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บรษิทั เวลธเิอสท ์บซีเีอ จ ำกดั I 

 

วนัที ่29 กนัยำยน 2560 

เรื่อง ควำมเหน็ของทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระเกีย่วกบัรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

เรยีน ท่ำนผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอรว์สิเซส จ ำกดั (มหำชน) 

อำ้งถงึ: 1) มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอรว์สิเซส จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่4/2560 เมื่อ วนัที ่7 
กนัยำยน 2560 

2) สำรสนเทศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัด้ำนกำรรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง 
เซอรว์สิเซส จ ำกดั (มหำชน) 

3) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ของ บรษิทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรว์สิเซส จ ำกดั (มหำชน) 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 

4) งบกำรเงนิทีต่รวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตของ บรษิทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอรว์สิเซส จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำหรบังวด 12 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557-2559 และงบกำรเงนิสอบทำนแลว้ส ำหรบังวด 6 
เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 

5) หนังสอืรบัรอง หนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้มูล และเอกสำรอื่นๆ ตลอดจนกำรสมัภำษณ์ ผู้บรหิำรของ 
บรษิทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอรว์สิเซส จ ำกดั (มหำชน) และเจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อ วนัที่          
7 กนัยำยน 2560 ไดม้มีตพิจิำรณำอนุมตัเิสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำ เรื่องกำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัดำ้นกำร
รบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิจำก บรษิัท โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ำกดั (มหำชน) (“TTA”)  จ ำนวนรวมสูงสุดไม่เกิน 
1,000 ลำ้นบำท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิกำร โดยพจิำรณำอนุมตั ิดงันี้ 

1. อนุมตัแิละใหส้ตัยำบนัรบัรองกำรขยำยระยะเวลำกำรใชว้งเงนิจ ำนวน 570 ลำ้นบำท มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

1.1 วงเงนิกูย้มืจ ำนวนรวม 475 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.60 ต่อปี ซึง่จดัท ำเป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิ โดยจะขยำย
ระยะเวลำกำรใช้วงเงนิที่จะครบก ำหนดกำรใช้วงเงนิในวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 เป็นแบบไม่มีระยะเวลำครบ
ก ำหนดกำรใชว้งเงนิ  

1.2 วงเงนิกูย้มืจ ำนวนรวม 95 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.70 ต่อปี ซึง่จดัท ำเป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิ โดยจะขยำย
ระยะเวลำกำรใช้วงเงนิที่จะครบก ำหนดกำรใช้วงเงนิในวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 เป็นแบบไม่มรีะยะเวลำครบ
ก ำหนดกำรใชว้งเงนิ 

2. อนุมตัวิงเงนิกูย้มืเพิม่จ ำนวนสงูสุดไม่เกนิ 430 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบีย้ไม่เกนิร้อยละ 5.00 ต่อปี ไม่มรีะยะเวลำ
ครบก ำหนดกำรใชว้งเงนิ โดยท ำกำรเบกิถอนในรูปแบบของตัว๋สญัญำใชเ้งนิเมื่อทวงถำม ซึง่วงเงนิกูย้มืดงักล่ำว
ขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำอนุมตัจิำก TTA   

ทัง้นี้ บรษิทัมสีทิธชิ ำระคนืเงนิกูย้มืก่อนไดห้ำกมสีภำพคล่องเพยีงพอ หรอืเมื่อ TTA มกีำรทวงถำม 



รายงานความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ         บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิ์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

บรษิทั เวลธเิอสท ์บซีเีอ จ ำกดั II 

 

กำรเขำ้ท ำรำยกำรขยำยระยะเวลำกำรใชว้งเงนิออกไปแบบไม่มรีะยะเวลำครบก ำหนดกำรใชว้งเงนิจ ำนวนรวม 570 ลำ้น
บำท และกำรขออนุมตัวิงเงนิกูย้มืใหม่ จ ำนวนไม่เกนิ 430 ลำ้นบำทในครัง้นี้ เขำ้ขำ่ยรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัประเภทรำยกำร
รบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ เนื่องจำกบรษิัท โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ำกดั (มหำชน) (“TTA”) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้ของบรษิทั อะธนี โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (“ATHENE”) และ ATHENE เป็น
ผูถ้อืหุน้ใหญ่ในสดัส่วนรอ้ยละ 90.11 ในบรษิทั ดงันัน้ กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวจงึเขำ้ข่ำยเป็นกำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยง
กนั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง  หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั และ 
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีน
ในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั”) โดยมขีนำดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัเท่ำกบัรอ้ยละ 
63.93 ของมลูค่ำสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 และเมื่อนบัรวมกบัรำยกำรที่
เกีย่วโยงกนัในช่วง 6 เดอืนทีผ่่ำนมำ บรษิทัมกีำรกูย้มืเงนิจำก ATHENE ซึง่มขีนำดรำยกำรเท่ำกบัรอ้ยละ 1.12 ของมูลค่ำ
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 มนีำคม 2560 ตำมรำยละเอยีดทีไ่ดช้ีแ้จงเปิดเผยรำยกำรกูย้มื
ดงักล่ำวแก่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่7 กนัยำยน 2560 ท ำใหม้ขีนำดของรำยกำรเกีย่วโยงในรอบ 6 เดอืน 
รวมเท่ำกบัรอ้ยละ 65.05 ของมลูค่ำสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัและบรษิทัย่อย ซึง่มขีนำดรำยกำรมำกกว่ำรอ้ยละ 3.00 
ของมลูค่ำสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัและบรษิทัย่อย ตำมงบกำรเงนิ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 และมมีลูค่ำของรำยกำร
เกนิกว่ำ 20 ลำ้นบำท 

ดงันัน้ บรษิัทจงึมหีน้ำที่เปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และแต่งตัง้ที่ปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระ
เพื่อใหค้วำมเหน็ต่อกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว และขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ำกว่ำ 3 ใน 
4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ (ถำ้ม)ี ของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง โดยไม่นบัสว่นของผูถ้อื
หุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี ซึง่บรษิทัจะต้องจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุน้พรอ้มควำมเหน็ของทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระใหแ้ก่ผู้
ถือหุ้นเป็นระยะเวลำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 14 วนัก่อนวนัประชุมผู้ถือหุน้ ทัง้นี้ บรษิัทไดก้ ำหนดวนัประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่1/2560 เพื่อขออนุมตัริำยกำร ในวนัที ่19 ตุลำคม 2560 และไดแ้ต่งตัง้บรษิทั เวลธเิอสท ์บซีเีอ จ ำกดั เป็นทีป่รกึษำ
ทำงกำรเงนิอสิระในกำรจดัท ำควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ 

ทัง้นี้ ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระไดจ้ดัท ำรำยงำนโดยศกึษำขอ้มลูจำกแหล่งต่ำงๆ ประกอบดว้ย 

• ขอ้มลูและเอกสำรทีไ่ดร้บัจำกบรษิทั 
• ขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณ์ผูบ้รหิำรและเจำ้หน้ำทีข่องบรษิทั 
• ขอ้มลูจำกรำยงำนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
• ขอ้มลูและเอกสำรทีเ่ปิดเผยต่อสำธำรณะ 
• สญัญำทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ 

ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระขอรบัรองว่ำ ไดท้ ำหน้ำทีศ่กึษำและวเิครำะหข์อ้มลูจำกแหล่งต่ำงๆ ตำมทีไ่ดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ ดว้ย
ควำมรอบคอบและสมเหตุสมผลตำมมำตรฐำนวชิำชพี และไดใ้หเ้หตุผลบนพืน้ฐำนของขอ้มูลและกำรวเิครำะหด์ว้ยหลกักำร
และควำมเที่ยงธรรม และได้ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรำยย่อยของบริษัทเป็นส ำคัญ โดยมีสมมติฐำนในกำรให้
ควำมเหน็ว่ำ ขอ้มูลที่ได้รบัขำ้งต้นนัน้เป็นขอ้มูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตำมควำมเป็นจรงิและไม่มเีหตกุำรณ์ใดที่จะส่งผล
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บรษิทั เวลธเิอสท ์บซีเีอ จ ำกดั III 

 

กระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทในภำยหลงั ซึ่งอำจมผีลต่อควำมเหน็ของที่ปรกึษำทำงกำรเงิน
อสิระต่อรำยกำรดงักล่ำวขำ้งต้น ทัง้นี้ ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระไม่สำมำรถรบัรองหรอืรบัประกนัควำมถูกต้อง หรอืควำม
สมบูรณ์ของขอ้มูลทีบ่รษิทั และ/หรอื ผูบ้รหิำร และ/หรอื พนักงำนหรอืตวัแทนของบรษิทั มอบใหแ้ก่ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ
อสิระ 

ในกำรให้ควำมเห็นต่อผู้ถือหุ้นในครัง้นี้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้พิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรและ
ประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บัเพื่อช่วยในกำรตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ สรุปไดด้งันี้ 
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ค านิยาม  

“บรษิทั” หรอื “UMS” บรษิทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอรว์สิเซส จ ำกดั (มหำชน) 

TTA บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน) 

ATHENE บรษิทั อะธนี โฮลดิง้ส ์จ ำกดั  

ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ บรษิทั เวลธเิอสท ์บซีเีอ จ ำกดั 

ส ำนกังำน ก.ล.ต. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ประกำศรำยกำรเกีย่วโยงกนั รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัประเภทรำยกำรเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิำร ตำมประกำศ

ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเรื่องกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏบิตักิำรของ

บริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 และตำมที่มีกำรแก้ไข

เพิ่มเติมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง 

หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

Promissory Note ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 

O/D Overdraft หรอื วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

L/C  Letter of Credit หรอื วธิกีำรช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ผ่ำนธนำคำร 

T/R Trust Reciept หรอื สนิเชื่อระยะสัน้ส ำหรบัซือ้สนิคำ้หรอืวตัถุดบิจำกต่ำงประเทศ 

MLR Minimum Loan Rate หรอื อตัรำดอกเบีย้ลกูคำ้รำยใหญ่ชัน้ด ีประเภทเงนิกูแ้บบมี

ระยะเวลำ 

MOR Minimum Overdraft Rate หรือ อตัรำดอกเบี้ยลูกค้ำรำยใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงิน

เบกิเกนิบญัช ี
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1. บทสรปุผูบ้ริหาร 

ตำมทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรว์สิเซส จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั” หรอื “UMS”) ครัง้ที ่4/2460 เมื่อ
วนัที ่7 กนัยำยน 2560 ไดม้มีตพิจิำรณำอนุมตัเิสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พจิำรณำเรื่องกำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัดำ้น
กำรรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิจำก บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ำกดั (มหำชน) (“TTA”)  จ ำนวนรวมสงูสุดไม่เกนิ 
1,000 ลำ้นบำท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิกำร โดยกำรพจิำรณำอนุมตั ิดงันี้ 

1. อนุมตัแิละใหส้ตัยำบนัรบัรองกำรขยำยระยะเวลำกำรใชว้งเงนิจ ำนวน 570 ลำ้นบำท มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

1.1 วงเงนิกูย้มืจ ำนวนรวม 475 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.60 ต่อปี ซึง่จดัท ำเป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิ โดยจะ
ขยำยระยะเวลำกำรใชว้งเงนิทีจ่ะครบก ำหนดกำรใชว้งเงนิในวนัที ่30 กนัยำยน 2560 เป็นแบบไม่มรีะยะเวลำ
ครบก ำหนดกำรใชว้งเงนิ  

1.2 วงเงนิกูย้มืจ ำนวนรวม 95 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.70 ต่อปี ซึง่จดัท ำเป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิ โดยจะ
ขยำยระยะเวลำกำรใชว้งเงนิทีจ่ะครบก ำหนดกำรใชว้งเงนิในวนัที ่30 กนัยำยน 2560 เป็นแบบไม่มรีะยะเวลำ
ครบก ำหนดกำรใชว้งเงนิ 

2. อนุมตัวิงเงนิกูย้มืเพิม่จ ำนวนสงูสุดไม่เกนิ 430 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบีย้ไม่เกนิร้อยละ 5.00 ต่อปี ไม่มรีะยะเวลำ
ครบก ำหนดกำรใชว้งเงนิ โดยท ำกำรเบกิถอนในรูปแบบของตัว๋สญัญำใชเ้งนิเมื่อทวงถำม ซึง่วงเงนิกูย้มืดงักล่ำว
ขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำอนุมตัจิำก TTA     

ทัง้นี้ บรษิทัมสีทิธชิ ำระคนืเงนิกูย้มืก่อนไดห้ำกมสีภำพคล่องเพยีงพอ หรอืเมื่อ TTA มกีำรทวงถำม 

กำรเขำ้ท ำรำยกำรขยำยระยะเวลำกำรใชว้งเงนิออกไปแบบไม่มรีะยะเวลำครบก ำหนดกำรใชว้งเงนิจ ำนวนรวม 570 ลำ้น
บำท และกำรขออนุมตัวิงเงนิกูย้มืใหม่จ ำนวนไม่เกนิ 430 ลำ้นบำท ในครัง้นี้ เขำ้ขำ่ยรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ประเภทรำยกำร
รบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ เนื่องจำกบรษิัท โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ำกดั (มหำชน) (“TTA”) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้ของบรษิทั อะธนี โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (“ATHENE”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่
ในบรษิทั ดงันัน้ กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวจงึเขำ้ข่ำยเป็นกำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 
(“ประกำศรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั”) โดยมขีนำดรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัเท่ำกบัรอ้ยละ 63.93 ของมลูค่ำสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธิ
ของบรษิทัและบรษิัทย่อย ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2560 และเมื่อนับรวมกบัรำยกำรที่เกีย่วโยงกนัในช่วง 6 เดอืนที่ผ่ำนมำ 
บรษิทัมกีำรกูย้มืเงนิจำก ATHENE ซึง่มขีนำดรำยกำรเท่ำกบัรอ้ยละ 1.12 ของมูลค่ำสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัและ
บรษิัทย่อย ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2560 ตำมรำยละเอยีดที่ได้ชี้แจงเปิดเผยรำยกำรกู้ยมืดงักล่ำวแก่ตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวนัที ่7 กนัยำยน 2560 ท ำใหม้ขีนำดของรำยกำรเกีย่วโยงในรอบ 6 เดอืน รวมเท่ำกบัรอ้ยละ 65.05 ของ
มูลค่ำสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัทและบรษิัทย่อย ซึ่งมขีนำดรำยกำรมำกกว่ำร้อยละ 3.00 ของมูลค่ำสนิทรพัย์ที่มี
ตวัตนสทุธขิองบรษิทัและบรษิทัย่อย ตำมงบกำรเงนิ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 และมมีลูค่ำของรำยกำรเกนิกว่ำ 20 ลำ้นบำท 
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ดงันัน้ บรษิัทจงึมหีน้ำที่เปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และแต่งตัง้ที่ปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระ
เพื่อใหค้วำมเหน็ต่อกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว และขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ำกว่ำ 3 ใน 
4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ (ถำ้ม)ี ของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง โดยไม่นบัสว่นของผูถ้อื
หุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี ซึง่บรษิทัจะต้องจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มควำมเหน็ของทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระใหแ้ก่ผู้
ถือหุ้นเป็นระยะเวลำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 14 วนัก่อนวนัประชุมผู้ถือหุน้ ทัง้นี้ บรษิัทไดก้ ำหนดวนัประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2560 เพื่อขออนุมตัิรำยกำร ในวนัที่ 19 ตุลำคม 2560 และได้แต่งตัง้บรษิทั เวลธเิอสท์ บซีเีอ จ ำกดั (“ที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงนิอสิระ”) เป็นทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระในกำรจดัท ำควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ 

บรษิทั เวลธเิอสท ์บซีเีอ จ ำกดั ในฐำนะทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ ไดท้ ำกำรศกึษำขอ้มูลต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเขำ้ท ำ
รำยกำรในครัง้นี้ เหน็ว่ำกำรขอขยำยระยะเวลำกำรใชว้งเงนิจ ำนวนรวม 570 ลำ้นบำทนัน้ มสีำเหตุจำกวงเงนิกูย้มืเดมิจำก 
TTA ทีบ่รษิทัไดร้บักำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที ่25 กนัยำยน 2558 ปัจจุบนัมภีำระคงคำ้ง
จ ำนวน 570 ลำ้นบำท จะครบก ำหนดกำรใชว้งเงนิในวนัที ่30 กนัยำยน 2560 อย่ำงไรกต็ำม ณ ปัจจุบนั บรษิทัยงัมคีวำม
จ ำเป็นต้องใช้เงนิจ ำนวนดงักล่ำวในกำรด ำเนินธุรกจิ และยงัไม่พร้อมในกำรช ำระคนื ดงันัน้ บรษิัทจงึมคีวำมจ ำเป็นต้อง
ขยำยระยะเวลำกำรใชว้งเงนิออกไปแบบไม่มกี ำหนดระยะเวลำกำรใชค้นื โดยมเีงื่อนไขกำรช ำระคนืเมื่อทวงถำม และใหส้ทิธิ
กำรช ำระคนืเงนิกูก้่อนก ำหนดไดเ้มื่อบรษิทัมสีภำพคล่องเพยีงพอ  

นอกจำกนี้ บรษิทัยงัมคีวำมจ ำเป็นในกำรขออนุมตัวิงเงนิกูใ้หม่ จ ำนวนไม่เกนิ 430 ลำ้นบำท เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนส ำรอง
ในกำรประกอบธุรกจิของบรษิัท โดยมสีำเหตุมำจำกกำรทีบ่รษิทัได้ถูกสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่งยกเลกิวงเงนิจ ำนวน 300 
ลำ้นบำท เมื่อช่วงไตรมำส 2 ปี 2560 ทีผ่่ำนมำ รวมทัง้ บรษิทัยงัมคีวำมต้องกำรเงนิทุนหมุนเวยีนเพิม่เตมิอกีจ ำนวน 130 
ลำ้นบำท เพื่อใช้ส ำหรบักำรจดัซือ้วตัถุดบิ และกำรเกบ็รกัษำสนิคำ้คงคลงัตำมแผนธุรกจิของบรษิทั ส่งผลใหบ้รษิทัต้องหำ
แหล่งเงินทุนอื่นเพื่อทดแทนวงเงินกู้ยืมดงักล่ำว ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรติดต่อกบัสถำบนักำรเงิน และเตรียมเอกสำร
ประกอบเพื่อยื่นขอวงเงนิสนิเชื่อ อย่ำงไรกต็ำม กำรขออนุมตัวิงเงนิสนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิมขี ัน้ตอนและตอ้งใชร้ะยะเวลำ
ในกำรด ำเนินกำร ดงันัน้ บรษิัทจงึจ ำเป็นต้องเสนอขออนุมตัวิงเงนิกูใ้หม่เพิม่เตมิจ ำนวนไม่เกนิ 430 ล้ำนบำท จำก TTA 
เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนส ำรองในกำรประกอบธุรกจิ อย่ำงไรกต็ำม วงเงนิใหม่ทีบ่รษิทัจะขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้
นี้ เป็นกำรขออนุมตัภิำยใตว้งเงนิและเงื่อนไขทีก่ ำหนดไวใ้นเบือ้งตน้ โดยกำรเบกิเงนิกูใ้นแต่ละครัง้จะขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำ
จำก TTA เป็นครัง้ๆไป ภำยใตว้งเงนิดงักล่ำว 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงนิได้พจิำรณำขอ้ดแีละข้อด้อยในกำรท ำรำยกำรแล้วพบว่ำ กำรเขำ้ท ำรำยกำรขยำยระยะเวลำกำรใช้
วงเงนิ และกำรขออนุมตัวิงเงนิกูย้มืใหม่ดงักล่ำว จะท ำใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทั โดยบรษิทัสำมำรถด ำเนินธุรกจิไดอ้ย่ำง
ต่อเนื่อง มแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอเพื่อใชใ้นประกอบธุรกจิของบรษิทั ลดควำมเสีย่งดำ้นควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้จำก
กำรไดร้บัอตัรำดอกเบีย้คงที ่และมภีำระหรอืค่ำใชจ้่ำยทีต่ ่ำกว่ำกำรระดมทุนดว้ยวธิอีื่น  

นอกจำกนี้ จำกกำรพจิำรณำเรื่องควำมเป็นธรรมของรำคำและเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำร ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระเหน็
ว่ำ อตัรำดอกเบีย้ทีบ่รษิทัได้รบัจำกกำรท ำรำยกำรกูย้มืเงนิกบั TTA อยู่ทีเ่ฉลีย่รอ้ยละ 4.62 ต่อปี ส ำหรบัตัว๋สญัญำใช้เงนิ
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รวม 570 ลำ้นบำท และไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ส ำหรบัวงเงนิกูย้มืใหม่จ ำนวนไม่เกนิ 430 ลำ้นบำท ทัง้นี้ เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัอตัรำดอกเบีย้ทีบ่รษิทัไดร้บัจำกสถำบนักำรเงนิอื่นในปัจจุบนั หรอือตัรำดอกเบีย้ตำมรำคำตลำด พบว่ำ อตัรำดอกเบีย้ที่
ไดร้บัจำก TTA มอีตัรำทีต่ ่ำกว่ำ รวมทัง้ ไม่ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรกูเ้งนิ ท ำใหก้ำรกูย้มืจำก TTA มตีน้ทุน
ทำงกำรเงินที่ต ่ำกว่ำกำรกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิโดยทัว่ไป นอกจำกนี้ ยงัมีเงื่อนไขกำรกู้เงินที่ผ่อนปรนกว่ำกำรกู้เงนิ
โดยทัว่ไปจำกสถำบนักำรเงนิ เช่น ไม่ต้องใชห้ลกัทรพัยค์ ้ำประกนัวงเงนิกู ้ไม่ต้องด ำรงสดัส่วนทีส่ ำคญัทำงกำรเงนิ และไม่
จ ำกดัสทิธใินกำรจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้น เป็นต้น อกีทัง้กำรกู้เงนิจำก  TTA ดงักล่ำว ยงัมไิด้จ ำกดัสทิธบิรษิัทในกำร
พจิำรณำใชแ้หล่งเงนิกูอ้ื่นๆ ทีม่อีตัรำดอกเบีย้ และ/หรอื เงื่อนไขกำรกูย้มืทีเ่หมำะสมกว่ำกำรกูย้มืจำก TTA ดงันัน้ ทีป่รกึษำ
ทำงกำรเงนิอสิระเหน็ว่ำ รำคำและเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี้มคีวำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์แก่บรษิทั  

อย่ำงไรกต็ำม กำรเขำ้ท ำรำยกำรครัง้นี้มขีอ้ดอ้ยและควำมเสีย่งทีจ่ะผูถ้อืหุน้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ 

• ควำมเสีย่งจำกเงื่อนไขกำรช ำระคนืเมื่อทวงถำม ซึ่งหำก TTA ในฐำนะผู้ให้กู้ก ำหนดใหบ้รษิทัต้องช ำระคนืเงนิกูย้มื 
ในขณะที่บรษิัทยงัไม่สำมำรถหำแหล่งเงนิทุนทดแทนได้ จะส่งผลต่อสภำพคล่องและอำจเกดิควำมเสยีหำยในกำร
ประกอบธุรกจิของบรษิทั 

• ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิเจำ้หนี้รำยใหญ่ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั  โดยในปัจจุบนั บรษิทัมียอดภำระคงคำ้งเงนิกูย้มื
จำก TTA รวม 570 ลำ้นบำท และในกรณีทีบ่รษิทักูย้มืเงนิเพิม่เตมิจำก TTA ทัง้หมดจ ำนวน 430 ลำ้นบำท จะท ำใหม้ี
ยอดวงเงนิกูย้มืจำก TTA สูงถึง 1,000 ล้ำนบำท ซึ่งจะส่งผลใหส้ดัส่วนเงนิกูย้มืจำกบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัมสีดัส่วนสงู
กว่ำรอ้ยละ 90 ของหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ของบรษิทั (พจิำรณำจำกกำรประมำณกำรฐำนะทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่30 
มถุินำยน 2560 โดยไม่รวมผลด ำเนินกำรทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต) 

• ควำมเสีย่งจำกกำรขออนุมตัเิงนิกูว้งเงนิใหม่ในแต่ละครัง้ขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำของ TTA เป็นหลกั ดงันัน้ ในกรณีที่ 
TTA พจิำรณำไม่อนุมตั ิอำจสง่ผลใหบ้รษิทัตอ้งหำแหล่งเงนิทุนอื่นเพื่อใชแ้ทน 

• วงเงนิกูย้มืจำก TTA ไม่รองรบักำรท ำธุรกรรมกบัต่ำงประเทศ ซึง่วงเงนิเดมิทีถู่กยกเลกิไป เป็นวงเงนิสนิเชื่อเพื่อกำร
พำณิชย์ (Trade Finance) ประเภทวงเงนิเปิด L/C, T/R ซึ่งใช้ในกำรสัง่ซื้อสนิค้ำวัตถุดบิจำกต่ำงประเทศ ในขณะที่
วงเงนิกูย้มืจำก TTA ไม่สำมำรถใชเ้พื่อวตัถุประสงคด์งักล่ำวได ้

• นอกจำกนี้ กำรทีบ่รษิทัท ำกำรกูย้มืเงนิจำกบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ในอตัรำดอกเบีย้ทีต่ ่ำกว่ำรำคำตลำด และมเีงื่อนไขที่
ผ่อนปรนกว่ำ จะท ำใหบ้รษิทัมตี้นทุนทำงกำรเงนิทีต่ ่ำกว่ำกำรกู้ยมืเงนิจำกบุคคลภำยนอก ส่งผลให้ผลประกอบกำร
ของบรษิทัไม่สะทอ้นควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนทีแ่ทจ้รงิ 

จำกเหตุผลดงักล่ำวขำ้งตน้ ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระมคีวำมเหน็วำ่ กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวจะเป็นประโยชน์กบับรษิทั ผูถ้อื
หุน้ควรลงมตอินุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิจำก TTA ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้ อย่ำงไร
กต็ำม กำรพจิำรณำอนุมตัหิรอืไม่อนุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำร ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยผูถ้อืหุน้สำมำรถ
ศึกษำข้อมูลในเอกสำรต่ำงๆ ที่แนบมำพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุมในครัง้นี้ด้วยควำมระมดัระวงัเพื่อใช้ประกอบกำร
พจิำรณำตดัสนิใจลงคะแนนเสยีง 
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2. ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 

2.1. ทีม่าของรายการ 

ตำมที่ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 25 กนัยำยน 2558 มมีติอนุมตัิให้บรษิัทเขำ้ท ำรำยกำรรบัควำม
ช่วยเหลอืทำงกำรเงนิจำกบรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ำกดั (มหำชน) (“TTA”) วงเงนิรวม 820 ล้ำนบำท และต่อมำ
บรษิทัไดท้ยอยเบกิใชว้งเงนิดงักล่ำวโดยออกเป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิ โดย ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 บรษิทัมภีำระคงคำ้งกบั 
TTA รวม 570 ลำ้นบำท ตำมรำยละเอยีดดงันี้ 

ประเภท วงเงิน 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบี้ย
ต่อปี (%) 

ยอดคงค้าง 

(ล้านบาท) 

วนัหมดอาย ุ หลกัประกนั 

ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 

(“Promissory Note” 
หรอื “P/N”) 

80 4.60% 80 

เมื่อทวงถำม ไม่ม ี

270 4.60% 270 

20 4.60% 20 

60 4.60% 60 

45 4.60% 45 

30 4.70% 30 

45 4.70% 45 

20 4.70% 20 

รวม 570 4.62% 570   

 

ทัง้นี้ วงเงนิกูย้มืดงักล่ำวจะครบก ำหนดกำรใชว้งเงนิในวนัที ่30 กนัยำยน 2560 อย่ำงไรกต็ำม ณ ปัจจุบนั บรษิทัยงัมคีวำม
ตอ้งกำรใชว้งเงนิดงักล่ำวเพื่อใชใ้นกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั  

นอกจำกนี้ บรษิัทยงัมคีวำมต้องกำรใช้วงเงนิเพิม่เติมเนื่องจำกในช่วงไตรมำส 2 ปี 2560 ที่ผ่ำนมำ บรษิัทได้ถูกยกเลกิ
วงเงนิจำกสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่งจ ำนวน 300 ลำ้นบำท และอยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำขอสนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิอื่น ซึง่
ต้องใชเ้วลำและขัน้ตอนในกำรพจิำรณำ ดงันัน้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรว์สิเซส จ ำกดั (มหำชน) 
(“บรษิัท” หรอื “UMS”) ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อ วนัที่ 7 กนัยำยน 2560 โดยกรรมกำรที่มสี่วนได้เสยีไม่ได้ใชส้ทิธอิอกเสยีงใน
วำระนี้ จงึมมีติพจิำรณำอนุมตัิเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้พจิำรณำเรื่องกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัด้ำนกำรรบัควำม
ช่วยเหลอืทำงกำรเงนิจำก บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ำกดั (มหำชน) (“TTA”)  จ ำนวนรวมสงูสุดไม่เกนิ 1,000 ลำ้น
บำท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิกำร โดยพจิำรณำอนุมตั ิดงันี้ 
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1. อนุมตัแิละใหส้ตัยำบนัรบัรองกำรขยำยระยะเวลำกำรใชว้งเงนิจ ำนวน 570 ลำ้นบำท มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

1.1 วงเงนิกูย้มืจ ำนวนรวม 475 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.60 ต่อปี ซึง่จดัท ำเป็นตัว๋สญัญำใชเ้งิน โดยจะขยำย
ระยะเวลำกำรใช้วงเงนิที่จะครบก ำหนดกำรใชว้งเงนิ ในวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 เป็นแบบไม่มรีะยะเวลำครบ
ก ำหนดกำรใชว้งเงนิ  

1.2 วงเงนิกูย้มืจ ำนวนรวม 95 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.70 ต่อปี ซึง่จดัท ำเป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิ โดยจะขยำย
ระยะเวลำกำรใช้วงเงนิที่จะครบก ำหนดกำรใชว้งเงนิ ในวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 เป็นแบบไม่มรีะยะเวลำครบ
ก ำหนดกำรใชว้งเงนิ 

2. อนุมตัวิงเงนิกูย้มืเพิม่จ ำนวนสงูสุดไม่เกนิ 430 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบีย้ไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ไม่มรีะยะเวลำครบ
ก ำหนดกำรใชว้งเงนิ โดยท ำกำรเบกิถอนในรูปแบบของตัว๋สญัญำใชเ้งนิเมื่อทวงถำม ซึง่วงเงนิกูย้มืดงักล่ำวขึน้อยู่กบั
กำรพจิำรณำอนุมตัจิำก TTA     

ทัง้นี้ บรษิทัมสีทิธชิ ำระคนืเงนิกูย้มืก่อนไดห้ำกมสีภำพคล่องเพยีงพอ หรอืเมื่อ TTA มกีำรทวงถำม   

2.2. วนั เดือน ปี ทีเ่กิดรายการ 

เนื่องจำกวงเงนิกู้ยมืที่บรษิทัได้รบัจำกบรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ำกดั (มหำชน) (“TTA“) ตำมที่ไดร้บัอนุมตัโิดยที่
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2558 จะครบก ำหนดระยะเวลำกำรใช้วงเงินในวันที่              
30 กนัยำยน 2560 ปัจจุบนัมภีำระหนี้คงคำ้ง จ ำนวน 570 ลำ้นบำท ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที ่
7 กนัยำยน 2560 จงึมมีตอินุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำและอนุมตั ิ/ใหส้ตัยำบนัรบัรองกำรขยำยระยะเวลำ
กำรใชว้งเงนิกูย้มืดงักล่ำวเป็นแบบไม่มรีะยะเวลำครบก ำหนด 

นอกจำกนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที ่7 กนัยำยน 2560 ยงัไดม้มีตอินุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพจิำรณำอนุมตัิวงเงนิกู้ยมืเพิม่จ ำนวนสูงสุดไม่เกนิ 430 ล้ำนบำท โดยบรษิัทจะเขำ้ท ำรำยกำรภำยหลงัจำกที่
ได้รบักำรอนุมตัิจำกทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งก ำหนดจะจดัขึน้ในวนัที ่19 ตุลำคม 2560 อย่ำงไรกต็ำม 
วงเงินใหม่ที่บริษัทจะขออนุมตัิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้นี้ เป็นกำรขออนุมตัิภำยใต้วงเงินและเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ใน
เบือ้งตน้ โดยกำรเบกิเงนิกูใ้นแต่ละครัง้จะขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำอนุมตัจิำก TTA เป็นครัง้ๆ ไปภำยใตว้งเงนิดงักล่ำว 
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2.3. คู่สญัญาทีเ่กีย่วข้องและลกัษณะความสมัพนัธก์บับริษทั 

ผูใ้หค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ : บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน) (“TTA”)  

ผูร้บัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ : บรษิทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอรว์สิเซส จ ำกดั (มหำชน) (“UMS”) 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ : TTA ถือหุ้นในบริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (“ATHENE”) ในสดัส่วน 
รอ้ยละ 99.99 ซึง่ ATHENE เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั โดยถอืหุน้
ในสดัสว่นรอ้ยละ 90.11 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้ 

แผนภำพแสดงลกัษณะควำมสมัพนัธข์องคู่สญัญำ 

 

 

2.4. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและสรปุเงือ่นไขส าคญั 

บรษิทัจะเขำ้ท ำรำยกำรรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิจำก บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน) (“TTA“) โดยจะ
ท ำกำรขยำยระยะเวลำกำรใชว้งเงนิทีจ่ะครบก ำหนดในวนัที ่30 กนัยำยน 2560 ออกไปแบบไม่มรีะยะเวลำครบก ำหนดกำร
ใชว้งเงนิ แต่มเีงื่อนไขในกำรช ำระคนืเมื่อทวงถำม โดย ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 บรษิทัมภีำระหนี้คงคำ้งกบั TTA รวม 
570 ลำ้นบำท นอกจำกนี้ บรษิทัยงัไดพ้จิำรณำขอรบัวงเงนิกูใ้หม่จำก TTA จ ำนวนไม่เกนิ 430 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีด
เงื่อนไขกำรกูท้ีส่ ำคญัดงันี้ 
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ประเภทเงนิกู ้ : ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ (เมื่อทวงถำม)  

วงเงนิ : 1) วงเงนิที ่1 จ ำนวน 475 ลำ้นบำท (วงเงนิเดมิ)  
2) วงเงนิที ่2 จ ำนวน 95 ลำ้นบำท (วงเงนิเดมิ) 
3) วงเงนิที ่3 จ ำนวนไม่เกนิ 430 ลำ้นบำท (วงเงนิใหม่) 

วงเงนิรวมสงูสดุไม่เกนิ 1,000 ลำ้นบำท 

อตัรำดอกเบีย้ : วงเงนิที ่1 อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.60 ต่อปี 

วงเงนิที ่2 อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.70 ต่อปี 

วงเงนิที ่3 อตัรำดอกเบีย้ไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี 

ดอกเบีย้จ่ำยทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ภำยใน 1 ปี : 47.82 ลำ้นบำท (รวมมลูค่ำกำรกูเ้งนิ 1,000 ลำ้นบำท) 

ก ำหนดกำรช ำระดอกเบีย้ : ช ำระดอกเบีย้รำยเดอืน 

ก ำหนดกำรช ำระคนืเงนิตน้ : ช ำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถำม โดยบริษัทมีสทิธชิ ำระคืนได้ก่อน
หำกมสีภำพคล่องเพยีงพอ 

หลกัประกนั : ไม่ม ี

ค่ำธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง : ไม่ม ี

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคญั : กำรเบกิถอนเงนิกูใ้นแต่ละครัง้ของวงเงนิที ่3 จ ำนวนไม่เกนิ 430 
ลำ้นบำท ขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำอนุมตัจิำก TTA เป็นครัง้ ๆ ไป
ภำยใตว้งเงนิและเงื่อนไขตำมทีข่ออนุมตัไิวด้งัรำยละเอยีดขำ้งตน้ 

2.5. ประเภทและขนาดของรายการ 

กำรขอขยำยระยะเวลำกำรใช้วงเงินกู้ยืมจ ำนวนรวม 570 ล้ำนบำท จำกเดิมที่จะครบก ำหนดช ำระคืนภำยในวนัที่ 30 
กนัยำยน 2560 ออกไปแบบไม่มรีะยะเวลำครบก ำหนดกำรใชว้งเงนิ และกำรขออนุมตัวิงเงนิกู้ใหมจ่ ำนวนไม่เกนิ 430 ลำ้น
บำท จำก TTA นัน้ เขำ้ขำ่ยรำยกำรรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิจำกบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั เน่ืองจำก TTA เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่
ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ในบรษิทั อะธนี โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (“ATHENE”) ซึง่ ATHENE เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั โดย
ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 90.11 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำว สำมำรถค ำนวณมลูค่ำดอกเบีย้ทีค่ำดว่ำจะจ่ำยไดด้งันี้ 
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                                         จ านวนเงิน (บาท) การค านวณ * ดอกเบี้ย 
 475,000,000 475,000,000 X 4.60% 21,850,000.00 

   95,000,000 95,000,000 X 4.70%   4,465,000.00 

 430,000,000 430,000,000 X 5.00% 21,500,000.00 

รวม 1,000,000,000  47,815,000.00 
* การค านวณดอกเบี้ย = จ านวนเงนิกู ้ X อตัราดอกเบี้ยต่อปี (%)   

ดงันัน้ ประมำณกำรดอกเบีย้จ่ำยรวมทีจ่ะเกดิขึน้ภำยในหนึ่งปีมมีลูค่ำเท่ำกบัไม่เกนิ 47.82 ลำ้นบำท 

กำรค ำนวณขนำดรำยกำร 

มลูค่ำสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 

       (หน่วย : บำท) 
รายการ งบการเงินรวม  

ณ 30 มิถนุายน 2560 
สนิทรพัยร์วม 929,107,807 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 2,910,716 
หนี้สนิรวม 851,407,680 
สว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม - 
สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (“NTA”) 74,789,411 

ทีม่า: งบการเงนิรวมของบรษิทัส าหรบังวดหกเดอืน สิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 

ขนำดรำยกำร  = มลูค่ำดอกเบีย้จ่ำยต่อปี / มลูค่ำสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ  X   100    

 =  47,815,000.00 / 74,789,411  X  100    

 = 63.93%  

รำยกำรรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิดงักล่ำวมมีูลค่ำดอกเบีย้ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ เป็นจ ำนวนไม่เกนิ 47.82 ลำ้นบำทต่อปี 
คดิเป็นขนำดรำยกำรร้อยละ 63.93 ของมูลค่ำสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธ ิ(“NTA”) ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2560  ด้วยมูลค่ำ
วงเงนิกูร้วมจ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท ทัง้นี้ เมื่อค ำนวณรวมกบัขนำดรำยกำรในรอบระยะเวลำ 6 เดอืนทีผ่่ำนมำ ซึง่บรษิทัมี
กำรกูย้มืเงนิจำก ATHENE จ ำนวน 200 ลำ้นบำท ซึง่มขีนำดรำยกำรเท่ำกบัรอ้ยละ 1.12 ของ NTA ซึง่ไดเ้ปิดเผยรำยกำร
ดงักล่ำวแก่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่7 กนัยำยน 2560 ท ำใหข้นำดรำยกำรของรำยกำรเกีย่วโยงรวมใน
รอบ 6 เดอืน เท่ำกบัรอ้ยละ 65.05 ค ำนวณตำมเกณฑ ์NTA 
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2.6. มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนและเกณฑที์ใ่ช้ในการค านวณ 

กำรขอขยำยระยะเวลำกำรใชว้งเงนิกูย้มืกบั TTA จ ำนวน 570 ลำ้นบำท และกำรขออนุมตัวิงเงนิกูย้มืใหม่จ ำนวนไม่เกนิ 430 
ลำ้นบำท นัน้ ในกรณีทีบ่รษิทัเบกิใชเ้งนิกูเ้ตม็วงเงนิ จะท ำใหบ้รษิทัมยีอดเงนิกูร้วมเท่ำกบั 1,000 ลำ้นบำท และจะมดีอกเบีย้
จ่ำยทีต่อ้งช ำระใหแ้ก่ TTA คดิเป็นมลูค่ำประมำณ 47.82 ลำ้นบำทต่อปี 

2.7. ชือ่ของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัและลกัษณะความสมัพนัธ์กบัรายการ ซึง่ไม่มีสิทธิลงคะแนนในการท ารายการ
เหล่าน้ี 

เนื่องจำก TTA ถอืหุน้ใน บรษิทั อะธนี โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (“ATHENE”) รอ้ยละ 99.99 ท ำให ้ATHENE ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน
บรษิทั โดยถอืหุน้รอ้ยละ 90.11 ณ วนัที ่15 มนีำคม 2560 รวมถงึบุคคลอื่นตำมรำยกำรดงัต่อไปนี้ ไม่มสีทิธลิงคะแนนใน
กำรอนุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรในวำระทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิจำกบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้ 

บุคคลเก่ียวโยง ความสมัพนัธ ์ การถือหุ้นใน UMS 

TTA* ATHENE UMS** จ านวนหุ้น รอ้ยละ 

-นายเฉลมิชยั มหากจิศริ ิ ผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 
13.79/กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ - - 

-นายประยุทธ มหากจิศริ ิ บดิานายเฉลมิ
ชยั 

- - 6,558,900 1.30 

TTA  ผูถ้อืหุน้ใหญ่
รอ้ยละ 99.99 

- - - 

บรษิทั อะธนี โฮลดิง้ส ์
จ ำกดั 

บ.ย่อย  ผูถ้อืหุน้ใหญ่
รอ้ยละ 90.11 

453,610,136 90.11 

* ขอ้มลูตามบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ของ TTA ณ วนัที ่9 พฤษภาคม 2560 
** ขอ้มลูตามบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ของ UMS ณ วนัที ่15 มนีาคม 2560 
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3. ความสมเหตสุมผลและประโยชน์ของการท ารายการ 

3.1 วตัถปุระสงคแ์ละความจ าเป็นท่ีต้องเข้าท ารายการ 

ตำมที่ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 25 กนัยำยน 2558 มมีติอนุมตัิให้บรษิัทเขำ้ท ำรำยกำรรบัควำม
ช่วยเหลอืทำงกำรเงนิจำกบรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ำกดั (มหำชน) (“TTA”) วงเงนิรวม 820 ล้ำนบำท และต่อมำ
บรษิทัไดท้ยอยเบกิใชว้งเงนิดงักล่ำวโดยออกเป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิ โดย ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 บรษิทัมภีำระคงคำ้งกบั 
TTA รวม 570 ล้ำนบำท ซึ่งวงเงนิกู้ยมืดงักล่ำวจะครบก ำหนดกำรใชว้งเงนิในวนัที ่30 กนัยำยน 2560 อย่ำงไรกต็ำม ณ 
ปัจจุบนับรษิทัยงัมคีวำมตอ้งกำรใชว้งเงนิดงักล่ำว เพื่อใชใ้นกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั  

นอกจำกนี้ ในช่วงไตรมำส 2 ปี 2560 ทีผ่่ำนมำ บรษิทัไดถู้กยกเลกิวงเงนิจำกสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่งจ ำนวน 300 ลำ้นบำท 
และในปัจจุบนั บรษิทัอยู่ระหว่ำงกำรเตรยีมเอกสำรขอ้มลูต่ำงๆ เพื่อขอสนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิอื่น ทดแทนวงเงนิดงักลำ่ว 
ซึง่ตอ้งใชเ้วลำและขัน้ตอนในกำรพจิำรณำ ดงันัน้ บรษิทัจงึมคีวำมจ ำเป็นตอ้งหำแหล่งเงนิทุนส ำรอง เพื่อใชเ้ป็นทำงเลอืกใน
กำรประกอบธุรกจิของบรษิทั   

ประกอบกบัในช่วงทีผ่่ำนมำ บรษิทัยงัมผีลประกอบกำรขำดทุนอย่ำงต่อเนื่อง โดย ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 บรษิทัมผีล
ประกอบกำรขำดทุน 31.05 ลำ้นบำท ต่อเนื่องจำกปี 2558 และ 2559 ซึง่มผีลประกอบกำรขำดทุนจ ำนวน 371.23 ลำ้นบำท 
และ 57.63 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ส่งผลให้บริษัทมีปัญหำด้ำนสภำพคล่องในกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันัน้ บริษัทจึงมีควำม
จ ำเป็นต้องขอขยำยระยะเวลำกำรใช้วงเงนิจำกเดิมที่จะครบก ำหนดในวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 ออกไป เป็นแบบไม่มี
ระยะเวลำครบก ำหนดกำรใชว้งเงนิ และขออนุมตัวิงเงนิกูย้มืใหม่จ ำนวนไม่เกนิ 430 ลำ้นบำท เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนส ำรอง 
ส ำหรบักำรทดแทนวงเงนิกูท้ีถู่กยกเลกิโดยสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่งจ ำนวน 300 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2 ปี 2560 ทีผ่่ำนมำ 

อย่ำงไรกต็ำม วงเงนิใหม่ทีบ่รษิทัขอกูใ้หม่ในครัง้นี้ มขีอ้จ ำกดัดำ้นกำรท ำธุรกรรมต่ำงประเทศ เช่น กำรเปิด L/C, T/R เป็น
ตน้ ดงันัน้ บรษิทัจงึอำจตอ้งท ำกำรปรบัแผนกำรด ำเนินธุรกจิ เช่น กำรสัง่ซือ้สนิคำ้ถ่ำนหนิจำกผูป้ระกอบกำรภำยในประเทศ 
แทนกำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศต่อไป 

3.2 ข้อดี ข้อด้อย ระหว่างการท ารายการกบัการไม่ท ารายการ 

ขอ้ดใีนกำรท ำรำยกำร 

1. ควำมต่อเนื่องในกำรประกอบธุรกจิ 

กำรขอขยำยระยะเวลำกำรใชว้งเงนิดงักล่ำว จะท ำให้บรษิทัยงัสำมำรถใชเ้งนิกูด้งักล่ำวเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกจิกำรได้
อย่ำงต่อเนื่องโดยไม่ตดิปัญหำดำ้นสภำพคล่อง และไม่ตอ้งจดัหำแหล่งเงนิทุนอื่นเพื่อใชท้ดแทนเงนิกูเ้ดมิ เน่ืองจำกเป็นกำร
ใชว้งเงนิเดมิทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนั  

ในขณะเดยีวกนั วงเงนิกูย้มืใหม่จ ำนวนไม่เกนิ 430 ลำ้นบำท ทีบ่รษิทัเสนอขออนุมตัใินครัง้นี้นัน้ เป็นกำรขออนุมตัวิงเงนิ
เพื่อทดแทนวงเงนิสนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่ง ซึง่ไดย้กเลกิวงเงนิ 300 ลำ้นบำท กบับรษิทั เมื่อช่วงไตรมำส 2 ปี 
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2560 ทีผ่่ำนมำ ดงันัน้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะท ำใหบ้รษิทัมสีภำพคล่อง และแหล่งเงนิทุนทีเ่พยีงพอกบักำรด ำเนิน
ธุรกจิในปัจจุบนัของบรษิทัอย่ำงต่อเนื่อง 

2. เพิม่ทำงเลอืกในกำรจดัหำแหล่งเงนิทุนของบรษิทั 

กำรขยำยระยะเวลำกำรใชว้งเงนิ และกำรขออนุมตัวิงเงนิกูย้มืใหม่จำก TTA เป็นกำรเพิม่ทำงเลอืกในกำรระดมทุนและกำร
บรหิำรจดักำรตน้ทุนทำงกำรเงนิของบรษิทันอกเหนือจำกกำรกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิ โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั 
ซึง่บรษิทัมขีอ้จ ำกดัในกำรจดัหำแหล่งเงนิทุน เน่ืองจำกฐำนะทำงกำรเงนิทีม่สีดัสว่นหนี้สนิต่อทุนทีส่งู และผลประกอบกำรที่
ขำดทุนอย่ำงต่อเนื่อง อกีทัง้ในช่วงไตรมำส 2 ปี 2560 ทีผ่่ำนมำ บรษิทัได้ถูกสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่งยกเลกิวงเงนิ ท ำให้
แหล่งเงนิทุนและวงเงนิในปัจจุบนัของบรษิทัมจี ำกดั  

นอกจำกนี้ กำรทีบ่รษิทัไดร้บัอตัรำดอกเบีย้คงที ่และมกี ำหนดกำรช ำระคนืเงนิกูเ้มื่อบรษิทัมคีวำมพรอ้ม หรอืเมื่อทวงถำม 
ท ำใหบ้รษิทัสำมำรถพจิำรณำทำงเลอืกทีด่ทีีส่ดุของแต่ละช่วงเวลำ และไม่เป็นกำรจ ำกดัสทิธขิองบรษิทัในกำรเลอืกพจิำรณำ
กูเ้งนิจำกแหล่งเงนิกูท้ีม่อีตัรำดอกเบีย้และเงื่อนไขกำรกูย้มืทีด่ทีีส่ดุ ซึง่จะเกดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทั 

3. ลดควำมผนัผวนของตน้ทุนทำงกำรเงนิ  

กำรกูย้มืเงนิจำก TTA ดงักล่ำว มกีำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้คงทีท่ีร่อ้ยละ 4.60 และ รอ้ยละ 4.70 ต่อปี ส ำหรบัวงเงนิกู ้475 
ลำ้นบำท และ 95 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืเท่ำกบัอตัรำดอกเบีย้เฉลีย่รอ้ยละ 4.62 ต่อปี ส ำหรบัวงเงนิรวม 570 ลำ้นบำท  
โดยอตัรำดอกเบีย้ดงักล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขอตัรำดอกเบีย้เงนิกูเ้ดมิทีบ่รษิทัเคยไดร้บัจำก TTA  

ในขณะทีว่งเงนิกูย้มืใหม่จ ำนวนไม่เกนิ 430 ลำ้นบำท มอีตัรำดอกเบีย้ไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ซึง่กำรทีบ่รษิทัมตีน้ทุนทำง
กำรเงนิทีค่งทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัสำมำรถก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงนิและแผนธุรกจิไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ เน่ืองจำกได้
ลดปัญหำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรควำมผนัผวนของตน้ทุนทำงกำรเงนิทีอ่ำจเกดิขึน้  

4. เงื่อนไขกำรกูเ้งนิทีผ่่อนปรนกว่ำเงื่อนไขจำกสถำบนักำรเงนิ 

กำรกู้ยืมเงินจำก TTA ดงักล่ำว มีเงื่อนไขที่ผ่อนปรนมำกกว่ำกำรกู้ยมืเงินจำกสถำบนักำรเงิน กล่ำวคือ ไม่มีกำรเรียก
หลกัทรพัยค์ ้ำประกนัจำกผูกู้ ้ไม่มเีงื่อนไขทีท่ ำใหก้ำรบรหิำรธุรกจิถูกจ ำกดั เช่น เงื่อนไขในกำรด ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงนิที่
ส ำคญั รวมถงึไม่มกีำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ในกำรใชว้งเงนิ เช่น ค่ำธรรมเนียม Front-end fee หรอื Prepayment 
fee เป็นต้น ซึง่แตกต่ำงจำกเงื่อนไขในกำรใหส้นิเชื่อเงนิกูย้มืโดยทัว่ไปของสถำบนักำรเงนิ อกีทัง้มเีงื่อนไขในกำรช ำระคนื
เงนิตน้เมื่อทวงถำม ซึง่ TTA ในฐำนะผูใ้หกู้แ้ละผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ UMS รบัทรำบถงึควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้งนิกูข้องบรษิทั จงึ
ไม่ไดก้ ำหนดระยะเวลำในกำรช ำระคนืเงนิต้นอย่ำงมกี ำหนดกำร อกีทัง้จำกประวตักิำรใชเ้งนิกูจ้ำก TTA ทีผ่่ำนมำ บรษิทัจะ
ท ำกำรช ำระคนืเงนิกูบ้ำงส่วนใหแ้ก่ TTA เมื่อบรษิทัมคีวำมพรอ้มเท่ำนัน้ ดงันัน้ เงื่อนไขในกำรใหช้ ำระคนืเมื่อทวงถำม จงึ
ท ำใหบ้รษิทัมคีวำมคล่องตวัในกำรประกอบธุรกจิทีม่ำกขึน้  
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5. มภีำระ และ/หรอื ค่ำใชจ้่ำยทีต่ ่ำกว่ำกำรระดมทุนผ่ำนวธิอีื่น 

กำรท ำรำยกำรรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิจำก TTA ดงักล่ำวขำ้งตน้ มคี่ำใชจ้่ำยที่เกีย่วขอ้งกบักำรจดัหำหรอืระดมทุนที่
ต ่ำกว่ำกำรระดมทุนด้วยวธิอีื่น เช่น กำรกู้ยมืเงนิจำกสถำบนักำรเงิน ซึ่งอำจมเีงื่อนไขให้บรษิัทจดัหำหลกัทรพัย์เพื่อค ้ำ
ประกนักำรกูย้มื รวมถงึค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ค่ำธรรมเนียม Front-end fee ค่ำธรรมเนียมกำรจดจ ำนองใน
กรณีทีบ่รษิทัใชท้ีด่นิและ/หรอืสิง่ปลูกสรำ้งอื่นๆ เป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนั รวมถงึภำระดำ้นอตัรำดอกเบีย้ทีอ่ำจสงูกว่ำอตัรำ
ดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัจำก TTA เนื่องจำกบรษิทัมผีลประกอบกำรขำดทุน เป็นต้น ในขณะทีก่ำรระดมทุนดว้ยกำรออกตรำสำรหนี้ 
บรษิทัจะต้องเตรยีมค่ำใชจ้่ำยในกำรว่ำจำ้งทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ทีป่รกึษำทำงกฏหมำย และผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหรอื
ตัวแทนในกำรจ ำหน่ำยตรำสำรหนี้ให้แก่ผู้ลงทุน  รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Credit rating) และ
ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ เพิม่เตมิ เช่น ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหุน้กู้ หรอืค่ำใชจ้่ำยในกำรประชำสมัพนัธแ์ละกำรจดัจ ำหน่ำย เป็น
ตน้ ดงันัน้ หำกพจิำรณำจำกทำงเลอืกต่ำงๆ แลว้พบว่ำ กำรขอขยำยเวลำกำรใชว้งเงนิ และกำรขอกูย้มืเงนิเพิม่จำก TTA จะ
มภีำระและค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งต ่ำกว่ำกำรระดมทุนดว้ยวธิอีื่น 

ขอ้ดอ้ยในกำรท ำรำยกำร  

1. ควำมเสีย่งจำกเงื่อนไขในกำรช ำระคนืเมื่อทวงถำม 

เนื่องจำกตัว๋สญัญำเงนิกูท้ีบ่รษิทัท ำกบั TTA มเีงื่อนไขในกำรช ำระคนืเมื่อทวงถำม ดงันัน้ จงึมคีวำมเสีย่งในกำรที่บรษิทัจะ
ผดินัดช ำระหนี้เงนิกูใ้นกรณีที่ TTA ท ำกำรเรยีกคนืเงนิกูด้งักล่ำวในขณะทีบ่รษิทัไม่มสีภำพคล่องหรือแหล่งเงนิทุนส ำรองที่
เพยีงพอในกำรช ำระคนื อย่ำงไรกต็ำม เมื่อพจิำรณำจำกขอ้มูลในอดตีจำกกำรใช้ตัว๋สญัญำใช้เงนิกบั TTA ที่ผ่ำนมำ ไม่
พบว่ำ บรษิทัถูกเรยีกคนืเงนิกูห้รอืมกีำรช ำระคนืเงนิกูย้มืในขณะทีย่งัไม่มคีวำมพรอ้ม นอกจำกนี้ จำกกำรที ่TTA เป็นผูถ้อื
หุน้ใหญ่ของบรษิทัทำงออ้มผ่ำนกำรถอืหุน้ใน ATHENE และมตีวัแทนในกำรท ำหน้ำทีเ่ป็นกรรมกำรในบรษิทั ย่อมทรำบดถีงึ
ฐำนะทำงกำรเงินและควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินของบริษัท ดงันัน้ หำกเกิดกำรเรียกช ำระคืนเงินกู้ในขณะที่บริษัทยงัมี
ขอ้จ ำกดัในกำรหำแหล่งเงนิทุนส ำรอง ก็จะท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยและส่งผลกระทบถงึ TTA ทัง้ในฐำนะเจำ้หนี้เงนิกูแ้ละผู้
ถอืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัดว้ยเช่นกนั   ดงันัน้ จงึคำดกำรณ์ไดว้่ำ บรษิทัมคีวำมเสีย่งจำกกำรถูกเรยีกช ำระคนืเงนิกูเ้มื่อทวง
ถำมในขณะทีบ่รษิทัยงัไม่มคีวำมพรอ้มในระดบัต ่ำ 

2. กำรพึง่พงิเจำ้หนี้รำยใหญ่ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

จำกงบกำรเงนิรวม ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2560 บรษิัทมหีนี้สนิรวม 850.05 ล้ำนบำท เป็นหนี้สนิที่มภีำระดอกเบี้ยรวม 
828.94 ลำ้นบำท ซึง่หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ดงักล่ำว เป็นรำยกำรเงนิกูย้มืจำก TTA รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 570 ลำ้นบำท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 68.76 ของหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้รวม ทัง้นี้ ไม่รวมกรณีทีบ่รษิทัตอ้งใชว้งเงนิกูจ้ำก TTA เพิม่อกีจ ำนวนไม่
เกนิ 430 ลำ้นบำท ซึง่ในกรณีทีบ่รษิทัเบกิใชเ้งนิกูเ้ตม็วงเงนิ จะท ำใหย้อดเงนิกูร้วมสงูถงึ 1,000 ลำ้นบำท ซึง่จะท ำใหบ้รษิทั
มอีตัรำกำรพึง่พงิบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัสงูกว่ำรอ้ยละ 90 ของหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ของบรษิทั (พจิำรณำจำกกำรประมำณ
กำรฐำนะทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 โดยไม่รวมผลประกอบทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต) 
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3. เงื่อนไขในกำรเบกิใชว้งเงนิใหม่แต่ละครัง้ขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำของ TTA 

ตำมเงื่อนไขในกำรขอเบกิเงนิกูว้งเงนิใหม่ จ ำนวนไม่เกนิ 430 ลำ้นบำทในครัง้นี้ มเีงื่อนไขก ำหนดใหก้ำรพจิำรณำขอกูเ้งนิ
แต่ละครัง้ ขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำของ TTA เป็นหลกั ดงันัน้ จงึมคีวำมเสีย่งจำกกำรที ่TTA จะพจิำรณำไม่อนุมตักิำรเบกิกู้
ตำมทีบ่รษิทัเสนอขอได ้ซึง่อำจส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งหำแหล่งเงนิทุนอื่นเพื่อทดแทน หรอืปรบัเปลีย่นแผนกำรด ำเนินกำรของ
บรษิทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภำพคล่องต่อไป  

ทัง้นี้ หลกัเกณฑห์รอืปัจจยัส ำคญัในกำรอนุมตัวิงเงนิกูย้มืใหม่นัน้ ขึน้อยู่กบักำรก ำหนดจำก TTA เป็นส ำคญั อย่ำงไรกต็ำม 
จำกขอ้มลูในอดตีทีผ่่ำนมำ กำรพจิำรณำอนุมตัเิงนิใหกู้ย้มืจำก TTA นัน้ จะพจิำรณำจำกวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งนิ สภำพคล่อง 
และโอกำสในกำรท ำก ำไรของบรษิทั รวมทัง้สภำพคล่องและกำรบรหิำรเงนิของ TTA ณ ขณะนัน้ เป็นส ำคญั ส ำหรบักำร
กูย้มืในครัง้นี้ ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ ไดท้ ำกำรพจิำรณำถงึสถำนะทำงกำรเงนิ ของ TTA จำกรำยงำนกำรสอบทำนขอ้มลู
ทำงกำรเงนิ สิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 พบว่ำ TTA มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด จ ำนวน 4,523.40 ลำ้นบำท มี
สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม 12,635.11 ลำ้นบำท ในขณะทีม่หีนี้สินรวม 4,127.19 ลำ้นบำท จงึสำมำรถพจิำรณำไดว้่ำ TTA มี
อตัรำสว่นสภำพคล่องทีส่งู รวมถงึมกี ำไรสทุธปิระจ ำงวด 6 เดอืน รวม 292.42 ลำ้นบำท  

ขอ้ดใีนกำรไม่ท ำรำยกำร  

1. ลดกำรพึง่พงิบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

ณ 30 มถุินำยน 2560 บรษิทัมภีำระคงคำ้งเงนิกูย้มืเงนิจำก TTA จ ำนวน 570 ลำ้นบำท  ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 68.76 ของหนี้สนิ
ทีม่ภีำระดอกเบีย้ ดงันัน้ ในกรณีทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไม่อนุมตักิำรท ำรำยกำรดงักล่ำว จะท ำใหบ้รษิทัไม่มรีำยกำรรบั
ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิจำกบุคคลที่เกีย่วโยงกนั และเป็นกำรลดกำรพึ่งพงิลงอย่ำงมนีัยส ำคญั อย่ำงไรกต็ำม ในกรณี
ดงักล่ำว บรษิทัจะตอ้งหำแหล่งเงนิทุนอื่นเพื่อช ำระคนืหนี้เงนิกูย้มืใหแ้ก่ TTA  

ขอ้ดอ้ยในกำรไม่ท ำรำยกำร 

1. สภำพคล่องและกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 

ในกรณีที่ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิทัพจิำรณำไม่อนุมตัเิขำ้ท ำรำยกำรขยำยระยะเวลำกำรใช้วงเงนิจ ำนวน 570 ล้ำนบำท 
บรษิทัจะมหีน้ำทีต่อ้งช ำระคนืหนี้เงนิกูย้มืใหแ้ก่ TTA ซึง่จำกกำรพจิำรณำฐำนะทำงกำรเงนิและผลประกอบกำรของบรษิทั ณ 
ปัจจุบนั และจำกกำรสมัภำษณ์ผูบ้รหิำรพบว่ำ กำรทีบ่รษิทัตอ้งช ำระคนืหนี้มลูค่ำ 570 ลำ้นบำท จะท ำให้บรษิทัมปัีญหำดำ้น
สภำพคล่อง ไม่สำมำรถใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนภำยในบรษิทัในกำรช ำระคนืเงนิกู้  หรอืใชป้ระกอบกจิกำรได ้ดงันัน้ บรษิทัจงึ
ตอ้งหำแหล่งเงนิทุนอื่นเพื่อช ำระคนืหนี้เงนิกูด้งักล่ำว 

นอกจำกนี้ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่อนุมตัิรำยกำรกู้ยืมวงเงินใหม่จ ำนวนไม่เกิน 430 ล้ำนบำท ซึ่งมี
วตัถุประสงคเ์พื่อทดแทนวงเงนิทีถู่กสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่งยกเลกิเมื่อช่วงไตรมำส 2 ปี 2560 ทีผ่่ำนมำ จะส่งผลใหบ้รษิทั
ต้องหำแหล่งเงนิทุนอื่นเพื่อทดแทนวงเงนิทีถู่กยกเลกิดงักล่ำว ซึง่หำกบรษิทัไม่สำมำรถหำวงเงนิไดท้นัจะส่งผลกระทบกบั
กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัต่อไป 
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2. กำรหำแหล่งเงนิทุนใหม่มขีอ้จ ำกดั 

กำรหำแหล่งเงนิทุนอื่นเพื่อช ำระคนืหนี้เงนิกู้จ ำนวน 570 ล้ำนบำท ให้แก่ TTA และกำรขออนุมตัิวงเงนิใหม่เพื่อทดแทน
วงเงนิกูย้มืเดมิจำกสถำบนักำรเงนิ อำจมขีอ้จ ำกดั เนื่องดว้ยสถำนกำรณ์ปัจจุบนั บรษิทัมผีลประกอบกำรทีข่ำดทุนต่อเนื่อง 
กอปรกบัฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทั ซึ่งมสีดัส่วนหนี้สนิต่อทุนทีสู่ง และในกรณีที่สำมำรถหำแหล่งเงนิทุนอื่นทดแทนได้ 
อำจมตี้นทุนทำงกำรเงนิทีส่งูขึน้ รวมทัง้เงื่อนไขในกำรใชว้งเงนิทีม่ำกขึน้ เช่น กำรด ำรงสดัส่วนหนี้สนิต่อทุน หรอืกำรด ำรง
สดัสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ เป็นตน้ ซึง่จะสง่ผลกระทบกบักำรบรหิำรงำนและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัต่อไป 

3. ควำมเสีย่งจำกกำรเพิม่ขึน้ของตน้ทุนทำงกำรเงนิ 

จำกภำระหนี้คงคำ้งจ ำนวนรวม 570 ลำ้นบำท และวงเงนิกูย้มืใหม่จ ำนวนไม่เกนิ 430 ลำ้นบำท ทีบ่รษิทัไดร้บัจำก TTA มี
อตัรำดอกเบีย้เฉลีย่รอ้ยละ 4.62 ต่อปี และไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ตำมล ำดบั ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มื
ทีบ่รษิทัไดร้บัจำกสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่งที ่Prime rate - 0.50% ต่อปี (ณ วนัที ่8 กนัยำยน 2560 Prime rate เท่ำกบัรอ้ย
ละ 6.25 ต่อปี) ส ำหรบัวงเงนิประเภท Trade Finance และอตัรำดอกเบี้ย MOR ส ำหรบัวงเงนิเบกิเกนิบญัช ี(“O/D”) (ณ 
วนัที ่8 กนัยำยน 2560 อตัรำดอกเบีย้ MOR ของสถำบนักำรเงนิเท่ำกบัร้อยละ 7.125 ต่อปี) พบว่ำ กำรกูย้มืจำก TTA มี
อตัรำดอกเบีย้ทีต่ ่ำกว่ำ  

นอกจำกนี้ ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระยงัไดท้ ำกำรเปรยีบเทยีบโดยอำ้งองิอตัรำดอกเบีย้ตำมรำคำตลำด ณ วนัที ่8 กนัยำยน 
2560 ของธนำคำรพำณิชยข์นำดใหญ่ 5 แห่ง ได้แก่ ธนำคำรกรุงเทพ (BBL) ธนำคำรกรุงไทย (KTB) ธนำคำรกสกิรไทย 
(KBANK) ธนำคำรไทยพำณิชย ์(SCB) และธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ (BAY) ซึง่มอีตัรำดอกเบีย้ MLR เฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 6.28 
และอตัรำดอกเบีย้ MOR เฉลี่ยอยู่ทีร่อ้ยละ 7.09  ดงันัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ของบรษิทัไม่อนุมตัเิขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว แต่
บรษิทัสำมำรถหำแหล่งเงนิทุนอื่น เช่น กำรกูย้มืจำกธนำคำรไดแ้ทน อำจท ำใหต้น้ทุนทำงกำรเงนิทีบ่รษิทัจะไดร้บัจำกแหล่ง
เงนิทุนดงักล่ำวสงูกว่ำทีไ่ดร้บัในปัจจุบนั  

3.3 ข้อดี ข้อด้อย ระหว่างการท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ขอ้ดใีนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลทีเ่กีย่วโยง  

1. ควำมต่อเนื่องและคล่องตวัในกำรใชว้งเงนิ 

ปัจจุบนับรษิทัมภีำระคงคำ้งเงนิกูย้มืกบั TTA เป็นจ ำนวนรวม 570 ลำ้นบำท ดงันัน้ กำรท ำรำยกำรขยำยระยะเวลำกำรใช้
วงเงนิดงักล่ำว จะท ำใหบ้รษิทัสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่องโดย ไม่ตดิปัญหำดำ้นสภำพคล่อง และไม่ต้องหำแหล่ง
เงนิทุนอื่นเพื่อน ำมำช ำระคนืเงนิกูจ้ำก TTA นอกจำกนี้ ดว้ยเงื่อนไขในกำรช ำระคนืเงนิกูท้ี่ก ำหนดไวว้่ำใหช้ ำระคนืเมื่อทวง
ถำม ซึง่ไม่ไดร้ะบเุวลำช ำระคนื รวมทัง้ไม่ตอ้งใชห้ลกัทรพัยค์ ้ำประกนั และไม่มเีงื่อนไขอื่นๆ เช่น กำรด ำรงสดัสว่นหนี้สนิต่อ
ทุน (D/E Ratio) กำรด ำรงสดัสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR) เป็นตน้ ซึง่จะท ำใหบ้รษิทัมคีวำมคล่องตวัมำกกว่ำ
กำรใชเ้งนิกูจ้ำกแหล่งเงนิทุนอื่น 
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ส ำหรบัวงเงนิกูย้มืใหม่จ ำนวนไม่เกนิ 430 ลำ้นบำทนัน้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อทดแทนวงเงนิสนิเชื่อเดมิทีถู่กยกเลกิจำกสถำบนั
กำรเงนิแห่งหนึ่ง ซึง่กำรทีบ่รษิทัเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะช่วยใหบ้รษิทัสำมำรถบรหิำรจดักำรธุรกจิต่อไปไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง 
และใชเ้วลำน้อยกว่ำกำรขอสนิเชื่อใหม่จำกสถำบนักำรเงนิอื่นๆ 

อย่ำงไรกต็ำม วงเงนิใหม่ทีบ่รษิทัขอกูใ้หม่ในครัง้นี้ มขีอ้จ ำกดัดำ้นกำรท ำธุรกรรมต่ำงประเทศ เช่น กำรเปิด L/C, T/R เป็น
ตน้ ดงันัน้ บรษิทัจงึอำจตอ้งท ำกำรปรบัแผนกำรด ำเนินธุรกจิ เช่น กำรสัง่ซือ้สนิคำ้ถ่ำนหินจำกผูป้ระกอบกำรภำยในประเทศ 
แทนกำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศต่อไป 

2. ตน้ทุนทำงกำรเงนิทีต่ ่ำกว่ำอตัรำตลำด 

อตัรำดอกเบี้ยที่บรษิัทได้รบัจำก TTA เป็นอตัรำดอกเบี้ยคงที่ โดยวงเงนิกู้ยมืจ ำนวน 570 ล้ำนบำทที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั มี
อตัรำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.62 ต่อปี ในขณะที่วงเงินกู้ยมืใหม่มกีำรคิดอตัรำดอกเบี้ยที่ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ซึ่งอตัรำ
ดอกเบีย้ของทัง้สองวงเงนิดงักล่ำวเป็นอตัรำทีต่ ่ำกว่ำรำคำตลำด รวมถงึไม่มคี่ำธรรมเนียมกำรกู้เงนิ ท ำใหบ้รษิทัมตี้นทุน
ทำงกำรเงนิทีต่ ่ำกว่ำกำรกูย้มืเงนิจำกแหล่งอื่น ซึง่จะสง่ผลดต่ีอผลประกอบกำรของบรษิทั 

ขอ้ดอ้ยในกำรท ำรำยกำรกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

1. อตัรำดอกเบีย้ไม่สะทอ้นควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทีแ่ทจ้รงิ 

กำรที่บริษัทได้รบัอตัรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจำก TTA ในอตัรำเฉลี่ยร้อยละ 4.62 ส ำหรบัวงเงิน 570 ล้ำนบำท และอตัรำ
ดอกเบีย้ไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ของวงเงนิกูย้มืไม่เกนิ 430 ลำ้นบำทนัน้ อำจพจิำรณำไดว้่ำเป็นอตัรำดอกเบีย้ทีต่ ่ำกว่ำอตัรำ
ตลำด ซึง่จะส่งผลใหผ้ลประกอบกำรของบรษิทัในปัจจุบนัไม่สะทอ้นควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนทีแ่ทจ้รงิ เมื่อเทยีบกบั
ผูป้ระกอบกำรรำยอื่น และหำกมกีำรเปลีย่นแปลงแหล่งเงนิกูย้มืในอนำคต อำจส่งผลใหบ้รษิทัมภีำระดอกเบีย้จ่ำยทีเ่พิม่ขึน้ 
และจะสง่ผลกระทบกบัผลประกอบกำรของบรษิทัต่อไป 

2. วงเงนิทีไ่ดร้บัไม่รองรบักำรท ำธุรกรรมกบัต่ำงประเทศ  

เน่ืองจำกวงเงนิทีบ่รษิทัถูกยกเลกิเมื่อช่วงไตรมำส 2 ปี 2560 ทีผ่่ำนมำจ ำนวน 300 ลำ้นบำท เป็นวงเงนิประเภทสนิเชื่อเพื่อ
กำรพำณิชย ์(Trade finance) ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใชใ้นกำรเปิด L/C และ/หรอื T/R ส ำหรบักำรสัง่ซือ้สนิคำ้วตัถุดบิ
จำกต่ำงประเทศเป็นหลกั ในขณะทีว่งเงนิทีข่อกูจ้ำก TTA ในครัง้นี้ไม่สำมำรถใชเ้พื่อกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวได ้ 

ขอ้ดใีนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

1. อตัรำดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัสะทอ้นควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั 

กำรกูย้มืเงนิจำกบุคคลภำยนอก จะท ำใหบ้รษิทัรบัทรำบถงึควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั อย่ำงไรกต็ำม 
ดว้ยสถำนกำรณ์ปัจจุบนั ซึง่บรษิทัประสบปัญหำกำรขำดทุนอย่ำงต่อเนื่อง และมสีดัส่วนหนี้สนิทีส่งูเมื่อเทยีบกบัส่วนของผู้
ถอืหุน้ อำจส่งผลใหอ้ตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีบ่รษิทัจะไดร้บัสงูกว่ำอตัรำดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัในปัจจุบนั นอกจำกนี้ ผูใ้หกู้อ้ำจคดิ
ค่ำค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะท ำใหบ้รษิทัมตีน้ทุนทำงกำรเงนิทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั และจะส่งผลกระทบกบั
ผลประกอบกำรของบรษิทัต่อไป 
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2. วงเงนิทีไ่ดร้บัรองรบักำรท ำธุรกรรมกบัต่ำงประเทศ  

เนื่องจำกวงเงนิทีบ่รษิัทถูกยกเลกิไปเมื่อช่วงไตรมำส 2 ปี 2560 ที่ผ่ำนมำ เป็นวงเงนิ Trade finance ประเภทวงเงนิเปิด 
L/C, T/R เป็นตน้ ซึง่เป็นวงเงนิทีใ่ชเ้พื่อกำรสัง่ซือ้วตัถุดบิจำกต่ำงประเทศ และตอ้งขอใชบ้รกิำรจำกธนำคำร ดงันัน้ ในกรณี
ทีบ่รษิทัไดร้บัอนุมตัสินิเชื่อประเภทดงักล่ำวจำกธนำคำร จะท ำให้บรษิทัไดร้บัวงเงนิทีต่รงตำมควำมวตัถุประสงคแ์ละควำม
ตอ้งกำรใชเ้งนิ รวมทัง้สำมำรถทดแทนวงเงนิเดมิไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

ขอ้ดอ้ยในกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

1. วงเงนิทีไ่ดร้บัอำจไม่เพยีงพอกบัควำมตอ้งกำรใชเ้งนิของบรษิทั 

โดยทัว่ไป กำรขอสนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิจะพจิำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของบรษิทัและกลุ่มบรษิทัเป็นหลกั  
ซึง่กำรทีบ่รษิทัตอ้งประสบปัญหำกำรขำดทุนอย่ำงต่อเนื่อง และมสีดัสว่นหนี้สนิต่อทุนทีส่งู อำจมผีลใหว้งเงนิกูย้มืทีบ่รษิทัจะ
ไดร้บัมจี ำกดั และไม่เพยีงพอกบัควำมตอ้งกำรใชเ้งนิกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัของบรษิทั 

2. เงื่อนไขและอตัรำดอกเบีย้ 

ในกำรกู้ยมืเงนิจำกบุคคลภำยนอกอำจมีขอ้จ ำกดัทัง้ด้ำนต้นทุนทำงกำรเงนิ และกำรบรหิำรจดักำร เช่น อำจได้รบัอตัรำ
ดอกเบีย้ทีส่งูกว่ำ และมคี่ำธรรมเนียมต่ำงๆ รวมทัง้มเีงื่อนไขในกำรขอวงเงนิเขม้งวดกว่ำกำรกูย้มืจำก TTA เช่น กำรด ำรง
อตัรำส่วนทำงกำรเงนิ หรอื กำรก ำหนดให้บรษิัทไม่ก่อภำระผูกพนักบัสถำบนักำรเงนิอื่นเพิม่เติม หรอืจ ำกดัสทิธใินกำร
จ่ำยเงนิปันผล ซึง่อำจสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัและสทิธขิองผูถ้อืหุน้  
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4. ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ 

4.1 ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าท ารายการ 

ในกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมของรำคำในกำรเขำ้ท ำรำยกำรขยำยระยะเวลำกำรใชว้งเงนิ และกำรขออนุมตัวิงเงนิใหม่จำก 
TTA ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้นัน้ ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระไดท้ ำกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมจำกอตัรำดอกเบีย้
เงนิกูย้มืทีบ่รษิทัไดร้บัจำก TTA เปรยีบเทยีบกบัอตัรำดอกเบีย้ทีบ่รษิทัไดร้บัจำกสถำบนักำรเงนิอื่นๆ รวมถึงอตัรำดอกเบีย้
ตำมรำคำตลำดทีม่คีวำมเป็นไปไดข้องบรษิทั 

ทัง้นี้ เงนิกู้ยมืที่บรษิทัได้รบัจำก TTA ในปัจจุบนั และวงเงนิที่จะเกดิขึน้ในอนำคตนัน้ เป็นรูปแบบของตัว๋สญัญำใชเ้งนิ มี
ก ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม ซึง่เขำ้ข่ำยเป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้ อย่ำงไรกต็ำม ทีผ่่ำนมำบรษิัทไดม้กีำรออกตัว๋สญัญำใชเ้งนิ
ดงักล่ำวฉบบัแรก ตัง้แต่ 20 ม.ิย. 2556 และใชต่้อเนื่องมำจนถงึปัจจุบนั โดยยงัมไิดช้ ำระคนืใหแ้ก่ TTA จงึสำมำรถพจิำรณำ
ได้ว่ำ เงนิกู้ยมืดงักล่ำวเป็นหนี้สนิที่มอีำยุมำกกว่ำ 1 ปี ซึ่งเขำ้ข่ำยเงนิกูย้มืระยะยำว ดงันัน้ ในกำรพจิำรณำเปรยีบเทยีบ
อตัรำดอกเบีย้ ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิจงึท ำกำรเปรยีบเทยีบทัง้อตัรำดอกเบีย้ระยะสัน้และระยะยำว 

นอกจำกนี้ จำกกำรสมัภำษณ์ผูบ้รหิำรถงึทำงเลอืกอื่นในกำรระดมทุนพบว่ำ  ปัจจุบนัผูบ้รหิำรของบรษิทัยงัไมม่นีโยบำยที่จะ
ระดมทุนผ่ำนกำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพยป์ระเภทตรำสำรหนี้และหุน้กู ้เนื่องจำกมขีอ้จ ำกดัดำ้นฐำนะทำงกำรเงนิและ
ผลประกอบกำรของบรษิทัทีป่ระสบปัญหำขำดทุนต่อเนื่อง ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระจงึมไิดพ้จิำรณำกำรออกหลกัทรพัย์
ประเภทตรำสำรหนี้มำเปรยีบเทยีบกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี้ 

โดยมรีำยละเอยีดในกำรเปรยีบเทยีบอตัรำดอกเบีย้ทีบ่รษิทัไดร้บัจำก TTA เทยีบกบัแหล่งเงนิทุนอื่นๆ ไดด้งันี้ 

1) อตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีก่ลุ่มบรษิทัไดร้บัในปัจจุบนั 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 กลุ่มบรษิทัมหีนี้สนิรวม 851.41 ลำ้นบำท เป็นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้รวม 828.94 ลำ้นบำท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 97.36 ของหนี้สนิรวม โดยสำมำรถแบ่งไดเ้ป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 58.94 ลำ้นบำท และ
หนี้สนิระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ ำนวน 770 ลำ้นบำท  

ทัง้นี้ เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถแบ่งไดเ้ป็นเงนิกูย้มืจำก TTA จ ำนวน 570 ลำ้นบำท และเงนิกูย้มื
จำก ATHENE จ ำนวน 200 ลำ้นบำท อย่ำงไรกต็ำม เงนิกูย้มืจำก ATHENE ทีป่รำกฏในงบกำรเงนิ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 
2560 นัน้ เกิดจำกกำรที่บรษิัทไม่สำมำรถช ำระคืนหนี้ทรสัต์รีซีทจำกสถำบนักำรเงินแห่งหนึ่ง ส่งผลให้สถำบนักำรเงิน
ดงักล่ำวเรยีกช ำระคนืหนี้คงค้ำงทัง้หมดจ ำนวน 200 ล้ำนบำท รวมทัง้ยกเลกิวงเงนิกู้ยมืระยะสัน้ของบรษิัทที่ได้รบัจำก
สถำบนักำรเงนิดงักล่ำวทัง้หมด 300 ลำ้นบำท และหกัเงนิจ ำนวน 200 ลำ้นบำท จำกบญัชเีงนิฝำกของ ATHENE ซึง่ถูกใช้
เป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัเงนิกูใ้หแ้ก่บรษิทั จงึท ำใหบ้รษิทัมสีถำนะเป็นลกูหนี้ระยะสัน้กบั ATHENE อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัได้
มกีำรทยอยช ำระคนืหนี้ดงักล่ำวให้แก่ ATHENE แล้ว และจะช ำระคนืงวดสุดท้ำยภำยในวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 (ตำม
สำรสนเทศ ที่ได้ชี้แจงเปิดเผยรำยกำรกู้ยมืดงักล่ำว แก่ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 7 กนัยำยน 25560) 
ดงันัน้ ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระจงึมไิดน้ ำเงนิกูย้มืดงักล่ำวมำใชใ้นกำรเปรยีบเทยีบในครัง้นี้ 
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 โดยรำยละเอยีดอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืของบรษิทัสำมำรถแสดงไดด้งันี้  

ประเภท วงเงิน 

(ล้านบาท) 

เจ้าหน้ี ยอดคงค้าง 

(ล้านบาท)** 

อตัราดอกเบี้ย 

(% ต่อปี)*** 

วนัหมดอาย ุ หลกัประกนั 

O/D 10 สถำบนั
กำรเงนิ 

- MOR  

(หรอืเท่ำกบั 
7.125%) 

N/A เรอืขนล ำเลยีง
ของบ.ย่อย 

Domestic L/C, T/R 
Local, L/C, T/R และ 
Promisory Note 
(“P/N”)* 

300 สถำบนั
กำรเงนิ 

- 6-mo. Fixed 
Deposit+1.50% 

6-mo. 
LIBOR+1.80% 

N/A บญัชเีงนิฝำกของ
บรษิทั อะธนี โฮล

ดิง้ส ์จ ำกดั 

PSF (D L/C, D P/O, 
D Contract, D 
Invoice, P/N (ND) ) 
และ L/C, T/R 

60 สถำบนั
กำรเงนิ 

58.94 Prime rate***– 0.5% 
หรอืเท่ำกบั 
5.75% 

N/A ทีด่นิและสิง่ปลกู
สรำ้ง กรรมสทิธิ ์

บรษิทั 

ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ  475 TTA 475 4.60% เมื่อทวงถำม ไม่ม ี

(Promissory Note) 95  95 4.70%   

ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 200 ATHENE 200 1.50% เมื่อทวงถำม ไม่ม ี

ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 45 บ.ย่อย 45 2.50% เมื่อทวงถำม ไม่ม ี
ทีม่ำ: ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจำกบรษิทั 
หมำยเหตุ: *บรษิทัไดถู้กยกเลกิวงเงนิกบัสถำบนักำรเงนิดงักลำ่วแลว้ในชว่งไตรมำส 2 ปี 2560 ทีผ่ำ่นมำ 
 ** ยอดคงคำ้ง ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2560 ตำมขอ้มลูทีแ่สดงในงบกำรเงนิบรษิทั 

*** อตัรำดอกเบีย้ ณ วนัที ่8 ก.ย. 2560 ตำมประกำศของแตล่ะธนำคำร 

จำกขอ้มลูในตำรำงขำ้งตน้ แสดงใหเ้หน็ว่ำ วงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัทีม่กีบัสถำบนักำรเงนิต่ำงๆ ในปัจจุบนั ลว้นเป็นวงเงนิกู้
ระยะสัน้ ไดแ้ก่ วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี(“Overdraft” หรอื “O/D”) ซึง่ไม่ระบุวตัถุประสงคก์ำรใชว้งเงนิ และเป็นวงเงนิส ำหรบักำร
กู้ยมืระยะสัน้ และวงเงนิประเภทสนิเชื่อเพื่อกำรค้ำ (Trade Finance) ที่มกีำรระบุวตัถุประสงค์และเงื่อนไขในกำรเบกิใช้
วงเงนิทีช่ดัเจน เช่น วงเงนิเปิด L/C หรอื T/R ซึง่จะสำมำรถใชไ้ดก้ต่็อเมื่อบรษิทัมกีำรสัง่ซือ้สนิคำ้ และ/หรอื บรกิำรจำกคู่คำ้  
ดงันัน้ จงึไม่สำมำรถน ำวงเงนิประเภท O/D และ Trade Finance มำเปรยีบเทยีบกบัวงเงนิที่ขออนุมตัใินครัง้นี้ไดโ้ดยตรง 
เนื่องจำกวงเงนิที่บรษิัทได้รบัจำก TTA มคีวำมคล่องตวัในกำรใช้วงเงนิมำกกว่ำเนื่องจำกไม่ได้ก ำหนดวตัถุประสงค์และ
เงื่อนไขในกำรเบกิใช ้รวมถงึก ำหนดกำรใชค้นืวงเงนิ 

ส ำหรบักำรพจิำรณำเปรยีบเทยีบอตัรำดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัจำกสถำบนักำรเงนิ พบว่ำ สนิเชื่อ Trade Finance วงเงนิ 300 ลำ้น
บำท มีอตัรำดอกเบี้ยที่ต ่ำกว่ำที่บริษัทได้รบัจำก TTA เนื่องจำกบริษัทได้ใช้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของ ATHENE เป็น
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หลกัทรพัย์ค ้ำประกนั จงึไม่สำมำรถน ำมำเปรยีบเทยีบกบัอตัรำดอกเบี้ยที่ได้รบัจำก TTA ได้ อกีทัง้วงเงนิดงักล่ำวได้ถูก
ยกเลกิแลว้ในไตรมำส 2 ปี 2560 ทีผ่่ำนมำ  

ในขณะทีส่นิเชื่อวงเงนิประเภท O/D และ Trade finance วงเงนิ 10 ลำ้นบำทและ 60 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทีบ่รษิทัไดร้บัจำก
สถำบนักำรเงนินัน้ มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนัไดแ้ก่ เรอืขนล ำเลยีงของ บ.ย่อย และทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งกรรมสทิธิข์องบรษิทั 
มอีตัรำดอกเบีย้เท่ำกบั MOR หรอืเท่ำกบัรอ้ยละ 7.125 ต่อปี ส ำหรบัวงเงนิ O/D และอตัรำ Prime rate – 0.5% หรอืเท่ำกบั
รอ้ยละ 5.75 ต่อปี (ณ วนัที ่8 กนัยำยน 2560 Prime rate เท่ำกบัรอ้ยละ 6.25 ต่อปี) ส ำหรบัวงเงนิ Trade Finance ซึง่ทัง้
สองวงเงนิ ไม่สำมำรถน ำมำเปรยีบเทยีบกบัวงเงนิกูจ้ำก TTA ไดโ้ดยตรง แต่สำมำรถน ำมำใชเ้ป็นขอ้มลูเทยีบเคยีงเพื่อใชใ้น
กำรพจิำรณำควำมเหมำะสมของรำคำในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี้ได ้

ส ำหรบัวงเงนิทีบ่รษิทักูย้มืจำก TTA นัน้ เป็นประเภทตัว๋สญัญำใชเ้งนิเมื่อทวงถำม โดยปกตจิะถูกจดัประเภทเป็นเงนิกูย้มื
ระยะสัน้ แต่ทีผ่่ำนมำบรษิทัมกีำรเบกิเงนิกูย้มืครัง้แรกตัง้แต่พฤษภำคม 2556 และมกีำรทยอยเบกิเงนิกูเ้พิม่ขึน้ โดยปัจจุบนั
มภีำระคงคำ้งรวม 570 ลำ้นบำท  หรอืคดิเป็นระยะเวลำกำรกูย้มืประมำณกว่ำ 4 ปี 4 เดอืน จงึอำจพจิำรณำไดว้่ำกำรกูย้มื
ดงักล่ำวเป็นกำรกูย้มืระยะยำว มอีตัรำดอกเบีย้อยู่ในช่วงรอ้ยละ 4.60 – รอ้ยละ 4.70 ต่อปี โดยไม่มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั
และค่ำธรรมเนียม ในขณะที่วงเงินใหม่ที่ขออนุมตัิในครัง้นี้นัน้มีอตัรำดอกเบี้ยอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี  และไม่มี
หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั   

ในกำรเปรยีบเทยีบควำมเหมำะสมของรำคำในกำรท ำรำยกำรนัน้ เมื่อพจิำรณำถงึเงื่อนไขในกำรกูเ้งนิแลว้พบว่ำ วงเงนิกูท้ ัง้
สองประเภทไม่สำมำรถน ำมำเปรยีบเทยีบกบัวงเงนิกูจ้ำก TTA ไดโ้ดยตรง แต่สำมำรถน ำมำใชเ้ป็นขอ้มลูเทยีบเคยีงเพื่อใช้
ในกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมของรำคำได ้ซึง่จำกกำรเทยีบเคยีงพบว่ำ กำรกูย้มืเงนิจำก TTA มอีตัรำดอกเบีย้ทีต่ ่ำกว่ำกำร
กู้ยมืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิที่บรษิัทได้รบัในกรณีทัว่ไปในปัจจุบนัในช่วงประมำณร้อยละ 0.75 ถึงร้อยละ 2.525 ต่อปี มี
เงื่อนไขในกำรใชว้งเงนิทีย่ดืหยุ่นกว่ำ ไม่มคี่ำธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรกูย้มื และไม่ตอ้งใชห้ลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 

2) อตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืของธนำคำรพำณิชย ์

โดยทัว่ไปกำรกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิจดัเป็นทำงเลอืกทีส่ ำคญัแห่งหนึ่งส ำหรบักจิกำรทีต่อ้งกำรหำแหล่งเงนิทุนในกำร
ด ำเนินธุรกจิ ซึง่ทีผ่่ำนมำ บรษิทัไดด้ ำเนินกำรตดิต่อกบัธนำคำรพำณิชยม์ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อขอใชว้งเงนิเป็นแหล่งเงนิทุน
ทำงเลือกในกำรด ำเนินธุรกจิของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรติดต่อขอสนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงินมขี ัน้ตอนและ
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ จึงท ำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่สำมำรถน ำมำ
เปรยีบเทยีบกบักำรกูย้มืเงนิจำก TTA ไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

อย่ำงไรกต็ำม ที่ปรกึษำทำงกำรเงนิอสิระได้ท ำกำรเปรยีบเทยีบอตัรำดอกเบี้ยที่บรษิัทได้รบัจำก TTA กบัอตัรำดอกเบี้ย
ลูกคำ้รำยใหญ่ชัน้ด ีประเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลำ (Minimum Loan Rate : “MLR”) และอตัรำดอกเบีย้ลูกคำ้รำยใหญ่ชัน้ด ี
ประเภทเงนิเบกิเกนิบญัช ี(Minimum Overdraft Rate : “MOR”) ณ วนัที ่8 กนัยำยน 2560 ของธนำคำรพำณิชยข์นำดใหญ่ 
5 แห่ง  ไดแ้ก่ ธนำคำรกรุงเทพ (BBL) ธนำคำรกรุงไทย (KTB) ธนำคำรกสกิรไทย (KBANK) ธนำคำรไทยพำณิชย ์(SCB) 
และธนำคำรกรุงศรอียุธยำ (BAY) โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
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เปรยีบเทยีบอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืจำก TTA ณ ปัจจุบนั กบัอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิธนำคำรพำณิชย ์

ธนำคำร อตัรำดอกเบีย้ ณ วนัที ่8 ก.ย. 60 อตัรำดอกเบีย้เฉลีย่ที่
ไดร้บัจำก TTA (%) 

สว่นต่ำง 
(%) MLR (%) MOR (%) 

BBL 6.250 7.125 4.62 1.630 – 2.505 
KTB 6.275 7.120 4.62 1.655 – 2.500 
KBANK 6.250 7.120 4.62 1.630 - 2.500 
SCB 6.025 6.870 4.62 1.405 – 2.250 
BAY 6.600 7.200 4.62 1.980 – 2.580 

ทีม่ำ: ประกำศของธนำคำรต่ำงๆ ณ วนัที ่8 กนัยำยน 2560 

เปรยีบเทยีบอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืวงเงนิทีข่ออนุมตัใิหม่จำก TTA กบัอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิธนำคำรพำณิชย ์

ธนำคำร อตัรำดอกเบีย้ ณ วนัที ่8 ก.ย. 60 อตัรำดอกเบีย้เฉลีย่ที่
ไดร้บัจำก TTA (%) 

สว่นต่ำง 
(%) MLR (%) MOR (%) 

BBL 6.250 7.125 5.00 1.250 – 2.125 
KTB 6.275 7.120 5.00 1.275 – 2.120 
KBANK 6.250 7.120 5.00 1.250 – 2.120 
SCB 6.025 6.870 5.00 1.025 – 1.870 
BAY 6.600 7.200 5.00 1.600 – 2.200 

ทีม่ำ: ประกำศของธนำคำรต่ำงๆ ณ วนัที ่8 กนัยำยน 2560 

จำกตำรำงขำ้งต้น อตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยป์ระเภท MOR และ MLR อยู่ในช่วงรอ้ยละ 6.025 – 7.200 
ต่อปี โดยอตัรำดอกเบีย้เฉลีย่ของเงนิกูย้มืจำก TTA ณ ปัจจุบนัเท่ำกบัอตัรำรอ้ยละ 4.62 ต่อปี และวงเงนิกูย้มืใหม่มอีตัรำ
ดอกเบีย้ไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ดงันัน้ อตัรำดอกเบีย้ทีบ่รษิทัไดร้บัจำก TTA ต ่ำกว่ำอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืจำกธนำคำร
พำณิชยท์ัง้ประเภท MOR และ MLR ประมำณรอ้ยละ 1.025 – 2.580 ต่อปี 

จำกขอ้พจิำรณำขำ้งต้น สำมำรถสรุปแนวทำงในกำรพจิำรณำเปรยีบเทยีบอตัรำดอกเบีย้ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรได้
ดงันี้  

 
แนวทำงทีน่ ำมำพจิำรณำ 

 
อตัรำดอกเบีย้ 
ในแต่ละกรณ ี
(รอ้ยละต่อปี) 

 
อตัรำดอกเบีย้เฉลีย่

ในกำรเขำ้ท ำ
รำยกำร 

(รอ้ยละต่อปี) 

อตัรำดอกเบีย้ 
ในแต่ละกรณ ีสงู(ต ่ำ) 
กว่ำอตัรำดอกเบีย้
เฉลีย่ในกำรเขำ้ท ำ

รำยกำร 
(รอ้ยละต่อปี) 

1) อตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืของกลุ่มบรษิทั 5.75 – 7.125  4.62 1.130 – 2.505 
2) อตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มื (MOR และ MLR) จำกธนำคำรพำณชิย ์ 6.025 – 7.20 4.62 1.405 – 2.580 
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แนวทำงทีน่ ำมำพจิำรณำ 

 
อตัรำดอกเบีย้ 
ในแต่ละกรณ ี
(รอ้ยละต่อปี) 

 
อตัรำดอกเบีย้เฉลีย่

ในกำรเขำ้ท ำ
รำยกำร 

(รอ้ยละต่อปี) 

อตัรำดอกเบีย้ 
ในแต่ละกรณ ีสงู(ต ่ำ) 
กว่ำอตัรำดอกเบีย้
เฉลีย่ในกำรเขำ้ท ำ

รำยกำร 
(รอ้ยละต่อปี) 

1) อตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืของกลุ่มบรษิทั 5.75 – 7.125 5.00 0.75 – 2.125 
2) อตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มื (MOR และ MLR) จำกธนำคำรพำณชิย ์ 6.025 – 7.20 5.00 1.025 – 2.200 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระมคีวำมเหน็ว่ำ อตัรำดอกเบีย้เฉลีย่ของเงนิกูย้มืจำก TTA ในกำรท ำรำยกำรครัง้
นี้เท่ำกบัรอ้ยละ 4.62 ต่อปี และไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ส ำหรบัวงเงนิกู ้570 ลำ้นบำททีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนั และวงเงนิทีข่อ
อนุมตัใิหม่จ ำนวนไมเ่กนิ 430 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่เป็นอตัรำดอกเบีย้ทีต่ ่ำกว่ำอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืจำกธนำคำรทีบ่รษิทั
ไดร้บัอยู่ในปัจจุบนั และต ่ำกว่ำอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มือำ้งองิของ 5 ธนำคำรพำณิชยข์นำดใหญ่ (ทัง้ MOR และ MLR)  

นอกจำกนี้ โดยทัว่ไปกำรกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิจะมกีำรคิดค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ตำมระเบยีบและกฏเกณฑ์ของแต่ละ
ธนำคำร ๆ เช่น ค่ำธรรมเนียม Front-End fee ค่ำธรรมเนียม Commitment Fee หรอืค่ำธรรมเนียม Cancellation Fee เป็น
ตน้ ในขณะทีบ่รษิทัไม่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมใดๆ ในกำรใชเ้งนิกูย้มืจำก TTA ดงันัน้ ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระเหน็ว่ำ รำคำ
หรอือตัรำดอกเบีย้ทีบ่รษิทัได้รบัในกำรท ำรำยกำรในครัง้นี้ มีต้นทุนทำงกำรเงนิทีต่ ่ำกว่ำกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 
จึงเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

4.2  ความเป็นธรรมของเงื่อนไขของรายการ 

ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระไดพ้จิำรณำควำมเป็นธรรมของเงื่อนไขกำรกูย้มืเงนิจำก TTA ตำมเงื่อนไขทีบ่รษิทัไดร้บัตำมที่
ระบุในตัว๋สญัญำใชเ้งนิ โดยเงื่อนไขส ำคญัทีใ่ชใ้นกำรพจิำรณำไดแ้ก่ วงเงนิกู ้อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรกูย้มื กำรก ำหนด
ช ำระดอกเบีย้และเงนิตน้ หลกัประกนั รวมถงึค่ำธรรมเนียมต่ำงๆทีเ่กีย่วขอ้ง มรีำยละเอยีดดงันี้ 

ประเภทเงนิกู ้ : ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ เมื่อทวงถำม 

วงเงนิ : วงเงนิที ่1 จ ำนวน 475 ลำ้นบำท (วงเงนิเดมิ)  

วงเงนิที ่2 จ ำนวน 95 ลำ้นบำท (วงเงนิเดมิ) 

วงเงนิที ่3 จ ำนวนไม่เกนิ 430 ลำ้นบำท (วงเงนิใหม่) 

วงเงนิรวมสงูสดุไม่เกนิ 1,000 ลำ้นบำท 

อตัรำดอกเบีย้ : วงเงนิที ่1 อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.60 ต่อปี 

วงเงนิที ่2 อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.70 ต่อปี 

วงเงนิที ่3 อตัรำดอกเบีย้ไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี 
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ดอกเบีย้จ่ำยทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ภำยใน 1 ปี : 47.82 ลำ้นบำท (ค ำนวณจำกมลูค่ำกำรใหกู้ ้1,000 ลำ้นบำท) 

ก ำหนดกำรช ำระดอกเบีย้ : ช ำระดอกเบีย้รำยเดอืน 

ก ำหนดกำรช ำระคนืเงนิตน้ : ช ำระคนืเงนิต้นเมื่อทวงถำม โดยบรษิทัมสีทิธใินกำรช ำระคืนได้
ก่อนก ำหนดหำกมสีภำพคล่องเพยีงพอ 

หลกัประกนั : ไม่ม ี

ค่ำธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง : ไม่ม ี

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคญั : กำรเบกิถอนเงนิกูใ้นแต่ละครัง้ของวงเงนิที ่3 จ ำนวนไม่เกนิ 430 
ลำ้นบำท ขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำอนุมตัจิำก TTA เป็นครัง้ ๆ ไป
ภำยใตว้งเงนิและเงื่อนไขตำมรำยละเอยีดขำ้งตน้ 

จำกกำรพจิำรณำขอ้มูลดงักล่ำวขำ้งต้น เทยีบกบัสญัญำกูเ้งนิอื่นๆ ทีบ่รษิทัมใีนปัจจุบนั รวมถงึเงื่อนไขโดยทัว่ไปในกำรขอ
วงเงนิสนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิแลว้ ทีป่รึกษำทำงกำรเงนิอสิระเหน็ว่ำ วงเงนิที่บรษิทัจะเขำ้ท ำรำยกำรขอขยำยระยะเวลำ
กำรกูเ้งนิจำก TTA ในครัง้นี้ มเีงื่อนไขทีเ่ป็นประโยชน์แก่บรษิทั กล่ำวคอื ไม่จ ำกดัวตัถุประสงคแ์ละเงื่อนไขในกำรเบกิใช ้มี
อตัรำดอกเบีย้ทีต่ ่ำกว่ำรำคำตลำด มกีำรก ำหนดระยะเวลำในกำรช ำระคนืเงนิต้นเมื่อทวงถำม แต่ไม่จ ำกดัสทิธใินกำรด ำเนิน
ธุรกิจ เช่น กำรด ำรงสดัส่วนทำงกำรเงิน และสิทธิในกำรช ำระคืนเงินต้นในกรณีที่บริษัทมีควำมพร้อม และไม่ต้องใช้
หลกัทรพัยค์ ้ำประกนัวงเงนิ ดงันัน้ ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระเหน็ว่ำ เงื่อนไขกำรกูย้มืจำกบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้ มี
อตัรำดอกเบีย้ทีต่ ่ำกว่ำ และมเีงื่อนไขในกำรกูย้มืทีม่คีวำมยดืหยุ่นมำกกว่ำ และมไิดจ้ ำกดัสทิธขิองบรษิทัในกำรด ำเนินธุรกจิ 
รวมถงึกำรพจิำรณำเงนิกูย้มืจำกแหล่งเงนิทุนอื่นๆ จงึเป็นเง่ือนไขในการเข้าท ารายการท่ีเหมาะสม 
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5. สรปุความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ 

จำกกำรศกึษำและพจิำรณำขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรขอขยำยระยะเวลำกำรใชว้งเงนิกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัใน
ครัง้นี้ เกีย่วกบัวตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้ท ำรำยกำร ควำมสมเหตุสมผล ควำมเป็นธรรมของรำคำและเงื่อนไขของรำยกำร ที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิอสิระมคีวำมเหน็ต่อกำรเขำ้ท ำรำยกำรโดยสรุปไดด้งันี้ 

ความจ าเป็นและเหตุผล 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมจ ำนวน 929.11 ลำ้นบำท และหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้รวม 828.94 ลำ้น
บำท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 89.22 ของสนิทรพัยร์วม โดยหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ของบรษิทัสำมำรถแบง่ไดเ้ป็นเงนิกูย้มื
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 58.94 ลำ้นบำท และเป็นเงนิกูย้มืจำกบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัรวม 770.00 ลำ้นบำท มำจำกภำระ
คงคำ้งจำกตัว๋สญัญำใชเ้งนิกบั TTA จ ำนวน 570.00 ลำ้นบำท  

ทัง้นี้ รำยกำรกูย้มืเงนิจำก TTA ขำ้งตน้จะครบก ำหนดกำรใชว้งเงนิภำยในวนัที ่30 กนัยำยน 2560 ตำมมตทิีป่ระชุมวสิำมญั
ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่25 กนัยำยน 2558 รวมทัง้กำรทีบ่รษิทัอยู่ระหว่ำงกำรเตรยีมขอสนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิ
แห่งอื่นเพื่อทดแทนวงเงนิกูย้มืจ ำนวน 300.00 ลำ้นบำท ทีถู่กยกเลกิวงเงนิไปเมื่อช่วงไตรมำส 2 ปี 2560 ทีผ่่ำนมำ ซึง่หำก
บรษิทัไม่สำมำรถหำแหล่งเงนิทุนเพื่อทดแทนวงเงนิกูย้มืทัง้สองขำ้งต้นได ้จะส่งผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั
อย่ำงมนีัยส ำคญั ดงันัน้ ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระเหน็ว่ำ บรษิทัมคีวำมจ ำเป็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำรขยำยระยะเวลำกำรใช้
วงเงนิจ ำนวน 570 ลำ้นบำท ออกไป และกำรขออนุมตัวิงเงนิใหมเ่พิม่เตมิจ ำนวนไมเ่กนิ 430 ลำ้นบำท เพื่อเป็นแหล่งเงนิทุน
ทำงเลอืกใหบ้รษิทัสำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง และมแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอเพื่อใชใ้นกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั   

นอกจำกนี้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะท ำใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทั จำกกำรลดควำมเสีย่งดำ้นควำมผนัผวนของอตัรำ
ดอกเบีย้จำกกำรไดร้บัอตัรำดอกเบีย้คงที ่และมภีำระหรอืค่ำใชจ้่ำยทีต่ ่ำกว่ำกำรระดมทุนดว้ยวธิอีื่น  

ความเป็นธรรมของราคาและเงือ่นไขในการท ารายการ 

อตัรำดอกเบีย้ทีบ่รษิทัไดร้บัจำกกำรท ำรำยกำรกูย้มืเงนิกบั TTA อยู่ทีเ่ฉลีย่รอ้ยละ 4.62 ต่อปี ส ำหรบัตัว๋สญัญำใชเ้งนิรวม 
570 ลำ้นบำท และไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ส ำหรบัวงเงนิกูย้มืใหม่จ ำนวนไม่เกนิ 430 ลำ้นบำท ทัง้นี้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
อตัรำดอกเบี้ยที่บริษัทได้รบัจำกสถำบนักำรเงินอื่นในปัจจุบนั หรืออตัรำดอกเบี้ยตำมรำคำตลำด  รวมทัง้ไม่ต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งกบักำรกู้เงนิ ท ำให้กำรกู้ยมืจำก TTA มตี้นทุนทำงกำรเงนิที่ต ่ำกว่ำกำรกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิ
โดยทัว่ไป นอกจำกนี้ ยงัมเีงื่อนไขกำรกูเ้งนิทีผ่่อนปรนกว่ำกำรกูเ้งนิโดยทัว่ไปจำกสถำบนักำรเงนิ เช่น ไม่ตอ้งใชห้ลกัทรพัย์
ค ้ำประกนัวงเงนิกู ้ไม่ตอ้งด ำรงสดัสว่นทีส่ ำคญัทำงกำรเงนิ และไม่จ ำกดัสทิธใินกำรจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ อกี
ทัง้กำรกู้เงนิจำก TTA ดงักล่ำว ยงัมไิด้จ ำกดัสทิธบิรษิัทในกำรพจิำรณำใช้แหล่งเงินกู้อื่นๆ ที่มอีตัรำดอกเบี้ย และ/หรือ 
เงื่อนไขกำรกูย้มืทีเ่หมำะสมกว่ำกำรกูย้มืจำก TTA 

อย่ำงไรกต็ำม กำรเขำ้ท ำรำยกำรครัง้นี้มขีอ้ดอ้ยและควำมเสีย่งที่ผูถ้อืหุน้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ 
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• ควำมเสีย่งจำกเงื่อนไขกำรช ำระคนืเมื่อทวงถำม ซึง่หำก TTA ในฐำนะผูใ้หกู้ ้ก ำหนดใหบ้รษิทัตอ้งช ำระคนืเงนิกูย้มืใน
ขณะที่บริษัทยงัไม่สำมำรถหำแหล่งเงินทุนทดแทนได้ จะส่งผลต่อสภำพคล่อง  และอำจเกิดควำมเสยีหำยในกำร
ประกอบธุรกจิของบรษิทั 

• ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิเจำ้หนี้รำยใหญ่ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั  โดยในปัจจุบนั บรษิัทมยีอดภำระคงคำ้งเงนิ
กูย้มืจำก TTA รวม 570 ลำ้นบำท และในกรณีทีบ่รษิทักูย้มืเงนิเพิม่เตมิจำก TTA ทัง้หมดจ ำนวน 430 ลำ้นบำท จะท ำ
ใหม้ยีอดวงเงนิกูย้มืจำก TTA สงูถงึ 1,000 ลำ้นบำท ซึง่จะส่งผลใหส้ดัส่วนเงนิกูย้มืจำกบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัมสีดัสว่น
สงูกว่ำรอ้ยละ 90 ของหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ของบรษิทั (พจิำรณำจำกกำรประมำณกำรฐำนะทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่30 
มถุินำยน 2560 โดยไม่รวมผลด ำเนินกำรทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต) 

• วงเงนิทีไ่ดร้บัไม่ตรงกบัประเภทวงเงนิเดมิทีถู่กยกเลกิไป เน่ืองจำกวงเงนิเดมิทีถู่กยกเลกิไปเป็นวงเงนิ Trade finance 
ประเภท วงเงนิเปิด L/C, T/R เป็นหลกั ซึง่ใชส้ ำหรบักำรสัง่ซือ้สนิคำ้วตัถุดบิจำกต่ำงประเทศ ในขณะทีว่งเงนิทีไ่ดร้บั
จำก TTA ในครัง้นี้ไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรใชเ้งนิดงักล่ำวได ้

• ควำมเสีย่งจำกกำรขออนุมตัเิงนิกูว้งเงนิใหม่ในแต่ละครัง้ขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำของ TTA เป็นหลกั ดงันัน้ ในกรณีที่ 
TTA พจิำรณำไม่อนุมตั ิอำจสง่ผลใหบ้รษิทัตอ้งหำแหล่งเงนิทุนอื่นเพื่อใชแ้ทน 

• นอกจำกนี้ กำรที่บรษิทัท ำกำรกูย้มืเงนิจำกบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ในอตัรำดอกเบีย้ทีต่ ่ำกว่ำรำคำตลำด และมเีงื่อนไขที่
ผ่อนปรนกว่ำ จะท ำใหบ้รษิทัมตี้นทุนทำงกำรเงนิทีต่ ่ำกว่ำกำรกู้ยมืเงนิจำกบุคคลภำยนอก ส่งผลใหผ้ลประกอบกำร
ของบรษิทัไม่สะทอ้นควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนทีแ่ทจ้รงิ 

จำกเหตุผลดงักล่ำวข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวจะเป็น
ประโยชน์กบับริษัท ผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมติัการเข้าท ารายการรบัความช่วยเหลือทางการเงินจาก TTA ซ่ึงเป็น
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้น้ี อย่ำงไรกต็ำม กำรพจิำรณำอนุมตัหิรอืไม่อนุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำร ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้
ถอืหุน้ของบรษิทั โดยผูถ้อืหุน้สำมำรถศกึษำขอ้มูลในเอกสำรต่ำงๆทีแ่นบมำพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ดว้ยควำม
ระมดัระวงัเพื่อใชป้ระกอบกำรพจิำรณำตดัสนิใจลงคะแนนเสยีง 
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เอกสารแนบ: ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิ์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ประวติัความเป็นมาและพฒันาการทีส่ าคญั 

บรษิทัก่อตัง้โดยบรษิทั ยูนิคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมคีลัส ์จ ำกดั (มหำชน) (UGP) และนำยสมบูรณ์ สริไิพบูลยพ์งศ ์ซึง่ถอืหุน้
รอ้ยละ 51 และ 49 ตำมล ำดบั ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่17 มนีำคม พ.ศ.2537 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ตน้ 1       ลำ้น
บำท โดยเริ่มต้นประกอบธุรกิจกำรน ำเข้ำถ่ำนหินคุณภำพดีจำกต่ำงประเทศ และจัดจ ำหน่ำยถ่ำนหินให้กับโรงงำน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ภำยในประเทศ 

บรษิทัด ำเนินธุรกจิน ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยถ่ำนหนิเพื่อรองรบักำรขยำยตวัของกำรใชถ่้ำนหนิส ำหรบัโรงงำนอุตสำหกรรมทีใ่ช้
ถ่ำนหนิในกำรผลติไอน ้ำและควำมร้อน ที่มกีำรใชถ่้ำนหนิเพิม่มำกขึน้เพรำะกำรใชถ่้ำนหนิเป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติไอน ้ำ
หรอืควำมรอ้น มรีำคำถูกกว่ำเมื่อเทยีบกบัเชือ้เพลงิชนิดอื่น เช่น น ้ำมนัเตำ , LPG และก๊ำซธรรมชำต ิเป็นตน้  

พฒันำกำรทีส่ ำคญั 

2547 บรษิทัเขำ้จดทะเบยีนซือ้ขำยวนัแรกในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ วนัที ่16 กรกฎำคม 2547 

2550  ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั มมีตใิหเ้ปลีย่นมลูค่ำทีต่รำไวจ้ำกหุน้ละ 1.00 บำท เป็น 0.50 บำท 
และเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 70 ลำ้นบำทเป็น 105 ลำ้นบำท โดยออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 70 ลำ้น
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธทิีใ่หก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ
จ ำนวน 70 ลำ้นหุน้ 

2552 

 
 บรษิัท อะธนี โฮลดิ้งส ์จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ำกดั (มหำชน) 

(“TTA”) ถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 99.99 ไดเ้ขำ้ท ำรำยกำรซือ้หุน้และใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นของบรษิทั
จำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่สองรำย คือ นำยไพบูลย์ เฉลิมทรพัยำกร และนำยชยัวฒัน์ เครือชะเอม ใน
จ ำนวน 52,858,520 หุน้ และ 20,790,646 หุน้ตำมล ำดบั คดิเป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้รอ้ยละ 48.46 ของ
ทุนช ำระแลว้ของบรษิทัในรำคำ 23 บำทต่อหุน้ และซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ จำกนำยชยัวฒัน์     เครอื
ชะเอม จ ำนวน 3,222,100 หน่วย คดิเป็นร้อยละ 5.55 ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธคิงเหลอืของ
บรษิทัในรำคำ 14.6579 บำทต่อหน่วย สง่ผลใหบ้รษิทั TTA เป็นผูถ้อืใหญ่ของบรษิทั  

 บรษิทัอะธนี โฮลดิง้ส ์จ ำกดั ไดท้ ำกำรเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์สรจ็สิน้ในเดอืนธนัวำคม 2552 โดยถอืหุน้
ทัง้หมดจ ำนวน 136,083,041 หุน้ หรอืรอ้ยละ 89.55 ของหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด และใบส ำคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้จ ำนวน 56,453,219 หน่วย หรอืรอ้ยละ 37.41 ของหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

2556  บรษิทัไดเ้ขำ้ท ำรำยกำรเกีย่วโยงประเภทกำรรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงนิจำกบุคคลทีม่คีวำมเกีย่ว
โยงกนั กบับรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน) (“TTA”)  เป็นจ ำนวนเงนิ 350 ลำ้นบำท 

2557  บรษิัทแก้ไขขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที่ 44 เรื่อง รอบปีบญัชขีองบรษิทั จำกเดมิ “ขอ้ 44 รอบปีบญัชขีอง
บรษิทัเริม่ต้นในวนัที ่1 ตุลำคมและสิน้สุดลงในวนัที ่30 กนัยำยน ของทุกปี” แกไ้ขใหม่เป็น “ขอ้ 44 
รอบปีบญัชขีองบรษิทัเริม่ตน้ในวนัที ่1 มกรำคมและสิน้สดุลงในวนัที ่31 ธนัวำคม ของทุกปี” 
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2558  บรษิทัเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ดำ้นกำรรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิจำก บรษิทั โทรเีซนไทย 
เอเยนต์ซสี ์จ ำกดั (มหำชน) (“TTA”) เดอืนม.ค. จ ำนวน 125 ลำ้นบำท และเดอืน ก.ค. จ ำนวน 345 
ลำ้นบำท รวมวงเงนิทีไ่ดร้บัควำมช่วยเหลอืจำก TTA เป็นจ ำนวน 820 ลำ้นบำท   

2559  บรษิทัออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ (Right Offering) โดยออกหุน้
สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 358,059,483 หุน้ ท ำใหบ้รษิทัมหีุน้สำมญัรวมจ ำนวน 511,513,547 หุน้ และ มี
ทุนจดทะเบยีนใหม่เป็นจ ำนวน  255,756,773.50  บำท 

 ทีป่ระชุมสำมญัประจ ำปี 2559 เมื่อวนัที ่26 เมษำยน 2559 มมีตอินุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
จำกเดิม 255,756,773.50 บำท เหลือ 251,692,219 บำท ท ำให้บริษัทมีหุ้นสำมัญรวมจ ำนวน 
503,384,438 หุน้  

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัประกอบธุรกจิกำรน ำเขำ้ถ่ำนหนิคุณภำพด ีเกรดบทิูมนิัส และ ซบับทิูมนิัสเป็นหลกั ซึง่มคี่ำพลงังำนควำมรอ้นปำน
กลำง และมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อย โดยน ำเขำ้จำกประเทศอนิโดนีเซยีเพื่อจดัจ ำหน่ำยใหก้บัโรงงำนอุตสำหกรรมทัง้
ขนำดกลำง ขนำดใหญ่ และขนำดเล็ก โดยเฉพำะโรงงำนอุตสำหกรรมในจงัหวดักรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจงัหวดั
ใกลเ้คยีง มอีุตสำหกรรมทีเ่ป็นลกูคำ้เป้ำหมำยหลกัคอื อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม อุตสำหกรรมกระดำษ อุตสำหกรรม
ปนูซเีมนต ์และอุตสำหกรรมสิง่ทอ โดยบรษิทัจะน ำถ่ำนหนิดงักล่ำวมำท ำกำรคดัเลอืกและปรบัปรุงคุณภำพเพื่อใหถ่้ำนหนิมี
คุณภำพตรงกบัคุณสมบตัเิชงิวศิวกรรมของหมอ้ไอน ้ำของแต่ละโรงงำนอุตสำหกรรม นอกจำกนี้บรษิทัยงัเขำ้ร่วมประมลูขำย
ถ่ำนหนิใหก้บับรษิทัเอกชนในอุตสำหกรรมปนูซเีมนต ์และอุตสำหกรรมผลติไฟฟ้ำทีม่กีำรประมลูจดัซือ้ถ่ำนหนิอกีดว้ย 

ปัจจุบนับรษิทัถอืหุน้ ในบรษิทัย่อยทัง้ 4 บรษิทั โดยมรีำยละเอยีดโครงสรำ้งกลุ่มดงันี้ 
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บรษิทั ยูเอม็เอส ดสิทรบิวิชัน่ จ ำกดั  (เดมิชื่อบรษิทั ยูเอม็เอส ลอจสิตกิส ์แมนเนจเมนท ์จ ำกดั)   ด ำเนินธุรกจิ (1) น ำเขำ้
และจดัจ ำหน่ำยปุ๋ ย และ (2) ใหบ้รกิำรดำ้น logistics ใหก้บักลุ่มบรษิทัและลกูคำ้ภำยนอก 

บรษิทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร ์จ ำกดั  ด ำเนินธุรกจิดำ้นกำรขนสง่และขนถ่ำยทำงน ้ำ ขนำดระวำงประมำณ 2,000 – 2,300 ตนั  

บรษิทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั   ด ำเนินธุรกจิน ำเขำ้และสง่ออกเชือ้เพลงิชวีมวล และใหบ้รกิำรกำรขนสง่และขน
ถ่ำยทำงบกโดยรถบรรทุก 

บรษิทั ยเูอม็เอส พอรต์ เซอรว์สิเซส จ ำกดั    ด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรท่ำเทยีบเรอื และบรกิำรโกรกสนิคำ้ ทีอ่ ำเภอนครหลวง 
จงัหวดัอยุธยำ  

โครงสรา้งรายได้ 
     (ล้านบาท) 
ประเภทของรายได ้ 2557 2557 2558 2559 2560 
 ตค 56-กย 57 กย 57-ธค 57 มค 58-ธค 58 มค 59-ธค 59 มค 60-มิย 60 
รายได้จากการขาย 1,005.97 104.10 532.03 433.03 321.92 

รายได้บริการ 32.50 8.42 45.48 50.03 18.34 

รายได้อ่ืน 2.95 0.53 7.70 2.99 5.49 

รวม 1,041.42 113.05 585.21 486.05 345.75 
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ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

บรษิัทเน้นกำรน ำเขำ้ถ่ำนหนิประเภทบทิูมนิัสและซบับทิูมนิัส เนื่องจำกเป็นถ่ำนหนิทีม่คีุณภำพด ีมคี่ำควำมร้อนในระดบั
ปำนกลำง มคี่ำควำมชืน้และปรมิำณเถ้ำในระดบัทีเ่หมำะสม โดยเฉพำะอย่ำงยิง่มปีรมิำณก ำมะถนัทีต่ ่ำเมื่อเทยีบกบัน ้ำมนั
เตำ ท ำใหม้มีลภำวะกบัสิง่แวดลอ้มน้อยมำก 

ขัน้ตอนในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั เริม่จำกน ำเขำ้ถ่ำนหนิจำกประเทศอนิโดนีเซยีและจ ำหน่ำยใหก้บัโรงงำนอุตสำหกรรม
ต่ำงๆ ส ำหรบัโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่และโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำง บรษิทัสำมำรถจดัส่งถ่ำนหนิใหลู้กคำ้ได้
ทนัที โดยไม่ต้องน ำมำพกัที่คลงัสนิค้ำของบริษัท แต่ส ำหรบัลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงบำงรำยและโรงงำน
อุตสำหกรรมขนำดเลก็ตอ้งกำรถ่ำนหนิทีผ่่ำนกระบวนกำรคดัเลอืก ปรบัปรุงคุณภำพและกำรคดัขนำด โดยในกำรน ำเขำ้ถ่ำน
หนิแต่ละครัง้ประมำณ 50,000 ตนั ต่อกำรจดัซื้อ ซึ่งจะมถ่ีำนหนิที่มคีุณสมบตัิแตกต่ำงกนัในด้ำนค่ำควำมร้อน ควำมชืน้ 
ปรมิำณขีเ้ถ้ำ และปรมิำณก ำมะถนั ซึง่บรษิทัจ ำเป็นต้องท ำกำรคดัเลอืกคุณภำพถ่ำนหนิก่อน หลงัจำกนัน้บรษิทัจงึน ำถ่ำน
หินมำผสมกนัตำมสูตรเฉพำะของบรษิัทเพื่อให้ได้คุณสมบตัิตำมที่ลูกค้ำต้องกำร และบริษัทจะท ำกำรคดัขนำดถ่ำนหนิ
เพื่อใหม้คีุณภำพทีเ่หมำะสมส ำหรบัหมอ้ไอน ้ำของโรงงำนอุตสำหกรรมทีล่กูคำ้ตอ้งกำรเพื่อใหก้ำรเผำผลำญเชือ้เพลงิเป็นไป
อย่ำงสมบูรณ์มำกทีสุ่ด และบรษิทัจะใหบ้รกิำรจดัส่งสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้ โดยจดัส่งทุกวนัเพื่ อควำมสะดวกในกำรใชง้ำนของ
ลูกคำ้ และยงัเป็นกำรช่วยลดจ ำนวนถ่ำนหนิทีจ่ะตอ้งเกบ็ในโกดงัเกบ็ถ่ำนหนิของลูกคำ้อกีดว้ย เนื่องจำกลูกคำ้บำงรำยไม่มี
สถำนทีเ่พยีงพอในกำรเกบ็ถ่ำนหนิ 

ลกัษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บรษิทัจ ำหน่ำยถ่ำนหนิใหแ้ก่โรงงำนอุตสำหกรรมในประเทศ โดยแบ่งเป็นโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ขนำดกลำงและ
ขนำดเล็ก อย่ำงไรก็ดี บริษัทมีนโยบำยในกำรขยำยฐำนลูกค้ำไปยงัอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล็กให้มำกขึ้น 
เนื่องจำกกลุ่มโรงงำนเหล่ำนี้ไม่ไดเ้ป็นเป้ำหมำยของผูจ้ดัจ ำหน่ำยถ่ำนหนิรำยใหญ่ในประเทศ จงึช่วยลดกำรแขง่ขนัในดำ้น
รำคำกบัผู้จดัจ ำหน่ำยถ่ำนหนิรำยใหญ่ ปัจจุบนับริษัทมีกลุ่มลูกค้ำที่เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดเล็กและขนำดกลำง
ประมำณ 100 รำย และกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ประมำณ 10 รำย โดยมีฐำนลูกค้ำอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรม
ปนูซเีมนต ์โรงกระดำษขนำดใหญ่ และโรงผลติไฟฟ้ำเป็นหลกั 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัทอยู่ในอุตสำหกรรมที่ต้องใช้พลังงำนควำมร้อนผลิตไอน ้ำในกระบวนกำรผลิต ได้แก่ 
อุตสำหกรรมอำหำร อุตสำหกรรมกระดำษ อุตสำหกรรมถุงมอืยำง และอุตสำหกรรมสิง่ทอ เป็นตน้ ซึง่ในปัจจุบนัสว่นใหญ่ใช้
พลงังำนควำมรอ้นจำกน ้ำมนัเตำ บรษิทัจงึมนีโยบำยทีจ่ะน ำเสนอทำงเลอืกใหก้บัลูกคำ้กลุ่มนี้ใหห้นัมำใชพ้ลงังำนจำกถ่ำน
หนิทดแทนน ้ำมนัเตำเพื่อใหม้ตีน้ทุนพลงังำนทีต่ ่ำลง 

ภาวะการแข่งขนัและแนวโน้มอตุสาหกรรม  

กำรจ ำหน่ำยถ่ำนหนิใหก้บัโรงงำนอุตสำหกรรมในประเทศไทยเป็นธุรกจิทีม่ีผู้ประกอบกำรประมำณ 20 รำย โดยบรษิทัมี
คู่แข่งทำงกำรคำ้ทีส่ ำคญัไดแ้ก่ บรษิทั บำ้นปู จ ำกดั (มหำชน) , บรษิทั ลำนนำรซีอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน), บรษิทั เอเชยี 
กรนี เอนเนอจ ีจ ำกดั (มหำชน), บรษิทั เอน็เนอรย์ี ่เอริธ์ จ ำกดั (มหำชน), บรษิทั ซงิ เฮง เสง็ จ ำกดั, บรษิทั อสีเทริน์ เพริล์ 
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จ ำกดั, บรษิทั ฟิโก ้เมทเทลิส ์แอนด ์ไมเนอรร์อลส ์จ ำกดั, บรษิทั ฟีนิคซ โกลบอล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั, และ บรษิทั ทซีซี ี
เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั เป็นตน้ 

ถ่ำนหินถือเป็นแหล่งพลงังำนที่มคีวำมส ำคญัในกำรพฒันำอุตสำหกรรม เพรำะถ่ำนหนิเป็นพลงังำนที่รำคำต ่ำกว่ำก๊ ำซ
ธรรมชำตแิละน ้ำมนัเตำโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในประเทศที่มอีตัรำกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิสงู เช่น ประเทศ ในแถบเอเชยี 
รวมถงึประเทศไทย 

แนวโน้มก ำลงัผลติถ่ำนหนิทัว่โลก ในอกี 10 ปีขำ้งหน้ำคำดว่ำจะเพิม่สงูถงึ 1 พนัลำ้นตนั โดยจะมำจำกกำรเพิม่ก ำลงักำร
ผลติในทวปีเอเชยีและเชือ้เพลงิถ่ำนหนิยงัเป็นตวัขบัเคลื่อนพลงังำนในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดยคำดว่ำสดัสว่น
กำรใช้ในภำพรวมจะเพิม่จำก 46% ในปัจจุบนั เป็น 60% และสดัส่วนกำรใช้ถ่ำนหนิผลติไฟฟ้ำจะเพิม่ขึน้จำก 32% เป็น 
50% ภำยในปี 2583 นอกจำกนี้ ในปี 2559 รฐับำลญี่ปุ่ นไดป้ระกำศสรำ้งโรงงำนผลติไฟฟ้ำจำกถ่ำนหนิเพิม่ขึน้อกี 43 โรง
ในช่วงเวลำ 12 ปีขำ้งหน้ำ เพื่อทดแทนโรงงำนผลติไฟฟ้ำจำกนิวเคลยีร์ 

ส ำหรบัสถำนกำรณ์เชือ้เพลงิถ่ำนหนิในประเทศไทย ยงัคงเป็นหนึ่งในทำงเลอืกกำรกระจำยแหล่งเชือ้เพลงิเพื่อผลติไฟฟ้ำ
ตำมแผนพฒันำก ำลงัผลติไฟฟ้ำระยะยำว ปี 58-79 (PDP 2015) เนื่องจำกนโยบำยส ำคญัของกระทรวงพลงังำนทีจ่ะต้อง
สรำ้งควำมสมดุลของเชือ้เพลงิผลติไฟฟ้ำ โดยควำมตอ้งกำรเชือ้เพลงิถ่ำนหนิ จะเพิม่ขึน้ 20-25% ภำยในปี 2579 ตำมแผน 
PDP เพื่อสรำ้งควำมมัน่คงดำ้นพลงังำน และลดควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พำพลงังำนใดพลงังำนหนึ่งมำกเกนิไป โดยจะเป็นกำร
ใช้เทคโนโลยถ่ีำนหนิสะอำดในปัจจุบนั ซึ่งกระทรวงพลงังำนเชื่อมัน่ว่ำจะสำมำรถลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและควำม
เป็นอยู่ของชุมชนในพืน้ทีก่่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำได ้

การใช้ถ่านหินและลิกไนตใ์นประเทศไทย      

ในปี 2559 ปรมิำณกำรใชถ่้ำนหนิและลกิไนต์รวมประมำณ 38.71 ล้ำนตนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 4.5 เมื่อเทยีบกบัปี 2558 ซึ่งมี
ปรมิำณกำรใชร้วมประมำณ 37.03 ลำ้นตนั กำรใชล้กิไนต ์ในปี 2559 ประมำณ 16.94 ลำ้นตนั แบ่งเป็นภำคกำรผลติไฟฟ้ำ
ของ กฟผ.จ ำนวน 16.40 ล้ำนตัน และอีก 0.54 ล้ำนตัน น ำไปใช้ในภำค อุตสำหกรรมต่ำงๆ ได้แก่ กำรผลิตปูนซเีมนต์ 
กระดำษ อำหำร เป็นตน้ ในขณะทีก่ำรใชถ่้ำนหนิน ำเขำ้ในปี 2559 ประมำณ 21.77 ลำ้นตนั ลดลงรอ้ยละ 0.7 เมื่อเทยีบกบัปี 
2558 เป็นกำรใช้ในอุตสำหกรรมจ ำนวน 13.408 ล้ำนตัน ที่เหลืออีกประมำณ 8.36 ล้ำนตันใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลติ
กระแสไฟฟ้ำของ SPP และ IPP 

การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

บรษิทัมกีระบวนกำรในกำรจดัหำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรตำมขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1. บรษิทัน ำเขำ้ถ่ำนหนิจำกประเทศอนิโดนีเซยี ซึง่เป็นแหล่งผลติถ่ำนหนิทีใ่หญ่ตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก  โดยท ำกำร
คดัเลอืกเหมอืงถ่ำนหนิที่มคีุณภำพดทีี่ใหค้่ำควำมร้อนสูง มคี่ำควำมชืน้ต ่ำ มปีรมิำณขีเ้ถ้ำและปรมิำณก ำมะถนัต ่ำเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัควำมต้องกำรของลูกค้ำและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้ถ่ำนหนิทีป่ระเทศอนิโดนีเซยียงัมปีรมิำณถ่ำนหนิ
จ ำนวนมำกเมื่อเทยีบกบัแหล่งอื่นในต่ำงประเทศ และประหยดัค่ำขนส่ง เนื่องจำกสำมำรถขนส่งโดยทำงเรอืได้ประมำณ 
50,000 ตนั  
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2. เรอืเดนิทะเลจำกประเทศอนิโดนีเซยีจะเขำ้มำจอดท่ำทีเ่กำะสชีงั อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุรจีำกนัน้จะท ำกำรขนถ่ำย
ถ่ำนหนิลงเรอืโป๊ะอกีทอดหนึ่งซึง่เรอืโป๊ะนี้สำมำรถขนถ่ำยถ่ำนหนิได้ครัง้ละ 2,000 - 2,500 ตนัต่อล ำ โดยเดนิทำงมำขึน้ที่
ท่ำเทยีบเรอืจงัหวดัพระนครศรอียุธยำ 
3. บรษิทัสำมำรถจดัสง่ถ่ำนหนิโดยตรงใหก้บัลกูคำ้ไดท้นัททีัง้โดยทำงเรอืหรอืทำงรถบรรทุก และในกรณีทีบ่รษิทัตอ้งกำร
ขนย้ำยถ่ำนหนิเขำ้คลงัสนิคำ้สำมำรถเกบ็ในพื้นทีโ่รงงำนของบรษิทั จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ เพื่อคดัเลอืกและปรบัปรุง
คุณภำพ แลว้จงึสง่ถ่ำนหนิใหก้บัลกูคำ้โดยรถบรรทุก  
4. บรษิทัมนีโยบำยในกำรเกบ็สนิคำ้คงคลงัในระดบัทีเ่หมำะสม เพื่อใหส้ำมำรถสง่สนิคำ้ไดท้นักบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้  
5. ระยะเวลำตัง้แต่กำรสัง่ซือ้ถ่ำนหนิจำกประเทศอนิโดนีเซยีจนกระทัง่ขนสง่ถ่ำนหนิเขำ้เกบ็คลงัสนิคำ้ใชเ้วลำประมำณ 45 วนั 
จำกขอ้มูลในอดตีพบว่ำรำคำถ่ำนหนิมกีำรเปลี่ยนแปลงตำมรำคำตลำดโลก โดยบรษิัทมนีโยบำยจดัหำถ่ำนหนิจำกผูจ้ดั
จ ำหน่ำยหลำยรำยเพื่อส ำรองปรมิำณถ่ำนหนิใหเ้หมำะสมกบักำรขยำยตวัทำงธุรกจิของบรษิทัและถ่วงดุลอ ำนำจกำรต่อรอง
รำคำสนิคำ้กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำย หลำยรำย ซึง่เป็นกำรกระจำยควำมเสีย่งในกำรจดัซือ้ถ่ำนหนิ 

นอกจำกปัจจยัดำ้นรำคำแลว้ ควำมน่ำเชื่อถอืและไวว้ำงใจในแหล่งทีม่ำของถ่ำนหนิเป็นอกีปัจจยัหนึ่งทีบ่รษิทัใหค้วำมส ำคญั
ทัง้ในด้ำนคุณภำพถ่ำนหนิ ก ำลงักำรผลติ ระบบขนส่งถ่ำนหนิมำยงัท่ำเรอืและชื่อเสยีงของผูจ้ดัจ ำหน่ำยถ่ำนหนิ เป็นต้น  
และดว้ยควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัคู่คำ้เป็นระยะเวลำยำวนำน ท ำใหบ้รษิทัมัน่ใจว่ำจะไดร้บักำรสง่มอบถ่ำนหนิคุณภำพดจีำกคู่คำ้
ตำมสญัญำอย่ำงต่อเนื่อง 

บริษัทมนีโยบำยจดัหำถ่ำนหนิที่มคีุณภำพดีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  ตรงกบัควำมต้องกำรลูกค้ำ มีขบวนกำรตรวจสอบ
ควบคุมคุณภำพถ่ำนหนิ ตัง้แต่ซือ้จำกผูจ้ ำหน่ำย เหมอืง กำรขนส่ง และกำรผลติสนิคำ้ส ำเรจ็รูป จนส่งถงึลูกคำ้ เพื่อสร้ำง
ควำมมัน่ใจและพึง่พอใจของลกูคำ้ 

โครงสรา้งการถือหุ้น 

บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนและทุนช ำระแลว้เท่ำกบั 251,692,219.00 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 503,384,438 หุน้ มลู
ค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท โดยมรีำยชื่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ณ วนัที ่15 มนีำคม 2560 ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุ้น รอ้ยละ 

1 บรษิทั อะธนี โฮลดิง้ส ์จ ำกดั* 453,610,136 90.11 

2 นำยประยุทธ มหำกจิศริ ิ 6,558,900 1.30 

3 น.ส.อ ำพร ศรโีพธิท์อง 2,798,966 0.56 

4 นำยณฐัพฒัน์ รงัสรรค ์ 2,095,600 0.42 

5 นำยสธุ ีลิม่อตบิลูย ์ 1,766,666 0.35 

6 น.ส.อรณิชำ สวุฒันพมิพ ์ 1,000,000 0.20 

7 นำงรชัดำ ฉนัทวรำงค ์ 891,066 0.18 

8 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 773,981 0.15 
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ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุ้น รอ้ยละ 

9 นำยบญัญตั ิวฒุเิศรษฐไพบลูย ์ 700,000 0.14 

10 นำยนิธชั สมุติร 666,666 0.13 

รวม 470,861,981 93.54 

ผูถ้อืหุน้รำยอื่น 32,522,457 6.46 

รวมทัง้หมด 503,384,438 100.00 

*TTA ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ในบรษิทั อะธนี โฮลดิง้ส ์จ ำกดั 

คณะกรรมการของบริษทั 

ณ วนัที ่7 กนัยำยน 2560 คณะกรรมกำรของบรษิทั ประกอบดว้ย 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

นำยเฉลมิชยั มหำกจิศริ ิ รองประธำนกรรมกำร 

นำยธรีพล ค ำผำ กรรมกำร / รกัษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิ 

นำยโดม ลิว่ลมวบิลูย ์ กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

นำยธรำธร วงศป์ระศำสตร ์  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรอสิระ 

นำยเอกวจัน์ อมรววิฒัน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 

นำยสชุำต ิธรรมำพทิกัษ์กุล ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอสิระ 

พล.ต.ท. ค ำรบ ปัญญำแกว้ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ  

 

ผูบ้ริหารของบริษทั 

ณ วนัที ่7 กนัยำยน 2560 คณะผูบ้รหิำรของบรษิทั ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง 

1 นำยธรีพล ค ำผำ รกัษำกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิ 

2 นำยกจิตศิกัดิ ์ไทยก ำเนิด ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุสสำยงำนปฎบิตักิำรธุรกจิ 

3 นำงสำวนวลจนัทร ์วศนิำนุรกัษ ์ ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุสสำยงำนกำรเงนิ 
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ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) 30 ก.ย. 2557 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560  

สินทรพัย ์      

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 111.97 90.05 88.04 79.75 102.59 

เงนิลงทุนระยะสัน้ - - - 40.01 - 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 60.59 66.84 60.28 65.69 116.67 

ลกูหนี้อื่นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 0.01 - 

สนิคำ้คงเหลอื 307.97 275.97 28.48 133.00 89.32 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 1.12 1.00 0.40 8.04 0.27 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 481.65 433.86 177.20 326.50 308.85 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - -  

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 805.22 791.27 663.98 633.17 616.66 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 5.52 5.21 3.96 3.24 2.91 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 4.22 4.21 0.49 4.79 0.69 

รวมสินทรพัย ์ 1,296.62 1,234.55 845.63 967.70 929.11 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 284.04 253.95 156.73 167.59 58.94 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 72.88 103.67 21.13 107.16 12.54 

เจำ้หนี้อื่นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1.63 1.87 2.43 2.41 2.66 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 350.00 350.00 575.00 570.00 770.00 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

365.28 326.30 263.98 - - 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 

0.94 0.95 0.58 - - 

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 9.47 7.39 6.55 8.09 3.47 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 0.81 0.86 1.76 2.64 2.44 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,085.05 1,045.00 1,028.15 857.90 850.05 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) 30 ก.ย. 2557 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560  

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 0.83 0.58 - - - 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 3.03 3.36 2.08 1.05 1.36 

รวมหน้ีสิน 1,088.91 1,048.94 1,030.22 858.95 851.41 

ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ 76.73 76.73 76.73 251.69 251.69 

ส่วนเกนิทุน 241.39 241.39 241.39 416.36 416.36 

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม      

- จดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 

- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขำดทุนสะสม) (120.90) (143.01) (513.21) (569.80) (600.85) 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 207.71 185.61 (184.59) 108.75 77.70 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม - - - - - 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 207.71 185.61 (184.59) 108.75 77.70 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,296.62 1,234.55 845.63 967.70 929.11 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ต.ค.56 - 

ก.ย.57 

ต.ค.-ธ.ค. 

2557 

ม.ค.-ธ.ค. 

2558 

ม.ค.-ธ.ค. 

2559 

ม.ค.-มิ.ย. 

2559 

ม.ค.-มิ.ย. 

2560 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,005.97 104.10 532.03 433.03 171.98 321.92 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 32.50 8.42 45.48 50.03 27.78 18.34 

ตน้ทุนขำย (794.77) (76.81) (656.02) (370.16) (139.48) (294.96) 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (10.15) (2.14) (23.74) (33.82) (18.36) (11.39) 

ก าไรขัน้ต้น 233.55 33.57 (102.25) 79.08 41.92 33.90 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (141.90) (12.79) (47.38) (38.30) (17.11) (21.68) 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (156.81) (27.98) (100.14) (62.79) (34.80) (29.47) 

ก าไรจากการด าเนินงาน (65.16) (7.20) (249.77) (22.01) (9.99) (17.25) 

ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นสุทธ ิ (5.88) (1.06) (2.88) - - - 

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ 

- - (70.88) - - - 

รำยไดอ้ื่น 2.95 0.53 7.70 2.99 2.20 5.49 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้ 

(68.09) (7.73) (315.83) (19.02) (7.79) (11.75) 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (69.20) (14.37) (55.38) (38.60) (21.42) (17.21) 

ภำษเีงนิได ้ - - (0.02) (0.01) - (2.09) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด/ปี (137.29) (22.10) (371.23) (57.62) (29.21) (31.05) 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส ำหรบังวด/ปี - - 1.03 1.04 - - 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบังวด/ปี (137.29) (22.10) (370.20) (56.59) (29.21) (31.05) 
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อตัราส่วนทางการเงิน 

รายการ 30 ก.ย. 2557 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560  

อตัราส่วนสภาพคล่อง      

อตัรำสว่นสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.44 0.42 0.17 0.38 0.36 

อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็ (เท่ำ) 0.16 0.15 0.15 0.16 0.24 

อตัรำสว่นสภำพคล่องกระแสเงนิสด (เท่ำ) 0.53 0.23 (0.02) (0.01) (0.21) 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้กำรคำ้ (เท่ำ) 4.00 6.71 8.32 7.78 8.50 

ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 90 54 43 46 42 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื (เท่ำ) 1.21 0.76 1.22 1.11 2.73 

ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ (วนั) 298 476 296 373 132 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หนี้ (เท่ำ) 8.37 4.80 14.14 7.42 11.26 

ระยะเวลำช ำระหนี้ (วนั) 43 75 25 49 32 

วงจรเงนิสด (วนั) 

 

345 454 314 322 142 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ต.ค.56-
ก.ย.57 

ต.ค.-ธ.ค. 

2557 

ม.ค.-ธ.ค. 

2558 

ม.ค.-ธ.ค. 

2559 

ม.ค.-มิ.ย. 

2559 

ม.ค.-มิ.ย. 

2560 

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ด ำเนินงำน  

726.21 47.85 (72.83) (51.01) 42.16 (89.70) 

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (12.28) (0.47) 6.31 (48.51) (7.19) 38.54 

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำ
เงนิ 

(649.73) (69.30) 64.50 91.23 77.04 74.00 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) – สทุธิ 

64.19 (21.92) (2.01) (8.29) 112.01 22.84 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

47.78 111.97 90.05 88.04 88.04 79.75 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

111.97 90.05 88.04 79.75 200.05 102.59 
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อตัราส่วนทางการเงิน 

รายการ 30 ก.ย. 2557 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร      

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 22.49 29.83 (17.71) 16.37 9.96 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) (6.56) (6.88) (54.69) (3.94) (3.45) 

อตัรำก ำไรสุทธ ิ(%) (13.18) (19.55) (63.44) (11.86) (8.98) 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) (49.68) (44.96) (73,246.93) (151.96) (66.61) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์(%) (7.72) (6.99) (35.69) (6.36) (6.55) 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร (%) (9.25) (3.81) (43.65) (2.78) (3.97) 

อตัรำหมนุของสนิทรพัย ์(รอบ) 0.59 0.36 0.56 0.54 0.73 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายการเงิน      

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ) 5.24 5.65 (5.58) 7.90 10.96 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) 11.15 4.33 (0.32) (0.30) (4.18) 

ข้อมลูต่อหุ้น      

มลูค่ำหุน้ตำมบญัช ี(บำท) 1.35 1.21 (1.20) 0.23 0.15 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธต่ิอหุน้ (บำท) (0.89) (0.58)* (2.42) (0.12) (0.03) 

 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานทีผ่า่นมา 

ในช่วงครึง่แรกของปี 2559  รำคำถ่ำนหนิโลกยงัคงปรบัตวัลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกปีทีผ่่ำนมำ เน่ืองจำกอุปสงคท์ีล่ดลง และ
ได้เริม่ปรบัตวัเพิม่ขึน้อกีครัง้ตัง้แต่กลำงปีเป็นต้นมำสบืเนื่องมำจำกมำตรกำรกำรควบคุมกำรส่งออกถ่ำนหนิของประเทศ
อนิโดนีเซยีทีท่ ำใหป้รมิำณถ่ำนหนิในตลำดโลกลดลง ประกอบกบัควำมต้องกำรทีเ่พิม่ขึน้จำกประเทศจนีในช่วงครึง่ปีหลงั 
จงึท ำใหร้ำคำถ่ำนหนิปรบัตวัขึน้อย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกนี้ ปัญหำโรงงำนไฟฟ้ำพลงังำนนิวเคลยีรท์ีป่ระเทศญีปุ่่ นท ำใหห้ลำย
ประเทศได้ปรบัเปลี่ยนกำรใชพ้ลงังำนจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนนิวเคลยีรม์ำเป็นโรงไฟฟ้ำพลงังำนถ่ำนหนิ ซึ่งมีส่วนช่วยให้
ตลำดถ่ำนหนิกลบัมำเตบิโตไดอ้กีครัง้ 
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อย่ำงไรกด็ ีสภำวะกำรแขง่ขนัในประเทศยงัคงเพิม่ขึน้โดยเฉพำะกำรแขง่ขนัทำงดำ้นรำคำ ถงึแมว้่ำในปีนี้ปรมิำณกำรใชถ่้ำน
หนิในประเทศจะปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย แต่บรษิทักย็งัไม่สำมำรถขยำยตลำดไดม้ำกนกัเน่ืองจำกอยู่ระหว่ำงกำรปรบัเปลีย่น
โครงสรำ้งบรษิทัและโครงสรำ้งทำงกำรเงนิเพื่อใหม้คีวำมเหมำะสมและเตรยีมพรอ้มรองรบักำรเตบิโตในอนำคต 

จำกกำรเพิม่ทุนในช่วงต้นปีท ำใหบ้รษิทัมสีภำพคล่องทำงกำรเงนิที่ดขี ึน้เนื่องจำกน ำเงนิไปช ำระหนี้คนืแก่เจำ้หนี้สถำบนั
กำรเงนิ ซึง่ช่วยลดภำระหนี้และภำระดอกเบีย้ลงไปไดจ้ ำนวนมำก รวมทัง้มเีงนิบำงส่วนทีน่ ำไปใชห้มุนเวยีนในกจิกำรเพื่อ
รองรบักำรขยำยธุรกิจ นอกจำกนี้บริษัทยงัได้ด ำเนินกำรปรบัโครงสร้ำงองค์กร ตลอดจนปรบัปรุงกำรบริหำรงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมทัง้ควบคุมและปรับลดค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรลดค่ำ ใช้จ่ำยที่บริษัทได้
ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องท ำใหบ้รษิทัมกี ำไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้และลดผลขำดทุนลงไดถ้งึ 84.48% เมื่อเทยีบกบัปี 2558 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของปี 2559 เปรียบเทียบกบัปี 2558 

ในปี 2559 บรษิัทมรีำยได้รวม 486.04 ล้ำนบำท เทยีบกบัปี 2558 ที่มรีำยได้รวม 585.21 ล้ำนบำท หรอืลดลง 16.95% 
เนื่องจำกบรษิทัมกีำรปรบัเปลีย่นนโยบำยในกำรขำย โดยเน้นกำรขำยใหแ้ก่เฉพำะกลุ่มลูกคำ้ชัน้ด ีจงึท ำใหย้อดขำยลดลง 
อย่ำงไรกด็ ีบรษิัทได้มกีำรปรบัปรุงในเรื่องกำรบรหิำรจดักำรด้ำนกำรจดัซื้อวตัถุดบิและด้ำนต้นทุนกำรผลติ  รวมถึงกำร
ควบคุมปริมำณถ่ำนฝุ่ นได้ดีขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง บริษัทมีอัตรำก ำไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ำกบั 
16.37% ในปี 2559 เทยีบกบัอตัรำก ำไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) ที ่-17.71%  ในปี 2558 บรษิทัมผีลขำดทุนสทุธลิดลง
จำก 371.23 ลำ้นบำท ในปี 2558 เหลอื 57.63 ลำ้นบำท ในปี 2559 หรอืปรบัตวัเพิม่ขึน้เท่ำกบั 84.48% 

ในปี 2559 บรษิทัมตี้นทุนทำงกำรเงนิเท่ำกบั 38.60 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2558 ทีม่ตี้นทุนทำงกำรเงนิเท่ำกบั 55.38 ลำ้น
บำท โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรทีบ่รษิทัมหีนี้สนิเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงานของ ไตรมาส 2 ปี 2560 เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2559 

บรษิทัมรีำยไดร้วม 345.74 ลำ้นบำท และมขีำดทุนสทุธจิ ำนวน 31.05 ลำ้นบำท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปี 
2559 ทีม่รีำยไดร้วม 201.96 ลำ้นบำท และมขีำดทุนสทุธจิ ำนวน 29.21 ลำ้นบำท ซึง่รำยไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 71.19 จำก
ปีก่อนหน้ำ  มสีำเหตุมำจำกกำรทีบ่รษิทัไดข้ยำยตลำดไปยงักลุ่มลูกคำ้ Wholesale ซึง่มกีำรซือ้สนิคำ้ปรมิำณสงู จงึท ำใหม้ี
ปรมิำณขำยเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน 

บรษิทัมตีน้ทุนขำยและตน้ทุนบรกิำรเป็น  จ ำนวนเงนิ  306.35 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 148.51 ลำ้นบำท หรอื คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 94.09 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปี 2559 โดยมสีำเหตุมำจำกรำคำถ่ำนหนิที่เพิม่ขึน้ตัง้แต่ไตรมำส 3 ของปี 
2559 จงึท ำใหต้น้ทุนสนิคำ้เพิม่สงูขึน้ 

บริษัทมีก ำไรขัน้ต้น ส ำหรบัปี 2560 จ ำนวนเงิน 33.90 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็นร้อยละ 9.96 ของยอดขำย เมื่อเทียบกบั
ช่วงเวลำเดยีวกนัของปี 2559 ทีม่กี ำไรขัน้ตน้ 41.92 ลำ้นบำท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 20.99 ของยอดขำย  
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บรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำย ส ำหรบัปี 2560 จ ำนวนเงนิ 21.68 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.37 ของยอดขำยเมื่อเทยีบ
กบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปี 2559 ที่มคี่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 17.11 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 8.57 ของยอดขำย โดยมี
สำเหตุมำจำกกำรปรบัลดค่ำใชจ้่ำยในกำรขนสง่ของบรษิทั ใหส้อดคลอ้งกบัรำคำน ้ำมนัมำกขึน้ 

บรษิัทมคี่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร ส ำหรบัปี 2560 จ ำนวนเงนิ 29.47 ล้ำนบำท หรอื คดิเป็นร้อยละ 8.66 ของยอดขำยเมื่อ
เทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปี 2559 ที่มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 34.80 ล้ำนบำท หรอื คดิเป็น 17.42 ของยอดขำย สบื
เนื่องมำจำกกำรทีบ่รษิทัมนีโยบำยกำรปรบัลดค่ำใชจ้่ำยทีด่ ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บรษิทัมกีำรปรบัลด
ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัภำคกำรผลติ กำรจำ้งงำน และสญัญำเช่ำเครื่องจกัรระยะยำว จงึท ำใหใ้นปี 2559 บรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยลดลง
ในทุกๆ ดำ้น 

ในงวด 6 เดอืนแรก ปี 2560 บรษิัทมตี้นทุนทำงกำรเงนิเท่ำกบั 17.21 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปี 2559 ที่มี
ตน้ทุนทำงกำรเงนิเท่ำกบั 21.42 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของหนี้สนิเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  

การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยเ์ท่ำกบั 967.70 ลำ้นบำท หรอื เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.44 จำกวนัที ่
31 ธนัวำคม 2558 โดยเป็นกำรเพิม่ขึน้ของสนิคำ้คงเหลอืเป็นหลกัจำก 28.48 ลำ้นบำท ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เป็น 
133.00 ลำ้นบำท ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.36 จำกปีทีผ่่ำนมำ 

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2560 บรษิัทและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วม เป็นจ ำนวนเงนิ 929.11 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 38.59 
ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 3.99 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ทีม่จี ำนวนเงนิ 967.70 ลำ้นบำท โดยมำจำกรำยกำร
สนิคำ้คงเหลอืทีล่ดลงเป็นหลกั 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมลีกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่นสทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เท่ำกบั 65.69 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เลก็น้อย
เมื่อเทยีบกบัมลูค่ำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และมรีะยะเวลำเกบ็หนี้ถวัเฉลีย่เพิม่ขึน้เลก็น้อยจำก 43 วนั ในปี 2558 เป็น 
46 วนั ในปี 2559 เน่ืองจำกกำรแขง่ขนัทีส่งูขึน้ จงึท ำใหต้อ้งผ่อนปรนเครดติเทอมแกล่กูคำ้บำงรำย อย่ำงไรกต็ำม ระยะเวลำ
ในกำรเกบ็หนี้ดงักล่ำวยงัอยู่ในระยะเวลำกำรใหเ้ครดติของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีำรบนัทกึค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูจ ำนวน 5.07 ลำ้นบำท  ลดลงจำกมลูค่ำ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 ที่มีจ ำนวนเท่ำกบั 12.41 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทได้มกีำรตดัรำยกำรหนี้สูญในทำงบญัชี
ออกไปบำงสว่น บรษิทัไดก้ ำหนดแนวทำงป้องกนักำรเกดิปัญหำลกูหนี้คำ้งช ำระในอนำคตโดยมกีระบวนกำรตรวจสอบฐำนะ
กำรเงนิและกำรควบคุมวงเงนิสนิเชื่อของลูกคำ้ก่อนใหส้นิเชื่อทำงกำรคำ้ รวมทัง้มกีำรเจรจำ ตดิตำมหนี้ อย่ำงเร่งด่วน และ
ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งเพื่อใหไ้ดร้บัเงนิคนืกลบัมำโดยเรว็ 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 ลูกหนี้กำรคำ้มจี ำนวน 97.80 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ทีม่จี ำนวน 
52.00 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 45.80 ล้ำนบำท หรอื คดิเป็นร้อยละ 88.08 โดยมสีำเหตุมำจำกกำรขยำยฐำนลูกค้ำไปยงักลุ่ม 
Wholesale ซึง่มเีครดติทำงกำรคำ้ หรอืเทอมกำรช ำระเงนิทีย่ำวขึน้ จงึท ำใหบ้รษิทัมลีูกหนี้กำรคำ้สงูขึน้เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
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ในขณะทีล่กูหนี้อื่นมจี ำนวน 18.87 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2559 ทีม่จี ำนวน 13.70 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 5.17 ลำ้นบำท หรอื 
คดิเป็นรอ้ยละ 37.74 โดยมำจำกยอดเครดติภำษซีือ้ทีส่งูขึน้จำกกำรน ำเขำ้ถ่ำนหนิ 

สนิคำ้คงเหลอื 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิคำ้คงเหลอืสุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เท่ำกบั 133.00 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก  28.48 ลำ้น
บำท ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เนื่องจำกมกีำรน ำเขำ้ถ่ำนหนิจำกอนิโดนีเซยีเพื่อน ำมำขำยในประเทศในช่วงปลำยปี โดย
บรษิทัมรีะยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 ประมำณ 373 วนัและ 296 วนั
ตำมล ำดบั 

เน่ืองจำกในกำรค ำนวณระยะเวลำในกำรขำยสนิคำ้ไดน้ ำอำยุของสนิคำ้ทีด่อ้ยคุณภำพซึง่มอียู่ในสดัสว่นทีส่งูมำค ำนวณดว้ย 
ดงันัน้ ในปี 2559 ระยะเวลำในกำรขำยสนิคำ้จงึเพิม่ขึน้ตำมอำยุของสนิคำ้ดอ้ยคุณภำพ อย่ำงไรกต็ำม เนื่องจำกสนิคำ้ดอ้ย
คุณภำพดงักล่ำวบรษิทัไดด้ ำเนินกำรตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชไีปแลว้ ดงันัน้ หำกน ำเฉพำะสนิคำ้สุทธมิำค ำนวณ จะท ำให้
ระยะเวลำในกำรขำยสนิคำ้ของปี 2559 ลดลง กล่ำวคอื 

ในปี 2559 ผูบ้รหิำรมกีำรปรบัแผนงำนเรื่องกำรขำย รปูแบบกำรขำย รวมไปถงึกระบวนกำรจดัซือ้วตัถุดบิเพื่อใหส้อดคลอ้ง
ไปในแนวทำงเดยีวกนัในกำรจดักำรสนิคำ้คงคลงั โดยเริม่ต้นจำกกำรวำงแผนกระบวนกำรจดัซือ้จนถงึกำรจดัส่งสนิค้ำแก่
ลูกคำ้ในปรมิำณทีส่อดคล้องกบัควำมต้องกำรของลูกคำ้ภำยใต้แผนกำรด ำเนินงำนกำรเคลื่อนทีข่องสนิค้ำ ซึง่เริม่จำกกำ ร
น ำเขำ้ไปสิน้สดุทีล่กูคำ้ ท ำใหอ้ตัรำสว่นกำรหมุนเวยีนของสนิคำ้คงเหลอืดขีึน้ รวมไปถงึนโยบำยกำรจดักำรสนิคำ้คงคลงัของ
บรษิทัทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ จงึท ำใหบ้รษิทัมรีะยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ลดลงจำกปี 2558 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 สนิคำ้คงเหลอืมจี ำนวน 89.32 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2559 ทีม่จี ำนวนเงนิ 133.00 ลำ้นบำท 
ลดลง 43.68 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 32.84 เน่ืองจำกในปี 2559 มกีำรน ำเขำ้สนิคำ้ในช่วงปลำยปีและยงัไม่ไดข้ำย จงึท ำ
ใหม้สีนิคำ้คงเหลอืสงูกว่ำปกต ิ

การวิเคราะหง์บกระแสเงินสด 

กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำน 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559  บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 51.01 
ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลกั ๆ มำจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น , สนิค้ำคงเหลอื และภำระกำรจ่ำยดอกเบี้ยจ่ำยจ ำนวน 
38.73 ลำ้นบำท 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยมีกระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 89.70 ลำ้นบำท 
โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของเจำ้หนี้กำรคำ้และกำรเพิม่ขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้รวม 143.42 ลำ้นบำท และกำรลดลง
ของสนิคำ้คงเหลอืมลูค่ำ 44.32 ลำ้นบำท  
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กระแสเงนิสดจำกกำรลงทุน 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559  บรษิัทและบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนสุทธเิท่ำกบั  48.51 
ลำ้นบำท   โดยมรีำยกำรหลกั คอื กำรน ำเงนิไปลงทุนในกองทุนทีม่คีวำมเสีย่งต ่ำแต่ใหผ้ลตอบแทนดกีว่ำอตัรำดอกเบีย้เงนิ
ฝำกออมทรพัย ์เพื่อเพิม่ผลตอบแทนจำกเงนิทีต่อ้งใชห้มุนเวยีนในกจิกำร 

ไตรมำส 2 ปี 2560ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยมีกระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมลงทุนจ ำนวน 
38.54 ลำ้นบำท  

กระแสเงนิสดจำกกำรจดัหำเงนิ 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559  บรษิัทไดร้บัเงนิจำกกำรเพิม่ทุนเป็นเงนิจ ำนวน  349.93  ล้ำนบำท   เพื่อน ำไป
ช ำระหนี้ใหก้บัเจำ้หนี้สถำบนักำรเงนิเป็นเงนิรวม  263.98 ลำ้นบำท   และเจำ้หนี้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  จ ำนวน  70.00  
ลำ้นบำท   จงึท ำใหบ้รษิทัฯและบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 91.23  ลำ้นบำท 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยมีกระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 74.00 ลำ้นบำท 
โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 278.78 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรช ำระคนืเงนิ
กูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 187.43 ลำ้นบำท และจ่ำยตน้ทุนทำงกำรเงนิ 17.34 ลำ้นบำท 

แหล่งทีม่าของเงินทุน 

หนี้สนิ 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมหีนี้สนิส่วนใหญ่เป็นหนี้สนิระยะสัน้ คอื เงนิกู้ยมืระยะสัน้กบัสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2559 เท่ำกบั 167.59  ลำ้นบำท โดยภำระหนี้สนิระยะสัน้นี้เป็นสนิเชื่อหมุนเวยีนในรูปแบบต่ำงๆ เช่น เลตเตอรอ์อฟเครดติ 
ทรสัตร์ซีที และตัว๋สญัญำใชเ้งนิ (L/C,T/R ,P/N) กบัธนำคำรพำณิชย ์นอกจำกนี้ ยงัมภีำระหนี้สนิอกีสว่นหนึ่งทีเ่ป็นเงนิกูย้มื
จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ ำนวน 570.00 ลำ้นบำท 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ จ ำนวน 58.94 ลำ้นบำท ลดลง 108.65 ลำ้นบำท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 64.83 เมื่อเทยีบรำยกำรจำกขอ้มลูงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559  สบืเนื่องจำกกำรที่
บรษิทัไม่สำมำรถช ำระหนี้จ ำนวนหนึ่งกบัสถำบนักำรแห่งหนึ่งได ้จงึท ำใหบ้รษิทัถูกเรยีกใหช้ ำระหนี้คงคำ้งทัง้หมด โดยหกั
เงนิจำกบญัชขีองบรษิทัใหญ่ทีใ่ชค้ ้ำประกนัวงเงนิของบรษิทัอยู่ จงึท ำใหเ้งนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิลดลงเมื่อเทยีบ
กบัปี 2559 ในขณะทีเ่งนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมจี ำนวน 770.00 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 200.00 ลำ้นบำท หรอื 
คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 35.09 สบืเนื่องจำกเหตุกำรณ์ทีบ่รษิทั ถูกเรยีกใหช้ ำระหนี้คงคำ้งทัง้หมดกบัสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่ง 
จงึท ำใหบ้รษิทัตอ้งเปลีย่นมำใชแ้หล่งเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ 
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สว่นของผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมสี่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เท่ำกบั 108.75 ลำ้นบำท โดยส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลง
เน่ืองจำกบรษิทัยงัมผีลประกอบกำรทีข่ำดทุนอยู่ ซึง่เป็นกำรขำดทุนอย่ำงต่อเนื่องในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมสี่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2560 มจี ำนวนเงนิ 77.70 ลำ้นบำท ลดลง 31.05 ลำ้นบำท 
เมื่อเทยีบกบั ณ 31 ธนัวำคม 2559 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก บรษิทัมผีลขำดทุนส ำหรบังวด 6 เดอืน ปี 2560 จ ำนวน 31.05 
ลำ้นบำท 

โครงสรำ้งทำงกำรเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

เมื่อพจิำรณำควำมเหมำะสมของโครงสรำ้งเงนิทุน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 พบว่ำบรษิทัและบรษิทัยอ่ยมอีตัรำสว่นหนี้สนิ
ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ำกบั 7.90 เท่ำ ซึง่ยงัถอืว่ำสงูเกนิไปส ำหรบัธุรกจิ อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัไดด้ ำเนินกำรบรหิำรจดักำร
โครงสรำ้งเงนิทุนใหม้คีวำมเหมำะสมมำอย่ำงต่อเนื่อง 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยมอีตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ำกบั 10.96 เท่ำ 

 




