
 

 

 

 

 

                       

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 

บริษทั แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

วนัศกุรท่ี์ 19 มิถนุายน 2563 

เวลา 9.00 น. 

ณ ห้องจตรุทิศ ชัน้ 3 

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรงุเทพ 

เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ 

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรงุเทพมหานคร 10310 
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ที่  AGM 01/2563 
 

 15 พฤษภาคม 2563 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
 2. QR CODE ส าหรบัดาวโหลด รายงานประจ าปี และงบการเงินปี 2562 
 3.    แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
                            4.    สารสนเทศรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์
                            5.    สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
                            6.    QR CODE ส าหรบัดาวโหลด รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
 7. ขอ้มลูของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

9. เงื่อนไขการลงทะเบียนและเอกสารที่ตอ้งน ามาในวนัประชมุ 
                          10.    รายชื่อและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระ 
                          11.    ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 
                          12.    ขัน้ตอนการใช ้QR CODE 
                          13.    แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุ 
                     14.  แบบฟอรม์ลงทะเบียน (ที่ตอ้งน ามาในวนัประชมุ) 

 
บริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันศุกรท์ี่ 19 

มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่  92 ซอยแสงแจ่ม             
ถนนรมิคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

ระเบียบวาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ขอ้มลูประกอบ การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2562 ได้จัดขึ ้น เมื่ อวันที่  29 เมษายน 2562 ที่ ประชุม 
ไดพ้ิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ และมีมติที่ประชุมปรากฏดังรายงานการประชุมตาม 
รายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

ความเห็นคณะกรรมการ การบนัทึกรายงานการประชมุมีความถกูตอ้งครบถว้น เห็นสมควรรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที ่2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2562 และแผนงาน 
ปี 2563 

ขอ้มลูประกอบ ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2  

ความเห็นคณะกรรมการ ผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท
และบรษิัทย่อยมีรายไดร้วมจ านวน 1,513.43 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 
ซึ่งแบ่งออกเป็นรายไดจ้ากการให้บริการสนามกอลฟ์ 44.84 ลา้นบาท รายได้จากธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายน า้มันปาลม์ 1,437.52 ลา้นบาท รวมมีรายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 1,482.36 
ลา้นบาท นอกจากนี ้บริษัทยังมีรายไดจ้ากรายไดอ้ื่นจ านวน 31.07 บาท ส าหรบัผลการด าเนินงาน
ของบริษัทประจ าปี 2562 มีผลก าไรขัน้ตน้ 44.41 ลา้นบาท และมีผลขาดทุนสทุธิ 161.52 ลา้นบาท 
ซึ่งเป็นผลมาจากขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรพัยสิ์นจ านวน 205.50 ลา้นบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิ
เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 174.56 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1,338.80 โดยในปี 2561 บรษิัทมีหนีส้งสยั
จะสญูและรายการโอนกลบั จ านวน 3.58 ลา้นบาท และโอนกลบัผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงนิลงทนุ
ระยะยาว จ านวน 3.55 ลา้นบาท 

 สินทรพัยร์วมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 1,874.58 ลา้นบาท 
หนีสิ้นรวมจ านวน 344.51 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,530.07 ลา้นบาท  

จึงเห็นควรท่ีผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานงวดประจ าปี 2562 และแผนงานปี 2563 ซึ่ง
จะน าเสนอในวนัประชมุ 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

ระเบียบวาระที ่3  พิจารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

ขอ้มลูประกอบ งบการเงินส าหรบัปี 2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี และผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามีการบันทึกข้อมูลที่ถูกตอ้งครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่
เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงไดผ่้านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
ข้อมูลตามงบการเงนิรวมของบริษัท 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 

สินทรพัยร์วม 1,874.58 2,061.13 
หนีสิ้นรวม 344.51 369.54 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,530.07 1,691.59 
รายไดร้วม 1,513.43 1,076.97 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (161.52) 13.04 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) (0.00446) 0.00028 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติและรบัรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี  งวด
ประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม
เพียงพอ รวมถึงผ่านการอนมุตัิและรบัรองจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออก
เสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของ
รอบระยะเวลาบัญชสีิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

ขอ้มลูประกอบ ผลการด า เนินงานงวดประจ า ปี  2562 บริษั ทมี ผลขาดทุนสุท ธิจ านวน  161.52 ล้านบาท  
และงบการเงินรวมยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออีกจ านวน 430.40 ลา้นบาท จึงไม่อยู่วิสัยที่
สามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานงวดประจ าปี 2562 เนื่องจากบริษัท 
ยงัคงมีผลขาดทนุสะสมอยู่ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 และขออนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2563 

ขอ้มลูประกอบ ในปี 2562 บริษัทไดม้ีการท าสัญญาแต่งตั้งกรรมการบริหาร จ านวน 2 ท่าน คือนายสมชาย มีเสน 
และนายจาตุรงค ์สุวรรณน้อย ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ทั้งสองท่านท าหนา้ที่กรรมการบริหาร โดยท า
หนา้ที่ในการบรหิารงานหลกัของบรษิทั ทัง้การลงนามสญัญาต่าง ๆ การเจรจาการเขา้ร่วมทนุ รวมถึง
การลงนามและตรวจสอบการจ่ายเงินตามเช็คของบรษิัทดว้ย  

ทางบริษัทไดพ้ิจารณาสญัญาแต่งตัง้กรรมการบรหิารเพื่อไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มขึน้กว่าการท่ีจะไดร้บั

เพียงค่าเบีย้ประชมุเพียงอย่างเดียว ตามที่ไดข้ออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุ้น ซึ่งเมื่อรวมค่าตอบแทนที่

จ่ายจริงของกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผลใหค้่าตอบแทนกรรมการปี 2562 เกินกว่าที่ประชุมสามัญ      

ผูถื้อหุน้ปี 2562 มีมติอนมุตัิแลว้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายการ ประเภทการจ่าย จ านวนเงนิ 

ค่าเบีย้ประชมุ จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุ 792,000 

ค่าตอบแทน รายเดือน 1,430,000 

รวมทัง้สิน้ 2,222,000 
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ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 4/2562 และมติที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 9/2562 
ในวนัศกุรท์ี่ 20 กนัยายน 2562 มมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หน้ าเสนอเพื่อขอสตัยาบนัต่อที่ประชมุสามญั        
ผูถื้อหุน้ในปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจากเดิมที่เคยขออนมุตัิไวจ้  านวน 1,200,000 
บาท เป็น 2,222,000 บาท  

ดังนั้น ในปี 2563 ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรปรับปรุงเพิ่มเติมรายการเงินเดือน
กรรมการบริหารให้รวมในค่าตอบแทนกรรมการ นอกเหนือจากค่าเบีย้ประชุมกรรมการ เนื่องจาก
ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารมีเพิ่มขึน้จากคณะกรรมการ
บรษิัทซึ่งเท่ากบัท่ีจ่ายจรงิ ปี 2562  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

                                   หน่วย : บาท / คน / ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ 

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 ปี 2562 

ค่าเบีย้ประชุม 

ประธาน 

กรรมการ 

 

15,000 

 8,000 

 

15,000 

8,000 

รวมวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน (บาท) 2,222,000 1,200,000 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่ง
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงความเหมาะสมดา้นต่างๆ อย่างครบถ้วนแลว้ พรอ้มกันนี ้
คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันค่าตอบแทนกรรมการของปี 2562 ที่
เพิ่มขึน้เกินวงเงินท่ีไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ดว้ย 

หมายเหต ุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
   ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

ระเบียบวาระที ่6  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

ขอ้มลูประกอบ ในปี 2563 บรษิัทไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิัท โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย ดงันี ้

ผูส้อบบญัชีของกลุ่มบรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และ/หรอืบรษิัทยอ่ย 
1) นางสาววรรญา พทุธเสถียร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  4387                        

ซึ่งเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงนิของบรษิัทเป็นปีที่ 7 และ/หรือ 
2) นางสาววราภรณ ์ อินทรประสิทธ์ิ              ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่   7881 และ/หรือ 
3)  นางสาวชลทิชา  เลิศวิไล  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 12258 และ/หรือ 
4)   นางสาววราภรณ ์ พนัธภ์กัดีนพุงษ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 12261  
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  และพิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เทา่กบัปี 2562 มีดงันี ้

บริษัท 
ค่าสอบบัญช ี

ปี 2563 
ค่าสอบบัญช ี

ปี 2562 
บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  945,000 945,000 
บรษิัท เดอะมาเจสติค ครกี คนัทรีคลบั จ ากดั  390,000 390,000 
บรษิัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากดั และบรษิัทย่อย 1,100,000 1,100,000 

รวม 2,435,000 2,435,000 

 ทัง้นี ้นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบญัชีและค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งอื่นๆ ดงักล่าวตามขา้งตน้แลว้ 
ทั้ง บริษัท ซี  ดับเบิ ้ลยู  ดับเบิ ้ลยู พี  จ ากัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คนตามรายชื่อข้างต้น ไม่มี
ความสมัพนัธห์รือมีส่วนไดเ้สียอื่นใดกับบริษัท/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง ตาม พรบ.
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 และคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบคดัเลือกผูส้อบบญัชีรายเดิมเป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษัทต่อเนื่องในปี 2563 และมีความเห็นว่าอัตราค่าสอบบัญชีตามข้างต้นมีความ
เหมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ซี ดบัเบิล้ยู  ดบัเบิล้ยู พี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษิัท ประจ าปี 2563  

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ ากัด และ   บริษัท 
อริยา เอสเตท จ ากัด  

ขอ้มลูประกอบ เนื่องจากบรษิัทไดห้ยดุการประกอบธุรกิจการจดัหาและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็กตัง้แต่ปี 2561 จึงท า
ให้บริษัทต้องแสวงหาธุรกิจใหม่ เพิ่มเติมเพื่ อสร้างรายได้ที่มั่ นคงและแน่นอนให้กับบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เดอะ มาสเตอร ์เรียล
เอสเตท จ ากัด และบรษิัท อรยิา เอสเตท จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์โดยมีการลงทุนใน
ที่ดินและโรงแรมในจังหวัดระยอง ซึ่งจ านวนหุ้นของบริษัท เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ ากัด 
จ านวน 390,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้
ละ 100  บาท ในราคาหุน้ละ 2,149 บาท เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 838.11 ลา้นบาท และจ านวนหุน้
ของ บริษัท อริยา เอสเตท จ ากัด จ านวน 10,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแลว้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100  บาท ในราคาหุน้ละ 20,000 บาท เป็นจ านวนเงินรวม
ทัง้สิน้ 200 ลา้นบาท รายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 
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รายการดงักล่าวถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมนียัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการ
เปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ.
2547  (“ประกาศการไดม้าและจ าหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อค านวณตามเกณฑต์่าง ๆ โดยใชมู้ลค่าสงูสุดที่
ค  านวณไดจ้ากหลกัเกณฑใ์ดหลกัเกณฑห์น่ึง พบว่ามีขนาดรายการคิดเป็นรอ้ยละ 74.42 ตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทงวดล่าสุด (ส าหรับงวดสิน้สุดวันที่  31 
ธันวาคม 2562)  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีรายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 
เดือน ก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ท าธุรกรรม จึงเขา้ข่ายเป็นการท ารายการประเภทที่ 1 ซึ่งมีขนาดสงูกว่า
รอ้ยละ 50 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 ซึ่งมีนัยส าคัญตามประกาศเรื่อง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัย ์ตามประกาศที่อา้งถึงขา้งตน้ โดยบรษิัทจะตอ้งด าเนินการจดัประชมุผูถื้อหุน้ เพื่ออนมุตัิการ
เขา้ท ารายการดงักล่าว พรอ้มทัง้จดัใหม้ีที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นเสนอต่อผูถื้อหุน้  
รายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 6  

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการเขา้ซือ้หุน้สามัญของบริษัท เดอะ มาสเตอร ์เรียล
เอสเตท จ ากัด และบรษิัท อรยิา เอสเตท จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์โดยมีการลงทุนใน
ที่ดินและโรงแรมในจังหวัดระยอง ซึ่งจ านวนหุ้นของบริษัท เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ ากัด 
จ านวน 390,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้
ละ 100  บาท ในราคาหุน้ละ 2,149 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 838.11 ลา้นบาท และจ านวนหุน้
ของ บริษัท อริยา เอสเตท จ ากัด จ านวน 10,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแลว้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100  บาท ในราคาหุน้ละ 20,000 บาท เป็นจ านวนเงินรวม
ทัง้สิน้ 200 ลา้นบาท รายละเอียดตามที่เสนอมา 

ความเห็นคณะกรรมการ      ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
ตรวจสอบ  

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ       
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

 ทั้งนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรมีมติไม่อนุมัติการท ารายการไดม้าซึ่ง
สินทรพัยใ์นวาระนี ้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะไดพ้ิจารณาความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระอีกครัง้หนึ่ง และเมื่อไดข้อ้สรุปแลว้จะเผยแพร่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในระบบ
ของตลาดหลกัทรพัยต์่อไป 

ระเบียบวาระที ่8 พิ จารณ าอนุมั ติ ลดทุนจดทะเบี ยนของบ ริษั ทจากเดิ ม  99,555,048,070 บาท  เป็ น 
29,850,292,824 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 
69,704,755,246 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 69,704,755,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท 
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ขอ้มลูประกอบ บริษั ท จะด า เนิ น การลดทุ น จดทะเบี ย นของบ ริษั ท จาก เดิ ม  99,555,048,070 บ าท  เป็ น 
29,850,292,824 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ ยังไม่ ได้ออกจ าหน่ายขอ งบริษัทจ านวน 
69,704,755,246 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 69,704,755,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 
บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทจากเดิม 99,555,048,070 บาท เป็น 
29,850,292,824 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ ยังไม่ ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 
69,704,755,246 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 69,704,755,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 
บาท 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ        
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  

ขอ้มลูประกอบ อนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลด
ทนุจดทะเบียนของบรษิัท โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี ้

 “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 29,850,292,824 บาท (สองหมื่นเกา้พนัแปดรอ้ยหา้สิบ

ลา้นสองแสนเกา้หมื่นสองพนัแปดรอ้ยยี่สิบส่ีบาท) 

 แบ่งออกเป็น       29,850,292,824 หุน้ (สองหมื่นเก้าพันแปดรอ้ยห้าสิบลา้นสองแสนเก้าหมื่น

สองพนัแปดรอ้ยยี่สิบส่ีหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ                           1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั      29,850,292,824 หุน้ (สองหมื่นเก้าพันแปดรอ้ยห้าสิบลา้นสองแสนเก้าหมื่น

สองพนัแปดรอ้ยยี่สิบส่ีหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ                - หุน้ (-)” 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบริษัท เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ        
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่10 พิจารณาอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 

29,850,292,824 บาท เป็น 85,819,591,869 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 

55,969,299,045 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 



                    
 

8 
 

 

ขอ้มลูประกอบ เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนเพิ่ม เพื่อน าไปช าระค่าตอบแทนส าหรบัหุน้สามญัใน

บริษัท เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ ากัด และ บริษัท อรยิา เอสเตท จ ากัด ที่ประชมุคณะกรรมการ

บริษัทไดม้ีมติใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาและอนุมตัิการเพิ่มทุนอีกจ านวน 55,969,299,045 บาท 

แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 55,969,299,045 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทนุจดทะเบียน

เดิมจ านวน 29,850,292,824 บาท เป็น 85,819,591,869 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทจากทนุจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 

29,850,292,824 บาท เป็น  85,819,591,869 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 

55,969,299,045 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ        
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท  

ขอ้มลูประกอบ อนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4 เรื่องทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบรษิัท โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี ้

 “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 85,819,591,869 บาท (แปดหมื่นหา้พนัแปดรอ้ยสิบเกา้

ลา้นหา้แสนเกา้หมื่นหน่ึงพนัแปดรอ้ยหกสิบเกา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น       85,819,591,869 หุน้ (แปดหมื่นห้าพันแปดรอ้ยสิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่น

หน่ึงพนัแปดรอ้ยหกสิบเกา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ                           1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั      85,819,591,869 หุน้ (แปดหมื่นห้าพันแปดรอ้ยสิบเก้าลา้นห้าแสนเก้าหมื่น

หน่ึงพนัแปดรอ้ยหกสิบเกา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ                - หุน้ (-)” 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบริษัท เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ        
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 55,969,299,045 หุ้น 

ขอ้มลูประกอบ คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบรษิัท จ านวน 55,969,299,045 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุใหม่ ดงันี ้
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(ก)  เสนอขายในอัตราส่วน 8 หุน้เดิม ต่อ 15 หุน้ใหม่ โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ ในราคาหุน้ละ 0.01 

บาท  

 (ข)  ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบ

แรกแลว้ บริษัทจะด าเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดง

ความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตน ตาม

สดัส่วนการถือหุน้จนกว่าจะไม่มีหุน้สามัญ เพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรใหผู้ถื้อหุน้ไดอ้ีก

ต่อไป  

      (ค)  ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทุนขอผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการ  
ถือหุน้ในครัง้นี ้บริษัทจะขออนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทในการประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้
ถดัไป 

(ง)   บรษิัทไดก้ าหนดใหว้นัท่ี 29 มิถุนายน 2563 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้
หุน้เพิ่มทนุ (Record Date)  

(จ)   อนึ่ง สิทธิในการจองซือ้และไดร้บัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
จนกว่าจะไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 55,969,299,045 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และเห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้
เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่13 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการซ่ึงออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้มลูประกอบ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 18 
ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลือกตัง้เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้ 

 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

(1) ดร.สจุิตร จนัทรส์ว่าง                                กรรมการ     (เสนอแต่งตัง้ใหม่     แทนนายโชติวิชญ ์         
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    งามสวุรรณ ์ซึ่งครบก าหนดออกตามวาระ และไดข้อ
ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ) 

 (2)   นางสาวเยาวโรจน ์กลิน่บญุ  กรรมการ (เสนอแต่งตั้งใหม่ แทนนางสาวสรัณยา  
แสงหิรญั ซึ่งครบก าหนดออกตามวาระ และไดข้อ
ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ) 

(3)    นายชาญณรงค ์แกว้ไตรรตัน ์        กรรมการ (เสนอแต่งตัง้ใหม่ แทนนางสาวออ้ยทิพย ์
ชลธิชานนัทน ์ ซึ่งครบก าหนดออกตามวาระ และขอ
ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ) 

ในการนี ้กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณอ์นัจะเป็นประโยชนต์่อ
การด าเนินงานของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
กรรมการใหม่จ านวน 3 ท่าน คือ แต่งตัง้ดร.สจุิตร จนัทรส์ว่าง แทนนายโชติวิชญ ์งามสวุรรณ ์แต่งตัง้
นางสาวเยาวโรจน ์กล่ินบญุ แทนนางสาวสรณัยา แสงหิรญั และแต่งตัง้นายชาญณรงค ์แกว้ไตรรตัน ์ 
แทนนางสาวออ้ยทิพย ์ชลธิชานนัทน ์ซึ่งกรรมการทัง้ 3 ท่านครบก าหนดออกตามวาระ และขอลาออก
จากต าแหน่งกรรมการ ซึ่งข้อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณา
เลือกตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 

ความเห็นคณะกรรมการ ดว้ยความรูค้วามสามารถและประสบการณข์องกรรมการแต่ละท่าน อนัจะเป็นก าลงัส าคญัที่จะช่วย
สรา้งคุณประโยชนต์่อบริษัทในการก ากับดูแลการด าเนินกิจการใหส้ามารถด าเนินไปตามแนวทาง 
และบรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนด เห็นสมควรเสนอแต่งตัง้กรรมการใหม่จ านวน 3 ท่าน คือ ดร.สจุิตร 
จนัทรส์ว่าง แทนนายโชติวิชญ์ งามสุวรรณ์ นางสาวเยาวโรจน ์กล่ินบุญ แทนนางสาวสรณัยา แสง
หิรญั และแต่งตัง้นายชาญณรงค ์ แกว้ไตรรตัน ์ แทนนางสาวออ้ยทิพย ์   ชลธิชานนัทน ์ซึ่งทัง้ 3 ท่าน
ครบก าหนดออกตามวาระ และขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่14  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วาระที่ 7 ถึงวาระที่ 12 วาระดงักล่าวทัง้หมดเป็นวาระที่เก่ียวขอ้งและเก่ียวเนื่องกนักบัการซือ้กิจการและการระดม
ทุนเพื่อน ามาซือ้กิจการบริษัท เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ ากัด และ บริษัท อริยา เอสเตท จ ากัด ดงันั้นหากวาระใดวาระหนึ่ง 
ไม่ไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ จะถือว่าวาระอื่นๆ ในวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 12 ที่ไดร้บัการอนุมตัิแลว้เป็นอนัยกเลิกและจะ
ถือว่าการพิจารณาอนมุตัิในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระท่ี 7 ถึงวาระท่ี 12 ไม่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย  

 ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า
หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุก็ได ้

 กรณีที่ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดต้ามจ านวนที่กฏหมายก าหนดประสงคจ์ะเสนอใหท้ี่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ขอใหแ้จง้ใหค้ณะกรรมการทราบก่อนวนัประชมุหรือกอ่นเวลาประชมุ เพื่อคณะกรรมการจะไดน้ าเสนอเรือ่งให้
ที่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาต่อไป 
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 บรษิัทไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้เพื่อการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (Record Date) ในวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2563  

 หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยั หรือมีความประสงคใ์หบ้ริษัทชีแ้จงขอ้มลูเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่น าเสนอในการ
ประชุมครัง้นี ้สามารถติดต่อส่งค าถามทาง E-mail ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไดท้ี่ ratchanee.c@maxmetalcorp.co.th หรือทาง
โทรศพัท ์ติดต่อคณุรชันี  เจยีรวิทยารกัษ์  ที่หมายเลข 02-357-1377-9 ต่อ 103 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดังกล่าวในขา้งตน้โดยพรอ้มเพรียงกัน  
ทั้งนี ้ตามที่ ก.ล.ต. ได้ออกหนังสือเวียน ฉบับที่ 39 ลงวันที่  2 มีนาคม 2563 เพื่อแก้ปัญหาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท          
จดทะเบียน ภายใตส้ถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง เพื่อให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้พิจารณา
ด าเนินการตามแบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 8 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

                    
                                        
    (นายพิพทัธ ์ชนะสงคราม) 

         ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 

mailto:ratchanee.c@maxmetalcorp.co.th
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562 
บริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

 ประชมุเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบหุงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรนิ 
กรุงเทพ เลขที่ 92  ถนนรมิคลองบางกะปิ  หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร   

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายสมชาย  มีเสน  ประธานกรรมการ 
2.  นายกศุล สงัขนนัท ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (รกัษาการ) 
3.  นายจาตรุงค ์สวุรรณนอ้ย กรรมการ 
4.  นายธน ุสขุบ าเพงิ กรรมการ 
5.  พลตรีบญุชยั เกษตรตระการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นางสาวสรณัยา   แสงหิรญั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวออ้ยทิพย ์ชลธิชานนัทน ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรษิัทมีทัง้หมด 7 ท่าน เขา้รว่มประชมุครบทกุทา่น คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายกฤษฎา  เจรญิกลกจิ เลขานกุารบรษิัท 
2. นางสาวเสาวรส จนัทรมิเวสกลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีเ่ข้าร่วมประชุม 
นางสาวชลทิชา เลิศวิไล บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั 

ทีป่รึกษาทางกฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม 
นางสาวณิชชา มีสขุ ที่ปรกึษาทางกฎหมายอิสระ   
 
เร่ิมประชุม เวลา  14.00 น. 

 พิธีกรกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขา้สู่การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ของบรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) และแจง้ต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะปิดรบัลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อด าเนินการนบัองคป์ระชุม โดย
ระหว่างที่เจา้หนา้ที่ตรวจนับองคป์ระชุม พิธีกรกล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัท  ตวัแทนผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และที่ปรกึษา
ทางกฏหมายที่มาเขา้รว่มประชมุเพื่อเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน และชีแ้จงระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุ ดงันี ้

• องคป์ระชมุ : หลกัเกณฑต์ามพรบ.บรษิัทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 38 ก าหนดไวเ้ช่นเดียวกนัว่า ใน
การประชมุผูถื้อหุน้ จะตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีจ านวนหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดของ
บรษิัท จึงจะนบัเป็นองคป์ระชมุ  
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• การด าเนินการประชุม : ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม กรณีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฎิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชมุ  

ในการประชุมผูถื้อหุน้ครั้งนี ้ประธานกรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย ประธานในที่ประชุม จึงไดแ้ก่ประธานกรรมการ ซึ่งจะเป็น
ผูด้  าเนินการประชมุภายหลงัจากนีต้่อไป 

• วิธีการลงคะแนนเสียง  
     การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อว่า 1 หุน้ เท่ากบั 1 คะแนนเสียง 

          มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 

>   กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด คือการลงคะแนนเสียงใน
วารท่ี 1, 3 - 5 และวาระท่ี 7 

>   กรณีที่กฎหมายก าหนดว่าตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ  ผูถื้อหุ้น 
ที่มาประชมุ คือ การลงคะแนนเสียงใน วาระท่ี 6  

เพื่อความสะดวกในการนบัคะแนนเสียง ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงใหถื้อว่าท่าน  ผูถื้อหุน้เห็น
ดว้ยตามมติที่น าเสนอ หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในใบที่บริษัทจดัให ้ในการรวบรวมผล
คะแนน บรษิัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย 

การนบัคะแนนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ใหน้ ารวมค านวณเป็นฐานในการลงคะแนนโดยใหถื้อเป็นการงดออกเสียง 

ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่าน
ผูถื้อหุน้นัน้ บรษิัทไดน้ าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียงตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ นบัรวมไวเ้พื่อการลงมติ
ตามวาระแลว้ 

• ล าดับการพิจารณาวาระการประชุม : การประชุมตอ้งด าเนินการตามวาระการประชุมที่ก าหนด กรณีต้องการ
เปล่ียนแปลงล าดบัวาระการพิจารณา จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

• การเสนอวาระการพิจารณาเพิ่มเติม : ผูถื้อหุน้ท่ีมีหุน้จ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมด อาจขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาวาระเพิ่มเติมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุได ้

พิธีกร กล่าวเชิญ นายสมชาย มเีสน ประธานในที่ประชมุ เพื่อด าเนินการประชมุ 

ประธานฯ เริ่มกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฏในเอกสาร
ประกอบการประชมุที่ไดจ้ดัส่งถึงผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุ ตามล าดบัดงันี ้ 

ขณะนีม้ีจ  านวนผูถื้อหุน้ทัง้ที่มาดว้ยตนเอง และ รบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุแลว้ประกอบดว้ย 
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 15 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 45 ราย รวมเป็นจ านวนทั้งสิ ้น 60 ราย นับจ านวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ ้น 
10,576,935,897 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 35.4333 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด โดยภายหลงัจากการเริ่มประชุมมีผูถื้อหุน้เขา้
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ร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิน้ 63 ราย นับจ านวนหุ้นรวมไดท้ั้งสิน้ 10,579,170,078 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 35.4408 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้จ านวน 29,850,292,824 หุน้ 
นบัเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 38 

ระเบียบวาระที ่1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 ประธานฯ เสนอรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2561  และบรษิัทได้
ส่งส าเนารายงานการประชมุดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ซึ่งที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณา
แลว้มีความเห็นว่ารายงานการประชมุดงักลา่วบนัทึกไวอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุ
ดงักล่าว  

 ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่  หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 
สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม  

 ประธานฯ  เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 โดยการลงคะแนนเสียง
ในวาระนีจ้ะถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ  

มติที่ประชมุ   ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 
จ านวนราย 60 0 2 0 62 
จ านวนหุน้ 9,191,946,138 0 1,385,023,940 0 10,576,970,078 
รอ้ยละ 86.9052 0.0000 13.0947 0.0000 100.0000 
หมายเหต ุ:  ก่อนเริ่มลงมติในวาระท่ี 1 มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มอีก 2 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้34,181 หุน้ 

ระเบียบวาระที ่2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 และแผนงาน 
ปี 2562    

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายกศุล  สงัขนนัท ์รกัษาการประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของ
บรษิัทและบรษิัทย่อย ประจ าปี 2561 และแผนงานปี 2562  
 นายกุศล  สงัขนนัท ์รกัษาการประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทไดม้ี
การลงทนุในบรษิัทย่อยและบรษิัทอื่น ไดแ้ก่ 
  1. บริษั ท  เดอะ มาเจสติค  ครีก  คันทรีคลับ  จ ากัด  หรือ  MJC ซึ่ งด า เนินธุ รกิ จสนามกอล์ฟที่  อ .หัวหิน                         
จ.ประจวบคีรีขนัธ ์ท่ีผ่านมาไดม้ีการปรบัปรุงสนามใหด้ีขึน้อย่างต่อเนื่อง นอกจากการพฒันาและปรบัปรุงสนามใหด้ีขึน้แลว้ MJC 
ยงัเตรียมแผนส่งเสรมิการขาย เช่น การท า Website ใหม่ ตลอดจนการเพิ่มช่องทาง Social Media ใหส้ามารถเขา้ถึงนกักอลฟ์ชาว
ไทยและนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากยิ่งขึน้ เพื่อรองรบัการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตวัดีขึน้ รวมทัง้มี
แผนท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งทัง้นีย้งัคงยึดถือคณุภาพในการใหบ้รกิาร และท าใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจ เป็น
ผลท าให ้MJC มีก าไรไดใ้นอนาคตอนัใกลน้ี ้
  2.  บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิล้ เอนเนอจี ้จ ากัด หรือ R-EEP ซึ่งเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงขยะ ที่บริษัทได้
ลงทนุไวใ้นสดัส่วนรอ้ยละ 10 ไดเ้ริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าแลว้ตัง้แต่เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา  ซึ่งในปี 2561 บริษัทไดโ้อนกลบั
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ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่นจ านวน 3.55 ลา้นบาท ดงันั้น จึงคาดว่าบริษัทจะสามารถรบัรูผ้ลก าไรจากการ
ลงทนุไดใ้นอนาคตอนัใกลน้ี ้
  3. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากัด หรือ HNC ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มันปาลม์นั้น บริษัทเริ่มรบัรู ้
รายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มันปาลม์แลว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560  ส าหรบัแผนการด าเนินงานในปี 2562 ซึ่งอยู่
ระหว่างการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มยอดขาย และรองรบัการขยายตวัของธุรกิจ ไดแ้ก่ 

1)  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มนัเมล็ดปาลม์ดิบ (CPOA) 
ปัจจุบัน HNC อยู่ระหว่างการก่อสรา้งโรงงานสกัดน า้มันปาลม์ดิบ เพื่อรองรบัการเปิดรบัซือ้กระแสไฟฟ้า 
จากการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

2)     ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
ปัจจบุนั HNC อยู่ระหวา่งด าเนินการก่อสรา้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ (ไบโอก๊าซ)
ขนาดก าลงัการผลิต 4 เมกะวตัต ์ เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค โดยเชือ้เพลงิชีวภาพที่จะน ามา 
ใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าดงักลา่ว เป็นก๊าซชีวภาพที่เกิดจากกระบวนการบ าบดัน า้เสีย  

3) ธุรกิจผลิตและจ าหน่วยปุ๋ ยอินทรียจ์ากทะลายปาลม์ 
ปัจจบุนั HNC อยู่ระหว่างการด าเนินการพฒันาระบบการผลิตปุ๋ ยอินทรียจ์ากทะลายปาลม์ที่เป็นผลพลอย                  
ไดจ้ากโรงสกดัน า้มนัปาลม์ดิบ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดบัคณุภาพชีวิตเกษตรกร เพื่อลดตน้ทนุการ
ผลิต และเพิ่มผลผลิต  

4) แผนการสรา้งความมั่นคงดา้นวตัถดุิบ 
โดยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่เกษตรกรผ่านสหกรณ์และลานเท ซึ่งจะท าให้ HNC สามารถจัดหา
วตัถดุิบมีความมั่นคงและสม ่าเสมอมากขึน้ และเป็นไปตามแผนการผลิตและจดัจ าหน่ายที่วางไว ้

5) แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ดว้ยการพฒันาระบบจดัการการผลิต และปรบัปรุงเครื่องจกัรและอุปกรณ ์เช่น ถงัอบเมล็ดในปาลม์ ระบบ
ไฟฟ้า และก่อสรา้งถงัเก็บน า้มนัเพิ่มเติม  

6) การเตรียมความพรอ้มส าหรบัการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยใ์นอนาคต 
   4. บรษิัทไดเ้ขา้ลงทุนในบรษิัท  อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP) จ านวน 46,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาหุน้ละ 3.50 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 161.00  ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 1.92 ซึ่ง EP ประกอบ
ธุรกิจลงทนุในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน ประเภทพลงังานแสงอาทิตย ์
 ผลการด าเนินงานของบรษิัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อยมี
รายไดจ้ากการขายและบรกิารจ านวน 1,033.77 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสนามกอลฟ์ 48.98 ลา้นบาท 
รายไดจ้ากธุรกจิผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปาลม์ 984.79 ลา้นบาท และ รายไดอ้ื่นจ านวน 43.20 ลา้นบาท รวมเป็นรายไดร้วมทัง้สิน้
จ านวน 1,076.97 ลา้นบาท นอกจากนี ้  ผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2561 มีผลก าไรขัน้ตน้ 40.84 ลา้นบาท และมีผล
ก าไรสทุธิ 13.04 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากหนีส้งสยัจะสญูและรายการโอนกลบัหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 3.58 ลา้นบาท โดยมีผล
ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 42.63 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 144.06 โดยในปี 2560 บรษิัทมีการรบัรูก้  าไรจากการจ าหน่าย
เงินลงทนุในบรษิัทย่อย จ านวน 23.14 ลา้นบาท 
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 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 3 หมวดบญัชีคือ 
สินทรพัย ์หนีสิ้น และส่วนของผูถื้อหุน้  ดงันีค้ือ   
                                                                                                                                                                หน่วย : ลา้นบาท   

รายการ จ านวนเงนิ รายการ จ านวนเงนิ 

สินทรัพยร์วม:- 2,061.11 หนีส้นิรวม:- 369.52 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14.89 เงินเบกิเกินและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน 
10.55 

เงินลงทนุชั่วคราว 320.00 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอื่น 124.18 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 280.30 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอื่น 9.72 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กจิการอื่น 82.00 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
17.39 

สินคา้คงเหลือ 66.59 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 85.72 
เงนิลงทนุระยะยาวอื่น 351.00 หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อตดับญัช ี 84.25 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 803.00 รายไดค้า่สมาชิกรบัล่วงหนา้ 14.55 
ค่าความนิยม 128.03 หนีสิ้นหมนุเวียนและไม่หมนุเวยีนอื่น ๆ  23.16 
สินทรพัยห์มนุเวียนและไม่หมนุเวยีน 15.30 ส่วนของผู้ถือหุ้น:- 1,691.59 

  ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 29,850.29 
  ส่วนต ่ากว่ามลูค่าหุน้ (28,048.33) 
  ขาดทนุสะสม (325.66) 
  ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 215.29 

  
 ในปี 2561 ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2561 ของบรษิัท เอ็มเอสพี เมทลั จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย มีมติอนมุตัใิห้
ด  าเนินการเลิกกิจการ ซึง่ไดด้  าเนนิการจดทะเบียนเลิก ตลอดจนช าระบญัชีแลว้เมื่อวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2561  

             แผนงานส าหรบัปี 2562 
       เป้าหมายหลกัส าหรบัการลงทนุในปี 2562 คือ มุ่งเนน้การลงทนุในธุรกิจพลงังาน การผลิตน า้มนัปาลม์ของ HNC 

  ประธานฯ สอบถามผูถื้อหุน้ว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เติมหรือไม่ 
  นายสรุฑิณ จฬุาโอฬาร  ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่า เนื่องจากภาวะของโลกตลาด

ทนุมีการเปล่ียนแปลงสงูมาก ผูบ้รหิารมีการก าหนดกลยทุธใ์นการลงทนุในธุรกิจของบรษิัทในปี 2562 อย่างไร 

     นายสมชาย มีเสน ประธานกรรมการไดต้อบขอ้ซกัถามว่า รายไดห้ลกัของบรษิัทมาจากธุรกิจน า้มนัปาลม์ ซึ่ง จะเนน้
การเพิ่มประสิทธิภาพ และการเพิ่มรายไดจ้ากน า้มนัปาลม์เป็นหลกั  ตลอดจนใหค้วามส าคญักับธุรกิจพลงังานซึ่งไม่เกิดความผนั
ผวนมากคือธุรกิจพลงังาน  ไดแ้ก่ บรษิัท ราชบุรี-อีอีพ ี รีนิวเอเบิล้ เอนเนอจี ้จ ากัด หรือ R-EEP  และ  บริษัท   อีสเทอรน์ พาวเวอร ์
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) หรือ EP และการแสวงหาธุรกิจที่เนน้ในดา้นพลงังาน ซึ่งจะท าใหเ้งินลงทุนที่เขา้ไปลงทุนมีความคุม้ค่ามาก
ขึน้  นี่คือทิศทางที่คณะกรรมการไดพ้ิจารณาว่า ทางบริษัทจะแสวงหาธุรกิจที่ท  าใหบ้ริษัทไม่เกิดภาวะที่ผูถื้อหุน้เป็นห่วง โดยตอ้ง
บอกเลยว่าท าธุรกิจยากในภาวะแบบนี ้
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 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

 ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อยงวดประจ าปี 2561 
และแผนงานปี 2562 

มติที่ประชมุ      ที่ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 และแผนงานปี 
2562 

ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับ 
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

    ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัท างบ
การเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบรษิัท ที่ผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และเสนอใหท้ี่ประชุม
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ งบการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
และรายงานผูส้อบบัญชี งวดประจ าปี 2561 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจาก
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้ว่า มีการบนัทึกขอ้มลูที่
ถกูตอ้งครบถว้น และมีการเปิดเผยขอ้มลูที่เพียงพอและเหมาะสม  
  งบการเงินประจ าปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ซึ่งไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบ
ล่วงหนา้ พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ซึ่งมีขอ้มลูสรุปท่ีส าคญัดงันี ้

                                                                                                                                                  (หน่วย : ลา้นบาท)     

 ข้อมูลตามงบการเงนิรวมของบริษัท 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
สินทรพัยร์วม 2,061.11 2,006.57 

หนีสิ้นรวม 369.52 328.02 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,691.59 1,678.57 

รายไดร้วมจากส่วนงานท่ีด าเนินงานอยู่ 1,076.97 602.20 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากส่วนงานท่ีด าเนินงานอยู่ 13.04 (29.59) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 13.04 (29.59) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 0.00028 (0.00162) 

            
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม  

 ประธาน ฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิเรื่องดงักล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนีจ้ะถือคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ  
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มติที่ประชุม         ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผูส้อบบญัชี ส าหรบั        
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 
จ านวนราย 61 0 2 0 63 
จ านวนหุน้ 9,194,146,138 0 1,385,023,940 0 10,579,170,078 
รอ้ยละ 86.9080 0.0000 13.0919 0.0000 100.0000 

หมายเหต ุ:  ก่อนเร่ิมลงมติในวาระที่ 3 มีผูถ้ือหุน้เขา้รว่มประชมุเพ่ิมอีก 1 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้2,200,000 หุน้ 

ระเบียบวาระที ่4   พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงนิก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบ 
 ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นขอ้ก าหนดที่ชัดเจน โดยการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทใหเ้ป็นไปตามมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทผลการด าเนินงานงวด
ประจ าปี 2561 บริษัทมีผลก าไรสุทธิจ านวน 13.04 ลา้นบาท และงบการเงินรวมยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออีกจ านวน 
325.66 ลา้นบาท จึงไม่อยู่ในวิสยัที่สามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ 

 ประธานฯ สอบถามผูถื้อหุน้ว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมหรือไม่ 

 นางสาวลลิตา  พิทกัษค์ณารกัษ ์  เป็นผูร้บัมอบฉนัทะจาก นายไกรวลัย ์คทวณิช ไดส้อบถามวา่ บรษิัทมีแนวทางที่จะ
ท าให ้MAX ผ่านพน้วิกฤติในการขาดทนุสะสมไดอ้ยา่งไรบา้ง 

 นายสมชาย   มีเสน  ประธานกรรมการ ไดต้อบข้อซักถามว่า  ถา้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ได ้ตอ้งลา้งผล
ขาดทนุสะสมก่อน  ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา เป็นสญัญาณที่ดีว่า MAX เริ่มมีก าไรและเริ่มมีทิศทางที่ดีขึน้ คณะกรรมการบรษิัท ก็ได้
หารือกนัว่า  ถา้ธุรกิจด าเนินการไปอย่างมั่นคงและมีก าไรอย่างนี ้ในที่สดุบรษิัทตอ้งหามาตรการในการลา้งขาดทนุสะสม  เพื่อที่จะ
หาวิธีการในการคืนก าไรใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้โดยแนวทางก็จะมีเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะน ามากราบเรียนท่านผูถื้อหุน้ในโอกาสต่อไป 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

 ประธาน ฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิเรื่องดงักล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนีจ้ะถือคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ  

มติที่ประชมุ     ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินก าไรส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และการงดจ่ายเงินปันผล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของ     ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 
จ านวนราย 61 0 2 0 63 
จ านวนหุน้ 9,194,146,138 0 1,385,023,940 0 10,579,170,078 
รอ้ยละ 86.9080 0.0000 13.0919 0.0000 100.0000 
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ระเบียบวาระที ่5   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการทีล่าออกและกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่ง 

 ตามวาระ 

 ประธาน ฯ ไดม้อบหมายใหน้ายกศุล  สงัขนนัท ์รองประธานกรรมการเป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระนีแ้ทน เนื่องจาก
ในวาระนี ้ประธานฯ เป็นหน่ึงในกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

 รองประธานฯ ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทปัจจบุันมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 7 ท่าน ในการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2562 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัมีรายชื่อต่อไปนี ้    

(1)   นายสมชาย  มีเสน กรรมการ และประธานกรรมการ  

(2)   พลตรีบญุชยั  เกษตรตระการ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

 

(3)   นายพิพทัธ ์ ชนะสงคราม      กรรมการ(เสนอแต่งตัง้ใหม ่แทนนายกมล  ป่ินทอง ซึ่งครบก าหนดออกตามวาระ  

  และขอลาออกจากต าแหน่ง) 

  ในการนี ้กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณอ์นัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงาน
ของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมอนุมัติแต่งตัง้ใหก้รรมการทัง้ 2 ท่านคือ นายสมชาย  มีเสน และ พลตรีบุญชัย เกษตร
ตระการ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตัง้นายพิพทัธ ์ชนะสงครามเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ดว้ยความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน อันจะเป็น
ก าลงัส าคญัที่จะช่วยสรา้งคณุประโยชนใ์นการก ากบัดแูลการด าเนินกิจการใหส้ามารถด าเนินไปตามแนวทางและบรรลเุป้าหมายที่
ก าหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเลือกตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิัทตามเดิม   และเสนอแต่งตัง้นายพิพทัธ ์ชนะสงคราม เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 รองประธานฯ สอบถามผูถื้อหุน้ว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมหรือไม่ 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

 รองประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิเรื่องดงักล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนีจ้ะถือคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ 

มติที่ประชมุ     ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิแต่งตัง้นายสมชาย  มีเสน  พลตรีบญุชยั  เกษตรตระการ กรรมการท่ีออกตามวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตัง้นายพิพทัธ์ ชนะสงคราม เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดงันี ้
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  1)  นายสมชาย  มีเสน  กรรมการและประธานกรรมการ 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 
จ านวนราย 60 1 2 0 63 
จ านวนหุน้ 9,191,946,138 2,200,000 1,385,023,940 0 10,579,170,078 
รอ้ยละ 86.8872 0.0207 13.0919 0.0000 100.0000 

  2)  พลตรีบญุชยั  เกษตรตระการ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 
จ านวนราย 60 1 2 0 63 
จ านวนหุน้ 9,191,946,138 2,200,000 1,385,023,940 0 10,579,170,078 
รอ้ยละ 86.8872 0.0207 13.0919 0.0000 100.0000 

  3)  นายพิพทัธ ์ ชนะสงคราม  กรรมการ 

 เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 
จ านวนราย 60 1 2 0 63 
จ านวนหุน้ 9,191,946,138 2,200,000 1,385,023,940 0 10,579,170,078 
รอ้ยละ 86.8872 0.0207 13.0919 0.0000 100.0000 

 

ระเบียบวาระที ่6    พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

  ประธานฯ ไดแ้ถลงว่า  ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 ไดก้ าหนดใหม้ีรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกันกับปี 
2561 โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบจะไดร้บัค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ในทุกครัง้ที่เขา้ร่วมประชมุ อตัรา
ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2562 มีดงันี ้

                                                     หน่วย : บาท/คน/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ 

คา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ จ านวนเงนิ 

ประธาน 

กรรมการ 

15,000 

 8,000 

รวมวงเงนิค่าตอบแทน ไม่เกิน (บาท) 1,200,000 

 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดขา้งตน้ ซึ่ง
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงความเหมาะสมดา้นต่างๆ อย่างครบถว้นแลว้  

 ประธานฯ สอบถามผูถื้อหุน้ว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมหรือไม่ 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

 ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนีจ้ะถือ
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ  
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มติที่ประชมุ     ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองใน
สาม ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดงันี ้

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 
จ านวนราย 61 0 2 0 63 
จ านวนหุน้ 9,194,146,138 0 1,385,023,940 0 10,579,170,078 
รอ้ยละ 86.9080 0.0000 13.0919 0.0000 100.0000 

 
ระเบียบวาระที ่7  พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

 ประธานฯ  แถลงต่อที่ประชุมว่า ปี 2562 บริษัทยังคงคัดเลือกผูส้อบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิล้ยู ดับเบิล้ยู พี จ ากัด 
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และอตัราค่าสอบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อยดงันี ้    

  รายชื่อผูส้อบบญัชีของบรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบรษิัทย่อย 

1) นางสาววรรญา พทุธเสถียร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4387  
       ซึ่งเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงนิของบรษิัทเป็นปีที่ 6 และ/หรือ 
2) นายเชิดสกลุ อน้มงคล  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7195 และ/หรือ 
3)   นางสาววราภรณ ์ อินทรประสิทธ์ิ            ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7881 
และผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อย 
1)  นางสาวชลทิชา  เลิศวิไล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 12258 และ/หรือ 
2)  นางสาววราภรณ ์ พนัธภ์กัดีนพุงษ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 12261 และ/หรือ 
3)   นางสาวรวิษฎา  วาดวารี                         ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 12026 

   และพจิารณาก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ดงันี ้
บริษัท จ านวนเงนิ 

1. บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  945,000 
2. บรษิัท เอ็มเอสพี เมทลั จ ากดั 0.00 
3. บรษิัท เดอะมาเจสติค ครกี คนัทรีคลบั จ ากดั  390,000 
4. บรษิัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากดั และบรษิัทย่อย 1,100,000 

รวม 2,435,000 

 ทั้งนี ้นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายที่ เก่ียวข้องอื่นๆ ดังกล่าวตามขา้งตน้แลว้ ทั้ง บริษัท ซี 
ดับเบิล้ยู  ดับเบิล้ยู พี จ ากัด และผูส้อบบัญชีทั้ง 6 คนตามรายชื่อข้างตน้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนไดเ้สียอื่นใดกับบริษัท/
ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง ตามพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
  ประธานฯ สอบถามผูถื้อหุน้ว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมหรือไม่ 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม 
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  ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิเรื่องดงักล่าว  โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนีจ้ะถือคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ  

มติที่ประชมุ     ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียง 

 ขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 

ระเบียบวาระที ่8  เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

 ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้น
หนงัสือนดัประชมุก็ได ้  

 ประธานฯ สอบถามผูถื้อหุน้ว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการทุกท่าน
ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีมาเขา้ประชมุ ดงันัน้ จึงขอปิดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 อย่างเป็นทางการ 
 
ประธานจึงกล่าวปิดประชมุเวลา 15.00 น. 
 
                 
           …………………………………………………. 
                                         (นายสมชาย มีเสน) 
           ประธานที่ประชมุ 

 
            (นายกฤษฎา เจรญิกลกิจ) 
                  เลขานกุารบรษิัท 
               ผูบ้นัทึกการประชมุ   

 
 

 

 

 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 
จ านวนราย 61 0 2 0 63 
จ านวนหุน้ 9,194,146,138 0 1,385,023,940 0 10,579,170,078 
รอ้ยละ 86.9080 0.0000 13.0919 0.0000 100.0000 
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รหัสคิวอาร ์(QR CODE) 
 

ส าหรับ 
 

ดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2562 และงบการเงนิประจ าปี 2562 ในรูปแบบดิจิทัล 
 

 
 

ในกรณี ท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงคจ์ะขอหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 หรือ รายงานประจ าปี 2562 เป็นรูปเล่ม กรุณาติดต่อทาง E-mail ล่วงหน้า
ก่ อ น วั น ป ระ ชุ ม ได้ ที่  ratchanee.c@maxmetalcorp.co.th ห รื อ ท า ง โท รศั พ ท์  ติ ด ต่ อ              
คุณรัชนี  เจียรวทิยารักษ ์ ทีห่มายเลข 02-357-1377-9 ต่อ 103  

mailto:ratchanee.c@maxmetalcorp.co.th
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  (F 53-4)   

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่7 พฤษภาคม 2563 

ขา้พเจา้ บริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เก่ียวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน
ดงัต่อไปนี ้

1.  การลดทุนและการเพิ่มทุน 

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดม้ีมติใหด้ าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 69,704,755,246 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 99,555,048,070 บาท แบ่งออกเป็น 99,555,048,070 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 29,850,292,824 บาท แบ่งออกเป็น 29,850,292,824 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท โดยการตัดหุน้ที่ยังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 69,704,755,246 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ซึ่งหุน้
ดงักล่าวสิน้สดุระยะเวลาในการเสนอขายแลว้ตามที่เคยไดร้บัอนุมัติจากมติที่ประชุมผูถื้อหุน้วิสามญัครัง้ที่ 1/2560 
เม่ือวนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2560 

1.2 ที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัทฯ ไดม้ีมติใหด้ าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ อีกจ านวน 55,969,299,045 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 29,850,292,824 บาท แบ่งออกเป็น 29,850,292,824 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท เป็นจ านวน 85,819,591,869 บาท แบ่งออกเป็น 85,819,591,869 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 55,969,299,045 หุน้  มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยการเพิ่มทนุในลกัษณะ
ดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าทีต่รา
ไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทนุ 

หุน้สามญั 
 

55,969,299,045 1 
- 

55,969,299,045 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป  
 (General Mandate) 

- - - - 

 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการไดม้ีมติใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 55,969,299,045 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้



                                                                                                                                                                       ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3  

25 

 

จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 
(เดิม : 
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม 55,969,299,045 8 หุน้เดิม 
: 15 หุน้
ใหม ่

0.01 17-31 
กรกฎาคม 

2563 
โปรดด ู

หมายเหต ุ(1) 

โปรดด ู
หมายเหต ุ(2) 

 
หมายเหต ุ (1)  ใหค้ณะกรรมการบรหิารของบรษิัทฯ  และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร มีอ านาจพิจารณาก าหนด

รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เช่น (1) การแกไ้ขวนัก าหนด
รายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้และไดร้บัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน (Record Date) การ
จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การ
ช าระค่าหุน้ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 
(2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ  าเป็นและเก่ียวข้องกับ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและ
หลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและ
สมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

 (2) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนในรอบแรกแลว้ บริษัทฯ จะจัดสรร
หุน้ส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซึ่งแสดงความจ านงจองซือ้เกินสดัส่วนตามสดัส่วนการถือหุน้จนกว่า
จะหมด หรือไม่สามารถจดัสรรไดเ้นื่องจากเป็นเศษหุน้ หรือจนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท์ี่
จะจองซือ้หุน้ดงักลา่วอีกต่อไป 

  ในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุน้ใดใหผู้้
จองซือ้รายใด หากการจดัสรรดงักลา่วท าใหห้รืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัดเรื่องสดัสว่น
การถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ก าหนดในขอ้บังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีขอ้จ ากัด
เรื่องสดัส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วที่รอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายทัง้หมดของ
บรษิัทฯ  

อนึ่ง ผูถื้อหุน้ซึ่งแสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เกินสดัส่วน อาจมีหนา้ที่ท  า
ค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ หากการจองซือ้เกินสดัส่วนส่งผลใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งจองซือ้
เกินสดัสว่นรายดงักล่าวถือหุน้ของบริษัทฯ ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มจุดที่ตอ้งท าค าเสนอ
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ซื ้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

 

การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีทีม่ีเศษของหุ้น 

ใหก้รรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือชื่อผกูพนับริษัทฯ ตามหนงัสือรบัรองของบรษิัทฯ หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจาก
กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนับรษิัทฯ ตามหนงัสือรบัรองของบริษัทฯ เป็นผูม้ีอ านาจในการใชด้ลุยพินิจใน
การปัดเศษหุน้นัน้ทิง้ หรือด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารเพิ่มทนุครัง้นีป้ระสบความส าเรจ็ 

 

3.  ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

  ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศกุรท์ี่ 19 มิถนุายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งจตรุทิศ ชัน้  3 
โรงแรมโกลเดน้  ทิวลิป ซอฟเฟอรนิ  กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนรมิคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตหว้ย
ขวาง กรุงเทพฯ โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ในวนัที่  22 พฤษภาคม 2563 และ
ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้และไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในวนัที่ 29 มิถนุายน 2563 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่ก่ียวข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต 
(ถ้ามี)  

 4.1   การขออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

 4.2 การด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทนุและทนุช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย  ์

 4.3   การด าเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อน าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5.  วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม 

ล าดับ วัตถุประสงคข์องการใช้เงนิเพิ่มทุน จ านวนเงนิทีจ่ะใช้จาก
จ านวนเงนิทีค่าดว่าจะ
ได้รับจากเงนิเพิ่มทุน 
559,692,990.45 บาท 

ระยะเวลาทีค่าดว่า
จะใช้เงนิเพิ่มทุน 

1. แหลง่เงินทนุในการลงทนุในธุรกิจการบรกิารและการ
พฒันาอสงัหารมิทรพัยโ์ดยเฉพาะการเขา้ซือ้ที่ดิน
พรอ้มสิ่งปลกูสรา้งประเภทโรงแรมและที่ดินเปลา่เพื่อ
รอการพฒันา (“โครงการอสังหาริมทรัพย”์) 

ไม่เกิน 470,000,000 บาท ภายในเดือน สิงหาคม 
2563 
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ล าดับ วัตถุประสงคข์องการใช้เงนิเพิ่มทุน จ านวนเงนิทีจ่ะใช้จาก
จ านวนเงนิทีค่าดว่าจะ
ได้รับจากเงนิเพิ่มทุน 
559,692,990.45 บาท 

ระยะเวลาทีค่าดว่า
จะใช้เงนิเพิ่มทุน 

2. เงินทนุหมนุเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งทางเงิน และ
เงินทนุเพื่อปรบัปรุงพฒันาโครงการต่าง ๆ และการต่อ
ยอดธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

ไม่เกิน 89,692,990.45 บาท ภายในปี 2564 

โดยบริษัทฯ มีแผนในการปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะเนน้การลงทนุไปที่ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์และการ
บริการอนัเก่ียวเนื่องกับอสงัหารมิทรพัยใ์นแนวชายฝ่ังตะวนัออกซึ่ง ณ ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการขยายตวัเพื่อรองรบั
โครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเมื่อโครงการ EEC เดินหนา้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อว่ามูลค่าการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มมากนี ้ตามการขยายตัวของ
ภาคอตุสาหกรรม โปรดพิจารณารายละเอียดของโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 4 

ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ไดร้บัเงินทุนไม่เพียงพอต่อการใชเ้งินตามวัตถุประสงคด์งักล่าว บริษัทฯ จะจดัหาเงินทุนเพิ่มเติม
จากการกูย้ืมเงินจากนักลงทุนหรือสถาบนัการเงิน โดยในปัจจุบนั อตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 0.08 
เท่า จึงยงัคงมีความสามารถในการกูย้ืมค่อนขา้งมาก 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 บรษิัทฯ จะมีแหลง่เงินทนุส าหรบัน าไปใชใ้นการลงทนุในโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

7. ประโยชนท์ีผู่้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 7.1 นโยบายเงินปันผล 

 บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินของบรษิัทฯ สภาพคลอ่งของบรษิัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่น ๆ  ที่เก่ียวขอ้งในการบรหิารงาน
ของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ตามความ
เหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปัน
ผลได ้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ และมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ดังนั้นบริษัทฯ จะ
สามารถจ่ายเงินปันผลไดก้็ต่อเมื่อบริษัทฯ มีผลประกอบการที่มีก าไร และสามารถลา้งขาดทุนสะสมที่มี
อยู่ไดท้ัง้หมด  

7.2 ผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิรบัเงินปันผลจากการด าเนินงานเริ่มตัง้แต่ผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักลา่ว 
ไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

 7.3 อื่นๆ 

   - ไม่มี - 
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8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน 

 - ไม่มี - 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ข้ันตอนการด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1 วันประชุมคณะกรรมการ  7 พฤษภาคม 2563 
2 วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้

ประจ าปี 2563  
22 พฤษภาคม 2563 

3 วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 19 มิถนุายน 2563 
4 วันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้และไดร้ับการจัดสรรหุน้

สามญัเพิ่มทนุ 
29 มิถนุายน 2563 

5 จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติ 

  
 บรษิัทฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 
 

ลายมือชื่อ .............................................. กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบรษิัทฯ  

                                                     (นายกศุล สงัขนนัท)์ 

                                      กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ลายมือชื่อ .............................................. กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบรษิัทฯ  

  (นายชาตรี ชื่นสขุสินทรพัย)์ 

    กรรมการ 
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สารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย ์(บัญชี 2) 
เร่ือง การเข้าซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ ากัด และบริษัท อริยา เอสเตท จ ากัด 

ตามที่ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ดัการประชมุคณะกรรมการของ
บรษิัทฯ ครัง้ที่ 5/2563 เม่ือวนัที่ 7 พฤษภาคม 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทฯ เขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์โดย
การเขา้ซือ้หุน้สามญัของบริษัท เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ ากัด (“เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท”) จ านวน 
390,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาทต่อหุน้ และหุน้สามัญของบริษัท อริยา เอสเตท จ ากัด (“อริยา 
เอสเตท”) จ านวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาทต่อหุน้ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และอริยา เอสเตทภายหลงัจากการเขา้ท ารายการเสร็จ
สมบรูณ ์โดยมีรายละเอียดการเขา้ลงทนุดงัต่อไปนี ้ 

1. บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุน้เดิมจากผูถื้อหุน้เดิมของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท ไดแ้ก่     บริษัท อีส
เทอรน์ โฮลดิง้ จ ากดั (“ผู้ขายรายที ่1”) จ านวน 389,998 หุน้ นางสาวศรณัดาภทัร ์โมรา จ านวน 1 หุน้ และ นางสาว
กนกทิพย ์สขุลาภ จ านวน 1 หุน้ (รวมผูถื้อหุน้ทัง้ 3 รายเรียกว่า “กลุ่มผู้ขายรายที ่1”) จ านวนรวม 390,000 หุน้ มลู
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 838,110,000 บาท และ 

2.  บริษัทฯ จะเขา้ซือ้หุน้เดิมจากผูถื้อหุน้เดิมของอรยิา เอสเตท ไดแ้ก่ บริษัท ไชนิ่ง ซนั โฮลดิง้ จ  ากัด 
(“ผู้ขายรายที่ 2”) จ านวน 9,998 หุน้ นางสาวศรัณดาภัทร ์โมรา จ านวน 1 หุน้ และ นางสาวกนกทิพย ์สุขลาภ 
จ านวน 1 หุน้ (รวมผูถื้อหุน้ทัง้ 3 รายเรียกว่า “กลุ่มผู้ขายรายที่ 2”) จ านวนรวม 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท ในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 200,000,000 บาท 

(ผูข้ายรายที่ 1 และผูข้ายรายที่ 2 รวมกันเรียกว่า “ผู้ขายทั้งสองราย” และ กลุ่มผูข้ายรายที่ 1 และกลุ่ม
ผูข้ายรายที่ 2 รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มผู้ขาย”)  

โครงสรา้งการถือหุน้ในเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และอริยา เอสเตท ปรากฎรายละเอียดตามแผนภาพ
ดงันี ้

 

 

 

 

 

99.99% 

(389,998 หุน้) 

บริษัท เดอะมาสเตอร ์ 

เรียลเอสเตท จ ากัด 

บริษัท อีสเทอรน์ โฮลดิง้ จ ากัด 

(จดทะเบียนจดัตัง้ที่ประเทศไทย) 

0.005% 

(1 หุน้) 

0.005% 

(1 หุน้) 

99.98% 

(9,998 หุน้) 

0.01% 

(1 หุน้) 

0.01% 

(1 หุน้) 

นางสาวดวงยิหวา 

พรมงาม 

นางสาวกนกทิพย ์

สุขลาภ 

นางสาวศรัณดาภัทร ์

โมรา 

99.98% 

(9,998 หุน้) 

บริษัท อริยา เอสเตท จ ากัด 

บริษัท ไชน่ิง ซัน โฮลดิง้ จ ากัด 

(จดทะเบียนจดัตัง้ที่ประเทศไทย) 

0.01% 

(1 หุน้) 

0.01% 

(1 หุน้) 

99.98% 

(9,998 หุน้) 

0.01% 

(1 หุน้) 

0.01% 

(1 หุน้) 

นางสาวดวงยิหวา 

พรมงาม 

นางสาวกนกทิพย ์

สุขลาภ 

นางสาวศรัณดาภัทร ์

โมรา 
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ทัง้นี ้การเขา้ท ารายการดงักล่าวถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัย ์(ตามที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผย
ขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ.2547 (ตามที่ไดแ้กไ้ข
เพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าว
ดว้ยวิธีการค านวณตามเกณฑต์่าง ๆ ภายใตป้ระกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไป โดยค านวณจากงบการเงิน
รวม สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ มีมลูค่าสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 74.65 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของ
สิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นขนาดรายการที่รวมทัง้มลูค่าการเขา้ซือ้หุน้สามัญ  มูลค่าเงินลงทุนตามแผนธุรกิจ และมูลค่า
สญัญาการเช่าพืน้ที่ส่วนกลางระยะยาว ที่จะกลา่วถึงในล าดบัถดัไปเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่มีรายการไดม้า
ซึ่งทรพัยส์ินของบรษิัทฯ และ/หรือบรษิัทย่อย ที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวนัที่มีการตกลงเขา้ท าธุรกรรม 

การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไป 
บริษัทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกับรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปและจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้
เพื่อขออนุมัติในการตกลงเขา้ท ารายการและตอ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สีย 

นอกจากนี ้การเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่การเขา้ท ารายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เก่ียว
โยงกนัของบรษิัทฯ ดงันัน้ จึงไม่ถือเป็นรายการเก่ียวโยงกนั ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่  ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าท ารายการที่ เก่ียวโยงกัน (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (ตามที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองรายการทีเ่ก่ียวโยงกันฯ”) 

ในการนี  ้บริษัทฯ จึงจัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรับการท ารายการดังกล่าวต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และจะจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมตัิการตกลงเขา้ท ารายการดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วน
ของผู้ถือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามที่
ประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปก าหนด พรอ้มความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เป็น
ระยะเวลาลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2563 ซึ่ง
ไดจ้ัดประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ไดม้ีมติใหเ้สนอเรื่องดงักล่าวต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิ
การเขา้ท ารายการดงักล่าว และไดม้ีมติก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศกุรท์ี่ 19 มิถุนายน 
2563  
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บรษิัทฯ ประสงคจ์ะเปิดเผยสารสนเทศส าหรบัการท ารายการดงักลา่วดงัต่อไปนี ้

1. สารสนเทศทีเ่ปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บัญชี (1) 

(1) วัน เดือน ปี ทีเ่กิดรายการ 
บริษัทฯ กับผู้ขายทั้งสองราย จะเข้าลงนามในสัญญาซือ้ขายหุน้ภายหลังจากที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ

อนมุตัิใหบ้รษิัทฯ เขา้ท ารายการ ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้รบัโอนหุน้จากผูข้ายทัง้สองรายและช าระ
เงินใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดือนสิงหาคม 2563   

 
(2) คู่สัญญาทีเ่ก่ียวข้องและความสัมพันธกั์บบริษัทจดทะเบียน 

ผูข้าย : บรษิัท อีสเทอรน์ โฮลดิง้ จ ากดั  
บรษิัท ไชนิ่ง ซนั โฮลดิง้ จ ากดั  
นางสาวศรณัดาภทัร ์โมรา  
นางสาวกนกทิพย ์สขุลาภ 

ผูซ้ือ้ : บรษิัทฯ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท
จดทะเบียน 

: (ก) เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท (ข) อริยา เอสเตท (ค) ผูข้ายรายที่ 1 
(ง) ผูข้ายรายที่ 2 (จ) นางสาวศรณัดาภทัร ์โมรา และ (ฉ) นางสาวกนก
ทิพย ์สขุลาภ ไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่อง
รายการที่เก่ียวโยงกนัฯ  

 
(3) ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการประเภทและขนาดของรายการ 
 
3.1 ลกัษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บรษิัทฯ จะเขา้ซือ้หุน้สามญัของ เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ านวน 390,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 
100 บาทต่อหุน้ และหุน้สามญัของ อริยา เอสเตท จ านวน 10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาทต่อหุน้ คิด
เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 100 ของหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และอริยา เอสเตท 
ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการเสรจ็สมบรูณ ์โดยมีรายละเอียดการเขา้ลงทนุดงัต่อไปนี ้ 

1. บริษัทฯ จะเขา้ซือ้หุน้เดิมจากผูถื้อหุน้เดิมของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท ไดแ้ก่ ผูข้ายรายที่ 1 
จ านวน 389,998 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท นางสาวศรณัดาภทัร ์โมรา จ านวน 1 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท และนางสาวกนกทิพย ์สุขลาภ จ านวน 1 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 
838,110,000 บาท  

2.  บริษัทฯ จะเขา้ซือ้หุน้เดิมจากผูถื้อหุน้เดิมของอริยา เอสเตท ไดแ้ก่ ผูข้ายรายที่ 2 จ านวน 9,998 
หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท นางสาวศรณัดาภัทร ์โมรา จ านวน 1 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และ
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นางสาวกนกทิพย ์สุขลาภ จ านวน 1 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 200,000,000 
บาท 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ขา้ท าบันทึกขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการลงทุนในเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และอริยา 
เอสเตท กบัผูข้ายทัง้สองราย ฉบบัลงวนัที่ 3 กมุภาพนัธ ์2563 และบนัทกึการแกไ้ขเพิ่มเติมบนัทกึขอ้ตกลงดงักลา่ว 
ลงวนัที่ 12 มีนาคม 2563  (“บันทกึข้อตกลง”) โดยภายใตบ้นัทกึขอ้ตกลงดงักลา่ว บรษิัทฯ ไดว้างเงินหลกัประกนั
เพื่อเป็นประกันการเข้าท าสัญญาซือ้ขายหุ้นของ เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท ไว้ต่อผู้ขายรายที่ 1 จ านวน 
6,000,000 บาท และเพื่อเป็นประกันการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ของ อริยา เอสเตท ไวต้่อผูข้ายรายที่ 2 จ านวน 
4,000,000 บาท เป็นจ านวนทั้งสิน้ 10,000,000 บาท (“เงินหลักประกัน”) ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยเงิน
หลักประกันดังกล่าวเป็นเงินมัดจ าแบบเรียกคืนได้ (Refundable Deposit) โดยบันทึกข้อตกลงมีข้อก าหนดให้
ผูข้ายทัง้สองรายตอ้งคืนเงินหลกัประกนัใหแ้ก่บริษัทฯ ในกรณีที่บนัทกึขอ้ตกลงสิน้สดุลงและไม่มีการซือ้ขายหุน้ใน
เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และอรยิา เอสเตท ซึ่งอาจเป็นกรณีที่ผลการตรวจสอบสถานะไม่เป็นที่พอใจแก่บรษิัท
ฯ หรือมีการยกเลิกบันทึกข้อตกลง หรือไม่มีการลงนามในสัญญาซือ้ขายหุน้ภายใน 15 วันท าการนับจากวันที่
บรษิัทฯ ไดม้ีหนงัสือแจง้ความประสงคเ์รียกคืนเงินหลกัประกนัไปยงัผูข้ายทัง้สองราย 

ในการนี ้ที่ปรกึษากฎหมายตรวจสอบสถานะในดา้นกฎหมายโดยมีเกณฑก์ารพิจารณาเรื่องและประเด็น
ที่ส  าคญัที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมายที่อาจมีผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส าคญัต่อการเขา้ท ารายการของบริษัทฯ เช่น 
ความเป็นเจา้ของหุน้ของผูข้าย สถานะและการมีตัวตนของบริษัท กรรมสิทธิ์และการครอบครองทรพัยส์ินของ
บริษัทที่จะเขา้ซือ้ ใบอนุญาตที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คดีความต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท 
สถานะทางการเงิน และสญัญาต่าง ๆ ที่มีสาระส าคญัต่อการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ เป็นตน้   

จากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย พบว่าความเสี่ยงดา้นกฎหมายของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท 
และอรยิา เอสเตทที่อาจสง่ผลกระทบเชิงลบอย่างมีนยัส  าคญัต่อการเขา้ท ารายการของบรษิัทฯ มีความเสี่ยงต ่า  

ณ วนัที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจาเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้กับผูข้าย
ทัง้สองราย โดยในร่างสญัญาซือ้ขายหุน้จะมีค ารบัรองและรบัประกนั รวมถึงเงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ส  าคญัอย่างนอ้ย
ดงัต่อไปนี ้

1. กลุ่มผูข้ายใหค้ ารบัรองและรบัประกนัว่าสญัญาและการอนุญาตต่าง  ๆ ที่ส  าคญัของเดอะ มาสเตอร ์
และอรยิา เอสเตท มีผลบงัคบัโดยสมบรูณอ์ย่างต่อเนื่อง 

- สญัญาที่ส  าคัญ เช่น สญัญาเช่าพืน้ที่ส่วนกลางระหว่างอริยา เอสเตทกับผูมี้กรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินดังกล่าว สัญญาใหบ้ริการพืน้ที่ส่วนกลางแก่อาคารอื่นในโครงการ Wisdom Hotel 
และ ข้อตกลงการจัดการการเข้าพักในโครงการ Wisdom Hotel ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีผล
บงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมาย 

- การอนญุาตที่ส  าคญั เช่น ใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรมของอรยิา เอสเตท เป็นตน้ 
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2. เง่ือนไขบงัคบัก่อนให ้อรยิา เอสเตท ไดร้บัใบอนญุาต และการอนญุาตอ่ืน ๆ ที่จ  าเป็นต่อการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการอนญุาตตามกฎหมายเก่ียวกบัการสาธารณสขุ) ซึ่งมีผล
บงัคบัโดยสมบรูณอ์ย่างต่อเนื่อง เช่น ใบอนญุาตหรือหนงัสือรบัรองการจดัตัง้สถานที่จ  าหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร เป็นตน้ 

3. กลุ่มผู้ขายใหค้ ารับรองและรับประกันว่าไม่มีการด าเนินการทางกฎหมาย การฟ้องคดี หรือกา ร
ด าเนินการใด ๆ โดยหน่วยงานราชการ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อขอใหยุ้ติการท าธุรกรรมตามที่ก าหนดไว้
ในสญัญาซือ้ขายหุน้ และไม่มีเหตกุารณห์รือการกระท าใด ๆ เกิดขึน้ หรือถกูท าใหเ้กิดขึน้ซึ่งมีเหตอุนั
ควรจะคาดไดว่้าจะส่งผลถึงการเริ่มตน้ของการด าเนินการทางกฎหมาย การฟ้องคดี ซึ่ งก่อใหเ้กิด
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส  าคญัต่อ เดอะ มาสเตอร ์อริยา เอสเตท ที่ดิน หรือที่ดินและสิ่งปลกู
สรา้งในโครงการ Wisdom Hotel หรือขดัขวางการท าธุรกรรมตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ 

4. เง่ือนไขบงัคบัก่อนใหผู้ข้ายรายที่ 2  ด าเนินการใหส้ว่นของผูถื้อหุน้ในงบการเงินของอรยิา เอสเตท ไม่
ติดลบ 

5. เงื่อนไขบงัคบัก่อนใหผู้ข้ายรายที่ 2  ด าเนินการปรบัโครงสรา้งหนีข้องอริยา เอสเตท ภายใตส้ญัญา
กู้ยืมเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีที่มีอยู่ ณ วันที่ท  าสัญญาซือ้ขายหุน้ให้
หนีส้ินที่มีดอกเบีย้มีมลูค่ารวมไม่เกิน 50,000,000 บาท 

จากการที่อรยิา เอสเตท ประกอบกิจการโรงแรมจ านวน 1 อาคารในโครงการ Wisdom Hotel ตัง้อยู่เลขที่ 83 หมู่ที่ 
3 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง และมีหอ้งพกัจ านวน 67 หอ้ง ปัจจบุนัเป็นโรงแรมระดบั 3 ดาว 
เปิดด าเนินการมาแลว้ 2 ปี โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไวร้องรบัผูเ้ขา้พัก เช่น สระว่ายน า้ รา้นอาหาร 
สถานที่ออกก าลงักาย หอ้งซาวน่า บริการซกัรีด และหอ้งท างาน (“โรงแรมในโครงการ Wisdom”) และเพื่อเป็น
การยกระดบัการใหบ้รกิารของโรงแรมในโครงการ Wisdom Hotel ของอริยา เอสเตท สู่ระดบัมาตรฐานสากลเพื่อ
สรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับโรงแรมในโครงการ Wisdom Hotel ของอริยา เอสเตท  ภายหลงัการเขา้ซือ้ อริยา เอสเตท 
และเพื่อขยายฐานลกูคา้อนัเนื่องมาจากการขยายตวัเพื่อรองรบัโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานที่ส  าคญัในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 
ระยอง–พทัยา เฟส 2 บรษิัทฯ จึงไดเ้จรจากบัผูข้ายรายที่ 2 โดยก าหนดเป็นเง่ือนไขบงัคบัหลงัการเขา้ท ารายการว่า
ผูข้ายรายที่ 2 มีหนา้ที่นับจากวันที่ท  าการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ ในการน าผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมที่มีการบริหาร
ภายใตช้ื่อทางการคา้ที่ไดร้บัการยอมรบั (Chained-brand Hotel) ซึ่งตอ้งอยู่ในรายชื่อที่บริษัทฯ เห็นชอบเขา้มา
บริหารกิจการโรงแรมในโครงการ Wisdom Hotel ของอริยา เอสเตทภายใน 3 ปีนับจากวันที่ท  าการซือ้ขายเสร็จ
สมบูรณ์ อย่างไรก็ดี หากผู้ขายไม่สามารถหา Chained-brand Hotel เข้ามาบริหารกิจการโรงแรมในโครงการ 
Wisdom Hotel ของอริยา เอสเตท ไดภ้ายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะมีการบังคับหลกัประกัน ซึ่งมีมูลค่า
ตามราคาประเมิน จากผูป้ระเมินที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
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หลกัทรพัย ์ไม่ต ่ากว่า 40 ลา้นบาทจากผูข้ายรายที่ 2 และนางสาวศรณัดาภทัร ์โมรา ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาซือ้
ขายหุน้ 

โดยที่มาของการท ารายการนีเ้กิดจากการที่บริษัทฯ ไดห้ยุดการประกอบธุรกิจการจัดหาและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑเ์หล็กตัง้แต่ปี 2561 จึงท าใหบ้ริษัทฯ ตอ้งการแสวงหาธุรกิจใหม่เพิ่มเติมเพื่อสรา้งรายไดท้ี่มั่นคงและ
แน่นอนใหก้ับบรษิัทฯ โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่า การแสวงหาธุรกิจที่อยู่ในบรเิวณที่มีแผนงานโครงการภาครฐัจ านวน
หลายโครงการและอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นั้น จะสามารถสรา้งโอกาสที่ดีในการประกอบ
ธุรกิจของบรษิัทฯ ได ้โดยกรรมการของบรษิัทฯ ซึ่งรูจ้กักบัเครือข่ายผูป้ระกอบธุรกิจโรมแรม ไดแ้นะน านางสาวศรณั
ดาภัทร ์โมรา กรรมการและผู้ถือหุน้รายใหญ่ในผู้ขายทั้งสองราย ซึ่งถือครองและบริหารทรัพยส์ินผ่าน เดอะ 
มาสเตอร์ เรียลเอสเตท และ อริยา เอสเตท ให้เข้ามาน าเสนอโอกาสการลงทุนในทรัพย์สินและโครงการ
อสงัหารมิทรพัยภ์ายใตเ้ดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และ อรยิา เอสเตท ใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบริษัท
ฯ และคณะกรรมการของบรษิัทฯ เพื่อใหบ้รษิัทฯ พิจารณาเขา้ศกึษาและลงทนุ บรษิัทฯ เล็งเห็นถึงศกัยภาพในการ
ขยายธุรกิจไปในจงัหวดัระยอง ซึ่งเป็นจงัหวดัที่ไดร้บัผลประโยชนจ์ากนโยบายต่าง  ๆ ของรฐัจากแผนพฒันาพืน้ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) การไดม้าซึ่งอริยา เอสเตท จะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถสรา้งรายไดแ้ละกระแสเงินสดให้
บริษัทฯ ในทันที ถึงแมว่้าการลงทุนในเดอะมาสเตอร ์ยังไม่สามารถสรา้งรายไดใ้นทันที บริษัทฯ  ตอ้งใชเ้วลาใน
การศึกษาเพิ่มเติมและพฒันาอีกประมาณ 2-3 ปี แต่เป็นการลงทุนในทรพัยส์ินที่ตัง้อยู่ในท าเลที่มีศักยภาพการ
เติบโตสงู และสามารถสรา้งความมั่นคงในการด าเนินธุรกิจในระยะยาวใหบ้รษิัทฯ ได ้

โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษิัทฯ ก่อนและหลงัการเขา้ท ารายการ เป็นดงันี ้

 ก่อนเข้าท ารายการ หลังเข้าท ารายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

390,000 หุน้ 

อริยา  
เอสเตท 

10,000 หุน้ 
100% 

10,000 หุน้ 
ผูข้ายรายที่ 1 

เดอะ มาสเตอร ์
เรียลเอสเตท 

390,000 หุ้น 
100% 

ผูข้ายรายที่ 2 บริษัทฯ 

เอกสารสิทธิในที่ดิน ทั้งหมด 11 

แปลง แบ่งออกเป็น โฉนดที่ดิน 

จ านวน 2 แปลง และ น.ส. 3 ก. 
จ านวน 9 แปลง ตั้งอยู่ท่ีต าบลพลา 
อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 

เอกสารสิทธิในที่ดิน ที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้างใน

โครงการ Wisdom Hotel 
จ านวน 0-2-40.7 ไร่ 

อริยา  
เอสเตท 

10,000 หุน้ 
100% 

เดอะ มาสเตอร ์
เรียลเอสเตท 

390,000 หุน้ 
100% 

บริษัทฯ 

เอกสารสิทธิในที่ดนิ ทัง้หมด 11 
แปลง แบ่งออกเป็น โฉนดที่ดนิ 
จ านวน 2 แปลง และ น.ส. 3 ก. 

จ านวน 9 แปลง ตัง้อยู่ทีต่  าบลพลา 
อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 

เอกสารสิทธิในที่ดนิ ที่ดนิ
และสิ่งปลกูสรา้งใน

โครงการ Wisdom Hotel 
จ านวน 0-2-40.7 ไร ่
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เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท เป็นผูมี้กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินทัง้หมด 11 แปลง แบ่งออกเป็น 
โฉนดที่ดิน จ านวน 2 แปลง และหนงัสือรบัรองการท าประโยชน ์(น.ส. 3 ก.) จ านวน 9 แปลง พืน้ที่รวมทัง้สิน้ 27 ไร ่
2 งาน 55 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ต  าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ปรากฏรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
ล าดับ โฉนดทีดิ่นเลขที ่ เลขทีดิ่น หน้าส ารวจ ระวาง พืน้ที่ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
1.  7916 165 7389 5234 III 2006-15 1-1-34 
2.  38297 229 15179 5234 III 2006-15 0-1-70 
3.  1537 188 16 ก. / 37 5234 III แผน่ที่ 17 5-0-30 
4.  1538 189 16 ก. / 38 5234 III แผน่ที่ 17 3-2-72 
5.  1539 190 16 ก. / 39 5234 III แผน่ที่ 17 2-0-49 
6.  1540 191 16 ก. / 40 5234 III แผน่ที่ 17 2-0-21 
7.  1542 193 16 ก. / 42 5234 III แผน่ที่ 17 4-1-74 
8.  1543 194     16ก. / 43 5234 III แผน่ที่ 17 4-0-19 
9.  1544 195 16 ก. / 44 5234 III แผน่ที่ 17 3-1-22 
10.  4057 509 41 ข. / 7 5234 III แผน่ที่ 17 0-2-94 
11.  4058 510 41 ข. / 8 5234 III แผน่ที่ 17 0-1-70 

รวมพืน้ทีทั่ง้หมด 27-2-55 
 

แผนผงัแสดงรูปแปลงที่ดินของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท 

 
(ที่มา: รายงานการประเมินมลูค่าทรพัยส์ิน ฉบบัวนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2563 ซึ่งจดัเตรียมโดยบรษิัท ฟาสท ์แอนด ์

แฟร ์แวลเูอชั่น จ ากดั) 
 
3.2  ประเภทและขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการตามเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไป    โดยค านวณ
จากงบการเงินรวมสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ โดยขนาดรายการไดม้ีการรวมค่าใชจ้่ายในการ
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พฒันาที่ดินเปลา่ที่เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท ถือครองอยู่ ตามแผนการพฒันาเบือ้งตน้ที่ทางบรษิัทฯ ไดศ้กึษาไว ้
และค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงโรงแรมในโครงการ Wisdom Hotel ของอริยา เอสเตท ที่อริยา เอสเตท ถือครองอยู่ 
รวมจ านวน 357,000,000 บาท และมูลค่าสัญญาการเช่าพืน้ที่ส่วนกลางระยะยาว (12 ปี) จ านวน 4,320,000 
บาทแลว้ ขนาดรายการจึงมีมลูค่าสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 74.65  ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ไม่มีรายการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวนัที่มีการตกลง
เข้าท าธุรกรรม เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามที่ก าหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่าย  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

เกณฑก์ารค านวณ  วิธีการค านวณ 

1. เกณฑ์สินทรัพย์ (“เกณฑ์ 
NTA”) 

= (ผลรวมของสดัสว่นที่บรษิัทฯ จะซือ้หุน้ x มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของ
บรษิัทที่จะซือ้หุน้) x 100 / มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของบรษิัทผูซ้ือ้ 

= (39.28 x 100%)   
   1,368.12 

= รอ้ยละ 2.87 
ทั้งนี ้ ไม่สามารถค านวณของอริยา เอสเตทได้ เนื่องจากอริยา 
เอสเตท มมีลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ (NTA) ติดลบ 

2. เกณฑก์ าไรสทุธิ = (ผลรวมของสดัส่วนที่บริษัทฯ จะซือ้หุน้ x ก าไรสุทธิหลงัหักภาษี
ของบริษัทที่จะซือ้หุน้) x 100 / ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีของบรษิัทผู้
ซือ้ 

= ไม่สามารถน ามาค านวณได ้เนื่องจากบรษิัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิ 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ ง
ตอบแทน 

= (มูลค่าหุน้สามัญที่ตอ้งช าระ / มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิของบริษัทผู้
ซือ้) x 100 

 = 838.11 ×100%

1,874.58
 +200.00 ×100%

1,874.58
 +(337.00+20.00+4.32)

1,874.58
  

 = รอ้ยละ 44.71 + รอ้ยละ 10.67 + รอ้ยละ 19.27 

 = รอ้ยละ 74.65 

= จ านวนหุน้ที่ออกเพื่อช าระค่าสินทรพัย ์x 100 / จ านวนหุน้ที่ออก
และช าระแลว้ของบรษิัทผูซ้ือ้ 
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เกณฑก์ารค านวณ  วิธีการค านวณ 

4.    เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่

บรษิัทออกให ้

= ไม่สามารถน ามาค านวณได ้เนื่องจากบรษิัทฯ ไม่ไดอ้อกหุน้เพื่อเป็น
สิ่งตอบแทนการไดม้าแต่อย่างใด 

  
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกับรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปและจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิในการตกลง
เขา้ท ารายการและตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สีย 
 
(4) รายละเอียดของสินทรัพยท์ีไ่ด้มา 

บรษิัทฯ เขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยซ์ึ่งเป็นหุน้ของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ านวน 390,000 หุน้ 
มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาทต่อหุน้ และหุน้สามญัของ อริยา เอสเตท จ านวน 10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว้
หุน้ละ 100 บาทต่อหุน้คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท 
และอริยา เอสเตทภายหลังจากการเข้าท ารายการเสร็จสมบูรณ์ โดยเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และอริยา 
เอสเตทมีลกัษณะโดยทั่วไปของกิจการ ดงันี ้
4.1 เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท 
4.1.1 ชื่อกิจการ : บรษิัท เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ ากดั 
4.1.2 วนัที่จดทะเบียนจดัตัง้ : 30 ตลุาคม 2557   
4.1.3 ที่ตัง้ : เลขที่  83 หมู่ที่  3 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง 

จงัหวดัระยอง 
4.1.4 ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ : 39,000,000 บาท  
4.1.5 จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ : 390,000 หุน้ 
4.1.6 มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ : 100 บาท 
4.1.7 บคุคลที่เก่ียวโยงกบับรษิัทจดทะเบียน : บริษัทฯ เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และผูถื้อหุน้ของ

เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท ไม่มีความสมัพันธ์ใด ๆ 
ต่อกัน นอกจากนี ้เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และผู้
ถือหุน้ของ เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท ไม่ใช่บุคคลที่
เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่
เก่ียวโยงกนัฯ แต่อย่างใด  

4.1.8 จ านวนหุน้ที่จะไดม้า : 390,000 หุน้ 
4.1.9 สดัสว่นของหุน้ที่ถือหลงัการไดม้า : รอ้ยละ 100  
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4.2 อริยา เอสเตท 
4.2.1 ชื่อกิจการ : บรษิัท อรยิา เอสเตท จ ากดั 
4.2.2 วนัที่จดทะเบียนจดัตัง้ : 24 กรกฎาคม 2556 
4.2.3 ที่ตัง้ : เลขที่  83 หมู่ที่  3 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง 

จงัหวดัระยอง 
4.2.4 ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ : 1,000,000 บาท  
4.2.5 จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ : 10,000 หุน้ 
4.2.6 มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ : 100 บาท 
4.2.7 บคุคลที่เก่ียวโยงกบับรษิัทจดทะเบียน : บริษัทฯ อริยา เอสเตท และผูถื้อหุน้ของอริยา เอสเตท 

ไม่มีความสมัพนัธใ์ด ๆ ต่อกัน อริยา เอสเตท และผูถื้อ
หุ้นของอริยา เอสเตท ไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันของ
บริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เก่ียวโยงกันฯ แต่
อย่างใด  

4.2.8 จ านวนหุน้ที่จะไดม้า : 10,000 หุน้ 
4.2.9 สดัสว่นของหุน้ที่ถือหลงัการไดม้า : รอ้ยละ 100  

 
4.3  โครงสรา้งการด าเนินธุรกิจก่อนและหลงัเขา้ท ารายการ  
4.3.1  รายละเอียดรายชื่อผูถื้อหุน้ของ เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท ในปัจจุบนั เปรียบเทียบกับหลงัการเขา้ท า

รายการ ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น 

ก่อนเข้าท ารายการ หลังเข้าท ารายการ 

จ านวน
หุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นเทยีบกับ
ทุนช าระแล้ว 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือ
หุ้นเทยีบกับ
ทุนช าระแล้ว 
(ร้อยละ) 

1 บรษิัท อีสเทอรน์ โฮลดิง้ จ ากดั1 389,998 99.99 - - 

2 นางสาวศรณัดาภทัร ์โมรา 1 0.00 - - 

3 นางสาวกนกทิพย ์สขุลาภ 1 0.00 - - 

4 บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอร์

ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

- - 390,000 100.00 

  รวมทัง้หมด 390,000 100.00 390,000 100.00 
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หมายเหต ุ1 บริษัท อีสเทอรน์ โฮลดิง้ จ ากัด มีกรรมการ 1 คน ไดแ้ก่นางสาวศรณัดาภัทร ์โมรา มีผูถื้อหุน้
ทัง้หมด 3 ราย ไดแ้ก่นางสาวศรณัดาภทัร ์โมรา ถือหุน้จ านวน 9,998 หุน้ นางสาวดวงยิหวา พรม
งาม ถือหุน้จ านวน 1 หุน้ และนางสาวกนกทิพย ์สขุลาภ ถือหุน้จ านวน 1 หุน้ และ มีลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ การลงทนุในบรษิัทอื่น (บรษิัทโฮลดิง้) 

 
4.3.2  รายละเอียดรายชื่อผูถื้อหุน้ของ อรยิา เอสเตท ในปัจจบุนั เปรียบเทียบกบัหลงัการเขา้ท ารายการ ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น 

ก่อนเข้าท ารายการ หลังเข้าท ารายการ 

จ านวน
หุ้น (หุ้น) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นเทยีบกับทุน
ช าระแล้ว (ร้อย

ละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นเทยีบกับทุน
ช าระแล้ว (ร้อย

ละ) 

1 บรษิัท ไชนิ่ง ซนั โฮลดิง้ จ ากดั2 9,998 99.99 - - 

2 นางสาวศรณัดาภทัร ์โมรา 1 0.01 - - 

3 นางสาวกนกทิพย ์สขุลาภ 1 0.01 - - 

4 บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น 

จ ากดั (มหาชน) 

- - 10,000 100.00 

 รวมทัง้หมด 10,000 100.00 10,000 100.00 

หมายเหต ุ2 บริษัท ไชนิ่ง ซัน โฮลดิง้ จ ากัด มีกรรมการ 1 คน ไดแ้ก่นางสาวศรัณดาภัทร ์โมรา มีผู้ถือหุน้
ทัง้หมด 3 ราย ไดแ้ก่นางสาวศรณัดาภทัร ์โมรา ถือหุน้จ านวน 9,998 หุน้ นางสาวดวงยิหวา พรม
งาม ถือหุน้จ านวน 1 หุน้ และนางสาวกนกทิพย ์สขุลาภ ถือหุน้จ านวน 1 หุน้ และ มีลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ การลงทนุในบรษิัทอื่น (บรษิัทโฮลดิง้) 

4.4  รายชื่อกรรมการของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และอรยิา เอสเตท ปัจจบุนั ประกอบดว้ย 

4.4.1 เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท 

 1) นางสาวศรณัดาภทัร ์โมรา  
 2) นางลกัขณา สขุเจรญิ และ 
 3) นางศิรพิร สขุสวุรรณ 
 โดยอ านาจกรรมการ คือ กรรมการ 2 ใน 3 ท่าน ลงนามรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
 ทัง้นี ้ภายหลงัการเขา้ท ารายการ บรษิัทฯ จะสง่ตวัแทนเขา้มาเป็นคณะกรรมการของเดอะ มาสเตอร ์เรียล

เอสเตท จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ คุณกุศล สงัขนันท ์คุณชาตรี ชื่นสุขสินทรพัย ์ซึ่งมีประสบการณด์า้นการ
พฒันาอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งรวมถึงโรงแรม และบคุคลที่บรษิัทฯ จะสรรหาและแต่งตั้งซึ่งมีประสบการณแ์ละ
ความเชี่ยวชาญดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และธุรกิจโรงแรม อีก 1 ท่าน 
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4.4.2 อรยิา เอสเตท 
 1) นางสาวศรณัดาภทัร ์โมรา  
 2) นางลกัขณา สขุเจรญิ และ 
 3) นางศิรพิร สขุสวุรรณ 
 โดยอ านาจกรรมการ คือ กรรมการ 2 ใน 3 ท่าน ลงนามรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
 ทั้งนี ้ภายหลังการเข้าท ารายการ บริษัทฯ จะส่งตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการของอริยา เอสเตท 

จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ คุณกุศล สังขนันท ์คุณชาตรี ชื่นสุขสินทรัพย ์ซึ่งมีประสบการณ์ดา้นการพัฒนา
อสงัหาริมทรพัยซ์ึ่งรวมถึงโรงแรม และบุคคลที่บรษิัทฯ จะสรรหาและแต่งตัง้ซึ่งมีประสบการณแ์ละความ
เชี่ยวชาญดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และธุรกิจโรงแรม  อีก 1 ท่าน 

4.5  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

4.5.1 เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท เริ่มก่อตัง้ในปี 2557 มีส  านกังานตัง้อยู่ที่ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
โดยประกอบกิจการการซือ้และการขายอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งเป็นผูมี้กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองเอกสาร
สิทธิที่ดิน ทัง้หมด 11 แปลง แบ่งออกเป็น โฉนดที่ดิน จ านวน 2 แปลง และ น.ส. 3 ก. จ านวน 9 แปลง 
พืน้ที่รวมทัง้สิน้ 27 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ต  าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง โดยบริเวณ
ดา้นหน้าของที่ดินดังกล่าวอยู่ติดกับถนนสายหลักในทอ้งที่ ไดแ้ก่ ถนนสุขุมวิท และยังอยู่ในรัศมี 15 
กิโลเมตรจากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง–พัทยา ในปัจจุบัน แต่เมื่อมีการพัฒนาเฟสที่ 2 
เสรจ็สิน้ตามแผนพฒันาแลว้ จะมีทางเขา้ออกสนามบินอู่ตะเภาทางใหม่ ซึ่งจะมีระยะห่างจากที่ดินไม่เกิน 
5 กิโลเมตร (ตามแผนการพัฒนาปัจจุบนั) โดยมีที่ตัง้ของที่ดิน ดังภาพ (จุดสีแดงแสดงถึงต าแหน่งของ
ที่ดินของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท) 

 
โดยกลุม่ผูข้ายรายที่ 1 มีแผนการณจ์ะพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อประกอบธุรกิจบนที่ดินดงักลา่ว
โดยแบ่งการพฒันาเป็นหลายเฟส โดยในเฟสที่ 1 มีแผนการก่อสรา้งโรงแรมประเภท Airport Hotel บน
พืน้ที่ประมาณ 8 ไร่ โดยมีรายละเอียดเบือ้งตน้ ดงันี ้อาคารโรงแรม จ านวน 2 อาคาร สงู 5 – 6 ชัน้ เป็น
โรงแรมระดบั 3 - 4 ดาว จ านวนหอ้งพกัรวมประมาณ 180 หอ้ง พืน้ที่ใชส้อยรวมประมาณ 20,000 ตาราง
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เมตร ซึ่งรวมไปถึงหอ้งสมัมนา รา้นอาหาร คาเฟ่ และบาร ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ สระ
ว่ายน า้ ฟิตเนส โดยมีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายคือผูใ้ชบ้ริการสนามบินอู่ตะเภา ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ซึ่งกลุ่มผูข้ายรายที่ 1 ไดท้  าการศึกษาความเป็นไปไดเ้บือ้งตน้แลว้ และทางกลุ่มผูข้ายรายที่ 1 พรอ้มส่ง
มอบแผนการท างานและผลการศกึษาความเป็นไปไดใ้หท้างบรษิัทฯ ตรวจสอบ ศกึษาต่อ และปรบัเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมและความตอ้งการของบรษิัทฯ ในฐานะผูซ้ือ้ และเจา้ของใหม่  
จากนโยบายการพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จะเป็นการส่งเสรมิใหน้กัลงทนุต่างประเทศเขา้มาลงทนุใน
เขตอุตสาหกรรม โดยเลือกใชส้นามบินที่อยู่ใกลก้ับเขตอุตสาหกรรมในการขนส่งสินคา้ รวมถึงการเดิน
ทางเขา้-ออกของนกัธุรกิจ เนื่องจากจงัหวดัระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรม มีลกูคา้ชาวต่างชาติที่เดินทาง
มาท าธุรกิจ และกลุ่มองค์กรที่มองหาโรงแรมที่เหมาะส าหรับการจัดประชุมสัมมนา นอกเหนือจาก
ตวัเลือกหวัหินและพทัยา โดยลกูคา้กลุม่นีจ้ะเขา้มาเติมอตัราการเขา้พกัที่ดีในช่วงวนัธรรมดา ขณะที่ช่วง
สดุสปัดาหโ์รงแรมก็จะไดลู้กคา้กลุ่ม พกัผ่อนทั่วไป ประกอบกับนโยบายภาครฐัมุ่นเนน้สรา้งรายไดจ้าก
การท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีจุดหมายปลายทางในพืน้ที่ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ส่งผลใหก้ารเลือกใชส้นามบินอู่ตะเภา มีความตอ้งการมากขึน้ และเป็นจุดเชื่อมต่อไปยงั
แหล่งท่องเที่ยวอื่น ที่ส  าคัญของประเทศ ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนา Airport Hotel บน
ที่ดินผืนนี ้ซึ่งสามารถรองรบัผูใ้ชบ้รกิารสนามบิน ทัง้การเขา้พกัคา้งคืน และการพกัรายชั่วโมงเพื่อรอเวลา
ขึน้เครื่องบิน ซึ่งปัจจบุนัผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่ จะตอ้งเดินทาง 20-30 นาที เพื่อไปพกัในโรงแรมใกลเ้คียง  
ทัง้นี ้จากการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจโรงแรมในอ าเภอบา้นฉาง ปัจจุบันโรงแรมในรศัมี 10 
กม. จากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภามีจ านวนไม่มาก โรงแรมส่วนใหญ่จะมีระยะทางห่างจากสนามบิน
ประมาณ 15 กม.ขึน้ไป โดยส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่ไม่มี Chained-Brand Hotel ระดบั 2-3 ดาว ซึ่งตัง้อยู่
ตามถนนสายรองต่างๆ ห่างจากถนนสุขุมวิทไม่มากนัก และโรงแรมบริเวณหาดพลา ระดับ 3-4 ดาว 
ในขณะที่ระยะทางระหว่างที่ดินของเดอะมาสเตอร์ เรียลเอสเตทกับอาคารผู้โดยสารของสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภาเฟสที่ 2 จะอยู่ที่ไม่เกิน 5 กม. 
โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่า หากบริษัทฯ พฒันา Airport Hotel และวางแผนการด าเนินธุรกิจอย่างระมดัระวงั 
จะท าให้มีผู้เข้ามาใช้บริการโรงแรมเป็นจ านวนมาก และก่อให้เกิดผลรายได้และก าไรต่อบริษัทฯ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแผนที่จะติดต่อหา Chained-Brand Hotel เขา้มาบริหาร Airport Hotel ดงักล่าว
ดว้ยเช่นกนั 
โดยบริษัทฯ ไดม้ีการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการเบือ้งตน้ ภายใตส้มมติฐานการใชป้ระโยชนส์งูสดุ
ของที่ดิน โดยพิจารณาถึงโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานที่ก าลงัจะเกิดขึน้ในบริเวณใกลเ้คียงกับที่ดินของ
โครงการ และปรบัลดสมมติฐานบางรายการตามหลกัความระมดัระวงั ผลจากการศึกษาความเป็นไปได้
เบือ้งตน้ ที่ดินบรเิวณดงักลา่วมีความเหมาะสมและมีศกัยภาพที่จะน ามาพฒันาโครงการโรงแรม ประเภท 
Airport Hotel ซึ่งบรษิัทฯ คาดว่าจะใชง้บประมาณเพื่อการลงทนุในเฟสที่ 1 นี ้ประมาณ 337,000,000.00 
บาท เริ่มด าเนินการก่อสรา้งไดใ้นปี 2565 ใชเ้วลาในการก่อสรา้งประมาณ 2 ปี และจะพรอ้มเปิดใหบ้รกิาร
เชิงพาณิชยใ์นปี 2567 ประมาณการผลตอบแทนของโครงการในเฟสที่ 1 (Project IRR) เบือ้งตน้อยู่ที่รอ้ย
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ละ 20.17 และระยะเวลาคืนทนุของโครงการเท่ากบัประมาณ 13 ปี (รวมระยะเวลาการก่อสรา้ง 2 ปี และ
ไม่รวมมูลค่าการเข้าซือ้ที่ดินตามสัดส่วนของแผนพัฒนาโครงการในเฟสที่ 1) อย่างไรก็ตามก่อนการ
พฒันาโครงการในเชิงพาณิชย ์ฝ่ายบริหารจะศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการในรายละเอียด สภาวะ
อตุสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจรวมถึงขอ้จ ากดัทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้งในพืน้ที่ดงักลา่ว  
บริษัทฯ คาดว่าเงินทุนที่ใชใ้นการพัฒนาโครงการจะมาจากเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ เงิน
กู้ยืมจากนักลงทุน และ/หรือเงินเพิ่มทุนจากบริษัทฯ นอกจากนี ้ที่ดินเปล่าของเดอะ มาสเตอร ์เรียล
เอสเตท เป็นที่ดินปลอดภาระผูกพนั จึงสามารถน าไปใชเ้ป็นหลกัประกันในการกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน
ได ้โดยมีรายละเอียดสมมติฐานการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการเบือ้งตน้ ดงันี ้

1. สมมติฐานดา้นรายได ้ไดแ้ก่ รายไดค้่าหอ้งหอ้งพกัอยู่ในช่วงประมาณ 1,200 – 6,500 บาทต่อ
คืน หรือมี Average Daily Rate ส าหรบัหอ้งพกัทุกประเภทเฉลี่ยเท่ากับประมาณ 2,300 บาท
ต่อคืน และมีอัตราผู้เข้าพัก (Occupancy Rate) เฉลี่ยรอ้ยละ 75 ซึ่งอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ยของ
อัตราผู้เข้าพักในเมืองระยอง (อา้งอิง : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา) รายไดค้่าอาหารและเครื่องด่ืม คิดเป็นรอ้ยละ 35 ของรายไดร้วม 

2. สมมติฐานตน้ทนุและค่าใชจ้่าย ตน้ทนุคิดเป็น รอ้ยละ 50 ของรายไดร้วม ค่าใชจ้่ายคิดเป็นรอ้ย
ละ 25 ของรายไดร้วม 

3. สมมติฐานเงินทนุหมนุเวียน ไดแ้ก่ ระยะเวลาเก็บหนี ้15 วนั ระยะเวลาหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ  
45 วนั และ ระยะเวลาช าระหนี ้45 วนั 

 
จากสมมติฐานขา้งตน้ สามารถสรุปเป็นรายละเอียดรายได ้ค่าใชจ้่าย และก าไรสุทธิ ตามแผนพัฒนา
โครงการ ดงันี ้
 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

รวมรายได้ - - 173.34 181.13 189.28 197.58 205.83 212.40 219.23 225.99 232.45 238.74 
(ตน้ทนุขายและ
ค่าใชจ้่าย) 

(0.26) (0.74) (130.37) (135.13) (140.05) (145.06) (150.07) (153.76) (158.13) (162.51) (166.79) (171.00) 

ก าไรสุทธิ (0.26) (11.26) 28.90 29.89 33.35 36.88 40.41 43.71 46.69 49.66 52.39 54.19 

และมีกระแสเงินสดอิสระของกิจการในการค านวณผลตอบแทนของโครงการในเฟสที่ 1 (Project IRR) 
ดงันี ้

 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

กระแสเงินสดอิสระของ
บริษัทฯ 

(156.86) (157.33) 17.81 45.54 47.96 50.99 53.98 53.27 58.37 60.70 62.84 64.34 

มลูค่าสดุทา้ย            978.86 
ผลรวมกระแสเงินสด
อิสระของบริษัทฯ 

(156.86) (157.33) 17.81 45.54 47.96 50.99 53.98 53.27 58.37 60.70 62.84 1,043.10 

 

จากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายพบว่าเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตทเป็นผูม้ีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนด
เลขที่ 7916 และ 38297 ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง และมีสิทธิครอบครองในที่ดินตาม
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หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส 3 ก) เลขที่  1537 1538 1539 1540 1542 1543 1544 4057  
และ 4058 ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยองจ านวน 9 แปลง พืน้ที่รวมทัง้สิน้ 27 ไร่ 2 งาน 55 
ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ดินเปล่า ไม่มีการท าประโยชนใ์ด ๆ และในปัจจุบัน มีการก าหนดใหท้ี่ดิน
ดงักล่าวอยู่ภายใตป้ระกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก เรื่อง แผนผงัการใช้
ประโยชนใ์นที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 (“ประกาศเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เร่ือง แผนผังการใช้

ประโยชนใ์นที่ดิน”) ซึ่งที่ดินในส่วนที่บริษัทฯ มีโครงการจะพฒันานัน้อยู่ในประเภทศนูยก์ลางพาณิชยก
รรม (สีแดง) หมายเลข พ.- 5 ซึ่งไม่มีขอ้หา้มก่อสรา้งโรงแรม อาคารพาณิชย ์และอาคารพกัอาศยั  ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงสามารถก่อสรา้งโรงแรมประเภท Airport Hotel บนที่ดินดังกล่าวตามแผนธุรกิจที่วางไวไ้ด ้
นอกจากนี ้จากการตรวจสอบพบว่าที่ดินตามหนงัสือรบัรองการท าประโยชน ์(น.ส 3 ก) บางสว่นที่บรษิัทฯ 
มีสิทธิครอบครอง เลขที่  1539 1542 1543 และ 1544 (อ้างอิงตาม DSIMAP.com และรายงานการ
ประเมินมูลค่าทรพัยส์ิน ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจัดเตรียมโดยบริษัท ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์แวลู
เอชั่น จ ากัด) นั้นตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหว้ยมะหาด  ป่าเขานั่งยอง และป่าเขา
ครอก ภายใตบ้ังคับของกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,018 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (“กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,018”)  คิดเป็นเนือ้ที่ดินโดยประมาณเท่ากับ 5-1-
60.0 ไร่ หรือ 2,160.0 ตารางวา มาตรา 5 แห่งพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (รวมทัง้ที่ได้
แกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดใหก้ฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบญัญัตินีม้ีผลใชบ้งัคบัไดเ้ม่ือไดป้ระกาศในราช
กิจจานุเบกษา กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,018 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2526 
ดงันัน้ ที่ดินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบบัที่ 1,018 จึงเป็นที่ดินของรฐัเมื่อวนัที่ 6 ธันวาคม 2526  

นอกจากนี ้ที่ดินทกุแปลงอยู่ภายใตเ้ขตที่มีการหวงหา้มตามพระราชกฤษฎีการก าหนดเขตตห์วงหา้มที่ดิน
ในท้องที่ต าบลห้วยโป่ง และต าบลส านักกะท้อน อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2492 (“พ.ร.ฎ. 
ก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. 2492”) ซึ่งก าหนดใหก้ารหวงหา้มนัน้มีขึน้เพื่อประโยชนใ์นราชการกรม
ป่าไม ้มาตรา 2 แห่งพ.ร.ฎ. ก าหนดเขตหวงหา้มที่ดิน พ.ศ. 2492 ก าหนดใหพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบันีม้ีผล
ใชบ้ังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกาฉบับนีป้ระกาศลงในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2492 พระราชกฤษฎีกาฉบับนีจ้ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 
เมษายน 2492 ดงันัน้ ที่ดินตามที่ก าหนดในพ.ร.ฎ. ก าหนดเขตหวงหา้มที่ดิน พ.ศ. 2492 จึงเป็นที่ดินของ
รฐัตัง้แต่วนัที่ 27 เมษายน 2492 เป็นตน้ไป 

อย่างไรก็ดี ในประเด็นดงักล่าว บริษัทฯ ไดท้  าการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าเมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2545 ผูว่้า
ราชการจังหวัดระยองมีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอหนทางแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว โดยในหนงัสือฉบบัดงักล่าวระบุว่าเนื่องจากยงัไม่มีการเพิกถอนการหวงหา้มที่ดินตามพระราช
กฤษฎีการก าหนดเขตหวงหา้มที่ดินในทอ้งที่ต าบลหว้ยโป่ง และต าบลส านกักะทอ้น พ.ศ.2492 ใหเ้ป็นไป
ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 19 มกราคม 2514 ท าใหร้าษฎรที่อยู่อาศยัและประกอบอาชีพในพืน้ที่ท  า
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หนงัสือรอ้งทุกขข์อความช่วยเหลืออยู่เสมอ ในการนี ้จงัหวดัระยองจึงไดเ้ชิญผูแ้ทนของส่วนงานราชการ
และผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งประชมุซึ่งที่ประชมุมีมติใหส้  านกังานปาไมจ้งัหวดัระยองประสานงานกบัส านกังาน
ป่าไม่เขตศรีราชาด าเนินการรงัวดัแนวเขตของพืน้ที่ที่จะเพิกถอนใหช้ดัเจนโดยด่วนแลว้น าเสนอใหก้รมป่า
ไมพ้ิจารณาเพื่อใหด้ าเนินการเป็นไปตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 19 มกราคม 2514 

นอกจากนี ้ในเรื่องของปัญหาการประกาศเขตป่าสงวนป่าสงวนและการก าหนดเขตหวงหา้มที่ดินที่ไปทบั
ซอ้นพืน้ที่ท  ากินของราษฎรนัน้ เมื่อวนัที่ 4 พฤษภาคม 2536 ไดม้ีมติคณะรฐัมนตรีเห็นชอบร่างนโยบาย
แนวทางการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรฐัและไดม้ีการออกระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการ
แกไ้ขปัญหาการบกุรุกที่ดินของรฐั พ.ศ. 2545 และฉบบัที่ 2 ในปี 2547 (“ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ”) และมีการก าหนดมาตรการของคณะกรรมการแกไ้ข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เรื่อง การพิสูจนส์ิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ 
(“มาตรการของคณะกรรมการ กบร.”) ซึ่งภายใตร้ะเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการแกไ้ขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรฐัและมาตรการของคณะกรรมการ กบร. ดงักล่าวไดก้ าหนดว่าหากสามารถพิสจูนไ์ด้
ว่าเป็นผูมี้กรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินก่อนการสงวนหวงหา้มเป็นที่ดินของรฐัใหส้ว่นราชการที่
เก่ียวข้องเร่งด าเนินการออกเอกสารสิทธิของผู้ครอบครองไวเ้ป็นหลักฐาน และภายใตม้าตรการของ
คณะกรรมการ กบร. ไดม้ีการก าหนดถึงการพิสูจนส์ิทธิการครอบครองของบุคคลในเขตที่ดินของรฐัว่า
ตอ้งมีพยานหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกับที่ดินแปลงนัน้ ๆ ซึ่งแสดงว่าไดค้รอบครองท าประโยชนอ์ย่างต่อเนื่อง
มาก่อนการเป็นที่ดินของรฐั ซึ่งจะพิจารณาจากเอกสารหรือพยานหลกัฐาน ดงันี ้

1. เอกสารที่ทางราชการท าขึน้และพิสจูนว่์าเป็นเอกสารซึ่งลงวนัที่ก่อนการเป็นที่ดินของรฐั หรือ 

2. เอกสารที่ทางราชการท าขึน้และพิสจูนไ์ดว่้าเป็นเอกสารซึ่งลงวนัที่ภายหลงัการเป็นที่ดินของรฐั
แต่ก่อนวนัที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบ้งัคบั (วนัที่ 1 ธันวาคม 2497) โดยเอกสารดงักลา่วตอ้ง
มีขอ้ความแสดงว่าไดค้รอบครองท าประโยชนใ์นที่ดินแปลงนัน้ ๆ มาก่อนการเป็นที่ดินของรฐั 

3. พยานหลกัฐานอื่นนอกจากขอ้ 1 และขอ้ 2 เช่น ส.ค. 1 หรือพยานบคุคล เม่ือพิจารณาแลว้เห็น
ว่าพยานหลกัฐานนัน้มีสว่นสนบัสนนุค ากลา่วอา้งว่ามีการครอบครองการท าประโยชนม์าก่อน
การเป็นที่ดินของรฐั ใหด้ าเนินการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารที่ถ่ายภาพ
พืน้ที่นัน้ไวเ้ป็นครัง้แรกหลกัจากเป็นที่ดินของรฐั หากปรากฏร่องรอยการท าประโยชนใ์นที่ดิน
อยู่ในภาพถ่ายทางอากาศจึงจะเชื่อตามพยานหลกัฐานนัน้  

ในการนี ้ที่ปรกึษากฎหมายไดป้ระสานงานกบัผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผน
ที่ทหาร (โดยภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารดงักลา่วไดม้ีการถ่ายภาพพืน้ที่นัน้ไวเ้ป็นครัง้แรกใน
ปี 2498 ซึ่งเป็นเอกสารที่ทางราชการท าขึน้และพิสจูนไ์ดว่้าเป็นเอกสารซึ่งลงวนัที่ภายหลงัการเป็นที่ดิน
ของรฐั) พบว่าที่ดินบริเวณดงักล่าวของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท มีร่องรอยการท าประโยชนซ์ึ่งแสดง
ถึงการครอบครองท าประโยชนอ์ย่างต่อเนื่องมาก่อนการเป็นที่ดินของรฐั นอกจากนีผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นการ
อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศดังกล่าวเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ใหค้วามเห็นดา้นการอ่านแปลภาพถ่ายทาง
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อากาศต่อศาลปกครองส าหรบัขอ้พิพาทเก่ียวกับความชอบดว้ยกฎหมายของสิทธิในที่ดินของเอกชนใน
กรณีที่เกิดขอ้โตแ้ยง้สิทธิของเอกชนเก่ียวกบัการบกุรุกที่ดินของรฐั 

ดงันัน้ จากการประสานงานของหน่วยงานทอ้งถิ่นภาครฐัเก่ียวกับเรื่องที่ดินดงักล่าว และภายใต้ระเบียบ
ส านักนายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรฐั มาตรการของคณะกรรมการ กบร.  
แนวทาง วิธีการ และมาตรการในการแกไ้ขปัญหาการบกุรุกที่ดินของภาครฐั รวมถึงจากการที่กรมที่ดินได้
ออกเอกสารสิทธิเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดินใหแ้ก่เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท ท าให้
สามารถสรุปไดว่้าเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตทเป็นผูม้ีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 7916 และ 38297 
ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง และสิทธิครอบครองในที่ดินตามหนงัสือรบัรองการท าประโยชน ์
(น.ส 3 ก) เลขที่ 1537 1538 1539 1540 1542 1543 1544 4057 และ 4058 ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง 
จงัหวดัระยองจ านวน 9 แปลง พืน้ที่รวมทัง้สิน้ 27 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวาโดยชอบ และจากการหารือกับ
นกัวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการพิเศษซึ่งเคยด ารงต าแหน่งในคณะอนุกรรมการอ่านแปลภาพถ่าย
ทางอากาศของคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรฐั (กบร.) และที่ปรึกษาเฉพาะคดีใหแ้ก่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และเป็นพยานผูเ้ชี่ยวชาญในศาลปกครองดา้นการอ่าน แปล ตีความและ
วิเคราะหภ์าพถ่ายทางอากาศ พบว่าโอกาสในการโตแ้ยง้สิทธิในที่ดินเก่ียวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐมี
โอกาสเป็นไปไดน้อ้ยมาก เนื่องจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งกับการโตแ้ยง้สิทธิดงักล่าวรบัทราบถึง
สิทธิในการครอบครองที่ดินก่อนการเป็นที่ดินของรฐัตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการแกไ้ข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรฐั และมาตรการของคณะกรรมการ กบร. และผูเ้ชี่ยวชาญท่านดงักล่าวยังได้
ใหค้วามเห็นต่อไปว่า แมจ้ะมีการโตแ้ยง้สิทธิในชั้นศาลเก่ียวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐจากหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวขอ้ง บริษัทฯ จะไดร้บัประโยชนจ์ากหลกัฐานที่แสดงใหเ้ห็นร่องรอยการท าประโยชนซ์ึ่ง
แสดงถึงการครอบครองท าประโยชนอ์ย่างต่อเนื่องมาก่อนการเป็นที่ดินของรฐั ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บั
การคุม้ครองตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งซึ่งรวมถึงระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการแกไ้ขปัญหาการ
บกุรุกที่ดินของรฐั และมาตรการของคณะกรรมการ กบร.  

4.5.2 อริยา เอสเตท เริ่มก่อตัง้ในปี 2556 มีส  านกังานตัง้อยู่ที่ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง โดยประกอบ
กิจการโรงแรมในโครงการ Wisdom Hotel ของอริยา เอสเตท ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ที่ 3 ต าบลเนินพระ 
อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง มีหอ้งพกัจ านวน 67 หอ้ง โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไวร้องรบั
ผูเ้ขา้พัก เช่น สระว่ายน า้ รา้นอาหาร สถานที่ออกก าลงักาย หอ้งซาวน่า บริการซักรีด และหอ้งท างาน 
นอกจากนี ้อริยา เอสเตท ยังเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพืน้ที่ 2 งาน 40.7 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ
โรงแรมดงักลา่ว โดยโรงแรมมีที่ตัง้ ดงัภาพ (จดุสีแดงแสดงต าแหน่งที่ตัง้ของโรงแรม) 
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โดยในพืน้ที่โครงการ Wisdom Hotel ประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 6 อาคาร โดยแบ่งเป็น อาคารโรงแรม
สรา้งเสรจ็ พรอ้มใบอนญุาตประกอบกิจการโรงแรม 1 อาคาร (กรรมสิทธิ์ของอรยิา เอสเตท), อาคารสรา้ง
เสร็จ และอยู่ระหว่างการด าเนินการเตรียมยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม 1 อาคาร, อาคาร
โรงแรมอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 1 อาคาร, อาคารหอ้งชุด 2 อาคาร และอาคารพืน้ที่ส่วนกลาง ซึ่งใชเ้ป็น
พืน้ที่หอ้งอาหาร สระว่ายน า้ ฟิตเนส ซึ่งอริยา เอสเตท เป็นเจา้ของโรงแรมที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงแรมเรียบรอ้ยเพียงรายเดียวในโครงการนี ้และยงัมีสญัญาเช่าพื ้นที่ส่วนกลางเป็นระยะเวลา 3 ปี แต่
ภายหลังการเข้าท ารายการ จะด าเนินการท าสัญญาเช่าใหม่เป็นสัญญาเช่าระยะยาว 12 ปี และน า
สัญญาเช่าดังกล่าวไปจดทะเบียนต่อส านักงานที่ดินที่เก่ียวข้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการไม่ต่อ
สญัญา ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทยงัไม่ผ่านจุดคุ้มทุน นอกจากนี ้อริยา เอสเตท ยังมีสญัญาบริการ
ระหว่างเจา้ของกรรมสิทธิ์อาคารอ่ืนในโครงการ เพื่อเป็นการเก็บค่าบริการที่ลูกคา้ของอาคารอ่ืนมาใช้
พืน้ที่สว่นกลาง นอกจากนี ้ระหว่างอรยิา เอสเตท และอาคารโรงแรม อีก 2 อาคาร มีขอ้ตกลงที่ส  าคญัคือ 
อาคารโรงแรม 2 อาคารดังกลา่ว จะตอ้งส่งผูเ้ขา้พกั มาพกัที่อาคารของ อริยา เอสเตท จนกว่าอตัราผูเ้ขา้
พักของอริยา เอสเตท จะไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ซึ่งขอ้ตกลงนีเ้กิดขึน้ตัง้แต่ผูข้ายรายที่ 2 เจรจาตกลงกับ
เจ้าของเดิมและเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารโรงแรม ทั้ง 2 อาคาร และหากอริยา เอสเตท มีการเปลี่ยน
โครงสรา้งผูถื้อหุน้ ก็จะไม่ส่งผลกระทบกับสญัญาและขอ้ตกลงนี  ้โดยโรงแรมของอรยิา เอสเตท มีอตัราผู้
เข้าพักในเดือนล่าสุด (อา้งอิงข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ซึ่งเป็นข้อมูลอัตราผู้เข้าพักเดือน ก.พ. 
2563) เท่ากบั รอ้ยละ 74 

ทัง้นี ้จากการศกึษาสภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจโรงแรมในอ าเภอเมืองระยอง บรเิวณใกลเ้คียงโครงการ 

Wisdom Hotel มีโรงแรมหลากหลายระดับ และมีทั้งโรงแรมที่มี Chained-Brand Hotel และ Local-
Brand Hotel ซึ่งตัง้อยู่ทัง้บนถนนสขุมุวิทและตามถนนสายรองต่างๆ ห่างจากถนนสขุมุวิทไม่มากนัก โดย
โครงการ Wisdom Hotel ตั้งอยู่ในศูนยก์ลางของตัวเมืองระยอง รายลอ้มดว้ยหา้งสรรพสินคา้และสิ่ง
อ านวยความสะดวกจ านวนมาก  

ในปัจจุบนั โรงแรมในโครงการ Wisdom Hotel ของอริยา เอสเตทไดร้บัการบริหารโดยกลุ่มเจา้ของและ
ผูบ้ริหารเดิม และมีแผนการที่จะน า Chained-Brand Hotel ที่มีชื่อเสียงเขา้มาบริหาร เนื่องจากการน า 
Chained-Brand Hotel เขา้มาบรหิารโรงแรม มีประโยชนใ์นหลายดา้น อาทิ สามารถใชช้ื่อโรงแรมภายใต้
ชื่อของ Chained-Brand Hotel ซึ่งเป็นที่รูจ้กัโดยทั่วไป การท าการตลาดที่สามารถโฆษณาและท าการโป
รโมทโรงแรมภายใตช้ื่อของ Chained-Brand Hotel ได ้มีระบบการปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเดียวกันทัง้ 
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แบรนด ์ซึ่งรวมถึงระบบการจองหอ้งพกั  เจา้ของโรงแรมไม่ตอ้งเขา้มาบรหิารการด าเนินธุรกิจวนัต่อวนั แต่
สามารถควบคุมการท างานในภาพรวมได ้ซึ่งในปัจจุบัน  กลุ่มผูข้ายรายที่ 2 มีการเจรจากับ Chained-
brand Hotel รายหนึ่ง เพื่อเจรจาข้อตกลงเบือ้งตน้ในการเขา้มาบริหารโรงแรม ทั้งนี ้รายละเอียดของ
ขอ้ตกลงกับ Chained-Brand Hotel จะตอ้งไดร้บัการเห็นชอบจากบริษัทฯ ก่อน เพื่อไม่ใหบ้ริษัทฯ ไดร้บั
ความเสียหายจากขอ้ตกลงดงักลา่ว แต่ไดร้บัประโยชนส์งูสดุในการตกลงให ้Chained-brand Hotel เขา้
มาบรหิารโรงแรม ภายหลงัการเขา้มาเป็นเจา้ของโรงแรมในโครงการ Wisdom Hotel โดยตามเงื่อนไขอื่น
ของสัญญาซือ้ขายหุ้น ก าหนดว่าผู้ขายรายที่ 2 จะต้องด าเนินการหา Chained-brand Hotel มาให้
ภายในระยะเวลา 3 ปี พรอ้มน าหลักประกันซึ่งเป็นที่ดินเปล่ามูลค่าไม่ต ่ากว่า 40 ล้านบาท มาเป็น
หลกัประกันการปฏิบตัิตามเงื่อนไขดงักลา่ว ซึ่งหลกัประกันดงักล่าวคือ ที่ดินจ านวน  10-1-00 ไร่ ตัง้อยู่ที่
อ  าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งมีราคาประเมินราชการเท่ากับ 425 บาทต่อตารางวา (อา้งอิงราคา
ประเมินที่ดินกรมธนารกัษ์ปีพ.ศ. 2559-2562) โดยบริษัทฯ ไดว่้าจา้งผูป้ระเมินที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ บริษัท จสัติส พร็อพเพอรต์ี ้แอนด ์
แอพไพรซัล จ ากัด เพื่อประเมินมูลค่าที่ดินหลกัประกันดังกล่าว โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและถัว
เฉลี่ยราคาทุกแปลง ซึ่งไดร้าคาประเมินตารางวาละ 11,000 บาท หรือมูลค่ารวม 45,100,000.00 บาท 
นอกจากนี ้อ้างอิงตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พบว่าที่ดินดังกล่าว มีลักษณะเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา้ มีทางเขา้ออกติดกับซอยมาบยางพร 22 มีสภาพที่ดินเป็นพืน้ที่ราบ สงูเสมอระดบัถนนที่
ผ่านหนา้ที่ดิน และไม่ตัง้อยู่ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทัง้นี ้บรษิัทฯ เจรจาเพื่อซือ้หุน้อรยิา เอสเตท จาก
มลูค่าปัจจุบนัโดยยงัไม่มี Upside จาก Chained-Brand Hotel อย่างไรก็ตาม กลุ่มผูข้ายไดเ้สนอถึงการ
จดัหา Chained-Brand Hotel เขา้มาบรหิารโครงการ Wisdom Hotel พรอ้มเสนอหลกัประกนัดงักลา่วมา
ใหบ้ริษัทฯ เพื่อเป็นหลกัประกันการปฏิบตัิตามสญัญา โดยการวางหลกัประกันจะเกิดขึน้ในวนัเดียวกับ
การลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ ซึ่งในระหว่างระยะเวลา 3 ปี ที่ผูข้ายรายที่ 2 ด าเนินการหา Chained-
brand Hotel นี ้บริษัทฯ จะส่งทีมบริหารเขา้ไปบริหารงานโรงแรม และ ส่งกรรมการเขา้ไปก ากับดแูล แต่
ในสว่นของพนกังานระดบัปฏิบตัิงานจะยงัใหท้ีมพนกังานชดุเดิม 

4.6  ขอ้มลูทางการเงิน 

4.6.1 งบการเงินของ เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท 

รายละเอียดงบก าไรขาดทุน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 - - 30.04 
รายไดอ้ื่น - - 0.96 

รวมรายได้ - - 31.00 
ตน้ทนุขาย - - (29.47) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (0.01) (0.02) (1.11) 

รวมค่าใช้จ่าย (0.01) (0.02) (30.57) 
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รายละเอียดงบก าไรขาดทุน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงิน
ได ้

(0.01) (0.02) 
0.43 

ตน้ทนุทางการเงิน - - - 
ภาษีเงินได ้ - - (0.09) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.01) (0.02) 0.34 

หมายเหต ุ  1 ในงบการเงินตรวจสอบปี 2562 เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท มีรายไดจ้ากการขายที่ดิน 1 แปลง จ านวน 30.04 ลา้น
บาท ซึ่งตัง้อยู่ที่อ  าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ห่างจากที่ดินที่อ  าเภอบา้นฉางมากกว่า 40 กิโลเมตร 

  

รายละเอียดงบแสดงสถานะกิจการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.02 0.02 0.16 
สินคา้คงเหลือ 67.47 67.47 - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 67.48 67.48 0.16 
ที่ดิน 1 - - 39.00 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น - - 0.23 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน - - 39.23 
รวมสินทรัพย ์ 67.48 67.48 39.40 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 2.01 1.04 0.12 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2.01 1.04 0.12 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั 64.52 65.51 - 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 64.52 65.51 - 
รวมหนีส้ิน 66.53 66.55 0.12 

ทนุที่ออกและช าระแลว้ 1.00 1.00 39.00 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (0.04) (0.06) 0.28 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 0.96 0.94 39.28 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 67.48 67.48 39.40 

หมายเหต ุ 1  เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตทไดค้รอบครองที่ดินดงักล่าวตัง้แต่ปี 2558 โดยซือ้ที่ดินมาจากเจา้ของเดิมซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาจ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ นายประสงค ์จงรตันากุล นางรชันี จงรตันากลุ นายศิริชยั ธานะวาทิก และบริษัท สรร
สิน จ ากัด โดยมีนายประสงค ์จงรตันากุล เป็นตวัแทนกลุ่มเจา้ของเดิม โดยในงบการเงินตรวจสอบปี 2558 – 2561 
ที่ดินดังกล่าวถูกจัดประเภทเป็นสินคา้คงเหลือ เนื่องจากในอดีต ที่ดินที่เดอะมาสเตอรถ์ือครองไว ้ยังไม่ไดร้ะบุ
วัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 กลุ่มผู้ขายรายที่ 2 มีแผนการพัฒนาโครงการ
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อสังหาริมทรัพย์บนที่ดินแปลงดังกล่าว และมีมติให้จัดประเภทเป็นที่ดินภายใต้หมวดสินทรัพย์ถาวร เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัวตัปุระสงคก์ารใชป้ระโยชนข์องที่ดินแปลงดงักล่าว   

 

4.6.2 งบการเงินของ อรยิา เอสเตท 

รายละเอียดงบก าไรขาดทุน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - 1.10 8.84 
รายไดอ้ื่น - 0.01 0.35 

รวมรายได้ - 1.11 9.19 
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร - (5.45) (5.36) 
ค่าใชจ้่ายในการขาย - (1.09) (0.81) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (0.16) (9.53) (5.80) 
ค่าใชจ้่ายอ่ืน  - (10.00) 

รวมค่าใช้จ่าย (0.16) (16.07) (21.98) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงิน
ได ้

(0.16) (14.95) 
(12.79) 

ตน้ทนุทางการเงิน (0.36) (3.15) (6.99) 
ภาษีเงินได ้ - - - 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.52) (18.10) (19.78) 

 

 

รายละเอียดงบแสดงสถานะกิจการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.57 1.28 1.03 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - - 1.78 
สินคา้คงเหลือ 3 51.52 88.67 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 1 3.13 28.13 15.00 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 0.14 1.19 1.80 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 55.36 119.27 19.61 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ - 5.04 90.87 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 0.20 0.20 0.20 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 0.20 5.24 91.07 
รวมสินทรัพย ์ 55.56 124.51 110.68 
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รายละเอียดงบแสดงสถานะกิจการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
    
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 9.68 9.16 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 6.10 7.70 7.93 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั 36.05 - - 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 10.79 - - 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี 2 

- 1.61 11.61 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 2.73 2.09 2.33 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 55.67 21.07 31.02 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  สุทธิจากส่วนที่ถึง
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 2 

- 121.65 117.65 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน - 121.65 117.65 
รวมหนีส้ิน 55.67 142.72 148.67 

ทนุที่ออกและช าระแลว้ 1.00 1.00 1.00 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (1.11) (19.21) (38.99) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (0.11) (18.21) (37.99) 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 55.56 124.51 110.68 

หมายเหตุ  1 เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กรรมการและบุคคลภายนอก คือ นายอุดม ทา้วรีย ์เป็นการใชเ้พื่อการบริหารกระแสเงินสด
ของอริยา เอสเตท โดย ณ วนัที่ 30 เมษายน 2563 ยอดเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้คงคา้งเท่ากบั 9.00 ลา้นบาท ซึ่งจะครบ
ก าหนดช าระคืนในวนัที่ 27 สิงหาคม 2563 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะไดร้บัช าระคืนก่อนวนัที่ลงนามในสญัญาซือ้ขาย
หุน้ 

 2 เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน เพ่ือใชใ้นการก่อสรา้งอาคารโรงแรมอริยา เอสเตท และการตกแต่งภายใน โดยมีดอกเบีย้
ตามสญัญากูเ้ท่ากบั MLR ของสถาบนัการเงินที่กูย้ืม 

 3 ในปี 2560 – 2561 อริยา เอสเตท มีการบนัทึกสินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งภายใตห้มวดหมู่สินคา้คงเหลือ 
 

 
(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มูลค่าสินทรัพยท์ี่ซือ้ เกณฑท์ี่ใช้ก าหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน และ

เงือ่นไขการช าระราคา 
บรษิัทฯ จะเขา้ซือ้หุน้สามญัของ เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ านวน 390,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้

ละ 100 บาทต่อหุน้ และหุน้สามญัของ อรยิา เอสเตท จ านวน 10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาทต่อหุน้ 
คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และอริยา เอสเตท
ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการเสรจ็สมบรูณ ์โดยมีรายละเอียดการเขา้ลงทนุดงัต่อไปนี ้ 
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1. บริษัทฯ จะเขา้ซือ้หุน้เดิมจากผูถื้อหุน้เดิมของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท ไดแ้ก่ ผูข้ายรายที่ 1 
จ านวน 389,998 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  นางสาวศรณัดาภทัร ์โมรา จ านวน 1 หุน้ 
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และนางสาวกนกทิพย ์สขุลาภ จ านวน 1 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้
ละ 100 บาท ในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 838,110,000 บาท และ 

2.  บรษิัทฯ จะเขา้ซือ้หุน้เดิมจากผูถื้อหุน้เดิมของอรยิา เอสเตท ไดแ้ก่ ผูข้ายรายที่ 2 จ านวน 9,998 
หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท นางสาวศรณัดาภทัร ์โมรา จ านวน 1 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้
ละ 100 บาท และนางสาวกนกทิพย ์สุขลาภ จ านวน 1 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ใน
ราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 200,000,000 บาท  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดว้างเงินหลกัประกันไวต้่อผูข้ายรายที่ 1 จ านวน 6,000,000 บาท และต่อผูข้ายรายที่ 2 
จ านวน 4,000,000 บาท ภายใตบ้นัทกึขอ้ตกลง โดยคู่สญัญาไดต้กลงกนัใหน้ าหลกัประกันเป็นสว่นหนึ่งของราคา
ที่จะซือ้ขายและคาดว่าจะลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้และด าเนินการโอนหุ้นจากผูข้ายทัง้สองรายใหแ้ก่บริษัทฯ 
และช าระเงินใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดือนสิงหาคม 2563   

มูลค่าการซือ้หุน้สามัญในเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ านวน 390,000 หุน้ และหุน้สามัญใน อริยา 
เอสเตท จ านวน 10,000 หุน้ รวมทัง้สิน้เท่ากับ 1,038,110,000 บาท เป็นมลูค่าที่ไดจ้ากการเจรจาต่อรองระหว่าง
บรษิัทฯ และกลุม่ผูข้าย โดยพิจารณาก าหนดราคาซือ้ขายดว้ยวิธีการ ดงันี ้

การซือ้หุน้สามญัของ เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ านวน 390,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 
บาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด คิดเป็นมูลค่ารวม 838,110,000.00 บาทนั้น 
บริษัทฯ ไดใ้ชผ้ลการประเมินมูลค่ายุติธรรมในการเจรจาและตกลงราคาซือ้ขายหุน้สามัญของ เดอะ มาสเตอร ์
เรียลเอสเตท กับกลุ่มผู้ขายรายที่ 1 โดยประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี 
(Adjusted Book Value Approach) เนื่องจาก เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท ไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ แต่เป็นผูถื้อครอง
ทรพัยส์ินที่ส  าคญั วิธีปรบัปรุงมลูค่าหุน้ตามบญัชีจึงเป็นวิธีที่สามารถสะทอ้นมลูค่าของบรษิัทไดด้ีที่สดุ โดยบรษิัทฯ 
ไดว่้าจ้างผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
จ านวน 2 บริษัท เพื่อท าการเปรียบเทียบราคาประเมินก่อนการเขา้ซือ้ โดยผูป้ระเมินทัง้ 2 ราย ประเมินมลูค่าดว้ย
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด บนสมมติฐานว่าเป็นที่ดินเปล่า มิไดค้ านึงว่าเป็นที่ดินที่เตรียมส าหรบัการพฒันาตาม
แผนธุรกิจแต่อย่างใด โดยใชร้าคาที่ดินในบรเิวณใกลเ้คียงที่มีการประกาศขายมาเป็นราคาเปรียบเทียบซึ่งมีราคา
ประกาศขายตารางวาละ 55,000 – 150,000 บาท ไดผ้ลดงันี ้บริษัท ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์แวลเูอชั่น จ ากัด ประเมิน
มูลค่าที่ดินโดยวิธีถัวเฉลี่ยราคาทุกแปลงซึ่งได ้ตารางวาละ 80,000 บาท หรือมูลค่ารวม 884,400,000.00 บาท 
และบริษัท จสัติส พร็อพเพอรต์ี ้แอนด ์แอพไพรซลั จ ากัด ประเมินมลูค่าที่ดินโดยวิธีถัวเฉลี่ยราคาทุกแปลงซึ่งได ้
ตารางวาละ 82,000 บาท หรือมลูค่ารวม 906,501,000.00 บาท หรือมีรายละเอียดดงันี ้ 
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ล าดับ โฉนดทีดิ่นเลขที่ 
ราคาประเมินต่อตารางวา 

บริษัท ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์
แวลูเอช่ัน จ ากัด 

บริษัท จัสติส พร็อพเพอรตี์ ้
แอนด ์แอพไพรซัล จ ากัด 

1.  7916 80,000 บาท 82,000 บาท 
2.  38297 80,000 บาท 82,000 บาท 
ล าดับ น. ส. 3 ก. เลขที ่   
3.  1537 80,000 บาท 82,000 บาท 
4.  1538 80,000 บาท 82,000 บาท 
5.  1539 80,000 บาท 82,000 บาท 
6.  1540 80,000 บาท 82,000 บาท 
7.  1542 80,000 บาท 82,000 บาท 
8.  1543 80,000 บาท 82,000 บาท 
9.  1544 80,000 บาท 82,000 บาท 
10.  4057 80,000 บาท 82,000 บาท 
11.  4058 80,000 บาท 82,000 บาท 

ราคาประเมินรวม 884,400,000 บาท 906,501,000 บาท 

ดงันัน้ บริษัทฯ ไดใ้ชร้าคาประเมินทรพัยส์ินดว้ยวิธีเปรียบเทียบตลาดของบริษัท ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์แวลู
เอชั่น จ ากัด ซึ่งมีมลูค่าต ่ากว่า เพื่อใหต้ัง้อยู่บนหลกัการความระมดัระวงั มาปรบัปรุงมลูค่าหุน้ ท าใหไ้ดม้ลูค่าสว่น
ของผูถื้อหุน้ของ เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท เท่ากับ 884,677,788.38 บาท  

ทัง้นี ้ที่ดินของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท เป็นที่ดินเปลา่รอการพฒันาตามแผนการพฒันาเพื่อประกอบ
ธุรกิจของบรษิัทฯ ซึ่งบรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาถึงแผนธุรกิจซึ่งกลุม่ผูข้ายรายที่ 1 ไดศ้กึษาและเตรียมการพฒันาเบือ้งตน้
ไว้บางส่วนแล้วนั้น บริษัทฯ พิจารณามูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนเพื่อพัฒนาด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) เพื่อพิจารณาความสามารถในการสรา้งรายไดแ้ละผลก าไร โดยผลตอบแทน
ของโครงการในเฟสที่ 1 (Project IRR) เบือ้งตน้ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 20.17 (ไม่รวมมลูค่าที่ดิน) แต่อย่างไรก็ตาม แผน
ธุรกิจที่คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้นัน้ ยงัคงตอ้งมีการศึกษา และวางแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมเพื่อ
ปิดความเสี่ยง และเพิ่มศกัยภาพในการสรา้งรายไดแ้ละก าไรใหไ้ดม้ากที่สดุเพื่อผลประโยชนแ์ก่บริษัทฯ และผูถื้อ
หุน้ของบรษิัทฯ ก่อนจะท าการลงทนุตามแผนพฒันาเชิงธุรกิจต่อไป 

การซือ้หุน้สามญัของอริยา เอสเตท จ านวน 10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาทต่อหุน้ คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด คิดเป็นมูลค่ารวม 200,000,000.00 บาท บริษัทฯ ไดใ้ชผ้ล
การประเมินมลูค่ายุติธรรมในการเจรจาและตกลงราคาซือ้ขายหุน้สามญัของอริยา เอสเตท กับกลุ่มผูข้ายรายที่ 2 
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โดยพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากเป็นวิธีที่
สามารถสะทอ้นแผนธุรกิจ ความสามารถในการสรา้งก าไร และแนวโนม้การเติบโต ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดว่้าจา้งบริษัท 
โอไรออ้น แอ๊ดไวเซอรี่ จ  ากดั เพื่อเป็นที่ปรกึษาในการประเมินมลูค่ายุติธรรมของอรยิา เอสเตท โดยพิจารณามลูค่า
ยุติธรรมของอริยา เอสเตท ใน 2 กรณี ไดแ้ก่ (1) มลูค่าโรงแรมสภาพปัจจุบนั ซึ่งเป็นมลูค่าพืน้ฐานที่บรษิัทฯ ใชใ้น
การเจรจาซือ้ขายกับกลุ่มผูข้ายรายที่ 2 และ (2) มลูค่าโรงแรมภายหลงัการปรบัปรุงพฒันาและมีแบรนดโ์รงแรม
เขา้มาบรหิารจดัการ (กรณีที่เง่ือนไขทกุขอ้ที่บริษัทฯ ตกลงกบักลุม่ผูข้าย สามารถด าเนินการไดโ้ดยสมบรูณ)์ ซึ่งใช้
ข้อมูลในอดีตในช่วงที่โครงการ Wisdom Hotel มีการบริหารเปลี่ยนผู้บริหารและบริหารโรงแรมอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเป็นฐานในการประเมินมลูค่า โดยมีรายละเอียดการประเมินมลูค่า ดงันี ้ 

(1) มลูค่าตามสภาพปัจจบุนัของโรงแรม โดยไม่มีการปรบัปรุงเพิ่มเติม  มีสมมติฐานที่ส  าคญั ไดแ้ก่  

a. สมมติฐานดา้นรายได้ ไดแ้ก่ รายไดค้่าหอ้ง มีสมมติฐานที่ส  าคัญ คือ ราคาค่าหอ้งพักอยู่
ในช่วงประมาณ 1,000 – 2,400 บาทต่อคืน หรือมี Average Daily Rate ส าหรบัหอ้งพกัทุก
ประเภทเฉลี่ยเท่ากับประมาณ 1,600 บาทต่อคืน และเติบโตรอ้ยละ 3 ต่อปี และมีอัตราผู้
เขา้พกั (Occupancy Rate) เฉลี่ยรอ้ยละ 67 - 80 อา้งอิงขอ้มลูในอดีตของโรงแรมซึ่งในช่วง
เดือน พ.ย. 2562 - ก.พ. 2563 มีอตัราการเขา้พกัเฉลี่ยอยู่ที่ รอ้ยละ 71 ซึ่งอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ย
ของอัตราผูเ้ขา้พกัในเมืองระยอง (อา้งอิง: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา) และเติบโตรอ้ยละ 2.11 ต่อปี อา้งอิงจากการเติบโตของอตัราผูเ้ขา้
พักเมืองระยองย้อนหลัง 5 ปี อย่างไรก็ตาม  หากพิจารณาผลกระทบของโรคระบาด 
COVID-19 ซึ่งมีสมมติฐานใหร้ายไดล้ดลงรอ้ยละ 80 ในปี 2563 และลดลงรอ้ยละ 50 ใน
ปี 2564 โดยยงัมีตน้ทุนการใหบ้ริการเท่าเดิม เพื่อตัง้อยู่บนหลกัการความระมดัระวงั โดย
มีรายละเอียดสมมติฐานรายไดค้่าหอ้งพกัดงันี ้ 

 พ.ย. 62 - 
ก.พ. 63 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

Average Daily Rate (บาท) 1,231 1 1,593 1,641 1,691 1,741 1,794 1,850 1,907 1,965 2,026 2,089 

อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย (รอ้ยละ) 71.00% 1 13.54% 2 34.57% 2 70.60% 72.09% 73.49% 74.88% 76.29% 77.74% 79.19% 80.65% 

หมายเหต ุ 1 เป็นขอ้มลูจริงในช่วงระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งสะทอ้นตามสภาพอตุสาหกรรมของช่วงเดือน พ.ย.-ก.พ. เท่านัน้ 
 2 อตัราการเขา้พกั ปี 2563 และ 2564 เป็นอตัราการเขา้พกัที่พิจารณาถึงผลกระทบจาก COVID-19 แลว้ 

ในส่วนของรายไดค้่าอาหาร คิดเป็นรอ้ยละ 25 ของรายไดร้วม อา้งอิงจากข้อมูลในอดีต 
และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ อา้งอิงค่าบรกิารตามสญัญาของอรยิา เอสเตท 

b. สมมติฐานตน้ทุนและค่าใชจ้่าย โดยตน้ทุนค่าหอ้งพัก แบ่งเป็นตน้ทุนคงที่ ไดแ้ก่ ตน้ทุน
พนักงาน ตน้ทุนการดูแลสถานที่ ค่าเสื่อมราคา และตน้ทุนแปรผัน ไดแ้ก่ ค่าอุปกรณ์ใน
หอ้งพัก ค่าซักรีด ค่าสาธารณูปโภค รวมตน้ทุนทัง้หมดเริ่มตน้ 1.28 ลา้นบาท ในปี 2563 
ส่วนตน้ทุนค่าอาหารและเครื่องดื่มคิดเป็นรอ้ยละ 38.54 อา้งอิงจากอตัราตน้ทุนในอดีต ใน
ส่วนของค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการตลาด ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าบ ารุงรักษา และ
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ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด รวมเริ่มตน้ 2.78 ลา้นบาท ในปี 2563 โดยอา้งอิงจากค่าใชจ้่ายในอดีต 
และการสมัภาษณพ์นกังานและผูบ้รหิารโรงแรม  

c. สมมติฐานเงินทุนหมุนเวียน ไดแ้ก่ ระยะเวลาเก็บหนี ้24 วัน ระยะเวลาหมุนเวียนสินคา้
คงเหลือ 7 วนั และ ระยะเวลาช าระหนี ้155 วนั อา้งอิงจากระยะเวลาเก็บหนี ้ช  าระหนีเ้ฉลี่ย
ในอดีต  

d. สมมติฐานดา้นตน้ทุนทางการเงิน และมูลค่าหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ อา้งอิงจากเงื่อนไขบังคบั
ก่อนท ารายการ ซึ่งก าหนดใหก้ลุม่ผูข้ายรายที่ 2 ด าเนินการปรบัโครงสรา้งหนีแ้ละมีหนีส้ินที่
มีดอกเบีย้ไม่เกิน 50,000,000.00 บาท และอัตราดอกเบีย้ MLR ของสถาบันการเงินที่มี
วงเงินกูก้บัอรยิา เอสเตท 

จากสมมติฐานขา้งตน้ สามารถสรุปเป็นรายไดร้วม ตน้ทนุรวม ค่าใชจ้่ายรวม และก าไรสทุธิ
ไดด้งันี ้

 พ.ย. 62 - 
ก.พ. 63 2 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

รวมรายได้ 8.27 7.43 19.12 39.56 41.59 43.79 45.86 48.15 50.56 53.21 55.71 
(ตน้ทนุขายและค่าใชจ้่าย) 1 (6.30) (15.33) (19.02) (27.30) (28.48) (28.38) (29.34) (30.40) (31.49) (32.52) (33.65) 
ก าไรสุทธิ 1 1.97 (9.41) (1.64) 10.90 12.18 14.73 13.20 14.08 15.25 16.56 17.65 

หมายเหต ุ 1 ไม่รวมค่าใชจ้่ายพิเศษ ในปี 2562 จ านวน 10.00 ลา้นบาท และในปี 2563จ านวน 2.25 ลา้นบาท 
 2 รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของเดือน ม.ค. - ก.พ. 2563 เป็นขอ้มลูจากงบการเงินภายใน ยงัไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

e. สมมติฐานอื่น ไดแ้ก่ เงื่อนไขอื่นในสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่างบรษิัทฯ และกลุ่มผูข้าย ระบุ
ว่า กลุ่มผูข้ายจะตอ้งน าแบรนดโ์รงแรม (Chained-Brand Hotel) ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรบั เขา้มาบริหารจดัการโรงแรม ภายในระยะเวลา 3 ปีหลงัการซือ้ขายหุน้ตามสญัญา 
และกลุ่มผูข้ายจะตอ้งน าหลกัประกันมาค า้ประกันใหแ้ก่บริษัทฯ เพื่อเป็นหลกัประกันใน
การปฏ ิบ ตั ิตามเงื ่อนไขขอ้นี  ้ ซึ ่งหลกัประก ันด งักล ่าวจะตอ้งม ีม ลูค ่าไม ่ต ่ ากว ่า 
40,000,000.00 บาท ซึ่งหากกลุม่ผูข้ายไม่สามารถน าแบรนดโ์รงแรมเขา้มาบริหารจัดการ
ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ สามารถยึดหลกัประกันดงักล่าวได ้ซึ่งหากมีการ
บงัคบัหลกัประกันดงักล่าว 

f. สมมติฐานอัตราคิดลด ไดแ้ก่ อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตามเงื่อนไขบงัคบัก่อน 
คือมีหนีส้ินไม่เกิน 50.00 ลา้นบาท อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง (Risk Free Rate) 
15 ปี ผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรพัยฯ์ (SET Total Return Index: TRI Index) 
เฉลี่ยยอ้นหลงั 15 ปี และ Leveraged Beta ที่อา้งอิงจาก Unleveraged Beta ของบริษัทที่
ประกอบธุรกิจโรงแรม เฉลี่ยยอ้นหลงั 2 ปี 
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โดยมลูค่าส่วนของผูถ้ือหุน้ปัจจุบนัของอริยา เอสเตท ในวิธีการประเมินแบบสภาพโรงแรมปัจจุบัน 
คิดลดดว้ยอตัราคิดลดประมาณรอ้ยละ 7.78 – 8.28 ต่อปี นอกจากนี ้อตัราการเติบโตของกระแส
เงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth) มีสมมติฐานเท่ากับรอ้ยละ 1.68 ต่อปี 
ตามอตัราเงินเฟ้อ ท าใหผ้ลการประเมินมลูค่าส่วนของผูถื้อหุน้ของ  อริยา เอสเตท 223,429,955.23 
– 246,539,843.83 บาท (รวมการไดม้าซึ่งหลกัประกันมลูค่า 40,000,000.00 บาท) ซึ่งเมื่อเทียบ
กบัราคาซือ้ขายที่ไดต้กลงกบักลุม่ผูข้ายรายที่ 2 แลว้นัน้ คิดเป็นสว่นลดรอ้ยละ 11.71 – 23.27 และมี
ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 11 ปี โดยมีรายละเอียดกระแสเงินสดดงันี ้

 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

กระแสเงินสดอิสระของบริษัทฯ (4.67) 5.90 57.69 17.34 18.76 17.06 18.14 19.27 20.35 21.58 

มลูค่าสดุทา้ย          345.65 
ผลรวมกระแสเงินสดอิสระ
ของบริษัทฯ (4.67) 5.90 57.69 17.34 18.76 17.06 18.14 19.27 20.35 367.22 

(2) มลูค่าโรงแรมภายหลงัการปรบัปรุงพฒันาและมีแบรนดโ์รงแรมเขา้มาบริหารจดัการ มีสมมติฐานที่
ส  าคญั ไดแ้ก่  

a. สมมติฐานดา้นรายได้ ไดแ้ก่ สมมติฐานที่ส  าคัญ ไดแ้ก่ เงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง
พฒันา จ านวน 20,000,000.00 บาท เพื่อปรบัปรุงใหโ้รงแรมอยู่ในระดบั 3.5 - 4 ดาว และมี
มาตรฐานการใหบ้ริการตามมาตรฐานของแบรนดโ์รงแรม ดังนั้นสมมติฐานราคาของหอ้ง
อยู่ในช่วงประมาณ 1,450 – 4,100 บาทต่อคืน หรือมี Average Daily Rate ส าหรบัหอ้งพกั
ทกุประเภทเฉลี่ยเท่ากบัประมาณ 2,500 บาท และมีสมมติฐานอตัราผูเ้ขา้พกั (Occupancy 
Rate) เฉลี่ยเหมือนกบักรณีสภาพปัจจบุนัของโรงแรม โดยไม่มีการปรบัปรุงเพิ่มเติม อย่างไร
ก็ตาม หากพิจารณาผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 ซึ่งมีสมมติฐานใหร้ายไดล้ดลง
รอ้ยละ 80 ในปี 2563 และลดลงรอ้ยละ 50 ในปี 2564 โดยยงัมีตน้ทุนการใหบ้ริการเท่า
เดิม เพื่อตัง้อยู่บนหลกัการความระมดัระวงั โดยมีรายละเอียดสมมติฐานรายไดค้่าหอ้งพกั
ดงันี ้ 

 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

Average Daily Rate (บาท) 2,514 2,589 2,667 2,747 2,831 2,919 3,009 3,102 3,198 3,298 

อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย (รอ้ยละ) 13.54%1 34.57%1 70.60% 72.09% 73.49% 74.88% 76.29% 77.74% 79.19% 80.65% 

หมายเหตุ 1 อัตราการเข้าพัก ปี 2563 และ 2564 เป็นอัตราการเข้าพักที่พิจารณาถึง
ผลกระทบจาก COVID-19 แลว้ 

ในสว่นของรายไดค้่าอาหาร และรายไดอ้ื่น ๆ มีสมมติฐานเหมือนกบักรณีสภาพปัจจบุนัของ
โรงแรม โดยไม่มีการปรบัปรุงเพิ่มเติม 

b. ในส่วนของสมมติฐานตน้ทุนและค่าใชจ้่าย มีสมมติฐานส่วนใหญ่เหมือนกับกรณีสภาพ
ปัจจุบันของโรงแรม โดยไม่มีการปรบัปรุงเพิ่มเติม และมีประมาณการตน้ทุนส่วนแบ่งค่า
บรหิารจดัการของแบรนดโ์รงแรมอยู่ที่รอ้ยละ 8.00 ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน  
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c. สมมติฐานเงินทุนหมุนเวียน เหมือนกรณีสภาพปัจจุบันของโรงแรม โดยไม่มีการปรบัปรุง
เพิ่มเติม 

d. สมมติฐานดา้นตน้ทุนทางการเงิน และมลูค่าหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ เหมือนกรณีสภาพปัจจบุนั
ของโรงแรม โดยไม่มีการปรบัปรุงเพิ่มเติม คือ อา้งอิงจากเงื่อนไขบงัคบัก่อนท ารายการ ซึ่ง
ก าหนดใหก้ลุ่มผูข้ายรายที่ 2 ด าเนินการปรบัโครงสรา้งหนีแ้ละมีหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ไม่เกิน 
50,000,000.00 บาท และอัตราดอกเบีย้ MLR ของสถาบันการเงินที่มีวงเงินกู้กับอริยา 
เอสเตท 

จากสมมติฐานขา้งตน้ สามารถสรุปเป็นรายไดร้วม ตน้ทนุรวม ค่าใชจ้่ายรวม และก าไรสทุธิ
ไดด้งันี ้

 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

รวมรายได้ 11.50 29.81 62.04 65.23 68.71 71.96 75.58 79.37 83.57 87.51 
(ตน้ทนุขายและค่าใชจ้่าย) (18.15) (25.01) (40.26) (42.03) (42.66) (44.52) (46.26) (48.10) (49.95) (51.83) 
ก าไรสุทธิ (8.77) 1.96 19.95 21.07 20.30 21.62 23.32 25.02 26.90 28.54 

e. สมมติฐานอัตราคิดลด มีสมมติฐานเหมือนกรณีสภาพปัจจุบันของโรงแรม โดยไม่มีการ
ปรบัปรุงเพิ่มเติม 

โดยมลูค่าส่วนของผูถื้อหุน้ปัจจบุนัของอรยิา เอสเตท ในวิธีการประเมินภายหลงัการปรบัปรุงพฒันา 
คิดลดดว้ยอตัราคิดลดประมาณรอ้ยละ 7.78 – 8.28 ต่อปี นอกจากนี ้อตัราการเติบโตของกระแส
เงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth) มีสมมติฐานเท่ากับรอ้ยละ 1.68 ต่อปี 
ตามอตัราเง ินเฟ ้อ ใหผ้ลการประเมินมลูค ่าส ่วนของผูถ้ ือหุน้ของ  อร ิยา เอสเตท เท ่าก ับ 
332,352,396.32 – 367,160,708.72 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาซือ้ขายที่ไดต้กลงกบักลุม่ผูข้ายราย
ที่ 2 แลว้นั้น คิดเป็นส่วนลดรอ้ยละ 53.80 – 71.26 และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 9 ปี 6 เดือน 
โดยมีรายละเอียดกระแสเงินสดดงันี ้ 

 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

กระแสเงินสดอิสระของบริษัทฯ (21.74) 11.03 28.11 23.46 24.91 26.67 28.26 29.92 31.59 33.37 

มลูค่าสดุทา้ย          534.58 
ผลรวมกระแสเงินสดอิสระ
ของบริษัทฯ (21.74) 11.03 28.11 23.46 24.91 26.67 28.26 29.92 31.59 567.95 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไดพ้ิจารณามลูค่าทรพัยส์ินของอริยา เอสเตท จากการประเมินของผูป้ระเมิน
ทรพัยส์ิน โดยบริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร ์แวลูเอชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยโรงแรมของอรยิา เอสเตท มีมลูค่า 
311,401,000.00 บาท จากการประเมินโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด บนสมมติฐานว่าเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวบวก 
ไม่มี Chained-Brand Hotel และไม่มีผลกระทบจากโรคระบาดดงักลา่ว 
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บริษัทฯ ไดพ้ิจารณามลูค่าทรพัยส์ิน ประกอบกับการประเมินมลูค่ายุติธรรมของส่วนผูถื้อหุน้ขา้งตน้แลว้ 
ประกอบกบัเงื่อนไขก่อนท ารายการ คือ การปรบัโครงสรา้งหนี ้ใหม้ีมลูค่าหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ ไม่เกิน 50,000,000.00 
บาท โดยผูข้ายจะท าการเพิ่มทุนจ านวน 90,000,000.00 บาท เพื่อน าไปช าระคืนหนีเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 
บริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าราคาซือ้ขายที่ 200,000,000.00 ของอริยา เอสเตท มีความสมเหตุสมผล นอกจากนี ้
เงื่อนไขเก่ียวกับการน าแบรนด์โรงแรมเข้ามาบริหารพรอ้มมีหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นถือเป็นข้อ
ไดเ้ปรียบ (Upside) ของการลงทนุในครัง้นีด้ว้ย 

(6) ประโยชนท์ีบ่ริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการท ารายการ 

บรษิัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งแสวงหาธุรกิจใหม่เพื่อสรา้งรายไดท้ี่มั่นคงและแน่นอนใหก้บับริษัทฯ เนื่องจาก
บริษัทฯ ไดห้ยุดการประกอบธุรกิจการจดัหาและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็กตัง้แต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบนั ดว้ยเหตทุี่
บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมและการก่อสรา้งในประเทศ และยังรวมถึง
ผลกระทบจากการน าเขา้ผลิตภณัฑเ์หล็กจากต่างประเทศที่ส่งผลใหเ้กิดภาวะอุปทานส่วนเกินในตลาด ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อราคาวตัถดุิบรวมถึงรายไดข้องบรษิัทฯ และผูป้ระกอบกิจการเก่ียวกบัเหล็กรายอื่นในตลาดดว้ย 
การเขา้ซือ้หุน้สามัญในเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และอริยา เอสเตท  จะเป็นการขยายขอบเขตการประกอบ
ธุรกิจไปยงัธุรกิจการบริการและการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละผลก าไร
ให้กับบริษัทฯ ในรูปของเงินปันผล ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินปันผลจากอริยา เอสเตทภายในไม่เกิน 2 ปี หลัง
สถานการณ ์COVID-19 ดีขึน้ และคาดว่าจะไดร้บัเงินปันผลจากเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตทภายใน 3 ปีหลงัการ
เปิดท าการตามแผนธุรกิจ และ/หรือมลูค่าของเงินลงทนุในเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และอรยิา เอสเตท ซึ่งเป็น
การเพิ่มโอกาสในการสรา้งทางเลือกใหม่ในการลงทุน และสรา้งรายไดใ้หบ้รษิัทฯ นอกเหนือไปจากรายไดจ้ากการ
บริการสนามกอลฟ์ และการผลิตและจ าหน่ายน า้มันปาลม์ที่มาจากการประกอบธุรกิจที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ก าลงัด าเนินอยู่ 

การเขา้ซือ้หุน้สามญัในเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และอรยิา เอสเตท จะสง่เสรมิใหบ้รษิัทฯ มีศกัยภาพ
ในการสรา้งความมั่นคงและเสถียรภาพส าหรบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีแผนใน
การปรับโครงสรา้งทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะเน้นการลงทุนไปที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการบริการอัน
เก่ียวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ในแนวชายฝ่ังตะวันออกซึ่ง ณ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขยายตัวเพื่อรองรับ
โครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานที่ส  าคญัในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor หรอื 
EEC) ) ตามที่คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการตัง้แต่วนัที่ 28 มิถุนายน 2559 เช่น การพฒันาท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ระยอง–พทัยา ในเฟสที่ 2 ซึ่งจะเปิดโอกาสใหบ้รษิัทฯ สามารถพฒันาที่ดินและอสงัหารมิทรพัย์
ที่ตัง้อยู่ในบรเิวณดงักลา่วเพื่อรองรบัการขยายตวัของเศรษฐกิจและภาคอตุสาหกรรมในทอ้งที่จากความกา้วหนา้
ของโครงการ EEC และจะสง่ผลใหม้ลูค่าการลงทนุในธุรกิจอสงัหารมิทรพัยน์ีจ้ะเพิ่มมากขึน้ตามการขยายตวัของ
ภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังพิจารณาถึงความเสี่ยงในการลงทุนในหุน้สามัญในเดอะ 
มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และอรยิา เอสเตท ซึ่งสรุปได ้ดงันี ้
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การพิจารณาความเสี่ยงของการเข้าลงทุนในเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และอริยา เอสเตท 

(1) ความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและความไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจภาพรวม เนื่องจากธุรกิจโรงแรมของอริยา เอสเตท และแผนธุรกิจบนที่ดินของเดอะ 
มาสเตอร ์เรียลเอสเตท เป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีความเสี่ยงที่ตอ้งพึ่งพา
การใชจ้่ายของลกูคา้ ผูบ้ริโภค ตลอดจนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจไดร้บัผลกระทบ
ดา้นลบจากปัจจยัภายนอกหลายๆ ปัจจยัที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทฯ ซึ่งแมว่้าปัจจยั
ความเสี่ยงต่าง ๆ นีเ้ป็นความเสี่ยงโดยทั่วไป ที่ผูป้ระกอบการธุรกิจทุกรายเผชิญ แต่บริษัทฯ ก็
ตอ้งจัดท ามาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบดา้นลบต่อการด าเนินธุรกิจ และผล
ประกอบการของบริษัทจากเหตกุารณท์ี่ไม่คาดคิดใหไ้ดม้ากที่สุด โดยทางทีมบริหารโรงแรมใน
ปัจจุบัน ไดม้ีการจัดท ามาตรการเพื่อบริหารความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดนี ้โดยการเตรียมวางแผน
ส ารอง เช่น ในปัจจุบันซึ่งมีโรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการจ านวนมาก 
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งทางทีมบริหารโรงแรม มีการปรบัตวัเพื่อใหอ้ยู่รอดใน
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ไดแ้ก่ การท าสญัญาใหเ้ช่าเหมาตึกกับผูป้ระกอบการในเขตนิคม
อตุสาหกรรมในจงัหวดัระยอง และใชส้  าหรบัเป็นที่พกัในการกกัตวัผูท้ี่มีความใกลช้ิดกบัผูต้ิดเชือ้
หรือผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี ้ทีมบริหารไดเ้พิ่มมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรสั COVID-19 ใหเ้ขม้งวดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยงัมีความ
ผันผวนในจ านวนนักท่องเที่ยวของแต่ละช่วงเวลาในปี ซึ่งแต่ละพืน้ที่จะมีช่วง High Season 
และ Low Season ที่แตกต่างกนัตามพืน้ที่ อย่างไรก็ตาม ทีมบรหิารของอรยิา เอสเตท และเดอะ 
มาสเตอร ์เรียลเอสเตท เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้มีการ
วางแผนการกระจายความเสี่ยง และก าหนดราคาห้องพักให้ครอบคลุม และตรงกับความ
ต้องการและความสามารถในการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว  ซึ่งบริษัทฯ สามารถน าแผนการ
กระจายความเสี่ยงนี ้มาด าเนินการต่อ และปรบัใหเ้หมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาต่อไปในอนาคต
ได ้ 

(2) ความเสี่ยงจากการแข่งขนัในธุรกิจโรงแรม การเพิ่มขึน้ของจ านวนโรงแรมในพืน้ที่จงัหวดัระยอง 
โดยเฉพาะบริเวณใกลเ้คียงกับโรงแรมวิสดอม และพืน้ที่อ  าเภอบา้นฉาง ซึ่งเป็นที่ตัง้ของที่ดิน
เปลา่ของเดอะมาสเตอร ์เรียลเอสเตท จึงอาจสง่ผลใหเ้กิดการแข่งขนั ในดา้นราคาและจ านวนผู้
เข้าพัก ซึ่งจะส่งผลกระทบกับรายไดแ้ละก าไรของอริยา เอสเตท และเดอะ มาสเตอร ์เรียล
เอสเตท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งธุรกิจโรงแรมจะตอ้งเผชิญกันมี
ค่าใช้จ่ายคงที่ที่สูง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของการ
ใหบ้ริการและการปรบัปรุงหอ้งพักใหม้ีภาพลกัษณท์ี่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหโ้รงแรมวิสดอมมี
ความสามารถในการใหบ้ริการที่เหนือกว่าคู่แข่งในบริเวณใกลเ้คียงได ้และนอกจากนี ้บริษัทฯ  
มองเห็นว่า     ภายหลงัจากการเขา้ซือ้  จะน าแบรนดโ์รงแรมซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรบัในวง
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กวา้ง มาบริหารโรงแรมภายใตก้ารลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยท าใหโ้รงแรมอยู่ในมาตรฐาน
ตามเกณฑข์องแบรนดโ์รงแรมนัน้ ๆ และสามารถแข่งขนัในธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) ความเสี่ยงจากการแข่งขนัในธุรกิจรา้นอาหาร เนื่องจากอรยิา เอสเตท มีการใหบ้รกิารรา้นอาหาร
แก่ผู้เข้าพัก และใหบ้ริการแก่บุคคลภายนอก ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจาก
ผูป้ระกอบการรายอื่น สามารถประกอบธุรกิจแข่งขนัไดเ้ป็นจ านวนมาก ทัง้ยงัเป็นธุรกิจที่ท  าการ
ป้องกันผูเ้ขา้ร่วมธุรกิจรายใหม่ไดย้าก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงนีด้ว้ยการ
บริหารจดัการและควบคมุคณุภาพของอาหารและการบรกิาร เพื่อใหอ้ยู่ในมาตรฐาน และมีการ
วางแผนการตลาดทัง้ทางออนไลนแ์ละออฟไลนเ์พื่อโปรโมทรา้นอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ จะ
ท าใหเ้ขา้ถึงผูบ้รโิภคกลุม่เปา้หมายไดง้่าย และสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นได ้

(4) ความเสี่ยงของเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เนื่องจากที่ตัง้ทรพัยส์ินที่ส  าคญัของเดอะ 
มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และอริยา เอสเตท นัน้ อยู่ในจงัหวดัระยอง ซึ่งเป็น 1 ในจงัหวดัน าร่อง
ของโครงการ EEC บรษิัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ เช่น ความลา่ชา้ของแผนงาน
ตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบใหจ้ านวนนกัท่องเที่ยวและจ านวนคนเดินทางเขา้ออก
จังหวัดระยอง ที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้อย่างมาก อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ไดช้้ากว่าที่
คาดการณ ์โดยหากเกิดความลา่ชา้ของโครงการ EEC ขึน้ บรษิัทฯ จะเพิ่มความส าคญัใหก้บัการ
หากลุ่มลูกคา้ที่เป็นประเภทกลุ่มลกูคา้องคก์ร ทัง้กลุ่มองคก์รภายในประเทศ และกลุ่มองคก์ร
ต่างประเทศ (Expat) ที่ตอ้งมาท างานประจ าในเขตพืน้ที่จงัหวดัระยอง 

(5) ความเสี่ยงดา้นการบริหารงาน การบริหารงานโรงแรมในปัจจุบันถูกบริหารโดยทีมบริหารเดิม
และปฏิบัติงานโดยพนักงานปัจจุบัน  โดยในภายหลังการท ารายการนี ้บริษัทฯ จะแต่งตั้งทีม
บริหาร พรอ้มทั้งส่งกรรมการลงไปควบคุมการบริหารงาน แต่พนักงานระดับปฏิบัติการใน
โรงแรม ยงัคงใชพ้นกังานในชุดเดิม เนื่องจากพนกังานมีความช านาญกบัการท างานเป็นอย่างดี
แลว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเสี่ยงดา้นการบริหารงานและการควบคุมภายใน เช่น การ
บรหิารตน้ทนุและค่าใชจ้่าย การบรหิารกระแสเงินสดและเงินทนุหมนุเวียน เป็นตน้ โดยภายหลงั
การเข้าท ารายการ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดท าประมาณการกระแสเงินสดและประมาณ
การเงินทุนหมุนเวียนล่วงหนา้ ไดบ้ริหารความเสี่ยงดา้นการบริหารงานดว้ยการ ส่งตัวแทนไป
ควบคุมการปฏิบัติงานในต าแหน่งกรรมการบริษัท และนอกจากนี ้บริษัทฯ ยังก าหนดเงื่อนไข
หลังการท ารายการในสัญญาซือ้ขายหุน้ ระบุว่า กลุ่มผู้ขายจะตอ้งน าแบรนดโ์รงแรมเข้ามา
บริหารจดัการ ซึ่งการน าระบบจดัการของโรงแรมเขา้มา จะเป็นการช่วยดแูลและควบคมุตน้ทนุ
และค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

(6) ความเสี่ยงดา้นบุคคลากร เนื่องจากบริษัทฯ เคยมีธุรกิจหลกัดา้นผลิตภณัฑเ์ก่ียวกับเหล็ก และ
ยงัมีบุคคลากรที่มีความรูค้วามเชี่ยวชาญดา้นธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์จ านวนไม่
มากพอที่จะเข้าไปบริหารจัดการโรงแรมได้อย่างเต็มที่ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงเรื่องความ
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เพียงพอของบุคคลากรที่ปฏิบัติงาน รวมถึงผูเ้ชี่ยวชาญที่มีความสามารถในธุรกิจโรงแรมที่จะ
เป็นผูค้วบคมุดแูลการปฏิบตัิงานของพนกังาน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัโรงแรมมีทีมบริหารที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจโรงแรมเป็นผูค้วบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานที่โรงแรม บริษัทฯ จึงมี
แผนการบริหารความเสี่ยงโดยจัดท าแผนการปฏิบัติงานและการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง ให้
รองรบัการขยายตวัของธุรกิจ และบริหารความเสี่ยงหากมีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลากรที่มี
ความสามารถ และจะจดัตัง้โครงสรา้งผลตอบแทนใหส้ามารถดึงดดูบุคคลากรที่มีคณุภาพเข้า
มาร่วมงานกับบริษัทฯ เพิ่มเติม นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะส่งตัวแทนคือกรรมการที่มีความรู ้
ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมไปเป็นกรรมการในเดอะ มาสเตอร ์เรียล
เอสเตท และอรยิา เอสเตท เพื่อควบคมุดแูลการบรหิารจดัการโรงแรม ใหม้ีประสิทธิภาพและลด
ความเสี่ยงดา้นการด าเนินงาน  

(7) ความเสี่ยงของการลงทุนโครงการใหม่ เนื่องจากที่ดินเปล่าของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท 
จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาที่ดินใหเ้ป็นโครงการที่สามารถสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรได ้บริษัทฯ จึงมี
ความเสี่ยงหากโครงการที่วางแผนไม่ประสบความส าเรจ็อย่างที่คาดการณไ์ว ้ทัง้ความเสี่ยงดา้น
การก่อสรา้ง ความเสี่ยงในการหาเงินลงทุนเพื่อพัฒนา และความเสี่ยงดา้นผลประกอบการ 
ดังนั้น เพื่อเป็นการรบัมือกับความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จะใหเ้วลาในการศึกษาความเป็นได ้
(Feasibility Study) เพิ่มเติมจากแผนที่ไดศ้ึกษามาแลว้เบือ้งตน้ โดยอาจจะจ าเป็นตอ้งมีการหา
ผูเ้ชี่ยวชาญ หรือที่ปรกึษาผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการโรงแรม มาช่วยในการวางแผนธุรกิจดังกล่าวใน
รายละเอียดต่อไป นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงในการหาเงินลงทุนเพื่อพฒันาโครงการ
ตามแผนธุรกิจ เนื่องจากที่ดินของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนเริ่มตน้
เพื่อด าเนินใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจ บรษิัทฯ จึงมีความเสี่ยงในเรื่องที่เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเต
ทไม่สามารถจัดหาวงเงินกูจ้ากสถาบันการเงินได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่า 
เงินลงทุนเพื่อพฒันาที่ดิน สามารุมาจากช่องทางอื่นนอกเหนือจากเงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน เช่น 
การกูย้ืมเงินจากบริษัทที่เก่ียวขอ้งกัน การเพิ่มทุนจากบริษัทแม่ และการออกหุน้กู ้ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ยงัมีสดัสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถื้อหุน้ต ่า จึงยงัมีความสามารถในการก่อหนีไ้ด้ 

(8) ความเสี่ยงทางกฎหมาย เนื่องจากที่ดินของ เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท มีประเด็นทาง
กฎหมายตามกฎกระทรวง ฉบบัที่1,018 และ พ.ร.ฎ. ก าหนดเขตหวงหา้มที่ดิน พ.ศ. 2492 ตามที่
ไดก้ล่าวถึงไปในขา้งตน้ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงตามกฎหมายดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม จากการที่
ที่ปรกึษากฎหมายไดม้ีความเห็นในประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ในเรื่องมาตรการของคณะกรรมการ 
กบร. ที่ไดม้ีการก าหนดถึงการพิสจูนส์ิทธิการครอบครองของบุคคลในเขตที่ดินของรฐัว่าตอ้งมี
พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับที่ดินแปลงนั้น ๆ ซึ่งแสดงว่าได้ครอบครองท าประโยชนอ์ย่าง
ต่อเนื่องมาก่อนการเป็นที่ดินของรฐั ซึ่งจากการพิสจูนส์ิทธิการครอบครองก็พบว่าผูเ้ชี่ยวชาญใน
การอ่านภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร (โดยภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร
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ดงักล่าวไดม้ีการถ่ายภาพพืน้ที่นัน้ไวเ้ป็นครัง้แรกในปี 2498 ซึ่งเป็นเอกสารที่ทางราชการท าขึน้
และพิสจูนไ์ดว่้าเป็นเอกสารซึ่งลงวนัที่ภายหลงัการเป็นที่ดินของรฐั) พบว่าที่ดินบริเวณดงักล่าว
ของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท มีร่องรอยการท าประโยชนซ์ึ่งแสดงถึงการครอบครองท า
ประโยชนอ์ย่างต่อเนื่องมาก่อนการเป็นที่ดินของรฐั  และนอกจากนี ้หนึ่งในคณะกรรมการของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางแผนที่ที่ ดินได้ให้ความเห็นในประเด็นความเสี่ยงนี ้ โดยมี
ความเห็นว่าประเด็นทางกฎหมาย เช่น การยึดคืนที่ดินที่อยู่ในบรเิวณป่าสงวนหรือเขตหวงหา้ม
ที่ดินมีโอกาสที่จะเกิดขึน้ค่อนขา้งต ่าที่อีกทัง้ ในสญัญาซือ้ขายหุน้ มีเงื่อนไขที่ส  าคญั คือ หากเกิด
เหตกุารณท์ี่เป็นผลเสียกบับรษิัทฯ ในประเด็นที่เก่ียวกบัการรอนสิทธิในทรพัยส์ินดงักล่าว บรษิัท
ฯ สามารถขายหุน้ของ เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท คืนกลุ่มผูข้ายรายที่ 1 ซึ่งรวมถึงการรอน
สิทธิในทรพัยส์ินของอริยา เอสเตท บริษัทฯ สามารถขายหุน้ของ อริยา เอสเตท คืนกลุ่มผูข้าย
รายที่ 2 ไดท้นัที ดงันัน้ หากมีการรอนสิทธิในที่ดินของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และอริยา 
เอสเตท บริษัทฯ มีสิทธิเรียกใหก้ลุ่มผูข้ายซือ้หุน้ตามสญัญาทัง้หมดหรือหาบุคคลอื่นมาซือ้หุน้
ตามสญัญาทัง้หมดคืนจากบริษัทฯ ในราคาเท่ากับราคาซือ้ขายหุน้บวกดว้ยดอกเบีย้ในอัตรา
รอ้ยละ 3 ต่อปี หรือช าระค่าเสียหายให้แก่ผู้ซือ้ในจ านวนเท่ากับราคาซือ้ขายหุ้น บวกด้วย
ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 3 ต่อปี โดยไม่มีก าหนดระยะเวลาของการใชส้ิทธิดงักล่าวของบริษัทฯ 
ในการนี ้บริษัทฯ จึงไดต้รวจสอบแหล่งเงินทุนของกลุม่ผูข้าย เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนหากมีการ
ขายหุน้เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตทหรืออริยา เอสเตท คืนกลุ่มผูข้าย โดยบริษัทฯ พบว่ากลุ่ม
ผูข้ายเป็นเจา้ของอสงัหาริมทรพัย ์และธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาอสงัหาริมทรพัยจ์  านวน
มาก บริษัทฯ จึงมองเห็นความสามารถในการซือ้หุน้คืนของกลุ่มผู้ขายหากบริษัทฯ ใช้สิทธิ
ดงักลา่ว 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแลว้พบว่าประเด็นทางกฎหมายเก่ียวกบัการพฒันา
ที่ดินนัน้มีความเสี่ยงต ่า เนื่องจาก ปัจจุบนั ไม่มีขอ้จ ากัดดา้นการพฒันาที่ดินตามประกาศเขต
พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก เรื่อง แผนผงัการใชป้ระโยชนใ์นที่ดินซึ่งเป็นกฎหมายเก่ียวกบัการใช้
ประโยชนท์ี่ดินที่ใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั อีกทัง้เอกสารสิทธิในที่ดินของของเดอะ มาสเตอร ์เรียล
เอสเตทนั้นเป็นเอกสารสิทธิที่ชอบดว้ยกฎหมายตามที่มีการอา้งถึงความเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ
ด้านการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเห็นด้านการอ่านแปล
ภาพถ่ายทางอากาศต่อศาลปกครองส าหรบัขอ้พิพาทเก่ียวกับความชอบดว้ยกฎหมายของสิทธิ
ในที่ดินของเอกชนในกรณีที่เกิดขอ้โตแ้ยง้สิทธิของบรษิัทฯ เก่ียวกบัการบกุรุกที่ดินของรฐั 

(9) ความเสี่ยงดา้นงบการเงินและค่าความนิยม เนื่องจากงบการเงิน สิน้สุด 31 ธันวาคม 2562     
ของอริยา เอสเตท มีส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบจ านวน 37.99 ลา้นบาท และเดอะ มาสเตอร ์เรียล
เอสเตท มีส่วนของผู้ถือหุน้จ านวน 39.28 ลา้นบาท ซึ่งลว้นต ่ากว่ามูลค่าซือ้ขายและเกิดการ
บันทึกค่าความนิยม จากการซือ้ในมูลค่าที่สงูกว่ามูลค่าทางบญัชี และท าใหเ้กิดความเสี่ยงใน
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การดอ้ยค่าความนิยมในอนาคต หากผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ ์อย่างไรก็ตาม 
บรษิัทฯ บรหิารความเสี่ยงขอ้นีด้ว้ยการก าหนดเง่ือนไขบงัคบัก่อนท ารายการ ใหก้ลุม่ผูข้ายรายที่ 
2 ด าเนินการเพิ่มทุนในอริยา เอสเตทเพื่อใหส้่วนของผูถื้อหุน้ไม่ติดลบ ซึ่งจะท าใหส้่วนของผูถื้อ
หุน้กลายเป็นบวก และลดค่าความนิยมที่จะเกิดขึน้จากการท ารายการ นอกจากนี ้เนื่องจากอริ
ยา เอสเตทและเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท เป็นบริษัทจ ากัด ไม่ตอ้งจดัท างบการเงินรวมและ
งบการเงินรายไตรมาส บรษิัทฯ จึงมีความเสี่ยงของการจดัท างบการเงินรวม ภายหลงัการเขา้ท า
รายการเขา้ซือ้หุน้ของทัง้ 2 บริษัทนี ้เขา้มาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งอาจท าใหเ้กิดการขึน้
เครื่องหมายแสดงการหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนเป็นการชั่วคราว หรือ SP ได ้อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ จะบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ดว้ยการส่งทีมงานลงไปควบคุมระบบการจัดท า
บัญชี  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถจัดท างบการเงินได้อย่างถูกต้องและตรงตาม
ก าหนดเวลา 

(10) ความเสี่ยงอื่น ๆ ทางธุรกิจของอริยา เอสเตท ไดแ้ก่ 1) ความเสี่ยงของการเช่าพืน้ที่ส่วนกลาง 
เนื่องจากอริยา เอสเตท มีการเช่าพืน้ที่ส่วนกลางจากเจา้ของกรรมสิทธิ์ ส  าหรบัการใหบ้ริการ
พืน้ที่ส่วนกลางในโครงการ Wisdom Hotel เช่น สระว่ายน า้ รา้นอาหาร สถานที่ออกก าลังกาย 
หอ้งซาวน่า บรกิารซกัรีด และหอ้งท างาน ในอตัรา 30,000 บาทต่อเดือน โดยท าสญัญาเช่า 3 ปี 
ซึ่งมีค ามั่นใหอ้ริยา เอสเตทต่ออายุการเช่าไดอ้ีก 3 ปี บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไม่ไดต้่อ
อายุสญัญาดงักล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเห็นว่าควรเจรจาเพื่อท าสญัญาเป็นสญัญา
เช่าระยะยาวอย่างนอ้ย 12 ปี และน าสญัญาเช่าระยะเวลาดงักลา่วไปจดทะเบียนต่อส านกังาน
ที่ดินที่เก่ียวขอ้งเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงของการไม่ไดต้่ออายสุญัญา ในระหว่างระยะเวลาที่บรษิัท
ฯ ยังไม่ผ่านจุดคุ้มทุน โดยการแก้ไขสัญญาให้เป็นสัญญาเช่าระยะยาว 12 ปี บริษัทฯ จะ
ด าเนินการใหเ้สร็จสิน้ก่อนการลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ นอกจากนีย้ังมีเงื่อนไขส าคัญซึ่ง
ก าหนดใหอ้ริยา เอสเตท มีสิทธิในการซือ้ทรพัยส์ินที่เช่าก่อนบุคคลอื่นในกรณีที่ผูใ้ห้เช่ามีความ
ประสงค์ที่จะขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่บุคคลอื่นใด  และ 2) ความเสี่ยงของการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์ระหว่างอาคารต่าง ๆ ในโครงการ Wisdom Hotel เนื่องจากในโครงการ Wisdom 
Hotel มีอาคารโรงแรมอีก 2 อาคาร ที่อริยา เอสเตท ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อกรรมสิทธิ์ ดงันัน้ จึงมีความ
เสี่ยงต่อการเสียโอกาสที่จะไดใ้หบ้รกิารผูเ้ขา้พกัอย่างเต็มจ านวน อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มผูข้าย
รายที่ 2 ได้มีการท าสัญญากับผู้ถือกรรมสิทธิ์อาคารโรงแรมอ่ืนในโครงการ Wisdom Hotel 
เพื่อใหผู้เ้ขา้พกั มาพกัที่อาคารที่อริยา เอสเตทมีกรรมสิทธิ์ก่อน จนกว่าอตัราเขา้พกัของอาคาร
โรงแรมภายใตก้รรมสิทธิ์ของอริยา ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 โดยที่ขอ้ตกลงขา้งตน้เป็นขอ้ก าหนด
และเงื่อนไขส าคญัของการซือ้ขายหุน้ในอริยา เอสเตท ระหว่างนางสาวศรนัดาภทัร ์โมรา    (ใน
ฐานะผู้ถือหุน้ปัจจุบันในอริยา เอสเตท) และผู้ถือหุน้เดิม       (ไดแ้ก่นางสาวศิริเพ็ญ รามนุช 
นางสาวธิติยา รามนชุ นายปภินวิช รามนชุ และ นายศภุนิช รามนชุ)         เนื่องจากนางสาวศรนั
ดาภัทร ์โมรา ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการและผู้ถือหุน้รายใหญ่ในผู้ขายทั้งสองรายยังไม่มีความ



ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 
 

63 

 

ช านาญดา้นการประกอบธุรกิจโรงแรมในภูมิภาคตะวนัออกรวมถึงพืน้ที่จงัหวดัระยอง รวมถึงยงั
ไม่มีเครือข่ายทางธุรกิจและผูก้วา้งขวางในพืน้ที่จงัหวัดระยองเช่นเดียวกับผูถื้อหุน้เดิม จึงไดม้ี
การเจรจาและก าหนดขอ้ตกลงขา้งตน้ไวใ้นสญัญาระหว่างนางสาวศรนัดาภทัร ์โมรา และผูถื้อ
หุน้เดิม นอกจากนี ้สญัญาดงักล่าวยงัรวมไปถึงขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการใชบ้ริการพืน้ที่สว่นกลาง
ของ โครงการ Wisdom Hotel ซึ่งอาคารอื่น ๆ จะตอ้งท าสญัญาเพื่อใช้บริการพืน้ที่ส่วนกลาง
ดงักล่าวจากอริยา เอสเตท โดยสญัญาดงักลา่วมีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุสญัญาได้
อีก 1 ปี บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าอริยา เอสเตท มีอ านาจต่อรองในสญัญาดังกล่าวสงูกว่าเจา้ของ
อาคารอื่น นอกจากนี ้ หากบริษัทฯ สามารถเจรจาให้อริยา เอสเตทแก้ไขสัญญาเช่าพืน้ที่
ส่วนกลางใหเ้ป็นสญัญาเช่าระยะยาวซึ่งมีระยะเวลา 12  ปีได ้จะยิ่งท าใหค้วามเสี่ยงนีล้ดลง 
เนื่องจากหากอาคารอื่นไม่ต่อสญัญาเพื่อใชบ้ริการพืน้ที่ส่วนกลางจากอริยา เอสเตท ผูใ้ชบ้รกิาร
ของอาคารอื่นก็จะไม่สามารถใช้พืน้ที่ส่วนกลางในโครงการ Wisdom Hotel ได ้และเจ้าของ
อาคารอื่นยงัไม่สามารถขอเช่าหรือใชบ้ริการพืน้ที่ส่วนกลางจากผูอ้ื่นไดน้อกจากอริยา เอสเตท
เท่านัน้ ซึ่งรวมไปถึงการใช ้Reception รว่มกนั โดยปัจจบุนัในเดือนพฤษภาคม 2563 Reception 
ของโครงการ Wisdom Hotel ตัง้อยู่ที่อาคารกรรมสิทธิ์ของอรยิาเอสเตท โดยตามขอ้ตกลงการใช้
บริการพืน้ที่ส่วนกลางและการบริหารการเข้าพัก อาคารอื่นจะต้องให้ผู้เข้าพักมาติดต่อที่ 
Reception ที่ตกึของอรยิา เอสเตท โดยค่าบรกิารรวมอยู่ในค่าเช่าสว่นกลางที่อาคารอื่นตอ้งจ่าย
ให้อริยา เอสเตท ซึ่งบริษัทฯ มีความเห็นว่า การที่ใหผู้้เข้าพักของอาคารอื่น เข้ามาติดต่อที่ 
Reception ของอรยิา เอสเตท เป็นการดีต่ออรยิา เอสเตทเอง เนื่องจากจะสามารถตรวจเช็คการ
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการการจัดการผูเ้ขา้พกัและการใชบ้ริการพืน้ที่ส่วนกลางไดด้ว้ย 
โดยสญัญาดงักล่าว ฉบบัปัจจุบนัจะสิน้สดุในเดือน มีนาคม 2564 และต่อสญัญาต่อไปอีก 1 ปี 
ทัง้นี ้บริษัทฯ เล็งเห็นว่าอริยา เอสเตท มีอ านาจต่อรองในสญัญาดงักล่าวสงูกว่าเจา้ของอาคาร
อื่น เนื่องจากหากอาคารอื่นไม่ต่อสญัญาเพื่อใชบ้ริการพืน้ที่ส่วนกลางจากอริยา เอสเตท และ
เจา้ของอาคารอื่นยังไม่สามารถขอเช่าหรือใชบ้ริการพืน้ที่ส่วนกลางจากผูอ้ื่นไดน้อกจากอริยา 
เอสเตทเท่านัน้ ผูใ้ชบ้ริการของอาคารอื่นก็จะไม่สามารถใช้พืน้ที่ส่วนกลางในโครงการ Wisdom 
Hotel ได ้และส่งผลต่อการใหบ้ริการลกูคา้ในตึกอื่น ๆ และการที่มีการต่อสญัญาเป็นปีต่อปีนัน้ 
ท าใหอ้ริยา เอสเตทสามารถเจรจาเรื่องค่าเช่าส่วนกลางตามสญัญา จึงสามารถสรุปไดว่้า การ
ท าสญัญาดังกล่าวเป็นระยะเวลาปีต่อปีนัน้ ก่อใหเ้กิดผลประโยชนแ์ก่บริษัทฯ มากกว่าการท า
สญัญาระยะยาว 

(11) ความเสี่ยงทางการเงิน เช่น ความเสี่ยงด้านการผันผวนของอัตราดอกเบีย้ โดยในปัจจุบัน 
สญัญาเงินกูข้องอริยา เอสเตท เป็นแบบอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ซึ่งในสภาวะเศรฐกิจปัจจุบนั ถือ
ว่าเป็นข้อดี เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีการ
เปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ไปในทางที่สูงขึน้ จะส่งผลต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงิน
สดได ้บรษิัทฯ มีแผนการบรหิารความเสี่ยงนี ้โดยหากบรษิัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินกูย้ืมจาก
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สถาบันการเงินหรือบุคคลภายนอกในอนาคต  บริษัทฯ มีแผนการที่จะเจรจาต่อรองเพื่อท า
สญัญาเงินกูร้ะยะยาวเป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ เพื่อลดความเสี่ยงการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

(12) ความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงที่ไม่สามารถจดัหาแหลง่เงินทนุไดเ้พียงพอต่อการเขา้ท ารายการ 
ซึ่งรวมถึงเงินทุนจากการเพิ่มทนุ และเงินทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบรษิัท
รว่มของบรษิัทฯ ซึ่งบรษิัทฯ มีแผนการบรหิารความเสี่ยงดงักลา่ว โดยในเรื่องของความเสี่ยงจาก
การเพิ่มทุนไม่ส  าเร็จ บริษัทฯ ไดม้ีการสอบถามความเห็นเบือ้งตน้ของผูถื้อหุน้บางราย ถึงความ
เป็นไปไดใ้นการเพิ่มทนุ ท าใหบ้รษิัทฯ ค่อนขา้งมีความมั่นใจในการเพิ่มทนุครัง้นี ้และในสว่นของ
ความเสี่ยงของการจ าหน่ายเงินลงทุนไม่ส  าเร็จ ปัจจุบนัไดม้ีผูส้นใจซือ้หุน้ดงักล่าว โดยบริษัทฯ 
อยู่ระหว่างขัน้ตอนของการเจรจากบัผูท้ี่สนใจ ความส าเรจ็ของการจดัหาเงินทนุจากการจ าหน่าย
เงินลงทุนจึงมีความเป็นไปไดค้่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาถึงแหล่งเงินทุน
เพิ่มเติม แต่ในกรณีที่การจดัหาแหลง่เงินไม่เป็นไปตามคาดการณ ์บริษัทฯ มีแผนการที่จะจดัหา
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน หรือนกัลงทนุอื่นต่อไป 

 

(7) แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในการซือ้สินทรัพย ์และรายละเอียดในการออกหลักทรัพย ์
ในการช าระค่าตอบแทนส าหรบัหุน้สามญัในเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และอริยา เอสเตท บริษัทฯ จะ

มาจาก 1) การขายหุน้หรือเงินลงทุนบางส่วนของบรษิัทย่อยหรือบรษิัทร่วมของบรษิัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกบั
พลงังาน โดยคาดว่าบริษัทฯ จะไดร้บัเงินจ านวนประมาณไม่ต ่ากว่า 590,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการมีมติ
อนุมัติในหลักการจ าหน่ายเงินลงทุน โดยก าหนดมูลค่าขายขั้นต ่าไวท้ี่ประมาณ 590,000,000 บาท และมอบ
อ านาจใหผู้บ้รหิารด าเนินการเจรจาตกลงราคากับผูส้นใจซือ้ ทัง้นี ้หากการเจรจาซือ้ขายตกลงเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้  
บริษัทฯ จะมีการอนุมตัิขาย และบริษัทฯ จะด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูการจ าหน่ายไปตามประกาศเรื่องการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปต่อไป และ 2) การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 55,969,299,045 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
จดัสรรใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมในราคาหุน้ละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน 559,692,990.45 บาท ซึ่งจะจดัสรรเงินจาก
การเพิ่มทุนบางส่วน มาใชช้  าระค่าตอบแทนส าหรบัหุน้สามญั จ านวนไม่เกิน 470,000,000.00 บาท ส่วนเงินเพิ่ม
ทุนส่วนที่เหลือ บริษัทจะน ามาเป็นเงินทุนหมนุเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางเงิน และเงินทุนเพื่อปรบัปรุ งพัฒนา
โครงการต่าง ๆ และการต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย อย่างไรก็ตาม หากบรษิัทฯ ไม่สามารถหาเงินทุน
จากแหลง่เงินทนุดงักลา่วไดต้ามการคาดการณ ์บรษิัทฯ จะจดัหาเงินทนุเพิ่มเติมจากการกูย้ืมเงินจากนกัลงทนุหรอื
สถาบนัการเงิน โดยในปัจจุบนั อตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 0.08 เท่า จึงยงัคงมีความสามารถใน
การกูย้ืมค่อนขา้งมาก 

 
(8) เงือ่นไขในการท ารายการ 

บริษัทฯ ตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ รวมถึง
เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่จะระบไุวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้เสรจ็สมบรูณ ์
 



ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 
 

65 

 

(9) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการตกลงเข้าท ารายการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2563 ของบริษัทฯ ที่จดัขึน้ในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2563  ไดม้ีมติ

อนุมตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าว เนื่องจากพิจารณาแลว้เห็นว่า การเขา้ท ารายการซือ้หุน้ในเดอะ มาสเตอร ์เรียล
เอสเตท และอรยิา เอสเตท ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ ดงันี ้

1. บริษัทฯ สามารถขยายการประกอบธุรกิจไปยงัธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละการบริการในอนาคตซึ่งจะ
เป็นการกระจายความเสี่ยงในเรื่องของรายไดใ้นการประกอบธุรกิจเดิมของกลุม่บรษิัทฯ ที่มีรายไดห้ลกั
มาจากธุรกิจน า้มันปาลม์และธุรกิจบริหารจดัการสนามกอลฟ์ของบริษัทย่อย อีกทัง้ ในการลงทุนใน
ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการบริการยังเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดี  โดยในการเข้าสู่ธุ รกิจ
อสงัหาริมทรพัยแ์ละการบริการโดยเฉพาะในแนวเขตชายฝ่ังตะวนัออกซึ่ง ณ ปัจจุบนัอยู่ในระหว่าง
การขยายตวัเพื่อรองรบัโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานที่ส  าคญัในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
(Eastern Economic Corridor หรือ EEC) นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ในการที่จะเพิ่มรายได้
และสรา้งผลก าไรใหแ้ก่กลุม่บรษิัทฯ โดยการเพิ่มรายได ้สรา้งผลก าไร และสรา้งกระแสรายไดท้ี่มั่นคง
ในระยะยาวให้แก่บริษัท เป็นการเพิ่มความหลากหลายของการพัฒนาธุรกิจ และโอกาสในการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ไดใ้นอนาคตนอกเหนือไปจากธุรกิจน า้มนัปาลม์และธุรกิจบริหาร
จดัการสนามกอลฟ์ของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ  

2. บรษิัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงศกัยภาพอนัสงูของที่ดิน ซึ่งอยู่ใกลก้บัท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง–
พทัยา เป็นอย่างมาก ประกอบกบัแผนการพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมและโลจิสติกส์
ของโครงการ EEC ซึ่งเป็นท าเลที่เปรียบเสมือนจุดยุทธศาสตรใ์นการเชื่อมต่อของโครงการ EEC 
ทัง้หมด โดยจากโครงการต่างๆ นี ้จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมหลกัในภาคตะวนัออก
มากขึน้ อีกทัง้จะเป็นการอ านวยความสะดวกในการเดินทางแก่นกัท่องเที่ยว ที่คาดว่าจะมีเพิ่มสูงขึน้ 
1.5 เท่า จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในปัจจุบัน จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งแก่การลงทุนและ
พฒันาโครงการเชิงพาณิชย ์ทัง้นีบ้ริษัทฯไดม้ีการด าเนินการวางแผนและศึกษาความเป็นไปไดข้อง
แผนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์บือ้งตน้แลว้  

3. บริษัทฯ ไดป้ระโยชนจ์ากการลดความเสี่ยงดา้นโครงสรา้งทางการเงินและลดผลกระทบดา้นสภาพ
คลอ่งในการด าเนินธุรกิจ  

4. การไดม้าซึ่งหุน้ในอริยา เอสเตท ที่ประกอบกิจการโรงแรมในโครงการ  Wisdom Hotel นั้น เป็นการ
ไดม้าในอสังหาริมทรัพยท์ี่มีศักยภาพอยู่ในท าเลที่ดี และอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ระดับ
มาตรฐานสากลตามที่กลา่วขา้งตน้ ที่จะท าใหบ้รษิัทฯ มีโอกาสสามารถใหบ้รกิารและรบัรูร้ายไดท้นัที
นอกจากนี ้ในการไดม้าซึ่งหุน้ในเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท ซึ่งเป็นเจา้ของที่ดิน ทัง้หมด 11 แปลง 
แบ่งออกเป็น โฉนดที่ดิน จ านวน 2 แปลง และ น.ส. 3 ก. จ านวน 9 แปลง พืน้ที่รวมทัง้สิน้ 27 ไร่ 2 
งาน 55 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ต  าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง  โดยบริเวณดา้นหนา้ของที่ดิน
ดงักล่าวอยู่ติดกับถนนสายหลกัในทอ้งที่ ไดแ้ก่ ถนนสขุุมวิท และยงัอยู่ในรศัมี 15 กิโลเมตรจากท่า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง–พัทยา  ท าใหบ้ริษัทฯ มีพืน้ที่และท าเลที่ดีในการใชพ้ัฒนา
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โครงการอสงัหาริมทรพัยข์องบริษัทฯ ซึ่งเมื่อแลว้เสร็จ บริษัทฯ ก็สามารถรบัรูร้ายได ้และสามารถ
สรา้งผลก าไรไดใ้นอนาคต 

5. ความเห็นคณะกรรมการเรื่องแผนธุรกิจบนที่ดินของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท โดยมีความเห็นว่า 
ที่ดินดังกล่าวมีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็น Airport Hotel ตามแผนธุรกิจ เนื่องจากมีที่ตัง้ที่
เหมาะสม ใกลก้ับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ไม่อยู่ในแนวที่การพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูงผ่าน 
(อา้งอิงจากแผนการพฒันาในปัจจุบนั) จึงไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อพฒันา
รถไฟ และจากสถิติผูใ้ชบ้ริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาในปัจจุบัน มีผูใ้ชบ้ริการค่อนขา้งเยอะ 
คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า หากการพฒันาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเฟสที่ 2 เสร็จสิน้ จะท า
ใหม้ีผู้เดินทางทางเครื่องบินมาใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภามากยิ่งขึน้ ท าใหก้รรมการมี
ความเชื่อมั่นถึงความเป็นไปไดท้ี่จะท าใหโ้ครงการประสบความส าเร็จ ซึ่งหากโครงการประสบ
ความส าเรจ็ตามที่คาดหวงั จะเกิดผลประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดท้  าการศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทนุในแถบเขตพฒันา EEC มาเป็นเวลานานแลว้ 
และคณะกรรมการมีความเห็นว่า การลงทนุในธุรกิจโรงแรมในเขตพฒันา EEC จะเกิดประโยชนแ์ก่บรษิัท
ฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยสาเหตุที่บริษัทฯ เพิ่งเขา้ท ารายการเพื่อซือ้ทรพัยส์ินในเขต EEC ในช่วง
เวลานี ้เนื่องจากบริษัทฯ ไดใ้ชเ้วลาในการหาทรพัยส์ิน ที่มีผูส้นใจที่จะขาย ในราคาและเงื่อนไขที่บรษิัทฯ 
มีความเห็นว่าสมเหตสุมผลและก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทฯ นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ มี
ความเห็นว่า แมว่้ามูลค่าทางบัญชีของอริยา เอสเตท และเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จะมีมูลค่า
แตกต่างจากราคาซือ้ขายค่อนข้างสูง หากแต่ประโยชนท์ี่บริษัทฯ จะไดร้ับจากการท าธุรกิจ และการ
พัฒนาทรัพย์สินในพื ้นที่ของเขตพัฒนา EEC จะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
มากกว่า นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาการเข้าท ารายการดังกล่าว รวมถึงพิจารณา
สมมติฐานที่ใชใ้นการประมาณการในเรื่องของราคาอย่างรอบคอบแลว้ รวมถึง ในเรื่องของประเด็นขอ้
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการเขา้ท ารายการซือ้หุน้ในเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และอริยา เอสเตท  ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 100 ดงักล่าว โดยเฉพาะในเรื่องของที่ดินของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท ที่ ณ ปัจจุบนั
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าที่ดินในบริเวณดังกล่าวมีร่องรอยการท าประโยชนซ์ึ่งแสดงถึงการครอบครองท า
ประโยชนอ์ย่างต่อเนื่องมาก่อนการเป็นที่ดินของรฐั และกรมที่ดินไดอ้อกเอกสารสิทธิเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์

และสิทธิครอบครองในที่ดินใหแ้ก่เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตทโดยชอบแลว้ เห็นว่า มีความเหมาะสม 
และรายการดงักลา่วมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ รวมทัง้เป็นการเขา้ท ารายการ
ที่อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขที่สมเหตสุมผล  

 (10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจาก
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ (9) เก่ียวกับการเข้าท ารายการ 

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ หร ือกรรมการบร ิษัทฯ ที ่ม ีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ขา้งตน้  
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(11) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับความสมเหตุสมผลของราคาซือ้ขาย 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบความสมเหตสุมผลของราคาซือ้ขายและมีความเห็นว่า ในราคา
ซือ้ขายเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ว่า ราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระ
ที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้ 2 ราย เป็นราคาที่
ประเมินที่ดินตามสภาพปัจจุบนัซึ่งมีส่วนลดของความเสี่ยงการบุกรุกที่ดินของรฐัแลว้ รวมทัง้พยานหลกัฐานนัน้มี
ส่วนสนบัสนุนค ากล่าวอา้งว่ามีการครอบครองการท าประโยชนม์าก่อนการเป็นที่ดินของรฐั  นอกจากนี ้หนึ่งใน
คณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญทางแผนที่ที่ดินไดใ้หค้วามเห็นในประเด็นความเสี่ยงนี ้ โดยมี
ความเห็นว่าประเด็นทางกฎหมาย เช่น การยึดคืนที่ดินที่อยู่ในบริเวณป่าสงวนหรือเขตหวงหา้มที่ดินมีโอกาสที่จะ
เกิดขึน้ค่อนขา้งต ่า ดงันัน้จึงเป็นโอกาสของทางบริษัทฯ ที่จะสามารถซือ้ที่ดินที่มีศกัยภาพดงักล่าวน ามาพฒันา
โครงการในอนาคตได ้นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัมองเห็นถึงศกัยภาพของสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งอยู่
ในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก และยงัเป็นเมืองการบินของภาคตะวนัออก ซึ่งมีโครงการย่อยถึง 5 โครงการ 
ไดแ้ก่ การสรา้งอาคารผูโ้ดยสารหลงัที่  3 และศนูยธ์ุรกิจการคา้ ธุรกิจขนส่งสินคา้ทางอากาศและโลจิสติกสร์ะยะ
ที่ 2 ธุรกิจซ่อมเครื่องบินระยะที่ 2 ศนูยฝึ์กอบรมบุคคลากกรทางการบินระยะที่  2 และ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
อากาศยาน ประกอบกับนโยบายกระตุน้การลงทุนดา้นอุตสาหกรรม การมุ่งเนน้สรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 
นโยบายเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการบูรณาการดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  ระบบคมนาคม ระบบการขนส่ง และการ
อ านวยความสดวกในพืน้ที่ EEC เพื่อรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ซึ่งภายหลงัการพฒันารถไฟฟ้าความเร็ว
สงูเชื่อม 3 สนามบินเสรจ็สิน้ จะยิ่งท าใหมู้ลค่าทางเศรษฐกิจของพืน้ที่อ  าเภอบา้นฉาง และพืน้ที่จงัหวดัระยอง
โดยรวม มีมลูค่าที ่สงูยิ ่งขึน้  ดงันัน้  ทางคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า  ราคาซือ้ขายมีความ
สมเหตสุมผลก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละผลตอบแทนกับบริษัทฯ และผูถ้ือหุน้ในอนาคตได ้ในส่วนของราคาซือ้ขาย
หุน้ของอริยา เอสเตท เมื่อพิจารณาถึงผลการด าเนินการในอดีตของอริยา เอสเตท และในประเด็นของโรคระบาด 
COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม แมว้่างบการเงินในอดีตของอริยา เอสเตท จะบนัทึกผลขาดทนุ 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึงสาเหตขุองการขาดทุนเรียบรอ้ยแลว้  ซึ่งพบว่า ในช่วงการบริหารโรงแรมโดยทีม
ผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัมีการดึงศกัยภาพของโรงแรมมาไดอ้ย่างเต็มที่  จนท าใหผ้ลประกอบการของอริยา เอสเตท มี
ผลการด าเนินการที่น่าพึงพอใจ และจากการพิจารณาถึงสมมติฐานที่ใชใ้นการประเมินมลูค่าอริยา เอสเตท ดว้ย
วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรกึษาที่บริษัทฯ ว่าจา้ง ซึ่งไดค้ านึงถึงผลกระทบจาก COVID-19 แลว้ มีความเห็น
ว่าสมมติฐานการประเมินมลูค่าตัง้อยู่บนหลกัการความระมดัระวงัประกอบกับราคาที่บรษิัทฯ ตกลงซือ้ยงัต ่ากว่า
ราคาประเมินทรพัยส์ินของผู้ประเมินอิสระที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์อีกดว้ย ดงันัน้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า  ราคาซือ้ขายมีความ
สมเหตสุมผล 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีม่ีต่อสารสนเทศในเอกสารทีส่่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้ ับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุไวใ้นสารสนเทศนี ้ในการนี ้กรรมการผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนบริษัทฯ ไดต้รวจทานขอ้มูลในสารสนเทศนีแ้ลว้อย่างระมัดระวัง และขอรบัรองว่าไม่มี
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ขอ้ความอนัเป็นเท็จ และไม่ไดม้ีการละเวน้ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ซึ่งจ าเป็นตอ้งมีหรือตอ้งระบไุว้
ในสารสนเทศนี ้ตลอดจนไม่มีขอ้ความที่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดแต่อย่างใด 

3. รายงานความเหน็ของผู้เช่ียวชาญอสิระในการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย ์

ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ โปรดพิจารณา สิ่งที่สง่มาดว้ย 6 รายงานความเห็นของที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทฯ  

 คุณสมบัติของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระทีใ่ห้ความเหน็เก่ียวกับการท ารายการ 

 1) การถือหุน้และความสมัพนัธข์องที่ปรกึษาทางการเงินกบับริษัทฯ 

-ไม่มี- 

 2) ค ายินยอมของที่ปรกึษาทางการเงินใหเ้ผยแพรค่วามเห็น 

บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้
เผยแพรค่วามเห็น 

 3) วนัที่ใหค้วามเห็น 

วนัที่ 22 พฤษภาคม 2563 

4.  หนีส้ิน 

(4.1) ยอดรวมของตราสารหนีท้ีอ่อกจ าหน่ายแล้วและทีย่ังมิได้ออกจ าหน่ายตามที่ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้
มีมติไว้และมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจ าหน่าย
ตามทีเ่หน็สมควร 

-ไม่มี- 

(4.2) ยอดรวมของเงนิกู้ทีม่ีก าหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการน าสินทรัพยว์างเป็นหลักประกัน 

   งบการเงินรวม 
     ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
     31 มีนาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

     พนับาท  พนับาท 
เงินกูย้ืมระยะยาว    48,646  52,025 
ดอกเบีย้คา้งจ่ายตัง้พกั    -  404 
หกั  หนีส้ินผิดนดัช าระ (48,646)  (52,429) 

สทุธิ    -  - 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน        
ทัง้จ  านวนเป็นการกูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง มีวงเงินสินเชื่อรวม 124 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทย่อย 
ไดร้บัอนมุตัิปรบัปรุงโครงสรา้งหนีใ้หม่เมื่อวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โดยมีเงื่อนไขการผ่อนช าระหนี ้ดงันี ้

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 บริษัทย่อยไดย้ื่นหนังสือขอผ่อนผันการช าระหนีต้ามค าพิพากษากับ
สถาบนัการเงินใหม่โดยมีเง่ือนไขการผ่อนช าระหนี ้ดงันี ้

1) ผ่อนช าระคืนเงินกูย้ืมคงเหลือเป็นงวดรายเดือน ดงันี ้
- เดือนตลุาคม 2562 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2564   ช าระไม่ต ่ากว่า 2,000,000    บาทต่อเดือน 
- เดือนธันวาคม 2564                                        ช าระสว่นที่เหลือใหเ้สรจ็สิน้ 

2) ตกลงช าระเงินเพิ่มจ านวน 3.40 ลา้นบาท ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 ต่างหากจากค่างวด 
โดยน าเงินไปตดัช าระเงินตน้ 

3) ปรบัลดอตัราดอกเบีย้ลดลงเหลือเท่ากบั MLR ต่อปีตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2562 เป็นตน้ไป 
อย่างไรก็ตาม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขดงักล่าวได ้ทัง้นี ้

เงินกูย้ืมดงักล่าว มีที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งของบรษิัทย่อย และที่ดินของบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั รวมทัง้กรรมการ
บรษิัทฯ รว่มค า้ประกนัเต็มวงเงิน 

 
(4.3) ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอ่ืน รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชีโดยระบุถึงภาระการน าสินทรัพยเ์ป็น
หลักประกัน ณ วันที ่31 มีนาคม 2563 รวมทัง้สิน้ 332.66 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ประเภทหนีส้ิน ยอดคงค้าง หลักประกัน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 7.60 จดจ านองอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อ

การลงทนุ และที่ดินพรอ้มสิ่งปลกู
สรา้งของกรรมการบริษัทย่อย
เป็นหลกัทรพัยค์ า้ประกนั 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 85.91 ไม่มี 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า-หมนุเวียน 1.40 ไม่มี 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอื่น 84.00 ไม่มี 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 2.39 ไม่มี 
หนีส้ินที่เกิดจากสญัญา - หมนุเวียน 0.71 ไม่มี 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11.63 ไม่มี 

- เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึง เดือนมิถนุายน 2559       ช าระไม่ต ่ากว่า 700,000    บาทต่อเดือน 
- เดือนกรกฎาคม 2559 ถึง เดือนธันวาคม 2560          ช าระไม่ต ่ากว่า 1,590,000    บาทต่อเดือน 
- เดือนมกราคม 2561  ถึง เดือนธันวาคม 2561           ช าระไม่ต ่ากว่า 2,420,000    บาทต่อเดือน 
- เดือนมกราคม 2562   ถึง เดือนธันวาคม 2562           ช าระไม่ต ่ากว่า 2,940,000    บาทต่อเดือน 
- เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนกนัยายน 2563            ช าระไม่ต ่ากว่า 3,340,000    บาทต่อเดือน 
- เดือนตลุาคม 2563                                                    ช าระสว่นที่เหลือใหเ้สรจ็สิน้ 
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หนีส้ินตามสญัญาเช่า 3.23 ไม่มี 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (หนีส้ินผิดนดัช าระ) 56.98 ที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง

ของบรษิัทย่อย 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลอื่น 15.47 ไม่มี 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 43.34 ไม่มี 
รายไดค้่าสมาชิกรบัลว่งหนา้ 13.95 ไม่มี 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 6.06 ไม่มี 

รวม 332.67  
 

(4.4) หนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้ในภายหน้า 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นอกจากหนีส้ินที่ปรากฏในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กลุม่บรษิัทฯ ยงัมีภาระผกูพนัดงันี ้

1. กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพนัจากการท าสญัญาเช่าและบริการต่าง ๆ กับกิจการอื่น โดยจ าแนกการจ่าย
ช าระค่าเช่าตามสญัญาไดด้งันี ้

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2563  31 ธันวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

ภายใน 1 ปี 0.96  2.45  0.66  1.99 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5  ปี 0.08  0.22  0.08  0.22 
                     รวม 1.04  2.67  0.74  2.21 

 
2. บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัจากการท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินที่จะตอ้งจ่ายช าระเป็นจ านวนเงิน 3.40 

ลา้นบาท  
3. บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากตั๋วเงินจ่ายลงวันที่ล่วงหนา้ จ านวน 5 ฉบับ รวมจ านวนเงิน 54.20 ลา้น

บาท เพื่อน าไปเป็นหลกัประกนัในการจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลอื่นพรอ้มดอกเบีย้ 

5.  ข้อมูลบริษัทฯ 

(5.1) ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมของบริษัทจดทะเบียน 

 บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) เดิมชื่อ บรษิัท อะโกร อินดสัเตรียล แมชชีนเนอรี่ จ  ากัด 
(มหาชน) ชื่อเดิมเมื่อครัง้จัดตัง้บริษัทเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2534 ชื่อ บริษัท ไทยเอนจิน เมนูแฟ็คเจอริ่ง จ ากัด 
บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2538 และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
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ประเทศไทยในปี 2539 โดยหุน้สามญัของบรษิัทเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นวนัแรก
เมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ ์2539 เดิมบริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องยนตด์ีเซลขนาดเล็ก ชิน้ส่วนหลกัที่ใช้
ประกอบเครื่องยนต ์รวมทัง้อะไหล่ที่ใชใ้นอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลการเกษตร รวมถึงจ าหน่ายรถแทรกเตอรท์ี่ใช้
ในการเกษตร และในปี 2553 ไดบ้รษิัทหยดุด าเนินธุรกิจในสว่นเครื่องจกัรกลการเกษตร และยกเลิกการด าเนินการ
ในบริษัท เอแมค พลสั จ ากัด ที่เดิมจะจดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทย่อยเพื่อรองรบัธุรกรรมการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตร 
และที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2553 ไดอ้นุมัติใหเ้ปลี่ยนชื่อและตราประทบัของบริษัท เป็น บริษัท แมกซ ์
เมทัล คอร์ปอเรชั่ น  จ ากัด (มหาชน) โดยมีชื่ อภาษาอังกฤษว่า  MAX METAL CORPORATION PUBLIC 
COMPANY LIMITED และเปลี่ยนชื่อย่อที่ใชใ้นการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทจาก AMAC เป็น MAX โดยในปี 
2559 บริษัทฯ ไดไ้ดท้  าสญัญาจะซือ้จะขายเพื่อจ าหน่ายเงินลงทุนทัง้หมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ไซมิสทริค 
จ ากดั (“SMT”) ท าใหโ้ครงสรา้งรายไดข้องบรษิัทฯ ในปี 2560 เป็นตน้มา ไม่มีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจเก่ียวกบั
เหล็ก แต่บริษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจการเขา้ลงทุนโดยการถือหุน้ในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ธุรกิจพลงังาน และ
ธุรกิจเกษตร ซึ่ง ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บรษิัทฯ มีบรษิัทย่อยจ านวน 2 บรษิัท บรษิัทย่อยทางออ้ม 2 บรษิัท และ
บรษิัทอื่น 2 บรษิัท ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ อัตราร้อยละการ
ลงทุน 

จัดตั้งขึน้ใน
ประเทศ 

1. บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คนัทรีคลบั 
จ ากดั (“MJC”) 

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัสนามกอลฟ์ ภัตตาคาร 
และบริการโรงแรม 

80 ไทย 

2. บริษัท  เอช เ อ็นซี  เพา เวอร์ จ ากัด 
(“HNC”) 

 

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่าย
น า้มนัปาลม์ น า้มนัในเมล็ดปาลม์ อาหารสตัว ์
ปุ๋ ยอินทรีย ์และพลงังานทดแทน 

60 ไทย 

3. บริษัท ริชฟิลด ์ออยล ์จ ากดั ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่าย
น า้มนัปาลม์ดิบ 

ถือหุน้ทางออ้มผ่าน 

HNC ในสดัส่วน
รอ้ยละ 100 

ไทย 

4. บริษัท เอชเอ็นซี กรีน เอนเนอรจ์ี จ ากดั ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าและพลงังานทดแทน 

ถือหุน้ทางออ้มผ่าน 

HNC ในสดัส่วน
รอ้ยละ 100 

ไทย 

5. บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิล้ เอนเนอ
จี ้จ ากดั (“R-EEP”) 

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิง
ขยะ 

10 ไทย 

6. บริษัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) (“EP”) 

ประกอบธุรกิจลงทนุในธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน 

6.40 ไทย 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิของแต่ละกลุม่ธุรกิจ มรีายละเอียด ดงันี ้

ธุรกิจบริการสนามกอลฟ์ 

ในปี 2559 บริษัทไดเ้ขา้ลงทุนโดยการเขา้ถือหุน้ในบริษัท เดอะมาเจสติค ครีก คนัทรีคลบั จ ากัด (“MJC”) 
ในสดัส่วนรอ้ยละ 80 ของทุนจดทะเบียนที่ช  าระแลว้ ซึ่งเป็นผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกับบริการสนามกอลฟ์ ในนาม
ของ สนามกอลฟ์มาเจสติค ครีก เป็นสนามกอลฟ์ 27 หลมุ ตลอดจนใหบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ อาทิ 
การใหบ้ริการรถกอลฟ์ การใหบ้ริการในส่วนของอาคารสโมสร ซึ่งประกอบไปดว้ยภัตตาคาร หอ้งลอ้กเกอร ์รา้น
ขายอปุกรณก์อลฟ์ และบรกิารจดัหาเด็กแบกถงุกอลฟ์ (แคดดี)้ ใหแ้ก่ นกักอลฟ์ โดยเปิดใหบ้รกิารทกุวนัตัง้แต่เวลา
ประมาณ 06.00 - 18.00 น. (ปรบัเปลี่ยนเวลาไดต้ามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละฤดกูาล) โดยมีนโยบายมุ่งเนน้
คณุภาพของสนามกอลฟ์ใหอ้ยู่ในมาตรฐานสากลทัง้ในดา้นความสมบูรณส์วยงามและงานดา้นบริการที่จะรกัษา
ภาพพจนค์วามเป็นสนามกอลฟ์ระดับมาตรฐาน และเนน้การใหบ้ริการสมาชิก แขกสมาชิกและครอบครัวของ
สมาชิกและแขกทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติจากยุโรปและสแกนดิเนเวีย และเพื่อเสริมกิจการดา้นบริการ  
MJC ยงัมีโรงแรมขนาดเล็กใหบ้รกิาร แบ่งเป็นหอ้งสทูจ านวน 4 หอ้ง และหอ้งพกัธรรมดาจ านวน 40 หอ้ง  

 การใหบ้ริการสนามกอลฟ์แยกตามกลุ่มโครงสรา้งรายไดท้ี่สมัพันธ์กับการประกอบธุรกิจดา้นสนาม
กอลฟ์ซึ่งโดยทั่วไปจะไดร้บัผลกระทบจากสภาพดินฟ้าอากาศ เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ จะมากน้อย
เพียงใดขึน้อยู่กบัท าเลที่ตัง้และลกัษณะกลุ่มลกูคา้ ส  าหรบัสนามกอลฟ์มาเจสติค ครีก ปัจจัยดงักลา่วเป็นสาเหตทุี่
จะส่งผลกระทบต่อการใหบ้รกิารดว้ยเช่นกัน ส่วนผลกระทบดา้นสภาพดินฟ้าอากาศนัน้จะไดร้บัอยู่บา้งในช่วงฤดู
ฝนที่มีฝนตกชุกและต่อเนื่องเพราะช่วงเวลาดังกล่าวนกักอลฟ์ไม่สามารถออกรอบได ้ส่งผลใหร้ายรบัในการขาย
กรีนฟีลดลงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงและปอ้งกนัได ้  

 กลุ่มลกูคา้หลกัของสนามเป็นกลุม่ลกูคา้ชาวต่างชาติ ทัง้ที่มีถิ่นพ านกัในอ าเภอหวัหินแบบอยู่ถาวรทัง้ปี 
และอยู่ประมาณ 6 เดือน และนกัท่องเที่ยวที่มาในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กมุภาพนัธ ์ของทกุปี 
 

ธุรกิจน ้ามันปาลม์ 

ในปี 2560 บรษิัทไดเ้ขา้ลงทนุโดยการเขา้ถือหุน้ในบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากดั (“HNC”) ในสดัสว่น
รอ้ยละ 60 ของทุนจดทะเบียนที่ช  าระแลว้ ซึ่ง HNC ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายน า้มันเมล็ดใน
ปาลม์ดิบ น า้มันปาลม์ดิบ กากเมล็ดในปาลม์ (อาหารสตัว)์ ในจังหวัดชุมพร โดยมีก าลงัการผลิตน า้มันเมล็ดใน
ปาลม์ที่ 36,000 ตนัต่อปี โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสรา้งโรงสกัดน า้มนัปาลม์ดิบ ขนาดก าลงัการ
ผลิต 60/75 ตนัผลปาลม์ดิบ และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ไดจ้ากการน าน า้เสียจากกระบวนการผลิต เพื่อน าไปเป็น
เชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าขายใหแ้ก่ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ขนาดก าลงัการผลิตที่ 4 เมกะวตัต ์โรงงานตัง้อยู่เลขที่ 
24 หมู่ที่ 16 ต าบลพะโต๊ะ อ าเภอพะโต๊ะ จงัหวดัชมุพร โดยปัจจบุนั บรษิัทฯ อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากยงั
ไม่มีการเปิดรบัซือ้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคแห่งประเทศไทย 
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัไดล้งทุนในบริษัทย่อยโดยถือหุน้รอ้ยละ  100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระ
แลว้ ซึ่งไดแ้ก่ 

1)  บริษัท ริชฟิลด ์ออยล ์จ ากัด ทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ จ านวน 48 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายน า้มันเมล็ดในปาลม์ดิบ และกากเมล็ดในปาลม์ (อาหารสัตว)์ ไดร้ับการส่งเสริมการส่งทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปี และขยายธุรกิจสู่การวิจยัและพฒันาการจดัการสวน
ปาลม์ และนวตักรรมสินคา้จากปาลม์น า้มนั 

2)  บริษัท เอชเอ็นซี กรีน เอนเนอรจ์ี จ  ากัด ทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ จ านวน 1 ลา้นบาท ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและพลงังานทดแทน ตามแผนงานการด าเนินธุรกิจดา้นพลงังานครบวงจร 

ในปัจจบุนักลุม่บรษิัท HNC ด าเนินธุรกิจหลกั 3 ประเภท ดงันี ้

1.  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 HNC มีโรงสกดัน า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ 1 โรง ก าลงัการผลิต 36,000 ตนั
ต่อปีซึ่งถือว่า HNC มีก าลงัการผลิตระดบัตน้ๆ ของประเทศไทย โรงสกดัน า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบของ HNC จะ
จดัหาเมล็ดในปาลม์จากโรงสกดัน า้มนัปาลม์ดิบ (CPOA) จากโรงงานในพืน้ที่จงัหวดัชมุพร และจงัหวดัใกลเ้คียง 
และใชร้ะบบการสกดัแบบหีบสกดัน า้มนัครัง้เดียว ซึ่งกระบวนการผลิตดงักลา่ว จะไดน้ า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบและ
กากเมล็ดในปาลม์ (อาหารสตัว)์ ที่ไม่มีสารเคมีปนเบือ้นแบบโรงสกดัน า้มนัแบบสกดัน า้มนัโดยใชส้ารโซลเวน้ท ์
(Solvent) และควบคมุการผลติดว้ยระบบบรหิารการผลิตที่ทนัสมยั ระบบการควบคมุคณุภาพที่ไดม้าตรฐานสากล 
สง่ผลใหน้ า้มนัเมล็ดในปาลม์ดบิที่ผลิตไดม้ีคณุภาพดีและเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน รวมทัง้ เป็นที่ยอมรบัจาก
บรษิัทชัน้น าทัง้ในและต่างประเทศ     

อีกทัง้ กระบวนการผลิตดังกล่าว ยังท าให้ HNC ไดร้บักากเมล็ดในปาลม์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทาง
โภชนาการ โดยประกอบดว้ยไขมันและโปรตีนประมาณ 21% ท าใหเ้ป็นที่ตอ้งการของอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์
และไม่มีสารเคมีปนเปื้อน ซึ่ง HNC คาดว่าจะสามารถขยายตลาดในส่วนนีไ้ดเ้พิ่มมากขึน้ ตามความตอ้งการของ
ลกูคา้และผูป้ระกอบอาชีพปศสุตัวท์ี่มีมากขึน้ รวมถึงนโยบายของภาครฐัในการส่งเสริมอาชีพปศสุตัวท์ัง้ในพืน้ที่
จงัหวดัชมุพร และจงัหวดัอ่ืนทั่วประเทศ รวมถึงการสง่ออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศไดอ้ีกดว้ย 

ผลิตภณัฑท์ี่ HNC ผลิตไดจ้ากโรงสกดัน า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ ไดแ้ก่  

- น า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ (Crude Palm Kernel Oil หรือ CPKO) 
- กากเมล็ดในปาลม์ (Palm Kernel Cake) 

ท าให ้HNC มีช่องทางการจดัจ าหน่ายที่หลากหลาย ไดแ้ก่ 

- น า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ (Crude Palm Kernel Oil หรือ CPKO) HNC จดัจ าหน่ายใหแ้กโ่รงกลั่น
น า้มนัปาลม์บรสิทุธิ์ ผูผ้ลิตอตุสาหกรรมโอลิโอเคมีคอล ผูร้วบรวมน า้มนัปาลม์ดิบ เป็นตน้ 
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- กากเมล็ดในปาลม์ดิบ (Palm Kernel Cake) HNC จดัจ าหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิตอาหารสตัว ์ผูร้วบรวม
วตัถดุิบอาหารสตัว ์กลุม่เกษตรกรและเกษตรกรรายย่อยผูเ้ลีย้งปศสุตัว ์เป็นตน้ 

2.  ธุรกิจจดัจ าหน่ายน า้มนัปาลม์ดิบ กากเมล็ดในปาลม์ (อาหารสตัว)์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 HNC มีโรงงานสกัดน า้มนัปาลม์ในเครือข่ายการซือ้ขายน า้มนัปาลม์ดิบ 
(Crude Palm Oil หรือ CPOA) ในพืน้ที่จงัหวดัชุมพร และจงัหวดัใกลเ้คียงกว่า 13 แห่ง โดย HNC จะจดัหาน า้มนั
ปาลม์ดิบ (CPOA) เพื่อจัดจ าหน่ายใหแ้ก่คู่คา้ เช่น โรงกลั่นน า้มันปาลม์บริสุทธิ์ ผู้ผลิตอุตสาหกรรมไบโอดีเซล           
ผูร้วบรวมน า้มนัปาลม์ดิบ เป็นตน้ โดยน า้มนัปาลม์ดิบที่น  าไปจดัจ าหน่ายตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานทางการคา้ที่
ก าหนดในอุตสาหกรรมน า้มันปาลม์ ทัง้นี ้การด าเนินธุรกิจในส่วนการจัดจ าหน่ายน า้มันปาลม์ดิบ(CPOA) นี ้ยัง
สามารถด าเนินการเพื่อใชร้องรบัการเจรญิเติบโตของธุรกิจดา้นพลงังานครบวงจรของ HNC ในอนาคตอีกดว้ย  

นอกจากนี ้HNC ยังเป็นผู้จัดจ าหน่ายกากเมล็ดในปาลม์ (Palm Kernel Cake) โดยจะจัดหากาก
เมล็ด   ในปาลม์ (Palm Kernel Cake) จากโรงสกัดน า้มนัเมล็ดในปาลม์บางแห่งในพืน้ที่ภาคใต ้เพื่อจดัจ าหน่าย
ใหแ้ก่ผูผ้ลิตอาหารสตัว ์ผูร้วบรวมวตัถุดิบอาหารสตัว ์กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรรายย่อยผูเ้ลี ้ยงปศสุตัว ์เป็นตน้ 
รวมถึงเพื่อรองรบัการเจรญิเติบโตของธุรกิจอาหารสตัวข์อง HNC ในอนาคต 

3.  ธุรกิจจดัจ าหน่ายเมล็ดในปาลม์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 HNC มีโรงงานสกัดน า้มนัปาลม์ดิบในเครือข่ายการซือ้ขายน า้มนัปาลม์
ดิบ (Crude Palm Oil หรือ CPOA) เพื่อซื ้อเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel) ในพื ้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัด
ใกลเ้คียงกว่า 13 แห่ง โดย HNC จะจดัหาเมล็ดในปาลม์ (Palm Kernel) เพื่อจดัจ าหน่ายใหแ้ก่คู่คา้ เช่น โรงงาน
สกัดน ้ามันเมล็ดในปาลม์แบบหีบน ้ามัน โรงงานสกัดน า้มันเมล็ดในปาลม์แบบสกัดน า้มันด้วยสารโซลเวน้ท ์
(Solvent) และผูร้วบรวมเมล็ดในปาลม์ เป็นตน้ 

 แผนการด าเนินงานของกลุม่ HNC ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจอีก 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มนัเมล็ดปาลม์ดิบ (CPOA) 

 ปัจจบุนั HNC อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสรา้งโรงงานสกดัน า้มนัปาลม์ดิบ ขนาดก าลงัการผลิตที่ 
60/75 ตนัผลปาลม์สดต่อชั่วโมง โดย HNC ไดด้ าเนินการจดัท าประชาพิจารณเ์รียบรอ้ยแลว้เม่ือวนัที่ 8 สิงหาคม 
2559 ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการปรบัแบบก่อสรา้งใหเ้หมาะสม ซึ่งโรงงานผลิตน า้มนัปาลม์ดบินีจ้ะเป็นสว่นขยายของ
โรงสกดัน า้มนัเมล็ดในปาลม์เดิมของ HNC รวมถึง HNC ไดด้ าเนินการจดัซือ้ที่ดินสว่นเพิม่และจ่ายช าระค่าที่ดิน
บางสว่นแลว้ เพื่อน ามาใชเ้ป็นพืน้ที่สว่นเพิ่มเติมส าหรบัโครงการการก่อสรา้งโรงงานสกดัดงักลา่ว โดยปัจจบุนั 
HNC อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากรอการเปิดรบัซือ้กระแสไฟฟ้า จากการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ซึ่งจะท าใหก้าร
บรหิารตน้ทนุโครงการและการบรหิารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพต่อไป 
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 2.  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 

ปัจจุบนั HNC อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสรา้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ  (ไบ
โอก๊าซ) ขนาดก าลังการผลิต 4 เมกะวัตต ์เพื่อจัดจ าหน่ายใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (ภายใตส้ัญญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP หรือผูผ้ลิตปรมิาณพลงัไฟฟ้าไม่เกิน 10 เมกะวตัต)์ โดยบรเิวณโรงงาน
ของ HNC เลขที่ 24 หมู่ที่ 16 ต าบลพะโต๊ะ อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร มีแนวสายส่งกระแสไฟฟ้าที่สามารถรบั
กระแสไฟฟ้าไดอ้ีก จ านวน 9 เมกะวัตต ์(จากขอ้มูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ปัจจุบัน HNC ไดช้ะลอโครงการ
ออกไป เนื่องจากรอการประกาศรบัซือ้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

โดยเชื ้อเพลิงชีวภาพที่จะน ามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าดังกล่าว  ได้จากก๊าซชีวภาพที่ เกิดจาก
กระบวนการบ าบัดน า้เสียและขีส้ลดัจ ์ที่ไดจ้ากการสกัดปาลม์น า้มันดิบ  ซึ่งนอกจากจะเป็นการสรา้งมูลค่าเพิ่ม
ใหก้บัของเสียจากโรงสกดัน า้มนัปาลม์ดิบแลว้ ยงัเป็นการลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มต่อชมุชนในพืน้ที่ใกลเ้คียง 
ไดแ้ก่ การลดกลิ่นจากน า้เสีย อีกทั้ง โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพยังมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  อันเป็น
สาเหตขุองภาวะโลกรอ้น และน า้เสียหลงัไดร้บัการบ าบดัแลว้ยงัสามารถน าไปรดน า้แก่สวนปาลม์ และสวนผลไม้
ของเกษตรกรในพืน้ที่ใกลเ้คียงไดอ้ีกดว้ย  

3.  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ยอินทรียจ์ากทะลายปาลม์ 

      ปัจจบุนั HNC อยู่ระหว่างการด าเนินการพฒันาระบบการผลิตปุ๋ ยอินทรียจ์ากทะลายปาลม์ที่เป็นผล
พลอยไดจ้ากโรงสกดัน า้มนัปาลม์ดิบ โดยไดร้บัความรว่มมือจากส านกังานพฒันาที่ดินอ าเภอหลงัสวน จงัหวดั
ชมุพร ซึ่งโครงการผลิตและจดัจ าหน่ายปุ๋ ยอินทรียจ์ากทะลายปาลม์นี ้ เป็นสว่นหนึ่งของโครงการยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตเกษตรกร เพื่อลดตน้ทนุการผลิต และเพิ่มผลผลิต รวมทัง้ยงัเป็นการอนรุกัษด์ิน ตามแนวทางพระราชด ารใิน
พระบาทสมเด็จ    พระปรมินทรมหาภิพลอดลุยเดชมหาราช รชักาลที่ 9 นอกจากนีย้งัเป็นการสรา้งเครือข่ายในการ
รบัซือ้ผลปาลม์สดเพื่อน ามาใชใ้นการผลิตน า้มนัปาลม์ดิบ ของโรงงานสกดัน า้มนัปาลม์ดิบของ HNC ต่อไป  

ลักษณะผลิตภัณฑ ์ 

-   ธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายน า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ น า้มนัปาลม์ดิบ เมล็ดในปาลม์ กากเมล็ดใน
ปาลม์ 

ผลิตภัณฑข์องธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายน า้มันเมล็ดในปาลม์ดิบ น า้มันปาลม์ดิบ เมล็ดในปาลม์ 
และกากเมล็ดในปาลม์ สามารถจ าแนกได ้3 ประเภท ดงันี ้

(1)  น า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ (Crude Palm Kernel Oil หรือ CPKO)  
 น า้มนัเมล็ดในปาลม์ (Crude Palm Kernel Oil :  CPKO) ไดจ้ากการสกัดเมล็ดในปาลม์ (Palm 
Kernel) โดยเฉลี่ยเมล็ดในปาลม์ที่สมบรูณ ์100 กิโลกรมั สามารถสกดัเป็นน า้มนัเมล็ดในปาลม์ไดป้ระมาณ 42-45 
กิโลกรมั ซึ่งคุณสมบัติทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการมีคุณสมบัติใกลเ้คียงกับน า้มันมะพรา้ว ซึ่งปกติน า้มัน
มะพรา้วจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการน าไปใชก้ับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑอ์าหารเป็นจ านวน
มาก แต่เนื่องจากน า้มนัมะพรา้วมีปริมาณไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ดงันัน้ น า้มนัเมล็ดในปาลม์ซึ่งมีคณุสมบตัิ
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ไม่แตกต่างกัน จึงมีความเหมาะสมในการน าไปใชท้ดแทน ซึ่งโดยทั่วไปราคาน า้มนัเมล็ดปาลม์ยงัอยู่ ในระดบัที่ต ่า
กว่าราคาน า้มันมะพรา้ว อีกทัง้ ปัจจุบันการขยายตัวของอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้
ความตอ้งการน า้มนัเมล็ดในเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง  
 โดยทั่วไปน า้มนัเมล็ดในปาลม์จะถกูน าไปใชใ้นลกัษณะเดียวกนักบัน า้มนัปาลม์ คือใชใ้นการบรโิภค 
รวมถึงในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การท าเนยเทียม ครีมเทียม ไขมนัท าขนมปัง ลกูอม หรือ ใชใ้นอุตสาหกรรมที่
ไม่ใช่ผลิตภณัฑอ์าหาร เช่น การผลิตสบู่ ผงซกัฟอก และกรดไขมนัอิสระ เป็นตน้ 

 (2)  น า้มนัปาลม์ดิบ (Crude Palm Oil หรือ CPO)  
  น า้มนัปาลม์ดิบ (Crude Palm Oil หรือ CPO) เป็นผลิตภณัฑท์ี่สกดัไดจ้ากการบีบเนือ้ปาลม์ ซึ่ง
มีลักษณะเป็นของเหลวสีน า้ตาลแดง โดยน า้มันปาลม์ดิบถือเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ หลาย
ประเภท โดยทั่วไปการใชป้ระโยชนข์องน า้มันปาลม์ดิบแบ่งออกไดเ้ป็น  2 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์
เพื่อการอปุโภคบรโิภค และใชเ้ป็นวตัถดุิบในการผลิตพลงังานทดแทน โดยปรมิาณการใชใ้นแต่ละประเภทสามารถ
คิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 54.76 และรอ้ยละ 45.24 ของปริมาณน า้มันปาล์มดิบที่ใช้ในประเทศ  (ที่มา: 
ค่าเฉลี่ยของขอ้มูลปี 2559 ส านักส่งเสริมการคา้สินคา้เกษตร กรมการคา้ภายใน) นอกจากนี ้น า้มันปาลม์ดิบยงั
สามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ  หลายประเภท เช่น การผลิตบิสกิต ครีมเทียม
ไอศกรีม อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง ไดแ้ก่ การผลิตแชมพู และอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล ซึ่งไดแ้ก่การผลิตกรด
ไขมนัและเมทธิลเอสเธอร ์เป็นตน้ 

(3) เมล็ดในปาลม์ (Palm Kernel หรือ PK)  
  เมล็ดในปาลม์ (Palm Kernel หรือ PK) เป็นผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากกระบวนการสกดัน า้มนัปาลม์ดิบ 
โดยเมล็ดในปาลม์เป็นส่วนในสุดของผลปาลม์ โดยโรงงานสกัดน า้มันปาลม์ดิบจะมีกระบวนการแยกกระลา 
(Shell)  ออกจากเมล็ดในปาลม์ โดยเมล็ดในปาลม์จะมีเนือ้เมล็ดในปาลม์ที่มีลกัษณะเป็นสีขาวขุ่น ซึ่งเมล็ดใน
ปาลม์นีจ้ะน าไปสกัดในโรงงานสกัดน า้มันเมล็ดในปาลม์ จะไดเ้ป็นน า้มันเมล็ดในปาลม์ดิบ ซึ่งเมื่อน าไปผ่าน
กระบวนการกลั่นแลว้ จะสามารถน าไปเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การท าเนยเทียม ครีมเทียม ไขมนั
ท าขนมปัง ลกูอม หรือน าใชใ้นอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ผลิตภณัฑอ์าหาร เช่น การผลิตสบู่ ผงซกัฟอก และกรดไขมัน
อิสระ เป็นตน้ 

(4)  กากเมล็ดในปาลม์ (Palm Kernel Cake หรือ PKC)  
  กากเมล็ดในปาลม์ (Palm Kernel Cake หรือ PKC) เป็นผลิตภัณฑท์ี่ไดจ้ากกระบวนการสกัด
น า้มันเมล็ดในปาลม์ โดยกากเมล็ดในปาลม์มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีโปรตีนและไขมันใกลเ้คียงกับร  า
ละเอียด และมีกลิ่นหอมน่ากิน  สามารถน ามาใชท้ดแทนร าละเอียดได ้  เหมาะส าหรบัการน าไปใชเ้ป็นอาหาร
ส าหรบัสตัวก์ระเพาะรวม เช่น ววั แพะ แกะ และยงัสามารถน าไปใชเ้ป็นอาหารส าหรบัสตัวก์ระเพาะเดี่ยว เช่น สกุร 
สตัวปี์ก สตัวน์  า้ แต่อาจจะตอ้งมีระดบัการใชน้อ้ยในสดัสว่นที่นอ้ยกว่าอาหารส าหรบัสตัวก์ระเพราะรวม 
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(5.2) ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด พร้อมค าอธิบาย
และการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาส
ล่าสุด ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัทจดทะเบียน 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
   หน่วย : ล้านบาท 31 มี.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
สินทรัพย ์     
  สินทรพัยห์มนุเวียน     
     เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 46.24 3.97 14.89 27.92 
     เงินลงทนุชั่วคราว -              - 320.00 539.61 
     ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น-สทุธิ 350.33 353.94 280.30 215.31 
     สินคา้คงเหลือ-สทุธิ 
     เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กจิการอื่น 

54.28 
- 

42.23 
             - 

66.59 
82.00 

70.45 
          - 

     สินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั     1.62 0.02           -           - 
  รวมสินทรพัยห์มนุเวยีน 452.47 400.16 763.78 853.29 
  สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน     

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั 0.64 0.64 0.63 0.63 
     สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 748.94 - - - 
     เงินลงทนุระยะยาวอื่น - 748.94 351.00 186.45 
     อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 8.01 8.04 8.18 8.32 
     สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0.01 0.01 0.03 0.20 
     ที่ดิน อาคาร อปุกรณ-์สทุธิ 580.81 583.61 803.00 820.96 
     สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 3.48 - - - 
     ค่าความนยิม 128.03 128.03 128.03 128.03 
     สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4.67 3.43 4.37 6.97 
     สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 1.74 1.72 2.11 1.72 
   รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,476.32 1,474.42 1,297.35 1,153.28 
รวมสินทรัพย ์ 1,928.79 1,874.58 2,061.13 2,006.57 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมนุเวียน     
   หนีสิ้นผิดนดัช าระ 56.98 61.47 6.28 8.11 
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงิน 

7.60 7.99 10.55 9.85 

   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 86.62 142.94 124.20 67.85 
   ส่วนของหนีสิ้นภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

1.40 
 

0.59 
 

2.70 
 

4.56 
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   หน่วย : ล้านบาท 31 มี.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
   ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ที่ครบ      ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

- - 33.76 23.87 

  เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอื่น 84.00 31.42 9.72 9.72 
  เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
2.39 2.39 17.39 5.39 

   ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11.63 11.20 8.41 5.18 
รวมหนีสิ้นหมนุเวียน 250.61 258.00 213.01 134.53 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
     หนีสิ้นภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน 3.23 0.68 1.27 3.24 
     เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -               - 51.96 84.86 
     เงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลอื่น 15.47 15.20 -            - 
     เงินกูย้ืมระยะยาวจากกจิการที่          
     เก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

 
8.00 

 
            - 

 
            - 

     หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 43.34 43.05 84.25 85.58 
     รายไดค้่าสมาชกิรบัล่วงหนา้ 13.95 13.75 14.55 15.37 
     ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 6.06 5.83 4.48 3.16 
     ประมาณการหนีสิ้นระยะยาว -               - 0.02 1.28 
รวมหนีสิ้นไม่หมนุเวียน 82.06 86.51 156.53 193.49 
รวมหนีส้ิน 332.67 344.51 369.54 328.02 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทนุเรือนหุน้     
     ทนุจดทะเบียน 99,555.05 99,555.05 99,555.05 99,555.05 
     ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 29,850.29 29,850.29 29,850.29 29,850.29 
     ส่วนต ่ากว่ามลูค่าหุน้ (28,048.33) (28,048.33) (28,048.33) (28,048.33) 
     ขาดทนุสะสม (367.80) (430.40) (297.31) (333.96) 
     ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 161.96 158.51 186.94 210.55 
  รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,596.12 1,530.07 1,691.59 1,678.55 
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 1,928.79 1,874.58 2,061.13 2,006.57 
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งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 
   หน่วย : ล้านบาท 31 มี.ค. 2563 2562 2561 2560 
รายไดจ้ากการขาย 392.11 1,437.52 984.79 526.04 
รายไดจ้ากการบรกิารสนามกอลฟ์ 12.13 44.84 48.98 51.40 
ตน้ทนุขาย (382.31) (1,407.66) (951.16) (500.10) 
ตน้ทนุบรกิารสนามกอลฟ์ (9.90) (30.29)  (41.77)  (46.99) 
 ก าไรขัน้ตน้ 12.02 44.41 40.84 30.35 
รายไดอ้ื่น 15.78 31.07 43.20 24.75 
ก าไรจากการยกหนี ้ 58.82             -           - 23.14 
ค่าใชจ้า่ยในการขาย (0.64) (0.97) (1.89) (2.61) 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (16.07) (53.25) (59.91) (67.94) 
โอนกลบั (หนีส้งสยัจะสญู) (1.05) (2.66) 3.58 (23.88) 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ทรพัยสิ์น - (205.50)            -          - 
ตน้ทนุทางการเงิน (3.36) (12.06) (7.91) (11.33) 
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้ 65.52 (198.96) 17.91 (27.52) 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้ 0.53 37.44 (4.60) (2.06) 
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี 66.05 (161.52) 13.31 (29.58) 
ผลก าไรจากการประมาณตามหลกั 
  คณิตศาสตรป์ระกนัภยั-สทุธิจากภาษี      

 
- 

 
           - 

 
(0.27) 

 
          - 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 66.05 (161.52) 13.04 (29.58) 

 
งบกระแสเงินสด 

   หน่วย : ล้านบาท 31 มี.ค. 2563 2562 2561 2560 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้     
     ปรบัรายการกระทบก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษี 65.52 (198.96) 17.91 (27.52) 
เงินสดรบั(จ่าย)จากการด าเนินงาน     
     หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น(โอนกลบั) 1.05 2.66 (3.58) 23.88 
     ค่าเส่ือมราคา-อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ (0.03) 0.14 0.14 0.08 
     ค่าเส่ือมราคา-สินทรพัยถ์าวร 2.31 16.46 22.37 24.52 
     คาเส่ือราคา-สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 0.36 - - - 
     ค่าตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มตีวัตน 0.00 0.01 0.03 0.14 
     ก าไรจากการยกหนี ้ (58.83) - - (0.36) 
     รายการก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชั่วคราว -          -            - (0.36) 
     รายการก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัยถ์าวร -          -            - (0.03) 
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   หน่วย : ล้านบาท 31 มี.ค. 2563 2562 2561 2560 
     รายการก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบรษิัทย่อย 
     รายการก าไรจากบรษิัทย่อยเลิกกิจการและช าระบญัชี 

- 
- 

         - 
         - 

           - 
(1.42) 

(23.14) 
- 

     ก าไรจากการตดัจ าหน่ายเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้
หมนุเวยีนอื่น 

- (1.63)            - (0.70) 

     ก าไรจากการตดัจ าหน่ายเงินกูย้ืมระยะสัน้บคุคลที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- (3.70) - - 

     ก าไรจากการวดัมลูคา่หลกัทรพัยเ์พื่อคา้ -           -            - 0.07 
     ขาดทนุจากการปรบัปรุงสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 0.31 - - 1.02 
     ขาดทนุจากการปรบัมลูค่าสินคา้ 7.08 - -            - 
     ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถ้กูหกัณ ท่ีจา่ย 
     ขาดทนุจากการสญูเสียการควบคมุในบรษิัทย่อย 
     ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุระยะยาวอื่น 
     ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทรพัยสิ์นไม่มีตวัตน  
     ขาดทนุจากการดอ้ยค่าทรพัยสิ์น 
     ส่วนลดรบัจากสญัญาประนีประนอมยอมความใน
หนีสิ้นผิดนดัช าระ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.21 
          - 
          - 
          - 
205.50 
(2.18) 

0.21 
1.42 

(3.54) 
0.18 

          - 
(1.38) 

1.02 
           - 
           - 
           - 
           - 

- 

     ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 0.23 1.34 0.99 0.97 
     ประมาณการหนีสิ้นจากคดีความฟ้องรอ้ง -             - 0.12 0.53 
     ดอกเบีย้รบั (15.36) (20.49) (33.05) (22.00) 
     ดอกเบีย้จ่าย 3.36 22.18 7.91            10.01           
ก าไร(ขาดทนุ)จากกิจกรรมด าเนนิงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงใน สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงาน 

6.06 21.54 8.31 (12.53) 

สินทรพัยด์  าเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง     
    ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 2.15 (81.19) (65.62) (15.68) 
    สินคา้คงเหลือ (15.92) 24.37 3.85 (2.46) 
    สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 
หนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง) 
     เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 

(0.02) 
 

(0.04) 

0.38 
 

28.23 

(0.17) 
 

55.15 

(0.39) 
 

3.37 
    รายไดค้่าสมาชิกรบัล่วงหนา้                                                   0.19 (0.80) (0.82) (0.87) 
    ประมาณการหนีสิ้นจากคดคีวามฟ้องรอ้ง -          - (1.15)           - 
    รบัจากดอกเบีย้รบั - 16.61 36.00 3.99 
    จ่ายภาษีเงินได ้ (1.59) (0.25) (0.45) (0.50) 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน                                9.16 8.89 35.10 (25.07) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ     
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   หน่วย : ล้านบาท 31 มี.ค. 2563 2562 2561 2560 
    เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุชั่วคราว - - - (731.00) 
    เงินสดรบัจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชั่วคราว - 10.89 - 445.36 
    เงินสดรบัจากดอกเบีย้รบั 15.36 - - 22.61 
    เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบรษิัทย่อย 
    เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กิจการอื่น 
    เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุระยะยาวอื่น 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
139.00 

(161.00) 

(277.79) 
- 
- 

    เงินสดจ่ายจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุในบรษิัทย่อย 
    เงินสดรบั(จ่าย)ในบรษิัทย่อยเลิกกิจการและช าระบญัชี  

- 
- 

- 
- 

- 
(0.17) 

(2.51) 
- 

    เงินสดจ่ายเงินมดัจ าในการซือ้หุน้ (10.00) - - 100.00 
    เงินสดจ่ายซือ้ในสินทรพัยไ์ม่มตีวัตนอื่น - - (0.04) (0.18) 
    เงินสดจ่ายซือ้ในสินทรพัยถ์าวร (0.06) (1.84) (3.92) (4.90) 
    เงินสดรบัจากการจ าหน่ายสินทรพัยถ์าวร      - - 0.01 1.13 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ 5.3 9.05 (26.12) (447.28) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     
    เพิ่มขึน้ (ลดลง) ในหนีสิ้นผิดนดัช าระ (3.38) (4.44) (0.95) 1.31 
    เพิ่มขึน้ (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (0.39) (2.56) (0.61) (0.54) 
    เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ี 
เก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

 
0.60 

 
12.00 

 
32.40 

    เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลอื่น 59.70 10.80 - - 
    เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ี   
       เก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

 
(1.00) 

 
- 

 
(49.51) 

    เงินสดจ่ายช าระหนีสิ้นภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน (0.30) (2.86) (4.25) (3.69) 
    เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - (33.29) (21.71) (14.45) 
    เงินสดรบัเงินกูร้ะยะยาวจากกจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 10.00 - - 
    เงินสดรบัเงินกูร้ะยะยาวจากบคุคลอื่น - 15.00 - - 
    เงินสดจ่ายเพื่อช าระคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู ้ (1.30) - - - 
    เงินสดจ่ายเพื่อช าระเจา้หนีค้า่ทรพัยสิ์น (1.43) - - - 
    จ่ายดอกเบีย้จา่ย (6.78) (21.11) (6.49) (13.79) 
    เงินสดรบัจากการเพิม่ทนุ - - - 500.94 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน 46.13 (28.86) (22.01) 452.67 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 42.26 (10.92) (13.03) (19.68) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 3.97 14.89 27.92 47.60 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 46.24 3.97 14.89 27.92 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานในปี 2562 
ภาพรวมผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในปี 2562 กลุม่บรษิัทฯ มีผลการด าเนินงานโดยมี

ก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 44.41 ลา้นบาท โดยในปี 2562 กลุม่บรษิัทฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 1,482.36 ลา้นบาท แบ่ง
ออกเป็นรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 1,437.52 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการบรกิารสนามกอลฟ์จ านวน 44.84 ลา้น
บาท มีตน้ทนุขายและบรกิารเท่ากับ 1,437.95 ลา้นบาท ซึ่งมกี าไรขัน้ตน้เท่ากบั 44.41 ลา้นบาท และมีค่าใชจ้่ายใน

        
31 มี.ค.
2563 2562   2561 2560 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง       
 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง   เท่า  1.81           1.55    3.59 6.34 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็   เท่า  1.58           1.39  3.27                    5.82 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด   เท่า  (0.04) 0.04 0.20 (0.33) 
 อตัราหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้   รอบ  1.15 4.67 4.17 4.01 
 ระยะเวลาจดัเก็บหนีเ้ฉลี่ย    วนั  316.33 78.08 87.46 91.02 
 อตัราหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้   รอบ  2.76 10.77 10.34 9.71 
 ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย   วนั  132.24 33.90 35.30 37.59 
      
 อตัราก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้   %  0.03 0.03 0.04 0.05 
 อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ไมร่วมสว่น
งานที่ยกเลิก)   %  

 
16.34 (10.90) 1.29 (3.62) 

 อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (รวมสว่นงาน
ที่ยกเลิก)   %  

 
16.34 (10.90) 1.29 (5.12) 

 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ไมร่วมสว่น
งานที่ยกเลิก)   %  

 
4.14 (10.56) 0.79 (1.25) 

 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (รวมสว่นงาน
ที่ยกเลิก)   %  

 
4.14 (10.56) 0.79 (1.76) 

      
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์  %  3.42 (8.62) 0.63 (1.47) 
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร   %  11.37 (27.68) 1.62 (3.60) 
 อตัราสว่นหนีส้นิต่อสินทรพัยร์วม   เท่า  0.17 0.18 0.18 0.16 
 อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผูถื้อหุน้   เท่า  0.21 0.23 0.22 0.19 
 มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้  บาท  0.05 0.05 0.06 0.06 
 ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน บาท  0.00221 (0.00446) 0.00028 (0.00162) 
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การขายและบรหิาร เท่ากบั 54.49 ลา้นบาท มีขาดทนุสทุธิเท่ากบั 161.52 ลา้นบาท ซึ่งเปรียบเทียบกบัผล
ประกอบการปี 2561 มีรายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากบรกิารสนามกอลฟ์เท่ากบั 984.79 ลา้นบาท และ 48.98 
ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นรายไดร้วม 1,033.77 ลา้นบาท และมีก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 40.84 ลา้นบาท โดยผล
ขาดทนุสทุธิปี 2562 เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 174.56 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1,338.84 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก
ในปี 2562 มีการตัง้ดอ้ยค่าทรพัยส์ินของบรษิัทย่อยจ านวน 205.29 ลา้นบาท ในขณะที่ผลการด าเนินงานในปี 
2562 บรษิัทมผีลขาดทนุสทุธิที่เกิดจากผลการด าเนินงาน โดยเป็นการรบัรูส้ว่นก าไรจากบรษิัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์
จ ากดั จ านวน 9.50 ลา้นบาท รบัรูจ้ากผลขาดทนุจากบรษิัท เดอะมาเจสติค ครีก คนัทรีคลบั จ ากดั จ านวน 172.45 
ลา้นบาท 

ภาพรวมฐานะการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2562  
บรษิัทมีสินทรพัยร์วม 1,874.58 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 แลว้ ลดลง 186.55 

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9.05 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

• สินทรพัยห์มนุเวียนลดลง 363.62 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 47.61 มีสาเหตทุี่ส  าคญั ดงันี ้คือ 
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 10.92 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 73.33 เนื่องจากใชเ้ป็น

ทนุหมนุเวียนเพื่อการด าเนินงานของบรษิัท 
2. เงินลงทนุชั่วคราว ลดลง 320 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 100.00 เนื่องจากน าเงินสดไปลงทนุในบรษิัท      

อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“EP”) ซึ่งประกอบธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 107.55 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 397.935 ลา้นบาท 

3. ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น เพิ่มขึน้ 73.64 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 26.27 
4. เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการอื่น ลดลง 82 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 100.00  เนื่องจากรบัคืนเงินให้

กูย้ืมดงักลา่วเพื่อน าไปลงทนุในบรษิัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“EP”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยเ์พิ่มเติมจากเดิมที่เคยลงทนุในปี 2561 

5. สินคา้คงเหลือ ลดลง 24.37 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 36.59 

• สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 177.07 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 13.65 มีสาเหตทุี่ส  าคญั ดงันี ้  
6. เงินลงทุนระยะยาว เพิ่มขึน้     397.34 ลา้นบาท   หรือรอ้ยละ 113.37    เนื่องจากลงทุนใน

บริษัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“EP”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์ 

7. ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ลดลง 219.38 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 27.32 เนื่องจาก รบัรูผ้ลขาดทนุ
จากการดอ้ยค่าที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งของบรษิัทย่อย จ านวนเงิน 205.50 ลา้นบาท เนื่องจากทรพัยส์นิดงักลา่วมี
มลูค่าตามบญัชีสงูกว่ามลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บั 
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• หนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 45.00 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 25.13 เนื่องจากหนีส้ินผิดนดัช าระและเงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึน้ 52.63 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 312.80 เนื่องจาก บรษิัทย่อย
ไม่สามารถจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมตามเงื่อนไขใหม่ที่ท  าไวก้บัสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งได ้. 

• หนีส้ินไม่หมนุเวียนลดลง ลดลง 70.03 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 44.74 เป็นผลจากการลดลงของเงิน
กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบรษิัทย่อย ที่จดัประเภทเป็นหนีส้ินผิดนดัช าระ 

• สว่นของผูถื้อหุน้ลดลงจ านวน 161.52 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9.55 เนื่องมาจากผลขาดทนุสทุธิประจ าปี 
2562 

• กระแสเงินสดสทุธิที่ไดม้าจากการด าเนินงานลดลงจ านวน 26.21 ลา้นบาท ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากลกูหนี ้
การคา้เพิ่มขึน้ 15.58 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ 20.52 ลา้นบาท ในขณะที่เจา้หนีก้ารคา้ลดลง 26.92 ลา้น
บาทและรบัดอกเบีย้รบัลดลง 19.39 ลา้นบาท 

• กระแสเงินสดที่ใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุลดลงจ านวน 17.07 ลา้นบาท เนื่องจากในปี 2561 บรษิัทมีเงินสด
รบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แกก่ิจการอื่น 139.00 ลา้นบาท และมีการลงทนุในบรษิัทอื่น จ านวน 161.00 ลา้นบาท  
ในขณะที่ในปี 2562 มีเงินสดรบัจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชั่วคราว 10.89 ลา้นบาท 

•   กระแสเงินสดที่ใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินเพิ่มขึน้ จ านวน 6.85 ลา้นบาท เนื่องจากในปี 2561 บรษิัทฯ 
มีจ่ายช าระหนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 4.25 ลา้นบาท และจ่ายเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21.70 
ลา้นบาท ในขณะที่ในปี 2562 รบัเงินจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลอื่น 10.80 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 10 ลา้นบาท และเงินกูร้ะยะยาวจากบคุคลอื่น 15 ลา้นบาท 
 
ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 ปี 2563 

ในไตรมาส 1/2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดร้วมเท่ากับ 404.23 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นรายไดจ้ากการขาย
เท่ากับ 387.23 ลา้นบาท  และรายไดจ้ากบริการสนามกอลฟ์จ านวน 17.00 ลา้นบาท มีตน้ทุนขายและบริการ
เท่ากบั 392.21 ลา้นบาท ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 12.02 ลา้นบาท มีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร เท่ากบั 17.60 
ลา้นบาท หนีส้งสยัจะสญู เท่ากับ 0.16 ลา้นบาท  และมีก าไรสทุธิเท่ากับ 66.05 ลา้นบาท ซึ่งเปรียบเทียบกับผล
ประกอบการใน     ไตรมาสที่ 1/2562 มีรายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากบริการสนามกอลฟ์เท่ากบั 366.62 ลา้น
บาท และ 20.44 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นรายไดร้วม 387.06 ลา้นบาท และมีก าไรขัน้ตน้เท่ากับ 20.00 ลา้น
บาท โดยผลก าไรสุทธิของไตรมาสที่  1/2563 เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1/2562 จ านวน 56.09 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 
563.29 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากในไตรมาส 1/2563 บรษิัทมีผลก าไรสทุธิที่เกิดจากผลการด าเนินงาน โดยเป็นการ
รบัรูส้ว่นขาดทนุจากบรษิัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากดั จ านวน 3.09 ลา้นบาท และรบัรูจ้ากผลก าไรจากบรษิัท เดอะ 
มาเจสติค ครีก คนัทรีคลบั จ ากดั จ านวน 19.29 ลา้นบาท 

ในสว่นของสถานะทางการเงิน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 กลุม่บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วม 1,928.79 ลา้นบาท   
เม่ือเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 54.21 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.89 เนื่องจาก  

•   สินทรพัยห์มนุเวียนเพิ่มขึน้ 52.31 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.07 เนื่องจากบรษิัทย่อยมีการกูย้ืมเงิน
จากบคุคลภายนอก 
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•   สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 1.90 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 0.13 
•   หนีส้ินหมุนเวียนลดลง 7.38 ลา้นบาท หรือประมาณรอ้ยละ 2.86 เนื่องจากเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี ้

หมนุเวียนอื่นลดลง  56.19 ลา้นบาท 
•   หนีส้ินไมห่มนุเวียนลดลง 4.45 ลา้นบาท หรือประมาณรอ้ยละ 5.15  จากการลดลงของเงินกูย้ืม   ระยะ

ยาวจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 
•   สว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จ านวน 66.05 ลา้นบาท จากก าไรสทุธิประจ างวดไตรมาส 1 ปี 2563 
 
ปัจจัยความเสี่ยง 
• ธุรกิจท่ัวไปของบริษัทฯ 

1. ความเสี่ยงในการบรหิารสินเชื่อและจดัหาสินเชื่อ 

ในดา้นการบรหิารสินเชื่อ บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีระบบปอ้งกนัความเสี่ยง โดยการก าหนดนโยบายทางดา้น
สินเชื่อและวิธีการในการควบคมุสินเชื่ออย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้วิเคราะหฐ์านะทางการเงินของลกูคา้และคู่สญัญา
เพื่อประกอบการก าหนดวงเงินเครดิต และเง่ือนไขการช าระเงิน รวมถึงจดัใหม้ีระบบตรวจสอบติดตามและรายงาน
ผลการติดตามการช าระหนีข้องลกูหนีแ้ต่ละราย 

นอกจากนี ้บริษัทยังไดพ้ยายามเจรจาต่อรองเพื่อใหไ้ดเ้งื่อนไขการคา้ที่จะเกิดประโยชนส์ูงสุดต่อ
บรษิัทแลว้ และบรษิัทไดม้ีการพิจารณาเรื่องการขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงินภายในประเทศเพื่อเป็นแหลง่เงินทุน
หมุนเวียนเพิ่มเติมในการด าเนินธุรกิจของบริษัท นอกเหนือจากการระดมทุนจากผู้ถือหุน้ของบริษัท เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบรหิารเงินทนุและสรา้งผลตอบแทนใหก้บักิจการและผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ 

2. ความเสี่ยงจากการเป็นบรษิัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) 

เนื่องจาก บรษิัทมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) คือเป็นบริษัท
ที่มีรายไดจ้ากการถือหุน้ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น และไม่มีการด าเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายไดเ้ป็นของตนเอง 
ดงันัน้ ผลประกอบการและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานและความสามารถในการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบรษิัทอื่น ซึ่งขึน้อยู่กับการด าเนินกลยุทธท์างธุรกิจของบริษัทย่อยและบรษิัทอื่น
ดงักล่าวใหป้ระสบความส าเร็จ รวมถึงปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น ปัจจยัทางดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นการแข่งขัน 
กฎระเบียบ สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป ความตอ้งการและราคาขายของบรษิัทย่อยและบรษิัทอื่น รวมถึงปัจจยัอื่น ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งซึ่งเป็นปัจจัยเฉพาะในอุตสาหกรรมหรือในโครงการของบริษัทย่อยและบริษัทอื่ น ซึ่งโดยส่วนใหญ่อยู่
นอกเหนือการควบคมุของบรษิัท รวมถึงบรษิัทย่อยและบรษิัทอื่น 

 นอกจากนี ้พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ไดก้ าหนดว่าบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดถ้า้บริษัทมี
ผลขาดทุนสะสม แมว่้าบริษัทจะมีก าไรสุทธิในปีนัน้ ๆ ก็ตาม อีกทัง้ในกรณีที่บริษัทมีก าไรสุทธิใน ปีใด ๆ พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดว่าในกรณีที่บริษัทมีก าไรสทุธิในปีใด ๆ บริษัทจะตอ้งจดัสรร
ก าไรเป็นเงินทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมที่ยกมา (ถา้มี) จนกว่า
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ทุนส ารองทั้งหมดจะมีจ านวนถึงรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถท าก าไรได้
เพียงพอ หรือหากบรษิัทเห็นสมควรเป็นประการอื่น บรษิัทอาจจะไม่จ่ายเงินปันผลในอนาคตก็ได ้

 อย่างไรก็ดี เพื่อใหม้ีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการเขา้ไปลงทุนในบริษัทย่อย ทางบริษัทได้
ก าหนดใหม้ีนโยบายการลงทนุของบรษิัท นโยบายการบรหิารงานที่บรษิัทเขา้ไปลงทนุดงักลา่ว ตลอดจนมีกลไกใน
การก ากบัดแูลบรษิัทย่อย โดยการแต่งตัง้บคุคลเขา้ไปด ารงต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผูบ้รหิารที่ส  าคญัในบรษิัท
เหล่านั้น และมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารที่ไดร้บัแต่งตัง้ 
บริษัทจะติดตามดูแลใหบ้ริษัทย่อยทุกบริษัทที่มีสญัญาเงินกูก้ับสถาบันการเงิน ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา
เงินกู ้รวมถึงติดตามผลประกอบการและฐานะทางการเงินของทุกบริษัทที่เขา้ไปลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหา
แนวทางในการแกไ้ขที่เหมาะสมกรณีที่ผลด าเนินงานของบรษิัทดง้กลา่วไม่เป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนด 

3. ความเสี่ยงต่อการลงทนุของผูถื้อหลกัทรพัย ์

 เนื่องดว้ยสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผนัผวนและซบเซาต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2562 ซึ่งอาจส่งผลต่อผล
ประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ อันอาจส่งผลใหมู้ลค่าต่อหุน้ของผู้ถือหลักทรัพยล์ดลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยู่
ระหว่างการปรบัโครงสรา้งธุรกิจเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของกลุม่บรษิัทมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึน้ 

• ธุรกิจน ้ามันปาลม์และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

1. ความเสี่ยงจากการที่ราคาน า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ เมล็ดในปาลม์ ราคาน า้มนัปาลม์ดิบ มีความผนั

ผวน 

  น า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ เมล็ดในปาลม์ และน า้มนัปาลม์ดิบ เป็นสินคา้ทางการเกษตร  ซึ่งราคาจะ
ถกูก าหนดโดยอปุสงค ์และอปุทาน ปัจจยัส าคญัที่มีผลกระทบต่ออปุสงคแ์ละอปุทาน ไดแ้ก่ สภาพดินฟ้าอากาศซึ่ง
มีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตของน า้มันปาลม์และน า้มันพืชอื่นๆ  ในตลาดโลก นอกจากนีก้ารเติบโต
ทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ที่บริโภคน า้มนัพืช รวมทัง้ นโยบายทางดา้นอตัราภาษีน าเขา้ของประเทศที่
บรโิภคน า้มนั พืชรายใหญ่ของโลกไดแ้ก่ อินเดีย และจีนจะมีผลกระทบโดยตรงต่อความตอ้งการบรโิภคน า้มนัพืช 
  นอกจากนีปั้จจบุนัน า้มนัปาลม์ถกูน ามาใชเ้ป็นพลงังานทางเลือก เพื่อทดแทนการใชน้  า้มนัเชือ้เพลิง 
หรือที่เรียกกนัว่าไบโอดีเซล สง่ผลใหร้าคาน า้มนัปาลม์ในซึ่งเป็นสินคา้ทดแทนไดร้บัอิทธิพลจากการเคลื่อนไหวของ
ราคาน า้มันดิบในตลาดโลก ดังนั้น ความตอ้งการเชือ้เพลิง รวมถึงปัจจัยจากเชือ้เพลิงทดแทน เช่น ราคาก๊าซ
ธรรมชาติ ก็ย่อมสง่ผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาน า้มนัปาลม์ดิบดว้ยเช่นกนั 
  ราคาขายน ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และน ้ามันปาล์มดิบ  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศจะอา้งอิงตามราคาซือ้ขายที่ตลาดมาเลเซียเป็นหลกั  แต่เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยจัดใหน้ า้มนั
ปาลม์ดิบเป็นสินคา้ควบคุม ดังนั้น ราคาขายน า้มันเมล็ดในปาลม์ดิบ เมล็ดในปาลม์ และน า้มันปาลม์ดิบใน
ประเทศจึงอาจจะมีการเคลื่อนไหวต่างจากราคาของตลาดมาเลเซียในบางช่วงตามความผนัผวนของอุปสงคแ์ละ
อุปทานภายในประเทศ โดยทั่วไปราคาตลาดโลก และราคาในประเทศจะอยู่ในระดบัที่ใกลเ้คียงกัน  ยกเวน้ในบาง
กรณี เช่น ปริมาณน า้มันเมล็ดในปาลม์ดิบ เมล็ดในปาลม์ และน า้มันปาลม์ดิบในประเทศผลิตออกมามากเกิน
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ความตอ้งการ หรือมีการขาดแคลนน า้มนัปาลม์ในประเทศ เป็นตน้ ดงันัน้ หากราคาน า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ และ
น า้มันปาลม์ดิบ ซึ่งมีความผันผวนไปตามราคาซือ้ขายในตลาดโลกมีการปรบัตัวลดลงย่อมจะส่งผลกระทบต่อ
รายได ้อย่างไรก็ตาม HNC คาดว่าความผันผวนของราคาน า้มันปาลม์ดิบดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบที่ รุนแรง 
เนื่องจากราคาน า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ และราคาน า้มนัปาลม์ดิบมีการปรบัตวัลดลง  ราคาวตัถุดิบ เช่น ผลปาลม์ 
ทะลาย และเมล็ดในปาลม์ จะปรบัตวัลดลงดว้ยเช่นกันซึ่งสง่ผลใหต้น้ทนุการผลิตลดลงตามไป ดว้ย  ประกอบกบั 
HNCไม่มีนโยบายที่จะเก็งก าไรจากความผนัผวนของราคาน า้มันเมล็ดในปาลม์ เมล็ดในปาลม์ และราคาน า้มนั
ปาลม์ดิบ จึงไม่มีนโยบายที่จะกกัตนุสินคา้ไวเ้ป็นจ านวนมากจนท าใหเ้กิดผลกระทบรุนแรงต่อผลประกอบการ 
 2.  ความเสี่ยงจากการจดัหาวตัถดุิบในราคาที่เหมาะสม 
 ปัจจยัที่จะท าใหป้รมิาณวตัถดุิบมีการเปลี่ยนแปลง ไดแ้ก่ 
 (1) ปริมาณพืน้ที่ในการเพาะปลูกที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเกิดจากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ 
เช่น นโยบายสง่เสรมิการปลกูพืชพลงังานทดแทน และแนวโนม้ราคาผลปาลม์ เป็นตน้ 
 (2) สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป  เช่น ปริมาณน ้าฝน ภัยแล้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพืน้ที่
ปรมิาณและคณุภาพของผลปาลม์ทะลาย และเมล็ดในปาลม์ 
 (3) จ านวนคู่แข่งขัน ซึ่งปัจจุบันมีก าลงัการผลิตโรงสกัดรวมทัง้ประเทศสูงกว่าปริมาณผลปาล์มที่
ออกประมาณ 1 เท่าตวั ท าใหก้ารแข่งขนัดา้นการรบัซือ้วตัถุดิบสงู โดยผลกระทบจากการที่ผลปาลม์ทะลายที่ออก
สู่ตลาดมีปริมาณต ่าก็อาจก่อใหเ้กิดการแย่งซือ้ผลปาลม์ทะลายจากบริษัทผูผ้ลิตน า้มันปาลม์ดิบรายอื่นๆ  ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบท าให ้HNC มีตน้ทุนในส่วนของวตัถุดิบเพิ่มขึน้ ท าใหร้าคาน า้มนัปาลม์ดิบและราคาเมล็ดในปาลม์
เพิ่มขึน้ และอาจสง่  ผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของ HNC และบรษิัทย่อย 

  อย่างไรก็ดี HNC ไดใ้หค้วามส าคัญในดา้นการจัดการหาวัตถุดิบ เช่น การจัดตัง้ทีมลูกคา้สมัพนัธ์ 
และการพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อใหไ้ดร้บัความไวว้างใจและสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกับคู่คา้โรงงานสกัดน า้มนั
ปาลม์         ผูร้วบรวม และเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์น า้มนั เป็นตน้ 
 3.  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครฐั 

 รฐับาลมีนโยบายแนะน าราคาผลปาลม์ทะลาย  และการก าหนดราคาขัน้สงูในการจ าหน่ายน า้มัน
ปาลม์บรสิทุธิ์ภายในประเทศ รวมถึงนโยบายการผสมไบโอดีเซลลงในน า้มนัดีเซลซึ่งจะกระทบต่อความตอ้งการใช้
น า้มนัปาลม์ดิบ ดงันัน้ หากรฐับาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินการและ
ฐานะทางการเงินของHNC ได ้อย่างไรก็ตาม HNC ไดม้ีการติดตามนโยบายของทางภาครฐัอย่างใกลช้ิด เพื่อที่จะ
ไดม้ีการปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 

4.  ความเสี่ยงจากสินคา้ทดแทน 

 นอกเหนือไปจากน า้มันปาลม์ที่สามารถน ามาบริโภคไดแ้ลว้  ยังมีน า้มันพืชชนิดอื่นๆ ที่นิยมน ามา 
บริโภค เช่น น า้มนัถั่วเหลือง น า้มนัทานตะวนั น า้มนัมะพรา้ว น า้มนัมะกอก น า้มนัขา้วโพด และน า้มนัร  าขา้ว เป็น
ตน้ ซึ่งลว้นแลว้แต่สามารถที่จะใชท้ดแทนกันได้ โดยหากผูบ้ริโภคมีการเปลี่ยนแปลงและหนัไปบริโภคน า้มนัพืชที่
ผลิตจากพืชชนิดอื่นแทน ก็ย่อมจะส่งผลกระทบท าใหค้วามตอ้งการบรโิภคน า้มนัปาลม์ลดลง อย่างไรก็ดี จากการ
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ที่น  า้มันพืชแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะตัวบางประการ ท าใหใ้นบางอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑบ์างชนิดยังมี
ความจ าเป็นต้องใช้น ้ามันปาล์มเป็นวัตถุดิบ  นอกจากนี ้น  ้ามันปาล์มยังสามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมที่
หลากหลายอื่นๆ เช่น อตุสาหกรรมอาหารสตัว ์และไบโอดีเซล เป็นตน้ 
 5.  ความเสี่ยงจากราคาจ าหน่ายไฟฟ้าตามอตัราค่าไฟฟ้า    
 HNC ไดท้  าสญัญา ซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส าหรบัการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานหมนุเวียน ซึ่งโครงสรา้งอตัราค่าไฟฟ้าดงักล่าวไดถู้กก าหนดขึน้ เพื่อสะทอ้นถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาเชือ้เพลิง อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ โดยปัจจยัที่มีผลต่อการก าหนดราคารบั
ซือ้ไฟฟ้านั้น อาจไม่สอดคลอ้ง กับตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าของHNC โดยปัจจัยดังกล่าวอาจจะส่งผลให้ HNC มี
สดัสว่นอตัราก าไรที่ลดลง  
 6.  ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวตัถดุิบในการผลิตไฟฟ้า 
 วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า ไดแ้ก่ ก๊าซชีวภาพซึ่งไดจ้ากน า้เสียจากกระบวนการผลิตน า้มันปาล์ม 
ดงันัน้หากโรงสกดัน า้มนัปาลม์ดิบของ HNC  ขาดแคลนผลทะลายปาลม์ที่ใชใ้นการสกดัน า้มนัปาลม์ดิบ ก็ย่อมจะ
สง่ผลกระทบต่อปรมิาณของวตัถดุิบที่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นผลพลอยไดจ้าก กระบวนการผลิตน า้มนัปาลม์ดิบ 
อาจสง่ผลกระทบต่อยอดขายไฟฟ้าที่ลดลงได ้
 อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มุ่งเนน้ที่จะพฒันาความมั่นคงดา้นวตัถุดิบ โดยคิดแผนกลยุทธอ์ย่างต่อเนื่องใน 
การจดัการวตัถุดิบ เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของธุรกิจหลกัโดยไม่ลืมค านึงถึงธุรกิจต่อเนื่องในทุกสภาวะของตลาด  
นอกจากนีแ้ลว้โรงไฟฟ้าชีวภาพนัน้ ถือเป็นธุรกิจต่อเนื่องที่จ  าเป็นส าหรบัโรงงานสกัดน า้มันปาลม์ดิบ  ที่มีน า้เสีย
จากกระบวนการผลิต เนื่องจากตอ้งมีค่าใชจ้่ายในการบ าบัดน าเสีย ดงันัน้ HNC มีนโยบายที่จะมุ่งเนน้ประโยชนท์ี่
ดีต่อกิจการ นอกเหนือจากผลก าไรจากการด าเนินงาน 

• ธุรกิจสนามกอลฟ์ 

1. ความเสี่ยงที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อรายไดข้องกิจการ 

รายไดข้องธุรกิจสนามกอลฟ์โดยทั่วไปขึน้อยู่กบัความนิยม เวลาในการออกรอบ สถานที่ตัง้ สภาพดิน
ฟ้า 

อากาศ สภาพเศรษฐกิจและการเมือง  เป็นปัจจยัที่มีผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้องกิจการ 
2. ความเสี่ยงที่อาจสง่ผลกระทบต่อตน้ทนุการด าเนินการ 

ในการรกัษาคณุภาพสนามใหส้มบูรณ์ไดม้าตรฐานสากล     ธุรกิจสนามกอลฟ์จึงจ าเป็นตอ้งน าวสัด ุ  
ปุ๋ ย  

และเคมีภัณฑท์ี่น  าเขา้จากต่างประเทศ ซึ่งอาจไดร้บัผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได ้อีก
ทัง้ตัวแทนจ าหน่ายในเมืองไทยมีจ านวนไม่ก่ีราย ท าใหผู้ข้ายจะเป็นผูก้  าหนดราคาขายวัสดุ ปุ๋ ย และเคมีภัณฑ์
มากกว่าขึน้อยู่กบักลไกตลาด 
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3.    ความเสี่ยงดา้นภาษีอากร 

ตามที่ไดม้ีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2563 นัน้ คาดว่าสนามกอลฟ์จะอยู่ในกลุม่ที่จะไดร้บัการบรรเทาค่าภาษีแบบขัน้บนัได จึงจะตอ้งติดตาม
ดวู่า ธุรกิจสนามกอลฟ์จะสามารถผ่อนผนัในเรื่องภาษีอากรดงักลา่วไดอ้ย่างไรบา้ง 

(5.3) ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า อุตสาหกรรม 
และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระว่า
ประมาณการผลการด าเนินงานได้จัดท าขึน้โดยความระมัดระวัง 

 -ไม่มี- 

(5.4) รายช่ือผู้บริหารและรายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันทีปิ่ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท  

รายชื่อคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 6 ท่าน ณ วนัที่ 8 พฤษภาคม 2563 ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นาย พิพทัธ ์ชนะสงคราม 

2. นาย กศุล สงัขนนัท ์

3. นาย ธน ุสขุบ าเพิง 

4. นาย ชาตรี ชื่นสขุสินทรพัย ์

5. นาย สจุิตร จนัทรส์ว่าง 

6. นาย ศิรตัน ์รตันไพฑรูย ์

ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

รองประธานกรรมการ, ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ 

รายชื่อผูบ้รหิารของบรษิัทฯ จ านวน 3 ท่าน ณ วนัที่ 8 พฤษภาคม 2563 ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นาย กศุล สงัขนนัท ์

2. นางสาว เสาวรส จนัทรมิเวสกลุ 

3. นางสาวรชันี  เจียรวิทยารกัษ ์

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและนกัลงทนุสมัพนัธ ์

 ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผูถื้อหุน้ 10 รายแรก ณ วนัที่ 12 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ครัง้ลา่สดุ (Record 
Date) มีดงันี ้
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ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. น.ส. อรอร อคัรเศรณี 

2. นาย จ านงค ์พทุธิมา 

3. นาย สมชาย อโณทยัยืนยง 

4. MR. JOSEPH LEE BOON LENG 

5. บรษิัท  ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 

6. นาย ปกรณ ์ธีรธ ารง 

7. บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก 

8. นาย สมยศ วงษท์องสาลี 

9. นาย ปกรณ ์มงคลธาดา 

10. นาย เอี่ยม อาชวกลุเทพ 

2,315,000,000 
1,628,734,700 
1,600,000,000 
1,413,788,250 
1,400,969,040 
  803,349,600 

 
  705,029,657 

                
                684,000,000 

  400,000,000 
  335,363,306 

7.76 
5.46 
5.36 
4.74 
4.69 
2.69 

 
2.36 

 
2.29 
1.34 
1.12 

(5.5) ข้อมูลอ่ืนทีอ่าจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (ถ้ามี) 

-ไม่มี- 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในกรณีที่มีไม่
เพียงพอให้ระบุแหล่งทีม่าของเงนิทุนเพื่อการนีด้้วย 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ไดพ้ิจารณา
ขอ้มลูต่าง ๆ แลว้มีความเห็นว่า ในการช าระราคาหุน้สามญัของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และอริยา 
เอสเตท จะมีแหล่งเงินทุนจาก จาก 1) การขายหุน้หรือเงินลงทุนบางส่วนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ของบริษัทฯ โดยคาดว่าบริษัทฯ จะไดร้บัเงินจ านวนประมาณไม่ต ่ากว่า 590,000,000 บาท และ 2) การ
ออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 55,969,299,045 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จดัสรรใหก้ับผูถื้อหุน้
เดิมในราคาหุน้ละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน 559,692,990.45 บาท ซึ่งจะจดัสรรเงินจากการเพิ่มทุน
บางส่วน มาใชช้  าระค่าตอบแทนส าหรบัหุน้สามัญ จ านวนไม่เกิน 470,000,000.00 บาท อย่างไรก็ตาม 
หากบริษัทฯ ไม่สามารถหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนดังกล่าวไดต้ามการคาดการณ์ บริษัทฯ จะจัดหา
เงินทนุเพิ่มเติมจากการกูย้ืมเงินจากนกัลงทนุหรือสถาบนัการเงิน 

7. คดีหรือข้อเรียกร้องทีม่ีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บรษิัทไมม่ีคดีความที่บรษิัทเป็นจ าเลยแต่อย่างใด 
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8. ผลประโยชนห์รือรายการที่เก่ียวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้
ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต้ังแต่ร้อยละ10 ขึ้นไป ระบุลักษณะของรายการหรือ
ผลประโยชน ์

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่ส  าคัญกับบริษัทและบุคคลที่เก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามเกณฑท์ี่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทและบุคคลที่เก่ียวขอ้งกันซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ  โดย
ตามงบการเงิน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถสรุปไดด้งันี ้

1. ลกัษณะความสมัพนัธ ์       

ชื่อ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
บริษัท เดอะมาเจสติค ครีก คนัทรคีลบั จ ากดั บริษัทย่อยโดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากดั บริษัทย่อยโดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษัท ริชฟิลด ์ออยล ์จ ากดั บริษัทย่อยโดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษัท เอชเอ็นซี กรีน เอ็นเนอรจ์ี จ ากดั บริษัทย่อยโดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษัท ไซมิส แอสเสท จ ากดั (มหาชน) กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัโดยมีผูถ้ือหุน้รว่มกนั  

   (สิน้สดุการเป็นกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั เม่ือวนัที่ 12 มีนาคม 2563) 
บริษัท หวัหินพฒันา จ ากดั กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัโดยเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัทย่อย 
บริษัท สยามรีสอรท์แอนดค์นัทรีคลบั จ ากดั กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัโดยมีกรรมการของบริษัทย่อยรว่มกนั 
บริษัท มีเดีย เอกซเ์พอรท์ีส อินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัโดยมีบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักรรมการของบริษัทย่อย 

คณุมน ูธารพิพิธชยั กรรมการของบริษัทย่อย 
คณุนสุรา บญุวฒัน ์ กรรมการของบริษัทย่อย 
คณุศภุพิสทุธิ์ พิสทุธิธ์นนนัท ์ กรรมการของบริษัทย่อย 
คณุธงชยั สวุรรณวิหค กรรมการของบริษัทย่อย 
คณุฉตัรชยั ภู่โคกหวาย กรรมการของบริษัทย่อย 
คณุธะนาชยั ธีรพฒันวงศ ์ บคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักรรมการบริษัทยอ่ย 

 
 

2. รายการคา้ระหว่างกนั 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรบังวดสามเดือน  ส าหรบังวดสามเดือน 
  สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม  สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 

 นโยบาย 2563  2562  2563  2562 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย การก านดราคา พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)         
ดอกเบีย้รบั รอ้ยละ 5.00-7.50 ต่อปี -  -  1,263  1,137 
รายการธุรกิจกับกิจการที่
เก่ียวข้องกัน 

 
       

ค่าเช่าอาคารส านกังาน ราคาตามสญัญา 154  154  154  154 
ค่าบริการอาคารส านกังาน ราคาตามสญัญา 70  70  70  70 
ดอกเบีย้จ่าย รอ้ยละ 7.50 ต่อปี -  8  -  - 
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รายการธุรกิจกับบุคคลที่
เก่ียวข้องกัน 

 
   

 
   

ค่าที่ปรกึษา ราคาตามสญัญา -  390  -  390 
ดอกเบีย้จ่าย รอ้ยละ 3.00 ต่อปี -  121  -  - 

 

3. รายการคงคา้งระหว่างกนั        
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธันวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรพัย ์        
เงินทดรองจ่าย        

บริษัทย่อย        
บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากดั -  -  186  186 
บริษัท เอชเอ็นซี กรีน เอ็นเนอรจ์ี จ ากดั -  -  9  9 
บริษัท ริชฟิลด ์ออยด ์จ ากดั -  -  30  30 

รวม -  -  225  225 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้        
บริษัทย่อย        
บริษัท เดอะมาเจสติค ครีก  
คนัทรีคลบั จ ากดั 

       

ยอดยกมาตน้งวด -  -  29,462  24,462 
เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด -  -  6,000  5,000 
ลดลงระหวา่งงวด -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  35,462  29,462 
หกั  ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู -  -  (29,462)  (29,462) 
สทุธิ -  -  6,000  - 

บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากดั        
ยอดยกมาตน้งวด -  -  52,098  52,098 
เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด -  -  -  - 
ลดลงระหวา่งงวด -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  52,098  52,098 
รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ -  -  58,098  52,098 

ดอกเบีย้คา้งรบั        
บริษัทย่อย        
บริษัท เดอะมาเจสติค ครีก  
คนัทรีคลบั จ ากดั -  -  588  

 
168 

บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากดั -  -  6,002  5,160 
กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั        

บริษัท หวัหินพฒันา จ ากดั -  10,460  -  - 
รวมดอกเบีย้คา้งรบั -  10,460  6,590  5,328 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธันวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

หกั  ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู -  (2,379)  (588)  - 
สทุธิ -  8,081  6,002  5,328 

ลกูหนีจ้ากการโอนสิทธิ        
บริษัทย่อย        
บริษัท เดอะมาเจสติค ครีก  
คนัทรีคลบั จ ากดั -  - 

  
36,052 

 
- 

หกั  ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู -  -  (36,052)  - 
สทุธิ -  -  -  - 

หนีส้ิน        
เจา้หนีก้ารคา้        
กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั        
บริษัท มีเดีย เอกซเ์พอรท์ีส อินเตอรเ์นชั่น
แนล (ประเทศไทย) จ ากดั -  887  -  - 

 เจา้หนี ้- ระบบแลกเปลี่ยน (Barter)        
กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั        
บริษัท มีเดีย เอกซเ์พอรท์ีส อินเตอรเ์นชั่น
แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
1,479 

  
1,479 

 
- 

 
- 

เจา้หนีอ่ื้น        
กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั        
บริษัท มีเดีย เอกซเ์พอรท์ีส อินเตอรเ์นชั่น
แนล (ประเทศไทย) จ ากดั -  19,685  -  - 

บคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั        
คณุธะนาชยั ธีรพฒันวงศ ์ -  28,052  -  - 
คณุมน ูธารพิพิธชยั 10  696  -  - 

รวม 10  48,433  -  - 
เจา้หนีท้รพัยส์ิน        
กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั        
บริษัท มีเดีย เอกซเ์พอรท์ีส อินเตอรเ์นชั่น
แนล (ประเทศไทย) จ ากดั -  1,533  -  - 
รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 3,243  52,332  -  - 

เงินทดรองรบั        
บคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั        
คณุนสุรา บญุวฒัน ์ 779  657  -  - 
คณุศภุพิสทุธิ์ พิสทุธิธ์นนนัท ์ 2,127  1,483  -  - 

รวม 2,906  2,140  -  - 

เงินเดือนคา้งจ่าย        
บคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั        
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธันวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

คณุนสุรา บญุวฒัน ์ 4,700  4,580  -  - 
คณุศภุพิสทุธิ์ พิสทุธิธ์นนนัท ์ 8,040  7,860  -  - 
คณุธงชยั สวุรรณวิหค 805  700  -  - 
คณุฉตัรชยั ภู่โคกหวาย 770  700  -  - 

รวมเงินเดือนคา้งจ่าย 14,315  13,840  -  - 

เงินกูย้ืมระยะสัน้        
กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั        
บริษัท มีเดีย เอกซเ์พอรท์ีส อินเตอรเ์นชั่น
แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

    
   

ยอดยกมาตน้งวด -  1,000  -  - 
เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด -  -  -  - 
ลดลงระหวา่งงวด -  (1,000)  -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  -  - 

บคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั        
คณุนสุรา บญุวฒัน ์        
ยอดยกมาตน้งวด 2,390  2,390  -  - 
เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด -  -  -  - 
ลดลงระหวา่งงวด -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด 2,390  2,390  -  - 

คณุศภุพิสทุธิ์ พิสทุธิธ์นนนัท ์        
ยอดยกมาตน้งวด -  14,000  -  - 
เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด -  600  -  - 
ลดลงระหวา่งงวด -  (14,600)  -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  -  - 
รวมเงินกูย้ืมระยะสัน้ 2,390  2,390  -  - 

เงินกูย้ืมระยะยาว        
กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั        
บริษัท หวัหินพฒันา จ ากดั        
ยอดยกมาตน้งวด 8,000  -  -  - 
เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด -  10,000  -  - 
ลดลงระหวา่งงวด (8,000)  (2,000)  -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด -  8,000  -  - 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย        
บคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั        
คณุนสุรา บญุวฒัน ์ 18  255  -  - 
คณุศภุพิสทุธิ์ พิสทุธิธ์นนนัท ์ -  -  -  - 

รวมดอกเบีย้คา้งจ่าย 18  255  -  - 
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ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินใหกู้ย้ืม
ระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยจ านวน 35.46 ลา้นบาท และจ านวน 29.46 ลา้นบาท ตามล าดบั เป็นการใหกู้ย้ืมในรูป
ตั๋วสญัญาใชเ้งินและสญัญากูย้ืมเงินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 5.00 -7.50    ต่อปี 
และรอ้ยละ 5.00 - 6.50 ต่อปี ตามล าดับ ซึ่งเป็นอัตราเทียบเคียงจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของ
บริษัทฯ ทั้งนี ้เงินให้กู้ยืมส่วนหนึ่งจ านวน 6.00 ล้านบาท บริษัทย่อยได้น าที่ดินจ านวน 9 แปลงซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของบรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหนึ่งมาเป็นหลกัทรพัยค์ า้ประกนั   

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะสัน้จาก
บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั เป็นการกูย้ืมในรูปตั๋วสญัญาใชเ้งิน ชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบีย้ในอตัรา    รอ้ย
ละ 3.00 ต่อปี เท่ากนัทัง้สองงวด 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเป็นการ
กูย้ืมในรูปสญัญากูย้ืมเงินและไม่มีการคิดดอกเบีย้ระหว่างกนั 
 

4. ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส าหรบังวดสามเดือน 
 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 

 ส าหรบังวดสามเดือน 
 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 

  2563  2562  2563  2562 

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

 ผลประโยชนร์ะยะสัน้  3,045  3,253  1,700  1,918 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน         

- โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว ้  38  37  38  37 

- โครงการผลประโยชนท์ี่ก าหนดไว ้  25  163  -  128 

               รวม  3,108  3,453  1,738  2,083 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารนีเ้ป็นผลประโยชนท์ี่จ่ายใหแ้ก่ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิัทฯ ประกอบดว้ย
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชนท์ี่เก่ียวข้อง และค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึง
ผลประโยชนต์อบแทนในรูปอื่น ทั้งนีผู้ ้บริหารของบริษัทฯ หมายถึงบุคคลที่ก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

9.  สรุปสาระของสัญญาทีส่ าคัญๆ ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

บันทึกข้อตกลงเบือ้งตน้ในการซือ้ขายหุน้สามัญของบริษัท เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ ากัด และ  
บริษัท อริยา เอสเตท จ ากัด ระหว่างบริษัทฯ บริษัท อีสเทอรน์ โฮลดิง้ จ ากัด และ บริษัท ไชนิ่ง ซนั โฮลดิง้ จ ากัด 
ฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และบันทึกการแกไ้ขเพิ่มเติม บันทึกขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการซือ้ขายหุน้สามัญ 
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ระหว่างบรษิัทฯ บรษิัท อีสเทอรน์ โฮลดิง้ จ ากดั และ บรษิัท ไชนิ่ง ซนั โฮลดิง้ จ ากดั ลงวนัที่ 12 กมุภาพนัธ ์2563 มี
รายละเอียด ดงันี ้
คู่สญัญา บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) 
 บรษิัท อีสเทอรน์ โฮลดิง้ จ ากดั (“ผูข้ายรายที่ 1”) (ผูถื้อหุน้ในบรษิัท เดอะ มาสเตอร ์เรียล

เอสเตท จ ากดั) 
 บรษิัท ไชนิ่ง ซนั โฮลดิง้ จ ากดั (“ผูข้ายรายที่ 2”) (ผูถื้อหุน้ในบรษิัท อรยิา เอสเตท จ ากดั) 
วตัถปุระสงค ์ เพื่อจองสิทธิการเขา้ศกึษาความเป็นไปไดข้องการลงทนุ และ เพื่อการตรวจสอบสถานะกิจการ

ของเดอะ มาสเตอร ์และอรยิา เอสเตท 
 
ขอ้ตกลงที่ส  าคญั 

1) บริษัทมีสิทธิในการเขา้ตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ภายใน 30 วนัหลงัจากวนัที่ลงนามใน 

บนัทึกขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการซือ้ขายหุน้สามญัฉบบันี ้(บนัทึกการแกไ้ขเพิ่มเติม ลงวนัที่ 12 ก.พ. 2563 

แกไ้ขว่า ระยะเวลา Due Diligence เป็น 60 วนั) 

2) ณ วันที่ คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติเขา้ท ารายการ บริษัทตกลงวางเงินมัดจ า จ านวน 6 ลา้นบาท 

ใหแ้ก่ผูข้ายรายที่ 1 และจ านวน 4 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูข้ายรายที่ 2 (บนัทกึการแกไ้ขเพิ่มเติม ลงวนัที่ 12 ก.พ. 

2563 แกไ้ขว่า ใหว้างเงินมดัจ าในวนัที่ลงนามในบนัทกึการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

3) หากบนัทึกขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการซือ้ขายหุน้สามญัสิน้สดุลง ผูข้ายรายที่ 1 และผูข้ายรายที่ 2 ตกลงจะ

คืนเงินประกันจ านวน 6 ลา้นบาท และ 4 ลา้นบาท ตามล าดับ ใหแ้ก่บริษัท และบริษัทตกลงจะคืนหุน้

หลกัประกนัแก่ผูข้ายรายที่ 1 และผูข้ายรายที่ 2 ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัที่แต่ละฝ่ายไดร้บัหนงัสือ

แสดงเจตจ านงในการขอยกเลิก MOU 

4) บรษิัทตกลงจะซือ้หุน้จากผูข้ายรายที่ 1 และผูข้ายรายที่ 2 ในราคารวมไม่เกิน 1,040 ลบ. 

5) ภายใน 150 วนั หลงัการเขา้ตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) สิน้สดุลง บรษิัทจะตอ้งเขา้ท า

รายการซือ้ขายหุน้ใหเ้สรจ็สิน้ โดยการช าระค่าหุน้สว่นที่เหลือจ านวนไม่เกิน 1,030 ลบ. 

6) ภายในระยะเวลาของบนัทกึขอ้ตกลงฉบบันี ้ผูข้ายรายที่ 1 และผูข้ายรายที่ 2 จะไม่เจรจา หรอื ท า

ขอ้ตกลงกบับคุคลอื่นใดนอกเหนือจากบรษิัทฯ เพื่อเขา้ท ารายการในลกัษณะเดียวกนักบัที่ระบไุวใ้น

บนัทกึขอ้ตกลงฉบบันี ้

7) เง่ือนไขบงัคบัก่อนลงนามในสญัญาซือ้ขายที่ส  าคญั ไดแ้ก่ บรษิัทตอ้งพงึพอใจในผลการตรวจสอบสถานะ

กิจการ, การเขา้ท ารายการตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัท , 

สญัญาและใบอนญุาตต่าง ๆ ของอรยิาและเดอะมาสเตอร ์ตอ้งมีผลบงัคบัใชโ้ดยสมบรูณ,์ ไม่มีเหตผุิดนดั 

หรือผิดสัญญาในสัญญาเงินกู้หรือสญัญาอื่นใดที่ท  ากับบุคคลอื่น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนอ านาจ
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ควบคุมในเดอะ มาสเตอร ์และอริยา และเงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ต ามปกติมาตรฐานของสญัญาใน

ลกัษณะเดียวกนัและเง่ือนไขบงัคบัก่อนอื่น ๆ ตามที่จะมีการตกลงกนัต่อไป 

8) ขอ้ตกลงอื่น ๆ เป็นไปตามขอ้ตกลงตามสญัญาทั่วไป 

10. การประเมินราคาสินทรัพยโ์ดยผู้ประเมินราคาอิสระในกรณีเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพยท์ีม่ีความส าคัญข้ันพืน้ฐานในรูปของมูลค่าของตัวสินทรัพย ์เช่น อสังหาริมทรัพย ์

โปรดพิจารณา สิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการไดม้าซึ่ง
สินทรพัยข์องบรษิัทฯ 

11.  แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเสนอช่ือกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น  

โปรดพิจารณา สิ่งที่สง่มาดว้ย 8 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.   

คณะกรรมการบริษัทขอรบัรองว่า ขอ้มูลในสารสนเทศฉบับนีถู้กตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้
บคุคลอื่นส าคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มลูที่ควรแจง้ในสาระส าคญั 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
  
 
 
  (นายกศุล สงัขนนัท)์ 
 กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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สารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
 

ดว้ยที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 5/2563 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติ ให้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
69,704,755,246 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 99,555,048,070 บาท แบ่งออกเป็น 99,555,048,070 หุน้ มลูค่าหุน้
ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 29,850,292,824 บาท แบ่งออกเป็น 29,850,292,824 หุน้ มลูค่าหุน้ที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยการตดัหุน้ที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 69,704,755,246 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 
บาท และไดม้ีมติใหด้ าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 55,969,299,045 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 29,850,292,824 บาท แบ่งออกเป็น 29,850,292,824 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นจ านวน 
85,819,591,869 บาท แบ่งออกเป็น 85,819,591,869 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่ม
ทุนจ านวน 55,969,299,045 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยจะมีการน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 19 มิถนุายน 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป 

รายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ปรากฏตาม
แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิ่งที่สง่มาดว้ย 3)  

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย 

 บรษิัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ไม่เกินจ านวน 55,969,299,045 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights offering) ในอตัราส่วน 8 หุน้สามญัเดิม ต่อ 15 หุน้
สามัญใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาที่ต ่ากว่ามูลค่าหุ้นที่              
จดทะเบียนไวต้ามมาตรา 52 พระราชบญัญัติ บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) มลูค่า
รวมไม่เกิน 559,692,990.45 บาท และก าหนดวันจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นวันที่ 17 – 31 
กรกฎาคม 2563  

 ในกรณีที่มีหุน้สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะ
จดัสรรหุน้ส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซึ่งแสดงความจ านงจองซือ้เกินสดัส่วนตามสดัสว่นการถือหุน้จนกว่าจะ
หมด หรือไม่สามารถจดัสรรไดเ้นื่องจากเป็นเศษหุน้ หรือจนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท์ี่จะจองซือ้
หุน้ดงักลา่วอีกต่อไป 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุน้ใดใหผู้จ้องซือ้ราย
ใด หากการจัดสรรดังกล่าวท าใหห้รืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัดเรื่องสดัส่วนการถือหุน้ของคน
ต่างดา้วตามที่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
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 นอกจากนี ้ใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพื่ออนุมตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ
บริหารของบริษัทฯ  และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เช่น (1) การแกไ้ขวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการ
จองซือ้และไดร้บัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน (Record Date) การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเป็นครัง้เดียว
หรือเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักลา่ว รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเนื่องกับ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ  าเป็น
และเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต 
เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบรษิัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควร
เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

 ทัง้นี ้การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนมุตัิ
จากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิัทฯ 

2. วัตถุประสงคข์องการออกหุ้นใหม่ และแผนการใช้เงิน 

 บริษัทฯ จะใชเ้งินทนุที่ไดจ้ากการเพิ่มทุนในครัง้นี ้เพื่อเป็นแหล่งเงินทนุในการลงทนุในธุรกิจการบริการและ
การพฒันาอสงัหาริมทรพัยโ์ดยเฉพาะการเขา้ซือ้ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งประเภทโรงแรมและที่ดินเปลา่เพื่อ
รอการพัฒนา (“โครงการอสังหาริมทรัพย์”) เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจจาก
ธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสรา้งความมั่นคงและ
เสถียรภาพส าหรบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีแผนในการปรบัโครงสรา้งทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะเน้นการลงทุนไปที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการบริการอันเก่ียวเนื่องกับ
อสงัหารมิทรพัยใ์นแนวชายฝ่ังตะวนัออกซึ่ง ณ ปัจจบุนัอยู่ในระหว่างการขยายตวัเพื่อรองรบัโครงการพฒันา
โครงสร้างพื ้นฐานในพื ้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเมื่อโครงการ EEC เดินหน้า 
คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อว่ามูลค่าการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรพัยจ์ะเพิ่มมากนีต้ามการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม โปรดพิจารณารายละเอียดของโครงการอสงัหาริมทรพัยต์ามสารสนเทศเก่ียวกับรายการ
ไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(บญัชี 2) เรื่อง การเขา้ซือ้หุน้สามญัของบริษัท เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ ากัด และ
บรษิัท อรยิา เอสเตท จ ากดั สิ่งที่สง่มาดว้ย 4 

3. ผลกระทบทีม่ีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มมทุน 

 (1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

= 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย − ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
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= 
0.0156 − 0.0120

0.0156
 

= รอ้ยละ 23.51  

โดยที่ 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้บริษัทฯ ยอ้นหลงั 7 วนั
ท าการติดต่อกัน ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วนัที่ 7 
พฤษภาคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ราคา 0.0156 บาทต่อหุน้ 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย × จ านวนหุน้ช าระแลว้) + (ราคาเสนอ × จ านวนหุน้เสนอขาย)

จ านวนหุน้ช าระแลว้ +  จ านวนหุน้เสนอขาย
 

0.0120 บาท 

(2) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวน
หุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมทุกรายใชส้ิทธิจองซือ้หุน้เพิ่ม
ทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทัง้จ านวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้บริษัทฯ 
(Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทฯ จะ
ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุน้สามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอ 
ขายทิง้ท าใหจ้  านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของ
ผูถื้อหุน้บรษิัทฯ (Control Dilution) 

แต่ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เลือกที่จะไม่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสิทธิตนมีอยู่เลย และผูถื้อหุน้
อื่นใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription) จนมีการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิ
การออกเสียงของผูถื้อหุน้บริษัทฯ (Control Dilution) โดยผูถื้อหุน้เดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของ     
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ลดลงประมาณรอ้ยละ 65.22 โดยสามารถค านวณไดด้งันี ้

= 
จ านวนหุน้เสนอขาย

จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้เสนอขาย
      

             

= 
55,969,299,045

29,850,292,824 + 55,969,299,045
  

=  รอ้ยละ 65.22 
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(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 

= 
ก าไรต่อหุน้ก่อนเสนอขาย − ก าไรต่อหุน้หลงัเสนอขาย 

ก าไรต่อหุน้ก่อนเสนอขาย
 

 

= 
(0.0054)−(0.0019)

(0.0054)
 

= รอ้ยละ 65.22  

ทัง้นี ้หากปกติบรษิัทฯ มีผลก าไรสทุธิ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรจะลดลงตามสดัส่วนการถือหุน้ อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากตามงบการเงินตรวจสอบ สิน้สดุ ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ บนัทึกผลขาดทุน ดงันัน้ 
การค านวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร จึงค านวณจากผลขาดทนุสทุธิของบรษิัทฯ  

(4) ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียง
ของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีความจ าเป็นในการเพิ่มทุนครัง้นี ้เพื่อขยายธุรกิจ ไปยงัธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งจะช่วย
เสริมสรา้งความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทฯ และเกิดผลประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ โดยการเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ในครัง้นี ้เป็นการเพิ่มทุนใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วน ซึ่งหากผู้ถือหุน้เพิ่มทุนตาม
สดัสว่นหุน้ จะไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ ดงันัน้ เมื่อเปรียบเทียบ
ความคุม้ค่าของการใชเ้งินเพิ่มทุนและผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนใน
ครัง้นีจ้ะก่อใหเ้กิดผลประโยชนต์่อผูถื้อหุน้มากกว่า  

(5) ผลกระทบต่องบการเงนิจากการออกหุ้นราคาต ่ากว่ามูลค่าทีต่ราไว้  

การออกหุน้ราคาต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว ้จะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ในส่วน
ของผูถื้อหุน้ คือ จะก่อใหเ้กิดส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้ โดยการออกหุน้เพิ่มทุนในครัง้นี ้เสนอขายหุน้
เพิ่มทุนในราคา 0.01 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นการออกหุน้ราคาต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวท้ี่ 1 บาทต่อหุน้ จึง
จะก่อใหเ้กิดสว่นต ่ากว่ามลูค่าหุน้ จ านวน 0.99 บาทต่อหุน้ ซึ่งสว่นต ่ากว่ามลูค่าหุน้สงูสดุที่สามารถ
เกิดขึน้ได้จากการออกหุ้นในครั้งนี ้ ในกรณีที่สามารถจ าหน่ายหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งหมด เท่ากับ 
(55,409,606,054.55) บาท  

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการเพิ่มทุน 

 (1) เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ไดพ้ิจารณาแลว้เห็น
ว่า บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินประมาณ  1,038,110,000 บาท เพื่อการลงทุนในโครงการ
อสงัหาริมทรพัย ์โดยแหล่งเงินทุนส าหรบัการลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรพัยค์รัง้นี ้ไดแ้ก่  การ
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ขายหุน้บางส่วนของบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มของบรษิัทฯ โดยคาดว่าบริษัทฯ จะไดร้บัเงินจ านวน
ประมาณไม่ต ่ากว่า 590,000,000 บาท และ เงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครัง้นี ้จ  านวน 
559,692,990.45 บาท  

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแลว้ว่าการลงทนุในโครงการอสงัหารมิทรพัยจ์ะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าใหบ้ริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตการประกอบ
ธุรกิจและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายไดห้ลกัจากธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัทฯ และสามารถ
ฟ้ืนตัวจากความหยุดชะงักของธุรกิจการจัดหาและจ าหน่ายผลิตภัณฑเ์หล็ก และยังเป็นการเพิ่ม
ประเภทธุรกิจหลักให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต โปรดพิจารณารายละเอียดของโครงการ
อสงัหาริมทรพัยเ์ป็นตามสารสนเทศเก่ียวกับรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(บญัชี 2) เรื่อง การเขา้ซือ้
หุ ้นสามัญของบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จ ากัด และบริษัท อริยา เอสเตท จ ากัด              
สิ่งที่สง่มาดว้ย 4 

 หากบริษัทฯ ไดร้ับเงินทุนไม่เพียงพอต่อการเข้าลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย ์บริษัทฯ จะ
พิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนด้วยวิธีอื่น เช่น จัดหาเงินกู้ยืมจากนักลงทุนหรือสถาบันการเงิน  
อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ไดร้บัเงินจากการเพิ่มทุนในครัง้นี ้เกินกว่าจะจ านวนที่จะตอ้งใชเ้พื่อการ
เข้าลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย ์บริษัทฯ จะน าเงินทุนส่วนเกินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนในบริษัทฯ เป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขนัของบริษัทฯ 
ต่อไป 

 (2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทุนทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า แผนการลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรพัย ์มีความแน่นอน
ในระดบัหนึ่ง เนื่องจากไดม้ีการเจรจาในรายละเอียดกบัผูข้ายรวมถึงการวางหลกัประกนัแบบเรียก
คืนได ้โดยบริษัทฯ ไดเ้ขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการลงทุนในเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท 
และอริยา เอสเตท กับผู้ขายทั้งสองราย  ฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และบันทึกการแก้ไข
เพิ่มเติมบนัทึกขอ้ตกลงดงักลา่ว ลงวนัที่ 12 มีนาคม 2563 (“บันทึกข้อตกลง”) โดยภายใตบ้นัทกึ
ขอ้ตกลงดงักล่าว บริษัทฯ ไดว้างเงินหลกัประกันเพื่อเป็นประกันการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ของ 
เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท ไวต้่อผูข้ายรายที่ 1 จ านวน 6,000,000 บาท และเพื่อเป็นประกนัการ
เข้าท าสัญญาซือ้ขายหุน้ของ อริยา เอสเตท ไวต้่อผู้ขายรายที่ 2 จ านวน 4,000,000 บาท เป็น
จ านวนทัง้สิน้ 10,000,000 บาท (“เงินหลักประกัน”) ในวนัที่ 12 มีนาคม 2563 และหากไม่มีการ
ซือ้ขายหุ้นในเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และอริยา เอสเตท ผู้ขายทั้งสองรายตกลงคืนเงิน
หลกัประกนัใหแ้ก่บรษิัทฯ ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัที่บรษิัทฯ ไดม้ีหนงัสือแจง้ความประสงค์
เรียกคืนเงินหลกัประกนัไปยงัผูข้ายทัง้สองราย 
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(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และ
โครงการทีจ่ะด าเนินการ รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนีม้ีความสมเหตุสมผลและมีความ
เหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนดงักล่าวเพื่อใหก้ารเขา้ลงทุนในโครงการ
อสังหาริมทรัพยส์  าเร็จลุล่วง และการเข้าลงทุนดังกล่าวจะก่อใหเ้กิดประโยชนก์ับบริษัทฯ ตาม
รายละเอียดในสารสนเทศเก่ียวกับรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(บญัชี 2) เรื่อง การเขา้ซือ้หุน้สามัญ
ของบรษิัท เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ ากดั และบรษิัท อรยิา เอสเตท จ ากดั สิ่งที่สง่มาดว้ย 4 

(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการ
เงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อันเน่ืองมาจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตาม
แผนการใช้เงนิหรือโครงการ 

 การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุจะเป็นเงินทุนสว่นส าคญัที่บริษัทฯ น ามาเป็นเงินลงทนุใน
โครงการอสังหาริมทรัพย ์ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการแสวงหาธุรกิจใหม่เพื่อสรา้งรายไดท้ี่มั่นคงและ
แน่นอนใหก้ับบริษัทฯ โดยการการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปยงัธุรกิจการบริการและการ
พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรใหก้ับบริษัทฯ ในรูป
ของเงินปันผล และ/หรือมลูค่าของเงินลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสใน
การสรา้งทางเลือกใหม่ในการลงทุน และสรา้งรายไดใ้หบ้ริษัทฯ นอกเหนือไปจากรายไดจ้ากการ
บรกิารสนามกอลฟ์ และการผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปาลม์ที่มาจากการประกอบธุรกิจที่บรษิัทย่อย
ของบรษิัทฯ ก าลงัด าเนินอยู่ 

(5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้ง
จ านวน 

 หากบริษัทฯ ไม่สามารถเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 
ครบทัง้จ านวนได ้บริษัทฯ จะพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนดว้ยวิธีอื่นเพิ่มเติม เช่น จัดหาเงินกูย้ืม
จากนกัลงทนุหรือสถาบนัการเงิน เพื่อใหก้ารลงทนุในโครงการอสงัหารมิทรพัยส์  าเรจ็ลลุว่ง  

4. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการเพิ่มทุน 

 ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 
ในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน โดยกระท าการ หรือละเวน้กระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดังกล่าว
และก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บรษิัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได ้แต่
หากบริษัทฯ ไม่เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ที่
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จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจะแจง้ใหบ้รษิัทฯ ด าเนินการเรียกรอ้งได ้และหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผูถื้อ
หุน้แจง้ ผูถื้อหุน้นัน้ๆ  สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบรษิัทฯ ไดต้ามมาตรา 
85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้หากการ
กระท าการหรือละเว้นกระท าการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงั
รกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทฯ ในเรื่องที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุนัน้เป็นเหตใุหก้รรมการรบัผิดชอบในการสง่คืน
ประโยชนด์งักลา่วแก่บรษิัทฯ ได ้หรือผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่
ด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ ผูถื้อหุน้ดงักลา่วสามารถใชส้ิทธิฟ้องเรียก
คืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบรษิัทฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
  
 
 

     (นาย กศุล สงัขนนัท)์ 
                                                                    กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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รหัสคิวอาร ์(QR CODE) 
 

ส าหรับ 
 

ดาวนโ์หลดรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอิสระ  
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เอกสารประกอบวาระที ่13  

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ 
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 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ                                           

 

                 
ชื่อ-นามสกุล :             

อาย ุ: 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ : 

ดร.สุจิตร จันทรส์ว่าง 

61 ปี 
กรรมการ  

การศกึษา : - 2562  ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเซีย  

- 2559  รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเซยี 

- 2525  วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (สาขาภมูิศาสตร)์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

ประสบการณท์ างาน : -  ผูอ้  านวยการส่วนส ารวจและวิเคราะหท์รพัยากรป่าไม ้ 
-  ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบ       พิสจูนก์ารถือครองหนงัสือแสดง
สิทธ์ิท่ีดินในเขตพืน้ท่ีป่าอนรุกัษ์   

- ผูอ้  านวยการส่วนจดัการท่ีดินและชมุชนในพืน้ท่ีป่าอนรุกัษ์ ส านกัฟ้ืนฟู

และพฒันาพืน้ท่ีอนรุกัษ์ กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช 

- พยานผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการอ่าน แปล ตีความและวเิคราะหภ์าพถา่ยทาง

อากาศและเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ศาลปกครองจงัหวดัสงขลา 

- พยานผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการอ่านรูปแผนท่ีป่า ศาลปกครองจงัหวดั

เชียงใหม ่

- ที่ปรกึษาเฉพาะคดีจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

- คณะอนกุรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ของคณะกรรมการแกไ้ข

ปัญหาการบกุรุกที่ดินของรฐั (กบร.) 

- หวัหนา้คณะท างาน ชดุที่ 1 คณะท างานตรวจสอบเอกสารสิทธิ และ

ปราบปรามการบกุรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตอทุยานแห่งชาติสิริ

นาถ จงัหวดัภเูก็ต                

 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัท : - ไม่มี 

จ านวนครัง้เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการในปี 2562 :    ไม่มี 
การถือหุน้ในบรษิัท :    ไม่มี  
ผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็น

กรรมการ 
บรษิัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจด

ทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการใน
กิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเนื่องกบั

ธุรกิจของบรษิัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
ดร.สจุิตร จนัทรส์ว่าง - - - - - 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

 

 

   ชื่อ-นามสกุล :                นางสาวเยาวโรจน ์กลิ่นบุญ  

อาย ุ: 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ : 

47 ปี 
กรรมการ 

การศกึษา : - 2557   นิติศาสตรม์หาบณัฑติ University of East Anglia (UEA)   

           สหราชอาณาจกัร 

- 2542   นิติศาสตรม์หาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- 2537   นิติศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประสบการณท์ างาน : 
 

- 2560-ปัจจบุนั  
 
 

- 2558-2560  
 
 

- 2546-2558 
 
                            

- 2541-2546 
 
 

-  2537-2541 
 

ที่ปรกึษากฎหมายอาวโุส (Counsel) 
บรษิัท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 
ทนายความหุน้ส่วน แผนกตลาดทนุและตลาด
หลกัทรพัย ์ 
บรษิัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 
ทนายความอาวโุส แผนกตลาดทนุและตลาด
หลกัทรพัย ์
บรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และเพยีงพนอ จ ากดั 
เจา้หนา้ที่ฝ่ายกฎหมาย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์
เจา้หนา้ที่ฝ่ายกฎหมาย 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัท : ไม่มี 

จ านวนครัง้เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการในปี 2562 : ไม่มี  
การถือหุน้ในบรษิัท : ไม่มี  
ผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็น

กรรมการ 
บรษิัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจด

ทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเนื่อง

กบัธุรกิจของบรษิัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
นางสาวเยาวโรจน ์กลิ่นบญุ 1 กรรมการ -      -      - 
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   ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

 

   ชื่อ-นามสกุล :      นายชาญณรงค ์แก้วไตรรัตน ์

อาย ุ: 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ : 

29 ปี 
กรรมการ 

การศกึษา : - 2552-2556          ปรญิญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขา 

                               วิศวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประสบการณท์ างาน : 
 

- ก.ย.2562-
ปัจจบุนั  

- พ.ย.2560- 
มิ.ย.2562  
 

- พ.ค.2560- 
ต.ค.2560 
  

- 2558-2560 
                              
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิัท โอไรออ้น แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากดั 
Head of Corporate Finance 
บรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)     
(เดมิชื่อบรษิัท วินเทจ วิศวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
Assistant Manager แผนกพฒันาธุรกิจ 
บรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
(เดมิชื่อบรษิัท วินเทจ วิศวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
Oversea HVDC/SVC Bidding Assistant 
Project Manager 
Toshiba Corporation Co., Ltd. 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัท :  ไม่มี 

จ านวนครัง้เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการในปี 2562 :  ไม่มี  
การถือหุน้ในบรษิัท :  ไม่มี  

 

ผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็น
กรรมการ 

บรษิัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจด
ทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเนื่อง

กบัธุรกิจของบรษิัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
นายชาญณรงค ์แกว้ไตรรตัน ์ - - 2 กรรมการ           - 

 

 



 ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 

110 
 

 
 
 

       
 
 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 

111 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
PROXY Form A. 

เขียนที่   .......................................................  
Written at 

วนัท่ี  .........  เดือน  ................................  พ.ศ. ...............  
Date  Month  Year 

ขา้พเจา้ .....................................................................................................................  สญัชาติ  ........................................  
I / We  Nationality   
อยู่บา้นเลขท่ี  ...................................................................................................................................................................   
Address       

เป็นผูถื้อหุน้สามญัของ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) จ านวนหุน้  ......................................................  หุน้ 
Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited holding the total amount of ordinary share
 .......................................................................shares 

ขอมอบฉนัทะให ้นาย / นาง / นางสาว  ............................................................................................  อาย ุ ......................  ปี  
Hereby appoint Mr. / Mrs. / Miss   Age Years 
อยู่บา้นเลขท่ี ..............................  ถนน  .......................................................... ต าบล/แขวง  ...............................................  
Address  Road  Sub-District 
อ าเภอ/เขต ......................................................จงัหวดั ..................................................... รหสัไปรษณีย ์ ...........................  
District Province Zip Code 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 วนัศุกรท์ี่  
19  มิถนุายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ  หอ้งจตรุทิศ ชัน้  3  โรงแรมโกลเดน้  ทิวลิป ซอฟเฟอรนิ  กรุงเทพ เลขท่ี  92   ซอยแสงแจม่        
ถนนรมิคลองบางกะปิ   แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ  หรือที่พึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
As my / our proxy holder to attend and vote at the 2020  Annual General Shareholders’ Meeting to be held on Friday 
19 June 2020 at 09.00 a.m. at  Chaturathit room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok,  92 Soi Saengcham, 
Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok  or on the date and at the place as may be postponed or changed.  

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเอง ทกุประการ 
I / We shall fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting in accordance with this Proxy Form. 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูม้อบฉนัทะ 
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor 
 
ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty stamp 
20 ฿ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
PROXY Form B. 

เขียนที่   ....................................................  
Written at 

วนัท่ี   ........  เดือน    ..............................  พ.ศ. ............  
Date  Month  Year 

ขา้พเจา้………………………..…. ..............................................................................  สญัชาติ  .....................................  
I / We Nationality   
อยู่บา้นเลขท่ี   ...............................................................................................................................................................   
Address          
เป็นผูถื้อหุน้สามญัของ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) จ านวนหุน้   ...................................................  หุน้ 
Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited holding the total amount of ordinary share
 .......................................................................shares 

ขอมอบฉนัทะให ้ 
Hereby appoint 

(1)  นาย / นาง / นางสาว      ..........................................................................................................  อาย ุ  ...................  ปี  
 Mr. / Mrs. / Miss   Age Years 

อยู่บา้นเลขท่ี   .....................  ถนน     ....................................................... ต าบล/แขวง    ..........................................  
Address  Road  Sub-District 
อ าเภอ/เขต     ...........................................จงัหวดั       ............................................... รหสัไปรษณีย ์  ................  หรือ 
District Province Zip Code or 

(2)  นาย / นาง / นางสาว  ..............................................................................................................  อาย ุ ....................  ปี  
 Mr. / Mrs. / Miss   Age Years 

อยู่บา้นเลขท่ี .......................  ถนน  .......................................................... ต าบล/แขวง  ............................................  
Address  Road  Sub-District 
อ าเภอ/เขต ...............................................จงัหวดั ..................................................... รหสัไปรษณีย ์ .................  หรือ 
District Province Zip Code or 

คนหนึ่งคนใดเพียงผูเ้ดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในประชุมสามัญ        
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันศุกรท์ี่  19  มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ  ห้องจตุรทิศ ชั้น  3  โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป      
ซอฟเฟอรนิ  กรุงเทพ    เลขท่ี  92   ซอยแสงแจ่ม  ถนนรมิคลองบางกะปิ   แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่พึงจะ
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 
 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty stamp 
20 ฿ 
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As my/our proxy holder to attend and vote at the 2020   Annual General Shareholders’ Meeting to be held on 
Friday 19 June 2020 at 09.00 a.m. at  Chaturathit room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok,  92 Soi 
Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be 
postponed or changed. 
ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
I / We therefore would like to vote as follows for each agenda: 

ระเบียบวาระที ่1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

Agenda 1 : To consider and certify the minutes of the 2019 Annual General Shareholder’s Meeting.  

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่2 : พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2562 และแผนงาน

ปี 2563 
Agenda 2 : To acknowledge the operating results of the Company and its subsidiaries for the year 

2019 and business plan for the year 2020. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบ

บัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

Agenda 3 : To approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and the auditor’s 
report for the year ending December 31, 2019. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
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 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่4 : พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ของ

รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

Agenda 4 : To approve not to allocate the profit as per performance results of the Company and its 
subsidiaries for the year ending December 31, 2019 as legal reserve and not to pay 
dividend. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่5 : พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 และขออนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

Agenda 5 : To approve the rectify of remuneration of directors for the year 2019, and approve the 
remuneration of directors for the year 2020. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่6 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
Agenda 6 : To approve the appointment of the auditor and fix of the auditing fee for the year 2020. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
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ระเบียบวาระที ่7 : พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท    เดอะ มาสเตอร์  เรียลเอสเตท  จ ากัด  และ 

บริษัท อริยา เอสเตท จ ากัด  

Agenda 7 :              To approve to acquire common shares of  The  Master  Real  Estate  Company Limited  
           and Ariya Estate Company Limited. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

 

ระเบียบวาระที่  8 :    พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 99,555,048,070 บาท  เป็น 
29,850,292,824 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 
69,704,755,246 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 69,704,755,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท 

Agenda 8 :             To approve and propose to the shareholders’ meeting to approve the reduction of the  
  share capital of the Company from 99,555,048,070 baht to 29,850,292,824 baht by 

canceling shares that the Company has not issued in the amount of baht 69.704,755,246. 
The number of shares is 69,704,755,246 with par value of 1 baht per share. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่9 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda 9 :              To  approve  the  amendment  of  Clause 4.  of  Memorandum  of   Association  of  the    
         Company to be in accordance with the decrease of the registered capital. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
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ระเบียบวาระที ่10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 

29,850,292,824 บาท เป็น 85,819,591,869 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 

55,969,299,045 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

Agenda 10 :             To  approve  and  propose  the  shareholders’ meeting  to  approve  the   increase   of  
           registered capital from the authorized capital of the former of 29,850,292,824  baht  to   
          85,819,591,869 baht  by  issuing new ordinary shares of 55,969,299,045  shares  with  
          par value of 1 baht per share. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 11     พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda 11:         To  approve  the  amendment  of  Clause 4.   of  Memorandum  of  Association  of  the    
         Company to be in accordance with the increase of the registered capital. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่12     พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 55,969,299,045 หุ้น 

Agenda 12 :            To the allotment increase of ordinary share capital  of  the  amount  of  55,969,299,045 
          shares. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
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ระเบียบวาระที ่13 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการซ่ึงออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ 

Agenda13 : To approve the election of directors to replace those who will retire by rotation and appoint 
to new director.  

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 คน 

 To appoint all 3 directors 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 To appoint each director. 

(1) ดร.สจุิตร จนัทรส์ว่าง (Dr.Sujit Chansawang) 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

(2) นางสาวเยาวโรจน ์กล่ินบญุ (Ms.Yaowarote Klinboon) 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

(3) นายชาญณรงค ์แกว้ไตรรตัน ์ (Mr.Channarong Kaewtrirat)  

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่14 : เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

Agenda 14 : Other matter (if any). 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่า การลงคะแนน

เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not 
my voting as a shareholder. 
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ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุ

มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม

ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case 
that there is any amendment or additional of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote 
as to his/her consideration. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือ

มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเอง ทกุประการ 

I / We shall fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder 
which is not in accordance with this Proxy Form. 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูม้อบฉนัทะ 
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 
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หมายเหต ุ/ Remarks : 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not 
split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In agenda regarding the appointment of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates 
as a whole or for an individual nominee. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ
ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the 
proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ(แบบ ข) 
Attachment to PROXY Form (Form B.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ ของ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited. 
ในประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศกุรท์ี่ 19 มิถนุายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ  หอ้งจตรุทิศ ชัน้  3  โรงแรมโกลเดน้     
ทิวลิป  ซอฟเฟอรนิ  กรุงเทพ    เลขที่  92   ซอยแสงแจ่ม  ถนนรมิคลองบางกะปิ   แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ หรือ
ที่พึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  
For the  2020 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on Friday 19 June 2020 at 09.00 a.m. at  
Chaturathit room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok,  92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, 
Huai Khwang, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

ระเบียบวาระท่ี _____ :เรื่อง ___________________________________________________________________________ 
Agenda  : Subject : 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระท่ี _____ : เรื่อง ___________________________________________________________________________ 

Agenda  : Subject : 
 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระท่ี _____ : เรื่อง ___________________________________________________________________________ 

Agenda  : Subject : 
 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูม้อบฉนัทะ 
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C.) 

 

 เขียนที่     
 Written at 

     
วนัท่ี         เดือน          พ.ศ.   

  Date        Month        Year 
 

(1)        ขา้พเจา้        สญัชาต ิ     
                I/ We        nationality                                                                                                                                             

            ส านกังานตัง้อยู่เลขที่           
            The register’s office                   

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั       
as being the custodian of 

 ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  
being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited (“The Company”) 
 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม         หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั        เสียง  ดงันี ้
 holding the total amount of       shares  and having the right to vote equals to votes as follows: 
 หุน้สามญั          หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                 เสียง  
      ordinary share         shares    and having the right to vote equals to                votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ         หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                  เสียง 
      preference share        shares   and having the right to vote equals to               votes 

 
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทก็ได ้โดยมีรายละเอยีดตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 10) 
 Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per 

details as shown in the Enclosure 10) 
 
 1. ชื่อ     อาย ุ           ปี อยู่บา้นเลขท่ี               

   Name                                 age              years, residing at 
  ถนน    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต     
  Road                                               Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
  จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์         หรือ 
  Province                                         Postal Code                or 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น 
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only. 

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty stamp 
20 ฿ 
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 2. ชื่อ     อาย ุ           ปี อยู่บา้นเลขท่ี               

   Name                                 age                years, residing at 
  ถนน    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต     
  Road                                                Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  
  จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์         หรือ 
  Province                                         Postal Code                 or 
 
 3. ชื่อ     อาย ุ           ปี อยู่บา้นเลขท่ี               

   Name                                 age                years, residing at 
  ถนน    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต     
  Road                                               Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
  จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์          
  Province                                         Postal Code    

 
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศกุรท์ี่ 19 มิถนุายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ  หอ้งจตรุทิศ ชัน้  3  โรงแรมโกลเดน้       
ทิวลิป  ซอฟเฟอรนิ  กรุงเทพ    เลขท่ี  92   ซอยแสงแจ่ม  ถนนรมิคลองบางกะปิ   แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ หรือ 
ที่พึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

As my / our proxy holder to attend and vote at the 2020   Annual General Shareholders’ Meeting to be 
held on Friday 19 June 2020 at 09.00 a.m. at  Chaturathit room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok,  
92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be 
postponed or changed. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I / We hereby appoint the proxy to Vote for me / us in this meeting as follows:   
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

    Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote  
  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

    Grant partial shares of   
 หุน้สามญั        หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั           เสียง  
    ordinary share        shares   and have the right to vote equal to                         votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ        หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
    preference share      shares    and have the right to vote equal to               votes 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด    เสียง 
Total voting rights       votes  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate                in all respects.  
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
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ระเบียบวาระที ่1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

Agenda 1 : To consider and certify the minutes of the 2019 Annual General Shareholder’s Meeting.  

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่2 : พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2562 และแผนงาน
ปี 2563 

Agenda 2 : To acknowledge the operating results of the Company and its subsidiaries for the year 
2019 and business plan for the year 2020. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบ

บัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

Agenda 3 : To approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and the auditor’s 
report for the year ending December 31, 2019. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่4 : พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ของ

รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 และการงดจ่ายเงนิปันผล 
Agenda 4 : To approve not to allocate the profit as per performance results of the Company and its 

subsidiaries for the year ending December 31, 2019 as legal reserve and not to pay 
dividend. 
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 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่5 : พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 และขออนุมัติก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

Agenda 5 : To approve the rectify of remuneration of directors for the year 2019, and approve the 
remuneration of directors for the year 2020. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่6 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

Agenda 6 : To approve the appointment of the auditor and fix of the auditing fee for the year 2020. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่7 : พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท    เดอะ มาสเตอร์  เรียลเอสเตท  จ ากัด  และ 
บริษัท อริยา เอสเตท จ ากัด  

Agenda 7 :              To approve to acquire common shares of  The  Master  Real  Estate  Company Limited  
           and Ariya Estate Company Limited. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
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ระเบียบวาระที่  8 :    พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 99,555,048,070 บาท  เป็น 
29,850,292,824 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 
69,704,755,246 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 69,704,755,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท 

Agenda 8 :             To approve and propose to the shareholders’ meeting to approve the reduction of the  
  share capital of the Company from 99,555,048,070 baht to 29,850,292,824 baht by 

canceling shares that the Company has not issued in the amount of baht 69.704,755,246. 
The number of shares is 69,704,755,246 with par value of 1 baht per share. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 9 :              To  approve  the  amendment  of  Clause 4.  of  Memorandum  of   Association  of  the    

         Company to be in accordance with the decrease of the registered capital. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 

29,850,292,824 บาท เป็น 85,819,591,869 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 

55,969,299,045 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

Agenda 10 :             To  approve  and  propose  the  shareholders’ meeting  to  approve  the   increase   of  
           registered capital from the authorized capital of the former of 29,850,292,824  baht  to   
          85,819,591,869 baht  by  issuing new ordinary shares of 55,969,299,045  shares  with  
          par value of 1 baht per share. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
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 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 11     พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda 11:         To  approve  the  amendment  of  Clause 4.   of  Memorandum  of  Association  of  the    
         Company to be in accordance with the increase of the registered capital. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่12     พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 55,969,299,045 หุ้น 

Agenda 12 :            To the allotment increase of ordinary share capital  of  the  amount  of  55,969,299,045 
          shares. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 13 :   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการซ่ึงออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

Agenda 13 : To approve the election of directors to replace those who will retire by rotation and appoint 
to new director.  

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 คน 

 To appoint all 3 directors 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
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  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 To appoint each director. 

(1) ดร.สจุิตร จนัทรส์ว่าง (Dr.Sujit Chansawang) 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

(2) นางสาวเยาวโรจน ์กล่ินบญุ (Ms.Yaowarote Klinboon) 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

(3) นายชาญณรงค ์แกว้ไตรรตัน ์ (Mr.Channarong Kaewtrirat)  

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่14 : เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

Agenda 14 : Other matter (if any). 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนัง สือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่า การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid 
and not my voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามที่เห็นสมควร 

 In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case 
the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, 
including the case that there is any amendment or additional of any fact, the proxy holder shall have the 
right to consider and vote as to his/her consideration. 
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือ

มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเอง ทกุประการ 

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we 
specify in the proxy form, shall be deems as having been carried out by myself / ourselves in all respects. 

 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูม้อบฉนัทะ 
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 
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หมายเหตุ / Remark 
 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้        

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
The Proxy Form C. only use for shareholder whose names appearing in the foreign investors registration and 
he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 
shareholder 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
  Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not 
split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 

4. วาระการเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a 
whole or for an individual nominee. 

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้น              
ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ตามแนบ 
In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the 
proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Supplemental Proxy (Form C.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”)  
The proxy is granted by a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited (“The Company”). 
 
ในประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวันศุกรท์ี่ 19 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ  หอ้งจตุรทิศ ชั้น  3  โรงแรม
โกลเดน้  ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพ    เลขที่  92   ซอยแสงแจ่ม  ถนนริมคลองบางกะปิ   แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ หรือที่พึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
For the 202 0  Annual General Shareholders’ Meeting to be held on Friday 19 June 2020 at 09.00 a.m.  at  
Chaturathit room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok,  92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, 
Huai Khwang, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

       
วาระที ่             . เรื่อง                                                                                                           .                  
Agenda No.           Subject :                                                                                                                                                . 

❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
 ❑ เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย    เสียง ❑  งดออกเสียง     เสียง 
              Approve  votes   Against    votes     Abstain                   votes 

วาระที ่             . เรื่อง                                                                                                               .                  
Agenda No.           Subject :                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                   
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
 ❑ เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑  งดออกเสียง    เสียง 
               Approve   votes    Against      votes    Abstain                   votes 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respects. 
 
       ลงนาม/Signed          ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                             (                                              ) 
 
                                           ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                            (                         ) 
 
    ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                     ) 
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เงือ่นไขการลงทะเบียนและเอกสารทีต่้องน ามาในวนัประชุม 
 
เงือ่นไขการลงทะเบียนและเอกสารทีต่้องน ามาในวันประชุม 

ในการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุใหผู้ถื้อหุน้ถือปฏิบตัิ ดงันี ้

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริง หรือตน้ฉบบับตัรอื่นที่ทางราชการออกใหซ้ึ่งตอ้งมีภาพถ่ายของผูถื้อหุน้ดว้ย 
หรือตน้ฉบบัหนงัสือเดินทาง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) กรณีมีการแกไ้ขชื่อ-สกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรอง
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

2. การมอบฉันทะ (ขอแนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ) 

ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนตาม
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 8)  

ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งส่งหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรือ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากประธานที่ประชุม
ก่อนการประชมุ โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมือชื่อของผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะใหค้รบถว้น ทัง้ในหนงัสือมอบ
ฉันทะและใบประจ าต่อ หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความที่ส าคัญ ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามก ากับไวทุ้กแห่ง โดย
หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

เอกสารทีต่้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรอื่นที่ทางราชการออกใหซ้ึ่งตอ้งมีภาพถ่ายของผูม้อบฉันทะดว้ย 
หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉันทะ (กรณีผูม้อบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

(2) ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งแสดงบัตรประจ าตวัประชาชนฉบับจริง หรือตน้ฉบับบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหซ้ึ่งตอ้งมี
ภาพถ่ายของผูร้บัมอบฉันทะดว้ย หรือตน้ฉบบัหนงัสือเดินทางของผูร้บัมอบฉันทะ (กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นชาว
ต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปนี ้

(1) หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรบัรองนิติบุคคล ซึ่งออกใหโ้ดย
กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อายไุม่เกิน 30 วนั พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

(2) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหส่้งส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลซึ่งออกใหโ้ดย
กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง อายุไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
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(3) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ใหส่้งส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออก
โดยหน่วยงานราชการท่ีมีอ  านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ โดยหนงัสือรบัรองนิติบคุคลดงักล่าว ตอ้งผ่าน
การรบัรองจากโนตารีพบับลิค หรือหน่วยงานราชการท่ีมีอ  านาจ อายไุม่เกิน 1 ปี 

 ส าหรบันิติบคุคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

(4) ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิ หรือตน้ฉบบับตัรอื่นท่ีทางราชการออกใหฉ้บบัจรงิซึ่ง
ตอ้งมีภาพถ่ายของผูร้บัมอบฉนัทะดว้ย หรือตน้ฉบบัหนงัสือเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) 

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงคใ์ช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระ 1 ท่านที่ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 ดงัมีรายชื่อดงันี ้

 (1) นายพิพทัธ ์ชนะสงคราม ประธานกรรมการ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

การมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในขา้งตน้ หรือมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชมุแทน กรุณากรอก
รายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาใหพ้รอ้มกับหนังสือเชิญประชุม และขอใหท้่านส่งหนังสือมอบฉันทะ
ดงักล่าว พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของท่าน กลบัมายงับรษิัท ภายในวนัประชมุ  

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ก่อนเวลาประชมุ ไดต้ัง้แต่เวลา 8.00 น. จนถึงเวลา 09.00 น. ของวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 
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รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการอิสระ 
ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุน้ 

 
 
 

 (1) นายพิพัทธ ์ ชนะสงคราม 

 ต าแหน่ง: ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ:  62 ปี 

ที่อยู่ :                81/31 หมู่ที่ 3 หมู่บา้นชวนชื่นการเ์ดน้วิลล ์ซอย 11/2  ต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมือง  

   จงัหวดัปทมุธานี 

การศกึษา :  ปรญิญาโท ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต  เศรษฐศาสตรก์ารเมือง จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

-  ปรญิญาตรี นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : ไม่มี 

ส่วนไดเ้สียในวาระการประชมุ : ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชมุ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) จะตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคล

ที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นีใ้หน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย  

2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ

บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทในเครือ หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้  

3) ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิตกบักรรมการรายอื่น ผูบ้รหิารของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่

จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ

บริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั 

หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม ของผูท้ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ หรือผู้มี

อ  านาจควบคมุของบรษิัท 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของ

บริษัท  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท 

บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท   

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็น ที่ปรกึษาทางกฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการ

เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ี

อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย  

7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ งเป็นผูท้ี่

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 

หรือถือหุน้เกิน 1% ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ

เป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
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ข้อบังคับบริษทัในสว่นทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้ 

การเรียกประชุม 

ขอ้ 35. การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ  
ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 36. ใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้หเ้รียกว่า “ประชุมสามญั” การประชุมสามญั
ดงักล่าวใหจ้ดัใหม้ีขึน้ภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท 

 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่าหนึ่งในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือจ านวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือในฉบบัเดยีวกนั        
รอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยในหนงัสือรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบวุ่าใหเ้รียกประชมุเพื่อการใด
ไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งให้    
ผูถื้อหุน้และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ และใหโ้ฆษณา
บอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 56. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 57. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ  
ผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มลูประกอบรายงานดงักล่าว 

องคป์ระชุม 

ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า   
ยี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุม
ใหม่ และใหส่้งหนงัสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่
จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ขอ้ 40. การประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับ
รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด อาจขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุได ้

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสรจ็ และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ใหท้ี่ประชมุก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้ต่อไป 
และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วัน
ก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

คะแนนเสียง 

ขอ้ 42. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุน้ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการ 
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียง 
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบันี ้
หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว ้หรือในกรณีดังต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามใน ส่ี 
(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่ง
ก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขงับงัคบัของบรษิัท 
จ. การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบรษิัท หรือการเลิกบรษิัท 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ย กรรมการอย่างน้อยหา้ (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการดว้ยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสม
ดว้ยก็ได ้และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ขอ้ 16. ผูเ้ป็นกรรมการของบรษิัท ไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
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ขอ้ 17. ในที่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้
1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่

เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได  ้
3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 18. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ก ร ร ม ก า ร ผู้ อ อ ก จ า ก
ต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 23. ที่ประชมุผูถื้อหุน้ อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่กึง่หน่ึง (1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 34. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะก าหนด 

 กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบ
แทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือ
วางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และ
นอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจา้งของบริษัท ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในอนั
ที่จะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจา้งของบรษิัท 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึง และวรรคสองจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กับการด ารงคุณสมบตัิของกรรมการที่เป็น
อิสระตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะก าหนด 
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การใช้รหัสควิอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุน้ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ("TSD") ในฐานะนาย

ทะเบียนหลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบการจดัส่งเอกสารการประชุมในรูปแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสผ่์านระบบ QR Code (QR 

Code) แทนรูปแบบเอกสารกระดาษ โดยสามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผ่านรหสัคิวอารท์ัง้ในระบบ IOS และระบบ Android 

 เมื่อผูถื้อหุน้ไดร้บัเอกสารเชิญประชุมจาก TSD ใหส้ังเกตที่แบบฟอรม์การลงทะเบียน จะมีสัญลกัษณข์อง QR 

CODE ปรากฏอยู่ ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่ไดต้ามขัน้ตอนต่อไปนี ้

ส าหรับระบบ IOS 

 1. คน้หาโปรแกรม โดยเลือก QR Code Reader for Iphone 

 2. ติดตัง้โปรแกรม 

 3. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลู 

หรือ 

 1. เปิดโหมดกลอ้งถ่ายบนโทรศพัท ์

 2. สแกน QR Code จะมีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดที่ขอ้ความ 

 3. จากนัน้กดไปที่ไฟลด์าวนโ์หลด เพื่อดขูอ้มลู 

ส าหรับระบบ Android 

 1. คน้หาโปรแกรม โดยเลือก QR Code Reader for Android 

 2. ติดตัง้โปรแกรม 

 3. เมื่อเปิดโปรแกรมจะมีเมนโูปรแกรมทัง้หมด 4 รายการ ดว้ยกนัใหเ้ลือก Scan Barcode 

 4. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลู 

หมายเหตุ กรณีที่ไม่ตอ้งการดาวนโ์หลดแอปพลิเคชั่น สามารถสแกน QR Code จากแอพปลิเคชั่นอื่น เช่น Line และ 

Facebook เป็นตน้ 
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