดเด่นในยามค ่าคืน และเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั 
โดยบริษทัให้ความส าคญักบัส่ือโฆษณาท่ีสามารถสร้าง  Impact ใหก้บัผูพ้บเห็นได ้การสร้างส่ือโฆษณาดิจิทลัของกลุ่มบริษทั
จึงมีจุดเด่น ดงัน้ี 

1) Prime Location พ้ืนท่ีติดตั้งเครือข่ายครอบคลุมบริเวณศูนยก์ลางธุรกิจของกรุงเทพฯ (CBD) ตามเส้นทางท่ีมี
การจราจรหนาแน่นทัว่กรุงเทพฯ แบ่งเป็น กรุงเทพฯชั้นใน เนน้ท าเลท่ีเขา้ลกัษณะเป็น Business Area  มีห้างสรรพสินคา้ชั้น
น า และความหนาแน่นของท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียม เช่น เส้นถนนสาทร ถนนพระราม 4 ถนนสุขุมวิท ถนนอโศก 
ถนนเพชรบุรี รวมถึงบริเวณรอบๆ พ้ืนท่ีอนุเสาวรียส์มรภูมิ เป็นตน้ กรุงเทพฯชั้นกลาง เนน้ท าเลรองลงมาจากกรุงเทพชั้นใน 
ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัผสมระหวา่งหมู่บา้นและคอนโดมิเนียม เป็นท่ีตั้งของซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (Discount Store) และซุปเปอร์มาร์
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เก็ต (Supermarket) ขนาดใหญ่ เช่น เสน้ถนนรัชดาภิเษก ถนนพฒันาการ  เป็นตน้ กรุงเทพฯชั้นนอก เนน้ท าเลรอบๆ กรุงเทพฯ 
ตามถนนเสน้ส าคญัๆ เช่น ถนนแจง้วฒันะ ถนนงามวงศว์าน ถนนรามอินทรา ถนนบางนา  เป็นตน้ 

2) Grand Size พ้ืนท่ีใหบ้ริการจอตอ้งมีขนาดใหญ่ เพ่ือดึงดูดสายตา โดยร้อยละ 90 ของเครือข่ายมีขนาดพ้ืนท่ีมากกวา่ 
120 ตารางเมตรข้ึนไป เพื่อสร้างImpact ให้กบัผูพ้บเห็นไดแ้ละเป็นจุดดึงดูดความสนใจท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีนั้นๆ เพ่ือ
สร้างความคุม้คา่ต่อลูกคา้ในการใชบ้ริการของบริษทั 

3) Network มีการขยายจุดติดตั้งป้ายใหมี้จ านวนครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดัจนสามารถสร้าง
เครือข่าย (Network) เพ่ือใหส่ื้อสารกบัผูบ้ริโภคไดเ้ป็นจ านวนมากตามความตอ้งการของอุตสาหกรรมโฆษณา  

ปัจจุบนั ธุรกิจส่ือโฆษณาของบริษทัฯ มีจ านวนจอดิจิทลั LED ทั้งหมด 118 จอทัว่ประเทศ (รวม Series Pole จ านวน 
34 จอ) และในการท าการตลาดเพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า บริษัทได้จัดแบ่งแพคเกจ Network ให้
เหมาะสมกบัตามความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือช่วยการตดัสินใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ ดงัน้ี 

Platinum : มีจอดิจิทัล LED ทั้ งหมด 37 จอ ตั้ งอยู่กรุงเทพฯชั้นใน เน้นท าเลท่ีเข้าลักษณะเป็น Business Area มี
ห้างสรรพสินคา้ชั้นน า และความหนาแน่นของท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียม เช่น เส้นถนนสาทร ถนนพระราม 4 ถนน
สุขุมวิท ถนนอโศก ถนนเพชรบุรี รวมถึงบริเวณรอบๆ พ้ืนท่ีอนุเสาวรียส์มรภูมิ เป็นตน้ รวมถึงป้ายโฆษณาดิจิทัล LED 
บริเวณอาคารพาลาเดียมแยกประตูน ้ า ซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ีมากกวา่ 1,500 ตารางเมตร ซ่ึงถือวา่เป็นป้ายท่ีมีพ้ืนท่ีโฆษณาขนาดใหญ่
มากท่ีสุดในประเทศไทยป้ายหน่ึง  เพื่อสร้างการจดจ าในแบรนดสิ์นคา้ของลูกคา้ 

Silver  : มีจอดิจิทลั LED ทั้งหมด 27 จอ  สดัส่วนร้อยละ 80 อยูก่รุงเทพฯชั้นใน และร้อยละ 20 อยูก่รุงเทพฯชั้นกลาง
และชั้ นนอก กรุงเทพฯชั้ นกลาง เน้นท าเลรองลงมาจากกรุงเทพชั้ นใน ลักษณะท่ีอยู่อาศัยผสมระหว่างหมู่บ้านและ
คอนโดมิเนียม เป็นท่ีตั้งของซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (Discount Store) และซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) ขนาดใหญ่ เช่น เสน้ถนน
รัชดาภิเษก ถนนพฒันาการ เป็นตน้ กรุงเทพฯชั้นนอก เน้นท าเลรอบๆ กรุงเทพฯ ตามถนนเส้นส าคญัๆ เช่น ถนนแจง้วฒันะ 
ถนนงามวงศว์าน ถนนรามอินทรา ถนนบางนา เป็นตน้ 

Cities connect : มีจอดิจิทัล LED ทั้ งหมด 27 จอ กระจายอยู่หัวเมืองใหญ่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ซ่ึงจะวาง
เครือข่ายในหัวเมืองใหญ่ต่างๆ ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ โดยเน้นจงัหวดัท่ีมีสนามบินเพ่ือการพาณิชย ์ มีห้างสรรพสินคา้ รวมทั้ ง
บริษทัฯยงัมีพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีสามารถเพ่ิมเครือข่ายในท าเลท่ีไม่มีป้ายของบริษทัฯ  เพื่อใหก้ารบริการของบริษทัครอบคลุม
ทัว่ประเทศได ้

LED Series Pole :  ติดตั้งอยูท่ี่ตอม่อ Airport link บริเวณเสน้ทางสัญจรหลกัเขา้ออกสนามบินสุวรรณภูมิ ขาเขา้และ
ขาออกฝ่ังละ 17 จอ รวม 34 จอ โดยมีรูปแบบการน าเสนอส่ือเป็นซีรีส์ LED นับว่าเป็นส่ือโฆษณาท่ีแปลกใหม่ ดึงดูดความ
สนใจ และโดดเด่นมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีนั้น 

ในส่วนของรูปแบบของการบริหารการขาย บริษทัจะเน้นให้บริการท่ียืดหยุน่และอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ 
เพื่อดึงดูดให้ลูกคา้ตดัสินใจใชบ้ริการ โดยสามารถน าแพค Network ต่างๆมารวมกนัเพ่ือให้ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายได ้
นอกจากน้ี บริษทัฯ สามารถจดัแพคเกจให้เหมาะสมตามงบประมาณของลูกคา้ไดอี้กดว้ย รวมทั้งเพ่ิมความเช่ือมัน่ในการ
บริการดว้ยการจดัส่งรายงาน และการแกไ้ขปัญหาจอ LED ใหเ้สร็จส้ินอยา่งรวดเร็วไม่เกิน 24 ชัว่โมง 

ภาพรวม Network LED ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลปัจจุบัน มีทั้ งหมด 57 จอ กระจายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใน
กรุงเทพฯชั้นใน ชั้นกลางและชั้นนอก และเพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้ให้มีความหลากหลายของพ้ืนท่ี  ในปี 2564 
บริษทัมีแผนเพ่ิมเครือข่าย Network ใน CBD ใหม้ากข้ึน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และความตอ้งการของลูกคา้ โดยมีการลงุ
ทนในจอดิจิทลั  LED เพื่อเสริม Network เดิม อีกประมาณ 15-20 จอ ในกรุงเทพฯชั้นใน โดยมีภาพตวัอย่าง Network LED 
ดงัน้ี 
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- เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

   

Mega X - ศูนยก์ารคา้พาลาเดียม ส่ีแยกประตูน ้า เกษตรศาสตร์ฯ – บางเขน โรงแรมโซโซฟิเทล-พระราม4 

   

ปตท. นานา หวัล าโพง ถนนดินแดง 

  

Suvarnabhumi Series Pole (Inbound) Suvarnabhumi Series Pole (Outbound) 

 

 

 

 

 

 



 

-หน้าที่ 26- 

- ต่างจงัหวดั 

   

จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัสงขลา – หาดใหญ่ 

   

จงัหวดัอุดรธานี - 5 แยกวงเวยีนน ้าพ ุ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัภูเกต็ 

   
ส่ือโฆษณาดิจิทลั LED แบ่งตามจุดติดตั้งดงัน้ี 

จุดตดิตั้ง 
จ านวนโครงป้าย 

30 ม.ิย. 64 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ริมถนนสายหลกัในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 86 89 86 53 
ริมถนนสายหลกัในต่างจงัหวดั 27 27 27 26 
รวม 113 116 113 79 

อตัราการใช้งานเฉลีย่ (%) 58.95 59.12 69.02 72.34 
หมายเหตุ ปี 2563 มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 อตัราการใชง้านเฉล่ียลดลงอยา่งมาก 
  

3. โครงการ MEGA CONNECT 
เป็นส่ือโฆษณาดิจิทลั LED ท่ีบริษทัฯ จะออกเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ เพ่ือสร้างความแตกต่างให้กบัตลาดส่ือโฆษณา สร้าง

โอกาสและเพ่ิมทางเลือกให้กบัลูกคา้ โดยช่ือว่า “MEGA CONNECT” ซ่ึงจะเป็นแพคเกจ LED ท่ีมีขนาดใหญ่ระดบั Mega 
Size อยู่ใน Location ท่ีเป็นย่านธุรกิจระดับ A+  ซ่ึงบริษัทฯวางแผนท่ีจะลงทุนประมาณ 15-20 จอ ภายในปี 2564 โดย
ผลิตภณัฑใ์หม่ ภายใตแ้บรนด ์“STARLET”  มีความแตกตา่งจากระบบเครือข่าย LED เดิม ดงัน้ี 

1) Mega Size: พ้ืนท่ีให้บริการของจอจะมีขนาดใหญ่ โดยพ้ืนท่ีเฉล่ียของจอจะมีขนาดมากกวา่ 500 ตารางเมตร เพื่อ
ดึงดูดสายตากบักลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี  

2) Premium Design: เป็นจอท่ีมีการออกแบบโดดเด่นไม่เหมือนใคร มีลกัษณะท่ีมีความ Premium ทั้งรูปแบบของ
กรอบจอ และความละเอียด คมชดัระดบั HD 
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3) Premium Location: เป็นจอท่ีติดตั้งอยใูนใจกลางเมือง ยา่นธุรกิจท่ีเป็นพ้ืนท่ี Prime Area ท่ีส าคญัของกรุงเทพฯ 
4) Outstanding Content: ส่ือท่ีแสดงถึงศกัยภาพของจอ LED ดว้ยขนาดจอท่ีใหญ่ และมีความคมชดัระดบั HD จึง

สามารถสร้างสรรค ์Content ท่ีสวยงามและโดดเด่นดึงดูดสายตาไดเ้ป็นอยา่งดี และเพ่ิมความน่าสนใจให้กบัจอ 
LED ดว้ยการท า Interactive Content ท่ีสามารถส่ือสารกบัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ภาพตวัอยา่ง ผลิตภณัฑใ์หม่ ภายใตแ้บรนด ์“STARLET” ดงัน้ี 

  
ทองหล่อ- ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ 

Screen Size : W31.68 x H10.56 m. :334.54 Sq.m. 
ทางลงด่วนอาจณรงค ์(เฉลิมมหานคร)  

Screen Size : W64.51 x H15.36 m. : 990.90 Sq.m. 

  
แยกองัรีดูนังต ์ 

Screen Size : W27.84 x H9.60 m.  : 267.26 Sq.m. 
สุขมุวทิ 55-ทองหล่อ 

Screen Size : W32.64 x H8.64 m :  282.01 Sq.m. 

  
ทางด่วนพระราม4 – ราบบ่อนไก่ 

Screen Size : W29.76 x H11.52 m.:  342.84 Sq.m. 
ถนนเพชรบุรี ตรงขา้มโรงแรม AVANI 

Screen Size : W14.40 x H20.16 m. :  290.30 Sq.m. 
 

 

 

 

 



 

-หน้าที่ 28- 

โดยสรุปภาพรวม Network LED ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายหลงัการลงทุน จะมีทั้งหมดประมาณ 90-100 จอ 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีตาม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดงัน้ี 

 



  

(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1) 

-หน้าที่ 29- 

 
 

2.3.2 ธุรกจิคลงัสินค้าให้เช่าและบริการ 
กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจคลงัสินคา้ให้เช่าและบริการท่ีพฒันาข้ึนตามความตอ้งการของลูกคา้ (Built-to-Suit) ท่ี

ส่วนมากจะเป็นโครงการขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว และแผนงานต่อไปจะเร่ิมพฒันาให้บริการคลงัสินคา้ท่ีสร้างแบบ
ส าเร็จรูป (Ready Built) เพ่ือให้บริการทั้งในรูปแบบ Built-to-Suit เพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้หลกับางกลุ่ม และ
แบบ Ready Built เพ่ือรองรับฐานลูกคา้กลุ่มใหม่และเพ่ือการด าเนินธุรกิจท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดท้นัที 

   
คลงัสินคา้ แห่งท่ี 1 – 2  คลงัสินคา้ แห่งท่ี 3 คลงัสินคา้ แห่งท่ี 4 

รายละเอยีดของโครงการ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 ดงันี ้
อาคารคลังสินค้า ที่ตั้งโครงการ อตัราการเช่า (%) พืน้ที่เช่ารวม (ตรม.) 

แห่งท่ี 1 ต าบลคลองเปรง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 100.00 47,102 
แห่งท่ี 2 ต าบลคลองเปรง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 100.00 61,800 
 แห่งท่ี 3* ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 79.56 4,525 
แห่งท่ี 4 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 100.00 9,320 

รวม 99.25 122,747 

 
2.3.3 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการ 

กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์หเ้ช่าและบริการ ไดเ้ขา้ซ้ือท่ีดินท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เพ่ือก่อสร้างส่ิงปลูก
สร้างในลกัษณะเป็นรีสอร์ต เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ตามความตอ้งการของลูกคา้ (Built-to-
Suit) เพ่ือใหผู้ป้ระกอบธุรกิจฟ้ืนฟสุูขภาพ (Retreatment Center) เช่าโครงการทั้งหมดระยะยาว  

  
อสงัหาริมทรัพยใ์หเ้ช่าและบริการ ต.หว้ยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 

รายละเอยีดของโครงการ ณ วนัที ่ 30 มถุินายน 2564 ดงันี ้
ที่ตั้งโครงการ อตัราการเช่า (%) พื้นทีด่นิ พื้นทีใ่ช้สอย  

โครงการ เดอะเคบิน เชียงใหม่ ต  าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  - 34-1-62.6 ไร่ 11,093 ตรม. 
หมายเหตุ  เม่ือไตรมาสท่ี 4/2563 บริษทัยอ่ยไดบ้อกเลิกสัญญาเช่ากบั The Cabin และให้ส่งคืนพื้นท่ีโครงการทั้งหมด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นตน้ไป เน่ืองจาก 

The Cabin ปฏิบติัผดิสัญญาโดยไม่ช าระค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเป็นเวลาติดต่อกนัหลายงวด 



  

(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1) 
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2.3.4 การลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) “EP” เดมิช่ือ บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก 
จ ากดั (มหาชน) “EPCO” 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2563 มีมติอนุมติัใหเ้ปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั โรงพิมพ์
ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)” เป็น “บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” และจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  บริษทัถือหุ้น EP ในสัดส่วนร้อยละ 39.61 ลดลงจากร้อยละ 40.08 เน่ืองจากการแปลง
สิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ EP-W3  โดย EP มีสถานะเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ปัจจุบนั บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการรับจา้งพิมพส่ิ์งพิมพป์ระเภทหนงัสือ นิตยสาร และบรรจุภณัฑ์ และลงทุน
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  

ตวัอย่างโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

 



  

(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1) 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา 

 

 
โครงการโรงไฟฟ้าแบบพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration) 

 



  

(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่ม EP มีโรงไฟฟ้า ดงัน้ี 

ล าดบั โครงการ รายละเอยีดโครงการ 
ก าลงัการผลติ
(เมกะวตัต์) 

จ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณชิย์ (COD) 

1 Shichikashuku 1 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองชิจิคะชุคุ  จังหวัดมิยางิ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

1.98 23 กนัยายน 2563 

2 Shichikashuku 2 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองชิจิคะชุคุ  จังหวัดมิยางิ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

1.49 ภายในไตรมาส 
4/2564 

3 PPCT โครงการผลิตไฟฟ้าแบบพลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation 
Combined Power Plant) เขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั  
จ.กรุงเทพฯ 

120 29 มีนาคม 2559 

4 SSUT โครงการผลิตไฟฟ้าแบบพลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation 
Combined Power Plant) เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู  
จ.สมุทรปราการ 

240 โรงงานท่ี 1 : 
21/12/59 

โรงงานท่ี 2 : 
3/12/59 

5 Houng Linh 3 (HL3) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (WIND) ในพ้ืน ท่ี เขต 
Huong Linh จงัหวดั Quang Tri ประเทศเวียดนาม 

30 ภายใน เดือน 
ตุลาคม 2564 

6 Houng Linh 4 (HL4)  โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (WIND) ในพ้ืน ท่ี เขต 
Huong Linh จงัหวดั Quang Tri ประเทศเวียดนาม 

30 ภายใน เดือน 
ตุลาคม 2564 

7 Che Bien Tay Nguyen  
(TN) 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม (WIND) ในพ้ืนท่ีเขต Ban 
Can จงัหวดั Gia Lai ประเทศเวียดนาม 

50 ภายใน เดือน 
ตุลาคม 2564 

8 Phat Trien Mien Nui  
(MN) 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม (WIND) ในพ้ืนท่ีเขต Ban 
Can จงัหวดั Gia Lai ประเทศเวียดนาม 

50 ภายใน เดือน 
ตุลาคม 2564 

9 รวม 8 โครงการ โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา ท่ีมี
สญัญากบัการไฟฟ้านครหลวง 

1.51 ก.ย .2557  ถึง   
มิ.ย .2558 

10 รวม 6 โครงการ โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา ท่ีมี
สญัญากบัภาคเอกชน 

6.43 2563 ถึง ไตรมาส 
1/2564 

11 รวม 11 โครงการ งานติดตั้ งระบบและควบคุม “โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา” 

7.42 2560 ถึง ไตรมาส 
2/2564 

รวม 538.83 MW  
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2.4  โครงสร้างรายได้ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีโครงสร้างรายไดจ้ากการขายและบริการแยกตามประเภทผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดงัน้ี 
โครงสร้างรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจของบริษทั บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ตั้งแต่ปี 2561 -  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

สามารถจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจไดด้งัน้ี  

ประเภทรายได้ 
2562 2563 6 เดือน 2564 6 เดือน 2563 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

1. รายได้จากธุรกจิส่ือป้ายโฆษณา :         
1.1 รายไดค้่าโฆษณา - Static 398.09 26.06 319.10 23.37 138.77 32.87 179.28 34.47 
1.2 รายไดค้่าโฆษณา - LED 403.05 26.39 255.13 18.69 121.66 28.82 110.74 21.29 
1.3 รายไดจ้ากการขายจอ LED 7.41 0.49 - - - - - - 

รวม 808.55 52.93 574.23 42.06 260.43 61.69 290.02 55.77 

2.  รายได้จากธุรกจิคลงัสินค้า : 271.04 17.74 276.09 20.22 140.53 33.29 137.71 26.48 

3.  รายได้จากธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า      

        และบริการ : 

 

66.56 4.36 

 

47.59 3.49 

 

- 

 

- 

 

33.71 

 

6.48 

4.  ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม : EP 261.21 17.10 449.70 32.94 17.65 4.18 53.09 10.21 

5.  รายได้อ่ืน :         

5.1 ก  าไรจากการขายเงินลงทุน 14.83 0.97 - - - - - - 
5.2 รายไดด้อกเบ้ียรับและอ่ืนๆ 26.71 1.75 17.68 1.29 3.57 0.85 5.54 1.07 
5.3 ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
ในอสงัหาริมทรัพยฯ์ 

 
78.62 5.15 

 
- - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม 120.16 7.87 17.68 1.29 3.57 0.85 5.54 1.07 

รวมรายได้ 1,527.52 100.00 1,365.29 100.00 422.18 100.00 520.07 100.00 
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3. ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ 

3.1  ผู้ถือหุ้น (ขอ้มูลผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 07/05/2564 ประเภท : XD) 
ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือบุคคล/นิติบุคคล 
จ านวนหุน้ 
(หุน้) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้
ทั้งหมด (จ านวน 4,593,000,000 หุน้) 

1. นายปกรณ์  มงคลธาดา 577,901,500 12.58 
2. นายก าพล วรีะเทพสุภรณ์ 317,995,400 6.92 
3. นางสาวกญัจนารัศม ์วงศพ์นัธ์ 232,045,800 5.05 
4. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 93,988,447 2.05 
5. นายศิริวฒัน์ วงศจ์ารุกร 80,000,000 1.74 
6. นายเจริญชยั แสงทองอร่าม 79,625,700 1.73 
7. นายชนินทร์ ศิลป์ชีวะ 73,771,600 1.61 
8. นายณฐัพงศ ์ลีลาเทพินทร์ 73,623,700 1.60 
9. นายปิยะ ช่ืนชมเดช 61,000,000 1.33 
10. นายนิพฒัน์ เจริญกิจการ 52,800,000 1.15 

รวมจ านวนหุ้นทีถื่อโดย 10 ล าดบัแรก 1,642,752,147 35.77 

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 2,950,247,853 64.23 

จ านวนหุ้นท้ังส้ิน 4,593,000,000 100.00 

 
3.2  คณะกรรมการบริษัทฯ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั 
1. นายยทุธ คกลุนสุภัชิ  ประธานกรรมการ 
2. นายฉาย บุนนาค  กรรมการและรักษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3. นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ  กรรมการ 
4. นายก่อโชค แสงทองอร่าม กรรมการ  
5. นายปกรณ์  มงคลธาดา กรรมการ 
6. นางวรางคณา กลัยาณประดิษฐ กรรมการ 
7. นายสุธี ผอ่งไพบูลย ์ กรรมการอิสระ 
8. นายชาลี ดิษฐลกัษณ อิสระกรรมการ  
9. นางสาวปรานี  รัตคาม  กรรมการอิสระ 
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ส่วนที ่3: ข้อมูลทางการเงนิ 

1. สรุปรายการส าคญัในงบการเงนิ 
 

1.1  งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รายการ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 
2561 2562 

(ปรับปรุงใหม่) 
2563 ณ 30 มิ.ย.64 

สินทรัพย์  
  

 
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43.87 158.09 312.30 250.58 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 337.65 308.23 288.78 205.46 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 
สินทรัพยท์ารการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13.08 1.87 2.65 10.64 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 394.60 468.19 603.73 466.68 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีติดภาระค ้าประกนั 9.10 9.10 9.10 9.10 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 29.90 29.90 29.90 29.35 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนไม่หมุนเวียน - 24.00 - - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 984.67 1,276.55 1,485.20 1,392.46 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 3,856.04 3,934.06 3,665.98 3,665.98 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,156.46 1,350.46 1,365.82 1,811.11 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 425.87 569.70 
คา่ความนิยม 385.92 640.57 640.57 640.57 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 44.94 70.89 56.39 79.85 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,467.03 7,335.53 7,678.83 8,198.12 

รวมสินทรัพย์ 6,861.63 7,803.72 8,282.56 8,664.80 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 126.27 40.61 65.00 - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 88.67 99.13 113.37 232.93 
หุ้นกู ้ 289.46 59.94 421.23 - 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 382.19 446.24 517.29 608.29 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1.80 26.10 177.82 195.19 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1.56 8.25 5.34 4.89 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 8.19 14.46 10.62 10.09 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14.85 12.53 7.15 8.82 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 912.99 707.26 1,317.82 1,060.21 
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รายการ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 
2561 2562 

(ปรับปรุงใหม่) 
2563 ณ 30 มิ.ย.64 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,308.41 1,379.68 1,126.93 1,187.92 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 0.61 63.70 344.09 477.62 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีเกิดจากสญัญา - 39.66 33.12 29.98 
หุ้นกู ้ - 417.73 444.86 940.06 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 386.08 443.81 385.51 374.73 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 13.90 17.97 23.83 24.86 
ประมาณหน้ีสินในการร้ือถอน 46.47 57.03 59.17 56.82 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 134.23 90.78 69.91 70.43 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,889.70 2,510.36 2,487.42 3,162.42 

รวมหนีสิ้น 2,802.69 3,217.62 3,805.24 4,222.63 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนจดทะเบียน     
   หุ้นสามญั 5,970,900,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท  2,985.45 2,985.45 2,296.50 2,985.45 
      (2561-62: หุ้นสามญั 5,970,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)       
      (2563: หุ้นสามญั 4,593,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)       
ทุนที่ออกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้ว     
   หุ้นสามญั 4,593,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 2,296.50 2,296.50 2,296.50 2,296.50 
หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามญั (66.39) - - - 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 312.84 312.84 312.84 312.84 
ก าไรสะสม     
      จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 43.08 50.34 55.48 55.48 
                         - ส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน 66.39 - - - 
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,294.05 1,787.88 1,817.21 1,797.08 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 42.78 70.91 (77.38) (95.87) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 69.69 67.63 72.67 76.14 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,058.94 4,586.10 4,477.32 4,442.17 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,861.63 7,803.72 8,282.56 8,664.80 
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1.2 งบก าไรขาดทุน  

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 

2561 2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

2563 H1/2563 H1/2564 

รายได้      
รายไดจ้ากการขาย 6.85 7.42 - - - 
รายไดจ้ากการบริการ 1,043.61 1,138.74 897.92 461.44 400.97 
รายไดอ่ื้น 17.43 23.40 13.75 2.22 2.85 
รวมรายได้ 1,067.89 1,169.56 911.67 463.66 403.82 

ค่าใช้จ่าย      
ตน้ทุนขาย 6.85 7.42 - - - 
ตน้ทุนการให้บริการ 476.84 532.31 517.62 260.80 236.46 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 41.40 50.98 25.50 12.52 10.06 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 161.70 195.94 273.02 89.56 87.42 
รวมค่าใช้จ่าย 686.79 786.65 816.14 362.88 333.95 

ก าไรจากการด าเนินงาน 381.10 382.91 95.53 100.78 69.87 
รายไดท้างการเงิน 4.96 3.30 3.93 3.32 0.71 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน - 14.83 - - - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 
   ในอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

15.02 78.62 (268.08) - - 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

136.05 261.21 449.70 53.09 17.65 

ตน้ทุนทางการเงิน (92.93) (101.00) (120.68) (61.12) (53.23) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 444.20 639.87 160.40 96.07 35.00 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (46.18) (74.29) 27.48 (7.38) (5.72) 
ก าไรส าหรับปี 398.02 565.58 187.88 88.69 29.28 

 
1.3  งบกระแสเงนิสด 

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  

2561 2562 2563 H1/2563 H1/2564 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน      

ก าไรก่อนภาษี 444.20 639.87 160.40 96.07 35.00 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ด าเนินงาน 

506.32 529.72 516.77 263.34 264.99 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 304.97 413.50 264.35 275.94 238.66 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (348.62) (554.48) (116.31) (39.85) (315.23) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (179.01) 255.19 6.16 (262.33) 14.85 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (222.66) 114.21 154.20 (26.24) (61.72) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 266.55 43.89 158.09 158.09 312.30 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 43.89 158.10 312.29 131.85 250.58 
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1.4  อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

 อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 2561 2562 2563 H1/2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity Ratio)           
1.อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.43 0.66 0.46 0.44 
2.อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.27 0.49 0.32 0.31 
3.อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.61 0.70 0.38 0.25 
4.อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 5.68 5.78 4.59 5.53 
5.ระยะเวลาเก็บหน้ีถัว่เฉล่ีย วนั 63.36 62.32 78.50 65.12 
6.อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า - - - - 
7.ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั - - - - 
8.อตัราหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้  เท่า 5.06 5.75 4.87 2.54 
9.ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย  วนั 71.18 62.63 73.90 141.67 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 

1.อตัราส่วนก าไรขั้นตน้  % 53.96 52.91 42.35 41.03 
2.อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 34.63 31.37 9.11 16.72 
3.อตัราก าไรอ่ืน % 3.44 9.49 1.93 0.88 
4.อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 119.24 156.72 472.14 440.04 
5.อตัราก าไรสุทธิ  % 36.59 44.66 20.52 7.24 
6.อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  % 10.18 13.08 4.15 2.88 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)  
1.อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 5.88 7.71 2.34 1.53 
2.อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร  % 10.71 13.77 9.67 8.66 
3.อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.16 0.17 0.11 0.10 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 
 

1.อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  เท่า 0.69 0.70 0.85 0.95 
2.อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย  เท่า 7.18 8.80 7.08 10.79 
3.อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (cash basis) เท่า 0.84 1.54 0.52 0.74 
4.อตัราการจ่ายเงินปันผล % 0.01 0.02 0.03 N/A 
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2. ค าอธิบายผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
2.1  ผลการด าเนินงาน 

 รายได้ 
ปี 2563 บริษทัมีรายไดร้วม 1,365.29 ลา้นบาท ลดลด 162.23 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 10.62 จากปี 2562 

ประกอบดว้ย 
 รายไดข้องธุรกิจส่ือโฆษณาลดลง 234.32 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 28.98 เม่ือเทียบกบัปี 2562 จากผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนในปี 2563 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2563 ลดลงร้อยละ 18.27 จากปี 2562 ไว ้โดยมีขอ้มูลสรุปเปรียบเทียบการใช้

ส่ือของปี 2563 - 2562  และส่ือท่ีเก่ียวกบับริษทัมีดงัน้ี 

ประเภท 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 
% 

ปี 2562 
(ล้านบาท) 

% 
มูลค่าการเปลีย่นแปลง 

(ล้านบาท) 
% การเปลีย่นแปลง 

ส่ือป้ายโฆษณา 11,041 10.39 13,509 10.92 (2,468) (18.27) 

จะเห็นวา่ ปี 2563 รายไดข้องส่ือป้ายโฆษณาของกลุ่มบริษทัมีจ านวน 574.23 ลา้นบาท คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 
5.20 ของรายไดร้วมส่ือโฆษณากลางแจง้ (ปี  2562 คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 5.99 ของรายไดร้วมส่ือโฆษณากลางแจง้) 

 รายไดจ้ากการให้เช่าและให้บริการอสังหาริมทรัพย ์(ธุรกิจคลงัสินคา้ และศูนยฟ้ื์นฟูสุขภาพ) จ านวน 323.68 
ลา้นบาท ลดลง 13.92 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 4.12 เน่ืองจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน(ศูนยฟ้ื์นฟู
สุขภาพ) มีรายไดล้ดลง 18.97 ลา้นบาท จากการบอกเลิกสัญญาเช่ากบั The Cabin และให้ส่งคืนพ้ืนท่ีโครงการ
ทั้งหมด บริษทัยอ่ยจึงหยดุการรับรู้รายได ้2 เดือนสุดทา้ยในปี 2563 ส่วนธุรกิจคลงัสินคา้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากการ
ปรับอตัราการใหบ้ริการตามสญัญา  

 รายไดส่้วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม 449.70 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 188.49 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 72.16 จากปี 
2562 เน่ืองจาก EP มีก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 663.38 ลา้นบาท (ทั้งน้ีรายละเอียดสามารถพิจารณาไดจ้ากขอ้มูลของ EP) 

 ก าไรจากการขายเงินลงทุนลดลง เน่ืองจากปี 2562 มีก าไรจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิ EP-W3 ท่ีบริษทั
ไดรั้บจากการจดัสรรโดยไม่คิดมูลค่า จากการจองซ้ือหุน้ท่ีจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม จ านวน 14.83 ลา้นบาท  

 รายไดด้อกเบ้ียรับและอ่ืนๆ  17.67 ลา้นบาท ลดลง 9.03 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 33.82 จากปี 2562 
 ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในอสงัหาริมทรัพยฯ์ ปี 2562 บนัทึกไวเ้ป็นก าไรฯ 78.62 ลา้นบาท ส่วน

ปี 2563 บนัทึกเป็นผลขาดทุนฯจ านวน 268.08 ลา้นบาท จากการบอกเลิกสญัญาเช่ากบั The Cabin และใหส่้งคืน
พ้ืนท่ีโครงการทั้งหมดตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2563 การประเมินมูลค่าโครงการฯจึงจ าเป็นตอ้งเปล่ียนจากรายได้
ตามสญัญาเช่าและบริการเป็นราคาตลาดแทน 

 

ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2564 บริษทัมีรายไดร้วม 422.18 ลา้นบาท ลดลง 97.89 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 18.82 จาก
งวด 6 เดือนปี 2563 ประกอบดว้ย 

 รายไดข้องธุรกิจส่ือโฆษณาลดลง 29.59 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.20 เม่ือเทียบกบังวด 6 เดือนปี 2563 จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รอบใหม่ในตน้ปี 2564 และทวีความรุนแรงมากข้ึนกว่าปี 2563  
ส่งผลใหลู้กคา้ท่ีใชส่ื้อโฆษณาตอ้งชะลอการใชเ้ม็ดเงินโฆษณาไปก่อน และอยูร่ะหวา่งการประเมินสถานการณ์ 
เพ่ือกลบัมาใชง้บโฆษณาอีกคร้ัง 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=โฆษณา
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ภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณาส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.23 จากงวด 6 เดือนปี 2563 ไว ้โดยมี
ขอ้มูลสรุปเปรียบเทียบการใชส่ื้อท่ีเก่ียวกบับริษทัมีดงัน้ี 

 

ประเภท 
6 เดือน ปี 2564 
(ล้านบาท) 

% 
6 เดือน ปี 2563 
(ล้านบาท) 

% 
มูลค่าการเปลีย่นแปลง 

(ล้านบาท) 
% การเปลีย่นแปลง 

ส่ือป้ายโฆษณา 3,104 6.67 2,978 6.93 126 4.23 

จะเห็นวา่ ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2564 รายไดข้องส่ือป้ายโฆษณาของกลุ่มบริษทัมีจ านวน 260.43 ลา้นบาท คิดเป็น
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 8.39 ของรายไดร้วมส่ือโฆษณากลางแจง้ (ส าหรับงวด 6 เดือนปี  2563 คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 
9.74 ของรายไดร้วมส่ือโฆษณากลางแจง้) 

 รายไดจ้ากการให้เช่าและให้บริการอสังหาริมทรัพย ์(ธุรกิจคลงัสินคา้ และศูนยฟ้ื์นฟูสุขภาพ) จ านวน 140.53 
ลา้นบาท ลดลง 30.89 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 18.02 เน่ืองจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน(ศูนยฟ้ื์นฟู
สุขภาพ) มีรายไดล้ดลง 33.71 ลา้นบาท จากการบอกเลิกสัญญาเช่ากบั The Cabin และให้ส่งคืนพ้ืนท่ีโครงการ
ทั้งหมด บริษทัย่อยจึงหยดุการรับรู้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ส่วนธุรกิจคลงัสินคา้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากการ
ปรับอตัราการใหบ้ริการตามสญัญา รวมทั้งมีผูเ้ช่ารายใหม่เพ่ิมในเดือนพฤศจิกายน 2563 

 รายไดส่้วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม 17.65 ลา้นบาท ลดลง 35.44 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 66.75 จากงวด 6 
เดือนปี2563 มาจากธุรกิจพลงังาน มีรายไดล้ดลงจากการจ าหน่ายโครงการผลิตไฟฟ้าไปหลายโครงการในปี 
2563 (รายละเอียดอ่ืนพิจารณาไดจ้ากขอ้มูลของ EP) 

 รายไดด้อกเบ้ียรับและอ่ืนๆ  3.57 ลา้นบาท ลดลง 1.97 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 35.56 จากงวด 6 เดือนปี 2563 
 

 ต้นทุนขายและบริการ 
ส าหรับปี 2563 บริษทัมีตน้ทุนขายและบริการ 517.62 ลา้นบาท ลดลง 22.10 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4.09 จากปี 

2562 โดยแยกตามธุรกิจไดด้งัน้ี 
% ต้นทุนขายและบริการของธุรกจิ ปี 2563 ปี 2562 

ส่ือโฆษณา 86.45% 63.52% 
อสงัหาริมทรัพยใ์หเ้ช่าและบริการ 6.00% 7.74% 
เฉล่ีย 57.65% 47.09% 

ตามตารางขา้งตน้จะพบวา่สดัส่วนนทุนต่อรายได ้ในปี 2563 เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากรายไดข้องธุรกิจส่ือโฆษณานอกบา้น
ลดลง ในขณะท่ีตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ี ไดแ้ก่ ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา ค่าเบ้ียประกนั ค่าภาษีป้าย เป็นตน้ 

ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 บริษทัมีตน้ทุนขายและบริการ 236.48 ลา้นบาท ลดลง 24.34 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 
9.33 จากงวด 6 เดือนปี 2563 โดยแยกตามธุรกิจไดด้งัน้ี 

% ต้นทุนขายและบริการของธุรกจิ 6 เดือน ปี 2564 6 เดือน ปี 2563 
ส่ือโฆษณา 87.39% 84.97% 
อสงัหาริมทรัพยใ์หเ้ช่าและบริการ 6.31% 8.38% 
เฉล่ีย 58.97% 56.52% 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=โฆษณา
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ตามตารางขา้งตน้จะพบวา่สดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดส้ าหรับงวด 6 เดือนปี 2564  เพ่ิมข้ึน อตัราตน้ทุนบริการเพ่ิมข้ึน
จากรายไดข้องธุรกิจส่ือโฆษณานอกบา้นลดลง ในขณะท่ีตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ี ไดแ้ก่ ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา ค่าเบ้ีย
ประกนั ค่าภาษีป้าย เป็นตน้ 

 ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย  
ปี 2563 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขาย 25.50 ลา้นบาท ลดลง 25.49 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 49.99 จากปี 2562 โดย

สดัส่วนตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายต่อรายไดบ้ริการในปี 2563 คิดเป็น 2.84% เน่ืองจากหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่านายหนา้และค่า
ส่งเสริมการขายจะใหอ้า้งอิงกบัอตัราความส าเร็จในการขายเทียบกบัเป้าหมายและจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID - 
19 ส่งผลใหร้ายไดส่ื้อโฆษณาลดลง 

ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขาย 10.06 ลา้นบาท ลดลง 2.46 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 
19.65 จากงวด 6 เดือนปี 2563 เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID - 19 ส่งผลใหร้ายไดส่ื้อโฆษณาลดลง สดัส่วน
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายต่อรายไดบ้ริการ ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 3.86 และงวด 6 เดือนปี 2563 ร้อยละ 
4.32 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ปี 2563 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 273.02 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 77.08 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.34 จากปี 

2562 สาเหตหุลกัมาจากบริษทัยอ่ย โดยเฉพาะ MANTRA ไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงินของลูกหน้ี
การคา้จ านวน 77.16 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของมูลค่า โดยเป็นลูกหน้ี The Cabin ซ่ึงบริษทัไดย้กเลิกสญัญาแลว้ 

ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 87.42 ลา้นบาท ลดลง 2.14 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 
2.39 จากงวด 6 เดือนปี 2563 ตามปกติของการด าเนินธุรกิจ 

 ต้นทุนการเงนิ 
ปี 2563 บริษทัมีตน้ทุนการเงิน 120.68 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 19.68 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.49 จากปี 2562  มี

สาเหตุมาจาก 
1) เพ่ิมข้ึนจากการปรับปรุงมาตรฐานบญัชีใหม่ (TFRS9 และ TFRS16) จ านวน 22.75 ลา้นบาท 
2) ลดลงจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ียสถาบนัการเงิน จ านวน 2.83 ลา้นบาท 

 

ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 บริษทัมีตน้ทุนการเงิน 53.23 ลา้นบาท ลดลง 7.89 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 12.90 
จากงวด 6 เดือนปี 2563  มีสาเหตุมาจาก 

1) เพ่ิมข้ึนจากการปรับปรุงมาตรฐานบญัชีใหม่ (TFRS9 และ TFRS16) จ านวน 3.97 ลา้นบาท 
2) ลดลงจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ียสถาบนัการเงิน จ านวน 11.86 ลา้นบาท  

 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2563 ปี 2562 เปลีย่นแปลง 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 28.29 39.75 (11.46) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (55.78) 34.54 (90.32) 
รวม (27.49) 74.29 (101.78) 

ปี 2563 มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้จ านวน 27.49 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินไดจ้ านวน 74.29 ลา้นบาท ลดลง 101.78 ลา้นบาท มีสาเหตุมาจาก 
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- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลลดลง 11.46 ลา้นบาท จากผลก าไรจากการด าเนินงานของธุรกิจส่ือลดลง  
- ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ลดลง 90.32 ลา้นบาท  

หน่วย : ล้านบาท 
6 เดือน           
ปี 2564 

6 เดือน           
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 16.40 14.76 1.64 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (10.68) (7.38) (3.30) 
รวม 5.72 7.38 (1.66) 

ส าหรับงวด 6 เดือนปี  2564 มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้จ านวน 5.72 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ านวน 7.38 ลา้นบาท ลดลง 1.66 ลา้นบาท มีสาเหตุมาจาก 

- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพ่ิมข้ึน 1.64 ลา้นบาท จากผลการด าเนินงาน ตามเหตุผลท่ีอธิบายไวข้า้งตน้ 
- รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดต้ามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  เพ่ิมข้ึน 3.30 ลา้นบาท  

 ก าไรสุทธิ 
ปี 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 187.88 ลา้นบาท ลดลง 377.70 ลา้นบาท หรือลดลงร้อย 66.78 จากปี 2562 

สาเหตุหลกัมาจากบริษทัมีผลก าไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 
214.46 ลา้นบาทและผลก าไรขาดทุนจากธุรกิจส่ือโฆษณา (รวมของบริษทั) จ านวน 103.55 ลา้นบาท ผลก าไรสุทธิมาจาก
การรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม 449.70 ลา้นบาท และธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 134.42 ลา้นบาท 
โดยเป็นส่วนของบริษทัใหญ่ 182.85 ลา้นบาท และเป็นส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 5.04 ลา้นบาท 

ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับงวด 29.28 ลา้นบาท ลดลง 59.41 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 
66.99 จากส าหรับงวด 6 เดือนปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากธุรกิจส่ือโฆษณามีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 60.31 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
13.47 ลา้นบาท  รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม 17.65 ลา้นบาท ลดลง 35.44 ลา้นบาท ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุนมีก าไรสุทธิ จ านวน 81.28 ลา้นบาท ลดลง 15.98 ลา้นบาท และผลกระทบจากรายการพิเศษขาดทุนลดลง 5.47 ลา้น
บาท โดยแยกเป็นส่วนของบริษทัใหญ่ 25.80 ลา้นบาท และเป็นส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 3.47 ลา้นบาท 

 
2.2  ฐานะทางการเงนิ 

2.2.1 สินทรัพย์ 
ณ ส้ินปี 2563 บริษทัมีสินทรัพยร์วม  8,282.56 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 478.84 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.14 เม่ือ

เทียบกบัปี 2563 ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวยีนจ านวน 603.73 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.95 ซ่ึงมาจากเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึน
154.21 ลา้นบาท จากเงินท่ีรับจากการออกหุ้นกูเ้ม่ือเดือนธันวาคม 2563 และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 7,678.83 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.68 หลกัๆมาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จ านวน 425.87 ลา้นบาท จากการประกาศใช้ตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 16 เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 8,664.80 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 382.24 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
4.61 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2563 ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียนจ านวน 466.68 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 22.70 ลดลงจากเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 61.72 ลา้นบาท และลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงจ านวน 145.04 ลา้นบาทจาก
รายไดค้่าบริการของธุรกิจโฆษณาท่ีลดลง  และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 8,198.12 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 519.29 ลา้นบาท หรือคิด
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เป็นร้อยละ 6.76 ซ่ึงบริษทัมีการลงทุนเพ่ิมในธุรกิจส่ือโฆษณาส่งผลท าใหท่ี้ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึน 455.29 ลา้นบาท 
และสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน จ านวน 143.83 ลา้นบาท 

2.2.2 หนีสิ้นรวม 
ณ ส้ินปี 2563 บริษทัมีหน้ีสินรวม 3,805.24 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 587.62  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.26 จากปี 

2562 ประกอบดว้ย  หน้ีสินหมุนเวยีน 1,317.82 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 610.56 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 86.33 และหน้ีสินไม่
หมุนเวียน 2,487.42 ล้านบาท ลดลง 22.94 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 0.91  หลักๆมาจากการลงทุนเพ่ิมในธุรกิจส่ือ
โฆษณา โดยการออกหุน้กูจ้  านวน 453 ลา้นบาทในเดือนธนัวาคม 2563 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีหน้ีสินรวม 4,222.63 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 417.39  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10.97 จากส้ินปี 2563 ประกอบดว้ย  หน้ีสินหมุนเวยีน 1,060.21 ลา้นบาท ลดลง 257.61 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 19.55 
และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 3,162.42 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 675 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.14  หลกัๆมาจากการลงทุนเพ่ิมใน
ธุรกิจส่ือโฆษณา โดยการออกหุน้กูเ้พ่ิมอีกจ านวน 500 ลา้นบาทในเดือนพฤษภาคม 2564 

2.3.2 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ ส้ินปี  2563 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้  4,477.31 ลา้นบาท ลดลง 108.78 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.37 จากส้ิน

ปี 2562 ประกอบดว้ยส่วนของบริษทัใหญ่ 4,404.64 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 72.67 ลา้นบาท โดย
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สียเพ่ิมข้ึนและลดลงจาก
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ 4,442.17 ลา้นบาท ลดลง 35.15 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 
0.79 จากส้ินปี 2563 ประกอบดว้ยส่วนของบริษทัใหญ่ 4,366.03 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 76.14 ลา้น
บาท โดยส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลง เกิดจากการจ่ายเงินปันผลของผลการด าเนินงานปี 2563 ในเดือนพฤษภาคม 2564 

2.4 งบกระแสเงนิสด 

ณ ส้ินปี 2563 บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 312.29 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 154.19 ลา้นบาท 
กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับจากการด าเนินงาน 264.35 ลา้นบาท จากการกูย้มื 809.58 ลา้นบาท จากเงินปันผลรับ 73.88 
ลา้นบาท และอ่ืน ๆ 39.30 ลา้นบาท รวมเป็นกระแสเงินสดรับ 1,187.11 ลา้นบาท ขยายธุรกิจของบริษทัยอ่ย 229.48 ลา้น
บาท ช าระคืนเงินกู ้ 665.67 ลา้นบาท และจ่ายปันผล 137.76 ลา้นบาท รวมเงินใชไ้ปในกิจกรรมต่างๆ เป็นเงินทั้งส้ิน 
1,032.91 ลา้นบาท โดยในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินสดรับมากกวา่เงินสดจ่ายจ านวน 154.20 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 250.58 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 61.71 
ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับจากการด าเนินงาน 238.66 ลา้นบาท จากการกูย้มื 922.22 ลา้นบาท จากเงินปัน
ผลรับ 92.35 ลา้นบาท รวมเป็นกระแสเงินสดรับ 1,253.23 ลา้นบาท กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทุน จ่ายเงินใน
โครงการขยายธุรกิจป้าย LED ของบริษทัยอ่ย 406.85 ลา้นบาท  และกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจดัหาเงิน จากการจ่าย
ช าระคืนเงินกู ้861.49 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล 45.86 ลา้นบาท รวมเงินใชไ้ปในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเงินทั้งส้ิน 1,314.20 
ลา้นบาท ส่งผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 60.97 ลา้นบาทโดยประมาณ 
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2.5 อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 
อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 เม่ือเทยีบกบัปี 2562 
2.5.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง ปี 2563 บริษทัมีสภาพคล่องอยูท่ี่ 0.46 เท่า ลดลงจากส้ินปี 2562 ท่ีมีสภาพคล่องอยู่
ท่ี 0.66 เท่า เน่ืองจากหุ้นกูร้ะยะยาวของบริษทัครบก าหนดช าระใน เดือนแรกของ ปี 2564 จึงมีการจดัประเภทรายการจาก
หน้ีสินระยะยาวมาเป็นหน้ีสินระยะสั้น ส่งผลให้หน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ตามบริษทัไดรั้บสินเช่ือระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน 5 ปี เพ่ือน ามาไถ่ถอนหุ้นกู ้จ  านวน 422.20 ลา้นบาทแลว้ ซ่ึงจะส่งผลให้เงินกู ้422.20 ลา้นบาทจะถูกจัด
ประเภทใหม่ 

 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ปี 2563 เท่ากบั 0.32 เท่า ลดลงจาก ณ ส้ินปี 2562  ท่ีมีอตัราส่วนน้ีเท่ากบั 
0.49 เท่า ดว้ยเหตุผลเดียวกนักบัอตัราส่วนสภาพคล่อง 

 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด ปี 2563 เท่ากับ 0.38 เท่า ลดลงจาก ณ ส้ินปี 2562 ท่ีมีอตัราส่วนน้ี
เท่ากบั 0.70 เท่า เน่ืองจากบริษทัมีหุน้กูท่ี้ครบก าหนดช าระภายในปี 2564 

 อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ ปี 2563 เท่ากบั 4.59 เท่า ซ่ึงลดลงจาก ณ ส้ินปี 2562 ท่ีมีอตัราส่วนน้ี 
เท่ากบั 5.78 เท่า แสดงถึงความสามารถของบริษทัในการบริหารลูกหน้ีการคา้ เพ่ือน าไปค านวณหาระยะเวลาเก็บหน้ี (ใน
หวัขอ้ถดัไป) 

 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย ปี 2563 เท่ากบั 78.50 วนั เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2562 ท่ีมีระยะเวลาเก็บหน้ี เท่ากบั 
62.32 วนั ผลลพัธ์ท่ีไดแ้สดงให้เห็นวา่บริษทัใชร้ะยะเวลาเก็บหน้ียาวข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากลูกหน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด
เป็นลูกหน้ีท่ีเกิดจากธุรกิจส่ือโฆษณาและอสังหาริมทรัพยท่ี์ให้ The Cabin เช่าไดรั้บผลกระทบจากสถาการณ์แพร่ระบาด
ของ COVID-19 

 อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากสินคา้คงเหลือของบริษทัประกอบดว้ย 
วสัดุเพ่ือก่อสร้าง ซ่ึงจะน ามาใชเ้ม่ือมีการสร้างโครงป้าย หรือน ามาซ่อมแซมงานโครงสร้างของโครงป้ายเท่านั้น มิไดมี้ไว้
เพื่อขาย  

 ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียไม่สามารถค านวณได้เช่นกันจากเหตุผลเดียวกับอตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้
คงเหลือ 

 อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ ปี 2563 เท่ากบั 4.87 เท่า ซ่ึงลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอตัราส่วนน้ี เท่ากบั 
5.75 เท่า แสดงถึงความสามารถในการช าระเจา้หน้ี เพ่ือน าไปค านวณหาระยะเวลาช าระหน้ี (ในหวัขอ้ถดัไป) 

 ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย ปี 2563 เท่ากบั 73.90 วนั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ท่ีมีอตัราส่วนน้ี เท่ากบั 62.63 วนั 
เน่ืองจากในปี 2563 มีการลงทุนในการขยายธุรกิจส่ือโฆษณา และการจ่ายช าระเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญา  ส่วนเครดิต
การช าระเงินแก่เจา้หน้ีส่วนอ่ืนๆ ยงัคงเดิม 

 
2.5.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

 อตัราก าไรขั้นตน้ ค านวณจากก าไรจากการขายและบริการ หารดว้ยรายไดจ้ากการขายและบริการ ปี 2563 
เท่ากบัร้อยละ 42.35 ลดลงจากปี 2562 มีอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 52.91 เน่ืองจากธุรกิจส่ือโฆษณามีสัดส่วนรายได้
ลดลง และตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ี ท าใหมี้อตัราก าไรลดลงจากปีก่อน ดงัน้ี 

 



  

(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1) 
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ประเภทธุรกจิ 
อตัราก าไรขั้นต้น 

ปี 2563 ปี 2562 
ส่ือโฆษณา 13.24% 36.82% 
อสงัหาริมทรัพยใ์หเ้ช่าและบริการ 94.00% 92.26% 
เฉล่ีย 42.35% 52.91% 

 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 9.11 ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอัตราก าไรจากการ
ด าเนินงานเท่ากบัร้อยละ 31.37 โดยในปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจส่ือโฆษณาลดลง และธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์ให ้
The Cabin เช่าลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท าให้ก าไรจากการด าเนินงาน
ลดลง 

 อตัราก าไรอ่ืน ค านวณจากก าไรท่ีไม่ไดจ้ากการด าเนินงาน หารดว้ยรายไดร้วม ปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 1.93 
ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอตัราก าไรอ่ืน เท่ากบัร้อยละ 9.49 เน่ืองจากในปี 2562 บริษทัมีการรับรู้ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยติุธรรม และก าไรจากการขายเงินลงทุน  

 อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ค านวณจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน หารด้วยก าไรจากการ
ด าเนินงาน (จากงบกระแสเงินสด) ปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 472.14 เพ่ิมข้ึนจาก ปี 2562 ท่ีมีอตัราส่วนดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 
156.72 เน่ืองจากในปี 2563 บริษทัมีก าไรจากการด าเนินงานลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19  

 อตัราก าไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 20.52 ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอตัราก าไรสุทธิ เท่ากบัร้อยละ 44.66 
เน่ืองจาก  

1) ธุรกิจส่ือโฆษณานอกบา้นมีรายไดล้ดลงร้อยละ 28.32 จากปี 2562 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควดิ 19 ท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจทุกภาคส่วน รวมทั้งธุรกิจส่ือโฆษณานอกบา้นของบริษทั   

2) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน(ศูนยฟ้ื์นฟูสุขภาพ) บอกเลิกสญัญาเช่ากบั The Cabin และใหส่้งคืน
พ้ืนท่ีโครงการทั้งหมด บริษทัยอ่ยหยดุการรับรู้รายได ้2 เดือนในปี 2563  สืบเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 

3) ปี 2562 มีก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน จ านวน 78.62 ลา้น
บาท ในขณะท่ีปี 2563 มีผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
จ านวน 268.08 ลา้นบาท  เน่ืองจากผูป้ระเมินราคาอิสระไดใ้ชร้าคาตลาดแทนรายไดต้ามสัญญา ผลจาก
บอกเลิกสญัญาเช่ากบั The Cabin และใหส่้งคืนพ้ืนท่ีโครงการทั้งหมด  

4) รายไดส่้วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 72.16 จากปี 2562  
 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 4.15 ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอตัราส่วนน้ี

เท่ากบัร้อยละ 13.08 เน่ืองจากบริษทัมีผลก าไรสุทธิลดลงจากเหตุผลเดียวกนักบัอตัราก าไรสุทธิขา้งตน้  

2.5.3 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 2.34 ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอตัราส่วนน้ีเท่ากบัร้อย
ละ 7.71 เน่ืองจากก าไรสุทธิในปี 2563 ลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19  



  

(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1) 
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 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร ปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 9.67 ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอตัราส่วนน้ี เท่ากบั
ร้อยละ 13.77 เน่ืองจากก าไรสุทธิในปี 2563 ลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19  

  อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ค านวณจากรายไดร้วม หารด้วยสินทรัพยร์วมเฉล่ีย ปี 2563 เท่ากบั 0.11 เท่า 
ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอตัราการหมุนของสินทรัพยเ์ท่ากบั 0.17 เท่า เน่ืองจากบริษทัมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจลดลงจาก
ผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลใหร้ายไดร้วมของบริษทัลดลง 

2.5.4 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
ความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัท  

  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในปี 2563 เท่ากบั 0.85 เท่า เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ท่ีมีอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.70 เท่า เน่ืองจากมีการปรับปรุงหน้ีสินตาม TFRS 16 ซ่ึงเป็นมาตรฐานบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และจากการออกหุน้กูเ้ม่ือเดือนธนัวาคม 2563 เพื่อใชล้งทุนในธุรกิจส่ือโฆษณา  

 อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ียในปี 2563 เท่ากบั 7.08 เท่า ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอตัราส่วนดงักล่าว
เท่ากบั 8.80 เท่า เน่ืองจากในปี 2563 บริษทัมี EBITDA ลดลงจากปี 2562 จ านวนประมาณ 271.81 ลา้นบาท จากผลกระทบ
ของสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19  

 อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน ปี 2563 เท่ากับ 0.52 เท่า ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอัตราส่วน
ดงักล่าวเท่ากบั 1.54 เท่า เน่ืองจากในปี 2563 บริษทัมีหุน้กูท่ี้ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปีเพ่ิมข้ึน และมีหน้ีสินสญัญาเช่าซ้ือ
ท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปีตามการปรับปรุงหน้ีสินตาม TFRS 16 ประกอบกบับริษทัมี EBITDA ลดลงจากปี 2562 
จ านวนประมาณ 271.81 ลา้นบาท จากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

 อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลจากผลก าไรสุทธิ ปี 2563 ในอตัรา 0.03 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 46.95 
ของก าไรสุทธิหลงัหักส ารองตามกฎหมายในปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ท่ีมีอตัราการจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.02 บาทต่อ
หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 118.52 ของก าไรสุทธิหลงัหักส ารองตามกฎหมายในปี 2561 โดยก าไรสุทธิเป็นก าไรจากงบเฉพาะ
กิจการ  

 
อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 เม่ือเทยีบกบัส้ินปี 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีสภาพคล่องอยูท่ี่ 0.44 เท่า ลดลงจาก ณ ส้ินปี 
2563 ท่ีมีสภาพคล่องอยูท่ี่ 0.46 เท่า เน่ืองจากการลงทุนขยายป้าย LED ของบริษทัย่อยส่งผลให้เงินสดลดลงและมีหน้ีสิน
หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน และบริษทัมีหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 จ านวน 117.20 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทั
ไดรั้บวงเงินสินเช่ือระยะยาวจากสถาบนัการเงินระยะเวลาผ่อนช าระ 5 ปี เพ่ือน ามาไถ่ถอนหุ้นกูแ้ลว้ ในวนัท่ี 26 มีนาคม 
2564 บริษทัไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูจ้  านวน 305 ลา้นบาทโดยใชเ้งินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินระยะเวลาผ่อนช าระ 5 ปี  และ
เงินกูด้งักล่าวไดถู้กจดัประเภทใหม่  

 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เท่ากบั 0.31 เท่า ลดลงจาก ณ ส้ินปี 2563  ท่ีมี
อตัราส่วนน้ีเท่ากบั 0.32 เท่า ดว้ยเหตุผลเดียวกนักบัอตัราส่วนสภาพคล่อง 

 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เท่ากบั 0.25 เท่า ลดลงจาก ณ ส้ินปี 2563 
ท่ีมีอตัราส่วนน้ีเท่ากบั 0.38 เท่า เน่ืองจากบริษทัมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานลดลงจากผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควดิ 19  
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 อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เท่ากบั 5.53 เท่า ซ่ึงลดลงจาก ณ ส้ินปี 2563 
ท่ีมีอัตราส่วนน้ี เท่ากับ 4.59 เท่า แสดงถึงความสามารถของบริษัทในการบริหารลูกหน้ีการค้า เพื่อน าไปค านวณหา
ระยะเวลาเก็บหน้ี (ในหวัขอ้ถดัไป) 

 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เท่ากบั 65.12 วนั ลดลงจาก ณ ส้ินปี 2563 ท่ีมีระยะเวลา
เก็บหน้ี เท่ากบั 78.50 วนั เน่ืองจากบริษทัไดเ้ร่งรัดการเก็บเงินจากลูกหน้ีและการยกเลิกสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์
จงัหวดัเชียงใหม่ ท าใหไ้ม่มีลูกหน้ีคา้งช าระ 

 อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากสินคา้คงเหลือของบริษทัประกอบดว้ย 
วสัดุเพ่ือก่อสร้าง ซ่ึงจะน ามาใชเ้ม่ือมีการสร้างโครงป้าย หรือน ามาซ่อมแซมงานโครงสร้างของโครงป้ายเท่านั้น มิไดมี้ไว้
เพื่อขาย  

 ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียไม่สามารถค านวณได้เช่นกันจากเหตุผลเดียวกับอตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้
คงเหลือ 

 อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เท่ากบั 2.54 เท่า ซ่ึงลดลงจากปี 2563 ท่ีมี
อตัราส่วนน้ี เท่ากบั 4.87 เท่า แสดงถึงความสามารถในการช าระเจา้หน้ี เพ่ือน าไปค านวณหาระยะเวลาช าระหน้ี (ในหัวขอ้
ถดัไป) 

 ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เท่ากบั 141.67 วนั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ท่ีมีอตัราส่วน
น้ี เท่ากบั 73.90 วนั เน่ืองจากในปี 2563 มีการลงทุนในการขยายธุรกิจส่ือโฆษณา และการจ่ายช าระเป็นไปตามเง่ือนไขใน
สญัญา  ส่วนเครดิตการช าระเงินแก่เจา้หน้ีส่วนอ่ืนๆ ยงัคงเดิม 

 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

 อตัราก าไรขั้นตน้ ค านวณจากก าไรจากการขายและบริการ หารดว้ยรายไดจ้ากการขายและบริการ ส าหรับ
งวด 6 เดือนปี 2564 เท่ากบัร้อยละ 41.03 จากปี 2563 มีอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 42.35 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทธุรกจิ 
อตัราก าไรขั้นต้น 

6 เดือน ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ส่ือโฆษณา 12.61% 13.24% 36.82% 
อสงัหาริมทรัพยใ์หเ้ช่าและบริการ 93.69% 94.00% 92.26% 
เฉล่ีย 41.03% 42.35% 52.91% 

 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 เท่ากบัร้อยละ 16.72 เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ท่ีมี
อตัราก าไรจากการด าเนินงานเท่ากับร้อยละ 9.11 โดยในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจส่ือโฆษณาลดลง และธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพยท่ี์ให ้The Cabin เช่าลดลงจากจากการบอกเลิกสญัญาเช่ากบั The Cabin และใหส่้งคืนพ้ืนท่ีโครงการทั้งหมด 
บริษทัยอ่ยจึงหยดุการรับรู้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ท าใหก้ าไรจากการด าเนินงานลดลง 

 อตัราก าไรอ่ืน ค านวณจากก าไรท่ีไม่ไดจ้ากการด าเนินงาน หารดว้ยรายไดร้วม ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 
เท่ากับร้อยละ 0.88 เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ท่ีมีอตัราก าไรอ่ืน เท่ากับร้อยละ 1.93 เน่ืองจากบริษัทมีการรับรู้ก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนจากสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เงินตราต่างประเทศท่ีท าไวก้บัสถาบนัการเงิน ซ่ึงเป็นเงินท่ีจองไวเ้พ่ือจ่ายช าระค่าจอ 
LED  
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 อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ค านวณจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน หารด้วยก าไรจากการ
ด าเนินงาน (จากงบกระแสเงินสด) ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 เท่ากับร้อยละ 440.04 ลดลงจาก ปี 2563 ท่ีมีอตัราส่วน
ดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 472.14 เน่ืองจากในงวด 6 เดือนปี 2564 บริษทัมีก าไรจากการด าเนินงานลดลงจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 รอบใหม่ในตน้ปี 2564 และทวคีวามรุนแรงมากข้ึนกวา่ปี 2563  ส่งผลใหลู้กคา้ท่ีใชส่ื้อโฆษณา
ตอ้งชะลอการใชเ้มด็เงินโฆษณาไปก่อน  

 อตัราก าไรสุทธิ ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 เท่ากับร้อยละ 7.24 ลดลงจากปี 2563 ท่ีมีอตัราก าไรสุทธิ 
เท่ากบัร้อยละ 20.52 เน่ืองจากรายไดธุ้รกิจส่ือโฆษณาในงวด 6 เดือนปี 2564 ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ระลอกใหม่ท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน และในปี 2563 มีการรับรู้ส่วนต่างของมูลค่ายติุธรรมฯ เขา้เป็นขาดทุนในปี  
ในขณะท่ีช่วง 6 เดือนปี 2564 บริษทัยงัไม่มีการรับรู้ส่วนต่างของมูลค่ายติุธรรมฯส่วนดงักล่าว ประกอบกบังวด 6 เดือนปี 
2564 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สียลงลง ส่งผลให้ก าไรสุทธิของบริษทัลดลงเม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563 

 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 เท่ากบัร้อยละ 2.88 ลดลงจากปี 2563 ท่ี
มีอตัราส่วนน้ีเท่ากบัร้อยละ 4.15 เน่ืองจากบริษทัมีผลก าไรสุทธิลดลงจากเหตุผลเดียวกนักบัอตัราก าไรสุทธิขา้งตน้  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 เท่ากบัร้อยละ 1.53 ลดลงจากปี 2563 ท่ีมี
อตัราส่วนน้ีเท่ากบัร้อยละ 2.34 เน่ืองจากก าไรสุทธิส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 ลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์การ
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร ส าหรับงวด 6 เดือน 2564 เท่ากบัร้อยละ 8.66 ลดลงจากปี 2563 ท่ีมี
อตัราส่วนน้ี เท่ากบัร้อยละ 9.67 เน่ืองจากก าไรสุทธิส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 ลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์การ
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ 

  อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ค านวณจากรายไดร้วม หารดว้ยสินทรัพยร์วมเฉล่ีย ส าหรับงวด 6 เดือนปี 
2564 เท่ากบั 0.10 เท่า ลดลงจากปี 2563 ท่ีมีอตัราการหมุนของสินทรัพยเ์ท่ากบั 0.11 เท่า เน่ืองจากบริษทัมีรายไดจ้ากการ
ประกอบธุรกิจลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลให้รายไดร้วมของบริษทั
ลดลง 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
ความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัท  
  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  เท่ากบั 0.95 เท่า เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ท่ีมี

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.85 เท่า เน่ืองจากการออกหุน้กูเ้ม่ือเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อใชล้งทุนธุรกิจ
ส่ือโฆษณา  

 อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เท่ากบั 10.79 เท่า ลดลงจากปี 2563 ท่ีมี
อตัราส่วนดงักล่าวเท่ากบั 7.08 เท่า เน่ืองจากในงวด 6 เดือนปี 2564 บริษทัมี EBITDA ลดลงจากปี 2563 จากผลกระทบของ
สถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 รอบใหม่ในตน้ปี 2564 และทวคีวามรุนแรงมากข้ึนกวา่ปี 2563   

 อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เท่ากบั 0.74 เท่า เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 
ท่ีมีอตัราส่วนดงักล่าวเท่ากบั 0.52 เท่า เน่ืองจากบริษทัมีหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปีลดลง โดยบริษทัไดรั้บสินเช่ือ
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5 ปี เพื่อน ามาไถ่ถอนหุ้นกู ้จ  านวน 422.20 ลา้นบาทท่ีครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2564 และมี
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หน้ีสินสัญญาเช่าซ้ือท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปีตามการปรับปรุงหน้ีสินตาม TFRS 16 ประกอบกบับริษทัมี EBITDA 
ลดลงจากปี 2563 จากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 รอบใหม่ในตน้ปี 2564 และทวีความ
รุนแรงมากข้ึนกวา่ปี 2563   

 อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลจากผลก าไรสุทธิจากผลก าไรสุทธิ งวด 6 เดือน ปี 2564 บริษทัฯไม่มีการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าว เป็นเพียงการจ่ายปันผลจากผลก าไรปี 2563 ในอตัรา 0.01 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 46.95 ของ
ก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในปี 2563  

 
3. ภาวะอุตสาหกรรม 

3.1 ธุรกจิส่ือโฆษณา 

การโฆษณาผ่านส่ือประเภทต่างๆ เป็นท่ียอมรับโดยทัว่กนัวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการท าการตลาด ซ่ึง

ส่งผลดีต่อบริษทัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น สามารถช่วยเพ่ิมยอดขาย สามารถเพ่ิมการรับรู้ในตวัสินคา้ เป็นเคร่ืองมือ

ท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค รวมไปถึงเป็นการสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) เป็นตน้ ผูผ้ลิต

สินคา้ท่ีมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ จะไดเ้ปรียบคู่แข่งท่ีไม่มีการโฆษณาเป็นอยา่งมาก  

เน่ืองจากค่าใชจ่้ายส่ือโฆษณา ประกอบไปดว้ย ค่าใชจ่้ายจากกิจกรรมการตลาดของทุกภาคธุรกิจ ค่าใชจ่้ายในส่ือ

โฆษณาจึงมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงท่ีเศรษฐกิจดี ผูผ้ลิตสินคา้จะมีแรงจูงใจใน

การเพ่ิมการใชจ่้ายในการโฆษณาเพ่ือชิงส่วนแบ่งการตลาดในก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมากข้ึน ส าหรับช่วงท่ีเศรษฐกิจอยูใ่น

ภาวะถดถอย ผูผ้ลิตสินคา้สามารถลดงบประมาณในการโฆษณาลงไดง่้ายท่ีสุดเม่ือเทียบกบั การลดค่าใชจ่้ายดา้นอ่ืนๆ เช่น 

การลดจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2563 มีมูลค่าอยูท่ี่ 1.06 แสนลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 อยูท่ี่ 14.08% คิดเป็น

มูลค่าท่ีลดลง 17,408 ลา้นบาท โดยสรุปเปรียบเทียบการใชส่ื้อของปี 2562-2563 ไดด้งัน้ี 

ประเภท 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 
% 

ปี 2562 

(ล้านบาท) 
% 

การ

เปลีย่นแปลง 

(ล้านบาท) 

การเตบิโต 

(%) 

ส่ือโทรทศัน์ / โทรทศัน์ดิจิตอล 63,177 59.46 70,310 56.86 (7,133) (10.15) 

ส่ือเคเบิล/ดาวเทียม 3,602 3.39 4,741 3.83 (1,139) (24.02) 

ส่ือวทิย ุ 3,833 3.61 5,671 4.59 (1,838) (32.41) 

ส่ือหนงัสือพิมพ ์ 4,317 4.06 8,838 7.15 (4,521) (51.15) 

ส่ือป้ายโฆษณา 11,041 10.39 13,509 10.92 (2,468) (18.27) 

ส่ือเคล่ือนท่ี 674 0.63 1,040 0.84 (366) (35.19) 

ส่ือในร้านคา้ (In store) 19,610 18.46 19,555 15.81 55 0.28 

รวม 106,255 100.00 123,663 100.00 (17,408) (14.08) 
แหล่งทีม่าของข้อมูล The Nielsen Company (Thailand) ผา่นทาง Website สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย    www.adassothai.com 

 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=โฆษณา
http://www.adassothai.com/
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ภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณาส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 มีมูลค่าอยูท่ี่ 46,565 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั 6 
เดือน ปี 2563 อยูท่ี่ 8.44% คิดเป็นมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึน 3,623 ลา้นบาท โดยสรุปเปรียบเทียบการใชส่ื้อไดด้งัน้ี 

ประเภท 
6 เดือน        
ปี 2564 

(ล้านบาท) 
% 

6 เดือน        
ปี 2563 

(ล้านบาท) 
% 

การ
เปลีย่นแปลง 
(ล้านบาท) 

การเตบิโต 
(%) 

ส่ือโทรทศัน์ / โทรทศัน์ดิจิตอล 31,563 67.78 28,421 66.18 3,142 11.05 
ส่ือเคเบิล/ดาวเทียม 534 1.15 780 1.82 (246) (31.54) 
ส่ือวทิย ุ 1,576 3.38 1,766 4.11 (190) (10.76) 
ส่ือหนงัสือพิมพ ์ 1,225 2.63 1,386 3.23 (161) (11.62) 
นิตยสาร 302 0.65 365 0.85 (63) (17.26) 
ภาพยนต ์ 1,771 3.80 1,672 3.89 99 5.92 
ส่ือป้ายโฆษณา 3,104 6.67 2,978 6.93 126 4.23 
ส่ือเคล่ือนท่ี 1,832 3.93 2,404 5.60 (572) (23.79) 
ส่ือในร้านคา้ (In store) 333 0.72 312 0.73 21 6.73 
ดิจิตอล 4,325 9.29 N/A N/A N//A N/A 

รวม 46,565 100.00 42,942 100.00 3,623 8.44 
แหล่งทีม่าของข้อมูล The Nielsen Company (Thailand) ผา่นทาง Website สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย    www.adassothai.com 

 

ธุรกจิคลงัสินค้าให้เช่าและบริการ 

    ธุรกิจคลงัสินคา้ทัว่ไปในระยะ 1-3 ปี ปีขา้งหนา้ยงัมีภาวะทรงตวั แมค้วามตอ้งการเช่าพ้ืนท่ีจะขยายตวัต่อเน่ือง

ตามการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้เติบโต และภาคการคา้/บริการในประเทศท่ีขยายตวัดีต่อเน่ือง

โดยเฉพาะธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-commerce) แต่การลงทุนขยายพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนตอ่เน่ือง อาจมี

ผลใหพ้ื้นท่ีคลงัสินคา้ส่วนเกินเพ่ิมข้ึนในบางพ้ืนท่ี ท าใหก้ารปรับเพ่ิมค่าเช่าท าไดย้าก 

   ธุรกิจคลงัสินคา้แช่เยน็ / แช่แขง็ และคลงัสินคา้ธญัพืช (ไซโล) ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจการเกษตร ยงัมี

แนวโนม้ซบเซา เน่ืองจากปัญหาพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ส่วนเกินท่ีมีอยูสู่ง 

   คลงัสินคา้ในท าเลท่ีมีโอกาสเติบโตต่อเน่ืองในระยะขา้งหนา้ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีในเขตอุตสาหกรรมทั้งกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล พ้ืนท่ีโดยรอบระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) จงัหวดัศูนยก์ลาง

ภูมิภาค จงัหวดัชายแดนท่ีไดอ้านิสงส์จากการพฒันาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZs) 

รวมทั้งพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ท่ีทุนไทยเขา้ไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบา้น 

ในส่วนของการลงทุนขยายพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ทัว่ไปคาดวา่จะเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะจากกลุ่มทุนอสังหาริมทรัพยแ์ละ

นิคมอุตสาหกรรมจะมีแนวโนม้ขยายพ้ืนท่ีคลงัสินคา้สมยัใหม่มากข้ึน ซ่ึงจะท าให้ภาวะการแข่งขนัในธุรกิจรุนแรงข้ึนและ

อตัราเช่าพ้ืนท่ียงัทรงตวั ส าหรับคลงัสินคา้ทัว่ไปในบางท าเลท่ีมีโอกาสเติบโตและมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนต่อเน่ืองในระยะขา้งหนา้ 

อาทิเช่น  

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=โฆษณา
http://www.adassothai.com/


  

(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1) 

-หน้าที่ 51- 

 
 

   คลังสินค้าในท าเลใกล้แหล่งผลิต: คาดว่าจะมีความตอ้งการเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมท่ีมีอยู ่และพ้ืนท่ี

เป้าหมายใหม่ภายใตก้ารสนับสนุนของรัฐบาล อาทิ กรุงเทพฯ และปริมณฑล พ้ืนท่ีโดยรอบระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) จังหวดัศูนยก์ลางภูมิภาค จังหวดัชายแดนและบริเวณ

โดยรอบท่ีคาดว่าอาจจะไดอ้านิสงส์ จากความคืบหน้าของโครงการพฒันาพ้ืนท่ี SEZs (อาทิ ตาก มุกดาหาร 

สระแกว้ ตราด สงขลา เชียงราย หนองคาย) 

   คลงัสินค้าในท าเลใกล้ตลาดผู้บริโภค: ยงัมีความตอ้งการเพื่อใชเ้ป็นศูนยก์ระจายสินคา้ และเป็นศูนยก์ลางรองรับ

การขยายตวัของตลาดการคา้ออนไลน์ท่ีเน้นการขนส่งถึงมือลูกคา้รวดเร็วอาทิเช่น กรุงเทพฯและปริมณฑล 

จงัหวดัศูนยก์ลางการเติบโตของภูมิภาค (อาทิ ชลบุรี พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์

ธานี) 

 นอกจากน้ี จากศกัยภาพในเชิงท าเลท่ีตั้งของประเทศไทยท่ีเป็นศูนยก์ลางภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และ

ความกา้วหนา้ในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการขนส่งของไทยทั้งระบบราง ถนน หรือระบบการบินท่ีเช่ือมโยง

ประเทศเพ่ือนบา้นทั้งในอาเซียน จีน และ อินเดีย ประกอบกบัคลงัสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานในแถบภูมิภาคน้ียงัมีนอ้ย และหลาย

ประเทศมีการเปิดเสรีใหน้กัลงทุนจากชาติอาเซียนเขา้ไปลงทุนธุรกิจคลงัสินคา้ไดม้ากข้ึน อาทิ เวยีดนาม (เปิดใหน้กัลงทุน

อาเซียนถือหุน้ 100%) อินโดนีเซีย (49-51%) กมัพชูา (49%) ฟิลิปปินส์ (40%) โดยแนวโนม้การเติบโตของเศรษฐกิจ

ประเทศเพ่ือนบา้น และการขยายตวัอยา่งมากของการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศเหล่าน้ี ผนวกกบัการคา้ชายแดนท่ี

เติบโตต่อเน่ือง จะเป็นปัจจยัหนุนใหมี้ความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีคลงัสินคา้เพ่ิมข้ึน ท าใหผู้ป้ระกอบการมีโอกาสขยายธุรกิจ

คลงัสินคา้ไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น และสามารถรับรู้รายไดเ้พ่ิมข้ึน 

 

ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการ 

การด าเนินการในธุรกิจน้ี  จะมีลกัษณะเดียวกนักบัธุรกิจคลงัสินคา้ให้เช่าและบริการ  เน่ืองจากบริษทัไดพ้ฒันาตาม

ความตอ้งการของผูเ้ช่า (Built-to-Suit) โดยลูกคา้ของบริษทัเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจฟ้ืนฟสุูขภาพ (Retreatment Center) ท่ีมี

ประสบการณ์มาแลว้หลายปี เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2563 บริษทัยอ่ยไดบ้อกเลิกสญัญาเช่ากบั The Cabin และใหส่้งคืนพ้ืนท่ี

โครงการทั้งหมด ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาเพ่ือบริหารจดัการทรัพยสิ์นในโครงการน้ีใหม่ 

 


