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สารจากประธานกรรมการ 
 

การมุ่งสรา้งความมัน่คงโดยการสรา้งรากฐานทางธุรกจิ เพื่อก่อประโยชน์และสรา้งรายได้ระยะยาวใหก้บับรษิทั
เป็นวสิยัทศัน์ซึ่งบรษิทัไดพ้ยายามขยายช่องทางในการด าเนินธุรกจิที่เป็นจุดเด่นของแหล่งทรพัยากรและการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย โดยค านึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นหลกั ช่วงปี 2563 ทีผ่่านมา เป็นปีแห่งความ
ทา้ทายต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างยิง่ ท่ามกลางเศรษฐกจิทีผ่นัผวนและผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์
การระบาดของโรคตดิเชือ้โคโรน่าไวรสัสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทีเ่กดิขึน้ทัว่โลกนับตัง้เเต่เดอืนมกราคม ปี 2563 
ท าใหร้ฐับาลทัง้ในประเทศและต่างประเทศออกใชม้าตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมไม่ใหโ้รค COVID-19 แพร่กระจายเเละลด
จ านวนผูต้ดิเชื้อรายใหม่ ซึ่งส่งผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิชลอตวัและหยุดชะงกับ้างในบางธุรกจิ รวมทัง้ส่งผลกระทบต่อ
บรษิทัเช่นเดยีวกนั เนื่องจากประชาชนไม่สามารถด าเนินชวีติไดต้ามปกต ิซึ่งถอืว่าเป็นวกิฤตการณ์และความทา้ทายครัง้
ใหญ่หลวงทีธุ่รกจิในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ตอ้งเผชญิในช่วงทีผ่่านมา 

             
           เน่ืองจาก โครงการทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในสดัส่วนทีเ่กนิกว่า 50%  ซึง่เรยีกไดว้่าเป็นรายไดห้ลกัของบรษิทันัน้ 
ไดแ้ก่ 1) บรษิทั เอชเอน็ซ ีเพาเวอร์ จ ากดั (HNC) มสีดัส่วนการลงทุน 60% ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการผลติและจ าหน่าย
น ้ามนัปาลม์ น ้ามนัในเมลด็ปาลม์ อาหารสตัว ์ ปุ๋ ยอนิทรยี ์ และพลงังานทดแทน ซึง่อาจจะไดร้บัผลกระทบตามความ
ตอ้งการของตลาดทีป่รมิาณการผลติทีส่งูแตป่รมิาณความตอ้งการของตลาดทีค่งทีห่รอืลดลง โดย HNC มบีรษิทัลูก คอื 
(1.1.) บรษิทั เอชเอน็ซ ีกรนี เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั (HNC GE) มสีดัส่วนการลงทุน 100% (1.2) บรษิทั รชิฟิลด ์ออยส ์จ ากดั 
(RFO) มสีดัส่วนการลงทุน 100%  2) บรษิทั เดอะ มาเจสตคิ ครกี คนัทรคีลบั จ ากดั (MJC) มสีดัส่วนการลงทุน 80% 
ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัสนามกอลฟ์ ซึง่ COVID-19 สรา้งผลกระทบเป็นวงกวา้งต่อธุรกจิการท่องเทีย่วและสนามกอลฟ์ ซึง่
บรษิทัมุง่เน้นการตลาดทีช่าวต่างชาตเิขา้มาเทีย่วเมอืงไทยเเละการท่องเทีย่วภายในประเทศ 3) บรษิทั เดอะ มาสเตอร ์
เรยีลเอสเตท จ ากดั (MASTER) ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการซื้อหรอืการขายอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นของตนเองทีไ่มใ่ช่เพื่อ
เป็นทีพ่กัอาศยั มสีดัส่วนการลงทุน 100% 4) บรษิทั อรยิา เอสเตท จ ากดั (ARIYA) ซึง่เป็นธุรกจิโรงแรมทีบ่รษิทัก าลงัอยู่
ระหว่างการพฒันาธุรกจิร่วมกบัผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรมทีม่กีารบรหิารภายใตช้ื่อทางการคา้ทีไ่ดร้บัการยอมรบั (Chained-
Brand Hotel) มสีดัส่วนการลงทุน100% ซึง่เขา้ลงทุนในไตรมาส 4/2563 ซึง่ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละธุรกจิโรงแรม
ดงักล่าว คงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสรา้งมลูค่าทางธุรกจิในรปูแบบของผลตอบแทนระยะยาว 

 
สุดทา้ยนี้ในนามของคณะกรรมการบรษิทั   ผมขอขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้  ลูกคา้  คู่คา้ธุรกจิ สถาบนัการเงนิ  และ

มอีุปการคุณทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจและสนับสนุนธุรกจิของกลุ่มบรษิทัดว้ยดมีาโดยตลอด ขอขอบคุณผูบ้รหิารและ
พนักงานทุกท่านทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถร่วมมอืร่วมใจเพื่อผลกัดนัองคก์รใหป้ระสบความส าเรจ็ ขอใหทุ้ก
ท่านเชื่อมัน่ว่า คณะกรรมการบรษิทัจะปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบอย่างเตม็ความสามารถ ค านึงถงึประโยชน์ของผู้
มส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย เพื่อใหอ้งคก์รเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนืตอ่ไป 
 

 
 
 
  
 (นายพพิทัธ ์ ชนะสงคราม) 
      ประธานกรรมการ 



บริษัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

MAX Metal Corporation Public Company Limited 

 

รายงานประจ าปี 2563     หน้า 2 
 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรยีน คณะกรรมการบรษิทั แมกซ์ เมทลั คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นภาพรวม ครอบคลุมตามขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั เป็นไปตามกฎบตัรและสอดคล้องตามประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่องคุณสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ  .ศ .  2551 ลงวนัที่ 9 มถิุนายน 2551 
โดยในปี 2563คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 

1. นายพพิทัธ ์          ชนะสงคราม          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  นางสาวเยาวโรจน์   กลิน่บุญ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายศริตัน์            รตันไพฑรูย ์ กรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมรวม 6 ครัง้ โดยมผีู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และ
ผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชุมในวาระการประชุมทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ย ผลการปฏบิตังิานและการด าเนินการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีส่ าคญัสรุปไดด้งันี้ 

1. การสอบทานงบการเงิน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานรายงานทางการเงนิรายไตรมาสและรายปี 2563 ร่วมกบัผูบ้รหิาร
และผู้สอบบญัช ีเพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงนิของบรษิัทไดจ้ดัท าขึ้นอย่างถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ ครบถว้น และเชื่อถอืได ้พรอ้มทัง้ใหข้อ้สงัเกต 
ตดิตาม และรบัทราบแนวทางแกไ้ขปัญหาใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทั 

2. การก ากบัดแูลและการพฒันาระบบการควบคมุภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดต้ดิตาม และก ากบัใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเกี่ยวกบัระบบควบคุมภายใน ความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การบรหิารความเสี่ยงของบรษิัท เพื่อให้ระบบการปฏิบตัิงานด าเนินไปใน
แนวทางทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัโครงสรา้งองค์กร แผนงาน การตดิตามและประเมนิผล
การปฏิบตัติามแผนงาน รวมถึง ติดตามใหม้กีารแก้ไขและรายงานผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยม ีบรษิัท เจพ ี
ทพิ ออดทิ จ ากดั ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพยีงพอ การ
ปฏบิตังิานทีด่ถีอืปฏบิตัติามกฎบตัรการตรวจสอบภายใน สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏบิตัเิป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3. การปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทโดยไดป้ระชุมร่วมกบัผู้บรหิาร ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และ
ผูส้อบบญัช ีเพื่อสอบทานการเปิดเผยขอ้มลู และการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบทางการทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้งและการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละมจีรยิธรรมธุรกจิอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธผิล 

4. รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันรวมทัง้รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทัเหน็ว่าการท ารายการดงักล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มเีงือ่นไขต่าง ๆ ตามปกตขิองธุรกจิ ซึง่
ไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกตอ้งครบถว้นและเพยีงพอ 
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5. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีปี 2564 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีโดยพจิารณาจากคุณสมบตัิของผู้สอบบญัช ีคุณภาพ
มาตรฐานการท างานของทมีงาน ความเชีย่วชาญ และความเป็นอสิระในการปฏิบตังิาน เมื่อไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบ
ปรมิาณงานกบัอตัราค่าสอบบญัชแีล้ว เหน็สมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ จาก บรษิทั ซี ดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พ ี
จ ากดั โดยมรีายชื่อผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายชื่อดงัต่อไปนี้ 

1. นางสาววรรญา พุทธเสถยีร              ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน  4387  หรอื  
2. นางสาววราภรณ์ อนิทรประสทิธิ ์       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7881 หรอื  
3. นางสาวชลทชิา เลศิวไิล                  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 12258 หรอื  
4. นางสาววราภรณ์  พนัธภ์กัดนุีพงษ์      ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 12261 หรอื  
5. นางสาวรชันก เจนสุวรรณ                  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 13765  

เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิปี  2564  ของบรษิทัฯ   ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าว
ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ใหบ้รษิทั ซ ีดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พ ีจ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของส านักงานท า
หน้าที่ตรวจสอบบญัชแีละแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัทฯ  แทนผู้สอบบญัชดีงักล่าวได้  เนื่องจากมผีลการ
ด าเนินงานการตรวจสอบอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจมาโดยตลอด และผูส้อบบญัชดีงักล่าวมคีุณสมบตัถิูกต้องตามประกาศ
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมอีตัราค่าสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยจ านวนรวม  2,800,000 บาท 
ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีจ่ะช าระตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
ก่อนน าเสนอเพื่อขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีต่อไป 

6. การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังาน 

      คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิการปฏิบตังิานของตนเอง เกี่ยวกบัองค์ประกอบ และคุณสมบตัิ รวมถึงการ
ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ รวมถึงได้ทบทวนกฎบตัรเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้แน่ใจว่ากฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และเห็นว่าในปี 2563 
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไปตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีค่รบถว้นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และมี
ความเหน็ว่าในปี 2563 ทีผ่่านมาบรษิทัมกีารจดัท ารายงานทางการเงนิและเปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ รวมทัง้ ขอ้มลูในกรณีที่
เกิดรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพยีงพอเป็นไป
ตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั และมกีารบรหิารความเสีย่งในระดบัทีย่อมรบัได ้มกีารควบคุมภายในทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิตลอดจน
มรีะบบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
 
 
   ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บรษิทั แมกซ์ เมทลั คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

         

         

  (นายพพิทัธ ์  ชนะสงคราม) 
                                                                                               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

วิสยัทศัน์ 
เป็นผูน้ ำทำงดำ้นกำรลงทุน พฒันำอย่ำงไม่หยุดยัง้ สรำ้งกำรเตบิโตใหแ้ก่ธุรกจิอย่ำงยัง่ยื่น  

พนัธกิจ  
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) จะด ำเนินกำรบริหำรธุรกิจของบรษิัทด้วยกำรยึดมัน่ตำมหลัก         
ธรรมำภบิำล และควำมรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

เป้าหมายของบริษทั 
บรษิทั แมกซ์ เมทลั คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ไดก้ ำหนดกลยุทธใ์นกำรด ำเนินกำรดงันี้ 

1. บรษิทัมคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะเพิม่บรกิำรและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งใหม้คีวำมหลำกหลำยเพื่อสนองควำมตอ้งกำรของ    

ลูกคำ้ใหม้ำกทีสุ่ด 

2. บรษิทัมคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินกำรจดัหำธุรกจิอื่นๆ เพื่อสรำ้งรำยไดแ้ละประโยชน์สงูสุดใหก้บับรษิทัและผูม้ส่ีวน

ไดเ้สยีของบรษิทั 

ความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) เดิมชื่อ บริษัท อะโกร อินดัสเตรียล แมชชีนเนอรี่ จ ำกัด 

(มหำชน) ชื่อเดมิเมื่อครัง้จดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่30 สงิหำคม 2534 ชื่อ บรษิทั ไทยเอนจนิ เมนูแฟ็คเจอริง่ จ ำกัด บรษิทั

แปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชน เมื่อวนัที ่22 พฤษภำคม 2538 และเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใน

ปี 2539 โดยหุ้นสำมัญของบริษัทเริ่มท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 9 

กุมภำพันธ์ 2539 เดิมบริษัทด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องยนต์ดีเซลขนำดเล็ก ชิ้นส่วนหลักที่ ใช้ประกอบ

เครื่องยนต์ รวมทัง้อะไหล่ทีใ่ชใ้นอุตสำหกรรมเครื่องจกัรกลกำรเกษตร รวมถงึจ ำหน่ำยรถแทรกเตอรท์ี่ใชใ้นกำรเกษตร 

และในปี 2553 ได้บรษิทัหยุดด ำเนินธุรกิจในส่วนเครื่องจกัรกลกำรเกษตร และยกเลกิกำรด ำเนินกำรในบรษิทั เอแมค 

พลสั จ ำกดั ทีเ่ดมิจะจดัตัง้ขึน้เป็นบรษิทัย่อยเพื่อรองรบัธุรกรรมกำรคำ้เครื่องจกัรกลกำรเกษตร และทีป่ระชุมสำมญัผูถ้ือ

หุ้นประจ ำปี 2553 ได้อนุมตัิให้เปลี่ยนชื่อและตรำประทบัของบริษัท เป็น บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด 

(มหำชน) โดยมชีื่อภำษำองักฤษว่ำ MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED และเปลี่ยนชื่อ

ย่อที่ใช้ในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิัทจำก AMAC เป็น MAX รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบรษิัทเพื่อ

รองรบักำรด ำเนินธุรกจิเหลก็ของบรษิทัและแก้ไขสดัส่วนกำรถอืครองหุน้ของคนต่ำงดำ้วจำก ไม่เกนิ 30% เป็นไม่เกิน 

49%   

เหตุการณ์ส าคญัในปี  2563 

กุมภำพนัธ์         เมื่อวนัที่ 3 กุมภำพนัธ์ 2563 นำงสำวอ้อยทพิย์ ชลธชิำนันทน์ ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง “กรรมกำร 

อสิระและกรรมกำรตรวจสอบ” 
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มนีำคม              เมื่อวนัที ่6 มนีำคม 2563 พลตรบีุญชยั เกษตรตระกำร ไดล้ำออกจำกต ำแหน่ง “กรรมกำรอสิระ และ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ”  

ที่ประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตัง้นำยศิรตัน์      
รตันไพฑูรย์ เข้ำด ำรงต ำแหน่ง “กรรมกำรบรษิัท กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ”  แทน     
พลตรีบุญชัย  เกษตรตระกำร และอนุมตัิแต่งตัง้นำยพิพัทธ์ ชนะสงครำม จำกเดิมด ำรงต ำแหน่ง 
“กรรมกำรบรษิทั” ใหด้ ำรงต ำแหน่ง  “ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ” 

เมษำยน            เมื่อวนัที ่ 30 มนีำคม 2563 นำยโชตวิชิญ์  งำมสุวรรณ์ ไดล้ำออกจำกต ำแหน่ง “กรรมกำร” 

  ทีป่ระชมุคณะกรรรมกำรบรษิทั  ครัง้ที ่ 4/2563 เมื่อวนัที ่1 เมษำยน 2563  มมีตแิต่งตัง้นำยสุจติร  
จนัทรส์ว่ำง เป็น “กรรมกำรใหม่” แทนนำยโชตวิชิญ์  งำมสุวรรณ์   

  ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2563 มีมติแต่งตัง้        
นำยพพิทัธ ์ชนะสงครำม เป็น “ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ”  

พฤษภำคม  ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่5/2563 เมื่อวนัที ่7 พฤษภำคม 2563  มมีตอินุมตัแิละเหน็ชอบ

ใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัใิหบ้รษิทัเขำ้ลงทุนในหุน้สำมญัของบรษิทั เดอะ มำสเตอร์ 

เรยีลเอสเตท จ ำกดั และบรษิทั อรยิำ เอสเตท จ ำกดั ซึง่ประกอบธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์ โดยมกีำร

ลงทุนในทีด่นิและโรงแรมในจงัหวดัระยอง ซึง่จ ำนวนหุน้ของบรษิทั เดอะ มำสเตอร ์ เรยีลเอสเตท 

จ ำกดั จ ำนวน 390,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ มลูค่ำทีต่รำ

ไวหุ้น้ละ 100  บำท ในรำคำหุน้ละ 2,149 บำท เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 838.11 ลำ้นบำท และ

จ ำนวนหุน้ของ บรษิทั อรยิำ เอสเตท จ ำกดั จ ำนวน 10,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของ

ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100  บำท ในรำคำหุน้ละ 20,000 บำท เป็นจ ำนวนเงนิ

รวมทัง้สิน้ 200 ลำ้นบำท 

มถิุนำยน    เมื่อวนัที่ 23 มิถุนำยน 2563 บริษัทได้ด ำเนินกำรลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนตำมมติที่ประชุม

สำมัญผู้ ถือหุ้ น  ประจ ำปี  2563 จำกทุนจดทะเบียน เดิม  99,555,048,070 บำท ลดลงเป็น 

29,850,292,824 บำท โดยตดัหุน้ทีไ่ม่ไดจ้ ำหน่ำย จ ำนวน 69,704,755,246 หุน้ มลูค่ำหุน้ทีต่รำไว ้1 

บำท โดยยกเลกิหุ้นที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตำมสดัส่วนจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ 

(Rights Offering) ตำมที่ได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ของบรษิัทฯ เมื่อ

วนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2560 จ ำนวน 69,704,755,246 หุน้ และบรษิทัไดด้ ำเนินกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน

จำกเดิมจ ำนวน 29,850,292,824 บำท เป็น 85,819,591,869 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุน

ใหม่จ ำนวน 55,969,299,045 หุน้ มูลค่ำหุ้นทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท กบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้เป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้  

กำรเพิม่ทุนดงักล่ำว เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดมิตำมสดัส่วน โดยเสนอขำยในอตัรำส่วน 8 หุ้น

เดมิต่อ 15 หุน้ใหม่ ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.01 บำท ทัง้นี้ มูลค่ำที่เสนอขำยหุน้ขำ้งต้น มมีูลค่ำที่

ต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้  เนื่องจำก บรษิัทฯ มผีลขำดทุนสะสมปรำกฏตำมงบกำรเงนิของบรษิัทฯ 

ไตรมำสที ่1/2563 สิน้สุด  
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สิงหำคม           ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 7/2563 เมื่อวนัที่ 11 สิงหำคม 2563 มีมติแต่งตัง้ นำงสำว

เยำวโรจน์ กลิน่บุญ เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง “กรรมกำร กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ”  

   เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2563 บริษัทด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกเดิม 

29,850,292,824 บำท เป็น 85,669,331,289 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ต่อกรมพฒันำ

ธุรกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรใช้สทิธจิองซื้อหุ้นสำมญั

เพิ่มทุนของบรษิัทที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right 

Offering)  

กนัยำยน          เมื่อวนัที ่ 8 กนัยำยน 2563  มกีำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งผูถ้อืหุน้รำยใหญภ่ำยหลงักำรเพิม่ทุนตำม
สดัส่วนกำรถอืหุน้ (Right Offering) ของบรษิทัฯ มดีงันี้ 

              

กลุ่ม/รายช่ือผู้ถือหุ้น 

จ านวนหุ้น ณ วนัปิดสมุด

ทะเบียนล่าสุด เมือ่วนัท่ี 29 

มิถนุายน 2563 

 

กลุ่ม/รายช่ือผู้ถือหุ้น 

จ านวนหุ้น ณ  

วนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 

จ านวน (หุ้น) ร้อยละ จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 

1.   นำยสมชำย อโณทยัยนืยง 

2.   นำยจ ำนงค ์พุทธมิำ 

1,600,000,000 

1,434,373,200 

5.36 

4.81 

1.   กลุ่ม เศษธะพานิช 

    นำงพรรณทพิำ เศษธะพำนชิ 

 

13,000,500,000 

 

15.18 

3.   Mr.Joseph Lee Boon Leng 1,413,788,250 4.74     นำยสุเมธ เศษธะพำนิช 7,600,500,000 8.87 

4.   กลุ่ม พิพฒัน์วิไลกลุ 

  นำงอรพนิ พพิฒัน์วไิลกุล 

  นำยพสิษิฎ์ พพิฒัน์วไิลกุล 

             รวม 

 

1,273,202,300 

100,000,000 

1,373,202,300 

 

4.27 

0.33 

4.60 

    นำงสำวศุภลกัษณ์ เศษธะพำนิช 

                รวม 

2.  นำยคุณำนนท ์ทวพีริยิะ 

3.  นำยสุภวฒัก ์ขยนัยิง่ 

4,500,000 

20,605,500,000 

11,300,400,000 

10,521,350,000 

0.01 

24.06 

13.19 

12.28 

5. UOB KAY HIAN PRIVATE 

LIMITED 

 

839,877,323 

 

2.81 

4.  นำยปิยะวฒัน์ มงักรพำณชิย์ 

5.  นำยตุลำ เทพประสทิธพิงศ์ 

7,703,200,000 

3,984,600,000 

8.99 

4.65 

6.   นำยปกรณ์ ธรีธ ำรง 733,781,400 2.46 6.  นำยสมชำย อโณทยัยนืยง 1,600,000,000 1.87 

7. นำยสมยศ วงษ์ทองสำล ี 684,000,000 2.29 7.  นำยจ ำนงค ์พุทธมิำ 1,434,373,200 1.67 

8. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 644,017,465 2.16 8.  Mr. Joseph Lee Boon Leng 1,413,788,250 1.65 

9.   Miss Chin Judiana S P 

10. กลุ่ม อาชวกลุเทพ 

     นำยเอีย่ม อำชวกุลเทพ 

     นำยนพรตัน์ อำชวกุลเทพ 

     นำยนพพร อำชวกุลเทพ 

              รวม 

อื่น ๆ  

              รวม 

642,656,900 

 

335,363,306 

3,660,000 

3,500,000 

341,523,306 

20,143,072,680 

29,850,292,824 

2.15 

 

1.12 

0.01 

0.01 

1.14 

67.48 

100.00 

9.  กลุม่ พิพฒัน์วิไลกลุ 

    นำงอรพนิ พพิฒัน์วไิลกุล 

    นำยพสิษิฎ์ พพิฒัน์วไิลกุล 

             รวม 

10.UOB KAY HIAN PRIVATE  

 LIMITED  

อื่น ๆ  

             รวม 

 

1,273,202,300 

100,000,000 

1,373,202,300 

 

839,877,323      

24,893,040,216  

85,669,331,289 

 

1.49 

0.11 

1.60    

 

0.98 

   29.06 

100.00 
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พฤศจกิำยน       เมื่อวนัที่  2  พฤศจิกำยน  2563  บรษิัทฯ ได้แต่งตัง้ นำยชำตร ี ชื่นสุขสินทรพัย์  ด ำรงต ำแหน่ง  

“ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยปฏบิตักิำร”   

  เมื่อวนัที่  9  พฤศจกิำยน  2563  นำยธนุ สุขบ ำเพิง ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง “กรรมกำรบรษิัทและ 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม”    

 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่9/2563 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิำยน 2563 มมีตอินุมตัแิต่งตัง้  ดร.
ฉัตรชัย ธนำฤดี เข้ำด ำรงต ำแหน่ง “กรรมกำรบริษัท” แทน นำยธนุ สุขบ ำเพิง และเปลี่ยนแปลง
อ ำนำจกรรมกำรจำกเดิม “นำยกุศล สังขนันท์ หรือ นำยธนุ สุขบ ำเพิง หรือ นำยชำตรี ชื่นสุข
สินทรพัย์ กรรมกำรสองในสำมคนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของบริษัท”  เป็น     
“นำยกุศล สงัขนันท์ หรอื นำยชำตร ีชื่นสุขสนิทรพัย์ หรอื นำยสุจติร จนัทร์สว่ำง กรรมกำรสองใน
สำมคนลงลำยมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั” 

ธนัวำคม  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 11/2563 เมื่อวนัที่ 21 ธนัวำคม 2563 ได้มีมติรบัทรำบกำร

ลำออกของนำยกุศล สงัขนันท ์จำกต ำแหน่ง “ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร” และแต่งตัง้นำยชำตร ีชื่นสุข

สนิทรพัย์ เป็น “รกัษำกำรประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร” อย่ำงไรก็ตำม นำยกุศล สงัขนันท์ ยงัคงด ำรง

ต ำแหน่ง “กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และรองประธำนกรรมกำรบรษิทั” ต่อไป 
 

เหตุการณ์ส าคญัในปี 2564 
 

กุมภำพนัธ ์ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ 2564 ไดม้มีติอนุมตัิขำยเงนิ

ลงทุนในบรษิัท อีเทอร์นิตี้ พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) และอนุมตัิกำรลงนำมในสญัญำซื้อขำยหุ้น 

ทัง้หมด จ ำนวน 153,550,000 หุน้ รำคำขำยหุน้ละ 3.69 บำทต่อหุน้ คดิเป็น 566,599,500 บำท หลงั

หกัเงนิมดัจ ำ จ ำนวน 150,000,000 บำท คงเหลอืสุทธทิี่ต้องช ำระคนืบรษิัท จ ำนวน 416,599,500 

บำท  

มนีำคม  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติกำร

เปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ส ำนักงำนใหญ่ของบรษิทั  

เดิม   เลขที่ 1077/4-6 อำคำรไซมิสรำชครู ชัน้ 2 ถนนพหลโยธนิ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 

กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-357-1377-80 

ใหม่   เลขที ่90 อำคำรซดีบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์หอ้งเลขที ่บ ี2202 ชัน้ที ่22 ถนนรชัดำภเิษก แขวงหว้ย

ขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-168-3018-9   

ทัง้นี้มผีลตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน 2564 เป็นตน้ไป 

 เมื่อวนัที่ 2 มนีำคม 2564 ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมำย SP กบัหลกัทรพัย์ของ

บรษิทัฯ ดว้ยเหตุไม่สำมำรถส่งงบกำรเงนิสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

เมษำยน  เมื่อวนัที่ 2 เมษำยน 2564 บรษิัท ได้ชี้แจงควำมคบืหน้ำที่ไม่สำมำรถจดัท ำงบกำรเงนิรวมส ำหรบั

รอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม  2563 ได ้เนื่องจำก บรษิทั เอชเอน็ซ ีเพำเวอร์ จ ำกดั (“HNC”) 
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(ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสดัส่วนร้อยละ 60 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของ HNC) ยงั

จดัท ำงบกำรเงนิของ HNC ไม่แล้วเสรจ็ และอยู่ระหว่ำงกำรจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อกำรตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  

สงิหำคม     เมื่อวนัที ่ 18 สงิหำคม 2564 นำยศริตัน์  รตันไพฑรูย ์ไดล้ำออกจำกต ำแหน่ง “กรรมกำร  กรรมกำร

อสิระและกรรมกำรตรวจสอบ” 

  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 30 สิงหำคม 2564 มีมติแต่งตัง้ นำงสำว        

สุรวงศ ์วรรณปักษ์ เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง “กรรมกำร กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ” 

  เมื่อวันที่  31 สิงหำคม 2564 นำงสำวเยำวโรจน์ กลิ่นบุญ ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง “กรรมกำร  

กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ” 

ตุลำคม            ที่ประชุมคณะกรรรมกำรบริษัท  ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2564  มีมติแต่งตัง้นำย             

ชำญณรงค์ เชียงทองเป็น “กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ ” แทนนำงสำว

เยำวโรจน์ กลิน่บุญ 

โครงสรา้งการถือหุ้นของบริษทั และบริษทัย่อย 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัมบีรษิทัย่อยจ ำนวน 4 บรษิทั บรษิทัย่อยทำงอ้อม 2 บรษิทั และบรษิทัอื่น 2 

บรษิทั ซึง่มรีำยละเอยีดดงันี้ 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ อตัราร้อยละการ
ลงทุน 

จดัตัง้ขึ้นใน
ประเทศ 

1. บรษิทั อรยิำ เอสเตท จ ำกดั 
(“ARIYA”) 

ประกอบธุรกิจ โรงแรม   ภำยใต้ชื่ อ 
โรงแรมวสิดอม โฮเทล (Wisdom Hotel) 

100 ไทย 

2. บริษัท  เดอะ มำสเตอร์  เรียล
เอสเตท จ ำกดั (“MASTER”) 

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในโครงกำร
รปูแบบต่ำงๆ 

100 ไทย 

3. บรษิทั เดอะ มำเจสตคิ ครกี   
คนัทรคีลบั จ ำกดั (“MJC”) 

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสนำมกอล์ฟ 
ภตัตำคำร และบรกิำรโรงแรม 

80 ไทย 

4. บรษิัท เอชเอ็นซี เพำเวอร์ จ ำกัด 
(“HNC”) 

 

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ ำมันปำล์ม น ้ ำมันในเมล็ด
ปำล์ม  อำหำรสัตว์ ปุ๋ ยอินทรีย์  และ
พลงังำนทดแทน 

60 ไทย 

5. บรษิทั รชิฟิลด ์ออยล ์จ ำกดั  
(“RFO”) 

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ำมนัปำลม์ดบิ 

ถอืหุน้ทำงออ้มผ่ำน 
HNC ในสดัส่วน
รอ้ยละ 100 

 

ไทย 

6. บรษิัท เอชเอ็นซี กรนี เอนเนอร์จ ี
จ ำกดั 
(“HNC GE”) 

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำและพลงังำนทดแทน 

ถอืหุน้ทำงออ้มผ่ำน 
HNC ในสดัส่วน
รอ้ยละ 100 

 

ไทย 
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ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ อตัราร้อยละการ
ลงทุน 

จดัตัง้ขึ้นใน
ประเทศ 

7. บริษัท รำชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล 
เอนเนอจี ้จ ำกดั (“R-EEP”) 

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตไฟฟ้ำจำก
เชือ้เพลงิขยะ 

10 ไทย 

8. บรษิัท อีสเทอร์น พำวเวอร์ กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) (“EP”) 

ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 

6.40 ไทย 

 
 

             โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ดงันี้ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
         
        

(60%)                               606666666 

 
 
 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ:  * มชีื่อเดมิว่ำ  “บรษิทั อสีเทอรน์ พำวเวอร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)” (EP)  

 

  

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย 

บจก. อริยา 
เอสเตท  
(ARIYA)  

บจก. ราชบุรี  
อีอีพ ี รีนิวเอเบ้ิล

เอนเนอจี้    
(R-EEP)  

บจก. เอชเอน็ซี 
เพาเวอร ์             
(HNC)  

บมจ. อีเทอรนิ์ต้ี  
พาวเวอร ์           
(ETP) * 

บจก. เอชเอน็ซี 
กรีน เอน็เนอรจ์ี 

(HNC GE) 

บจก. ริชฟิลด ์
ออยส ์(RFO) 

 

  

บริษทั แมกซ์  เมทลั คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (MAX) 

100% 60% 10% 6.40% 

100% 100% 

บจก. เดอะ  
มาเจสติค ครีก  
 คนัทรีคลบั   

(MJC)  

บจก. เดอะ  
มาสเตอร ์

 เรียลเอสเตท 
 (MASTER)  

100% 80% 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ภาพรวมและลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั แมกซ์ เมทลั คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  เป็นบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิดำ้นกำรลงทุนในบรษิทัอื่นทีม่ี

ศกัยภำพและมโีอกำสเตบิโต โดยกำรถอืหุน้ในธรุกจิอสงัหำรมิทรพัย ์ ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิสนำมกอลฟ์ ธุรกจิพลงังำน 

และธุรกจิเกษตร 

โครงสร้างรายได ้

โครงสร้างรายได ้

รำยไดห้ลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย คอื รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรสนำมกอลฟ์ รำยไดจ้ำกกำรผลติและจ ำหน่ำย

น ้ำมนัปำลม์ และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโรงแรม โดยภำพรวมโครงสรำ้งรำยไดข้องกลุ่มบรษิทัแบ่งตำมประเภท

ผลติภณัฑ ์ ในรอบระยะเวลำ 3 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 – 2563 มรีำยละเอยีดดงันี้  

งบการเงินรวม 

 

2563 2562 2561 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

1. บรกิำรสนำมกอลฟ์ 32.19 2.27 44.84 2.97 48.98 4.65 

2. ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัปำลม์ 1,286.46 90.75 1,437.52 94.98 984.79 91.44 

2. พฒันำอสงัหำรมิทรพัยแ์ละ บรกิำร 

    โรงแรม 1.25 0.09 81.43 91.44 490.34 81.43 

รวมรำยไดห้ลกั 1,319.90 93.11 1,482.36 97.95 1,033.77 95.99 

3. รำยไดอ้ื่น ๆ 97.68 6.89 31.07 2.05 43.20 4.01 

รวมรำยได ้ 1,417.58 100 1,513.43 100 1,076.96 100 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจของแต่ละกลุ่มธรุกิจ ดงัน้ี 

ธรุกิจบริการสนามกอลฟ์ 

ในปี 2559 บรษิทัไดเ้ขำ้ลงทุนโดยกำรเขำ้ถอืหุน้ในบรษิทั เดอะมำเจสตคิ ครกี คนัทรคีลบั จ ำกดั (“MJC”) ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 80 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้ ซึง่เป็นผูป้ระกอบธุรกจิเกีย่วกบับรกิำรสนำมกอลฟ์ ในนำมของ    

สนำมกอลฟ์มำเจสตคิ ครกี เป็นสนำมกอลฟ์ 27 หลุม ตลอดจนใหบ้รกิำรสิง่อ ำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ อำท ิ           

กำรใหบ้รกิำรรถกอลฟ์ กำรใหบ้รกิำรในส่วนของอำคำรสโมสร ซึง่ประกอบไปดว้ยภตัตำคำร หอ้งลอ้กเกอร ์ รำ้นขำย

อุปกรณ์กอลฟ์ และบรกิำรจดัหำเดก็แบกถุงกอลฟ์ (แคดดี)้ ใหแ้ก่ นักกอลฟ์ โดยเปิดใหบ้รกิำรทกุวนัตัง้แต่เวลำประมำณ 

06.00 - 18.00 น. (ปรบัเปลีย่นเวลำไดต้ำมสภำพดนิฟ้ำอำกำศของแต่ละฤดกูำล) โดยมนีโยบำยมุง่เน้นคุณภำพของ

สนำมกอลฟ์ใหอ้ยูใ่นมำตรฐำนสำกลทัง้ในดำ้นควำมสมบูรณ์สวยงำมและงำนดำ้นบรกิำรทีจ่ะรกัษำภำพพจน์ควำมเป็น

สนำมกอลฟ์ระดบัมำตรฐำน และเน้นกำรใหบ้รกิำรสมำชกิ แขกสมำชกิและครอบครวัของสมำชกิและแขกทัว่ไป ซึง่ส่วน
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ใหญ่เป็นชำวต่ำงชำตจิำกยโุรปและสแกนดเินเวยี และเพื่อเสรมิกจิกำรดำ้นบรกิำร  MJC ยงัมโีรงแรมขนำดเลก็

ใหบ้รกิำร แบ่งเป็นหอ้งสทูจ ำนวน 4 หอ้ง และหอ้งพกัธรรมดำจ ำนวน 40 หอ้ง 

1. ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ  

 กำรใหบ้รกิำรสนำมกอลฟ์แยกตำมกลุ่มโครงสรำ้งรำยไดท้ีส่มัพนัธก์บักำรประกอบธุรกจิดำ้นสนำมกอลฟ์ซึง่

โดยทัว่ไปจะไดร้บัผลกระทบจำกสภำพดนิฟ้ำอำกำศ เศรษฐกจิและกำรเมอืงในประเทศ จะมำกน้อยเพยีงใดขึน้อยู่กบั

ท ำเลทีต่ัง้และลกัษณะกลุ่มลูกคำ้ ส ำหรบัสนำมกอลฟ์มำเจสตคิ ครกี ปัจจยัดงักล่ำวเป็นสำเหตทุีจ่ะส่งผลกระทบต่อกำร

ใหบ้รกิำรดว้ยเช่นกนั ส่วนผลกระทบดำ้นสภำพดนิฟ้ำอำกำศนัน้จะไดร้บัอยู่บำ้งในช่วงฤดฝูนทีม่ฝีนตกชุกและต่อเนื่อง

เพรำะช่วงเวลำดงักล่ำวนักกอลฟ์ไม่สำมำรถออกรอบได ้ ส่งผลใหร้ำยรบัในกำรขำยกรนีฟีลดลงซึง่เป็นเรื่องทีไ่ม่อำจ

หลกีเลีย่งและป้องกนัได ้  

 กลุ่มลูกคำ้หลกัของสนำมเป็นกลุ่มลูกคำ้ชำวต่ำงชำต ิ ทัง้ทีม่ถีิน่พ ำนักในอ ำเภอหวัหนิแบบอยูถ่ำวรทัง้ปี และ

อยู่ประมำณ 6 เดอืน และนักทอ่งเทีย่วทีม่ำในชว่งเดอืนพฤศจกิำยน - กุมภำพนัธ ์ของทุกปี 

 ส ำหรบัโครงสรำ้งรำยไดส้นำมกอลฟ์ซึง่สมัพนัธก์นัประกอบไปดว้ย รำยไดค้่ำสนำมกอลฟ์ (กรนีฟี) รำยไดค้่ำ

สมำชกิแรกเขำ้และค่ำบ ำรงุสมำชกิ ค่ำเช่ำอปุกรณ์กฬีำ (รถกอลฟ์) รำยไดจ้ำกหอ้งอำหำรและซุม้น ้ำ และรำยไดจ้ำก

โรงแรม ส ำหรบัผลด ำเนินกำรในปี 2563 ทีผ่่ำนมำมดีงันี้  

1) รำยไดค้่ำกรนีฟี ขึน้อยู่กบัจ ำนวนนักกอลฟ์ทีม่ำใชบ้รกิำรซึง่จะผนัแปรตำมฤดกูำลโดยทัว่ไปธรุกจิดำ้น

สนำมกอลฟ์จะไดร้บัผลกระทบในช่วงฤดฝูน สนำมกอลฟ์มำเจสตคิ จะมนีักกอลฟ์เขำ้มำใชบ้รกิำรมำก

ในช่วงเดอืนพฤศจกิำยน - เดอืนกมุภำพนัธ ์ ของแต่ละปี นักกอลฟ์ทีเ่ขำ้มำใชบ้รกิำรทีส่นำมส่วนใหญ่

ประกอบดว้ย  

1.1 กลุ่มสมำชกิชำวต่ำงชำต ิซึง่จะมำพ ำนกัทีห่วัหนิ  

1.2 กลุ่มชำวต่ำงชำตทิีไ่ม่ไดเ้ป็นสมำชกิ ส่วนใหญ่จำกประเทศในยโุรป  

1.3 กลุ่มลูกคำ้จำกเอเย่นเกำหล ี 

  และเพื่อเป็นกำรส่งเสรมิกำรขำยกบักลุ่มลูกคำ้อื่นๆ  MJC ไดเ้ขำ้ร่วมกจิกรรมชะอ ำ-หวัหนิ Golf 

Festival ร่วมกบัสนำมกอลฟ์ในอ ำเภอชะอ ำ และอ ำเภอหวัหนิ เป็นประจ ำในช่วงระหว่ำงเดอืนสงิหำคม - กนัยำยน และ 

MJC ยงัไดจ้ดัรำยกำรส่งเสรมิกำรขำยอื่นควบคู่ไปกบักจิกรรมดงักล่ำว เช่น จดัท ำแพคเกจ ตกีอลฟ์บวกหอ้งพกั รำคำ

พเิศษ เป็นตน้ 

ในปี 2561 MJC ไดจ้ดัแคมเปญ ครบรอบ 25 ปี เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิกำรขำย  MJC ไดท้ ำโปรโมชัน่และ

กจิกรรมต่ำงๆ  เช่น กจิกรรม Anniversary Hold in One Challenge กจิกรรม Anniversary Chip, Putt and Longest 

Drive Championship ใหน้กักอลฟ์สมคัรเขำ้รว่มกจิกรรมตลอดปี 2561 เพื่อชงิถว้ยรำงวลั และของรำงวลัทีร่ะลกึ  

 ในปี 2562 MJC มกีำรจดัโปรโมชัน่โดยใหส่้วนลดอำหำรและเครื่องดื่ม เช่น ไวน์ เบยีร ์ หรอืกำรจดัเซท็

อำหำรและเครื่องดื่ม และโฆษณำประชำสมัพนัธส์นำมกอลฟ์ในหนังสอืพมิพท์อ้งถิน่ Hua Hin Today ซึง่เป็น

หนังสอืพมิพภ์ำษำองักฤษอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ขำ้ถงึกลุม่ลูกคำ้ทีเ่ป็นชำวต่ำงชำต ิและ expat มำกขึน้  

2) รำยไดจ้ำกค่ำสมำชกิเขำ้ใหมแ่ละรำยไดค่้ำบ ำรุงสมำชกิ  MJC ไดม้กีำรเปิดขำยสมำชกิสนำมกอลฟ์แบบ

รำย 1 ปี รำย 3 ปี และรำย 5 ปี โดยมุง่ไปทีก่ลุ่มชำวต่ำงชำตทิีม่ถีิน่พ ำนักในอ ำเภอหวัหนิ โดยสมำชกิ
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ตอ้งเสยีค่ำสมคัรสมำชกิทัง้จ ำนวน และตอ้งช ำระค่ำบ ำรุงรำยปีก่อน โดยเรยีกเกบ็ครำวละ 1 ปีล่วงหน้ำ

สมำชกิกลุ่มนี้จะไดร้บัสทิธพิเิศษในกำรมำใชบ้รกิำรทีส่นำมกอลฟ์ เช่น กรนีฟีรำคำพเิศษ ส่วนลด

ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ส่วนลดใหก้บัแขกของสมำชกิ เป็นตน้ 

3) รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำรถกอลฟ์ กำรใหบ้รกิำรรถกอลฟ์ซึง่ปัจจบุนันักกอลฟ์ส่วนใหญ่นิยมใชร้ถกอลฟ์

มำกกว่ำ 90 เปอรเ์ซน็ตข์องผูม้ำใชบ้รกิำรทัง้หมด  

4) รำยไดจ้ำกหอ้งอำหำรและซุม้น ้ำ ผูม้ำใชบ้รกิำรส่วนใหญ่จะเป็นนักกอลฟ์ และแขกของนักกอลฟ์ 

5) รำยไดจ้ำกโรงแรม ผูท้ีม่ำใชบ้รกิำรส่วนใหญ ่จะเป็นกลุ่มนักกอลฟ์เกำหลทีีม่ำตกีอลฟ์และพกัคำ้งคนืดว้ย 

โดยจะผ่ำนเอเย่นช่วงเดอืนธนัวำคม - มกรำคม ของทุกๆปี รวมถงึกลุ่มทีม่ำใชบ้รกิำรหอ้งพกัจดัสมัมนำ 

โดยไม่ไดต้กีอลฟ์ 

  โครงสรำ้งรำยไดข้องธุรกจิบรกิำรสนำมกอลฟ์ ในรอบระยะเวลำ 3 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 –      

 2563 มรีำยละเอยีดดงันี้  

ประเภทรายได ้ 2563 2562 2561 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

1. รำยไดค้่ำกรนีฟี 14.84 46.10 21.15 47.17 21.73 44.36 

1. รำยไดค้่ำสมำชกิ 2.74 8.51 3.31 7.38 3.34 6.82 

3. รำยไดใ้หเ้ช่ำอปุกรณ์กฬีำและ 
    รถกอลฟ์ 6.68 20.75 8.69 19.38 8.92 18.20 

4. รำยไดห้อ้งอำหำรและซุม้น ้ำ 5.92 18.39 8.83 19.69 10.79 22.04 

5. รำยไดจ้ำกโรงแรม 1.10 3.42 1.63 3.64 2.98 6.09 

6. รำยไดแ้คดดี ้ 0.91 2.83 1.23 2.74 1.22 2.49 

รวมรายได ้ 32.19 100 44.84 100 48.98 100 

    โดยทัว่ไป MJC มแีผนกำรตลำดเพื่อกระตุน้ยอดขำยในชว่ง low season อย่ำงสม ่ำเสมอ ไมว่่ำจะเป็น

กำรลดรำคำกรนีฟี กำรจดัแพคเกจตกีอลฟ์รวมค่ำหอ้งพกั หรอืออกรอบรวมอำหำรและเครื่องดืม่ และไดม้กีำรเขำ้ร่วม

กจิกรรมกบัสนำมกอลฟ์อื่น ๆ ในหวัหนิ ชะอ ำ รวมถงึกำรท่องเทีย่ว องคก์รทอ้งถิน่ เพื่อหำแนวทำงในกำรชกัชวน

นักท่องเทีย่วและนักกอลฟ์ชำวไทยใหม้ำใชบ้รกิำรเพิม่มำกขึน้  

2.  การตลาดและการแข่งขนั  

  ปี 2563 ไดป้ระสบปัญหำเกีย่วกบัโควดิ-19 ทีข่ยำยวงกวำ้งไปทัว่โลก เป็นผลใหภ้ำวะเศรษฐกจิยงัคงชะลอ

ตวัส่งผลต่อนักกอลฟ์ทีม่ำใชบ้รกิำรลดน้อยลง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 และท ำใหนั้กท่องเทีย่วและนักกอลฟ์ต่ำงชำติ

งดกำรเดนิทำงมำตกีอลฟ์ลดลงหรอืยกเลกิกำรเดนิทำงเช่น คนเกำหล ี รวมถงึกำรเขำ้มำของคู่แขง่ขนัซึง่เป็นสนำม

กอลฟ์เวยีดนำมทีเ่ขำ้มำแย่งส่วนแบ่งตลำดเกำหลซีึง่เป็นตลำดส ำคญัของไทยไป ดงันัน้เพื่อเพิม่โอกำสดำ้นกำรแขง่ขนั 

ผูป้ระกอบกำรสนำมกอลฟ์ จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัตวัและพฒันำคุณภำพสนำมกอลฟ์ใหไ้ดม้ำตรฐำนอยู่เสมอดว้ยเช่นกนั 

รวมทัง้ท ำใหส้นำมกอลฟ์หลำยแห่งตอ้งปรบักลยุทธด์ำ้นกำรตลำด ทัง้ลดคำ่กรนีฟี หรอืขำยแบบเหมำจ่ำยรวมอำหำร
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และค่ำทีพ่กัไวด้ว้ยกนั ท ำใหต้ลำดกอลฟ์มกีำรแขง่ขนัสงู นอกจำกนี้กำรจดัแขง่ขนักลุ่มใหญก่ล็ดน้อยลงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

ตลอดจนตอ้งใชค้วำมพยำยำมในกำรรกัษำฐำนตลำดเดมิและเปิดตลำดใหม่ เช่นตลำดอเมรกิำ ตลำดยุโรป เพื่อหำตลำด

ใหม่ ๆ เพิม่เตมิ  

ส ำหรบัสนำมกอลฟ์ฯ เป็นสนำมทีเ่น้นกำรขำยและกำรตลำดผำ่นกลุ่มสมำชกิชำวต่ำงชำต ิ ครอบครวัของ

สมำชกิ แขกสมำชกิและเอเย่นเป็นหลกั ในปี 2563 จ ำนวนผูน้กักอลฟ์โดยรวมลดลง  สำเหตุหลกัมำจำก สถำนะกำรณ์ 

โควดิ-19 ซึง่มผีลกระทบต่อภำวะเศรษฐกจิเป็นอย่ำงมำก และส่วนหนึ่งมำจำกค่ำเงนิบำททีแ่ขง็ค่ำขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 

อย่ำงไรกต็ำม MJC ยงัคงรกัษำภำพพจน์ของสนำมใหม้คีณุภำพมำตรฐำนอย่ำงสม ่ำเสมอและกำรบรกิำรทีใ่หค้วำม

สะดวกสบำยแก่นักกอลฟ์จะเป็นจุดยนืทีส่รำ้งควำมมัน่ใจในกำรใหบ้รกิำร  

MJC ไดท้ ำกำร redesign Website ใหม่ อกีทัง้ใชช้่องทำง Social Media ในกำรท ำกำรตลำดและตดิต่อสื่อสำร

กบักลุ่มนักกอลฟ์มำกขึน้ นอกจำกนี้ MJC ยงัไดจ้ดัหำเอเย่นรำยใหม่ๆ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยเจำะกลุ่ม

โรงแรม รสีอรท์ในอ ำเภอหวัหนิ และกลุ่มประเทศทีไ่ม่เคยเป็นลูกคำ้มำก่อน เช่น จนี และออสเตรเลยี เพื่อใหจ้ดัส่ง

นักกอลฟ์มำเล่นทีส่นำมใหม้ำกขึน้  

ทัง้นี้ ผลกระทบของโควดิ-19 ทีเ่กดิขึน้ ท ำไหร้ำยไดข้อง MJC ในปี 2563 จะลดลง 28.21 % จำกปีก่อน 

เน่ืองจำก มำตรกำรลอ็กดำวน์ ประกอบกบัผูใ้ชบ้รกิำรสนำมกอลฟ์ทีเ่ป็นชำวตำ่งชำตยิงัไม่สำมำรถเดนิทำงเขำ้มำใช้

บรกิำรได ้ ท ำใหก้ระทบต่อรำยไดข้อง MJC  แมว้่ำปัจจุบนัสถำนกำรณ์โควดิ-19  ในประเทศดขีึน้ และภำครฐัไดผ้่อน

คลำยมำตรกำรลอ็กดำวน์มำค่อนขำ้งมำกแลว้ แต่จ ำนวนของผูไ้ชบ้รกิำรยงัไม่กลบัมำฟ้ืนตวัขึน้อย่ำงชดัเจน เน่ืองจำก

ลูกคำ้ทีก่ลบัมำเขำ้ใชบ้รกิำรสนำมกอลฟ์ ซึง่เป็นธุรกจิใหบ้รกิำรหลกัของ MJC ทีม่สีดัส่วนรำยไดเ้กอืบ 50% ส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มลูกคำ้ชำวต่ำงชำต ิ เพรำะยงัไม่สำมำรถเดนิทำงเขำ้มำในประเทศได ้ท ำใหร้ำยไดจ้ำกสนำมกอลฟ์ยงัไม่เหน็กำร

ฟ้ืนตวั  

1.  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ  

กำรใหบ้รกิำรสนำมกอลฟ์คุณภำพของสนำมคอืปัจจยัทีน่ักกอลฟ์ใหค้วำมส ำคญัมำกทีสุ่ด อย่ำงไรกต็ำม

คุณภำพกำรใหบ้รกิำรในดำ้นต่ำง ๆ กเ็ป็นส่วนประกอบทีส่ ำคญัทีจ่ะท ำใหลู้กคำ้เกดิควำมพงึพอใจ  MJC ไดจ้ดัแบ่งงำน

เพื่อรบัผดิชอบดแูลเป็น 2 ดำ้นเพื่อใหน้ักกอลฟ์เกดิควำมประทบัใจทัง้คุณภำพสนำม และควำมสะดวกสบำยในกำร  

ออกรอบ และกำรใหบ้รกิำรในหน่วยงำนต่ำง ๆ อนัประกอบไปดว้ย  

1) ดำ้นสนำม ไดจ้ดัแบง่หน่วยงำนเพื่อรบัผดิชอบดแูลแยกย่อยเป็น 2 ฝ่ำย 

1.1 ดำ้นบ ำรุงรกัษำสนำมมหีน้ำทีด่แูลคุณภำพสนำมใหส้มบูรณ์ สวยงำม เหมำะต่อกำรเล่นตำมมำตรฐำน 

สำกล  MJC ไดป้รบัปรุงสนำมใหม่ทัง้ 27 หลุม แลว้เสรจ็ปลำยปี 2559 โดยยงัคงรกัษำเอกลกัษณ์ของ

สนำม และยงัไดเ้พิม่ควำมสวยงำม ทำ้ทำยตลอดจนเพิม่ควำมสะดวกสบำยและทนัสมยัดว้ยกำร

ใหบ้รกิำรรถกอลฟ์ใหม่ ซึง่ท ำให ้MJC มรีำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำรถกอลฟ์เพิม่ขึน้อกีทำงหนึ่งดว้ย โดยใน

ระหว่ำงปีทีเ่ป็นชว่ง Low Season ทำง MJC กไ็ดท้ ำกำรปรบัปรุงสนำมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อคงคณุภำพ

ของสนำมกอลฟ์ทีเ่ป็นมำตรฐำนเพื่อรองรบันักกอลฟ์ในชว่ง Hi Season 

1.2 ดำ้นกำรใหบ้รกิำรมหีน้ำทีใ่นกำรใหบ้รกิำรนักกอลฟ์ ตัง้แต่กำรรบัจองเวลำออกรอบกำรรบัและส่ง   ถงุ

กอลฟ์ 
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1.3 กำรใหบ้รกิำรรถกอลฟ์และแคดดีร้วมไปถงึกำรดแูลในสนำมใหเ้กดิควำมสะดวกสบำยแก่ผูเ้ล่นมำก

ทีสุ่ด  

2) ดำ้นกำรใหบ้รกิำรในส่วนของคลบัเฮำ้ส ์หอ้งอำหำร และซุม้น ้ำ  

ระหว่ำงปี 2559-2560  MJC ไดป้รบัปรงุและขยำยหอ้งลอ็คเกอรท์ัง้ชำยและหญงิเพื่อรองรบัจ ำนวนนักกอลฟ์

ทีเ่พิม่ขึน้ ใหน้ักกอลฟ์มคีวำมสะดวกสบำยในกำรมำใชบ้รกิำร ในส่วนของหอ้งอำหำรไดจ้ดัหำเฟอรน์ิเจอรใ์หม่ทีม่คีวำม

สวยงำมใหบ้รกิำรแก่นักกอลฟ์ และมกีำรจดัเตรยีมอำหำรและเครีอ่งดื่มต่ำงๆ เพื่อบรกิำรอย่ำงครบถว้น 

3)  ดำ้นกำรใหบ้รกิำรโรงแรม  

MJC   มหีอ้งพกัพรอ้มใหบ้รกิำร    สำมำรถรองรบัไดท้ัง้กลุ่มนักกอลฟ์ และบุคคลทัว่ไป  รวมถงึกำรจดักรุ๊ป

สมัมนำหรอืกจิกรรมอื่นๆ ดว้ย  

ธรุกิจน ้ามนัปาลม์ 

ในปี 2560 บรษิทัไดเ้ขำ้ลงทุนโดยกำรเขำ้ถอืหุน้ในบรษิทั เอชเอน็ซ ีเพำเวอร ์จ ำกดั (“HNC”) ในสดัส่วนรอ้ย

ละ 60 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้ ซึง่ HNC ประกอบธุรกจิเกีย่วกบักำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ดบิ 

น ้ำมนัปำลม์ดบิ กำกเมลด็ในปำลม์ (อำหำรสตัว)์ ในจงัหวดัชุมพร โดยมกี ำลงักำรผลติน ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ที ่36,000 ตนั

ต่อปี โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งโรงสกดัน ้ำมนัปำลม์ดบิ ขนำดก ำลงักำรผลติ 60/75 ตนัผลปำลม์ดบิ 

และโรงไฟฟ้ำก๊ำซชวีภำพทีไ่ดจ้ำกกำรน ำน ้ำเสยีจำกกระบวนกำรผลติ เพื่อน ำไปเป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติไฟฟ้ำขำย

ใหแ้ก่ กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค ขนำดก ำลงักำรผลติที ่4 เมกะวตัต ์โรงงำนตัง้อยู่เลขที ่24 หมู่ที ่16 ต ำบลพะโต๊ะ อ ำเภอ

พะโต๊ะ จงัหวดัชุมพร โดยปัจจบุนั บรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงชะลอโครงกำร เน่ืองจำกยงัไม่มกีำรเปิดรบัซื้อกระแสไฟฟ้ำจำก

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคแห่งประเทศไทย 

นอกจำกนี้บรษิทัฯ ยงัไดล้งทุนในบรษิทัย่อยโดยถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช ำระแลว้ 

ซึง่ไดแ้ก่ 

1)  บรษิทั รชิฟิลด ์ ออยล ์จ ำกดั ทนุจดทะเบยีนและช ำระแลว้ จ ำนวน 48 ลำ้นบำท ประกอบธุรกจิผลติและ

จ ำหน่ำยน ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ดบิ และกำกเมลด็ในปำลม์ (อำหำรสตัว)์ ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรส่งทุนจำกคณะกรรมกำร

ส่งเสรมิกำรลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลำ 8 ปี และขยำยธุรกจิสู่กำรวจิยัและพฒันำกำรจดักำรสวนปำลม์ และนวตักรรม

สนิคำ้จำกปำลม์น ้ำมนั 

2)  บรษิทั เอชเอน็ซ ีกรนี เอนเนอรจ์ ีจ ำกดั ทุนจดทะเบยีนและช ำระแลว้ จ ำนวน 1 ลำ้นบำท ประกอบธุรกจิ

ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและพลงังำนทดแทน ตำมแผนงำนกำรด ำเนินธุรกจิดำ้นพลงังำนครบวงจร 

ในปัจจุบนักลุ่มบรษิทั HNC ด ำเนินธุรกจิหลกั 3 ประเภท ดงันี้ 

1.  ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ดบิ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 HNC มโีรงสกดัน ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ดบิ 1 โรง ก ำลงักำรผลติ 36,000 ตนัต่อปี
ซึง่ถอืว่ำ HNC มกี ำลงักำรผลติระดบัตน้ๆ ของประเทศไทย โรงสกดัน ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ดบิของ HNC จะจดัหำเมลด็ใน
ปำลม์จำกโรงสกดัน ้ำมนัปำลม์ดบิ (CPOA) จำกโรงงำนในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพร และจงัหวดัใกลเ้คยีง และใชร้ะบบกำรสกดั
แบบหบีสกดัน ้ำมนัครัง้เดยีว ซึง่กระบวนกำรผลติดงักล่ำว จะไดน้ ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ดบิและกำกเมลด็ในปำลม์ (อำหำร
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สตัว)์ ทีไ่มม่สีำรเคมปีนเบือ้นแบบโรงสกดัน ้ำมนัแบบสกดัน ้ำมนัโดยใชส้ำรโซลเวน้ท ์ (Solvent) และควบคุมกำรผลติ
ดว้ยระบบบรหิำรกำรผลติทีท่นัสมยั ระบบกำรควบคุมคุณภำพทีไ่ดม้ำตรฐำนสำกล ส่งผลใหน้ ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ดบิที่
ผลติไดม้คีุณภำพดแีละเป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน รวมทัง้ เป็นทีย่อมรบัจำกบรษิทัชัน้น ำทัง้ในและต่ำงประเทศ     

อกีทัง้ กระบวนกำรผลติดงักลำ่ว ยงัท ำให ้ HNC ไดร้บักำกเมลด็ในปำลม์ทีม่คีุณภำพ มคีุณค่ำทำง
โภชนำกำร โดยประกอบดว้ยไขมนัและโปรตนีประมำณ 21% ท ำใหเ้ป็นทีต่อ้งกำรของอุตสำหกรรมอำหำรสตัว ์และไมม่ี
สำรเคมปีนเป้ือน ซึง่ HNC คำดว่ำจะสำมำรถขยำยตลำดในส่วนนี้ไดเ้พิม่มำกขึน้ ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และผู้
ประกอบอำชพีปศุสตัวท์ีม่มีำกขึน้ รวมถงึนโยบำยของภำครฐัในกำรส่งเสรมิอำชพีปศุสตัวท์ัง้ในพืน้ทีจ่งัหวดัชุมพร และ
จงัหวดัอื่นทัว่ประเทศ รวมถงึกำรส่งออกไปจ ำหน่ำยยงัต่ำงประเทศไดอ้กีดว้ย 

ผลติภณัฑท์ี ่HNC ผลติไดจ้ำกโรงสกดัน ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ดบิ ไดแ้ก่  

- น ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ดบิ (Crude Palm Kernel Oil หรอื CPKO) 

- กำกเมลด็ในปำลม์ (Palm Kernel Cake) 

ท ำให ้HNC มชี่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทีห่ลำกหลำย ไดแ้ก ่

- น ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ดบิ (Crude Palm Kernel Oil หรอื CPKO) HNC จดัจ ำหน่ำยใหแ้กโ่รงกลัน่น ้ำมนั

ปำลม์บรสุิทธิ ์ผูผ้ลติอุตสำหกรรมโอลโิอเคมคีอล ผูร้วบรวมน ้ำมนัปำล์มดบิ เป็นตน้ 

- กำกเมลด็ในปำลม์ดบิ (Palm Kernel Cake) HNC จดัจ ำหน่ำยใหแ้ก่ผูผ้ลติอำหำรสตัว ์ ผูร้วบรวม

วตัถุดบิอำหำรสตัว ์กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรรำยย่อยผูเ้ลีย้งปศุสตัว ์เป็นตน้ 

2.  ธรุกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัปำลม์ดบิ กำกเมลด็ในปำลม์ (อำหำรสตัว์) 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2563 HNC มโีรงงำนสกดัน ้ำมนัปำลม์ในเครอืขำ่ยกำรซื้อขำยน ้ำมนัปำลม์ดบิ 

(Crude Palm Oil หรอื CPOA) ในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพร และจงัหวดัใกลเ้คยีงกว่ำ 13 แหง่ โดย HNC จะจดัหำน ้ำมนัปำลม์

ดบิ (CPOA) เพื่อจดัจ ำหน่ำยใหแ้ก่คู่คำ้ เช่น โรงกลัน่น ้ำมนัปำลม์บรสุิทธิ ์ ผูผ้ลติอุตสำหกรรมไบโอดเีซล           ผู้

รวบรวมน ้ำมนัปำลม์ดบิ เป็นตน้ โดยน ้ำมนัปำลม์ดบิทีน่ ำไปจดัจ ำหน่ำยตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนทำงกำรคำ้ทีก่ ำหนดใน

อุตสำหกรรมน ้ำมนัปำลม์ ทัง้นี้ กำรด ำเนินธุรกจิในส่วนกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัปำลม์ดบิ(CPOA) นี้ ยงัสำมำรถด ำเนินกำร

เพื่อใชร้องรบักำรเจรญิเตบิโตของธุรกจิดำ้นพลงังำนครบวงจรของ HNC ในอนำคตอกีดว้ย  

นอกจำกนี้ HNC ยงัเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยกำกเมลด็ในปำลม์ (Palm Kernel Cake) โดยจะจดัหำกำกเมลด็   

ในปำลม์ (Palm Kernel Cake) จำกโรงสกดัน ้ำมนัเมลด็ในปำลม์บำงแห่งในพืน้ทีภ่ำคใต ้ เพื่อจดัจ ำหน่ำยใหแ้ก่ผูผ้ลติ

อำหำรสตัว ์ผูร้วบรวมวตัถุดบิอำหำรสตัว ์กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรรำยย่อยผูเ้ลีย้งปศุสตัว ์เป็นตน้ รวมถงึเพื่อรองรบั

กำรเจรญิเตบิโตของธุรกจิอำหำรสตัวข์อง HNC ในอนำคต 

3.  ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยเมลด็ในปำลม์ 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2562 HNC มโีรงงำนสกดัน ้ำมนัปำลม์ดบิในเครอืขำ่ยกำรซื้อขำยน ้ำมนัปำลม์ดบิ 

(Crude Palm Oil หรอื CPOA) เพื่อซื้อเมลด็ในปำลม์ (Palm Kernel) ในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพร และจงัหวดัใกลเ้คยีงกว่ำ 

13 แห่ง โดย HNC จะจดัหำเมลด็ในปำลม์ (Palm Kernel) เพื่อจดัจ ำหน่ำยใหแ้กคู่่คำ้ เช่น โรงงำนสกดัน ้ำมนัเมลด็ใน

ปำลม์แบบหบีน ้ำมนั โรงงำนสกดัน ้ำมนัเมลด็ในปำลม์แบบสกดัน ้ำมนัดว้ยสำรโซลเวน้ท ์ (Solvent) และผูร้วบรวมเมลด็

ในปำลม์ เป็นตน้ 
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 แผนกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม HNC ซึง่อยู่ระหว่ำงกำรขยำยธุรกจิอกี 3 ประเภท ไดแ้ก ่

1.  ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัเมลด็ปำลม์ดบิ (CPOA) 

 ปัจจบุนั HNC อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งโรงงำนสกดัน ้ำมนัปำลม์ดบิ ขนำดก ำลงักำรผลติที ่

60/75 ตนัผลปำลม์สดต่อชัว่โมง โดย HNC ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำประชำพจิำรณ์เรยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที ่8 สงิหำคม 2559 

ปัจจบุนัอยู่ระหว่ำงกำรปรบัแบบก่อสรำ้งใหเ้หมำะสม ซึง่โรงงำนผลติน ้ำมนัปำลม์ดบินี้จะเป็นส่วนขยำยของโรงสกดั

น ้ำมนัเมลด็ในปำลม์เดมิของ HNC รวมถงึ HNC ไดด้ ำเนินกำรจดัซื้อทีด่นิส่วนเพิม่และจ่ำยช ำระค่ำทีด่นิบำงส่วนแลว้ 

เพื่อน ำมำใชเ้ป็นพืน้ทีส่่วนเพิม่เตมิส ำหรบัโครงกำรกำรก่อสรำ้งโรงงำนสกดัดงักล่ำว โดยปัจจุบนั HNC อยู่ระหว่ำงชะลอ

โครงกำรเนื่องจำกรอกำรเปิดรบัซื้อกระแสไฟฟ้ำ จำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค ซึ่งจะท ำใหก้ำรบรหิำรตน้ทุนโครงกำรและ

กำรบรหิำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้มเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพต่อไป 

 2.  ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกก๊ำซชวีภำพ 

ปัจจบุนั HNC อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งโรงงำนผลติกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนชวีภำพ            

(ไบโอก๊ำซ) ขนำดก ำลงักำรผลติ 4 เมกะวตัต ์ เพื่อจดัจ ำหน่ำยใหแ้ก่กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค (ภำยใตส้ญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ

จำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก (VSPP หรอืผูผ้ลติปรมิำณพลงัไฟฟ้ำไม่เกนิ 10 เมกะวตัต)์ โดยบรเิวณโรงงำนของ 

HNC เลขที ่24 หมู่ที ่16 ต ำบลพะโต๊ะ อ ำเภอพะโต๊ะ จงัหวดัชมุพร มแีนวสำยส่งกระแสไฟฟ้ำทีส่ำมำรถรบักระแสไฟฟ้ำ

ไดอ้กี จ ำนวน 9 เมกะวตัต ์(จำกขอ้มลูของกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค) ปัจจุบนั HNC ไดช้ะลอโครงกำรออกไป เนื่องจำกรอ

กำรประกำศรบัซื้อกระแสไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 

โดยเชือ้เพลงิชวีภำพทีจ่ะน ำมำใชผ้ลติกระแสไฟฟ้ำดงักล่ำว ไดจ้ำกก๊ำซชวีภำพทีเ่กดิจำกกระบวนกำร

บ ำบดัน ้ำเสยีและขีส้ลดัจ ์ ทีไ่ดจ้ำกกำรสกดัปำลม์น ้ำมนัดบิ ซึง่นอกจำกจะเป็นกำรสรำ้งมลูค่ำเพิม่ใหก้บัของเสยีจำกโรง

สกดัน ้ำมนัปำลม์ดบิแลว้ ยงัเป็นกำรลดผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มต่อชมุชนในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ไดแ้ก่ กำรลดกลิน่จำกน ้ำ

เสยี อกีทัง้ โรงไฟฟ้ำก๊ำซชวีภำพยงัมส่ีวนช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก อนัเป็นสำเหตุของภำวะโลกรอ้น และน ้ำ

เสยีหลงัไดร้บักำรบ ำบดัแลว้ยงัสำมำรถน ำไปรดน ้ำแก่สวนปำลม์ และสวนผลไมข้องเกษตรกรในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงไดอ้กี

ดว้ย  

3.  ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยปุ๋ ยอนิทรยีจ์ำกทะลำยปำลม์ 

      ปัจจุบนั HNC อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรพฒันำระบบกำรผลติปุ๋ ยอนิทรยีจ์ำกทะลำยปำลม์ทีเ่ป็นผลพลอย

ไดจ้ำกโรงสกดัน ้ำมนัปำลม์ดบิ โดยไดร้บัควำมร่วมมอืจำกส ำนักงำนพฒันำทีด่นิอ ำเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ซึง่

โครงกำรผลติและจดัจ ำหน่ำยปุ๋ ยอนิทรยีจ์ำกทะลำยปำลม์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรยกระดบัคุณภำพชวีติเกษตรกร 

เพื่อลดตน้ทุนกำรผลติ และเพิม่ผลผลติ รวมทัง้ยงัเป็นกำรอนุรกัษ์ดนิ ตำมแนวทำงพระรำชด ำรใินพระบำทสมเดจ็    

พระปรมนิทรมหำภพิลอดุลยเดชมหำรำช รชักำลที ่ 9 นอกจำกนี้ยงัเป็นกำรสรำ้งเครอืขำ่ยในกำรรบัซื้อผลปำลม์สดเพื่อ

น ำมำใชใ้นกำรผลติน ้ำมนัปำลม์ดบิ ของโรงงำนสกดัน ้ำมนัปำลม์ดบิของ HNC ต่อไป  

ลกัษณะผลิตภณัฑ ์ 

-   ธุรกจิผลติและจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ดบิ น ้ำมนัปำลม์ดบิ เมลด็ในปำลม์ กำกเมลด็ในปำลม์ 
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ผลติภณัฑข์องธุรกจิผลติและจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเมลด็ในปำล์มดบิ น ้ำมนัปำลม์ดบิ เมลด็ในปำลม์ และกำก

เมลด็ในปำลม์ สำมำรถจ ำแนกได ้3 ประเภท ดงันี ้

(1)  น ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ดบิ (Crude Palm Kernel Oil หรอื CPKO)  

 น ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ (Crude Palm Kernel Oil :  CPKO) ไดจ้ำกกำรสกดัเมลด็ในปำลม์ (Palm 

Kernel) โดยเฉลีย่เมลด็ในปำลม์ทีส่มบูรณ์ 100 กโิลกรมั สำมำรถสกดัเป็นน ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ไดป้ระมำณ 42-45 

กโิลกรมั ซึง่คุณสมบตัทิำงเคมแีละคุณค่ำทำงโภชนำกำรมคีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกบัน ้ำมนัมะพรำ้ว ซึง่ปกตนิ ้ำมนัมะพรำ้ว

จะมคีุณสมบตัทิีเ่หมำะสมกบักำรน ำไปใชก้บัอุตสำหกรรมต่อเนื่องทีไ่มใ่ชผ่ลติภณัฑ์อำหำรเป็นจ ำนวนมำก แต่เน่ืองจำก

น ้ำมนัมะพรำ้วมปีรมิำณไม่เพยีงพอกบัควำมตอ้งกำร ดงันัน้ น ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ซึง่มคุีณสมบตัไิมแ่ตกต่ำงกนั จงึมี

ควำมเหมำะสมในกำรน ำไปใชท้ดแทน ซึง่โดยทัว่ไปรำคำน ้ำมนัเมลด็ปำลม์ยงัอยูใ่นระดบัทีต่ ่ำกว่ำรำคำน ้ำมนัมะพรำ้ว 

อกีทัง้ ปัจจุบนักำรขยำยตวัของอุตสำหกรรมโอลโิอเคมเีพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง จงึท ำใหค้วำมตอ้งกำรน ้ำมนัเมลด็ใน

เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง  

 โดยทัว่ไปน ้ำมนัเมลด็ในปำลม์จะถูกน ำไปใชใ้นลกัษณะเดยีวกนักบัน ้ำมนัปำลม์ คอืใชใ้นกำรบรโิภค 

รวมถงึในอุตสำหกรรมอำหำร เช่น กำรท ำเนยเทยีม ครมีเทยีม ไขมนัท ำขนมปัง ลูกอม หรอื ใชใ้นอุตสำหกรรมทีไ่มใ่ช่

ผลติภณัฑอ์ำหำร เช่น กำรผลติสบู่ ผงซกัฟอก และกรดไขมนัอสิระ เป็นตน้ 

 (2)  น ้ำมนัปำลม์ดบิ (Crude Palm Oil หรอื CPO)  

  น ้ำมนัปำลม์ดบิ (Crude Palm Oil หรอื CPO) เป็นผลติภณัฑท์ีส่กดัไดจ้ำกกำรบบีเนื้อปำลม์ ซึง่มี

ลกัษณะเป็นของเหลวสนี ้ำตำลแดง โดยน ้ำมนัปำลม์ดบิถอืเป็นวตัถุดบิในอุตสำหกรรมต่อเนื่องต่ำงๆ หลำยประเภท 

โดยทัว่ไปกำรใชป้ระโยชน์ของน ้ำมนัปำลม์ดบิแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ กำรใชป้ระโยชน์เพื่อกำรอุปโภค

บรโิภค และใชเ้ป็นวตัถุดบิในกำรผลติพลงังำนทดแทน โดยปรมิำณกำรใชใ้นแต่ละประเภทสำมำรถคดิเป็นสดัส่วน

ประมำณรอ้ยละ 54.76 และรอ้ยละ 45.24 ของปรมิำณน ้ำมนัปำลม์ดบิทีใ่ชใ้นประเทศ (ทีม่ำ: ค่ำเฉลีย่ของขอ้มลูปี 2559 

ส ำนักส่งเสรมิกำรคำ้สนิคำ้เกษตร กรมกำรคำ้ภำยใน) นอกจำกนี้ น ้ำมนัปำลม์ดบิยงัสำมำรถน ำไปใชใ้นอุตสำหกรรม

อำหำรและอุตสำหกรรมอื่นๆ หลำยประเภท เช่น กำรผลติบสิกติ ครมีเทยีมไอศกรมี อุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง ไดแ้ก ่

กำรผลติแชมพ ูและอุตสำหกรรมโอลโีอเคมคีอล ซึง่ไดแ้กก่ำรผลติกรดไขมนัและเมทธลิเอสเธอร ์เป็นตน้ 

(3) เมลด็ในปำลม์ (Palm Kernel หรอื PK)  

  เมลด็ในปำลม์ (Palm Kernel หรอื PK) เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ำกกระบวนกำรสกดัน ้ำมนัปำลม์ดบิ โดย

เมลด็ในปำลม์เป็นส่วนในสุดของผลปำลม์ โดยโรงงำนสกดัน ้ำมนัปำลม์ดบิจะมกีระบวนกำรแยกกระลำ (Shell)  ออก

จำกเมลด็ในปำลม์ โดยเมลด็ในปำลม์จะมเีนื้อเมลด็ในปำลม์ทีม่ลีกัษณะเป็นสขีำวขุน่ ซึง่เมลด็ในปำลม์นี้จะน ำไปสกดัใน

โรงงำนสกดัน ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ จะไดเ้ป็นน ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ดบิ ซึง่เมื่อน ำไปผ่ำนกระบวนกำรกลัน่แลว้ จะสำมำรถ

น ำไปเป็นวตัถุดบิในอุตสำหกรรมอำหำร เช่น กำรท ำเนยเทยีม ครมีเทยีม ไขมนัท ำขนมปัง ลูกอม หรอืน ำใชใ้น

อุตสำหกรรมทีไ่มใ่ช่ผลติภณัฑอ์ำหำร เช่น กำรผลติสบู่ ผงซกัฟอก และกรดไขมนัอสิระ เป็นตน้ 

(4)  กำกเมลด็ในปำลม์ (Palm Kernel Cake หรอื PKC)  

  กำกเมลด็ในปำลม์ (Palm Kernel Cake หรอื PKC) เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ำกกระบวนกำรสกดัน ้ำมนั

เมลด็ในปำลม์ โดยกำกเมลด็ในปำลม์มคีุณค่ำทำงโภชนำกำรสงู โดยมโีปรตนีและไขมนัใกลเ้คยีงกบัร ำละเอยีด และมี

กลิน่หอมน่ำกนิ  สำมำรถน ำมำใชท้ดแทนร ำละเอยีดได ้  เหมำะส ำหรบักำรน ำไปใชเ้ป็นอำหำรส ำหรบัสตัวก์ระเพำะรวม 
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เช่น ววั แพะ แกะ และยงัสำมำรถน ำไปใชเ้ป็นอำหำรส ำหรบัสตัวก์ระเพำะเดีย่ว เช่น สุกร สตัวปี์ก สตัวน์ ้ำ แต่อำจจะ

ตอ้งมรีะดบักำรใชน้้อยในสดัส่วนทีน้่อยกว่ำอำหำรส ำหรบัสตัวก์ระเพรำะรวม   

การตลาดและการแข่งขนั 

(1) กลยุทธท์ำงกำรตลำด   

HNC มนีโยบำยควบคุมขัน้ตอนกำรผลติเพื่อรกัษำระดบัมำตรฐำน นอกจำกนี้  ยงัมนีโยบำยดำ้นคุณภำพ

และกำรบรกิำรทีส่นองตอบควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในดำ้นต่ำงๆ เพื่อใหม้คีวำมสมัพนัธอ์นัดรีะหว่ำงกนั เช่น กำรให้

ขอ้มลูขำ่วสำรทีม่ปีระโยชน์ และตรงตำมควำมจรงิแก่ลูกคำ้ กำรวดัควำมพงึพอใจของลูกคำ้ต่อสนิคำ้และบรกิำร รวมไป 

ถงึกำรศกึษำและน ำเครื่องมอืทำงกำรตลำดมำใช ้ เพื่อชว่ยในกำรวเิครำะห ์ และตดัสนิใจในทศิทำงของ HNC ในระยะ 

ยำว ในขณะเดยีวกนั HNC ยงัมบีรษิทัย่อย เพื่อมุ่งเน้นงำนวจิยัพนัธุป์ำลม์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมควำมรู ้ขอ้มลูงำนวจิยั 

และน ำมำใชใ้นกำรเพำะเมลด็พนัธุป์ำลม์ เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่สำยพนัธุท์ีด่ ีกลำ้ปำลม์ทีม่คีวำมเหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มใน 

กำรปลูกปำลม์ของเกษตรกรในพืน้ที ่ ทีม่คีวำมแตกต่ำงกนั  ตลอดจนกำรเผยแพรใ่หข้ำ่วสำรควำมรูต้่ำงๆ แก่เกษตรกร

ทัว่ไป กำรจดักำรดำ้นกำรดแูลสวนปำลม์เป็นไปตำมหลกัวชิำกำร โดยค ำนึงถงึสิง่แวดลอ้ม  จงึไดน้ ำสิง่ทีเ่หลอืใชจ้ำก

โรงงำนกลบัมำใชก้บัสวนปำลม์เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด อำทเิช่น ทะลำยปำลม์ น ำมำท ำปุ๋ ยอนิทรยี์ เพื่อทดแทน

ปุ๋ ยเคม ีซึง่เป็นกำรช่วยลดตน้ทนุกำรผลติไดม้ำกในแต่ละปี 

นอกจำกนี้ HNC ยงัคงมุ่งเน้นกำรท ำงำนเป็นทมี กำรใหบ้รกิำรทีด่แีละมปีระสทิธภิำพแก่ลูกคำ้ของ HNC 

รวมถงึ กำรด ำเนินโครงกำร CSR อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อแสดงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม อนัจะน ำไปสู่กำร

พฒันำทีย่ ัง่ยนืต่อไป  

นโยบำยรำคำ   

ระดบัรำคำของเมลด็ในปำลม์ น ้ำมนัปำลม์ดบิ น ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ กำกเมลด็ในปำลม์ ถูกก ำหนดโดยปัจจยั

ต่ำงๆ หลำยประกำรดว้ยกนั ไดแ้ก่   

* นโยบำยของรฐัในกำรก ำหนดรำคำและควบคมุกำรน ำเขำ้ กำรส่งออก   

* นโยบำยของรฐัในกำรเขำ้แทรกแซงตลำด เพื่อชว่ยเหลอืเกษตรกร   

* นโยบำยของรฐัในกำรปรบัสดัส่วนกำรใชน้ ้ำมนัปำลม์เพื่อกำรผลติไบโอดเีซล 

* จ ำนวนโรงงำนสกดัน ้ำมนัปำลม์   

* จ ำนวนโรงกลัน่น ้ำมนัปำลม์   

* ระดบัรำคำน ้ำมนัดบิในตลำดโลก   

* ระดบัรำคำน ้ำมนัปำลม์และน ้ำมนัถัว่เหลอืงในตลำดโลก   

* ระดบัรำคำน ้ำมนัพชืชนิดอื่นทีส่ำมำรถใชท้ดแทนกนัได ้  

* ระดบัรำคำและปรมิำณผลผลติในประเทศทีอ่อกสู่ตลำด   

* กำรพยำยำมลกัลอบน ำเขำ้น ้ำมนัปำลม์และผลพลอยได ้จำกประเทศเพื่อนบำ้น   

* ปรมิำณสตอ็ควตัถุดบิ และสนิคำ้ทีผ่ลติแลว้ของแต่ละโรงงำน   

* ปรมิำณมลูภณัฑก์นัชน (Buffer Stock) ขององคก์ำรคลงัสนิคำ้  

จำกปัจจยัต่ำงๆ ดงักล่ำวจะเหน็ว่ำรำคำวตัถุดบิของ HNC จะถกูก ำหนดจำกหลำยปัจจยั โดยในสภำพปกตจิะ

ถูกก ำหนดจำกอุปสงคแ์ละอุปทำนในตลำด อย่ำงไรกต็ำม ในกรณีอุปสงคห์รอือุปทำนมมีำกเกนิควำมตอ้งกำร รำคำ
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ตลำดจะถูกควบคุมโดยกำรแทรกแซงตลำดดว้ยกำรประกำศรำคำแนะน ำขัน้ต ่ำของผลปำลม์สด เพื่อป้องกนัไมใ่หร้ำคำ

ตกต ่ำเกนิไป รวมไปถงึมำตรกำรควบคุมกำรน ำเขำ้ต่ำงๆ ทัง้นี้ เกษตรกรผูป้ลูกปำลม์และผูบ้รโิภคจะเป็นผูไ้ดร้บั

ประโยชน์จำกมำตรกำรดงักล่ำว จำกขอ้จ ำกดัดงักล่ำว ท ำใหน้โยบำยรำคำสนิคำ้ของ HNC เป็นไปตำมภำวะและกลไก

ของตลำด ซึง่ HNC จะปรบันโยบำยกำรขำยในแต่ละชว่งใหเ้หมำะสมและทนัต่อสถำนกำรณ์ เพือ่เป็นกำรป้องกนัและลด

ควำมเสีย่งอนัเกดิจำกควำมไมแ่น่นอนของปรมิำณกำรสัง่ซื้อจำกลูกคำ้ ทีไ่ดร้บัผลกระทบในชว่งของสภำวะรำคำผนัผวน 

โดยใหม้ผีลกระทบในเรื่องตน้ทนุสนิคำ้น้อยทีสุ่ด  

(2) กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย  

กำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑต์่ำงๆ ของ HNC ส่วนใหญ่เป็นกำรขำยใหแ้กผู่ซ้ื้อรำยใหญ่ กล่ำวคอื  น ้ำมนัเมลด็

ในปำลม์ดบิ น ้ำมนัปำลม์ดบิ จะจ ำหน่ำยใหก้บัโรงกลัน่น ้ำมนับรสุิทธิ ์ และโรงงำนอุตสำหกรรมต่อเนื่องต่ำงๆ เช่น

อุตสำหกรรมโอลโีอเคมคีอล  ผูผ้ลติไบโอดเีซล ผูร้วบรวม ส่วนกำกเมลด็ในปำลม์ จะจ ำหน่ำยใหแ้กโ่รงงำนอุตสำหกรรม

อำหำรสตัว ์กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัว ์ผูร้วบรวม รวมถงึกำรจ ำหน่ำยใหเ้กษตรกรในพืน้ที ่ เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิกำรประกอบอำชพี

ตำมแนวทำงของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยลกัษณะกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑต์่ำงๆ ของ HNC ส่วนใหญ่เป็นกำรท ำสญัญำ

ซื้อขำยในระยะสัน้ (Short-term Contract) ระยะเวลำประมำณ 1 เดอืน สญัญำดงักล่ำวจะก ำหนดรำคำซื้อขำย ปรมิำณ 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดส่งมอบ และขอ้ตกลงก ำหนดมำตรฐำนสนิคำ้เป็นส ำคญั นอกจำกกำรท ำสญัญำซื้อขำยแลว้ ยงัมกีำร

ซื้อขำยบำงส่วนทีก่ระท ำขึน้รำยวนั ซึง่ใชร้ำคำซื้อขำย ณ รำคำของวนันัน้ ๆ (Spot Price) เป็นเกณฑ ์ 

(3) ลกัษณะของลูกคำ้และสภำพกำรแขง่ขนั   
HNC มคีวำมสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคำ้และบุคคลในแวดวงธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งเป็นระยะเวลำนำน อนึ่ง 

สถำนภำพของบุคคลในอุตสำหกรรมนี้ ส่วนมำกจะเป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธก์นัเป็นอย่ำงด ี แมว้่ำจะมสีภำพกำร
แขง่ขนัรุนแรงโดยเฉพำะในดำ้นรำคำ อย่ำงไรกด็ ี ลูกคำ้ส่วนใหญ่ของ HNC เป็นองคก์รทีม่ขีนำดใหญ่ และมคีวำม
น่ำเชื่อถอื จงึท ำใหค้วำมเสีย่งของหนี้เสยีของ HNC มอียู่ในระดบัทีต่ ่ำ ประกอบกบักำรขำยอยูใ่นลกัษณะกระจำย ไมไ่ด้
เน้นทีร่ำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะ จงึท ำให ้HNC สำมำรถบรหิำรและจดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

การจดัหาวตัถดิุบ การผลิต และขาย  

-  ธุรกจิผลติและจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ดบิ น ้ำมนัปำลม์ดบิ กำกเมลด็ในปำลม์ 

1.  กำรจดัหำวตัถุดบิเพื่อผลติและจดัจ ำหน่ำย- เมลด็ในปำลม์ 
  โรงสกดัน ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ดบิของ HNC จะจดัหำเมลด็ในปำลม์จำกโรงสกดัน ้ำมนัปำลม์ดบิ 
(CPOA) จำกโรงงำนในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพร และจงัหวดัใกลเ้คยีง โดยปัจจบุนัมจี ำนวนกว่ำ 13 โรงงำน  ซึง่ในกำรจดัหำ
เมลด็ในปำลม์เพื่อใชใ้นกำรผลติและจดัจ ำหน่ำย HNC จะก ำหนดมำตรฐำนกำรรบัวตัถุดบิ ซึง่ประกอบดว้ย 

1) เมลด็ในปำลม์ดบิตอ้งมปีระมำณควำมชืน้ (Moisture) ไม่เกนิ 5 % 
2) เมลด็ในปำลม์ดบิตอ้งไม่มขียะ (Shell) ปนมำกบัเมลด็ในปำลม์ ไม่เกนิ 10 % 

2.  กำรจดัหำน ้ำมนัปำลม์ดบิเพื่อจดัจ ำหน่ำย 
  ปัจจบุนั HNC จะจดัหำน ้ำมนัปำลม์ดบิจำกโรงสกดัน ้ำมนัปำลม์ดบิ (CPOA) จำกโรงงำนในพืน้ที่
จงัหวดัชมุพร และจงัหวดัใกลเ้คยีง โดยปัจจุบนัมจี ำนวนกว่ำ 13 โรงงำน  ซึง่ในกำรน ้ำมนัปำลม์ดบิ เพื่อจดัจ ำหน่ำยนัน้ 
HNC จะก ำหนดมำตรฐำนกำรรบัน ้ำมนัปำลม์ดบิ ซึง่ประกอบดว้ย 
  1) ค่ำควำมชื่น (Moisture) ในน ้ำมนัปำลม์ดบิ ไม่เกนิ 0.50 % 
  2) ค่ำควำมกรด (Free fatty acid : FFA) ในน ้ำมนัปำลม์ดบิ ไม่เกนิ 5 % 
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3.  กำรจดัหำกำกเมลด็ในปำลม์เพื่อจดัจ ำหน่ำย 
  ปัจจบุนั HNC จะจดัหำกำกเมลด็ในปำลม์ เพื่อจดัจ ำหน่ำยจำกโรงงงำนสกดัน ้ำมนัเมลด็ในแบบหบี
สกดั และผูร้วบรวม จ ำนวน 2 รำย  ซึง่ในกำรรบักำกเมลด็ในปำลม์เพื่อจดัจ ำหน่ำย HNC จะก ำหนดมำตรฐำนกำรรบั
กำกเมลด็ในปำลม์ทีม่อีุณหภมูขิองเนื้อกำกเมลด็ในปำลม์ ไม่เกนิ 50 องศำเซลเซยีส 

ธรุกิจบริการโรงแรม 

 ในปี 2563 บรษิทัไดเ้ขำ้ลงทนุโดยกำรเขำ้ถอืหุน้ใน บรษิทั อรยิำ เอสเตท จ ำกดั (“อรยิำ เอสเตท”) ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้ โดยประกอบกจิกำรโรงแรมจ ำนวน 1 อำคำรในโครงกำร  Wisdom  

Hotel และใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงแรม  ซึง่เริม่ก่อตัง้ในปี 2556 ตัง้อยู่เลขที ่ 83  หมู่ที ่ 3 ต ำบลเนินพระ อ ำเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง และเพื่อเป็นกำรยกระดบักำรใหบ้รกิำรเขำ้สู่ระดบัมำตรฐำนสำกลเพื่อสรำ้งมลูค่ำเพิม่และ

ศกัยภำพในกำรแขง่ขนัใหส้งูขึน้ ตลอดจนเสรมิสรำ้งควำมมัน่คงทำงดำ้นรำยไดใ้หก้บัโรงแรมในอนำคต ทัง้นี้  บรษิทัฯ 

ก ำลงัอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำปรบัปรุงโครงสรำ้งอรยิำ เอสเตท เพือ่ขยำยฐำนลูกคำ้อนัเนื่องมำจำกกำรขยำยตวัเพื่อรองรบั

โครงกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีส่ ำคญัในเขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor หรอื EEC) 

เช่น ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอิูต่ะเภำ ระยอง–พทัยำ เฟส 2 รวมทัง้ บรษิทัฯ ไดค้ดัสรรและเจรจำตกลงเบือ้งตน้กบัผู้

ประกอบธุรกจิโรงแรมทีม่กีำรบรหิำรภำยใตช้ื่อทำงกำรคำ้ทีไ่ดร้บักำรยอมรบั (Chained-brand Hotel) เป็นทีเ่รยีบรอ้ย

แลว้ และอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำตอ่รองในขัน้ตอนต่อไป 

2. ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ  

โรงแรมในโครงกำร Wisdom Hotel ของอรยิำ เอสเตท ปัจจุบนัเป็นโรงแรมระดบั 3 ดำว เปิด

ด ำเนินกำรมำแลว้ 2 ปี โดยมสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ไวร้องรบัผูเ้ขำ้พกั เช่น สระว่ำยน ้ำ รำ้นอำหำร สถำนทีอ่อก

ก ำลงักำย หอ้งซำวน่ำ บรกิำรซกัรดี และหอ้งท ำงำน เป็นตน้ 

อรยิำ เอสเตท มจี ำนวน 1 อำคำร 8 ชัน้ จ ำนวนหอ้งทัง้หมด 67 หอ้ง โดยมหีอ้งทัง้หมด 4 ประเภท มพีืน้ที่

เฉลีย่ต่อหอ้ง 35 ตำรำงเมตร ดงันี้ 

1) แบบ A - Deluxe Room  ขนำด 30 ตำรำงเมตร จ ำนวน   7  หอ้ง 

2) แบบ B - Suite Room     ขนำด 37 ตำรำงเมตร จ ำนวน 25  หอ้ง 

3) แบบ C - Premier Room ขนำด 40 ตำรำงเมตร จ ำนวน 16  หอ้ง 

4) แบบ D - Family Room   ขนำด 40 ตำรำงเมตร จ ำนวน 19  หอ้ง 
 

3. การตลาดและการแข่งขนั  

ระยองเป็นจงัหวดัขนำดเลก็แห่งหนึ่งในภำคตะวนัออกของประเทศไทย ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในปัจจุบนัว่ำเป็น

แหล่งท่องเทีย่ว มผีลไมช้ัน้ยอด เป็นแหล่งอตุสำหกรรมหลกัของประเทศ มสีภำพเศรษฐกจิด ีมรีำยไดต้่อหวัประชำกรสงู 

เป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ   นอกจำกนัน้ ยงัไดช้ื่อว่ำเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่วยงำม เน่ืองจำกมชีำยหำดยำวสวยเลยีบ

ขนำนไปกบัอ่ำวไทย และเกำะสวยงำมระดบัโลก เช่น เกำะเสมด็กเ็ป็นทีรู่จ้กัแพรห่ลำยท่ำมกลำงนักท่องเทีย่วชำวไทย

และชำวต่ำงประเทศ ฐำนเศรษฐกจิทีส่ ำคญัของจงัหวดัคอืเกษตรกรรม กำรท่องเทีย่ว และอุตสำหกรรม 

จงัหวดัระยองเริม่มกีำรเปลีย่นแปลงไปเป็นจงัหวดัอุตสำหกรรม นับตัง้แต่กำรคน้พบก๊ำซธรรมชำตใิน

อ่ำวไทย เมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นกำรเริม่ตน้ยุค “โชตชิว่งชชัวำลย”์ และเป็นทีม่ำของ “โครงกำรพฒันำพืน้ทีช่ำยฝัง่ทะเล

ตะวนัออก” (Eastern Seaboard Development Program) ในปี 2524   ในชว่งระยะเวลำกว่ำ 20 ปีทีผ่่ำนมำนัน้ ไดท้ ำ
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ใหโ้ครงสรำ้งทำงเศรษฐกจิของจงัหวดัระยอง เปลีย่นเป็นอุตสำหกรรมน ำกำรท่องเทีย่วและกำรเกษตร ปัจจุบนัรำยได้

เฉลีย่ต่อหวัประชำกรสงูเป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ คอื 1,143,740 บำท/คน ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เท่ำกบั 

672,104 ลำ้นบำท โดยมำจำก สำขำกำรผลติดำ้นอุตสำหกรรม กว่ำรอ้ยละ 92  

 ดงันัน้ จุดเดน่ทีบ่รษิทัฯ ไดค้ดัสรรและเจรจำตกลงเบือ้งตน้กบัผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรมทีม่กีำรบรหิำร

ภำยใตช้ื่อทำงกำรคำ้ทีไ่ดร้บักำรยอมรบั (Chained-brand Hotel) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้นัน้ จะสำมำรถเพิม่ศกัยภำพทัง้

กำรแขง่ขนัใหธุ้รกจิโรมแรมและมมีลูค่ำเพิม่ขึน้ในหลำย ๆ ดำ้นเช่นกนั 
 

3.       การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ  

บรษิทัฯ ไดม้แีผนกำรตลำดเขำ้ร่วมกำรจองทีพ่กัผ่ำนเวบ็ไซต ์ ไดแ้ก ่ Agoda.com, Traveloka.com, 

Booking.com และ FB:Wisdom Hotel & Residence ซึง่เวบ็ไซตด์งักล่ำว ใหร้ำยละเอยีดของโรงแรม และรำคำอย่ำง

ครบถว้น สำมำรถดงูำ่ย มชี่องทำงช ำระเงนิหลำกหลำย อกีทัง้ไม่มบีตัรเครดติกส็ำมำรถจองได ้ พรอ้มส่วนลดมำกมำย 

และรวีวิจำกผูเ้ขำ้พกัจรงิ  

 ทัง้นี้ บรษิทัฯ บรหิำรโรงแรมในโครงกำร Wisdom Hotel ของอรยิำ เอสเตท และไดเ้จรจำตกลงทีจ่ะ

น ำ Chained-Brand Hotel ทีม่ชีื่อเสยีงเขำ้มำบรหิำรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  เน่ืองจำกกำรน ำ Chained-Brand Hotel เขำ้

มำบรหิำรโรงแรม มปีระโยชน์ในหลำยดำ้น อำท ิสำมำรถใชช้ือ่โรงแรมภำยใตช้ื่อของ Chained-Brand Hotel ซึง่เป็นที่

รูจ้กัโดยทัว่ไป กำรท ำกำรตลำดทีส่ำมำรถโฆษณำและท ำกำรโปรโมทโรงแรมภำยใตช้ื่อของ Chained-Brand Hotel ได ้

มรีะบบกำรปฏบิตักิำรทีม่มีำตรฐำนเดยีวกนัทัง้แบรนด ์ ซึง่รวมถงึระบบกำรจองหอ้งพกั  บรษิทัฯ ไม่ตอ้งเขำ้มำบรหิำร

กำรด ำเนินธุรกจิวนัต่อวนั แต่สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนในภำพรวมได ้ 

ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

บรษิทัฯ ไดล้งทุนในบรษิทั เดอะ มำสเตอร ์ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (“เดอะ มาสเตอร ์ เรียลเอสเตท”) 

เริม่ก่อตัง้ในปี 2557  ทีต่ัง้ยู่เลขที ่83 หมูท่ี ่3 ต ำบลเนินพระ อ ำเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง โดยมแีนวคดิทีจ่ะพฒันำ

โครงกำรในลกัษณะของโครงกำรทีเ่ป็นรปูแบบโครงกำรโรงแรม  ซึง่เดอะ มำสเตอร ์เรยีลเอสเตท เป็นผูม้กีรรมสทิธิแ์ละ

สทิธคิรอบครองทีด่นิทัง้หมด 11 แปลง  แบง่ออกเป็น  โฉนดทีด่นิ จ ำนวน 2 แปลง และหนังสอืรบัรองกำรท ำประโยชน์ 

(น.ส. 3 ก.) จ ำนวน 9 แปลง พืน้ทีร่วมทัง้สิน้ 27 ไร่ 2 งำน 55 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ทีต่ ำบลพลำ อ ำเภอบำ้นฉำง จงัหวดั

ระยอง โดยบรเิวณดำ้นหน้ำของทีด่นิดงักล่ำวอยู่ตดิกบัถนนสำยหลกัในทอ้งที ่ ไดแ้ก ่ถนนสุขมุวทิ และยงัอยู่ในรศัม ี15 

กโิลเมตรจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอิู่ตะเภำ ระยอง–พทัยำ ในปัจจุบนั แต่เมื่อมกีำรพฒันำเฟสที ่ 2 เสรจ็สิน้ตำม

แผนพฒันำแลว้ จะมทีำงเขำ้ออกสนำมบนิอู่ตะเภำทำงใหม่ ซึง่จะมรีะยะห่ำงจำกทีด่นิไม่เกนิ 5 กโิลเมตร  

  เดอะ มำสเตอร ์ เรยีลเอสเตท มแีผนกำรทีจ่ะพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อประกอบธุรกจิบน

ทีด่นิดงักล่ำวโดยแบ่งกำรพฒันำเป็นหลำยเฟส โดยในเฟสที ่ 1 มแีผนกำรก่อสรำ้งโรงแรมประเภท Airport Hotel บน

พืน้ทีป่ระมำณ 8 ไร่ โดยมรีำยละเอยีดเบือ้งตน้ ดงันี้ อำคำรโรงแรม จ ำนวน 2 อำคำร สงู 5 – 6 ชัน้ เป็นโรงแรมระดบั 3 

- 4 ดำว จ ำนวนหอ้งพกัรวมประมำณ 180 หอ้ง พืน้ทีใ่ชส้อยรวมประมำณ 20,000 ตำรำงเมตร ซึง่รวมไปถงึหอ้งสมัมนำ 

รำ้นอำหำร คำเฟ่ และบำร ์ และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ อำท ิ สระว่ำยน ้ำ ฟิตเนส โดยมกีลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย คอื 

ผูใ้ชบ้รกิำรสนำมบนิอู่ตะเภำทัง้ชำวไทยและชำวตำ่งชำต ิ ซึง่ไดท้ ำกำรศกึษำควำมเป็นไปไดเ้บือ้งตน้แลว้ ซึง่บรษิทัฯ

ก ำลงัอยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบและศกึษำแผนกำรท ำงำนและพจิำรณำผลกำรศกึษำควำมเป็นไปได ้ รวมทัง้อำจมกีำร

พจิำรณำปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมและควำมตอ้งกำรของนโยบำยบรษิทัฯ จำกนโยบำยกำรพฒันำพเิศษภำค
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ตะวนัออก จะเป็นกำรส่งเสรมิใหน้ักลงทุนต่ำงประเทศเขำ้มำลงทนุในเขตอุตสำหกรรม โดยเลอืกใชส้นำมบนิทีอ่ยู่ใกลก้บั

เขตอุตสำหกรรมในกำรขนส่งสนิคำ้ รวมถงึกำรเดนิทำงเขำ้-ออกของนักธุรกจิ เน่ืองจำกจงัหวดัระยองเป็นเมอืง

อุตสำหกรรม มลูีกคำ้ชำวตำ่งชำตทิีเ่ดนิทำงมำท ำธุรกจิ และกลุ่มองคก์รทีม่องหำโรงแรมทีเ่หมำะส ำหรบักำรจดั

ประชุมสมัมนำ นอกเหนือจำกตวัเลอืกหวัหนิและพทัยำ โดยลูกคำ้กลุ่มนี้จะเขำ้มำเตมิอตัรำกำรเขำ้พกัทีด่ใีนช่วงวนั

ธรรมดำ ขณะทีช่ว่งสุดสปัดำหโ์รงแรมกจ็ะไดลู้กคำ้กลุ่ม พกัผ่อนทัว่ไป ประกอบกบันโยบำยภำครฐัมุ่นเน้นสรำ้งรำยได้

จำกกำรท่องเทีย่ว โดยเฉพำะนักท่องเทีย่วต่ำงประเทศทีม่จีดุหมำยปลำยทำงในพืน้ทีภ่ำคตะวนัออกของประเทศไทย 

ส่งผลใหก้ำรเลอืกใชส้นำมบนิอู่ตะเภำ มคีวำมตอ้งกำรมำกขึน้ และเป็นจุดเชื่อมต่อไปยงัแหล่งทอ่งเทีย่วอื่น ทีส่ ำคญัของ

ประเทศ ซึง่บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึโอกำสในกำรพฒันำ Airport Hotel บนทีด่นิผนืน้ี ซึง่สำมำรถรองรบัผูใ้ชบ้รกิำรสนำมบนิ 

ทัง้กำรเขำ้พกัคำ้งคนื และกำรพกัรำยชัว่โมงเพื่อรอเวลำขึน้เครือ่งบนิ ซึง่ปัจจุบนัผูใ้ชบ้รกิำรส่วนใหญ่ จะตอ้งเดนิทำง 

20-30 นำท ีเพื่อไปพกัในโรงแรมใกลเ้คยีง  

  โดยบรษิทัฯ เลง็เหน็ว่ำ หำกบรษิทัฯ พฒันำ Airport Hotel และวำงแผนกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำง

ระมดัระวงั จะท ำใหม้ผีูเ้ขำ้มำใชบ้รกิำรโรงแรมเป็นจ ำนวนมำก และก่อใหเ้กดิผลรำยไดแ้ละก ำไรต่อบรษิทัฯ นอกจำกนี้ 

บรษิทัฯ ยงัมแีผนทีจ่ะตดิต่อหำ Chained-Brand Hotel เขำ้มำบรหิำร Airport Hotel ดงักล่ำวดว้ยเช่นกนั โดยบรษิทัฯ 

ไดม้กีำรศกึษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรเบือ้งตน้ ภำยใตส้มมตฐิำนกำรใชป้ระโยชน์สงูสุดของทีด่นิ โดยพจิำรณำถงึ

โครงกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีก่ ำลงัจะเกดิขึน้ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทีด่นิของโครงกำร และปรบัลดสมมตฐิำนบำงรำยกำร

ตำมหลกัควำมระมดัระวงั ผลจำกกำรศกึษำควำมเป็นไปไดเ้บือ้งตน้ ทีด่นิบรเิวณดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมและมี

ศกัยภำพทีจ่ะน ำมำพฒันำโครงกำรโรงแรม ประเภท Airport Hotel ซึง่ประมำณกำรผลตอบแทนของโครงกำรในเฟสที ่1 

(Project IRR) เบือ้งตน้อยู่ทีร่อ้ยละ 20.17 และระยะเวลำคนืทนุของโครงกำรเท่ำกบัประมำณ 13 ปี อย่ำงไรกต็ำมก่อน

กำรพฒันำโครงกำรในเชงิพำณชิย ์ ฝ่ำยบรหิำรจะศกึษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรในรำยละเอยีด สภำวะอุตสำหกรรม

และสภำพเศรษฐกจิรวมถงึขอ้จ ำกดัทำงกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีด่งักล่ำว  

  บรษิทัฯ คำดว่ำเงนิทุนทีใ่ชใ้นกำรพฒันำโครงกำรจะมำจำกเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ และ/หรอื 

เงนิกูย้มืจำกนักลงทุน และ/หรอืเงนิเพิม่ทุนจำกบรษิทัฯ  

1. ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ  

• เป็นโครงกำรอำคำรโรงแรมระดบั 4 ดำว มหีอ้งพกั 112 หอ้ง โดยมหีอ้งพกัใหบ้รกิำร 5 ประเภท 

คอื  

1)      Anthem Room  (35 ตำรำงเมตร) จ ำนวน 72 หอ้ง   

2)      Oasis Room (35 ตำรำงเมตร) จ ำนวน 19 หอ้ง 

3)      Harmony Room (64 ตำรำงเมตร) จ ำนวน 16 หอ้ง 

4)      Sympony Room (77 ตำรำงเมตร) จ ำนวน 3 หอ้ง 

5)      Titanic Room (88 ตำรำงเมตร) จ ำนวน 2 หอ้ง 

• เป็นโครงกำรอำคำรโรงแรมระดบั 3 ดำว มหีอ้งพกั 72 หอ้ง โดยมหีอ้งพกัใหบ้รกิำร 3 ประเภท 

คอื 

1)      Payun Room (22 ตำรำงเมตร) จ ำนวน 24 หอ้ง 

2)      Pala Room (22 ตำรำงเมตร) จ ำนวน 32 หอ้ง 
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3)      Tara Room (50 ตำรำงเมตร) จ ำนวน 16 หอ้ง 
 

2.       การตลาดและการแข่งขนั  

เน่ืองจำก จงัหวดัระยองไดเ้ริม่โครงกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีส่ ำคญัในเขตพฒันำพเิศษภำค

ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor หรอื EEC) ซึง่ EEC วำงยุทธศำสตรใ์หท้ ำภำรกจิส ำคญั 3 

ประกำร คอื 

1) เป็น “สนำมบนิกรุงเทพฯ แหง่ที ่ 3" เชื่อมสนำมบนิดอนเมอืงและสุวรรณภูมดิว้ยรถไฟ

ควำมเรว็สงู 

2) เป็น “ศูนยก์ลำงอุตสำหกรรม ทอ่งเทีย่ว และ Logistics & Aviation" ของ EEC 

3) เป็น “เมอืงท่ำทีส่ ำคญั" เชื่อมโยงขยำยกรุงเทพฯ ไปทำงตะวนัออกทัง้ทำงน ้ำ ทำงบก และ 

  ทำงอำกำศ 

องคป์ระกอบโครงกำร EEC มดีงันี้ 

1) อำคำรผูโ้ดยสำรหลงัที ่3 (Passenger Terminal Building 3) 

2) ศูนยธ์ุรกจิกำรคำ้และกำรขนส่งภำคพืน้ดนิ (Commercial Gateway and Ground 

Transportation Centre)  

3) ศูนยซ์่อมบ ำรุงอำกำศยำน (Maintenance Repair and Overhual) 

4) เขตประกอบกำรคำ้เสร ีและเขตธุรกจิเกีย่วเนื่อง (Cargo Village or Free Trade Zone) 

5) ศูนยธ์ุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศและโลจสิตกิส ์(Cargo Complex) 

 โครงกำรทีส่ ำคญัของโครงสรำ้งพืน้ฐำนหลกัของ EEC มโีครงกำรดงัต่อไปนี้ 

1) สนำมบนินำนำชำตอิูต่ะเภำ และรถไฟควำมเรว็สงูเชื่อม 3 สนำมบนิ 

ซึง่เป็นโครงกำรพฒันำสนำมบนิอู่ตะเภำและเมอืงกำรบนิภำคตะวนัออก โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ยกระดบัสนำมบนิอู่ตะเภำเป็น “สนำมบนินำนำชำตเิชงิพำณชิยห์ลกั แห่งที ่ 3" เชื่อมสนำมบนิดอนเมอืงและสุวรรณภูมิ

ดว้ยรถไฟควำมเรว็สงู ท ำใหท้ัง้ 3 สนำมบนิสำมำรถรองรบัผูโ้ดยสำรรวมกนัไดม้ำกถงึ  200  ลำ้นคนต่อปี   โครงกำร

พฒันำสนำมบนิอู่ตะเภำและเมอืงกำรบนิภำคตะวนัออก เป็นโครงกำรพฒันำสนำมบนิภำยในพืน้ทีก่ว่ำ 6,500 ไร่ ซึง่

ตัง้อยู่ในต ำบลพลำ อ ำเภอบำ้นฉำง จงัหวดัระยอง ในเขตส่งเสรมิเมอืงกำรบนิภำคตะวนัออก ทัง้นี้ ไดม้พีธิลีงนำมสญัญำ

โครงกำรพฒันำสนำมบนิอู่ตะเภำและเมอืงกำรบนิภำคตะวนัออกเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยลงนำมในสญัญำระหว่ำง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก (สกพอ.) และบรษิทั อู่ตะเภำ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอวิ

เอชัน่ จ ำกดั ซึง่เป็นนิตบิุคคลตัง้ขึน้เฉพำะกจิโดยกลุ่มกจิกำรรว่มคำ้บบีเีอส 1 เมื่อวนัที ่19 มถิุนำยน 2563 

ดว้ยศกัยภำพทำงดำ้นทีต่ัง้ไม่ไกลจำกกรงุเทพมหำนครและพืน้ทีภ่ำคตะวนัออก ซึง่เป็นทีรู่จ้กัของนัก

ลงทุนทัว่โลก จงึมกีำรตัง้เป้ำหมำยใหร้องรบัผูโ้ดยสำรสงูสุดไม่ต ่ำกว่ำ 60 ลำ้นคนต่อปี  โดยโครงกำรจะมกีำรลงทุนใน

ดำ้นต่ำง ๆ ทีค่รอบคลุมทุกมติ ิ ทัง้กำรใหบ้รกิำรสนำมบนิเชงิพำณิชย ์ กำรพฒันำอุตสำหกรรมต่อเนื่องดำ้นธุรกจิและ

อุตสำหกรรมกำรบนิ ซึง่จะสรำ้งบรรยำกำศกำรลงทุนทีจ่งูใจภำคเอกชนทัง้ในและต่ำงประเทศในกำรขยำยกำรลงทุนมำสู่

พืน้ที ่ EEC รวมไปถงึกำรเสรมิสรำ้งศกัยภำพทรพัยำกรมนุษย ์ เพื่อใหเ้กดิกำรพฒันำเศรษฐกจิอย่ำงยัง่ยนืจำกผลกำร

ประมำณกำรผูโ้ดยสำรและเทีย่วบนิทีเ่พิม่สงูขึน้ภำยในปี 2568 - 2569  ซึง่เป็นปีทีค่ำดว่ำจะสำมำรถเปิดใหบ้รกิำร

อำคำรผูโ้ดยสำรหลงัที ่3 ทีบ่รหิำรจดักำรโดยเอกชนร่วมลงทุน สนำมบนิจะมจี ำนวนผูโ้ดยสำรประมำณ 8 ลำ้นคนต่อปี 
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ประกอบกบักำรคำดกำรณ์ปรมิำณผูโ้ดยสำร ณ สนำมบนิดอนเมอืง ในปี 2568 – 2569 แสดงใหเ้หน็ว่ำ ในช่วงปี

ดงักล่ำว สนำมบนิดอนเมอืงจะมปีรมิำณผูโ้ดยสำรเกนิขดีควำมสำมำรถในกำรรบัจ ำนวนเทีย่วบนิและปรมิำณผูโ้ดยสำร 

ดงันัน้ กำรพฒันำโครงกำรพฒันำสนำมบนิอู่ตะเภำและเมอืงกำรบนิภำคตะวนัออกใหบ้รรลุวตัถปุระสงคแ์ละเป็นไปตำม

แผนงำนโครงกำร EEC จงึมคีวำมส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิประเทศและอุตสำหกรรมกำรบนิ รวมทัง้

เพื่อเป็นกำรรองรบัควำมตอ้งกำรกำรเดนิทำงทำงอำกำศในอนำคตของอกีดว้ย  ศูนยฝึ์กอบรมกำรบนิ (Aviation 

Training Centre) 

2) โครงกำรพฒันำท่ำเรอืแหลมฉบงั ระยะที ่3 

มมีลูค่ำกำรลงทุนเบือ้งตน้ประมำณ 1.5 แสนลำ้นบำท โดยจะมรีปูแบบกำรด ำเนินกำรแบบใหเ้อกชน

ร่วมลงทุนในกจิกำรของรฐั (Public Private Partnership: PPP) มรีะยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำรนับตัง้แต่กำรก่อสรำ้ง

และใหบ้รกิำรรวมประมำณ 30-50 ปี โดยมแีผนกำรก่อสรำ้ง 8 ปี คำดว่ำจะเริม่เปิดด ำเนินกำรไดภ้ำยในปี 2568 

ณ ปัจจุบนั ยงัอยู่ระหว่ำงกำรศกึษำและส ำรวจผลกระทบต่ำง ๆ ของโครงกำรทัง้ดำ้นเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และ

วศิวกรรม รวมถงึรำยละเอยีดผลตอบแทนของโครงกำรกำรพฒันำท่ำเรอืแหลมฉบงั ระยะที ่3 (“โครงกำรฯ”) โดยใหก้ลุ่ม

บรษิทัทีป่รกึษำของกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทยประเมนิผลโดยละเอยีดเพื่อใหเ้กดิผลกระทบทำงลบน้อยทีสุ่ด โดย

โครงกำรฯ ในครัง้นี้ ด ำเนินกำรเพื่อเป็นกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัดำ้นกำรขนส่งสนิคำ้ทำงน ้ำใหแ้ก่

ประเทศ เพื่อเน้นย ้ำถงึจุดยนืกำรเป็นเกตเวยห์ลกัในภูมภิำคกำรเป็นศูนยก์ลำงทำงกำรคำ้      อกีทัง้ เพื่อเพิม่ศกัยภำพ

กำรเป็นท่ำเรอืน ้ำทีล่ ้ำสมยัดว้ยกำรบรหิำรจดักำรดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลย ี ตลอดจนผสมผสำนใหเ้ป็นท่ำเรอืทีใ่ห้

ควำมส ำคญักบัสภำพแวดลอ้ม  

นอกจำกนี้ โครงกำร EEC จะท ำใหเ้กดิศูนยก์ลำงกำรพฒันำธุรกจิเป้ำหมำยโดยเฉพำะกำรเป็น 

“ศูนยก์ลำงอุตสำหกรรมท่องเทีย่ว และ Logistics & Aviation" รวมถงึกำรเป็นศูนยก์ลำงของ “มหำนครกำรบนิภำค

ตะวนัออก" ทีจ่ะครอบคลุมกำรพฒันำพืน้ทีเ่มอืงประมำณ 30 กโิลเมตร โดยรอบสนำมบนิ (พทัยำถงึระยอง) ซึง่เป็นกำร

สำนต่อเจตนำรมณ์กำรพฒันำอสีเทริน์ซบีอรด์ทีต่อ้งกำรใหเ้กดิเป็นเมอืงท่ำและเมอืงธุรกจิส ำคญัของประเทศไทย โดย

เขำ้เชื่อม โยงเป็นส่วนขยำยของกรุงเทพฯ และปรมิณฑลไปทำงตะวนัออก ทีส่ำมำรถเชื่อมโยงกนัไดส้ะดวกทัง้ทำงน ้ำ 

ทำงบก และทำงอำกำศ  เพื่อผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลำงทำงกำรบนิและประตูเศรษฐกจิสู่เอเชยี 

3) โครงกำรพฒันำท่ำเรอือุตสำหกรรมมำบตำพุด ระยะที ่3 

ในปี  2562  กำรนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ.)  ไดล้งนำมสญัญำร่วมทุนในรปูแบบกำร

บรหิำรธรุกจิ (PPP : Business Case ) ในโครงกำรพฒันำท่ำเรอือุตสำหกรรมมำบตำพุด ระยะที ่ 3 (โครงกำรฯ) กบั

บรษิทั กลัฟ์ เอม็ทพี ีแอลเอน็จ ีเทอรม์นิัล จ ำกดั  เพื่อพฒันำระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีส่ ำคญัของประเทศและเป็นกลไก

ขบัเคลื่อนกำรลงทุนในEEC โดยควำมคบืหน้ำกำรก่อสรำ้งโครงกำรฯ นี้ หลงัไดร้บัใบอนุญำตใหป้ลูกสรำ้งสิง่ล่วงล ้ำล ำ

แม่น ้ำจำกส ำนักงำนเจำ้ท่ำภูมภิำค สำขำระยองแลว้ บรษิทั กลัฟ์ เอม็ทพี ี แอลเอน็จ ี เทอรม์นิัล จ ำกดั ไดด้ ำเนินกำร

ออกแบบและก่อสรำ้งในส่วนของโครงสรำ้งพืน้ฐำน (Infrastructure) ทัง้ในส่วนของกำรขดุลอกและถมทะเล พืน้ที ่1,000 

ไร่ แบง่เป็น พืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์ 550 ไร ่ และพืน้ทีเ่กบ็กกัตะกอน 450 ไร ่ กำรขดุลอกร่องน ้ำ และแอ่งกลบัเรอื กำร

ก่อสรำ้งเขือ่นกนัคลื่น กำรก่อสรำ้งสำธำรณูปโภคพืน้ฐำน กำรตดิตัง้อุปกรณ์ควบคมุกำรเดนิเรอื ท่ำเทยีบเรอืบรกิำร และ

ท่ำเทยีบเรอืก๊ำซเพื่อรองรบัปรมิำณกำรขนถ่ำยก๊ำซธรรมชำตทิีค่ำดว่ำกำรก่อสรำ้งจะแลว้เสรจ็และพรอ้มเปิดใหบ้รกิำร

ไดภ้ำยในปี 2569 

4) โครงกำรท่ำเรอืพำณิชยส์ตัหบี 
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โครงกำรท่ำเรอืพำณิชยส์ตัหบี หรอื ทำ่เรอืจุกเสมด็ อ ำเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ีเพื่อรองรบั EEC ซึง่

อยู่ภำยใตก้ำรดแูลของกองทพัเรอื มพีืน้ทีท่ ัง้หมดรำว 20,000 ตำรำงเมตร ประกอบไปดว้ยท่ำเรอื 6 ท่ำ แบ่งเป็น ท่ำ

จอดเรอืรบของกองทพัเรอื (ท่ำที ่1-3) และเป็นท่ำเรอืส ำหรบัขนส่งสนิคำ้ประเภทอุตสำหกรรม (ท่ำที ่4-6) โดยมแีผนจะ

พฒันำทำ่เรอืที ่ 4-6 ใหเ้ป็นท่ำเรอืรองรบัดำ้นกำรท่องเทีย่วและเรอืเฟอรร์ี ่ รวมทัง้ปรบัปรุงพืน้ทีส่ ำหรบักำรขนส่งสนิคำ้

ใหไ้ดม้ำกขึน้ ซึง่โครงกำรท่ำเรอืพำณิชยส์ตัหบีนี้ ไดว้ำงแผนเชื่อมโยงเสน้ทำงเรอืเฟอรร์ีไ่ว ้3 เสน้ทำง คอื 

1) สตัหบี-เกำะชำ้ง-จงัหวดัพระสหีนุ-โฮจมินิหซ์ติ ี

2) สตัหบี-ปรำณบุร-ีหวัหนิ ใชเ้วลำประมำณ 1 ชัว่โมงครึง่ ช่วยทุ่นเวลำกำรเดนิทำงจำก กทม.   

ทำงรถยนตท์ีต่อ้งใชเ้วลำถงึ 6-7 ชัว่โมง และเป็นกำรเชื่อมต่อระหว่ำงภำคใตก้บัภำค

ตะวนัออก สำมำรถเป็นเสน้ทำงขนส่งสนิคำ้ได ้และ 

3) เสน้ทำงสตัหบี-สมุย-สงิคโปร ์คำดว่ำจะเหน็สิง่เหล่ำนี้เป็นรปูธรรมชดัเจนในอนำคตอนัใกลน้ี้ 

ดงันัน้  จงึเป็นจุดแขง็ทีบ่รษิทัฯ จะพฒันำอสงัหำรมิทรพัยใ์นรปูแบบโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำร

โรงแรม โดยกำรน ำ Chained-Brand Hotel ทีม่ชีื่อเสยีงเขำ้มำบรหิำร ซึง่จะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ในหลำย ๆ ดำ้นอย่ำง

มำกมำย 
 

3.       การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ  

บรษิทัฯ ไดก้ำรเจรจำต่อรองกบั Chained-Brand Hotel ทีม่ชีื่อเสยีงเขำ้มำบรหิำรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

ซึง่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรในขัน้ตอนต่อไป 
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ปัจจยัความเส่ียง 

 คณะกรรมกำรบรษิทัไดต้ระหนักถงึปัจจยัควำมเสีย่งต่ำงๆ ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิของ

บรษิทั เพื่อใหบ้รษิทัมกีำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์รอย่ำงมปีระสทิธภิำพและมปีระสทิธผิล เพื่อใชเ้ป็นกลไกทีส่ ำคญัใน

กำรบรหิำรควำมเสี่ยงของบรษิทั จงึได้พิจำรณำกำรบรหิำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในขึ้นมำ โดยพจิำรณำให้

ควำมส ำคญัในเรื่องแนวทำงกำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยง และติดตำมผลกำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีระบบ 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนสอดคล้องกับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ส ำหรบัจำกกำรประเมินควำมเสี่ยง และกำร

บรหิำรจดักำรควำมเสีย่งมผีลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทั ดงัต่อไปนี้   

ธรุกิจสนามกอลฟ์ 

1.        ความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ของกิจการ 

รำยไดข้องธุรกจิสนำมกอลฟ์โดยทัว่ไปขึน้อยู่กบัควำมนิยม เวลำในกำรออกรอบ สถำนทีต่ัง้ สภำพดนิฟ้ำ 

อำกำศ สภำพเศรษฐกจิและกำรเมอืง  เป็นปัจจยัทีม่ผีลกระทบโดยตรงต่อรำยไดข้องกจิกำร 

2.        ความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการด าเนินการ 

ในกำรรกัษำคุณภำพสนำมใหส้มบูรณ์ไดม้ำตร ฐำนสำกล   ธุรกจิสนำมกอลฟ์จงึจ ำเป็นตอ้งน ำวสัดุ    ปุ๋ ย  

และเคมภีณัฑท์ีน่ ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ ซึง่อำจไดร้บัผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศได ้ อกีทัง้ตวั

แทนจ ำหน่ำยในเมอืงไทยมจี ำนวนไม่กีร่ำย ท ำใหผู้ข้ำยจะเป็นผูก้ ำหนดรำคำขำยวสัดุ ปุ๋ ย และเคมภีณัฑม์ำกกว่ำขึน้อยู่

กบักลไกตลำด 

3.        ความเส่ียงด้านภาษีอากร 

ตำมทีไ่ดม้กีำรประกำศใช ้ พ.ร.บ. ภำษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง ซึง่จะเริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ 1 มกรำคม 

2563 นัน้ คำดว่ำสนำมกอลฟ์จะอยู่ในกลุ่มทีจ่ะไดร้บักำรบรรเทำค่ำภำษแีบบขัน้บนัได จงึจะตอ้งตดิตำมดวู่ำ ธุรกจิ

สนำมกอลจ์ะสำมำรถผ่อนผนัในเรื่องภำษอีำกรดงักล่ำวไดอ้ย่ำงไรบำ้ง 

ธรุกิจน ้ามนัปาลม์และธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

1. ความเส่ียงจากการท่ีราคาน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดิบ เมลด็ในปาลม์ ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบ มีความ 

           ผนัผวน  

  น ้ำมนัเมล็ดในปำล์มดิบ เมล็ดในปำล์ม และน ้ำมนัปำล์มดิบ เป็นสินค้ำทำงกำรเกษตร ซึ่งรำคำจะถูก

ก ำหนดโดยอุปสงค์ และอุปทำน ปัจจยัส ำคญัที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทำน ได้แก่ สภำพดินฟ้ำอำกำศซึ่งมี

ผลกระทบโดยตรงต่อปรมิำณผลผลติของน ้ำมนัปำล์มและน ้ำมนัพชือื่นๆ ในตลำดโลก นอกจำกนี้กำรเติบโตทำงดำ้น

เศรษฐกจิของประเทศต่ำงๆ ทีบ่รโิภคน ้ำมนัพชื รวมทัง้ นโยบำยทำงดำ้นอตัรำภำษีน ำเขำ้ของประเทศทีบ่รโิภคน ้ำมนั 

พชืรำยใหญ่ของโลกไดแ้ก่ อนิเดยี และจนีจะมผีลกระทบโดยตรงต่อควำมตอ้งกำรบรโิภคน ้ำมนัพชื 

  นอกจำกน้ีปัจจุบนัน ้ำมนัปำลม์ถูกน ำมำใชเ้ป็นพลงังำนทำงเลอืก เพื่อทดแทนกำรใชน้ ้ำมนัเชื้อเพลงิ หรอื

ทีเ่รยีกกนัว่ำไบโอดเีซล ส่งผลให้รำคำน ้ำมนัปำล์มในซึ่งเป็นสนิค้ำทดแทนได้รบัอทิธพิลจำกกำรเคลื่อนไหวของรำคำ

น ้ำมนัดบิในตลำดโลก ดงันัน้ ควำมต้องกำรเชื้อเพลงิ รวมถึงปัจจยัจำกเชื้อเพลงิทดแทน เช่น รำคำก๊ำซธรรมชำติ ก็

ย่อมส่งผลต่อกำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำมนัปำลม์ดบิดว้ยเช่นกนั 
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  รำคำขำยน ้ำมนัเมลด็ในปำล์มดบิ เมลด็ในปำล์ม และน ้ำมนัปำล์มดบิ  ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศจะ

อ้ำงอิงตำมรำคำซื้อขำยที่ตลำดมำเลเซียเป็นหลกั แต่เนื่องจำกปัจจุบนัประเทศไทยจดัให้น ้ำมนัปำล์มดบิเป็นสนิค้ำ

ควบคุม ดังนัน้ รำคำขำยน ้ ำมันเมล็ดในปำล์มดิบ เมล็ดในปำล์ม และน ้ ำมันปำล์มดิบในประเทศจึงอำจจะมีกำร

เคลื่อนไหวต่ำงจำกรำคำของตลำดมำเลเซียในบำงช่วงตำมควำมผันผวนของอุปสงค์และอุปทำนภำยในประเทศ 

โดยทัว่ไปรำคำตลำดโลก และรำคำในประเทศจะอยู่ในระดบัทีใ่กล้เคยีงกนั ยกเวน้ในบำงกรณี เช่น ปรมิำณน ้ำมนัเมลด็

ในปำลม์ดบิ เมลด็ในปำลม์ และน ้ำมนัปำลม์ดบิในประเทศผลติออกมำมำกเกนิควำมตอ้งกำร หรอืมกีำรขำดแคลนน ้ำมนั

ปำล์มในประเทศ เป็นต้น ดงันัน้ หำกรำคำน ้ำมนัเมลด็ในปำล์มดบิ และน ้ำมนัปำล์มดบิ ซึ่งมคีวำมผนัผวนไปตำมรำคำ

ซื้อขำยในตลำดโลกมกีำรปรบัตวัลดลงย่อมจะส่งผลกระทบต่อรำยได้ อย่ำงไรก็ตำม HNC คำดว่ำควำมผนัผวนของ

รำคำน ้ำมนัปำล์มดบิดงักล่ำวจะไม่ส่งผลกระทบทีรุ่นแรง เนื่องจำกรำคำน ้ำมนัเมล็ดในปำล์มดบิ และรำคำน ้ำมนัปำล์ม

ดบิมกีำรปรบัตวัลดลง รำคำวตัถุดบิ เช่น ผลปำล์ม ทะลำย และเมลด็ในปำล์ม จะปรบัตวัลดลงดว้ยเช่นกนัซึ่งส่งผลให้

ตน้ทุนกำรผลติลดลงตำมไป ดว้ย ประกอบกบั HNCไม่มนีโยบำยทีจ่ะเกง็ก ำไรจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำมนัเมลด็ใน

ปำล์ม เมล็ดในปำล์ม และรำคำน ้ำมนัปำล์มดบิ จงึไม่มีนโยบำยที่จะกักตุนสินค้ำไว้เป็นจ ำนวนมำกจนท ำให้เกิดผล

กระทบรุนแรงต่อผลประกอบกำร 

 2.  ความเส่ียงจากการจดัหาวตัถดิุบในราคาท่ีเหมาะสม 

 ปัจจยัทีจ่ะท ำใหป้รมิำณวตัถุดบิมกีำรเปลีย่นแปลง ไดแ้ก่ 

 (1) ปรมิำณพื้นที่ในกำรเพำะปลูกที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอำจเกิดจำกนโยบำยกำรส่งเสรมิของภำครฐั เช่น 

นโยบำยส่งเสรมิกำรปลูกพชืพลงังำนทดแทน และแนวโน้มรำคำผลปำลม์ เป็นตน้ 

 (2) สภำพภูมอิำกำศที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ปรมิำณน ้ำฝน ภยัแล้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปรมิำณ

และคุณภำพของผลปำลม์ทะลำย และเมลด็ในปำลม์ 

 (3) จ ำนวนคู่แข่งขนั ซึ่งปัจจุบนัมกี ำลงักำรผลติโรงสกดัรวมทัง้ประเทศสูงกว่ำปริมำณผลปำล์มที่ออก

ประมำณ 1 เท่ำตวั ท ำใหก้ำรแข่งขนัดำ้นกำรรบัซื้อวตัถุดบิสูง โดยผลกระทบจำกกำรทีผ่ลปำลม์ทะลำยทีอ่อกสู่ตลำดมี

ปรมิำณต ่ำกอ็ำจก่อใหเ้กดิกำรแย่งซื้อผลปำลม์ทะลำยจำกบรษิทัผูผ้ลติน ้ำมนัปำลม์ดบิรำยอื่นๆ ซึง่จะส่งผลกระทบท ำให ้

HNC มีต้นทุนในส่วนของวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ท ำให้รำคำน ้ำมันปำล์มดิบและรำคำเมล็ดในปำล์มเพิ่มขึ้น และอำจส่ง  

ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงนิของ HNC และบรษิทัย่อย 

  อย่ำงไรก็ด ีHNC ได้ให้ควำมส ำคญัในดำ้นกำรจดักำรหำวตัถุดบิ เช่น กำรจดัตัง้ทมีลูกค้ำสมัพนัธ์ และ

กำรพฒันำระบบสำรสนเทศ เพื่อให้ได้รบัควำมไว้วำงใจและสร้ำงควำมสัมพนัธ์ที่ดกีับคู่ค้ำโรงงำนสกดัน ้ำมนัปำล์ม         

ผูร้วบรวม และเกษตรกรผูป้ลูกปำลม์น ้ำมนั เป็นตน้ 

 3.  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายภาครฐั 

 รฐับำลมนีโยบำยแนะน ำรำคำผลปำล์มทะลำย  และกำรก ำหนดรำคำขัน้สูงในกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัปำล์ม

บรสุิทธิภ์ำยในประเทศ รวมถึงนโยบำยกำรผสมไบโอดีเซลลงในน ้ำมนัดีเซลซึ่งจะกระทบต่อควำมต้องกำรใช้น ้ำมนั

ปำลม์ดบิ ดงันัน้ หำกรฐับำลมกีำรเปลีย่นแปลงนโยบำยใดๆ อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินกำรและฐำนะทำงกำร

เงนิของHNC ได ้อย่ำงไรกต็ำม HNC ไดม้กีำรตดิตำมนโยบำยของทำงภำครฐัอย่ำงใกลช้ดิ เพื่อทีจ่ะไดม้กีำรปรบัตวัให้

ทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 
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4.  ความเส่ียงจากสินค้าทดแทน 

 นอกเหนือไปจำกน ้ำมนัปำลม์ทีส่ำมำรถน ำมำบรโิภคไดแ้ลว้ ยงัมนี ้ำมนัพชืชนิดอื่นๆ ทีน่ิยมน ำมำ บรโิภค 

เช่น น ้ำมนัถัว่เหลอืง น ้ำมนัทำนตะวนั น ้ำมนัมะพรำ้ว น ้ำมนัมะกอก น ้ำมนัขำ้วโพด และน ้ำมนัร ำขำ้ว เป็นต้น ซึ่งล้วน

แลว้แต่สำมำรถทีจ่ะใชท้ดแทนกนัได ้โดยหำกผูบ้รโิภคมกีำรเปลีย่นแปลงและหนัไปบรโิภคน ้ำมนัพชืทีผ่ลติจำกพชืชนิด

อื่นแทน กย็่อมจะส่งผลกระทบท ำใหค้วำมตอ้งกำรบรโิภคน ้ำมนัปำลม์ลดลง อย่ำงไรกด็ ีจำกกำรทีน่ ้ำมนัพชืแต่ละชนิดมี

คุณสมบตัเิฉพำะตวับำงประกำร ท ำใหใ้นบำงอุตสำหกรรมหรอืผลติภณัฑ์บำงชนิดยงัมีควำมจ ำเป็นต้องใชน้ ้ำมนัปำล์ม

เป็นวตัถุดบิ นอกจำกนี้น ้ำมนัปำล์มยงัสำมำรถน ำไปใชใ้นอุตสำหกรรมทีห่ลำกหลำยอื่นๆ เช่น อุตสำหกรรมอำหำรสตัว์ 

และไบโอดเีซล เป็นตน้ 

 5.  ความเส่ียงจากราคาจ าหน่ายไฟฟ้าตามอตัราค่าไฟฟ้า    

 HNC ไดท้ ำสญัญำ ซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (กฟภ.) ส ำหรบักำรผลติไฟฟ้ำจำก

พลงังำนหมุนเวยีน ซึ่งโครงสร้ำงอตัรำค่ำไฟฟ้ำดงักล่ำวได้ถูกก ำหนดขึ้น เพื่อสะท้อนถึงกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ

เชือ้เพลงิ อตัรำดอกเบีย้ อตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ฯลฯ โดยปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรก ำหนดรำคำรบัซื้อไฟฟ้ำนัน้ 

อำจไม่สอดคล้อง กับต้นทุนกำรผลติไฟฟ้ำของHNC โดยปัจจยัดงักล่ำวอำจจะส่งผลให้ HNC มสีดัส่วนอตัรำก ำไรที่

ลดลง  

 6.  ความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถดิุบในการผลิตไฟฟ้า 

 วตัถุดบิในกำรผลติไฟฟ้ำ ไดแ้ก่ ก๊ำซชวีภำพซึ่งได้จำกน ้ำเสยีจำกกระบวนกำรผลติน ้ำมนัปำล์ม ดงันัน้

หำกโรงสกดัน ้ำมนัปำลม์ดบิของ HNC  ขำดแคลนผลทะลำยปำลม์ทีใ่ชใ้นกำรสกดัน ้ำมนัปำลม์ดบิ กย็่อมจะส่งผลกระทบ

ต่อปรมิำณของวตัถุดบิทีใ่ชใ้นกำรผลติไฟฟ้ำซึง่เป็นผลพลอยไดจ้ำก กระบวนกำรผลติน ้ำมนัปำลม์ดบิ อำจส่งผลกระทบ

ต่อยอดขำยไฟฟ้ำทีล่ดลงได ้

 อย่ำงไรกด็บีรษิทัฯ มุ่งเน้นทีจ่ะพฒันำควำมมัน่คงดำ้นวตัถุดบิ โดยคดิแผนกลยุทธ์อย่ำงต่อเน่ืองใน กำร

จดักำรวตัถุดบิ เพื่อผลประโยชน์สงูสุดของธุรกจิหลกัโดยไม่ลมืค ำนึงถงึธุรกจิต่อเนื่องในทุกสภำวะของตลำด นอกจำกนี้

แล้วโรงไฟฟ้ำชวีภำพนัน้ ถอืเป็นธุรกจิต่อเน่ืองทีจ่ ำเป็นส ำหรบัโรงงำนสกดัน ้ำมนัปำล์มดบิ ทีม่นี ้ำเสยีจำกกระบวนกำร

ผลิต เนื่ องจำกต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำบัดน ำเสีย ดังนั ้น HNC มีนโยบำยที่จะมุ่งเน้นประโยชน์ที่ดีต่อกิจกำร 

นอกเหนือจำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

ความเส่ียงของธรุกิจโรงแรมและพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

1. ความเส่ียงดา้นความไม่แน่นอนของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและความไม่แน่นอนของ

เศรษฐกิจ ภาพรวม  

เน่ืองจำกธุรกจิโรงแรมอรยิำ เอสเตท และแผนธุรกจิบนทีด่นิของเดอะ มำสเตอร ์เรยีลเอสเตท เป็นธุรกจิ

ทีอ่ยู่ในอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว ซึง่มคีวำมเสีย่งทีต่อ้งพึง่พำกำรใชจ้่ำยของลูกคำ้ ผูบ้รโิภค ตลอดจนควำมเชื่อมัน่ของ

นักท่องเทีย่ว ซึ่งอำจได้รบัผลกระทบดำ้นลบจำกปัจจยัภำยนอกหลำยๆ ปัจจยัทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของโรงแรม  

ซึง่แมว้่ำปัจจยัควำมเสีย่งต่ำง ๆ นี้เป็นควำมเสีย่งโดยทัว่ไป ทีผู่ป้ระกอบกำรธุรกจิทุกรำยเผชญิ แต่ อรยิำ เอสเตท ได้

จดัท ำมำตรกำรบรหิำรควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบดำ้นลบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ และผลประกอบกำรจำกเหตุกำรณ์ทีไ่ม่
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คำดคดิให้ไดม้ำกที่สุด ซึ่งอรยิำ เอสเตท ได้มกีำรจดัท ำมำตรกำรเพื่อบรหิำรควำมเสีย่งที่ไม่คำดคดินี้ โดยกำรเตรยีม

วำงแผนส ำรอง เช่น โรคระบำดโควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกำรจ ำนวนมำก และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

โดยรวม  ทำงอรยิำ เอสเตท ไดม้กีำรปรบัตวัเพื่อใหอ้ยู่รอดในสภำวะเศรษฐกจิในยุคโรคระบำดโควดิ-19 ไดแ้ก่ กำรท ำ

สญัญำใหเ้ช่ำเหมำตกึกบัผูป้ระกอบกำรในเขตนิคมอุตสำหกรรมในจงัหวดัระยอง และใชส้ ำหรบัเป็นทีพ่กัในกำรกกัตวัผู้

ทีม่คีวำมใกล้ชดิกบัผูต้ดิเชื้อหรอืผูส้มัผสัทีม่คีวำมเสีย่งสูง ทัง้นี้ อรยิำเอสเตท ไดเ้พิม่มำตรกำรควบคุมและป้องกันกำร

แพร่ระบำดโควดิ-19 ใหเ้ขม้งวดยิง่ขึน้ นอกจำกนี้ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว ยงัมคีวำมผนัผวนในจ ำนวนนักท่องเทีย่ว

ของแต่ละช่วงเวลำในปี ซึ่งแต่ละพืน้ทีจ่ะมชี่วง High Season และ Low Season ทีแ่ตกต่ำงกนัตำมพืน้ที ่อย่ำงไรกต็ำม 

ทมีบรหิำรของอรยิำ เอสเตท และเดอะ มำสเตอร ์เรยีลเอสเตท เป็นผูท้ีม่คีวำมเชีย่วชำญในธุรกจิดงักล่ำวเป็นอย่ำงด ีจงึ

ไดม้กีำรวำงแผนกำรกระจำยควำมเสีย่ง ก ำหนดรำคำหอ้งพกัใหค้รอบคลุม ตรงกบัควำมต้องกำรและควำมสำมำรถใน

กำรใชจ้่ำยของนักท่องเที่ยว ซึ่งอรยิำ เอสเตท สำมำรถน ำแผนกำรกระจำยควำมเสี่ยงนี้  มำด ำเนินกำรต่อและปรบัให้

เหมำะสมกบัแต่ละช่วงเวลำต่อไปในอนำคตได ้ 

2. ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธรุกิจโรงแรม 

               กำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนโรงแรมในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง โดยเฉพำะบรเิวณใกลเ้คยีงกบัโรงแรมในโครงกำร 

Wisdom Hotel ของอรยิำ เอสเตท และพืน้ทีอ่ ำเภอบำ้นฉำง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของทีด่นิเปล่ำของเดอะมำสเตอร ์เรยีลเอสเตท

ท ำใหเ้กดิกำรแขง่ขนัในดำ้นรำคำและจ ำนวนผูเ้ขำ้พกั ซึง่จะส่งผลกระทบกบัรำยไดแ้ละก ำไรของอรยิำ เอสเตท 

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในช่วงนอกฤดกูำลท่องเทีย่ว ธรุกจิโรงแรมจะตอ้งเผชญิกบัค่ำใชจ้่ำยคงทีท่ีส่งู อย่ำงไรกต็ำม อรยิำ 

เอสเตท ใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำคุณภำพของกำรใหบ้รกิำร   และกำรปรบัปรุงหอ้งพกัใหม้ภีำพลกัษณ์ทีด่อีย่ำง

ต่อเนื่อง  เพื่อใหโ้รงแรมมคีวำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรทีเ่หนือกว่ำคู่แขง่ในบรเิวณใกลเ้คยีงได ้และนอกจำกนี้   อรยิำ 

เอสเตท  จะน ำแบรนดโ์รงแรมซึง่มชีื่อเสยีงและเป็นทีย่อมรบัในวงกวำ้งมำบรหิำรโรงแรมซึง่จะช่วยท ำใหโ้รงแรมอยู่ใน

มำตรฐำนตำมเกณฑข์องแบรนดโ์รงแรมนัน้ ๆ และสำมำรถแขง่ขนัในธุรกจิไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

3. ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธรุกิจร้านอาหาร  

                   เน่ืองจำกอรยิำ เอสเตท มกีำรใหบ้รกิำรรำ้นอำหำรแก่ผูเ้ขำ้พกั และใหบ้รกิำรแกบุ่คคลภำยนอก ซึ่งถอืว่ำ

เป็นธุรกจิทีม่กีำรแขง่ขนัสงู เน่ืองจำกผูป้ระกอบกำรรำยอื่น สำมำรถประกอบธุรกจิแขง่ขนัไดเ้ป็นจ ำนวนมำก ทัง้ยงัเป็น

ธุรกจิทีท่ ำกำรป้องกนัผูเ้ขำ้รว่มธรุกจิรำยใหม่ไดย้ำก อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ มกีำรบรหิำรควำมเสีย่งนี้ดว้ยกำรบรหิำร

จดักำรและควบคุมคุณภำพของอำหำรและกำรบรกิำร   เพื่อใหอ้ยู่ในมำตรฐำนและมกีำรวำงแผนกำรตลำดทัง้ทำง

ออนไลน์และออฟไลน์เพื่อโปรโมทรำ้นอำหำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ จะท ำใหเ้ขำ้ถงึผูบ้รโิภคกลุ่มเป้ำหมำยไดง้ำ่ยและ

สำมำรถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบ กำรรำยอื่นได ้

4. ความเส่ียงของเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)  

                  เน่ืองจำกทีต่ัง้ทรพัยส์นิทีส่ ำคญัของเดอะ  มำสเตอร ์ เรยีลเอสเตท  และอรยิำ  เอสเตท นัน้ อยู่ในจงัหวดั

ระยอง  ซึง่เป็น 1 ในจงัหวดัน ำรอ่งของโครงกำร  EEC บรษิทัฯ จงึมคีวำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำร เช่น ควำมล่ำชำ้

ของแผนงำนตำมโครงกำรต่ำง ๆ      ซึง่อำจส่งผลกระทบใหจ้ ำนวนนักท่องเทีย่วและจ ำนวนคนเดนิทำงเขำ้ออกจงัหวดั

ระยอง ทีค่ำดกำรณ์ว่ำจะเพิม่ขึน้อย่ำงมำก  อำจมคีวำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ไดช้ำ้กว่ำทีค่ำดกำรณ์  โดยหำกเกดิควำมล่ำชำ้

ของโครงกำร  EEC  ขึน้  บรษิทัฯ  จะเพิม่ควำมส ำคญัใหก้บักำรหำกลุ่มลูกคำ้ทีเ่ป็นประเภทกลุ่มลูกคำ้องคก์ร  ทัง้กลุม่

องคก์รภำยในประเทศ และกลุ่มองคก์รต่ำงประเทศ (Expat) ทีต่อ้งมำท ำงำนประจ ำในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง 
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5.       ความเส่ียงด้านบุคคลากร  

         เนื่องจำกส ำนักงำนใหญ่ เคยมีธุรกิจหลกัด้ำนผลติภัณฑ์เกี่ยวกบัเหล็ก และยงัมีบุคคลำกรที่มีควำมรู้

ควำมเชีย่วชำญดำ้นธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย์จ ำนวนไม่มำกพอทีจ่ะเขำ้ไปบรหิำรจดักำรโรงแรมไดอ้ย่ำง

เตม็ที ่  จงึมคีวำมเสีย่งเรื่องควำมเพยีงพอของบุคคลำกรทีป่ฏบิตังิำน       รวมถงึผูเ้ชีย่วชำญทีม่คีวำมสำมำรถในธุรกจิ

โรงแรมทีจ่ะเป็นผูค้วบคุมดแูลกำรปฏบิตังิำนของพนักงำน อย่ำงไรกต็ำม ปัจจุบนัโรงแรมมทีมีบรหิำรทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชำญ

ในธุรกิจโรงแรมเป็นผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนที่โรงแรม ส ำนักงำนใหญ่มแีผนกำรบรหิำรควำมเสี่ยงโดย

จดัท ำแผนกำรปฏบิตังิำนและกำรวำงแผนสบืทอดต ำแหน่ง ใหร้องรบักำรขยำยตวัของธุรกจิ และบริหำรควำมเสีย่งหำก

มกีำรเปลี่ยนแปลงของบุคคลำกรทีม่คีวำมสำมำรถ และจะจดัตัง้โครงสรำ้งผลตอบแทนให้สำมำรถดงึดูดบุคคลำกรที่มี

คุณภำพเข้ำมำร่วมงำนกับบริษัทฯ เพิ่มเติม นอกจำกนี้  ได้ส่งตัวแทนคือกรรมกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมี

ประสบกำรณ์ในธุรกจิโรงแรมไปเป็นกรรมกำรในเดอะ มำสเตอร์ เรยีลเอสเตท และอรยิำ เอสเตท เพื่อควบคุมดแูลกำร

บรหิำรจดักำรโรงแรม ใหม้ปีระสทิธภิำพและลดควำมเสีย่งดำ้นกำรด ำเนินงำน  

6.       ความเส่ียงของการลงทุนโครงการใหม่  

เนื่องจำกที่ดนิเปล่ำของเดอะ มำสเตอร์ เรยีลเอสเตท จ ำเป็นต้องมีกำรพฒันำที่ดินให้เป็นโครงกำรที่

สำมำรถสรำ้งรำยได้และผลก ำไรได ้จงึมคีวำมเสีย่งหำกโครงกำรที่วำงแผนไม่ประสบควำมส ำเรจ็อย่ำงทีค่ำดกำรณ์ไว ้

ทัง้ควำมเสีย่งดำ้นกำรก่อสรำ้ง ควำมเสีย่งในกำรหำเงนิลงทุนเพื่อพฒันำ และควำมเสีย่งดำ้นผลประกอบกำร ดงันัน้ เพื่อ

เป็นกำรรบัมอืกบัควำมเสีย่งดงักล่ำว จะตอ้งใหเ้วลำในกำรศกึษำควำมเป็นได ้(Feasibility Study) เพิม่เตมิจำกแผนทีไ่ด้

ศกึษำมำแล้วเบื้องต้น โดยอำจจะจ ำเป็นต้องมกีำรหำผูเ้ชีย่วชำญ หรอืทีป่รกึษำผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำรโรงแรม มำช่วยใน

กำรวำงแผนธุรกจิดงักล่ำวในรำยละเอยีดต่อไป นอกจำกนี้ ยงัมคีวำมเสีย่งในกำรหำเงนิลงทุนเพื่อพฒันำโครงกำรตำม

แผนธุรกจิ เน่ืองจำกทีด่นิของเดอะ มำสเตอร ์เรยีลเอสเตท จ ำเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทุนเริม่ตน้เพื่อด ำเนินใหเ้ป็นไปตำมแผน

ธุรกิจ บรษิัทฯ จงึมคีวำมเสีย่งในเรื่องที่เดอะ มำสเตอร์ เรยีลเอสเตทไม่สำมำรถจดัหำวงเงนิกู้จำกสถำบันกำรเงนิได ้

อย่ำงไรก็ตำม เงนิลงทุนเพื่อพฒันำที่ดนิ สำมำรถมำจำกช่องทำงอื่นนอกเหนือจำกเงินกู้ยมืสถำบนักำรเงนิ เช่น กำร

กูย้มืเงนิจำกบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั กำรเพิม่ทุนจำกบรษิทัแม่ และกำรออกหุน้กู ้ 

7.       ความเส่ียงทางกฎหมาย 

          เน่ืองจำกทีด่นิของ เดอะ มำสเตอร์ เรยีลเอสเตท มปีระเดน็ทำงกฎหมำยตำมกฎกระทรวง ฉบบัที่1,018 

และ พ.ร.ฎ. ก ำหนดเขตหวงหำ้มทีด่นิ พ.ศ. 2492 อย่ำงไรกต็ำม จำกกำรทีท่ีป่รกึษำกฎหมำยไดม้คีวำมเหน็ในประเดน็

ดงักล่ำวขำ้งตน้ในเรื่องมำตรกำรของคณะกรรมกำร กบร. ทีไ่ดม้กีำรก ำหนดถงึกำรพสิจูน์สทิธกิำรครอบครองของบุคคล

ในเขตที่ดนิของรฐัว่ำต้องมีพยำนหลกัฐำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัที่ดนิแปลงนัน้ ๆ ซึ่งแสดงว่ำไดค้รอบครองท ำประโยชน์อย่ำง

ต่อเนื่องมำก่อนกำรเป็นทีด่นิของรฐั ซึ่งจำกกำรพสิูจน์สทิธกิำรครอบครองก็พบว่ำผูเ้ชีย่วชำญในกำรอ่ำนภำพถ่ำยทำง

อำกำศของกรมแผนทีท่หำร (โดยภำพถ่ำยทำงอำกำศของกรมแผนทีท่หำรดงักล่ำวไดม้กีำรถ่ำยภำพพืน้ทีน่ัน้ไวเ้ป็นครัง้

แรกในปี 2498 ซึ่งเป็นเอกสำรที่ทำงรำชกำรท ำขึน้และพสิูจน์ไดว้่ำเป็นเอกสำรซึง่ลงวนัทีภ่ำยหลงักำรเป็นทีด่นิของรฐั) 

พบว่ำที่ดนิบรเิวณดงักล่ำวของเดอะ มำสเตอร์ เรยีลเอสเตท มรี่องรอยกำรท ำประโยชน์ซึ่งแสดงถงึกำรครอบครองท ำ

ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่องมำก่อนกำรเป็นทีด่นิของรฐั  
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     อย่ำงไรกด็ ีคณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำแลว้พบว่ำประเดน็ทำงกฎหมำยเกีย่วกบักำรพฒันำทีด่นินัน้มี

ควำมเสี่ยงต ่ำ เนื่องจำก ปัจจุบนั ไม่มขีอ้จ ำกดัดำ้นกำรพฒันำที่ดนิตำมประกำศเขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก เรื่อง 

แผนผงักำรใช้ประโยชน์ในทีด่นิซึ่งเป็นกฎหมำยเกี่ยวกบักำรใช้ประโยชน์ทีด่นิทีใ่ช้บงัคับอยู่ในปัจจุบนั อกีทัง้เอกสำร

สทิธใินทีด่นิของเดอะ มำสเตอร์ เรยีลเอสเตทนัน้เป็นเอกสำรสทิธทิีช่อบดว้ยกฎหมำยตำมทีม่กีำรอ้ำงถงึควำมเหน็ของ

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรอ่ำนแปลภำพถ่ำยทำงอำกำศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญที่ให้ควำมเห็นด้ำนกำรอ่ำนแปลภำพถ่ำยทำง

อำกำศต่อศำลปกครองส ำหรบัขอ้พพิำทเกี่ยวกบัควำมชอบดว้ยกฎหมำยของสทิธใินที่ดนิของเอกชนในกรณีที่เกิดขอ้

โตแ้ยง้สทิธขิองบรษิทัฯ เกีย่วกบักำรบุกรุกทีด่นิของรฐั 

8.       ความเส่ียงอ่ืน ๆ ทางธรุกิจของอริยา เอสเตท 

  ควำมเสี่ยงของกำรเช่ำพื้นที่ส่วนกลำง เนื่องจำกอริยำ เอสเตท มีกำรเช่ำพื้นที่ส่วนกลำงจำกเจ้ำของ

กรรมสทิธิ ์ส ำหรบักำรให้บรกิำรพื้นที่ส่วนกลำงในโครงกำร Wisdom Hotel เช่น สระว่ำยน ้ำ รำ้นอำหำร สถำนที่ออก

ก ำลงักำย หอ้งซำวน่ำ บรกิำรซกัรดี และหอ้งท ำงำน โดยท ำสญัญำเช่ำ 3 ปี จงึมคีวำมเสีย่งจำกกำรไม่ไดต้่ออำยุสญัญำ

ดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ไดม้คีวำมกำรเจรจำเพื่อท ำสญัญำเป็นสญัญำเช่ำระยะยำวอย่ำงน้อย 12 ปี และน ำสญัญำเช่ำ

ระยะเวลำดงักล่ำวไปจดทะเบยีนต่อส ำนักงำนทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งของกำรไม่ได้ต่ออำยุสญัญำเป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้  นอกจำกนี้ยงัมเีงือ่นไขส ำคญัซึง่ก ำหนดใหอ้รยิำ เอสเตท มสีทิธใินกำรซื้อทรพัยส์นิทีเ่ช่ำก่อนบุคคลอื่นใน

กรณีทีผู่ใ้หเ้ช่ำมคีวำมประสงคท์ีจ่ะขำยทรพัยส์นิทีเ่ช่ำใหแ้ก่บุคคลอื่นใด  

9.       ความเส่ียงทางการเงิน  

ควำมเสีย่งดำ้นกำรผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ โดยในปัจจบุนั สญัญำเงนิกูข้องอรยิำ เอสเตท เป็นแบบ

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั ซึง่ในสภำวะเศรฐกจิปัจจุบนั ถอืว่ำเป็นขอ้ด ี เน่ืองจำกอตัรำดอกเบีย้มแีนวโน้มลดลง อย่ำงไรก็

ตำม หำกในอนำคตมกีำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ไปในทำงทีส่งูขึน้ จะส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิ

สดได ้ บรษิทัฯ มแีผนบรหิำรควำมเสีย่งโดยท ำสญัญำเงนิกูร้ะยะยำวเป็นอตัรำดอกเบีย้คงที ่ เพื่อลดควำมเสีย่งกำรผนั

ผวนของอตัรำดอกเบีย้ 

ความเส่ียงอ่ืน ๆ  

1.       ความเส่ียงจากการเป็นบริษทัท่ีประกอบธรุกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 

เน่ืองจำก บรษิทัมกีำรประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุ้นในบรษิทัอื่น (Holding Company) คอืเป็นบรษิทัที่มี

รำยไดจ้ำกกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อยและบรษิทัอื่น และไม่มกีำรด ำเนินธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิรำยไดเ้ป็นของตนเอง ดงันัน้ ผล

ประกอบกำรและกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทั จงึขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงนิปันผลของ

บรษิัทย่อยและบรษิัทอื่น ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรด ำเนินกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นดงักล่ำวให้ประสบ

ควำมส ำเร็จ รวมถึงปัจจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจยัทำงด้ำนกำรเงนิ ปัจจยัด้ำนกำรแข่งขนั กฎระเบียบ สภำพ

เศรษฐกจิโดยทัว่ไป ควำมต้องกำรและรำคำขำยของบรษิัทย่อยและบรษิัทอื่น รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งซึ่งเป็น

ปัจจยัเฉพำะในอุตสำหกรรมหรอืในโครงกำรของบรษิทัย่อยและบรษิทัอื่น ซึง่โดยส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของ

บรษิทั รวมถงึบรษิทัย่อยและบรษิทัอื่น 
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 นอกจำกนี้ พ.ร.บ. บรษิัทมหำชนจ ำกดั ได้ก ำหนดว่ำบรษิัทไม่สำมำรถจ่ำยเงนิปันผลได้ถ้ำบรษิัทมีผล

ขำดทุนสะสม แม้ว่ำบรษิัทจะมกี ำไรสุทธิในปีนัน้ ๆ ก็ตำม อีกทัง้ในกรณีที่บรษิัทมีก ำไรสุทธใินปีใด ๆ พ.ร.บ.บรษิัท

มหำชนจ ำกดั และขอ้บงัคบัของบรษิัทก ำหนดว่ำในกรณีที่บรษิัทมกี ำไรสุทธใินปีใด ๆ บรษิัทจะต้องจดัสรรก ำไรเป็น

เงนิทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธปิระจ ำปีหกัด้วยยอดขำดทุนสะสมที่ยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส ำรอง

ทัง้หมดจะมจี ำนวนถงึรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ซึ่งหำกบรษิทัไม่สำมำรถท ำก ำไรไดเ้พยีงพอ หรอืหำก

บรษิทัเหน็สมควรเป็นประกำรอื่น บรษิทัอำจจะไม่จ่ำยเงนิปันผลในอนำคตกไ็ด ้

 อย่ำงไรก็ดี เพื่อให้มีนโยบำยและแนวทำงที่ชัดเจนในกำรเข้ำไปลงทุนในบริษัทย่อย ทำงบริษัทได้

ก ำหนดใหม้นีโยบำยกำรลงทุนของบรษิทั นโยบำยกำรบรหิำรงำนทีบ่รษิทัเขำ้ไปลงทุนดงักล่ำว ตลอดจนมกีลไกในกำร

ก ำกบัดูแลบรษิทัย่อย โดยกำรแต่งตัง้บุคคลเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และ/หรอื ผูบ้รหิำรทีส่ ำคญัในบรษิทัเหล่ำนัน้ 

และมกีำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรและผูบ้รหิำรทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ บรษิทัจะตดิตำม

ดูแลใหบ้รษิัทย่อยทุกบรษิัทที่มสีญัญำเงนิกู้กบัสถำบนักำรเงนิ ปฏบิตัติำมเงื่อนไขของสญัญำเงนิกู้ รวมถงึตดิตำมผล

ประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงนิของทุกบรษิทัทีเ่ขำ้ไปลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึหำแนวทำงในกำรแก้ไขทีเ่หมำะสม

กรณีทีผ่ลด ำเนินงำนของบรษิทัดง้กล่ำวไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนด 

2. ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรพัย ์

 เนื่องด้วยสภำวะเศรษฐกิจที่มีควำมผันผวนและซบเซำต่อเนื่องมำตัง้แต่ปี 2562 ซึ่งอำจส่งผลต่อ         

ผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ อนัอำจส่งผลใหมู้ลค่ำต่อหุน้ของผูถ้อืหลกัทรพัย์ลดลง อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ อยู่ระหว่ำง

กำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิเพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัมเีสถยีรภำพเพิม่มำกขึน้ 
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ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืนๆ 

ขอ้มลูทัว่ไปบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

ช่ือบริษทั  บรษิทั แมกซ์ เมทลั คอรป์อเรชัน่  จ ำกดั (มหำชน)  

เลขทะเบยีนนิติบุคคล 0107538000282  

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ธุรกจิลงทุน 

ท่ีตัง้ส านักงาน เลขที่ 90 อำคำรซีดับเบิ้ลยู ทำวเวอร์  ห้อง บี 2202 ชัน้ 22  ถนนรัชดำภิเษก          

แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

     โทรศพัท ์ 0-2168-3018-9     

Website  www.maxmetalcorp.co.th 

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ชื่อย่อ MAX 

 กลุ่มอุตสำหกรรม เกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร 

 หมวดธุรกจิ ธุรกจิกำรเกษตร  

ทุนจดทะเบยีน และทุนช ำระแลว้ ณ 31 ธนัวำคม 2563 

ทุนจดทะเบยีน 85,819,591,869 บำท แบ่งเป็น หุน้สำมญั จ ำนวน 85,819,591,869 หุน้  

ทุนช าระแล้ว 85,669,331,289 บำท แบ่งเป็น หุน้สำมญั จ ำนวน 85,669,331,289 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไว ้ หุน้ละ 1 บำท  

บุคคลอำ้งองิ  

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 เลขที ่93 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 

  โทรศพัท ์ 0-2009-9000      โทรสำร  0-2009-9901  

ผู้สอบบญัชี  บรษิทั ซ ีดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพ ีจ ำกดั 

 128/334-335 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ชั ้น  31 ถนนพญำไท แขวงทุ่ งพญำไท              

เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 10400 

  โทรศพัท ์ 0-2216-2265 โทรสำร  0-2216-2286  

ผูต้รวจสอบภายใน  บรษิทั เจพ ีทพิ ออดทิ จ ำกดั 

   304/9   ซอยลำดพรำ้ว   87   (จนัทรำสุข)   ถนนลำดพรำ้ว  แขวงคลองเจำ้คุณสงิห์ 

   เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

 

http://www.maxmetalcorp.co.th/
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ผู้ถือหุ้น 

รำยชื่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 10 รำยแรก ณ วนัที ่4 กุมภำพนัธ ์2564 (ทุนช ำระแลว้ 85,819,591,869 บำท และทุน

จดทะเบยีนช ำระแลว้ 85,669,331,289 บำท)มรีำยละเอยีดดงันี้ 

ล าดบัท่ี ช่ือ- นามสกลุ จ านวนหุ้น % 
1. นำงพรรณทพิำ   เศษธะพำนชิ 13,000,500,000 15.18 
2. นำยคุณำนนท ์   ทวพีริยิะ 10,531,813,000 12.29 
3 นำยสุภวฒัก ์     ขยนัยิง่ 10,531,350,000 12.29 
4. นำยปิยะวฒัน์     มงักรพำณิชย ์ 7,708,000,000 9.00 
5. นำยสุเมธ          เศษธะพำนิช 7,600,500,000 8.87 
6. นำยตุลำ           เทพประสทิธพิงศ ์ 3,984,600,000 4.65 
7. นำยสมชำย        อโณทยัยนืยง 1,600,000,000 1.87 
8. Mr. Joseph Lee Boon Leng 1,413,788,250 1.65 
9. นำงอรพนิ          พพิฒัน์วไิลกุล 1,373,202,300 1.60 
10. นำยจ ำนงค ์       พุทธมิำ 1,220,772,900 1.42 

 รวมจ ำนวนหุ้น 10 ล ำดบัรำยแรก 58,964,526,450 68.83 
11. ผูถ้อืหุน้อื่นๆ 26,704,804,839 31.17 

 รวมจ านวนหุ้นทัง้หมด 85,669,331,289 100.00 

ขอ้ตกลงระหว่ำงกนัของกลุ่มผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  (Shareholding Agreement)         

- บรษิทัไมม่กีำรร่วมลงนำมกบักลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อกำรออกและเสนอ

หลกัทรพัยห์รอืกำรบรหิำรงำนของบรษิทั 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิัทจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกปัจจยัต่ำงๆ ประกอบ เช่น ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของ

บรษิทั สภำพคล่องของบรษิัท กำรขยำยธุรกจิ และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในกำรบรหิำรงำนของบรษิทั ซึ่งกำรจ่ำยเงนิ

ปันผลดงักล่ำวข้ำงต้นจะต้องได้รบัควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมควำมเหมำะสมและควำมเห็นชอบของ

คณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำว จะไม่เกนิก ำไรสะสมทีป่รำกฎอยู่ในงบกำรเงนิของบรษิทัฯ 

สรปุ กำรจ่ำยเงนิปันผลยอ้นหลงั ดงันี้ 

เงินปันผลจากผลประกอบการประจ าปี 2563 2562 2561 2560 2559 

อตัรำก ำไรสุทธติ่อหุน้ (บำท) (0.00807) (0.00446) 0.00028 (0.00162) 0.00430 

อตัรำเงนิปันผลต่อหุน้ (บำท) - - - - - 

อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลต่อก ำไรสุทธ ิ(%) - - - - - 

บรษิทัย่อยของบรษิทัมนีโยบำยในกำรจ่ำยปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ขึน้อยู่กบัมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ซึง่จะพจิำรณำ

จำกผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทั 
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โครงสร้างการจดัการ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบรษิทัมจี ำนวน 8 ท่ำน ประกอบดว้ยดงันี้ 

 ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1) นำยพพิทัธ ์     ชนะสงครำม   ประธำนกรรมกำรบรษิทั/ กรรมกำรอสิระ/ ประธำนคณะกรรมกำร    

   ตรวจสอบ 

2) นำยกุศล      สงัขนันท ์    รองประธำนกรรมกำร/ กรรมกำร  

3) นำยชำตร ี      ชื่นสุขสนิทรพัย ์  รกัษำกำรประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/ กรรมกำร 

4) ดร. สุจติร            จนัทรส์ว่ำง    กรรมกำร 

5) นำยประพฒัน์        ยอขนัธ ์    กรรมกำร 

6) ดร. ฉตัรชยั      ธนำฤด ี    กรรมกำร 

7) นำงสำวเยำวโรจน์   กลิน่บุญ    กรรมกำรอสิระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 

8) นำยศริตัน์      รตันไพฑรูย ์ กรรมกำรอสิระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 

เลขำนุกำรบรษิทั    (รกัษำกำร) :       นำงสำวชลติำ  สุรนิทรร์ฐั 

 

 

 

 

คณะกรรมกำรบรษิทั 

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

คณะกรรมกำรบรหิำร 

 

ทีป่รกึษำ 

ผูต้รวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน 

 

ผอ. อำวุโสฝ่ำย 
บรหิำรโครงกำร 

ผอ. อำวุโสฝ่ำยขำย
และกำรตลำด           
สำยพฒันำธุรกจิ 

 

ผอ. อำวุโสฝ่ำยขำย
และกำรตลำด           
สำยธุรกจิเหลก็ 

 

ผอ. อำวุโสฝ่ำย 
อ ำนวยกำร 

 

ผอ. อำวุโสฝ่ำย 
บญัชแีละกำรเงนิ 

 

เลขำนุกำรบรษิทั 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั  

 ชื่อและจ ำนวนกรรมกำรซึง่มอี ำนำจลงลำยมอืชื่อแทนบรษิทั คอื นำยกุศล สงัขนันท ์ หรอืนำยชำตร ี ชื่นสุข

สนิทรพัย ์ หรอืนำยสุจติร  จนัทรส์ว่ำง  กรรมกำรสองในสำมคนลงลำยมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั 

(ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่9/2563 ประชมุเมือ่วนัที ่12 พฤศจกิำยน 2563) 

อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริษทั 

         คณะกรรมกำรบรษิทั มอี ำนำจและหน้ำทีจ่ดักำรบรษิทั ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของ

บรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมำย ดว้ยควำมสุจรติ และระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของ

บรษิทั รวมทัง้ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณของบรษิทั ควบคุมดแูลกำรบรหิำร และ

กำรจดักำรของคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีไ่ดร้บัมอบหมำย เวน้แต่ในเรื่องดงัต่อไปนี้ซึง่คณะกรรมกำรตอ้ง

ไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนกำรด ำเนินกำร ไดแ้ก่ เรื่องทีก่ฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัอนุมตัขิองทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้ เช่น กำรเพิม่ทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้กู ้กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทัทัง้หมด หรอืบำงส่วนทีส่ ำคญัใหแ้ก่

บุคคลอื่น หรอืกำรซื้อหรอืรบัโอนกจิกำรของบรษิทัอื่นมำเป็นของบรษิทั กำรแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 

รวมถงึ  กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงและกำรซื้อขำยและขำยสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย หรอืตำมทีห่น่วยงำนรำชกำรอื่น ๆ ก ำหนด 

 ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัมกีรรมกำรทัง้สิน้ 8 ท่ำน ซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิำร

จ ำนวน  3 ท่ำน กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 2 ท่ำน และกรรมกำรอสิระจ ำนวน 3 ท่ำน ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 37.50 

ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จงึเป็นจ ำนวนทีม่ำกพอทีจ่ะสรำ้งกลไกถ่วงดุลอ ำนำจภำยในคณะกรรมกำรของบรษิทัให้

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

วงเงินอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมกำรบรษิัท มีวงเงนิอ ำนำจอนุมตัิเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และ

ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2563 

ในปี 2563 บรษิทัมกีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัรวม 11 ครัง้ ขอ้มูลกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละ

ท่ำน มดีงันี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
สถิติการเข้าร่วมประชุม 

ปี 2563 
1) นำยพพิทัธ ์        ชนะสงครำม/ 1 ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอสิระ 11/11 

2) นำยกุศล            สงัขนันท ์ รองประธำนกรรมกำร 10/11 

3) นำยชำตร ี           ชื่นสุขสนิทรพัย ์  กรรมกำร 11/11 

4) พลตรบีุญชยั         เกษตรตระกำร/ 2    กรรมกำรอสิระ 1/11 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
สถิติการเข้าร่วมประชุม 

ปี 2563 
5)  นำยโชตวิชิญ์        งำมสุวรรณ์/ 3 กรรมกำรอสิระ 2/11 
6)  นำงสำวสรณัยำ      แสงหริญั/ 4 กรรมกำร 2/11 
7)  นำยศริตัน์       รตันไพฑรูย/์ 5    กรรมกำรอสิระ 6/11 

8)  ดร. สุจติร             จนัทรส์ว่ำง/ 6    กรรมกำร 5/11 
9)  นำงสำวเยำวโรจน์  กลิน่บญุ/ 7  กรรมกำรอสิระ 4/11 

10)   นำยธนุ                  สุขบ ำเพงิ/ 8 กรรมกำร 7/11 
11)   นำยชำญณรงค ์     แกว้ไตรรตัน์/ 9 กรรมกำร 3/11 
12)   ดร. ฉตัรชยั          ธนำฤด/ี 10 กรรมกำร 2/11 

13)   นำยประพฒัน์        ยอขนัธ/์ 11  กรรมกำร 1/11 

หมำยเหตุ : 

1.  นำยพพิทัธ ์  ชนะสงครำม ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น ประธำนกรรมกำรบรษิทั (แทนนำยสมชำย มเีสน ทีไ่ดล้ำออกจำกต ำแหน่ง 

ประธำนกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำร  เมื่อวนัที ่2 ธนัวำคม 2562)  ตำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2563   เมื่อวนัที ่12  

มนีำคม  2563     

2. พลตรบีุญชยั เกษตรตระกำร  ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง  ประธำนกรรมกำร  กรรมกำรอสิระ และกรรมกำร เมื่อวนัที่  6  มนีำคม 

2563 

3. นำยโชตวิชิญ์ งำมสุวรรณ์ ไดล้ำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำร เมื่อวนัที ่30 มนีำคม 2563 

4. นำงสำวสรณัยำ แสงหริญั ไดล้ำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรอสิระ เมื่อวนัที ่19 มนีำคม 2563 

5. นำยศริตัน์ รตันไพฑูรย์ ได้รบักำรแต่งตัง้เป็น กรรมกำรและกรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ (แทนพลตรบีุญชยั เกษตร 

ตระกำร ที่ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร เมื่อวนัที่ 6 มีนำคม 2563) ตำมมติ

คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่12 มนีำคม 2563 

6.  ดร. สุจติร จนัทร์สว่ำง ได้รบักำรแต่งตัง้เป็น กรรมกำร (แทนนำยโชตวิชิญ์ งำมสุวรรณ์ ที่ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำร เมื่อ     

    วนัที ่30 มนีำคม 2563) ตำมมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที ่19 มถิุนำยน  2563 

7.   นำงสำวเยำวโรจน์ กลิน่บุญ ได้รบักำรแต่งตัง้เป็น กรรมกำร (แทนนำงสำวสรณัยำ แสงหริญั ที่ไดล้ำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำร  

      อสิระ เมื่อวนัที ่19 มนีำคม 2563) ตำมมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที ่19 มถิุนำยน 2563 

8.    นำยธนุ สุขบ ำเพงิ ไดล้ำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำร เมื่อวนัที ่9 พฤศจกิำยน 2563  

9.    นำยชำญณรงค ์แกว้ไตรรตัน์ ไดล้ำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำร เมื่อวนัที ่17 พฤศจกิำยน 2563 

          10.   ดร. ฉตัรชยั ธนำฤด ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น กรรมกำรบรษิทั (แทนนำยธนุ สุขบ ำเพงิ ทีไ่ดล้ำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรบรษิทั 

                 เมื่อวนัที ่9 พฤศจกิำยน 2563) ตำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่9/2563 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิำยน 2563 

          11.  นำยประพฒัน์ ยอขนัธ ์ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น กรรมกำร (แทนนำยชำญณรงค ์แกว้ไตรรตัน์ ทีไ่ดล้ำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำร  

      เมื่อวนัที ่17 พฤศจกิำยน 2563) ตำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่10/2563 เมื่อวนัที ่18 พฤศจกิำยน 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย กรรมกำรอสิระจ ำนวน 3 ท่ำน คอื  

1. นำยพพิทัธ ์          ชนะสงครำม          ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2.  นำงสำวเยำวโรจน์   กลิน่บุญ กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำยศริตัน์            รตันไพฑรูย ์ กรรมกำรตรวจสอบ 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 

ในปี 2563 บรษิัทมกีำรจดัประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 6 ครัง้ ขอ้มูลกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำร

ตรวจสอบแต่ละท่ำน มดีงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
สถิติการเข้าร่วมประชุม 

ปี 2563 
1)  นำยพพิทัธ ์          ชนะสงครำม/ 1          ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 5/6 
2)  นำงสำวเยำวโรจน์  กลิน่บญุ/ 2 กรรมกำรตรวจสอบ 0/6 
3)  นำยศริตัน์            รตันไพฑรูย/์ 3 กรรมกำรตรวจสอบ 5/6 
4.  พลตรบีุญชยั         เกษตรตระกำร/ 4 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1/6 
5.  นำงสำวสรณัยำ      แสงหริญั/ 5 กรรมกำรตรวจสอบ 1/6 

หมำยเหตุ :  

1. นำยพพิทัธ์  ชนะสงครำม  ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรำวจสอบ 

(แทนพลตรบุีญชยั เกษตรตระกำร ทีไ่ดล้ำออกจำก ต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวนัที่ 6 มนีำคม 2563) ตำม

มต ิ  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่7 พฤษภำคม 2563 

2. นำงสำวเยำวโรจน์ กลิน่บุญ ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่

7/2563 เมื่อวนัที ่11 สงิหำคม 2563 

3. นำยศริตัน์ รตันไพฑรูย ์ได้รบักำรแต่งตัง้เป็น กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ (แทนพลตรบีุญชยั เกษตรตระกำร ทีไ่ด้

ลำออก   จำกต ำแหน่ง กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวนัที ่6 มนีำคม 2563) ตำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่

2/2563 เมื่อวนัที ่12 มนีำคม 2563 

4. พลตรบีุญชยั  เกษตรตระกำร  ไดล้ำออกจำกต ำแหน่ง  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบ  เมื่อวนัที ่ 6  

      มนีำคม  2563 

5. นำงสำวสรณัยำ แสงหริญั ไดล้ำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวนัที ่19 มนีำคม 2563 

คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมกำรบรหิำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย กรรมกำรบรหิำรจ ำนวน 3 ท่ำน คอื  

1. นำยกุศล    สงัขนันท ์

2. นำยชำตร ี  ชื่นสุขสนิทรพัย ์

3. ดร. สุจติร    จนัทรส์ว่ำง/ 1    
   หมำยเหตุ :  
1.  ดร. สุจติร จนัทร์สว่ำง ได้รบักำรแต่งตัง้เป็น กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม (แทนนำยธนุ สุขบ ำเพงิ ที่ไดล้ำออกจำกต ำแหน่ง    

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม เมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกำยน 2563) ตำมมติคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 9/2563 เมื่อวนัที่ 12   

พฤศจกิำยน 2563  

ผู้บริหาร 

  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ผูบ้รหิำรบรษิทั มจี ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 
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 ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นำยชำตร ี          ชื่นสุขสนิทรพัย ์  รกัษำกำรประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

2 นำงสำวเสำวรส จนัทรมเิวสกลุ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 

3 นำงสำวรชัน ี เจยีรวทิยำรกัษ ์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชแีละนักลงทุนสมัพนัธ ์

เลขานุการบริษทั 

 คณะกรรมกำรบรษิัทได้มมีติแต่งตัง้ให้ นำงสำวชลิตำ  สุรนิทร์รฐั ด ำรงต ำแหน่ง รกัษำกำรเลขำนุกำรบรษิัท 

ตัง้แต่วนัที่ 8 พฤษภำคม 2563 (แทนนำยกฤษฎำ เจรญิกลกิจ ทีไ่ดล้ำออกจำกต ำแหน่ง เลขำนุกำรบรษิทั เมื่อวนัที่ 8 

พฤษภำคม 2563) ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่5/2563  เมื่อวนัที ่7 พฤษภำคม 2563 โดยมหีน้ำทีต่ำม

พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ฉบบัที ่4 พ.ศ. 2551 ซึง่เลขำนุกำรบรษิทัรบัผดิชอบกำรจดัท ำและเกบ็

รกัษำทะเบยีนกรรมกำร หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของ

บรษิัท หนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสยีที่รำยงำน โดย

กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร รวมทัง้ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด ในนำมของบรษิทั

หรอืคณะกรรมกำร  

ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ปี 2563 

           ขอ้บังคบับริษัทขอ้ 34 ระบุว่ำ กรรมกำรมีสิทธิได้รบัค่ำตอบแทนจำกบรษิัทในรูปของเงินรำงวลั เบี้ยประชุม 

บ ำเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตำมขอ้บงัคบัหรอืตำมทีท่ี่ประชุมผูถ้อืหุน้จะพจิำรณำ ซึ่งอำจ

ก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรอืวำงเป็นหลกัเกณฑ์และจะก ำหนดไวเ้ป็นครำว ๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่ำจะมี

กำรเปลีย่นแปลงกไ็ด ้และนอกจำกนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิำรต่ำง ๆ ตำมระเบยีบของบรษิทั  

         ควำมในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองพนักงำนและลูกจำ้งของบรษิทั ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร ใน

อนัทีจ่ะไดร้บัค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะทีเ่ป็นพนักงำน หรอืลูกจำ้งของบรษิทั 

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงนิค่ำเบี้ยประชุมที่ได้จ่ำยให้แก่กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ และ

คณะกรรมกำรบรหิำร ตำมที่ขออนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที่ 19 มิถุนำยน 2563 มี

หลกัเกณฑด์งันี้ 

1. เบีย้ประชุมกรรมกำร ก ำหนดภำยในวงเงนิไม่เกนิ 2,222,000 บำท ประกอบดว้ย 

1.1 ก ำหนดกำรจ่ำยเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั แบ่งออกเป็น ประธำนกรรมกำรครัง้ละ 15,000 บำท 

และกรรมกำรครัง้ละ 8,000 บำท ต่อทำ่น 

1.2 ก ำหนดกำรจ่ำยเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ แบ่งออกเป็น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบครัง้ละ 

15,000 บำท และกรรมกำรตรวจสอบครัง้ละ 8,000 บำท ต่อท่ำน  

ในระหว่ำงปี 2563 คณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรหิำร ไดร้บัค่ำตอบแทน

ในรปูเบีย้ประชุมและค่ำตอบแทนรวมทัง้สิน้เท่ำกบั 714,000 บำท ดงันี้ 
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รายช่ือ 

 ค่าตอบแทน ปี 2563 

 
ต าแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชุม คณะกรรมการ
บริหาร 

รวม 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1) นำยพพิทัธ ์ ชนะสงครำม/ 1 ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำร
อสิระ/ ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

151,000 68,000 - 219,000 

2) นำยกุศล    สงัขนันท์ รองประธำนกรรมกำร/ 
กรรมกำรบรหิำร 

80,000 - - 80,000 

3) นำยชำตร ี  ชื่นสุขสนิทรพัย ์  รกัษำกำรประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร/กรรมกำร 

88,000 - - 88,000 

4) พลตรบีุญชยั   เกษตรตระกำร/ 2    ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

8,000 15,000 - 23,000 

5) นำยโชตวิชิญ ์ งำมสุวรรณ์/ 3 กรรมกำร 16,000 - - 16,000 

6) นำงสำวสรณัยำ  แสงหริญั/ 4 กรรมกำรอสิระ/ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

16,000 8,000 - 24,000 

7) นำยศริตัน์ รตันไพฑรูย/์ 5    กรรมกำรอสิระ/ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

48,000 40,000 - 88,000 

8) ดร. สุจติร  จนัทรส์ว่ำง/ 6    กรรมกำร 40,000 - - 40,000 

9) นำงสำวเยำวโรจน์  กลิน่บุญ/ 7  กรรมกำรอสิระ/ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

32,000 - - 32,000 

10)  นำยธนุ   สุขบ ำเพงิ/ 8 กรรมกำร 56,000   56,000 

11)  นำยชำญณรงค ์ แกว้ไตรรตัน์/ 9   กรรมกำร 24,000 - - 24,000 

12)  ดร. ฉตัรชยั  ธนำฤด/ี 10 กรรมกำร 16,000 - - 16,000 

13)  นำยประพฒัน์  ยอขนัธ/์ 11    กรรมกำร 8,000 - - 8,000 

รวม  583,000 131,000 - 714,000 

หมำยเหตุ :  
1. น ำย พิ พั ท ธ์  ช น ะ ส งค ร ำม  ไ ด้ ร ับ ก ำ ร แ ต่ ง ตั ้ ง เ ป็ น  ป ร ะ ธ ำน ก ร ร ม ก ำ ร บ ริษั ท  ต ำม ม ติ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ รบ ริษั ท    

ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 12 มนีำคม  2563 และได้รบักำรแต่งตัง้เป็น ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรอสิระ และกรรมกำร

ตรำวจ  สอบตำมมตคิณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่ 2/2563 เมื่อวนัที ่7 พฤษภำคม 2563 

2.  พลตรบุีญชัย เกษตรตระกำร ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวนัที่ 6 

มนีำคม 2563 

3.  นำยโชตวิชิญ์ งำมสุวรรณ์ ไดล้ำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำร เมื่อวนัที ่30 มนีำคม 2563 

4.  นำงสำวสรณัยำ แสงหริญั ไดล้ำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวนัที ่19 มนีำคม 2563 

5.  นำยศริตัน์ รตันไพฑรูย ์ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น กรรมกำร กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่   

     2/2563 เมื่อวนัที ่12 มนีำคม 2563 

6.  ดร. สุจติร จนัทรส์ว่ำง ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น กรรมกำร ตำมมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที ่19 มถิุนำยน  2563 

7.  นำงสำวเยำวโรจน์ กลิน่บุญ ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น กรรมกำรบรษิทั ตำมมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 2563 เมื่อวนัที ่19 มถิุนำยน 2563  

    และไดไ้ดร้บักำรแต่งตัง้เป็น กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่7/2563 เมื่อวนัที ่11สงิหำคม  

    2563  
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   8. นำยธนุ สุขบ ำเพงิ ไดล้ำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำร เมื่อวนัที ่9 พฤศจกิำยน 2563 

9.  นำยชำญณรงค ์แกว้ไตรรตัน์ ไดล้ำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรบรษิทั เมื่อวนัที ่17 พฤศจกิำยน 2563 

10. ดร. ฉตัรชยั ธนำฤด ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น กรรมกำร (แทนนำยธนุ สุขบ ำเพงิ ทีไ่ดล้ำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำร เมื่อวนัที ่9 

      พฤศจกิำยน 2563) ตำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่9/2563 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิำยน 2563 

11. นำยประพฒัน์ ยอขนัธ ์ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น กรรมกำร (แทนนำยชำญณรงค ์แกว้ไตรรตัน์ ทีไ่ดล้ำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำร เมื่อวนัที ่ 

     17  พฤศจกิำยน 2563) ตำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่10/2563 เมื่อวนัที ่18 พฤศจกิำยน 2563 

 2. ค่ำตอบแทนกรรมกำร และผูบ้รหิำร 

บริษัทมีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำร รวมถึงพนักงำนทุกระดับชัน้ 

ก ำหนดค่ำตอบแทนบุคลำกรทุกต ำแหน่งไว้ล่วงหน้ำในแต่ละปี เพื่อจูงใจใหทุ้กคนมส่ีวนร่วมเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำย โดย

แบ่งประเภทค่ำตอบแทนเป็นดงันี้ 

ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร รปูแบบ วตัถุประสงค ์
ค่ำตอบแทนแบบคงที ่ เงนิเดอืนและผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุน

ส ำรองเลีย้งชพี สวสัดกิำรต่ำง ๆ 
เพื่ อ รั ก ษ ำ บุ ค ล ำ ก ร ที่ มี ค ว ำ ม รู้
ควำมสำมำรถใหค้งอยู่กบับรษิทั 

ค่ำตอบแทนจงูใจระยะสัน้ โบนัสตำมผลประกอบกำร เพื่อเป็นรำงวลัของผลงำนควำมส ำเรจ็ใน
แต่ละปี 

         ในปี 2563 บรษิัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นให้กับ
ผูบ้รหิำร ประกอบดว้ย 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
เงนิเดอืน 5,775,000 5,566,218 7,090,140 
โบนัส/เงนิกองทุนส ำรองเลีย้งชพี/ค่ำตอบแทนอื่น ๆ 218,550 348,770 588,720 

 ทัง้นี้ บรษิทัและกลุ่มบรษิทัไม่มค่ีำตอบแทนคำ้งจ่ำยแต่อย่ำงใด 

3.  ค่ำตอบแทนทีไ่ดร้บัจำกบรษิทัยอ่ย 

            เน่ืองจำกกลุ่มตวัแทนมกีำรประกอบธุรกจิทีห่ลำกหลำย จงึท ำใหม้กีำรบรหิำรงำนแยกจำกกนัอย่ำงเป็นอสิระ 
โดยบรษิทัฯ มเีพยีงสง่ตวัแทนกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เขำ้ไปก ำกบัดแูลบรษิทัย่อยในเชงินโนบำย ดงันัน้ 
กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ จงึไมไ่ดร้บัค่ำตอบแทนจำกบรษิทัย่อยแต่อย่ำงใด 

บคุลากร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมบีุคลำกรทัง้สิ้น 8 คน ซึ่งค่ำตอบแทนรวมของบุคลำกรของ
บรษิทั ประกอบดว้ย เงนิเดอืน และค่ำล่วงเวลำ โบนัส และผลประโยชน์พนักงำน ทัง้นี้ยงัไม่รวมผลประโยชน์พนักงำน
หลงัออกจำกงำน โดยสรุปไดด้งันี้  
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สายงานหลกั 

จ านวนพนักงาน (คน) 

บริษทั 
บริษทั เดอะมาเจสติค ครีก 

คนัทรีคลบั จ ากดั (บริษทัย่อย) 
บริษทั เอชเอน็ซี เพาเวอร ์

จ ากดั (บริษทัย่อย) 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

พนักงำนปฏบิตักิำร 3 3 80 162 30 24 
พนักงำนบรหิำร 5 5 10 7 4 4 
รวม  8 8 90 169 34 28 
ค่าตอบแทนพนักงาน
(บาท) 

    6,593,206 8,024,775 10,448,452 13,284,123 2,055,695 681,500 

นโยบายดา้นบุคลากร 

การสรรหาและพฒันาบุคลากร 

บรษิทัเชื่อว่ำทรพัยำกรบุคคลเป็นสิ่งทีส่ ำคญัทีสุ่ดในกำรน ำมำซึ่งผลงำนทีส่รำ้งสรรค์และมคีุณภำพ  ตลอดจน

กำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพดังนัน้บริษัทฯจึงมีนโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลตัง้แต่กำรสรรหำและคัดเลือก

บุคลำกรเพื่อเขำ้ร่วมเป็นทมีงำนโดยมุ่งเน้นบุคลำกรทีม่คีุณภำพและมคีวำมตัง้ใจจรงิทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งของบรษิทัพรอ้ม

กนันี้ บรษิัทมกีำรพฒันำบุคลำกรให้มีทกัษะและควำมรูค้วำมสำมำรถสูงขึ้นโดยกำรฝึกอบรมจำกกำรปฏิบตัิงำนจรงิ 

(On-the-Job Training กบัทมีงำนทีม่ำกดว้ยควำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์และกำรเขำ้ร่วมอบรมสมัมนำตำม

สำยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจำกนี้บรษิทัยงัจดัใหม้สีวสัดกิำรกองทุนส ำรองเลีย้งชพีส ำหรบัพนักงำนของบรษิทัดว้ย 

การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 

บรษิทัมนีโยบำยในกำรฝึกอบรมและพฒันำบุคคลำกร เพื่อส่งเสรมิกำรพฒันำทกัษะ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ

อย่ำงต่อเน่ือง และปลูกฝังค่ำนินยมในองคก์ร ใหเ้ป็นองคก์รแห่งกำรเรยีนรู ้ตลอดจนเสรมิสรำ้งใหพ้นักงำนเป็นพนักงำน

ที่มีคุณภำพ มีศักยภำพสูงสุด ทัง้ในด้ำนคุณภำพกำรท ำงำน และ คุณภำพชีวิต มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และต่อ

ผูร้่วมงำน โดยมกีำรจดัฝึกอบรมและศกึษำดงูำนในหลกัสตูรต่ำงๆ ทัง้ในและภำยนอกองคก์ร เพื่อส่งเสรมิกำรเรยีนรูแ้ละ

ส่งเสรมิใหพ้นักงำนเกดิควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรคใ์นรปูแบบต่ำงๆ เพื่อใหพ้นักงำนไดแ้สดงศกัยภำพ ทัง้ในระดบับุคลำกร

และทมีงำน เพื่อสรำ้งเครอืขำ่ยกำรเรยีนรูร้่วมกนัในบรษิทั โดยถอืเป็นกำรสรำ้งรำกฐำนทีจ่ะส่งผลส ำคญัถงึควำมส ำเรจ็

ในปัจจุบนัและในอนำคตของบรษิัท โดยให้สอดคล้องกบักำรเติมโต กำรเป็นผู้น ำของกำรแข่งขนั และเป็นกำรสร้ำง

มลูค่ำเพิม่ใหก้บับรษิทัต่อไป 

การรกัษาบุคลากรให้คงอยู่กบับริษทั 

บริษัทมีนโยบำยในกำรรกัษำบุคลำกรที่มีคุณภำพให้คงอยู่กับบริษัทโดยกำรจดักำรให้มีสิ่งแวดล้อมและ

บรรยำกำศในกำรท ำงำนทีด่ส่ีงเสรมิใหบุ้คลำกรของบรษิทัไดแ้สดงควำมคิดสรำ้งสรรค์และควำมสำมำรถอย่ำงเตม็ที่จดั

ให้มกีำรพฒันำบุคลำกรกำรประเมนิผลงำนและกำรพจิำรณำให้ผลตอบแทนทีเ่หมำะสมกบัควำมรูค้วำมสำมำรถ และ

ควำมรบัผดิชอบ 
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ความสมัพนัธก์บัสหภาพแรงงาน 

ปัจจบุนักลุ่มบรษิทัไมไ่ดม้กีำรจดัตัง้สหภำพแรงงำน โดยบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืไดใ้ห้ควำมคุม้ครองและกำร

ปฏบิตัติำมกฎหมำยแรงงำนอย่ำงเคร่งครดั รวมถงึส่งเสรมิใหเ้กดิควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหว่ำงนำยจำ้งกบัลูกจำ้งและ

ระหว่ำงลูกจำ้งดว้ยกนั เพื่อกำรกำรปฏบิตังิำนเป็นไปไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูสุด โดยผลกัดนัใหผู้บ้รหิำรสื่อสำรกบั

ผูป้ฏบิตังิำน เพื่อสำมำรถรบัทรำบและเขำ้ถงึขอ้กงัวลของพนกังำน ในขณะเดยีวกนัเพื่อใหผู้บ้รหิำรสำมำรถสื่อสำร

นโยบำยของกลุ่มบรษิทักบัผูป้ฏบิตังิำนไดโ้ดยตรง เพื่อลดปัญหำขอ้ขดัแยง้จำกกำรสื่อสำร 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 
 

ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 

บรษิทั 
 

ประเภทธุรกจิ 

1. นำยพพิทัธ ์ชนะสงครำม 
   ประธำนกรรมกำรบรษิทั/ 
   ประธำนคณะกรรมกำร 
   ตรวจสอบ/ กรรมกำรอสิระ 
 
 

62 -  ปรญิญำโท ศลิปศำสตร์  
   สำขำเศรษฐศำสตร์
กำรเมอืง 

   จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
-  ปรญิญำตร ีนิตศิำสตร ์    
   มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
   ประวตักิำรอบรม 
-  หลกัสตูรกำรเมอืงกำร 
  ปกครองในระบอบ 
  ประชำธปิไตยส ำหรบั 
   นักบรหิำรระดบัสงู  
   ปปร. 20 
  สถำบนัพระปกเกล้ำ 

29 เม.ย. 62 ไม่ม ี ไม่ม ี บรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัในกลุ่ม 
2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำรบรหิำร 

 ควำมเสีย่ง 
- บรษิทั นิวส ์เน็ต  
  เวริ์ค คอรป์อเร ชัน่  
  จ ำกดั (มหำชน): 
  NEWS 

- สื่อและเทคโนโลย ี

2562 - ปัจจุบนั - ประธำนกรรมกำร 
  บรษิทั/ ประธำน 
  คณะกรรมกำร    
  ตรวจสอบ/   
  กรรมกำรอสิระ 

- บรษิทั แมกซ์ เมทลั  
  คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั   
  (มหำชน) 

- กำรเกษตร/ สนำม   
  กอลฟ์/ ฮอสพทิอลติี/้ 
  พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำร/     
  กรรมกำรสรรหำ 
  และพจิำรณำค่ำ 
  ตอบแทน 

- บรษิทั นิวส ์เน็ต  
  เวริ์ค คอรป์อเร ชัน่  
  จ ำกดั (มหำชน): 
  NEWS 

- สื่อและเทคโนโลย ี

2562 - 2563 - กรรมกำรอสิระ/     
  กรรมกำรตรวจสอบ 
   

- บรษิทั นิวส ์เน็ต  
  เวริ์ค คอรป์อเรชัน่  
  จ ำกดั (มหำชน): 
  NEWS 
 
 
 

- สื่อและเทคโนโลย ี



บริษัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

MAX Metal Corporation Public Company Limited 

  

รายงานประจ าปี 2563                                                                     หน้า 45 
    

ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 

บรษิทั 
 

ประเภทธุรกจิ 

      บรษิทัหรอืองคก์รอื่น 
2557 - 2561 - กรรมกำรนโยบำย - องคก์ำรกระจำย 

  เสยีงและแพร่ภำพ   
  สำธำรณะแห่ง 
  ประเทศไทย 
  (สถำนีโทรทศัน์ 
  ไทยพบีเีอส:  
  TPBS)   

- องคก์รของรฐั 

2555 - 2556 - กรรมกำร/ 
  รองผูอ้ ำนวยกำร 

- สถำนีโทรทศัน์ไทย 
  ทวีดี ี

- สื่อสำรมวลชน 

2555 - 2556 - อนุกรรมำธกิำร 
  พจิำรณำศึ่กษำ  
  ตดิตำมและ 
  ตรวจสอบกำร 
  ด ำเนินงำนดำ้น 
  สทิธแิละเสรภีำพ 

- วุฒสิภำ - หน่วยงำนของรฐั 

2554 - 2556 - ทีป่รกึษำประธำน 
  กรรมำธกิำร 
  คมนำคม 

- สภำผูแ้ทนรำษฎร - หน่วยงำนของรฐั 

2552 - 2556 - ผูอ้ ำนวยกำร - สถำบนัยุทธศำสตร ์  
  ทศิทำงไท 

- องคก์รทำงสงัคม 

2552 - 2556 - นำยกสมำคม - สมำคมทศิทำงไท - องคก์รกำรกุศล 
2554 - 2555 - ทีป่รกึษำ 

  กติตมิศกัดิ ์
- คณะกรรมำธกิำร 
  สทิธมินุษยชน  

- หน่วยงำนของรฐั 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 

บรษิทั 
 

ประเภทธุรกจิ 

          สทิธเิสรภีำพและ 
  กำรคุม้ครอง   
  ผูบ้รโิภค วุฒสิภำ 

 

2.  นำยกุศล สงัขนันท์ 
    รองประธำนกรรมกำร 
    บรษิทั/ กรรมกำร 
 
 

61 - ปรญิญำโทกฎหมำยธุรกจิ 
  มหำวทิยำลยัศรปีทุม 

 - ปรญิญำตรนีิตศิำสตร์ 
  จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
  ประกำศนียบตัร 

 - เนตบิณัฑติไทย 
  ส ำนักอบรมศกึษำ 
  กฎหมำยแห่ง 
  เนตบิณัฑติยสภำ 
  ประวตักิำรอบรม 

-  Role of the Chairman  
   Program (RCP)  
   รุ่นที ่45/2019 
   สมำคมส่งเสรมิสถำบนั 
   กรรมกำรบรษิทัไทย  
   (IOD) 
-  How to Develop a Risk  
   Management Plan  
   (HRP) รุ่นที ่20/2018,  
   IOD 
 

22 ก.พ. 62 ไม่ม ี ไม่ม ี บรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัในกลุ่ม 
2562 - ปัจจุบนั - รองประธำน 

  กรรมกำรบรษิทั/  
  กรรมกำร 

- บรษิทั แมกซ์ เมทลั  
  คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั   
  (มหำชน): MAX 

- กำรเกษตร/ สนำม   
  กอลฟ์/ ฮอสพทิอลติี/้ 
  พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

2562 - 2563 - ประธำนเจำ้หน้ำที ่
  บรหิำร 

- บรษิทั แมกซ์ เมทลั  
  คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั   
  (มหำชน): MAX 

- กำรเกษตร/ สนำม   
  กอลฟ์/ ฮอสพทิอลติี/้ 
  พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั เดอะ  
  มำสเตอร ์เรยีล 
  เอสเตท จ ำกดั: 
  MASTER 

- กำรซื้อและกำรขำย  
 อสงัหำรมิทรพัยท์ีเ่ป็น 
 ของตนเองทีไ่ม่ใช่ เพื่อ 
 เป็นทีพ่กัอำศยั 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั  โกลบอล  
  คอนซูเมอร ์จ ำกดั  
  (มหำชน):  
  GLOCON 
  (เดมิชื่อ: บรษิทั เอน็ 
  พพีจี ี(ประเทศไทย)   
  จ ำกดั (มหำชน): 
  NPPG) 
 
 

- กำรผลติผลติภณัฑ์ 
  พลำสตกิอื่น ๆ ซึง่มไิด ้  
  จดัประเภทไวใ้นทีอ่ื่น 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 

บรษิทั 
 

ประเภทธุรกจิ 

  - Board Nomination and  
  Compensation Program  
  2018, IOD 
- Advanced Audit  
  Committee Program   
  (AACP) รุ่นที ่1/2009,  
  IOD 
- Monitoring the Internal  
  Audit Function (MIA),  
  IOD 
- Monitoring Fraud Risk  
  Management (MFM), 
  IOD 
- Monitoring the Quality of  
  Financial Reporting    
  (MFR), IOD 
- Monitoring the System 

of Internal Control and 
Risk Management (MIR) 

  IOD 
- Mandatory Accreditation  
  Program (MAP) (2004) 
  KLSE TRAINING  
  SDN.BHD. (MESDAQ    

   2563 - ปัจจุบนั - ประธำนกรรมกำร 
  บรษิทั 

- บรษิทั โอเชีย่น คอม 
  เมริช จ ำกดั  
  (มหำชน): OCEAN 

- จ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์ 
  ก๊อกน ้ำ, จ ำหน่ำย  
  น ้ำมนัปำลม์ดบิ  
  (CPOA) ส ำหรบั 
  ไบโอดเีซลและน ้ำมนั 
  เพื่อกำรบรโิภค 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั เอชเอน็ซ ี   
  พำวเวอร ์จ ำกดั:     
  HNC 

- ผลติและจ ำหน่ำย 
  น ้ำมนัปำลม์ น ้ำมนัใน  
  เมลด็ปำลม์ อำหำร 
  สตัว ์ปุ๋ ยอนิทรยี ์และ 
  พลงังำนทดแทน 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั วำว แฟค   
  เตอร ์จ ำกดั  
  (มหำชน): W 
  (เดมิชื่อ: บรษิทั    
  อุตสำหกรรม อเีลค็ 
  โทรนิคส ์จ ำกดั  
  (มหำชน): EIC) 

- ธุรกจิอำหำรและ 
  เครื่องดื่ม 

2562 - ปัจจุบนั 
 
 
 

- กรรมกำรอสิระ/ 
  กรรมกำรตรวจ 
  สอบ/ ประธำน 
  กรรมกำรสรรหำ 
  และพจิำรณำค่ำ  
  ตอบแทน 

- บรษิทั สตำรค์  
  คอรเ์ปอเรชัน่ จ ำกดั  
  (มหำชน): STARK 

- กจิกรรมของบรษิทั 
  โฮลดิง้ทีไ่ม่ไดล้งทุนใน 
  ธุรกจิกำรเงนิเป็นหลกั 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 

บรษิทั 
 

ประเภทธุรกจิ 

    SDN BHD) MALAYSIA. 
- Directors Certification 

Program (DCP)  
รุ่นที ่26/2003, IOD 

- กฎหมำยและระเบยีบ   
  ปฏบิตัสิ ำหรบัเลขำนุกำร 
  บรษิทั  รุ่นที ่1/2539 
  ศูนย์วจิยักฎหมำยแล
พฒันำ คณะนิตศิำสตร ์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
ร่วมกบัตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

   2562 - 2563 
 

- กรรมกำร - บรษิทั เดอะ มำเจส 
 ตคิ ครกี คนัทร ี
 คลบั จ ำกดั: MJC 

- กำรด ำเนินงำน 
  เกีย่วกบัสิง่อ ำนวย 
  ควำมสะดวกส ำหรบั 
  กำรแขง่ขนั กฬีำ 

2559 - 2562 - ประธำนเจำ้หน้ำที ่
  บรหิำร 

- บรษิทั วำว แฟค   
  เตอร ์จ ำกดั  
  (มหำชน): W 
  (เดมิชื่อ: บรษิทั    
  อุตสำหกรรม อเีลค็ 
  โทรนิคส ์จ ำกดั  
  (มหำชน): EIC) 

- ธุรกจิอำหำรและ 
  เครื่องดื่ม 
  (เดมิ: กำรผลติส่วน   
   ประกอบอเิลก็ทรอ 
   นิกสอ์ื่น ๆ ซึง่มไิดจ้ดั   
   ประเภทไวใ้นทีอ่ื่น 

บรษิทัหรอืองคก์รอื่น 
2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำรอสิระ/  

  กรรมกำรตรวจ  
  สอบ 

- บรษิทั เฟ้ลปส ์  
 ดอดจ์ อนิเตอร์ 
 เนชัน่แนล (ไทย 
 แลนด์) จ ำกดั 

- กำรผลติสำยไฟฟ้ำ  
 และเคเบลิส ำหรบั 
 งำนไฟฟ้ำและ 
 อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ 

2561 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั ฟู้ดโฮลดิ้ง  
 จ ำกดั 

 - กจิกรรมของบรษิทั 
 โฮลดิง้ทีไ่ม่ไดล้งทุนใน  
 ธุรกจิกำรเงนิเป็นหลกั 

2559 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั กำแฟนูส ์  
 จ ำกดั 

- กำรบรกิำรดำ้นอำหำร 
  ในภตัตำคำร/   
  รำ้นอำหำร 

2555 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั กำแฟสด  
 กนิเสน้ จ ำกดั 

- กำรบรกิำรดำ้นอำหำร 
  ในภตัตำคำร/ 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 

บรษิทั 
 

ประเภทธุรกจิ 

           รำ้นอำหำร 
2554 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั เจเคเจพ ี  

 แอนด ์แอสโซซ ิ
 เอทส ์จ ำกดั 

 

- กำรใหบ้รกิำรทำง 
  กฎหมำย 

2547 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั เอสพที ี 
 พำร์ค จ ำกดั 

- กำรซื้อและกำรขำย  
 อสงัหำรมิทรพัยท์ีเ่ป็น 
 ของตนเองทีไ่ม่ใช่เพื่อ 
 เป็นทีพ่กัอำศยั 

 
2547 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั เอสพที ี  

 แลนด ์จ ำกดั 
- กำรเช่ำและกำร  
 ด ำเนินกำรเกีย่วกบั 
 อสงัหำรมิทรพัยท์ีเ่ป็น 
 ของ ตนเองหรอืเช่ำ 
 จำกผูอ้ื่นทีไ่ม่ใช่เพื่อ 
 เป็นทีพ่กัอำศยั 

 
2535 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั ยนูิคชำเลต์ 

 เรยีลตี ้จ ำกดั 
- กำรซื้อและกำรขำย  
 อสงัหำรมิทรพัยท์ีเ่ป็น 
 ของตนเองทีไ่ม่ใช่เพื่อ 
 เป็นทีพ่กัอำศยั 

2562 - 2563 - กรรมกำร - บรษิทั ส.ธนำ มเีดยี   
 จ ำกดั 

- กจิกรรมของตวัแทน 
  ขำยสื่อโฆษณำ 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 

บรษิทั 
 

ประเภทธุรกจิ 

      2559 - 2563 - กรรมกำร - บรษิทั อไีอซ ีเซม ิ 
 คอนดกัเตอร ์จ ำกดั 

- กำรผลติส่วนประกอบ  
 อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ  
 ซึง่มไิดจ้ดัประเภทไว ้
 ในทีอ่ื่น 

2546 - 2563 
 

- กรรมกำร - บรษิทั เอสพ ี
 ยนูิเสอรช์ จ ำกดั 

- กำรวจิยัและพฒันำเชงิ 
  ทดลองดำ้นวศิวกรรม 
  และเทคโนโลยอีื่นๆ  
  ซึง่มไิดจ้ดัประเภทไว ้
  ในทีอ่ื่น 

3.  นำยชำตร ีชื่นสุขสนิทรพัย์ 
     กรรมกำร/ 
     ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
    (รกัษำกำร) 
 
 

59 -  ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ  
   สำขำบรหิำรธุรกจิ 
   มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง   

   -  อนุปรญิญำสำขำกำร
จดักำรโรงแรมและ
ภตัตำคำร, Swiss School 
of Hotel Management 
ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ 

  -  อนุปรญิญำสำขำกำร
จดักำรโรงแรมและ
ภตัตำคำร 

     โรงเรยีนสยำมธุรกจิกำร
บนิและกำรโรงแรม 

4 ธ.ค. 62 ไม่ม ี ไม่ม ี บรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัในกลุ่ม 
2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั แมกซ์ เมทลั  

  คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั   
  (มหำชน): MAX 

- กำรเกษตร/ สนำม   
  กอลฟ์/ ฮอสพทิอลติี/้ 
  พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

2563 - ปัจจุบนั - ประธำนเจำ้หน้ำที ่
  บรหิำร  
  (รกัษำกำร) 

- บรษิทั แมกซ์ เมทลั  
  คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั   
  (มหำชน): MAX 

- กำรเกษตร/ สนำม   
  กอลฟ์/ ฮอสพทิอลติี/้ 
  พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั อรยิำ  
  เอสเตท จ ำกดั:  
  ARIYA 

- ธุรกจิฮอสพทิอลติี ้

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั เดอะ  
  มำสเตอร ์เรยีล 
  เอสเตท จ ำกดั: 
  MASTER 

- กำรซื้อและกำรขำย  
 อสงัหำรมิทรพัยท์ีเ่ป็น 
 ของตนเองทีไ่ม่ใช่เพื่อ 
 เป็นทีพ่กัอำศยั 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 

บรษิทั 
 

ประเภทธุรกจิ 

      2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั เดอะ มำเจส 
  ตคิ ครกี คนัทร ี
  คลบัจ ำกดั: MJC 

- สนำมกอลฟ์ ภตัตำคำร 
  และบรกิำรโรงแรม 
 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั เอชเอน็ซ ี   
  พำวเวอร ์จ ำกดั    
  (HNC) 

- ผลติและจ ำหน่ำย 
  น ้ำมนัปำลม์ น ้ำมนัใน  
  เมลด็ปำลม์ อำหำร 
  สตัว ์ปุ๋ ยอนิทรยี ์และ 
  พลงังำนทดแทน 

บรษิทัหรอืองคก์รอื่น 
2552 - ปัจจุบนั - ประธำนเจำ้หน้ำที ่

 บรหิำร และผูร่้วม 
 ก่อตัง้ 

 

- บรษิทั อลิคิเซอร์  
  ฮอสพทิอลติี ้แมแนจ 
  เมน้ท ์โซลูชัน่ส ์ 
  จ ำกดั 

- ธุรกจิฮอสพทิอลติี ้

2559 - 2559 - รองประธำนบรษิทั - บรษิทั เอส พ ี 
  มอเตอร ์จ ำกดั  

- จ ำหน่ำยรถยนตแ์ละ 
  ศูนยบ์รกิำร 

2557 - 2557 - ผูจ้ดักำรใหญ่ 
  ประจ ำประเทศ 
  ไทย 

- บรษิทั เรด แพลน  
 เนท โฮเตล็ส ์(ไทย 
 แลนด์) จ ำกดั 

- ธุรกจิฮอสพทิอลติี ้

2554 - 2554 - ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย 
  ปฏบิตักิำร 

- บรษิทั ด ิยูนิค คอล 
 เลคชัน่ ออฟ โฮเตล็ 
 แอนด ์รสีอรท์ 
 จ ำกดั 

 
 

- ธุรกจิฮอสพทิอลติี ้
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ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 

บรษิทั 
 

ประเภทธุรกจิ 

4.  ดร. สุจติร จนัทรส์ว่ำง 
     กรรมกำร 
     

62 - ปรญิญำเอก ปรชัญำ 
  มหำวทิยำลยัอสีเทริน์เอเชยี 
- ปรญิญำโท  
  รฐัประศำสนศำตร ์ 
  มหำวทิยำลยัอสีเทริน์เอเชยี 
- ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตร  
  สำขำภูมศิำสต
มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 

1 เม.ย. 63 ไม่ม ี ไม่ม ี บรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัในกลุ่ม 
2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั แมกซ์ เมทลั  

  คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั   
  (มหำชน): MAX 

- กำรเกษตร/ สนำม   
  กอลฟ์/ ฮอสพทิอลติี/้ 
  พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั อรยิำ  
  เอสเตท จ ำกดั:  
  ARIYA 

- ธุรกจิฮอสพทิอลติี ้

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั เดอะ  
  มำสเตอร ์เรยีล 
  เอสเตท จ ำกดั: 
  MASTER 

- กำรซื้อและกำรขำย  
 อสงัหำรมิทรพัยท์ีเ่ป็น 
 ของตนเองทีไ่ม่ใช่เพื่อ 
 เป็นทีพ่กัอำศยั 

บรษิทัหรอืองคก์รอื่น 
2562 - ปัจจุบนั - ทีป่รกึษำ 

 คณะกรรมกำร 
 

- ส ำนักงำน 
  คณะกรรมกำรป้อง 
   กนัและปรำบปรำม 
   กำรทุจรติในภำครฐั 
 

- หน่วยงำนของรฐั 

2559 - ปัจจุบนั - ทีป่รกึษำเฉพำะ 
  คด ี

- กรมสอบสวนคด ี
  พเิศษ (DSI)  
 

- หน่วยงำนของรฐั 

2561 - 2562 - ผูอ้ ำนวยกำร 
   

- ส่วนส ำรวจส ำรวจ 
  และวเิครำะห์ 
  ทรพัยำกรป่ำไม ้
 

- หน่วยงำนของรฐั 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 

บรษิทั 
 

ประเภทธุรกจิ 

      2560 - 2562 - ผูอ้ ำนวยกำร - ส ำนักงำนตรวจสอบ   
  พสิจูน์กำรถอืครอง 
  หนังสอืแสดงสทิธิ ์
 ทีด่นิในเขตพืน้ทีป่่ำ 
 อนุรกัษ์ 

- หน่วยงำนของรฐั 

2549 - 2560 - คณะอนุกรรมกำร 
  อ่ำนภำพถ่ำยทำง 
  อำกำศ/ และ 
  คณะกรรมกำร 
  แกไ้ขปัญหำกำร 
  บุกรุกทีด่นิของรฐั  
  (กบร.) 

- กระทรวง 
 ทรพัยำกรธรรมชำต ิ 

  และสิง่แวดลอ้ม 
 
 

- หน่วยงำนของรฐั 

5.  นำยประพฒัน์ ยอขนัธ์ 
     กรรมกำร 
      
 

  46 - ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ :  
  CITY UNIVERSITY 
  เมอืงแวนคเูวอร์ 
  รฐับรติชิโคลมัเบยี 
  ประเทศแคนำดำ 
- ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ 
  University of Victoria    
  เมอืงวคิตอเรยี  
  รฐับรติชิโคลมัเบยี 
  ประเทศแคนำดำ 

18 พ.ย. 63 ไม่ม ี ไม่ม ี บรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัในกลุ่ม 
2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำรบรหิำร 

 ควำมเสีย่ง 
- บรษิทั นิวส ์เน็ต  
 เวริ์ค คอรป์อเร ชัน่  
 จ ำกดั (มหำชน): 
 NEWS 

- สื่อและเทคโนโลย ี

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั แมกซ์ เมทลั  
 คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั   
 (มหำชน): MAX 

- กำรเกษตร/ สนำม   
  กอลฟ์/ ฮอสพทิอลติี/้ 
  พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

2563 - ปัจจุบนั - ประธำนเจำ้หน้ำที ่
  บรหิำร 

- บรษิทั นิวส ์เน็ต  
 เวริ์ค คอรป์อเร ชัน่  
 จ ำกดั (มหำชน): 
 NEWS 

- สื่อและเทคโนโลย ี
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ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 

บรษิทั 
 

ประเภทธุรกจิ 

      2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั อนิเตอร ์ 
 ฟำรอ์สีท ์เอน็เนอร์ 
 ยี ่คอรป์อเรชัน่  
  จ ำกดั (มหำชน):  
  IFEC 

- ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
  จำกพลงังำนทดแทน 

2561 - 2563 - กรรมกำร และ  
  ผูบ้รหิำรสงูสุดสำย 
  โรงแรมในเครอื  
  AQ 

- บรษิทั เอควิ   
  เอสเตท จ ำกดั  
  (มหำชน): AQ 

- อสงัหำรมิทรพัย์ 

บรษิทัหรอืองคก์รอื่น 
2559 - 2561 - ประธำนเจำ้หน้ำที ่

  บรหิำร 
- บรษิทั วนั พลสั  
  อนิเตอรเ์นชัน่แนล  
  จ ำกดั (เครอื 
  รำ้นอำหำรไทยบ้ำน 
  ขนิษฐำ ) 

- อำหำรและเครื่องดื่ม 

2552 - 2557 - กรรมกำรผูจ้ดักำร - บรษิทั มัน่คง โบรค 
  เกอร ์จ ำกดั 

- นำยหน้ำประกนัภยั 

2549 - 2552 - ผูจ้ดักำรเขต และ 
  พฒันำเครอืขำ่ย 

- บรษิทั คุมอง (ไทย 
  แลนด์) จ ำกดั 

- เกีย่วกบักำรศกึษำ 

6.  ดร. ฉตัรชยั   ธนำฤด ี 
     กรรมกำร 

45 - ปรญิญำเอก ดำ้นกำรจดั 
  กำรเชงิกลยุทธ์ 
  University of Canterbury 
  เมอืงไครสตเ์ชริช์ 
  ประเทศนิวซแีลนด์ 

12 พ.ย. 63 ไม่ม ี ไม่ม ี บรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัในกลุ่ม 
2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั แมกซ์ เมทลั  

  คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั   
  (มหำชน): MAX 

- กำรเกษตร/ สนำม   
  กอลฟ์/ ฮอสพทิอลติี/้ 
  พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 

บรษิทั 
 

ประเภทธุรกจิ 

  - ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ 
  มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
- ปรญิญำโท 
  วศิวกรรมศำสตร์  สำขำ 
  วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 
  มหำวทิยำลยัเทคโนโลย ี
  พระจอมเกลำ้ธนบุร ี  
- ปรญิญำตร ี 
  วศิวกรรมศำสตร์ สำขำ 
  วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 
  มหำวทิยำลยัเทคโนโลย ี
  พระจอมเกลำ้ธนบุร ี       

   2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั อรยิำ  
  เอสเตท จ ำกดั:  
  ARIYA 

- ธุรกจิฮอสพทิอลติี ้

บรษิทัหรอืองคก์รอื่น 
2563 - ปัจจุบนั - ประธำนเจำ้หน้ำที ่ 

  บรหิำร 
- บรษิทั ธนำเจอ  
  แอนด ์โค จ ำกดั 

- ใหค้ ำปรกึษำดำ้น 
  บรหิำรจดักำรและ 
  กลยุทธ์ 

2562 - ปัจจุบนั - ทีป่รกึษำ - บรษิทั ฟิวชัน่  
  โซลูชัน่ จ ำกดั 

- บรกิำรดจิติอล  
  เทคโนโลย ี
  โซลูชัน่ 

2560 - ปัจจุบนั - นำยกสมำคม - สมำคมนักเรยีนเก่ำ 
  นิวซแีลนด์ 

- สมำคมนักเรยีนเก่ำ 

2563 – ปัจจุบนั - ทีป่รกึษำธุรกจิและ  
  Digital   
  Transformation   

-  IDC Financial  
   Insights  ภำยใต้ 
   กลุ่มบรษิทั IDC 

- ใหค้ ำปรกึษำดำ้น 
  ดจิติอลเทคโนโลย ี
  

2555 - 2564 - อำจำรยพ์เิศษ  
  สอนดำ้นกำร 
  บรหิำรและขบั  
  เคลื่อนกำร 
  เปลีย่นแปลงของ 
  องคก์รและธุรกจิ  
  หลกัสตูร MBA 
  
 

- มหำวทิยำลยั 
  เกษตรศำสตร์ 

- สถำบนักำรศกึษำ 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 

บรษิทั 
 

ประเภทธุรกจิ 

      2562 - 2563 - คณะท ำงำน  
  รฐัมนตรว่ีำกำร 
  กระทรวงกำรคลงั 

- กระทรวงกำรคลงั - หน่วยงำนของรฐั 

2561 - 2563 - ประธำนเจำ้หน้ำที ่
  บรหิำร 

- บรษิทั เจพ ีประกนั 
  ภยั จ ำกดั มหำชน) 

- กำรประกนัภยั 

2559 - 2561 - กรรมกำรผูจ้ดักำร  
 
 

- บรษิทั แอคเซน 
  เจอร ์จ ำกดั 
 

- ใหค้ ำปรกึษำดำ้น 
  บรหิำรและจดักำร 
  รวมทัง้บรกิำรดจิติอล  
  เทคโนโลย ี
  โซลูชัน่ 

2559 - 2563 - รองประธำนและ 
  กรรมกำร 

- หอกำรคำ้  
  นิวซแีลนด์ 

- หอกำรคำ้ 

2558 - 2560 - ทีป่รกึษำดำ้น 
  เทคโนโลย ี

- บรษิทั รฟิีนน์  
  อนิเตอรเ์นชัน่แนล  
  ดอท คอม จ ำกดั 

- กำรเงนิ 

2557 - 2560 - อำจำรยพ์เิศษ 
 ภำควชิำ  
  Enterprise  
  Architecture  
  Management  
  ตำมหลกัสตูร 
  มหำบณัฑติ 
   คณะเทคโนโลย ี
  สำรสนเทศ  

- มหำวทิยำลยั 
  หอกำรคำ้ไทย 

- สถำบนักำรศกึษำ 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 

บรษิทั 
 

ประเภทธุรกจิ 

      2557 - 2559       - Country CIO /   
   Head of IT 

- บรษิทั เชฟรอน 
  ประเทศไทยส ำรวจ 
  และผลติ จ ำกดั 
 

- พลงังำน 

2557 - 2558  - ทีป่รกึษำธุรกจิ  - บรษิทั สยำมอำรม์ 
  สตรองค ์จ ำกดั 
 
 

- อุตสำหกรรมเทปกำว 

2555 - 2557 - ผูบ้รหิำร 
 (Global Manager) 
 

- Chevron Energy  
  Technology  
  Company Limited 
  เมอืงฮูสตนั 
  รฐัเทก็ซสั ประเทศ 
  สหรฐัอเมรกิำ 
 

- เทคโนโลยดีำ้นพลงังำน 

2553 - 2555 - ผูบ้รหิำร    
 (Regional  
  Business  
  Planning and  
  Shared Services    
   Manager)  

- Chevron Asia      
  South Limited  
  (ครอบคลุม 6  
  ประเทศ: ไทย จนี  
  กมัพชูำ พม่ำ  
  บงัคลำเทศ และ 
  เวยีดนำม 
 
 

- พลงังำน 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 

บรษิทั 
 

ประเภทธุรกจิ 

7.  นำงสำวเยำวโรจน์ 
     กลิน่บุญ 
     กรรมกำรตรวจสอบ/ 
     กรรมกำรอสิระ 

48 -  ปรญิญำโท นิตศิำสตร์ 
สำขำ กฎหมำยธุรกจิและ
กำรคำ้ระหว่ำงประเทศ 
University of East 
Englia) สหรำชอำณำจกัร 

-  ปรญิญำโท นิตศิำสตร์  
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

-  ปรญิญำตร ีนิตศิำสตร ์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

   ประวตักิำรอบรม 
-  หลกัสตูร Director  
  Certification Program  
  (DCP) รุ่น 272/2019 
  สมำคมส่งเสรมิสถำบนั 
   กรรมกำรบรษิทัไทย  
  (IOD) 
-  หลกัสตูร Director  
   Accreditation Program  
   (DAP) รุ่น 154/2018 

IOD 

19 ม.ิย. 63 ไม่ม ี ไม่ม ี บรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัในกลุ่ม 
2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำรอสิระ/  

  กรรมกำรตรวจ    
  สอบ 

- บรษิทั แมกซ์ เมทลั  
  คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั       
  (มหำชน): MAX 

- กำรเกษตร/ สนำม   
  กอลฟ์/ ฮอสพทิอลติี/้ 
  พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำรอสิระ/  
  กรรมกำรตรวจ    
  สอบ 

- บรษิทั เมตะ คอร์ 
  ปอเรชัน่ จ ำกดั     
  (มหำชน): META 

- ประกอบธุรกจิรบัเหมำ 
  ก่อสรำ้งและยงัเป็น  
  ผูพ้ฒันำโครงกำร 
  โรงไฟฟ้ำพลงังำน 
  หมุนเวยีนในภูมภิำค 
  เอเชยี  

2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำรอสิระ/  
  กรรมกำรตรวจ    
  สอบ 

- บรษิทั วำว แฟค   
  เตอร ์จ ำกดั  
  (มหำชน): W 
  (เดมิชื่อ: บรษิทั    
  อุตสำหกรรม อเีลค็ 
  โทรนิคส ์จ ำกดั  
  (มหำชน): EIC) 

- ธุรกจิอำหำรและ 
  เครื่องดื่ม 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมกำรอสิระ/ 
  กรรมกำรตรวจ  
  สอบ 

- บรษิทั เอส แอล  
  เอม็ คอรป์อเรชัน่  
  จ ำกดั (มหำชน): 
  SLM (เดมิชื่อ:  
  บรษิทั ชโูอ เซน็โก  
  (ประเทศไทย)  
  จ ำกดั (มหำชน): 

- กำรใหบ้รกิำรดำ้นกำร 
  จองสื่อโฆษณำและผลติ 
  สื่อโฆษณำ 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
 ต ำแหน่ง ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ประเภทธุรกจิ 

        CHUO)  
บรษิทัหรอืองคก์รอื่น 
2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำรอสิระ/  

  กรรมกำรตรวจ    
  สอบ 

- บรษิทั กรนีเอริธ์ 
  พำวเวอร ์(ไทย 
  แลนด์) จ ำกดั 

- ประกอบกจิกำรผลติ 
  ไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำย 
  ใหก้บัหน่วยงำนทัง้ 
  ภำครฐัและเอกชน  
  ทัง้ในประเทศและ 
  ต่ำงประเทศ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำรอสิระ/  
  กรรมกำรตรวจ    
  สอบ 

- บรษิทั หลกัทรพัย ์ 
  เคพเีอม็ จ ำกดั 

- นำยหน้ำซื้อขำย 
  หลกัทรพัย์ 

2561 - ปัจจุบนั - กรรมกำรอสิระ/  
  กรรมกำรตรวจ   
  สอบ/ ประธำน 
  กรรมกำรสรรหำ 
  และพจิำรณำ 
  ค่ำตอบแทน  

- บรษิทั แอดเทค  
  ฮบั จ ำกดั    
  (มหำชน)  

- บรกิำรเสรมิบน 
  โทรศพัท์เคลื่อนที ่ 
  และบรกิำรพฒันำ 
  ระบบงำนทำงเทค 
  โนโลยสีำรสนเทศ 

2560 - ปัจจุบนั - ทีป่รกึษำกฎหมำย 
  ระดบัอำวุโส  
  (Counsel) 

- บรษิทั ฮนัตนั แอน 
  ดรสู ์เคริท์ (ไทย     
  แลนด์) จ ำกดั   

- ส ำนักงำนกฎหมำย 

2558 - 2560 - ทนำยควำม 
  หุน้ส่วน(Partner) 

- ส ำนักงำนกฎหมำย   
  แคปปิตอล จ ำกดั 
 
 

- ส ำนักงำนกฎหมำย 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 

บรษิทั 
 

ประเภทธุรกจิ 

8.  นำยศริตัน์ รตันไพฑรูย์ 
     กรรมกำรอสิระ/  
     กรรมกำรตรวจสอบ 
      

 32 - ปรญิญำตร ีศลิปศำสตร์ 
  สำขำเศรษฐศำสตร ์ 
  หลกัสตูรภำษำองักฤษ  
  จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
  ประวตักิำรอบรม 
-  หลกัสตูร Director  
  Accreditation Program  
  (DAP) รุน่ 154/2018 
 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั 
  กรรมกำรบรษิทัไทย  
 (IOD) 
 

12 ม.ีค. 63 ไม่ม ี ไม่ม ี บรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัในกลุ่ม 
2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำรอสิระ/  

  กรรมกำรตรวจ    
  สอบ 

- บรษิทั แมกซ์ เมทลั  
  คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั   
  (มหำชน): MAX 

- กำรเกษตร/ สนำม   
  กอลฟ์/ ฮอสพทิอลติี/้ 
  พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั วำว แฟค   
  เตอร ์จ ำกดั  
  (มหำชน): W 
  (เดมิชื่อ: บรษิทั    
  อุตสำหกรรม อเีลค็ 
  โทรนิคส ์จ ำกดั  
  (มหำชน): EIC) 

- ธุรกจิอำหำรและ 
  เครื่องดื่ม 

2561 - ปัจจุบนั - ประธำนเจำ้หน้ำที ่
  บรหิำรฝ่ำยกำร 
  เงนิ 

- บรษิทั วำว แฟค   
  เตอร ์จ ำกดั  
  (มหำชน): W 
  (เดมิชื่อ: บรษิทั    
  อุตสำหกรรม อเีลค็ 
  โทรนิคส ์จ ำกดั  
  (มหำชน): EIC) 

- ธุรกจิอำหำรและ 
  เครื่องดื่ม 

      2561 - 2561 
 

- กรรมกำรอสิระ/ 
  กรรมกำรตรวจ  
  สอบ 

- บรษิทั เอส แอล  
  เอม็ คอรป์อเรชัน่  
  จ ำกดั (มหำชน): 
  SLM (เดมิชื่อ:    
  บรษิทั ชโูอ เซน็โก    
  (ประเทศไทย)    

- กำรใหบ้รกิำรดำ้นกำร 
  จองสื่อโฆษณำและผลติ 
  สื่อโฆษณำ 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 

บรษิทั 
 

ประเภทธุรกจิ 

          จ ำกดั (มหำชน):    
  CHUO) 

 

บรษิทัหรอืองคก์รอื่น 
2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั โดมโิน่  

  เอเซยี แปซฟิิค  
  จ ำกดั  
 

- กำรผลติผลติภณัฑ์ 
  อำหำร 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั เครปส ์ 
  แอนด ์โค. ดเีวล๊อป 
  เมน้ท ์จ ำกดั  

- ขำยอำหำรในรำ้น 
  อำหำรและเครื่องดื่ม 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั อสีเทริน์คว ี
  ซนี (ประเทศไทย)  
  จ ำกดั  

- รำ้นจ ำหน่ำยอำหำร 
  และเครื่องดื่ม 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั ฟู้ดโฮลดิ้ง  
  จ ำกดั  

- กจิกรรมของบรษิทั 
  โฮลดิง้ทีไ่ม่ไดล้งทุนใน  
  ธุรกจิกำรเงนิเป็นหลกั 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั เบค ชสี  
  ทำรต์ (ไทยแลนด)์  
  จ ำกดั  
 

- บรกิำรดำ้นอำหำร 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำร - บรษิทั โดมโิน่  
  เอเซยี แปซฟิิค  
  จ ำกดั  
 

- กำรผลติผลติภณัฑ์ 
  อำหำร 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 

บรษิทั 
 

ประเภทธุรกจิ 

      2561 - ปัจจุบนั - กรรมกำรอสิระ/ 
  กรรมกำรตรวจ  
  สอบ/ กรรมกำร 
  สรรหำและ 
  พจิำรณำค่ำ  
  ตอบแทน   

- บรษิทั แอดเทค  
  ฮบั จ ำกดั    
  (มหำชน)  
 

- บรกิำรเสรมิบน 
  โทรศพัท์เคลื่อนที ่ 
  และบรกิำรพฒันำ 
  ระบบงำนทำงเทค 
  โนโลยสีำรสนเทศ 

2561 - 2561 
 

- กรรมกำรอสิระ/ 
  กรรมกำรตรวจ  
  สอบ 

- บรษิทั ชโูอ เซน็โก  
  (ประเทศไทย)  
  จ ำกดั (มหำชน)  

- สื่อโฆษณำ 

2561 - 2561 - กรรมกำรบรหิำร - บรษิทั โอไรออ้น  
  แอ๊ดไวเซอรี ่จ ำกดั  

- ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ 

2560 - 2561 - กรรมกำร - บรษิทั ว.ี โอ. เน็ต  
  ไบโอดเีซล เอเซยี  
  จ ำกดั  
 

- ผลติและจ ำหน่ำย 
  กระแสไฟฟ้ำ  

2560 - 2560 
 

- กรรมกำรบรหิำร/   
 ผูอ้ ำนวยกำรดำ้น  
  กำรลงทุน 

- บรษิทั วนิเทจ  
  วศิวกรรม จ ำกดั    
  (มหำชน): VTE 
 

- รบัเหมำก่อสรำ้งและ 
  พลงังำน 

2559 - 2561 - กรรมกำร - บรษิทั วทีอี ี 
  อนิเตอรเ์นชนั 
  แนล คอนสตรคัชัน่  
  จ ำกดั 
 

- วศิวกรรมก่อสรำ้งและ 
  จดัหำแหล่งเงนิทุน 
   ส ำหรบัก่อสรำ้ง 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 

บรษิทั 
 

ประเภทธุรกจิ 

      2559 - 2561 - กรรมกำร - บรษิทั วนิเทจ  
  อพีซี ีจ ำกดั  

- วศิวกรรมก่อสรำ้งและ 
  จดัหำแหล่งเงนิทุน 
   ส ำหรบัก่อสรำ้ง 

2558 - 2560 
 

- กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

- บรษิทั โนว่ำ เอเชยี  
  จ ำกดั  

- ทีป่รกึษำดำ้นกำร 
  พฒันำธุรกจิและกำรเงนิ 

2557 - 2558 - ผูจ้ดักำรฝ่ำย 
  พฒันำธุรกจิ 

- บรษิทั พลงังำน 
  เพื่อโลกสเีขยีว  
  (ประเทศไทย)  
  จ ำกดั 

- พลงังำน 

2557 - 2557 - หุน้สว่นย่อย 
  ฝ่ำยวำนิชธนกจิ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์ 
  ฟินันซ่ำ จ ำกดั  

- นำยหน้ำซื้อขำย 
  หลกัทรพัย์ 

2556 - 2560 - กรรมกำร - บรษิทั ดแีอลเค อนิ 
  โนเวชัน่ จ ำกดั 

- บรหิำรจดักำรและ 
  ประมวลผลขอ้มลู 

2555 - 2557 - นักวเิครำะห์ 
  ฝ่ำยวเิครำะห ์ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์ 
  ฟินันซ่ำ จ ำกดั 

- นำยหน้ำซื้อขำย 
  หลกัทรพัย์ 

9. นำงสำวชลติำ สุรนิทรร์ฐั 
. 

31 - ปรญิญำโท 
  วศิวกรรมศำสตร์ 
  สำขำวศิวกรรมอุตสำหกำร 
  (หลกัสตูรภำษำองักฤษ)    
  มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์  
- ปรญิญำตร ี 
  วศิวกรรมศำสตร์ 
  สำขำวศิวกรรมสำรสนเทศ 
  และกำรสื่อสำร 

8 พ.ค. 63 ไม่ม ี ไม่ม ี บรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัในกลุ่ม 
2563 - 2564 - เลขำนุกำรบรษิทั 

  (รกัษำกำร) 
- บรษิทั แมกซ ์  
  เมทลั     
  คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  
  (มหำชน):  MAX 

- กำรเกษตร/ สนำม   
  กอลฟ์/ ฮอสพทิอลติี/้ 
  พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

2562 - 2562 
 

- นักวเิครำะหส์นิเชื่อ 
  (ระดบัผูช้่วย   
  ผูอ้ ำนวยกำร) 
  รบัผดิชอบในส่วน 

- ธนำคำร กรุงศร ี
  อยุธยำ จ ำกดั  
  (มหำชน): BAY 

- สถำบนักำรเงนิ 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 
 

วนัทีเ่ขำ้ 
เป็น 

กรรมกำร 
บรษิทั 

สดัส่วน 
กำร 
ถอืหุน้ 
ในบรษิทั  

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว่ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ 

(ปี) 
ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 

บรษิทั 
 

ประเภทธุรกจิ 

    (หลกัสตูรภำษำองักฤษ)  
  จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

      นิตบิุคคลสญัชำต ิ
  ญีปุ่่ น 
 

  

บรษิทัหรอืองคก์รอื่น 
2562 - ปัจจุบนั - ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำร - บรษิทั โอไรออ้น  

  แอ๊ดไวเซอรี ่จ ำกดั  
- ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ 

2558 - 2561 
 

- นักวเิครำะหส์นิเชื่อ 
  รบัผดิชอบในส่วน 
  นิตบิุคคลทีใ่ม่ใช่   
  สญัชำตญิีปุ่่ น 

- ธนำคำร ซูมโิตโม  
  มติซุย แบงกิง้ คอร์ 
  ปอเรชัน่ จ ำกดั 

- สถำบนักำรเงนิ 

2556 - 2558 
 

- นักวเิครำะควบคุม 
  โครงกำร  

- บรษิทั ชลติพงศ์ 
  วศิวกรรม จ ำกดั  

- รบัเหมำก่อสรำ้งทัว่ไป 

2555 - 2556 - วศิวกรเครอืขำ่ยไร ้
  สำย 

- บรษิทั หวัเว่ย  
  เทคโนโลยี ่ 
  (ประเทศไทย)  
  จ ำกดั 

- ผลติและขำยส่งอุปกรณ์ 
  กระจำยสญัญำณวทิยุ 
  และโทรทศัน์&อุปกรณ์ 
  สื่อสำรโทรคมนำคม 

https://www.yellowpages.co.th/heading/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B
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การก ากบัดแูลกิจการ 

หลกัการและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิัทไดม้กีารวางแนวทางเกี่ยวกบัขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิัทจดทะเบยีน (Code of best practices) 

และแนวทางการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง   

ประเทศไทย และกรรมการของบรษิทัคาดว่าจะสามารถปฏบิตัติามแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีก่ าหนดได ้ดงันี้ 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บรษิทัใหค้วามส าคญัในการใหส้ทิธขิ ัน้พืน้ฐานต่อผูถ้อืหุน้ เช่น สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนใน

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น สทิธกิารไดร้บัส่วนแบ่งในผลก าไร เงนิปันผลอย่างเท่าเทยีมกนั การไดร้บัขอ้มูลข่าวสารอย่างที่เพยีงพอ  

การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอสิระและยงัสนับสนุนใหก้รรมการบรษิทัทุกคน 

ผูบ้รหิาร รวมทัง้ผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้อย่างพรอ้มเพรยีงกนั  

ในปี 2563 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่19 มถิุนายน 2563 และในระหว่างปี

ไม่มกีารเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้แต่อย่างใด บรษิทัฯ ไดม้กีารปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้ 

ก่อนวนัประชมุผู้ถือหุ้น 

1. บริษัทจะจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยในแต่ละวาระมี

ความเห็นถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอ โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วนัหรือ 14 วัน 

(แลว้แต่กรณี) เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาศกึษาขอ้มลูดงักล่าวอย่างละเอยีด  รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูใน Web Site ของบรษิทั 

2. บรษิัทได้เพิ่มช่องทางในการรบัข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัท ซึ่งบรษิัทจะน าหนังสอืเชิญ

ประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ก่อนวนัประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการ

ประชุม หนังสอืมอบฉนัทะ และเอกสารประกอบการประชุม และเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูอย่างครบถว้น 

3. บริษัทจะอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเต็มที่ และจะไม่

กระท าการใดๆ อนัเป็นการจ ากดัสทิธแิละโอกาสในการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้อืหุน้ 

4. ในกรณีทีผู่ถ้ือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บรษิัทได้จดัท าหนังสอืมอบฉันทะแนบไปพร้อมกบั

หนังสอืเชญิประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมาประชุมแทน และมทีางเลอืกใหก้รรมการอสิระเป็นผูร้บั

มอบฉนัทะ โดยมขีอ้มลูเกีย่วกบักรรมการอสิระทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เช่น ชื่อ ประวตั ิทีอ่ยู่ ขอ้มลูการถอืหุน้ และจ านวนครัง้

ทีเ่ขา้ร่วมประชุมระบุไว ้ 

5. บรษิทัจะอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้อย่างเทา่เทยีมกนั ในเรื่องการจดัหาสถานทีท่ีจ่ดัประชุม และเวลาในการ

ประชุมทีม่คีวามเหมาะสม 

6. บรษิทัจดัใหม้บีตัรลงคะแนนเสยีง และแจกใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดล้งคะแนนเสยีงทุกวาระ  

         การด าเนินการในวนัประชุม 

1. บรษิทัจดัใหม้กีารลงทะเบยีนโดยใชร้ะบบบารโ์คด้ เพื่อความแม่นย าและรวดเรว็ 
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2. ก่อนเริม่การประชุมผูถ้อืหุน้ในแต่ละครัง้ ประธานในทีป่ระชุมจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ขัน้ตอนและวธิกีารใชส้ทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน  วธินีับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่้องลงมตใินแต่ละวาระ  และกฎเกณฑอ์ื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุม 

3. บรษิทัส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชหีรอืตวัแทนผูส้อบบญัช ีรวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ร่วมประชุม

ผูถ้อืหุน้อยา่งพรอ้มเพรยีงกนั 

4. บรษิทัส่งเสรมิใหม้บีุคคลทีม่คีวามเป็นอสิระเป็นสกัขพียานในการตรวจนบัการลงคะแนนเสยีงในการประชุมผูถ้อื

หุน้และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบ พรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

5. ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการบรษิัท บรษิัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ

บรษิทัไดท้ลีะคน  

6. บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองหรอืรบัมอบฉันทะได้มกีารสอบถามถึงประเด็นขอ้

ซกัถาม และขอ้เสนอแนะต่างๆ ในละวาระระหว่างการประชุมไดอ้ย่างเพยีงพอ และเท่าเทยีมกนั 

ภายหลงัการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บรษิทัจะจดัท ารายงานการประชมุโดยแสดงขอ้มลูอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง รวมถงึบนัทกึขอ้ซกัถามและขอ้คดิเหน็

ทีส่ าคญั และผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะแสดงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออก

เสยีงแยกกนัอย่างชดัเจน 

2. ภายหลงัจากประชุมผูถ้ือหุ้นแล้วเสรจ็ บรษิัทจะเปิดเผยมตกิารลงคะแนนเสยีงของที่ประชุมในแต่ละวาระผ่าน

ระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ละบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัมนีโยบายปฏิบตัติ่อผูถ้อืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั และเป็นธรรม ทัง้ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืรายย่อย   

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืไม่เป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ชาวไทยหรอืชาวต่างชาต ิดงันี้ 

1. บรษิทัจะแจง้ก าหนดการประชมุผูถ้อืหุน้ ระเบยีบวาระการประชุม ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ 

ในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัก่อนวนั

ประชุม 

2. ก่อนเริม่การประชุมผูถ้อืหุน้ในแต่ละครัง้ ประธานในทีป่ระชุมจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ขัน้ตอนและวธิกีารใชส้ทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน วธินีับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งลงมตใินแต่ละวาระ  และกฎเกณฑอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุม 

3. บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรอืมอบฉนัทะให้

กรรมการอสิระเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงมตแิทนได ้

4. บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่าเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรอืรบัมอบฉนัทะทุกรายสามารถแสดงความคดิเหน็ 

เสนอแนะ และซกัถามในแต่ละวาระ โดยใชเ้วลาอย่างเหมาะสม เพยีงพอและเทา่เทยีมกนั รวมทัง้ บรษิทัจะไม่เพิม่วาระการ

ประชุมทีไ่ม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้จะตอ้งใชเ้วลาในการศกึษา

ขอ้มลูกอ่นการตดัสนิใจ 

5. บรษิทัก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการมส่ีวนไดเ้สยีของตนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใน

วาระประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพจิารณาในวาระทีเ่กี่ยวขอ้งในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และบนัทกึส่วนไดเ้สยี
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ดงักล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ กรรมการและผู้บรหิารที่มส่ีวนได้เสียไม่ควรมส่ีวนร่วมในการ

ตดัสนิใจท าธรุกรรมดงักลา่ว 

6. บรษิทัมนีโยบายก ากบัดแูลและป้องกนัการน าขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืผูอ้ื่นในทาง

มชิอบ โดยหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานทีท่ราบขอ้มูลภายในน าขอ้มูลดงักล่าวไปเปิดเผยต่อบุคคลหรอืหน่วยงานอื่นที่

ไม่เกีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานของบรษิทั จะตอ้งไม่ท าการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดย

ใชค้วามลบั และ/หรอืขอ้มูลภายใน หรอืการเขา้ท านิตกิรรมอื่นใดโดยใชค้วามลบั และ/หรอืขอ้มลูภายใน อนัก่อใหเ้กดิความ

เสยีต่อบรษิทัไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม โดยเฉพาะในช่วง 1 เดอืน ก่อนทีง่บการเงนิเผยแพรต่่อสาธารณชน  

การประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่19 มถิุนายน 2563 ไม่มกีารเปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระและไม่มี

การขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นทีไ่ม่ไดก้ าหนดไวใ้นทีป่ระชุมแต่อย่างใด 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 

ผู้บรหิาร และพนักงานของบริษัทและบรษิัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่ง ภาครฐัและ

หน่วยงานอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เนื่องจากบรษิทัตระหนักถงึแรงสนับสนุนจากผู้มส่ีวนไดเ้สยีต่าง ๆ ซึ่งจะสรา้งความสามารถใน

การแขง่ขนัและสรา้งก าไรใหก้บับรษิทัซึง่ถอืว่าเป็นการสรา้งความส าเรจ็ในระยะยาวของบรษิทัได ้

ผู้ถือหุ้น 

บรษิทัมนีโยบายในการด าเนินธรุกจิดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ มคีุณธรรม และจรยิธรรมทีด่ ีบรษิทัมคีวามมุ่งเน้นทีจ่ะ

พฒันาบรษิัทให้มีความเจรญิเติบโตก้าวหน้า เพื่อสรา้งผลประโยชน์ที่ดีให้กบับรษิัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจะยึดหลกัและ

ด าเนินการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั โดยกรรมการและผู้บรหิาร ตลอดจนพนักงานจะปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสตัย ์สุจรติ รอบคอบ และระมดัระวงั โดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้ บรษิทัจะจดัท าและน าเสนอ

รายงานสถานภาพทางการเงินของบรษิัท ผลประกอบการ ข้อมูลฐานะทางการเงนิ การบญัชี และรายงานอื่นๆ อย่าง

ครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัเวลา 

พนักงานบริษทั 

บรษิทัไดต้ระหนักถงึพนักงานของบรษิทัเป็นทรพัยากรบุคคลที่ส าคญัของบรษิทั ซึง่มส่ีวนช่วยส่งเสรมิในการบรรลุ

เป้าหมายของบรษิทั บรษิทัจงึมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีม และเป็นธรรม โดยมหีลกัปฏบิตัดิงันี้ 

1. จดัใหม้สีภาพแวดลอ้มในการท างานทีด่ ีและมคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนักงาน  

2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมถึงมีการจัดตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวสัดิการให้กับ

พนกังาน 

3. การพจิารณาการแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษ กระท าดว้ยความเป็นธรรม โดยค านึงถงึ

ความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน 

4. ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนักงาน โดยใหโ้อกาสอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ ส่งเสรมิ

ใหพ้นักงานไดร้บัการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกเพื่อเป็นการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงาน 
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5. ไม่กระท าการใดๆ ทีไ่ม่เป็นธรรม ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าทีก่ารงานของพนักงาน หรอืคุกคาม 

และสรา้งความกดดนัต่อสภาพจติใจของพนักงาน ทัง้นี้ พนักงานมสีทิธริอ้งเรยีนในกรณีทีไ่ม่ไดร้บัความเป็นธรรม 

6. รบัฟังขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมกนั 

7. ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครดั 

ลูกค้า 

บรษิัทตระหนักถึงความส าคญัของลูกค้า ซึ่งบรษิัทมุ่งมัน่เอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลูกค้า โดยบรษิัทจะจ าหน่าย

สนิคา้ทีม่คีุณภาพ ตรงกบัความต้องการของลูกคา้ และน าส่งสนิคา้ใหท้นัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เพื่อใหลู้กคา้เกดิความ

เชื่อมัน่ และไดร้บัความพงึพอใจสงูสุด 

คู่แข่ง 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัติ่อคู่แข่งทางการคา้ โดยประพฤตปิฎิบตัภิายใต้กรอบกตกิาการแข่งขนัทีด่ ีไม่แสวงหา

ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่มสุ่จรติหรอืไม่เหมาะสม ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ย

การกล่าวหาในทางรา้ยโดยปราศจากความจรงิ 

ชมุชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัและการมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารและ

พนักงานใหค้วามส าคญัในการปฏบิตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยั สุขอนามยั และสิง่แวดลอ้ม

อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเน้นการปลูกฝังจติส านึกความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อมให้เกิดขึ้นใน

พนักงานทุกระดบัชัน้ของบรษิทั  และจดัใหม้มีาตรการประหยดัพลงังานและการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพ 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบรษิัทได้ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่ส าคญัของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงนิ และ

ขอ้มูลที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลตาม

ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดย

ด าเนินการใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา และผ่านช่องทางทีเ่ขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย มคีวาม

เท่าเทยีมกนั น่าเชื่อถอื โดยบรษิทัจะเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบรษิทัผ่านสื่อเผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประทศ

ไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนไดร้บัทราบขอ้มลูไดอ้ย่างทัว่ถงึ และเท่าเทยีมกนั  

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย และสารสนเทศทางการเงนิที่

ปรากฏในแบบแสดงขอ้มูล 56-1 ว่างบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป บรษิัทจะเลอืกใช้

นโยบายบญัชทีี่เหมาะสมและถอืปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดทีี่สุดในการ

จดัท า รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัช ี

บรษิทัไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ีท่ าหน้าทีต่ดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ นักลงทุนทัว่ไป และนักวเิคราะห ์ซึง่สามารถตดิต่อได้

ทีโ่ทรศพัท ์02 168 3018-9 หรอื ratchanee.c@maxmetalcorp.co.th  

mailto:ratchanee.c@maxmetalcorp.co.th
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หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสรา้งกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทัง้ในด้านทักษะ ประสบการณ์ 

ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กบับรษิัท ซึ่งบรษิทัได้เปิดเผยขอ้มูลรายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านไว้ใน

รายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ของบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิัทมีหน้าที่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ข้อบังคบัของบริษัท และ

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย ์

โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสยี และผู้ถือหุ้น เป็นส าคญั คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้มีการจดัท าวสิยัทศัน์   

พนัธกจิ เป้าหมาย นโยบาย ทศิทางการด าเนินงาน แผนกลยุทธ ์แผนงาน งบประมาณประจ าปีของบรษิทั และตดิตามการ

บรหิารงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิัทมจี านวน 8 ท่าน มวีาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งออกเป็น 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน 3 ท่าน กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 2 ท่าน และกรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน โดย

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มคีุณสมบตัติามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด และ

กรรมการอสิระมวีาระในการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี นับจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระครัง้แรก 

พรอ้มกนัน้ี บรษิทัไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการของบรษิทัจะตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิ 5 บรษิทั 

บรษิัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบระหว่างประธานกรรมการ กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่าง

ชดัเจน โดยประธานกรรมการมหีน้าที่ก าหนดนโยบาย และทศิทางการด าเนินงาน ส่วนประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมหีน้าที่

บรหิารงานตามนโยบายทีค่ณะกรรมการไดก้ าหนดเอาไว ้

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้นางสาวชลติา สุรนิทรร์ฐั ด ารงต าแหน่ง รกัษาการเลขานุการบรษิทั เพื่อท าหน้าทีใ่ห้

ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของ

คณะกรรมการ และงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

คณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดให้มกีารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมีการก าหนดระเบยีบวาระการ

ประชุมทีช่ดัเจน และมกีารจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 

วนั ซึง่ในปี 2563 บรษิทัไดด้ าเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัจ านวน 11 ครัง้  

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัท มีหน้าที่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ข้อบงัคบัของบรษิัท และ

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย ์

โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และผูถ้อืหุน้ เป็นส าคญั   

1. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั 
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2.  ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการขาย และงบประมาณของบรษิัท ควบคุมการบรหิารจดัการ 

เว้นแต่ในเรื่องที่คณะกรรมการต้องได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมาย

ก าหนดใหต้อ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น   

ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น   

ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 

ค) การท า แก้ไข  หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรือบางส่วนทีส่ าคญั การมอบหมาย

ใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุน

กนั  

ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

จ) การเพิม่ทุน และการลดทุน  

ฉ) การออกหุน้กู ้

ช) การควบบรษิทั  หรอืการเลกิบรษิทั  

3. จดัใหม้กีารประชุมอยา่งน้อยสามเดอืนต่อครัง้ การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัใหถ้อืเสยีงขา้ง

มาก กรรมการซึง่มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้  

4. กรรมการต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมส่ีวนไดเ้สยีในสญัญาทีบ่รษิทัท าขึน้ไม่ว่าโดยตรง หรอืโดย

ออ้ม หรอืถอืหุน้ หุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทั หรอืบรษิทัในเครอื  

5. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั หรอืเขา้

เป็นหุ้นส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิชอบในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรอืเข้าเป็นกรรมการใน

บรษิัทเอกชนหรอืบรษิัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท 

เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้  

6. คณะกรรมการมอี านาจทีจ่ะขาย หรอืจ านอง อสงัหารมิทรพัย์ใด ๆ ของบรษิทัหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ใด ๆ 

ของบรษิัทเกินกว่า 3 ปีขึ้นไป หรอืให้ หรอืประนีประนอมยอมความ หรอืยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้

อนุญาโตตุลาการชีข้าด 

การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทัง้ในด้านทักษะและประสบการณ์           

มคีวามสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทั โดยบรษิทัไดก้ าหนดโครงสรา้งของคณะกรรมการ ไวด้งันี้ 

 -   มจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

 -  มกีรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ประกอบด้วยผูม้คีวามรูเ้กี่ยวกบัดา้นธุรกิจ 

และความรูท้างดา้นบญัชแีละการเงนิ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการของบรษิัท แมกซ์ เมทลั คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) มจี านวน 8 ท่าน 

ประกอบดว้ย 
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- กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร    2 ท่าน 

- กรรมการอสิระ                  3 ท่าน 

- กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร       3 ท่าน 

โดยมนีายพพิทัธ์      ชนะสงคราม   ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

นายกุศล สงัขนันท์   ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ  นายชาตร ีชื่นสุขสนิทรพัย์  ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่

บรหิารผ่ายปฏิบตัิการ   และนายศริตัน์ รตันไพฑูรย์ กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความ

เชีย่วชาญทางดา้นบญัชแีละการเงนิ 

กรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 37.50 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึเป็นจ านวนทีม่ากพอทีจ่ะสรา้ง

กลไกถ่วงดุลอ านาจภายในคณะกรรมการของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามประกาศกรรมการก ากบัตลาดทุน 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย กรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน คอื  

1. นายพพิทัธ ์ ชนะสงคราม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

2.  นางสาวเยาวโรจน์  กลิน่บุญ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

3. นายศริตัน์ รตันไพฑรูย ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถและมปีระสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการสอบ

ทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ และไม่มส่ีวนไดเ้สยีในบรษิทั 

โดยกรรมการตรวจสอบล าดบัที ่3 มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความ

น่าเชื่อถอืของงบการเงนิ   

คณะกรรมการบรษิัทได้มมีติรบัรองกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบ มขีอบเขตหน้าที ่และความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั ดงันี้  

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

1.  วตัถุประสงค ์  
คณะกรรมการตรวจสอบ คอื คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบรษิัทที่เขา้มาช่วยคณะกรรมการ

บรษิทัใหป้ฎบิตังิานมรีะบบก ากบัดแูลทีด่ ีซึง่จะก่อใหเ้กดิประสทิธผิลของรายงานทางการเงนิ ความระมดัระวงัในการปฏบิตัิ
หน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทัการปฏิบตัติามขอ้ก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง การจดัการและการควบคุมความเสีย่ง
ทางธุรกจิ 

2.   องคป์ระกอบและคุณสมบตั ิ
องคป์ระกอบ 
1)  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ

คณะกรรมการบรษิัททัง้คณะและต้องไม่ต ่ากว่า 3 คน ประกอบดว้ยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบโดยทัง้หมดต้องมคีุณสมบตัเิป็นกรรมการทีอ่ิสระและมคีุณสมบตัิตามที่ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  
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2)  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งตามวาระความเป็นกรรมการของตน และกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รบัการแต่งตัง้ใหม่อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
บรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม 

คุณสมบตั ิ
1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทใหญ่/บรษิทัร่วม/นิตบิุคคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ใหน้ับรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  
2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่

เกีย่วขอ้ง หรอืพนักงาน ลูกจา้ง ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า 
3) ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ผูส้อบบญัช ี 
4) เป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผูเ้กี่ยวขอ้งหรอืญาตสินิทของผูบ้รหิารหรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม/

บรษิทัย่อย ของบรษิทั  
5) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ต้องมคุีณสมบตัติามกฎเกณฑห์รอืขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.   หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1)  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และเปิดเผยอย่างเพียงพอ ตาม

มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป 
2) สอบทานให้บรษิัทมีระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่

เหมาะสมและมปีระสทิธผิล  
3) สอบทานการปฏบิตัขิองบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  รวมทัง้

กฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
4) พจิารณาคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  

5) พจิารณาใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง กรณีทีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวาม

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

6) รายงานการก ากบัดูแลกิจการจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยในรายงานประจ าปี

ของบรษิทั ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบดว้ย

ขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืได ้ของรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
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ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 

(Charter) คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั แมกซ์ เมทลั คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ซ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้ และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ  

7) รายงานและจดัท างานอื่น ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

8) แสวงหาความเหน็อสิระจากทีป่รกึษาวชิาชพีใดๆ ดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทั 

9) คณะกรรมการตรวจสอบต้องปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรและคู่มอืคณะกรรมการตรวจสอบ 

และปฏบิตักิารอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด หรอืคณะกรรมการของบรษิัท อาจมอบหมายดว้ยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และค าสัง่นัน้ต้องเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบ

การด าเนินงานของบรษิทั ต่อบุคคลภายนอก 

4.  การประชุม 

1) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจดัให้การประชุมตามทีเ่ห็นสมควรอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ และ

ประชุมกบัผูต้รวจสอบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการ และคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

2) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมกึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

3) มตทิีป่ระชุมจะกระท าโดยไดร้บัเสยีงขา้งมากของกรรมการทีม่าประชุมครบองคป์ระชุม 

4) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิผู้ที่เกี่ยวขอ้งอนัได้แก่ กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของ

บรษิทั และ/หรอื บรษิทัในกลุ่ม เขา้ร่วมประชุมได ้เพื่อใหข้อ้มลูและขอ้คดิเหน็ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง  

5.   การรายงาน  

 คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีร่ายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรอื ภายใน

เวลาทีเ่หมาะสมเพื่อด าเนินการปรบัปรงุแก้ไข รวมทัง้การรายงานในกรณีทีม่รีายการหรอืการกระท าทีอ่าจมี

ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญและผลการด าเนินงานของบริษัทรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ มีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคุมภายใน และการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย พรบ. 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั

ต่อคณะกรรมการบรษิทัดว้ย  

6.  ทีป่รกึษา 

 คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอรบัค าปรกึษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นมาให้ความเห็นหรอืค าปรกึษาใน

กรณีจ าเป็นตามความเหมาะสมดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทั โดยไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขตหน้าที ่และความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั ดงันี้ 

1) สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2) สอบทานใหบ้รษิัทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
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ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ

หน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุด

ต่อบรษิทั 

6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 

ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

ช) ความเห็นหรอืขอ้สังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 

(Charter) 

ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการบริหาร 
    คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั ประกอบดว้ย 

1) นายกุศล สงัขนันท ์
2) นายชาตร ีชื่นสุขสนิทรพัย ์
3) ดร. สุจติร  จนัทรส์ว่าง 

   ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

1. ด าเนินกจิการและบรหิารกจิการของบรษิทั ตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ 
และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

2. พจิารณากลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายบรหิาร และน าเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การด าเนินธุรกิจของ
บริษัท การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พจิารณาและอนุมตัติ่อไป 
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3. พจิารณาอนุมตักิารด าเนินงานทีเ่ป็นธุรกรรมปกตขิองบรษิทัตามงบลงทุนหรอืงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทั โดยวงเงนิส าหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นตารางอ านาจอนุมตัทิีผ่่านการ
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีที่ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 
รวมถงึการเขา้ท าสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว 

4. ตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้และ
ก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานมคีุณภาพและประสทิธภิาพ 

5. มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายทางการเงนิในการด าเนินการตามธุกจิปกตขิองบรษิทั เช่น การจดัซื้อ โดย
วงเงินส าหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในตารางอ านาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิัทแล้ว แต่ไม่เกนิงบประมาณประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการ
เขา้ท าสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว 

6. มอี านาจพิจารณาอนุมตัิการใช้จ่ายเงนิลงทุนที่ส าคญัที่ไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณประจ าปี ตามที่จะได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 

7. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปกติของบริษัท ตามงบประมาณที่รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทัและเป็นไปตามอ านาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

8. มอี านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรอืหลายคนปฏิบตักิารอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
บรหิารอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลง หรอืแก้ไข บุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจ หรอืการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้
ตามทีเ่หน็สมควร 

9. ด าเนินการอื่นใด ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆไป 

           3.  ผู้บริหาร 

       ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ผูบ้รหิารบรษิทั ประกอบดว้ย 3 ท่าน ดงันี้ 

 ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายชาตร ี       ชื่นสุขสนิทรพัย ์ รกัษาการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2 นางสาวเสาวรส จนัทรมเิวสกลุ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

3 นางสาวรชัน ี    เจยีรวทิยารกัษ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละนักลงทุนสมัพนัธ ์

อ านาจด าเนินการและความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มดีงันี ้
1.  ก าหนดภารกจิ วตัถุประสงค์ แนวทาง และนโยบายบรษิัท รวมถงึการก ากบัดูแลกจิการโดยรวม เพื่อให้การ

ด าเนินงานเป็นไปตามแนวทางหรอืหลกัการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
2.  ท าการศกึษาและแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจของบรษิทัโดยค านึงถงึผลประโยชน์และผลตอบแทนต่อผู้

ถอืหุน้ของบรษิทั และน าเสนอเขา้พจิารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
3.  พิจารณาและให้ความเห็นต่องบประมาณประจ าปีที่ได้รับการเสนอจากฝ่ายจัดการก่อนน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายของบริษัทให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รบัอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
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4.  อนุมตัคิ่าใชจ้่าย หรอืการจ่ายเงนิตามโครงการ หรอืการลงทุน หรอืการซื้อขายทรพัย์สนิถาวรของบรษิทัตาม
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

5.  อนุมตัจิดัซื้อ จดัจา้ง ท าสญัญา การจ่ายเงนิ หรอืการกระท านิตกิรรมใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิการคา้โดยปกติ
ของบรษิทั หรอืตามมตคิณะกรรมการบรษิทั 

6.  อนุมตัิ แต่งตัง้ การว่าจ้าง โยกย้าย ก าหนดอัตราค่าจ้าง ปรบัขึ้นเงินเดือน และการเลกิจ้างพนักงานระดบั
บรหิาร ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปของบรษิทั 

7.  มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั 

8.  มีอ านาจในการลงนามรบัรองส าเนา ลงนามการยื่นค าร้อง ค าขอ รวมทัง้การขออนุญาตหรือขออนุมตัิต่อ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจตามวตัถุประสงค์ของบรษิัท และรวมถึงให้สามารถมอบ
อ านาจช่วงใหแ้ก่บุคคลอื่นไปกระท าการแทนตนไดด้ว้ย ทัง้นี้การมอบอ านาจในการด าเนินการดงักล่าวขา้งต้น 
ไม่รวมถึงการมอบอ านาจที่ท าให้ผู้รบัมอบอ านาจมีส่วนได้เสียหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั 

9.  มอี านาจด าเนินการ รอ้งทุกข ์กล่าวโทษ และ/หรอื ด าเนินคด ีต่อผูท้ีเ่ขา้ขา่ยเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ ฉ้อโกง ลกั
ทรพัย์ หรอืเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าใดๆ ที่อาจน ามาซึ่งความสูญเสยีต่อผลประโยชน์ หรอืส่งผลให้เกิดความ
เสยีหายรา้ยแรงต่อบรษิทั 

10. พจิารณาวาระการประชุมต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมตัติ่อคณะกรรมการบรษิทั  

ทัง้นี้ อ านาจด าเนินการตามขา้งตน้นี้ ไม่รวมถงึการอนุมตัริายการทีท่ าใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืบุคคลที่
อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรอือาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกับบรษิัท และ/หรือ 
บรษิทัย่อย รวมทัง้รายการทีก่ าหนดให้ต้องขอความเหน็ชอบจากผู้ถอืหุน้ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืการ
ได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่ส าคญัของบรษิัท และ/หรอื บรษิัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 4. เลขานุการบริษทั 

 คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้ให ้นางสาวชลติา สุรนิทรร์ฐั ด ารงต าแหน่ง รกัษาการเลขานุการบรษิทั ตัง้แต่

วนัที ่8 พฤษภาคม 2563 โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 

1. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยสุ์จรติ เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบยีบ     

     อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษิัท รวมทัง้ให้ค าแนะน าแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และ

กฎระเบยีบต่าง ๆ ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบรษิัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น 

รวมทัง้ดูแลและประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมการ   บรษิทั/ผู้

ถอืหุน้ ตลอดจนขอ้ก าหนดทางดา้นกฎหมายและกฎระเบยีบอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารต่างๆ ของบรษิทั  ไดแ้ก่  ทะเบยีนกรรมการ  หนังสอืนัดประชุม  รายงานการประชุม 

     คณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ รายงานประจ าปีของบรษิทั เป็นตน้ 

5. เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั     รวมทัง้จดัส่งส าเนารายงาน 

     ดงักล่าวใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงาน 
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     นัน้ 

6. ท าหน้าที่จดัอบรม / ปฐมนิเทศตลอดจนใหข้อ้มูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบนัและที่ได้รบั

แต่งตัง้ใหม่ 

7. ท าหน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 เนื่องจากบรษิัทยงัไม่ได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดงันัน้ การสรรหา

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู บรษิทัจะด าเนินการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นกรรมการและกรรมการอสิระ 

บรษิัทไม่ไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาที่จะคดัเลอืกบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืกรรมการอสิระ 

ซึง่บรษิทัด าเนินการการสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ โดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัร่วมเสนอรายชื่อบุคคลทีม่ี

คุณวุฒ ิประสบการณ์ ในการสนับสนุนงานของบรษิทัและมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑ์ของพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 เพื่อร่วมกนักลัน่กรองรายชื่อ

เบือ้งตน้จากคณะกรรมการบรษิทัและน าเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้  

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่

เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้

3.  บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะ

พงึมหีรอืพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิ

จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด  

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของบรษิทั 

1) ถอืหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม 

หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ใหน้ับรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

2) ไม่เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืผู้มอี านาจ

ควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัในเครอื หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  

3) ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติกบักรรมการรายอื่น ผู้บรหิารของบรษิัท ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม 

หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4) ไม่มีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรอืผู้มอี านาจ

ควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวาง การใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอื

เคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุม ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
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5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้น หรอืผูม้อี านาจควบคุม

ของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชี

ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั   

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษาทางกฎหมายหรอืทีป่รกึษา

ทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม และไม่

เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย  

7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่ง

เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่

เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบั

เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิ 1% ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการที่

มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงและแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสูง 

บรษิัทมแีผนการคดัเลือกบุคลากรที่จะเขา้มารบัผิดชอบในต าแหน่งงานบรหิารที่ส าคญัทุกระดบัให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมและโปร่งใส เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัไดผู้บ้รหิารทีม่คีวามเป็นมอือาชพีและบรหิารไดโ้ดยเป็นอสิระจากผู้ถอืหุน้ราย

ใหญ่หรอืรายอื่นใด โดยคณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาแผนสบืทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และคณะจดัการ

ของบรษิทั ทัง้นี้ กระบวนการสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั จะเริม่จากการคดัเลอืกผูท้ีเ่ป็นคนเก่งและดเีข้ามาร่วมงาน 

และมุ่งเน้นรบัคนที่มคีวามรูค้วามสามารถ มวีสิยัทศัน์ สามารถสรา้งความเจรญิเติบโตใหก้บับรษิัท และพร้อมใหทุ้กคนมี

โอกาสเตบิโตก้าวหน้าขึน้สู่ระดบัผูบ้รหิารในอนาคต (Future Leader) ได ้โดยผ่านขัน้ตอนการประเมนิพนักงาน ซึ่งบรษิัท

จะมกีารมอบหมายงานทีท่า้ทาย รวมทัง้หมุนเวยีนงาน เพื่อพฒันาทกัษะการเป็นผูน้ าและความรอบรูใ้นงานทุกดา้น เพื่อให้

มคีวามพรอ้มในการทดแทนกรณีทีม่ตี าแหน่งงานว่างลง 

การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 บรษิทัมกีลไกในการก ากบัดูแลทีท่ าใหส้ามารถควบคุมดูแลการจดัการและรบัผดิชอบการด าเนินงานของบรษิทัย่อย 

เพื่อดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทั ดงันี้ 

1. บรษิัทมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบรษิัทไปเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มีอ านาจควบคุมในบรษิัท

ดงักล่าวตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยจะตอ้งไดร้บัมตเิหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

2. บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีายเดยีวกนัใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อเป็นกลไก

ในการก ากบัดูแลการเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างบรษิัทย่อยกบั

บุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์หรือการท ารายการส าคัญอื่นใดของบริษัทย่อยใ ห้

ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการในลกัษณะดงักล่าว

ขา้งตน้ในท านองเดยีวกบัหลกัเกณฑข์องบรษิทั 
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3. บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะแต่งตัง้บุคคลภายนอกทีม่คีวามรู้ความสามารถเขา้เป็นผูต้รวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบ

ระบบควบคุมภายในของทัง้บรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหเ้กดิความแน่ใจว่า การบรหิารงานอยู่ภายใตร้ะบบการ

ควบคุมภายในทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ 

การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 เพื่อเป็นการป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน

และส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษทัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิัทมี

นโยบายและวธิกีารในการดแูลผูบ้รหิารในการน าขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้เพื่อการซื้อขาย

หลกัทรพัย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงนิเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างที่หลกัทรพัย์ของบรษิัทเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยด์งันี้ 

1.   ผูบ้รหิารจะตอ้งจดัท าและส่งรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ตามแบบที่

ก าหนดในขอ้บงัคบัว่าดว้ยการรายงานการถอืหลกัทรพัยแ์ละส่งส าเนารายงานใหแ้ก่บรษิทัในวนัเดยีวกบัวนัทีส่่ง

รายงานต่อส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ภายในระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

• รายงานการถือหลกัทรพัย์ครัง้แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนั นับแต่วนัปิดการเสนอขายหลกัทรพัย์ต่อ

ประชาชนหรอืวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร 

• รายงานการเปลีย่นแปลงหลกัทรพัย ์(แบบ 59-2) ทุกครัง้เมื่อมกีารซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ ทัง้นี้

ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์นัน้กรรมการและผูบ้รหิารจะต้อง

จดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวจ านวน  1  ชดุ ใหแ้ก่บรษิทัเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2. บรษิทัไดส่้งหนังสอืเวยีนแจง้ใหผู้บ้รหิารทราบว่า ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในจะตอ้งระงบัการซื้อหรอืขาย

หลกัทรพัย์ของบรษิัทก่อนที่บรษิัทจะมกีารประกาศผลการด าเนินงาน (งบการเงนิ) หรอืข้อมูลข่าวสารที่เป็น

สาระส าคญั ซึ่งมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ โดยในเรื่องของงบการเงนิก าหนดเวลาคอื 45 วนั 

นับจากวนัสิน้ไตรมาส (มนีาคม มถิุนายน และกนัยายน)  และ 60  วนันับจากวนัสิน้งวด (ธนัวาคม) 

 ทัง้นี้บรษิทัจะใชบ้ทลงโทษสูงสุด คอืหากไม่ด าเนินการดงักล่าวจะมโีทษตามมาตรา 275 แห่งพรบ. หลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน 500,000 บาท และปรบัอีกวนัละไม่เกิน 10,000 

บาท  ตลอดเวลาทีย่งัมไิดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง หรอืหากพบว่าผูบ้รหิารไดใ้ชข้อ้มลูภายในหรอืมคีวามประพฤตทิีส่่อ

ไปในทางทีจ่ะท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสื่อมเสยีและความเสยีหาย 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

         ตามขอ้บงัคบับรษิัท ระบุว่า ใหท้ี่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี แต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบ

บญัชขีองบรษิทัทุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ 

พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ด ๆ ในบรษิทั 
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โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่ 19 มถิุนายน 2563 ไดม้มีตอินุมตัแิตง่ตัง้บรษิทั ซ ี ดบัเบิล้ย ู

ดบัเบิล้ย ู พ ี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยมรีายชื่อผูส้อบบญัช ี และอตัราค่าสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ดงันี้ 

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั แมกซ์ เมทลั คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิทัย่อย  

1)  นางสาววรรญา  พทุธเสถยีร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4387 หรอื 

      ซึง่เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัเป็นปีที ่7 และ/หรอื 

2)  นางสาววราภรณ์  อนิทรประสทิธิ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7881 หรอื 

3)  นางสาวชลทชิา เลศิวไิล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่12258 หรอื 

4)  นางสาววราภรณ์ พนัธภ์กัดนุีพงษ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่12261  

และค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2563 ดงันี้ 

บริษทั 
ค่าสอบบญัชี 

ปี 2563 
ค่าสอบบญัชี 

ปี 2562 
บรษิทั แมกซ์ เมทลั คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 945,000 945,000 
บรษิทั เดอะมาเจสตคิ ครกี คนัทรคีลบั จ ากดั 390,000 390,000 
บรษิทั เอชเอน็ซ ีเพาเวอร ์จ ากดั และบรษิทัย่อย 1,100,000 1,100,000 
รวม 2,435,000 2,435,000 

ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้ไม่ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี และค่าสอบทานงบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษครัง้

ละ 15,000 บาท (ถ้ามี) ค่าพาหนะในการเดนิทางไป-กลบัในการปฏิบตัิงาน (ถ้ามี) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะใน

การฏิบตังิานในต่างจงัหวดั (ค่าเบี้ยเลี้ยง 400 บาท ต่อคนต่อวนั) (ถ้าม)ี ค่าท างานล่วงเวลา (ถ้าม)ี ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเขา้

ร่วมสงัเกตการณ์การตรวจนับสนิคา้คงเหลอืหรอืการท าลายสนิคา้ (ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่งจดหมายยนืยนัยอดบญัชปีระเภท

ต่างๆ (ถา้ม)ี ซึง่จะเบกิชดเชยตามทีไ่ดจ้่ายจรงิ 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

กิจการของบรษิัทและบรษิัทย่อยมีความมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจด้วยความตัง้ใจที่จะประกอบธุรกิจ โดยใช้หลกัแห่ง

คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณตลอดจนการมธีรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ ภายใต้กรอบกฎหมาย โดยมคีวาม

ซื่อสตัย์ สุจรติ โปร่งใสและมคีวามยุตธิรรมกบัทุกฝ่าย โดยบรษิทัมกีารด าเนินการก ากบักจิการทีด่ใีหส้อดคล้องกบัหลกัการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ซึง่จดัท าโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

- บรษิัทปฏิบตัิตามเงื่อนไขขอ้ตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครดั เพื่อหลกีเลี่ยงการด าเนินการอนัก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ทัง้ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในธุรกิจ (stakeholder) รวมถึงการมี

กระบวนการไกล่เกลีย่ทีเ่ป็นธรรมและเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นหากเกดิขอ้ขดัแยง้ขึน้ 

- บรษิทัส่งเสรมิการแขง่ขนัอย่างเสร ีโดยหลกีเลีย่งการเล่นพรรคพวก อนัจะก่อให้เกดิผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี

ในธรุกจิของบรษิทั 

- บรษิทัไม่มนีโยบายเรยีกรบัหรอืยนิยอมรบัทรพัย์สนินอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นเงือ่นไขทางการคา้ โดยบรษิทั

ได้มีกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และรณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเห็น

ความส าคญัของการต่อตา้นทุจรติในทุกรปูแบบ 

- บรษิัทไม่เปิดเผยขอ้มูลทางการค้าหรอืน าไปใช้ประโยชน์อื่นใด ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กบัตนเอง หรอืบุคคลที่

ไม่ไดร้บัความยนิยอมจากลูกคา้ 

- บรษิทัใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ โดยรบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ เพื่อน ามาจดัหาสนิคา้ใหต้รง

ตามความตอ้งการของลูกคา้ และน าไปปรบัปรุงการบรกิารทุกดา้นใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

การต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัมนีโยบายการต่อตา้นทุจรติและการจา่ยสนิบนภายใตห้ลกัการด าเนินนโยบายการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดย

ไดอ้อกขอ้พงึปฏิบตัเิกี่ยวกบัจรรยาบรรณของผูบ้รหิาร คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและพนักงาน เพื่อใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งยดึถือ

เป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิของบรษิทั ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ และเทีย่งธรรม ทัง้การปฏบิตัติ่อบรษิทัและ

ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มสาธารณชนและสงัคม โดยมขีอบเขตการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1.  บรษิทัหา้มมใิหผู้บ้รหิาร คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและพนักงาน เรยีกรบัหรอืยนิยอมรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์

อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งหรอืบุคคลอื่นใดที่ท าธุรกิจกับบรษิัท อนัจะน าไปสู่การปฏิบตัิหน้าที่ในทางมชิอบหรอืน าไปสู่

ความเสื่อมเสยีของบรษิทั 

2.  ผูบ้รหิาร คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและพนักงาน พงึละเวน้การเสนอหรอืใหผ้ลประโยชน์แก่ลูกคา้ คู่ค้า คู่แข่ง

หรอืบุคคลอื่นใดทีท่ าธุรกจิกบับรษิทั เพื่อน าไปสู่การจงูใจใหบุ้คคลนัน้กระท าทีผ่ดิกฎหมายหรอืประพฤตมิชิอบในต าแหน่ง

หน้าทีข่องตน 

นอกจากนี้บรษิทัไดม้กีารด าเนินการเพื่อป้องกนัเกีย่วกบัการมส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ดงันี้ 

-  บริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับผู้บรหิาร คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและพนักงานอย่างสม ่าเสมอ และติดตามการ

ปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ า  



บริษัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

MAX Metal Corporation Public Company Limited 

 

รายงานประจ าปี 2563          หน้า 82 
 
 

-  บรษิัทมนีโยบายการด าเนินการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่โดยได้จดัท าแนวปฏิบตัิไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร หาก

พบว่ามีผู้บรหิาร คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการหรอืพนักงานรายใด น าขอ้มูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บรษิัทจะ

ด าเนินการลงโทษอย่างรุนแรง 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัใหค้วามส าคญัในการเคารพสทิธมินุษยชน โดยมุ่งมัน่เสรมิสรา้งความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัในการท างาน

ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร โดยจะไม่ท าการละเมดิสทิธเิสรภีาพบุคคลทัง้ทางตรงและทางออ้ม และมนีโยบายไม่เขา้ไปมี

ส่วนเกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น ต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็ ต่อตา้นการบงัคบัใชแ้รงงาน บรษิทัไม่มกีาร

เลอืกปฏบิตั ิไม่แบ่งแยกถิน่ก าเนิด เชือ้ชาต ิเพศ อายุ สผีวิ ศาสนา ร่างกาย ฐานะ ชาตติระกูล ตลอดจนมกีารเฝ้าระวงัการ

ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นสทิธมินุษยธรรมตามมาตรฐานสากลและมกีารคุม้ครองหากมผีูไ้ดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิ

สทิธ ิโดยจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหไ้ม่ต ่ากว่าอตัราทีก่ฎหมายก าหนด 

ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

- บรษิทัมนีโยบายจ าหน่ายสนิคา้ทีม่มีาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) โดยค านึงถงึความปลอดภยัของผูบ้รโิภคทีซ่ื้อ

สนิคา้ไป และมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสนิคา้อยู่เสมอ เพื่อใหต้รงตามความต้องการของลูกคา้ และมีกระบวนการ

เรยีกคนืสนิคา้ทีไ่ม่ปลอดภยั 

- บรษิัทมกีารให้ผลิตภณัฑ์สนิค้าที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตดัสนิใจเลือกซื้อของลูกค้า และมนีโยบายจดัส่ง

สนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภคใหต้รงตามวนัและเวลาตามขอ้ตกลงทางการคา้กบัลูกคา้ 

- บรษิัทมกีารพฒันาผลติภัณฑ์และการบรกิารอย่างต่อเน่ือง โดยให้ความส าคญักบัคุณภาพผลติภณัฑ์ เพื่อเป็น

การสรา้งมาตรฐานสนิคา้ทีม่คีุณภาพออกสู่ตลาด อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อตวับรษิทัและสงัคมอย่างยัง่ยนื 

การน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาปรบัใช้ 

บรษิัทได้น้อมน าหลกัปรชัญา “เศรษฐกิจพอเพยีง” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน

ธุรกจิ ซึง่อยู่ภายใตห้ลกัความพอประมาณ มกีารใชห้ลกัเหตุผลประกอบการตดัสนิใจในการด าเนินธุรกจิอย่างรอบคอบ โดย

มกีารบรหิารความเสีย่งของธุรกจิอยู่เสมอ ซึ่งเปรยีบไดก้บัการมภีูมคิุม้กันตนเองภายในบรษิทั เพื่อก่อใหเ้กดิความสมดุล

และมัน่คงในการด าเนินกจิการ ภายใต้ความรูแ้ละคุณธรรม โดยไม่แสวงหาก าไรจากการเบยีดเบยีนและเอารดัเอาเปรยีบ

สงัคม อนัจะน าไปสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (sustainable development) ของทัง้สงัคมและสิง่แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก

บรษิทั 
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การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

จากการตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการปฏบิตังิานและระบบการควบคุมภายใน เจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งไดป้ฏบิตัิ

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานและระบบการควบคุมภายในทีม่อียู่ รวมถงึขัน้ตอนการอนุมตัริายการของบรษิทัอย่างครบถว้น 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิัท ตามแบบประเมนิความ

เพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสอบถามขอ้มลูจาก

ฝ่ายบรหิารในดา้นต่างๆ 5 ส่วน คอื  

1. องคก์รและสภาพแวดล้อม  

 บรษิทัไดม้โีครงสรา้งองค์กรทีอ่ย่างชดัเจน เพื่อใหก้ารด าเนินงานมปีระสทิธภิาพสงูสุด และสอดคลอ้งต่อสภาพธุรกจิ

ทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่างทนัท่วงท ีอีกทัง้สามารถติดตามดูแลการบรหิารองค์กรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้บรษิทัได้มี

การจดัท าขอ้ก าหนดเกีย่วกบัจรยิธรรม ซึ่งครอบคลุมถงึการหา้มมใิหฝ่้ายบรหิารและฝ่ายปฏบิตักิารทุกภาคส่วนมโีอกาสใน

การปฏบิตัตินในลกัษณะที่อาจจะก่อให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิัทและคู่คา้ของบรษิัท อีกทัง้ได้มกีารระบุ

บทลงโทษไวส้ าหรบัเกดิกรณีละเมดิไวอ้ย่างชดัเจน  

2. การบริหารความเส่ียง  

บรษิทัใหค้วามส าคญัในการบรหิารความเสีย่ง โดยบรษิทัมกีารประเมนิปัจจยัทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ

ของบรษิัทอย่างสม ่าเสมอทัง้จากภายนอกและภายในบรษิัท อาทิเช่น ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาเหล็กและ

ปริมาณความต้องการบริโภคเหล็ก ความเสี่ยงจากการจดัหาวตัถุดิบ และพึ่งพิงผู้จดัหาวตัถุดิบ ความเสี่ยงจากอตัรา

แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ความเสี่ยงในการบรหิารสนิเชื่อและจดัหาสนิเชื่อและความเสี่ยงจากคดคีวามที่บรษิทัถูก

ฟ้องร้อง เป็นต้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบนัคณะกรรมการบรษิัทจะยงัไม่ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเป็น

คณะกรรมการชุดย่อยอีกคณะหนึ่ง แต่ไดม้อบหมายให้คณะผู้บรหิารเป็นผู้รบัผดิชอบและพจิารณาการบรหิารความเสีย่ง 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อหามาตรการป้องกนัและจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลที่

สอดคล้องในแต่ละสภาวการณ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัเป็นส าคญั ทัง้นี้ ผูบ้รหิารไดม้กีารทบทวน

และวิเคราะห์แนวทางการบรหิารความเสี่ยงเพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบตัิ พร้อมทัง้จดัให้มีการประเมินผล

เบือ้งตน้ต่อฝ่ายบรหิารไดร้บัทราบเป็นประจ าทุกปี  

3. การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทได้จัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ พรอ้มกบัจดัท าคู่มือพนักงานก าหนดระเบยีบวนัิยของพนักงาน รวมถึงการก าหนดบทลงโทษการกระท า

ความผดิระเบยีบวนิัยและความผดิขัน้รา้ยแรง 

บรษิัทไดร้ะบุอ านาจหน้าที่ของพนักงานระดบัปฏบิตังิานและผู้บรหิารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน  และมี

การแบ่งแยกหน้าทีเ่พื่อใหก้ารท างานเป็นขัน้ตอน และก าหนดจุดทีจ่ะตรวจสอบการท างานเอาไวอ้ย่างเหมาะสมเพื่อป้องกนั

การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยในแนวทางการปฏิบัติงานดงักล่าว บรษิัทได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจ  อีกทัง้ได้มกีารจดัเก็บข้อมูลเอกสารการลงบัญชีไว้อย่าง

เหมาะสม 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบควบคุมภายในของบรษิทัมคีวามเหมาะสมเพยีงพอทีน่่าพอใจในระดบัหนึ่ง 

ปี 2563 ที่ผ่านมาบรษิัทได้ว่าจ้างบรษิัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบรษิัท การปฏิบตัิงาน

ประเมนิประสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายในทีม่อียู่ของบรษิทั ซึง่ประกอบดว้ย  

1.   ระบบรายได ้และการรบัช าระเงนิ 

2.   ระบบการจดัซื้อจดัจา้ง และการจา่ยช าระเงนิ  

4.  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  

 บรษิัทได้มกีารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นสารสนเทศทางการตลาดของบรษิทัไดอ้ย่างถูกต้องเพยีงพอ ไม่เพยีงแต่

สามารถเตรยีมขอ้มลูไดท้นัเวลาต่อการใชป้ระกอบการตดัสนิใจของฝ่ายบรหิาร อกีทัง้ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัได้

มกีารบนัทกึและสรุปความเหน็ของทีป่ระชุมไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ทัง้ขอ้เสนอแนะ ขอ้ทว้งตงิและ

ขอ้คดัค้าน (ถ้าม)ี และมกีารเปิดเผยขอ้มูลถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ นอกจากนี้บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมสถานทีเ่พื่อจดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทกึบญัชไีวเ้ป็นสดัส่วนโดยจดัเกบ็ไวท้ี่

ส านักงานใหญ่ของบรษิทั และไม่มขีอ้ทว้งตงิใดๆจากผูส้อบบญัชวีา่มขีอ้บกพร่องในการจดัเกบ็เอกสาร อกีทัง้บรษิทัไดม้กีาร

ใช้นโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีที่รบัรองโดยทัว่ไป ภายใต้การก ากับดูแลและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต

ภายนอก โดยไม่เลอืกใช้นโยบายที่ท าให้บรษิัทแสดงผลการด าเนินงานในงบการเงนิบดิเบอืนจากความเป็นจริง รวมถึง

เลขานุการบริษัทและฝ่ายจดัการได้จดัเตรยีมเอกสารข้อมูลได้ทนัเวลาต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างสม ่าเสมออกีดว้ย  

5.      ระบบการติดตาม  

 ในปี 2563 บริษัทได้มีการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิัทจ านวน 11 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

จ านวน 6 ครัง้ และมกีารประชุมระหว่างผูบ้รหิารเพื่อพจิารณาและตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทั โดยเน้นการพฒันา

ระบบงานปฏบิตักิารต่างๆ เพื่อควบคุมใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิารนัน้ ไม่

เพยีงแต่ตดิตามหากผลการด าเนินการแตกต่างออกไป แต่รวมไปถงึการป้องกนัเหตกุารณ์ในอนาคตทีอ่าจจะเกดิขึน้ ทีจ่ะท า

ใหม้ขีอ้บกพรอ่งทีส่ าคญั ในการประชุมดงักลา่วจะมมีตใิหฝ่้ายบรหิารรบัไปด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

  และในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและผู้

ตรวจสอบภายในไม่พบประเดน็ปัญหาหรอืขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคญั ซึ่งสอดคล้องกบัความเห็นของผู้สอบบญัชขีอง

บรษิทัตามระบบการควบคุมภายในของบรษิทั ซึง่มคีวามเพยีงพอและมปีระสทิธผิล และสอดคลอ้งกบัแบบการประเมนิการ

ควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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รายการระหว่างกนั 

บรษิทั มรีายการธุรกจิที่ส าคญักบับรษิัทย่อย ผู้ถอืหุ้น และ/หรอื ผูบ้รหิารของบรษิัท รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกนัระหว่างบรษิัท กบับรษิัทย่อย ผู้ถือหุ้น และ/หรอื 
ผูบ้รหิารของบรษิทั ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิ ในระหว่างปี 2561-2563 มรีายการระหว่างกนัโดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

บุคคลหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง/ความสมัพนัธ์    

กบับริษทั 

ความสมัพนัธ์        
กบับริษทั ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนัส าหรบังวด  
ส้ินสุด ณ 31  ธนัวาคม 2563       

(บาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกนัส าหรบังวด  
ส้ินสุด ณ 31  ธนัวาคม 2562          

(บาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกนัส าหรบังวด  
ส้ินสุด ณ 31  ธนัวาคม 2561 

       (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น
ของการท ารายการ 

งบการเงิน      
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะ 

งบการเงิน     
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะ 

งบการเงิน        
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะ 

 

บรษิทั ไซมสิ แอสเสท จ ากดั 
(มหาชน) 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
โดยมผีูถ้อืหุน้รว่มกนั 

ค่าเช่าอาคารส านักงาน 
ค่าบรกิาร  
 

153,750.00 
70,524.00 

153,750.00 
70,524.00 

615,000.00 
282,096.00 

615,000.00 
282,096.00 

615,000.00 
277,482.00 

615,000.00 
277,482.00 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ

บรษิทั เอม็เอสพ ีเมทลั จ ากดั  บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้
ในสดัส่วน 100 % (จด
ทะเบยีนเลกิ เมื่อวนัที ่
25 เมษายน 2561) 

รายไดค้่าเช่า 
รายไดค้่าบรกิาร  
ดอกเบีย้จ่าย 
ลูกหนี้อืน่ 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

61,500.00 
34,986.00 

844,383.56 
- 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
 

บรษิทั เดอะ มาเจสตคิ ครกี    
คนัทรคีลบั จ ากดั 

บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้
ในสดัส่วน 80 % 

ดอกเบีย้รบั 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
 
ลูกหนี้จากการโอน
สทิธ ิ
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
ดอกเบีย้คา้งรบั 
ค่าทีป่รกึษา 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

1,500,000.00 

2,534,421.72 
57,312,000.00 

(51,312,000.00) 
 

36,051,801.55 
 

 (36,051,801.55) 
2,702,000.07 

- 
  

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

1,286,798.63 
29,462,000.00 

(29,462,000.00) 
 

- 
 

- 
167,578.35 

- 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

1,282,412.00 
24,462,000.00 

- 
 
- 
 
- 
- 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
เพื่อเป็นเงนิส ารองทาง
ธุรกจิใหแ้ก่บรษิทัย่อยใช้
หมุนเวยีของกจิการ 
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
 
 
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ราคาตามสญัญา 
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บุคคลหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง/ความสมัพนัธ์    

กบับริษทั 

ความสมัพนัธ์        
กบับริษทั ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนัส าหรบังวด  
ส้ินสุด ณ 31  ธนัวาคม 2563       

(บาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกนัส าหรบังวด  
ส้ินสุด ณ 31  ธนัวาคม 2562          

(บาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกนัส าหรบังวด  
ส้ินสุด ณ 31  ธนัวาคม 2561 

       (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น
ของการท ารายการ 

งบการเงิน      
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะ 

งบการเงิน     
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะ 

งบการเงิน        
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะ 

 

บรษิทั เอชเอน็ซ ีเพาเวอร ์ 
จ ากดั 

บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้
ในสดัส่วน 60 % 

ดอกเบีย้รบั 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 
 
 
ดอกเบีย้คา้งรบั 
เงนิทดรองจ่าย 

-    
- 
 
 
- 
- 

3,965,857.82 
77,197,897.04 

 
 

9,125,816.78 
- 

-    
- 
 
 
- 
- 

3,386,363.34 
52,097,897.04 

 
 

5,159,958.96 
186,335.20 

- 
- 
 
 
- 
- 

3,327,240.02 
52,097,897.04 

 
 

1,832,629.89 
- 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
เพื่อเป็นเงนิส ารองทาง
ธุรกจิใหแ้ก่บรษิทัย่อยใช้
หมุนเวยีของกจิการ 
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ

บรษิทั เอชเอน็ซ ีกรนี เอน็
เนอรจ์ ีจ ากดั 

บรษิทัย่อยโดยการถอื
หุน้ทางออ้ม 

เงนิทดรองจ่าย - - - 8,730.00 - - ด าเนินการคา้ตามปกต ิ

บรษิทั รชิฟิลด ์ออยด ์จ ากดั บรษิทัย่อยโดยการถอื
หุน้ทางออ้ม 

เงนิทดรองจ่าย - - - 30,361.20 - - ด าเนินการคา้ตามปกต ิ

บรษิทั อรยิา เอสเตท จ ากดั กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
โดยเป็นผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัย่อย 

ตน้ทุนบรกิาร 
 

471,480.75 
 

- 
 

- 
 

- - - 
 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
 
 

บรษิทั เดอะ มาสเตอร ์เรยีล
เอสเตท จ ากดั 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
โดยเป็นผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัย่อย 

เงนิทดรองจ่าย 
 

- 
 
 

140,200.00 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
 
 

บรษิทั หวัหนิพฒันา จ ากดั กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
โดยเป็นผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัย่อย 

ดอกเบีย้คา้งรบั 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
เงนิกูย้มืระยะยาว 
 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 

- 
- 
- 
 

   321,000.00 
 

- 
  (2,702,000.07) 

- 
 
- 

10,460,287.61 
(2,379,479.53) 
8,000,000.00 

 
- 

- 
- 
- 
 
- 

15,409,782.56 
- 
- 
 
- 
 

- 
- 
- 
 
- 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
 
เพื่อเป็นเงนิส ารองทาง 
ธุรกจิ 
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
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บุคคลหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง/ความสมัพนัธ์    

กบับริษทั 

ความสมัพนัธ์        
กบับริษทั ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนัส าหรบังวด  
ส้ินสุด ณ 31  ธนัวาคม 2563       

(บาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกนัส าหรบังวด  
ส้ินสุด ณ 31  ธนัวาคม 2562          

(บาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกนัส าหรบังวด  
ส้ินสุด ณ 31  ธนัวาคม 2561 

       (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น
ของการท ารายการ 

งบการเงิน      
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะ 

งบการเงิน     
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะ 

งบการเงิน        
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะ 

 

บรษิทั มเีดยี เอกซ์เพอรท์สิ 
อนิเตอรแ์นชัน่แนล         
(ประเทศไทย) จ ากดั 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
โดยมบีุคคลที่
เกีย่วขอ้งกบักรรมการ
ของบรษิทัยอ่ย 

ดอกเบีย้จ่าย 
เจา้หนี้การคา้ 
เจา้หนี้-ระบบ
แลกเปลีย่น (Barter) 
เจา้หนี้อื่น  
เจา้หนี้ทรพัยส์นิ 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 
 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 
ก าไรจากการยกหนี้ 

- 
- 
 

1,479,492.00 
- 
- 
- 
 
- 

20,901,747.28 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

8,013.70 
886,763.49 

 
1,479,492.00 

19,684,700.93 
1,533,481.43 

- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

- 
886,763.49 

 
- 

19,684,700.93 
941,503.93 

1,000,000.00 
 

942,038.90 
- 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
 
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
เพื่อเป็นเงนิส ารองทาง
ธุรกจิ 
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ

บรษิทั สยามรสีอรท์แอนด์
คนัทรคีลบั จ ากดั 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลูกหนี้อืน่ 70,059.65 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ

บรษิทั พรอ้มทรพัย ์เรยีล
เอสเตท จ ากดั 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลูกหนี้อืน่ 
เจา้หนี้การคา้ 

91,589.75 
1,328,313.40 

- 
- 
 

- 
- 

 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ

บรษิทั คณาทรพัย ์เรยีล
เอสเตท จ ากดั 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกูหนี้อืน่ 
เจา้หนี้การคา้ 

871,779.75 
2,283,995.22 

- 
- 
 

- 
- 

 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ

บรษิทั เดลเีซยี จ ากดั กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลูกหนี้อืน่ 
เจา้หนี้การคา้ 

91,939.75 
2,301,143.10 

- 
- 
 

- 
- 

 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
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บุคคลหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง/ความสมัพนัธ์    

กบับริษทั 

ความสมัพนัธ์        
กบับริษทั ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนัส าหรบังวด  
ส้ินสุด ณ 31  ธนัวาคม 2563       

(บาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกนัส าหรบังวด  
ส้ินสุด ณ 31  ธนัวาคม 2562          

(บาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกนัส าหรบังวด  
ส้ินสุด ณ 31  ธนัวาคม 2561 

       (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น
ของการท ารายการ 

งบการเงิน      
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะ 

งบการเงิน     
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะ 

งบการเงิน        
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะ 

 

บรษิทั 108 วสัดุ จ ากดั กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลูกหนี้อืน่ 145,000.00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ

บรษิทั เค.พ.ี พฒันาทีด่นิ
จ ากดั 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
เจา้หนี้การคา้ 

361,109.66 
180,000.00 

- 
           - 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ

บรษิทั โอไรออ้น แอ๊ดไวเซอรี ่
จ ากดั 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ค่าทีป่รกึษา 1,090,000.00 
 

1,090,000.00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ

นายสมชาย มเีสน กรรมการของบรษิทั ค่าทีป่รกึษา
กรรมการบรหิาร 

- - 880,000.00 880,000.00 960,000.00 960,000.00 ราคาตามสญัญา 

นายจาตุรงค ์สุวรรณน้อย กรรมการของบรษิทั ค่าทีป่รกึษา
กรรมการบรหิาร 

- - 550,000.00 550,000.00 600,000.00 600,000.00 ราคาตามสญัญา 

นายธรีวุทธิ ์ปางวริุฬหร์กัข ์
 

กรรมการของบรษิทั
ย่อย 

ค่าทีป่รกึษา 100,000.00 100,000.00 - - - - ราคาตามสญัญา 

นายมนู ธารพพิธิชยั กรรมการของ     
บรษิทัย่อย 

เงนิทดรองจ่าย 
เงนิทดรองรบั 

- 
- 

- 
- 

- 
696,418.19 

- 
- 

3,092.78 
564,523.69 

- 
- 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ

นายธะนาชยั ธรีพฒันวงศ ์ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กรรมการบรษิทัยอ่ย 

เงนิทดรองรบั 
ก าไรจากการยกหนี้ 

- 
28,051,801.55 

- 
- 

28,051,801.55 
- 

- 
- 

28,707,301.55 
- 

- 
- 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ

นางสาวนุสรา บุญวฒัน์ กรรมการของ     
บรษิทัย่อย 

ดอกเบีย้จ่าย 
เงนิทดรองรบั 
เงนิเดอืนคา้งจ่าย 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 
 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

53,679.34 
640,595.15 

4,930,000.00 
2,390,102.96 

 
53,679.34 

- 
- 
- 
- 
 
- 

394,667.44 
656,802.29 

4,580,000.00 
2,390,102.96 

 
255,375.31 

- 
- 
- 
- 
 
- 

373,346.90 
5,331.23 

3,996,000.00 
2,390,102.96 

 
183,672.25 

- 
- 
- 
- 
 
- 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ราคาตามสญัญา 
เพื่อเป็นเงนิส ารองทาง
ธุรกจิ 
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
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บุคคลหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง/ความสมัพนัธ์    

กบับริษทั 

ความสมัพนัธ์        
กบับริษทั ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนัส าหรบังวด  
ส้ินสุด ณ 31  ธนัวาคม 2563       

(บาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกนัส าหรบังวด  
ส้ินสุด ณ 31  ธนัวาคม 2562          

(บาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกนัส าหรบังวด  
ส้ินสุด ณ 31  ธนัวาคม 2561 

       (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น
ของการท ารายการ 

งบการเงิน      
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะ 

งบการเงิน     
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะ 

งบการเงิน        
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะ 

 

นายศุภพสิุทธิ ์พสิุทธิธ์นนันท ์ กรรมการของ     
บรษิทัย่อย 

เงนิทดรองรบั 
เงนิเดอืนคา้งจ่าย 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 
 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

2,257,938.90 
8,330,000.00 

- 
 
-  

- 
- 
- 
 
- 

1,483,001.00 
7,860,000.00 

- 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 

- 
5,825,000.00 

14,000,000.00 
 

316,767.12 

- 
- 
- 
 
- 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
เพื่อเป็นเงนิส ารองทาง
ธุรกจิ 
ด าเนินการคา้ตามปกต ิ

นายธงชยั สุวรรณวหิค กรรมการของ     
บรษิทัย่อย 

เงนิเดอืนคา้งจ่าย 
 

805,000.00 
 

- 
 

700,000.00 - 315,000.00 - ด าเนินการคา้ตามปกต ิ

นายฉตัรชยั ภู่โคกหวาย กรรมการของ     
บรษิทัย่อย 

เงนิเดอืนคา้งจ่าย 
 

770,000.00 - 700,000.00 - 315,000.00 - ด าเนินการคา้ตามปกต ิ

นางศริพิร  สุขสุวรรณ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
ค่าทีป่รกึษา 

40,000.00 
40,000.00 

- 
- 
 

- 
- 

 

- 
- 
 

- 
- 

- 
- 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ราคาตามสญัญา 

นายสริภพ  ปานเพช็ร บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
ค่าทีป่รกึษา 

40,000.00 
20,000.00 

- 
- 
 

- 
- 

 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

ด าเนินการคา้ตามปกต ิ
ราคาตามสญัญา 
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนัดงักล่าว เป็นธุรกรรมซึ่งเกดิขึน้จากการด าเนินธุรกจิปกตริะหว่างบรษิทักบับรษิทัย่อยและบรษิทั

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั บนเงือ่นไขการคา้ทัว่ไป ซึง่เป็นรายการทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทั กล่าวคอื ในการขายสนิคา้จะก าหนด

ราคาขายจากต้นทุนบวกก าไรปกติ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ปกต ิและจะเป็นการเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายใหแ้ก่

บรษิทั และในส่วนการใหบ้รกิารกบับรษิทัย่อยเพื่อความคล่องตวัในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั 

 ปัจจุบนับรษิทัไดก้ าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการธรุกจิทีส่ าคญักบับรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั หรอื

บุคคลทีม่ผีลประโยชน์ร่วม ภายใต้เงื่อนไขปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิตามปกตแิละเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป และปฏบิตัติาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย ตลอดรวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายทีเ่กี่ยวโยงกนั และการไดม้าหรอื

จ าหน่ายทรพัย์สนิทีส่ าคญัของบรษิทั ตามมาตรฐานการบญัช ีซึ่งการพจิารณารายการดงักล่าวบรษิทัได้ค านึงถงึประโยชน์

สงูสุดของบรษิทัเป็นหลกั ทัง้นี้หากมรีายการระหวา่งกนัของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อยเกดิขึน้กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ มส่ีวนไดเ้สยี หรอื อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิัทน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการท ารายการดังกล่าว และ

ก าหนดใหก้รรมการผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีไม่มสีทิธอิอกเสยีงในรายการดงักล่าว 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

 การท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามจ าเป็นและเหมาสม และมขี ัน้ตอนการพจิารณาอย่าง

เคร่งครดั โดยรายการระหว่างกนัมคีวามสมเหตุสมและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

การท ารายการระหว่างกนักบับริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

 บรษิัทมรีายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันกับบรษิัทย่อย โดยรายการที่เกี่ยวขอ้งกัน เป็นไปตามไปตามปกติธุรกิจ

เช่นเดยีวกบัที่ก าหนดให้กจิการอื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้งกัน และมรีาคาตลาดอ้างองิอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งจะเป็นรายการตามที่

รายงานไม่มรีายการใดพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิัท และเปิดเผยขอ้มูลชนิดและมูลค่าของรายการ

ระหว่างกนัของบรษิทักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ภายใตป้ระกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีใ่ชบ้งัคบักบัการท ารายการ  

นโยบายการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

 ในอนาคตหากบรษิทัมรีายการระหว่างกนัในอนาคต บรษิทัมนีโยบายก าหนดเงือ่นไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะ

การด าเนินธุรกจิและเป็นราคาตลาดซึง่อาจเปรยีบเทยีบไดก้บัราคาทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภายนอก ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไป

ตามอุปสงคแ์ละอปุทาน รวมถงึตน้ทุนการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิาร รายการในอนาคตจะเป็นรายการเช่นเดมิไม่มรีายการใด

พเิศษ ไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั และเปิดเผยขอ้มลูชนิดและมลูค่าของรายการระหว่างกนัของบรษิทักบั

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ภายใตป้ระกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีใ่ชบ้งัคบักบัการท ารายการ 
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ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

1.   งบการเงิน 

สรุปรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทัและบรษิทัย่อย ของผูส้อบบญัชใีนระยะ 3 ปี ทีผ่่านมา ดงันี้ 

ปี 2561 ผูส้อบบญัชเีสนอรายงานอย่างไม่มเีงือ่นไขต่องบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย และมีเรื่องส าคญั

ในการตรวจสอบดงันี้ 

• บรษิทัฯ ไดล้งทุนในเงนิลงทุนชัว่คราวในรูปของตราสารหนี้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 
8 และลงทุนในรูปของเงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่บรษิทัอื่นตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 10 ซึ่ง
การลงทุนดงักล่าวเป็นรายการที่มสีาระส าคญัในงบการเงนิ และเป็นเรื่องที่ต้องใชดุ้ลยพนิิจของ
ผูบ้รหิารในการตดัสนิใจลงทุน เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดทีี่สุด และมคีวามเสี่ยงจากการลงทุน
น้อยที่สุด ขา้พเจา้จงึให้ความส าคญัในการตรวจสอบเรื่องดงักล่าว ดงันัน้ วธิกีารตรวจสอบของ
ข้าพเจ้าได้รวมถึงการท าความเข้าใจกระบวนการในการพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้      
ระยะสัน้และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ ตรวจสอบการอนุมัติการลงทุน และการประเมินความ
สมเหตุสมผลในการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารในการตดัสนิใจลงทุนในตราสารหนี้ระยะสัน้และเงนิ
ใหกู้้ยมืระยะสัน้ และการประเมนิความเพยีงพอของการเปิดเผยขอ้มลูตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ 

• บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งเกี่ยวกบัการดอ้ยค่าทีอ่าจเกดิขึน้เนื่องจากการไม่สามารถท าก าไรใหเ้ป็นไป
ตามการคาดการณ์ของกจิการบางแห่งในกลุ่มบรษิทั ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื
ของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย รวมถงึเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ขอ้ 12 และ 34.3 ตามล าดบั นอกจากนี้กลุ่มบรษิัทฯ มีค่าความนิยมจ านวน 128.03 ล้านบาท 
เกดิจากการลงทุนในบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง กลุ่มบรษิทัฯ มคีวามเสีย่งของการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยม เน่ืองจากกระแสเงนิสดในอนาคตจากธุรกจิอาจไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ ในการประเมนิ
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบรษิัทย่อย เงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อย และค่าความนิยม โดยการ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืใชว้ธิกีารประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต ซึ่งอนุมตัโิดย
ผู้บรหิาร และข้อสมมติที่ผู้บรหิารใช้ในการประมาณ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร 
ขา้พเจา้จงึใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบเรื่องดงักล่าว  ดังนั ้น  วิธีการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ไดร้วมถงึการท าความเขา้ใจกระบวนการในการพจิารณาการระบุขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า 
การทดสอบการดอ้ยค่าของผูบ้รหิาร และประเมนิความเหมาะสมของวธิกีารประเมนิมลูค่าและขอ้
สมมติทีส่ าคญัทีผู่บ้รหิารของบรษิัทฯ น ามาใชใ้นการประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต และ
เปรยีบเทยีบขอ้สมมตทิีส่ าคญัทีใ่ช้ในการประเมนิมลูค่ากบัขอ้มลูในอดตี ประเมนิความเหมาะสม
ของอตัราคิดลดที่ใช้ และการประเมนิความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ 

ปี 2562 ผูส้อบบญัชเีสนอรายงานอย่างมเีงือ่นไขต่องบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย และมเีรื่องส าคญัใน

การตรวจสอบดงันี้ 

• ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 13 บรษิัทฯ มเีงนิลงทุนระยะยาวอื่นส่วนหนึ่ง จ านวนเงนิ 
190.00 ลา้นบาท เป็นเงนิลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัแห่งหนึ่ง ซึ่งบรษิทัฯ ต้องมกีารประเมนิ
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มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของเงนิลงทุนระยะยาว ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็
ตาม บรษิทัฯ ไม่สามารถประเมินมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของเงนิลงทุนระยะยาวอื่นนี้ได้
เนื่องจากผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทัดงักล่าวที่
ผูบ้รหิารใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมนิมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของเงนิลงทุนระยะยาวอื่นนี้ได ้
ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่สามารถระบุไดว้่าจ าเป็นต้องปรบัปรุงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 หรอืไม่ เพยีงใด  

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 

• งบการเงนิส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ ไดม้กีารลงทุนเพิม่ในเงนิลงทุนระยะ
ยาวในรูปของตราสารทุนส่วนหนึ่งจ านวน 397.94 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ข้อ 13 ซึ่งการลงทุนดงักล่าวเป็นรายการที่มีสาระส าคญัในงบการเงนิ และเป็นเรื่องที่ต้องใช้    
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการตดัสนิใจลงทุน เพื่อใหเ้กดิผลตอบแทนทีด่ทีีสุ่ด และมคีวามเสี่ยงจาก
การลงทุนน้อยที่สุด ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญในการตรวจสอบเรื่องดงักล่าว ดังนัน้ วิธีการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ไดร้วมถงึการท าความเขา้ใจกระบวนการในการพจิารณาการลงทุนในเงนิ
ลงทุนในตราสารทนุ ตรวจสอบการอนุมตักิารลงทุน และการประเมนิความสมเหตุสมผลในการใช้
ดุลยพินิจของผู้บรหิารในการตดัสนิใจลงทุนในตราสารทุน และการประเมนิความเพยีงพอของ
การเปิดเผยขอ้มลูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

การด้อยค่าในเงินลงทุนในบรษิัทย่อย เงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อยและ       

ค่าความนิยม 

• บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งเกี่ยวกบัการดอ้ยค่าที่อาจเกดิขึน้เน่ืองจากการไม่สามารถท าก าไรใหเ้ป็นไป
ตามการคาดการณ์ของกจิการบางแหง่ทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อมลูค่าทีค่าดว่าจะ
ได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ านวนเงิน 540.00 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวอื่น    
จ านวนเงนิ 558.94 ล้านบาท รวมถงึเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อย จ านวนเงนิ 81.56 ลา้นบาท ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 12 13 และ 34.3 ตามล าดบั นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทัฯ มคี่าความ
นิยมจ านวนเงนิ 128.03 ลา้นบาท เกดิจากการลงทุนในบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง บรษิทัฯ มคีวามเสีย่ง
ของการดอ้ยค่าของค่าความนิยม เนื่องจากกระแสเงนิสดในอนาคตจากธุรกจิอาจไม่เป็นไปตาม
การคาดการณ์ ในการประเมินการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย เงนิลงทุนระยะยาวอื่น   
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย และค่าความนิยม โดยการประมาณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืใชว้ธิกีาร
ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต ซึ่งอนุมตัโิดยผู้บรหิาร และขอ้สมมติที่ผู้บรหิารใช้ในการ
ประมาณ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิาร ขา้พเจ้าจงึให้ความส าคญัในการตรวจสอบ
เรื่องดงักล่าว ดงันัน้ วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจ้าไดร้วมถึงการท าความเขา้ใจกระบวนการใน
การพจิารณาการระบุขอ้บ่งชี้ของการด้อยค่า การทดสอบการดอ้ยค่าของผูบ้รหิาร และประเมนิ
ความเหมาะสมของวธิกีารประเมนิมูลค่าและขอ้สมมตทิีส่ าคญัทีผู่บ้รหิารของบรษิทัฯ น ามาใชใ้น
การประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต และเปรยีบเทยีบขอ้สมมตทิีส่ าคญัที่ใชใ้นการประเมนิ
มูลค่ากับข้อมูลในอดีต ประเมินความเหมาะสมของอตัราคิดลดที่ใช้ และการประเมินความ
เพยีงพอของการเปิดเผยขอ้มลูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ปี 2563 ผูส้อบบญัชเีสนอรายงานการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัทและบรษิทัย่อย และมีเรื่อง

ส าคญัในการตรวจสอบดงันี้ 
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1. บรษิทัฯ มกีารท าธุรกรรมการซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งของบรษิทัฯ ทีไ่ดม้กีารพจิารณา

ความคุ้มค่าและตัดสินใจในการลงทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ของบริษัทย่อยที่ได้มี

ขอ้สงัเกตเกี่ยวกบัขอ้จ ากดัของที่ตัง้ของสนิทรพัย์และการได้มาซึ่งราคาประเมนิมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรพัยจ์ากการใชร้าคาขายเทยีบเคยีงส่วนหนึ่งมาจากราคาขายสนิทรพัย์ของกลุ่มผูถ้อืหุน้

เดมิของบรษิทัย่อยทีม่รีาคาขายสงูมากกวา่ราคาขายเทยีบเคยีงรายอื่นตามรายงานของผูป้ระเมนิ

ราคาอสิระ (ตามทีร่ะบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3.5 และ 15) และการเขา้ท าสญัญา

เช่าระยะยาวเพิม่เตมิของบรษิทัย่อยอกีแห่งหนึ่งภายหลงัการเขา้ซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยของ

บรษิัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของสญัญาซื้อขายหุ้นที่มขี้อก าหนดให้

ผูข้ายหุ้นด าเนินการน าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่มกีารบรหิารภายใต้ชื่อทางการค้าที่ได้รบัการ

ยอมรบั (Chained-brand Hotel) เขา้มาบรหิารกจิการโรงแรมของบรษิทัย่อยนัน้ ท าใหบ้รษิทัยอ่ย

ต้องมกีารจ่ายช าระเงนิเพิม่เติมภายหลงัการเขา้ซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยของบรษิัทฯ (ตามที่

ระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3.5 และ 40) โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารจ่ายช าระเจา้หนี้ค่า

หุน้จากการซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย จ านวนเงนิรวม 388.11 ลา้นบาท และบรษิทัย่อยไดม้กีาร

จ่ายช าระค่าเช่าระยะยาวงวดแรกบางส่วนของบรษิทัย่อย จ านวนเงนิรวม 28.95 ลา้นบาท ใหแ้ก่

บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่สญัญาของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งปัจจยัดงักล่าวเป็นข้อบ่งชี้ที่อาจ

แสดงถึงรายการที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจ ดงันัน้ เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2564 ขา้พเจ้าจงึได้

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ เพื่อให้ทราบและให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ด าเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมตามความในบทบัญญัติของกฎหมายมาตรา 89/25 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หลังจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบได้

ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลของการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวให้แก่ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวนัที่ 9 กนัยายน 

2564 ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่สามารถสรุปไดว้่าอาจมรีายการปรบัปรุงใด ๆ ทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัการท า

ธุรกรรมในการซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทัง้ 2  แห่ง และการท าสญัญาเช่าระยะยาวของบรษิัท

ย่อย รวมทัง้การจ่ายช าระเจา้หนี้ค่าหุน้และการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้างวดแรกบางส่วนทีม่ผีลกระทบ

ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ เน่ืองจากขึน้อยู่กบัผลการพจิารณาของส านักงาน 

ก.ล.ต. ว่าจะต้องด าเนินการตรวจสอบเพิม่เติมอกีหรอืไม่และขึ้นอยู่กบัผลการตรวจสอบทีอ่าจมี

ขึน้เพื่อพจิารณาว่าการท าธุรกรรมดงักล่าวเป็นรายการทีเ่ป็นไปตามปกตธิุรกจิหรอืไม่ 

2. ผูส้อบบญัชีไม่สามารถตรวจสอบให้ได้มาซึ่งหลกัฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเรื่อง

ดงัต่อไปนี้ 

2.1 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14 บรษิัทฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิรวม ส าหรบัปีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่ไดน้ างบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ของ

บรษิัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จ ากดั และบรษิัทย่อย ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ เนื่องจาก 

กรรมการของบรษิทัย่อยไม่ส่งมอบงบการเงนิของบรษิทัย่อยใหก้บับรษิทัฯ และไม่อนุญาตให้

ส่งเจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ เขา้ไปรวบรวมขอ้มูลทางบญัชแีละการเงินจากสมุดบญัช ีบญัชที า

การเอกสารประกอบรายการบญัช ีรวมถึงเอกสารอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อจดัท างบการเงนิของ
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บริษัทย่อยดังกล่าว งบการเงินรวมจึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

อย่างไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ได้รวมสนิทรพัย์ และ

หนี้สนิของบรษิทั เอชเอน็ซ ีเพาเวอร ์จ ากดั และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 โดย

มสีนิทรพัย์รวม จ านวนเงนิ 534.12 ล้านบาท และหนี้สนิรวม จ านวนเงนิ 149.11 ล้านบาท 

และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมได้รวมรายได้รวมส าหรบังวดเก้าเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 

กนัยายน 2563 จ านวนเงนิ 1,286.62 ลา้นบาท ซึง่ยงัไม่ไดต้รวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชรีบั

อนุญาต ปัจจุบนัสินทรพัย์รวมอาจมีมูลค่าลดลงและหนี้สินรวมอาจมีมูลค่าสูงขึ้น รวมทัง้

รายไดร้วมอาจมมีูลค่าทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่สามารถระบุไดว้่าอาจมรีายการ

ปรบัปรุงใดๆ ที่จ าเป็นต้องปรับปรุงงบการเงนิรวม ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

หรอืไม่ เพยีงใด 

 2.2 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14 และ 36.3 ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ มเีงนิลงทุนในบรษิัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย 

จ านวนเงิน 260.00 ล้านบาท เงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย จ านวนเงิน 77.20 ล้านบาท และ

ดอกเบี้ยคา้งรบั จ านวนเงนิ 9.13 ล้านบาท และตามงบการเงนิรวม กลุ่มบรษิทัฯ มคี่าความ

นิยมจากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย จ านวนเงนิ 128.03 ล้านบาท ซึ่งบรษิทัฯ ตอ้งมกีารประเมนิ

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย ดอกเบีย้คา้ง

รบั และค่าความนิยม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน เมื่อมขีอ้บ่งชี้ทีอ่าจท าใหม้ผีลขาดทุน

จากการด้อยค่า/ผลขาดทุนด้านเครดติ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ไม่สามารถประเมนิมูลค่าที่

คาดว่าจะไดร้บัคนืของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย ดอกเบีย้คา้งรบั และ

ค่าความนิยมนี้ได้ เนื่องจาก ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้รบัอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลทาง

การเงนิของบรษิทัดงักล่าวที่ผูบ้รหิารใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมนิมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนื

ของสนิทรพัยน์ี้ได ้ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่สามารถระบุไดว้่าอาจมรีายการปรบัปรุงใดๆ ทีจ่ าเป็น

ต่อบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อย ดอกเบี้ยคา้งรบั และค่าความนิยม 

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

หรอืไม่ เพยีงใด 

 2.3 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14 และ 15 ตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 กลุ่มบรษิัทฯ มอีสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดนิส่วนหนึ่งราคาทุนจ านวน

เงนิ 838.18 ลา้นบาท และมมีลูค่าตามบญัชจี านวนเงนิ 553.51 ลา้นบาท และตามงบการเงนิ

เฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง มีราคาทุนจ านวนเงิน 838.11    

ลา้นบาท และมมีลูค่าตามบญัชจี านวนเงนิ 553.51 ลา้นบาท ซึง่ผูบ้รหิารไดม้กีารพจิารณาผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานและไดร้บัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงนิ 284.67 ล้านบาท และจ านวนเงนิ 284.60 ลา้นบาท 

ตามล าดบั โดยพจิารณาจากมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืสุทธขิองทีด่นิดงักล่าวจากการประเมนิ

มูลค่ายุตธิรรมโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ (ปรบัปรุงใหม่โดยผูบ้รหิาร) อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิาร
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ยงัไม่สามารถประเมนิผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากขอ้จ ากดัของที่ดนิซึ่งมทีี่ตัง้อยู่

ภายใต้การหวงห้ามที่ดนิตาม พ.ร.ฎ. ก าหนดเขตหวงห้ามที่ดนิ พ.ศ. 2492 และอยู่ภายใต้

บงัคบัของกฎกระทรวง ฉบบั 1018 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบญัญตัิป่าสงวน

แห่งชาติ พ.ศ. 2507  ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อจ ากัดดังกล่าว

เกี่ยวกับการใช้มูลค่ายุติธรรมของที่ดนิจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของผู้ประเมินราคา 

ดังนั ้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ที่จ าเป็นต่อบัญชี

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน และเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ในงบการเงนิรวมและงบการเงิน

เฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 หรอืไม่ เพยีงใด 

  2.4 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 13 ตามงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่นส่วนหนึ่ง จ านวน

เงนิ 190.00 ล้านบาท เป็นเงนิลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัแห่งหนึ่ง ซึ่งบรษิทัฯ ต้องมกีาร

วดัมูลค่ายุตธิรรมและประเมนิผลขาดทุนดา้นเครดติเพื่อใช้ในการบนัทกึมูลค่าของสนิทรพัย์

ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ 

ไม่สามารถประเมนิมูลค่ายุตธิรรมและผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของสนิทรพัย์

ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่นนี้ได ้เนื่องจาก ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถึง

ขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัดงักล่าวทีผู่บ้รหิารใชเ้ป็นขอ้มลูในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมและ

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของสนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่นน้ีได ้ดงันัน้ 

ขา้พเจ้าจงึไม่สามารถระบุได้ว่าอาจมรีายการปรบัปรุงใดๆ ที่จ าเป็นต่อบญัชีสนิทรพัย์ทาง

การเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 2563 หรอืไม่ เพยีงใด 
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2. ตารางสรปุงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

   งบการเงินรวม                   2563                2562                2561 
สินทรพัย ์    
  สนิทรพัยห์มุนเวยีน    
     เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 37.91 3.97 14.89 
     เงนิลงทุนชัว่คราว              -              - 320.00 
     ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น-สุทธ ิ 308.62 270.43 280.30 
     สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา-หมุนเวยีน 71.53 83.51 - 
     สนิคา้คงเหลอื-สุทธ ิ
     เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการอื่น 

47.96 
             12.67 

42.23 
             - 

66.59 
82.00 

     สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั     3.84 0.02           - 
  รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 482.53 400.16 763.78 
  
 สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 

   

 เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระค ้า 
 ประกนั                   

0.74 0.64 0.63 

     สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น 600.97 - - 
     เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - 748.94 351.00 
     อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 561.51 8.04 8.18 
     สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 0.01 0.01 0.03 
     ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์-สุทธ ิ 630.90 583.61 803.00 
     สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 3.46 - - 
     ค่าความนิยม 128.03 128.03 128.03 
     สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 4.66 3.43 4.37 
     สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนทีไ่ม่ใช ่
     เงนิสดทีเ่ป็นหลกัประกนั          

147.97 - - 

     สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 2.13 1.72 2.11 
   รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 2,080.38 1,474.42 1,297.35 
รวมสินทรพัย ์ 2,562.91 1,874.58 2,061.13 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนี้สนิผดินัดช าระ                     -      61.47 6.28 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจาก         
สถาบนัการเงนิ 

16.10 7.99 10.55 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 237.08 137.64 124.20 
เจา้หนี้ค่าหุน้สามญั                                          388.11 -  
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - หมุนเวยีน                    3.09 5.30  
ส่วนของหนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ 
ทางการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 

1.66 
 

0.59 
 

2.70 
 



บริษัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

MAX Metal Corporation Public Company Limited 

รายงานประจ าปี 2563                                                                                                                                                              หน้า 97 

   งบการเงินรวม                   2563                2562                2561 
หนึ่งปี 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 
62.61 

 
- 

 
33.76 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการอื่น 49.55 31.42 9.72 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการที ่  
เกีย่วขอ้งกนั 

2.39 2.39 17.39 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 12.65 11.20 8.41 
รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 773.24 258.00 213.01 
    
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน    
     หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 2.79 0.68 1.27 
     เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ               31.95               - 51.96 
     เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอื่น -        15.20     - 
     เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที ่         
     เกีย่วขอ้งกนั 

- 8.00             - 

     หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - ไมห่มุนเวยีน 13.58 13.75 14.55 
     หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 41.74 43.05 84.25 
     ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบั 
     ผลประโยชน์พนักงาน 

6.73 5.83 4.48 

     ประมาณการหนี้สนิระยะยาว               -               - 0.02 
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 96.79 86.51 156.53 
รวมหน้ีสิน 870.03 344.51 369.54 
    
ส่วนของผู้ถอืหุ้น    
ทุนเรอืนหุน้    
     ทุนจดทะเบยีน 85,819.59 99,555.05 99,555.05 
     ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 85,669.33 29,850.29 29,850.29 
     ส่วนต ่ากวา่มลูค่าหุน้ (83,309.18) (28,048.33) (28,048.33) 
     ขาดทุนสะสม (826.44) (430.40) (297.31) 
     ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 159.17 158.51 186.94 
  รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,692.88 1,530.07 1,691.59 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,562.91 1,874.58 2,061.13 
    

                                                              

 

 

                                         



บริษัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

MAX Metal Corporation Public Company Limited 

รายงานประจ าปี 2563                                                                                                                                                              หน้า 98 

   งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

   งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม             2563           2562             2561 
รายไดจ้ากการขาย 1,286.46 1,437.52 984.79 
รายไดจ้ากการบรกิารสนามกอลฟ์ 32.19 44.84 48.98 
รายไดจ้ากธุรกจิบรกิารโรงแรม 1.25 - - 
ตน้ทุนขาย (1,269.40) (1,407.66) (951.16) 
ตน้ทุนบรกิารสนามกอลฟ์ (26.84)  (30.29)  (41.77)  
ตน้ทุนบรกิารธุรกจิโรงแรม (0.73)  -  -  
 ก าไรขัน้ตน้ 22.93 44.41 40.84 
รายไดอ้ื่น 1.15 31.07 43.20 
รายไดเ้งนิปันผล 38.39 - - 
ก าไรจากการยกหนี้ให ้ 58.15 - - 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (3.25) (0.97) (1.89) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (64.26) (53.25) (59.91) 
โอนกลบั (หนี้สงสยัจะสญู) (0.26) (2.66) 3.58 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรพัยส์นิ (440.36) (205.50)            - 
ตน้ทุนทางการเงนิ (10.32) (12.06) (7.91) 
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษเีงนิได ้ (397.83) (198.96) 17.91 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได ้ 2.46 37.44 (4.60) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี (395.37) (161.52) 13.31 
ผลก าไรจากการประมาณตามหลกั 
  คณิตศาสตรป์ระกนัภยั-สุทธจิากภาษ ี     

 
           - 

 
           - 

 
(0.27) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี (395.37) (161.52) 13.04 
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งบกระแสเงินสด  

งบกระแสเงินสด  
   งบกระแสเงินสดรวม            2563               2562             2561 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไร(ขาดทุน)กอ่นภาษเีงนิได ้    
     ปรบัรายการกระทบก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็น (395.37) (161.52) 17.91 
เงนิสดรบั(จ่าย)จากการด าเนินงาน    
     ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (2.46) (37.44) - 
     หนี้สงสยัจะสญู - ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น(โอนกลบั) 0.26 2.66 (3.58) 
     ขาดทุนจากการลดมลูค่า-เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้              (0.23) 0.27  
     ค่าเสื่อมราคา-อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 0.04 0.14 0.14 
     ค่าเสื่อมราคา-สนิทรพัยถ์าวร 36.34 16.47 22.37 
     ค่าเสื่อมราคา-สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 1.31 - - 
     ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 0.01 0.01 0.03 
     ก าไรจากสญัญาประนีประนอมยอมความในหนี้สนิ   
        ผดินัดช าระ 

- (2.18) (1.38) 

     ก าไรจากการยกหนี้ให ้ (58.15) - - 
     ก าไรจากการตดัจ าหน่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่า       (0.34)          -            - 
     ก าไรจากการตดัจ าหน่ายเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้      

หมุนเวยีนอื่น 
- 
 

           (1.63) 
 

- 
            

     ก าไรจากการตดัจ าหน่ายเงนิกูย้มืระยะสัน้บุคคลที่
เกีย่วขอ้งกนั 

 
- 

 
(3.70) 

 
- 

     ก าไรจากบรษิทัย่อยเลกิกจิการและช าระบญัช ี              (1.42) 
     ผลขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษเีงนิถูกหกั ณ ทีจ่่าย - 0.21 0.21 
     ผลขาดทนุจากการปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 0.31 -  
     ผลขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์          0.45          -            - 
     ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์          440.36 205.50            - 
     ผลขาดทุนจากการสญูเสยีการควบคุมในบรษิทัย่อย   1.42 
     ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนระยะยาวอื่น(โอนกลบั) - - (3.54) 
     ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรพัยส์นิไมม่ตีวัตน - - 0.18 
     ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 0.90 1.34 0.99 
     ประมาณการหนี้สนิจากคดคีวามฟ้องรอ้ง - - 0.12 
     เงนิปันผลรบั (38.39) - - 
     ดอกเบีย้รบั (0.15) (20.49) (33.05) 
     ดอกเบีย้จ่าย 10.21 22.18 7.91 
     ดอกเบีย้จ่ายจากหนี้สนิตามสญัญาเช่า 0.11 - - 
ก าไร(ขาดทนุ)จากกจิกรรมด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน 

(4.79) 21.82 8.31 

สนิทรพัยด์ าเนินงาน(เพิม่ขึน้)ลดลง    
    ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (44.97) (66.83) (65.62) 
    สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา-หมุนเวยีน 12.21 (14.64)  
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   งบกระแสเงินสดรวม            2563               2562             2561 
    สนิคา้คงเหลอื (5.73) 24.37 3.85 
    สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (0.21) 0.38 (0.17) 
หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)    
    เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (4.37) 28.23 55.15 
    หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา                                                   (2.16) (0.80) (0.82) 
    ประมาณการหนี้สนิจากคดคีวามฟ้องรอ้ง                   - - (1.15) 
    รบัจากดอกเบีย้รบั 0.76 16.61 36.00 
    จ่ายภาษเีงนิได ้ (3.91) (0.25) (0.45) 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน                                (53.17) 8.89 35.10 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
    เงนิสดรบัล่วงหน้าค่าเงนิลงทนุ 150.00 - - 
    เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว - 10.89 - 
    เงนิสดรบัจากเงนิปันผล 38.39 - - 
    เงนิสดรบั(จ่าย)ในบรษิทัย่อยเลกิกจิการและช าระบญัช ี - - (0.17) 
    เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
    เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการอื่น 
    เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทุนระยะยาวอื่น 

(649.88) 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
139.00 

(161.00) 
    เงนิสดจ่ายซื้อในสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่น - - (0.04) 
    เงนิสดจ่ายซื้อในสนิทรพัยถ์าวร (0.57) (1.84) (3.92) 
    เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร      - - 0.01 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (462.06) 9.05 (26.12) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
    เพิม่ขึน้ (ลดลง) ในหนี้สนิผดินัดช าระ - (4.44) (0.95) 
    เพิม่ขึน้ (ลดลง) ในเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร (0.70) (2.56) (0.61) 
    เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการที ่

เกีย่วขอ้งกนั 
 
- 

 
0.60 

 
12.00 

    เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 2.89 - - 
    เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 0.21 - - 
    เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น 51.10 10.80 - 
    เงนิสดรบัเงนิกูร้ะยะยาวจากบุคคลอื่น - 15.00 - 
    เงนิสดรบัเงนิกูร้ะยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 10.00 - 
    เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน 558.19 -  
    เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการที ่  
       เกีย่วขอ้งกนั 

 
- 

 
(1.00) 

 
- 

    เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ (1.11) (2.86) (4.25) 
    เงนิสดจ่ายเงนิช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (1.09) - - 
    เงนิสดจ่ายเงนิช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น (26.50) - - 
    เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (5.67) (33.29) (21.71) 
    เงนิสดจ่ายเงนิช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอื่น  (15.00) - - 
    เงนิสดจ่ายเพื่อช าระค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้ (0.45) - - 
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   งบกระแสเงินสดรวม            2563               2562             2561 
    เงนิสดจ่ายเพื่อช าระเจา้หนี้คา่ทรพัยส์นิ (1.64)   
    จ่ายดอกเบีย้จ่าย (11.06) (21.11) (6.49) 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 549.17 (28.86) (22.01) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธ ิ 33.94 (10.92) (13.03) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 3.97 14.89 27.92 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 37.91 3.97 14.89 
    

3. อตัราส่วนทางการเงิน 

 

        2563 2562   2561 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง      
 อตัราส่วนสภาพคล่อง   เท่า            0.62 1.55    3.59 

 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็   เท่า            0.56          1.39  3.27                    

 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด   เทา่  (0.10) 0.04 0.20 

 อตัราหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้   รอบ  4.56 4.67 4.17 

 ระยะเวลาจดัเกบ็หนี้เฉลีย่    วนั  80.28 78.08 87.46 

 อตัราหมุนเวยีนเจา้หนี้การคา้   รอบ  6.98 10.77 10.34 

 ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่   วนั  52.87 33.90 35.30 
 

 อตัราก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้   %  0.02 0.03 0.04 

 อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ   %  (29.95) (10.90) 1.29 

 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  %  (23.36) (10.56) 0.79 
 

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์  %  (15.43) (8.62) 0.63 

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร   %  (62.67) (27.68) 1.62 

 อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม   เท่า  0.34 0.18 0.18 

 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้   เท่า  0.51 0.23 0.22 

 มลูค่าตามบญัชตี่อหุน้  บาท  0.02 0.05 0.06 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน บาท  (0.00807) (0.00446) 0.00028 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

1. ภาพรวมผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

         ตัง้แต่ปี 2553 บรษิทัด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการจดัหาและจ าหน่ายผลติภณัฑเ์หลก็ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาภาวะ

ความผนัผวนของราคาเหลก็และปรมิาณความตอ้งการบรโิภคเหลก็ ตลอดจนการน าเขา้เหลก็จากประเทศจนี ซึง่ท าให้

การแขง่ขนัในอุตสาหกรรมเหลก็มคีวามรุนแรง ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาเหลก็และอตัราผลก าไรของธุรกจิคา้

เหลก็ 

 บริษัทได้ตระหนักถึงการแข่งข้นที่มีความรุนแรงขึ้นจึงจ าเป็นต้องแสวงหาช่องทางการลงทุนเพื่อสร้าง
ผลประโยชน์ใหเ้พิม่ขึน้ โดยขยายการลงทุนในธุรกจิประเภทอื่นๆ ในปี 2557-2562 ไดแ้ก่ ธุรกจิโรงไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิ
ขยะ ธุรกจิสนามกอล์ฟ ธุรกจิน ้ามนัปาล์ม และธุรกิจผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน ประเภทพลงังาน
แสงอาทติย ์        

สรปุผลการด าเนินงาน          
                                                                                                                            หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ  2563 2562 เปล่ียนแปลง % 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  1,319.90 1,482.36 (162.46) (10.96) 

ตน้ทุนขายและบรกิาร  (1,296.97) (1,437.95) 140.98          9.80  

ก าไรขัน้ตน้ 22.93 44.41 (21.48) (48.37) 

รายไดอ้ื่น 1.15 31.07 (29.92) (96.30) 

รายไดเ้งนิปันผล 38.39 - 38.39 100.00 

ก าไรจากการยกหนี้ 58.15 - 58.15 100.00 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (67.51) (54.22) (13.29) (24.51) 

หนี้สงสยัจะสญูและรายการโอนกลบั (0.26) (2.66) 2.40 90.23 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรพัยส์นิ (440.36) (205.50) (234.86) (114.29) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (10.32) (12.06) 1.74 14.43 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้ (397.83) (198.96) (198.87) (99.95) 

(ค่าใชจ้า่ย) รายไดภ้าษเีงนิได ้ 2.46 37.44 (34.98) (93.43) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี (395.37) (161.52) (233.85) (144.78) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น - - - - 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี (395.37) (161.52) (233.85) (144.78) 

ในปี 2563 บรษิทัมผีลการด าเนินงานโดยมกี าไรขัน้ตน้เท่ากบั 22.93 ลา้นบาท โดยในปี 2563 บรษิทัมรีายได้

รวมเท่ากบั 1,319.90 ล้านบาท แบ่งออกเป็นรายได้จากการขายเท่ากบั  1,286.46 ล้านบาท  รายได้จากการบรกิาร

สนามกอลฟ์จ านวน 32.19 ล้านบาท และรายไดจ้ากธุรกจิบรกิารโรงแรมจ านวน 1.25 ลา้นบาท มตีน้ทุนขายและบรกิาร

เท่ากบั 1,296.97 ล้านบาท ซึ่งมีก าไรขัน้ต้นเท่ากับ 22.93 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร เท่ากับ 

67.51 ล้านบาท มขีาดทุนสุทธเิท่ากบั 395.37 ล้านบาท ซึ่งเปรยีบเทยีบกบัผลประกอบการปี 2562 มรีายได้จากการ

ขายและรายไดจ้ากบรกิารสนามกอล์ฟเท่ากบั 1,437.52 ลา้นบาท และ 44.84 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นรายไดร้วม 
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1,482.36 ล้านบาท และมกี าไรขัน้ต้นเท่ากบั 44.41 ลา้นบาท โดยผลขาดทุนสุทธปีิ 2563 เพิม่ขึน้จากปี 2562 จ านวน 

233.85 ล้านบาท หรอืร้อยละ 144.78 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากในปี 2563 มกีารตัง้ด้อยค่าทรพัย์สินของบริษัทย่อย

จ านวน 440.36 ล้านบาท ในขณะที่ผลการด าเนินงานในปี 2563 บรษิัทมผีลขาดทุนสุทธทิี่เกิดจากผลการด าเนินงาน 

โดยเป็นการรบัรู้ส่วนขาดทุนส าหรบังวด 9 เดอืนของบรษิัท เอชเอ็นซ ีเพาเวอร์ จ ากดั จ านวน 0.10 ล้านบาท   รบัรู้

จากผลขาดทุนจากบรษิัท เดอะ มาเจสติค ครกี คนัทรคีลบั จ ากดั จ านวน 6.90 ล้านบาท รบัรู้ผลขาดทุนจากบรษิัท     

อรยิา เอสเตท จ ากดั จ านวน 1.46 ลา้นบาท รบัรูผ้ลขาดทุนจากบรษิทั เดอะ มาสเตอร ์เรยีสเอสเตท จ ากดั จ านวน 0.1 

ลา้นบาท 

2. ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขายและบริการ 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารแยกตามกลุ่มธุรกจิ 

กลุ่มธรุกิจ 
ล้านบาท 

2563 2562 2561 

1. ธรุกจิสนามกอลฟ์     32.19    44.84   48.98 

2. ธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ 1,286.46 1,437.52     984.79 

3. ธรุกจิโรงแรม      1.25          - - 

รวม 1,319.90 1,482.36      1,033.77 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

ในปี 2563 บรษิัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,319.90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 แล้วลดลง 
162.46  ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 10.96 ประกอบดว้ย 

รายไดจ้ากการบรกิารสนามกอลฟ์ 

รายได้จากการบริการสนามกอล์ฟ  ในปี 2563 มียอด 32.19 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 12.65       

ล้านบาท หรือร้อยละ 28.21 เนื่ องจากปี 2563  เกิดผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 (COVID-19) นักกอล์ฟ

ชาวต่างชาตไิม่สามารถเขา้มาใชบ้รกิารได ้มผีลท าใหร้ายไดล้ดลง รายไดด้งักล่าวประกอบดว้ย รายไดจ้ากสนามกอล์ฟ 

จะแปรผนัตามฤดูกาล จะมนีักกอล์ฟเขา้มาใชบ้รหิารมากในช่วงเดอืนพฤศจกิายน - กุมภาพนัธ์ ของแต่ละปี  รายได้

จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รายไดค้่าเช่า รายไดค้่าสมาชกิ เป็นตน้ 

ในปี 2562 และ 2561 บรษิทัรบัรู้รายได้จากธุรกจิบรกิารสนามกอล์ฟ คดิเป็นรายได้รวม 44.84 ลา้นบาท และ 

48.98 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 4.14 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 8.45 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทย

ถูกกระทบดว้ยค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่าอย่างต่อเนื่องเมื่อเทยีบกบัปี 2561 ท าใหน้ักกอลฟ์มาใชบ้รกิารน้อยลง และค่าใชจ้่าย

ต่อครัง้ลดลง  

ปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้อื่นๆ ได้แก่ ภยัธรรมชาต ิการเมอืงภายในประเทศ หรอืเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ ที่

อาจจะเกดิขึน้ เช่น โรคระบาดโควดิ 19 เหตุระเบดิในหวัหนิ ปัจจยัเหล่านี้มผีลกระทบต่อจ านวนนักท่องเที่ยวทัง้ชาว

ไทยและต่างชาตทิีจ่ะมาท่องเทีย่วหรอืพ านักในระยะยาว 

การบรหิารงานของธุรกจิบรกิารสนามกอล์ฟ มแีผนการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วง low season อยู่อย่าง

สม ่าเสมอ เช่น การลดราคากรนีฟี การจดัแพคเกจตีกอล์ฟ+ห้องพกั หรอืออกรอบ+อาหาร/เครื่องดื่ม เพื่อกระตุ้นให้
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นักกอล์ฟเข้ามาใช้บรกิาร แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 นักกอล์ฟต่างชาติลดลง ดงันัน้ มีการปรบัแผนการ

ตลาดเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายคนไทยใหม้ากขึน้ ซึง่นอกจากจะจดัโปรโมชัน่เพื่อส่งเสรมิการขายแลว้ ยงัไดม้กีารเขา้ร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ กบัสนามกอล์ฟอื่น ๆ ในหวัหิน ชะอ า รวมถึงการท่องเที่ยว องค์กรท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางในการ

ชกัชวนนักท่องเทีย่วและนักกอลฟ์ชาวไทยใหม้าใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ 

รายไดจ้ากธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ 

ในปี  2563 และ 2562 บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้ามนัปาล์ม  คดิเป็นรายไดร้วม 1,286.46 

ล้านบาท และ 1,437.52 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลงจากปี 2562 จ านวน 151.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.51  

เน่ืองจากปี 2563 เป็นการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายส าหรบัรอบระยะเวลา 9 เดอืน จงึท าใหล้ดลง 

 รายไดจ้ากธุรกจิโรงแรม 

   ในเดือนพฤศจกิายน 2563 บรษิัทได้เข้าลงทุนในบรษิัทย่อยซึ่งด าเนินธุรกิจให้บรกิารโรงแรม ส่งผลให้ในปี 

2563 บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากธุรกจิโรงแรม คดิเป็นรายไดร้วม  1.25 ลา้นบาท 

ก าไรขัน้ตน้ 

ในปี 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรขัน้ตน้จ านวน 22.93 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 ซึง่มผีลก าไรขัน้ต้น

จ านวน 44.41 ลา้นบาท ลดลง 21.48 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 48..37 ซึง่มสีาเหตุส าคญัมาจากการรบัรูผ้ลก าไรขัน้ตน้จาก

ธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ทีเ่ริม่รบัรูร้ายไดต้ัง้แต่เดอืนมถิุนายน 2560 เป็นต้นมา เป็นผลมาจากการรบัรูก้ าไร

ขัน้ตน้ 9 เดอืน เป็นผลใหก้ าไรขัน้ตน้ของธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 

รายไดอ้ื่น 

ในปี 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดอ้ื่นจ านวน 1.15 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 แลว้ ลดลง 29.92 ลา้น

บาท หรอืรอ้ยละ 96.30 โดยเป็นผลมาจากรายไดจ้ากดอกเบีย้รบัทีล่ดลง 

ค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

ในปี 2563 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จ านวน 67.51 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 13.29 ล้านบาท 

หรอืรอ้ยละ 24.51  

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 

ในปี 2563 บรษิทัมขีาดทุนสุทธ ิจ านวน 395.37 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 233.85 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 144.78 

โดยมสีาเหตุหลกัมาจากในปี 2563 มกีารตัง้ดอ้ยค่าทรพัย์สนิของบรษิทัย่อยจ านวน 440.36 ล้านบาท เป็นผลใหอ้ตัรา

ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ลดลงรอ้ยละ 23.36 
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3. วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน  
ฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งันี้ 

                                                                                                  (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 เปลีย่นแปลง % 
      สนิทรพัย ์     
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 482.53 400.16 82.37 20.58 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 2,080.38 1,474.42 605.96 41.10 
     รวมสนิทรพัย ์ 2,562.91 1,874.58 688.33 36.72 
    หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้     
   หนี้สนิ     
หนี้สนิหมุนเวยีน 773.24 258.00 515.24 199.71 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 96.79 86.51 10.28 11.88 
   รวมหนี้สนิ 870.03 344.51 525.52 152.54 
     ส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,692.88 1,530.07 162.81 10.64 
รวมหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,562.91 1,874.58 688.33 36.72 

ความสามารถในการบริหารทรพัยสิ์น 

การวิเคราะหสิ์นทรพัย ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม  2,562.91 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

แลว้ ลดลง 688.33 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ  36.72 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

• สนิทรพัยห์มุนเวยีน เพิม่ขึน้ 83.37 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ  20.58 มสีาเหตุทีส่ าคญั ดงันี้ คอื 

1. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิม่ขึน้ 33.94 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 854.29 เนื่องจากไดร้บัเงนิปัน

ผลจากบรษิทั อเีทอรน์ิตี ้พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  

2. ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ 38.19 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 14.12 ประกอบดว้ย 

ลูกหนี้การคา้ แยกตามอายุหนี้ไดด้งันี้ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
อยู่ในก าหนดช าระ  243,052,098.91    158,578,495.82   -  - 
เกนิก าหนดช าระ   1 - 30 วนั  45,244,540.90    27,122,584.28   -  - 
เกนิก าหนดช าระ 31 - 60 วนั  3,796,968.50    58,049,253.04   -  - 
เกนิก าหนดช าระ 61 - 90 วนั  3,364.49   5,001,370.00   -  - 
เกนิก าหนดช าระ 90 วนัขึน้ไป  12,223,007.79    12,223,327.34   12,101,208.59  12,101,208.59 
             รวม  304,319,980.59   260,975,030.48  12,101,208.59  12,101,208.59 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (12,396,995.99)  (12,220,647.59)  (12,101,208.59)  (12,101,208.59) 
             สุทธ ิ  291,922,984.60   248,754,382.89  -  - 
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ลูกหนี้อื่น ประกอบดว้ย 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ณ วนัที ่     ณ วนัที ่     ณ วนัที ่    ณ วนัที ่ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ลูกหนี้กรมสรรพากร  22,445,132.16   21,228,950.79  22,433,580.70  21,217,399.33 
ดอกเบีย้คา้งรบั  66,332.67   10,640,552.50   11,827,816.85   5,327,537.31 
อื่น ๆ  8,196,413.35   6,106,049.95   5,650,434.91   5,541,294.53 
             รวม  30,707,878.18   37,975,553.24   39,911,832.46   32,086,231.17 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (14,012,339.91)  (16,303,254.71)  (16,624,663.25)  (13,922,663.18) 
             สุทธ ิ  16,695,538.27   21,672,298.53   23,287,169.21   18,163,567.99 

 

       ธุรกจิสนามกอลฟ์ การใหเ้ครดติเทอม เฉพาะกลุ่มเอเย่นกอลฟ์ หรอืกลุ่มโรงแรมทีส่่งนักกอล์ฟมาเท่านัน้   

ซึ่งบรษิทัไดม้กีารพจิารณาการใหเ้ครดติเทอมแต่ละรายโดยดูจากประวตักิารช าระเงนิในอดตี   ความน่าเชื่อถอืของ

กจิการ เป็นตน้ ลูกคา้ทีไ่ดร้บัเครดติเทอม จ่ายตรงเวลา เครดติเทอมโดยประมาณ 30-45 วนั 

ธรุกจิผลติและจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ การใหเ้ครดติเทอม ซึง่บรษิทัไดม้กีารพจิารณาการใหเ้ครดติเทอมแต่

ละรายโดยดจูากประวตักิารช าระเงนิในอดตี ความน่าเชื่อถอืของกจิการ  เป็นตน้ เครดติเทอมโดยประมาณ 45-60 วนั 

3. สนิทรพัย์ที่เกดิจากสญัญาหมุนเวยีน ลดลง 11.98 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 14.35 ประกอบด้วย เงนิจ่าย

ล่วงหน้าค่าสนิคา้ ลดลง 12.21 ลา้นบาท และค่าเผื่อการลดมลูค่า เพิม่ขึน้ 0.23 ลา้นบาท 

4. เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บุคคลอื่น เพิม่ขึน้ 12.68 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 100.00  เนื่องจากบรษิัทย่อยให้

กูย้มืแก่บุคคลอื่น 

5. สนิคา้คงเหลอื  เพิม่ขึน้ 5.73  ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13.57  

• สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 605.96  ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 41.10 มสีาเหตุทีส่ าคญั ดงันี้   

6. อสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้น 553.47 ล้านบาท  หรอืร้อยละ 6,883.80 เนื่องจากลงทุนใน

บรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ (พจิารณาขอ้มลูเพิม่เตมิทีห่มายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 15) 

7. สนิทรพัย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนทีไ่ม่ใช่เงนิสดทีเ่ป็นหลกัประกนั เพิม่ขึน้ 147.97 ล้านบาท  หรอืรอ้ย

ละ 100.00 เนื่องจากบรษิัทได้น าหุ้นสามญัของเงนิลงทุนระยะยาวอื่นไปเป็นหลกัประกันในการรบัเงินมดัจ าค่าหุ้น 

(พจิารณาขอ้มลูเพิม่เตมิทีห่มายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 13) 

การวิเคราะห์หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 

หน้ีสิน 

• หนี้สนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 515.24 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 199.71 สาเหตุทีส่ าคญั ดงันี้ 

8. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น เพิ่มขึ้น 99.44 ล้านบาท เป็นเงนิมดัจ าค่าขายหุ้นของบรษิัท    

อเีทอรน์ิตี ้พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 150 ลา้นบาท  

9. เจา้หนี้ค่าหุน้สามญั เพิม่ขึน้ 388.11 ลา้นบาท เป็นเจา้หนี้ค่าหุน้จากการเขา้ซื้อหุน้ของบรษิทัย่อย 

• หนี้สนิไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 10.28 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.88  
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จ านวน 162.82 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10.64  

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินลงทุน 
วิเคราะห์งบกระแสเงินสด 

กระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อย แสดงไดด้งันี้  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายละเอียด   2563  2562 2561 
กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน (53.17) 8.89 35.11 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (462.06) 9.05 (26.12) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 549.17 (28.86) (22.01) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) สุทธิ 33.94 (10.92) (13.03) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 3.97 14.89 27.92 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 37.91 3.97 14.89 

ในปี 2563 บรษิทั และบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอื 37.91 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 
2562 จ านวน 33.94 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดของกระแสเงนิสด ดงันี้ 

•   กระแสเงนิสดสุทธทิี่ได้มาจากการด าเนินงานลดลงจ านวน 62.06 ล้านบาท ซึ่งมสีาเหตุหลกัมาจาก สนิค้า
คงเหลอืลดลง 30.10 ลา้นบาท และเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่นลดลง 32.60 ลา้นบาท 

• กระแสเงนิสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลงจ านวน 471.11 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 บรษิัทมเีงนิสด
จ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย จ านวน 649.88 ลา้นบาท 

•   กระแสเงนิสดที่ใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงนิเพิม่ขึน้ จ านวน 578.03 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2563 บรษิทัฯ     
มเีงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน จ านวน 558.19 ลา้นบาท 

วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.62 1.55 3.59 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม เทา่ 0.34 0.18 0.18 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.51 0.23 0.22 

อตัราก าไร(ขาดทุน) ขัน้ตน้ % 0.02 0.03 0.04 

อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ % (29.95) (10.90) 1.29 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  % (23.36) (10.56) 0.79 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ บาท/หุน้ (0.00807) (0.00446) 0.00028 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมอีตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัเปลีย่นแปลงไปเมื่อเทยีบกบัปี 2562 ดงันี ้

• อตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 0.62 เท่า ลดลงจากปีก่อนอย่างมาก เนื่องจากบรษิัทมหีนี้สนิหมุนเวยีน

เพิม่ขึ้นจ านวนมาก เน่ืองจากการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ 99 ล้านบาท เป็นเงนิ
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มดัจ าค่าขายหุ้นของบรษิัท อเีทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 150 ลา้นบาท และเจา้หนี้ค่า

หุน้สามญั เพิม่ขึน้ 388.11 ลา้นบาท เป็นเจา้หนี้จากการเขา้ซื้อหุน้ของบรษิทัย่อย 

• อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม เทา่กบั 0.34 เท่า มอีตัราส่วนสงูกว่าก่อนจ านวน 0.16 เท่า เน่ืองจากม ี   

เจา้หนี้ค่าหุน้สามญัเพิม่ขึน้ 388.11 ลา้นบาท 

• อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.51 มอีตัราสงูว่าปีก่อน 0.28 เท่า  เน่ืองจากมเีจา้หนี้ค่าหุน้

สามญัเพิม่ขึน้ 388.11 ลา้นบาท 

• ขาดทุนต่อหุน้ เท่ากบั 0.00807 บาท ลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เน่ืองจากผลขาดทุนสุทธปิระจ าปี 

2563 เพิม่ขึน้ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
การไม่แสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดรั้บการว่าจา้งให้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ   
ผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัฯ ได ้
เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการไม่แสดงความเห็นมีนยัส าคญั ขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน 
 
เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 

1. ขา้พเจา้พบว่าการท าธุรกรรมการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทัฯ ท่ีไดมี้การพิจารณาความ
คุม้ค่าและตดัสินใจในการลงทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยข์องบริษทัย่อยท่ีไดมี้ขอ้สังเกตเก่ียวกบั
ขอ้จ ากดัของท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละการไดม้าซ่ึงราคาประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยจ์ากการใชร้าคา
ขายเทียบเคียงส่วนหน่ึงมาจากราคาขายสินทรัพยข์องกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัย่อยท่ีมีราคาขายสูง
มากกว่าราคาขายเทียบเคียงรายอ่ืนตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ (ตามท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3.5 และ 15) และการเขา้ท าสัญญาเช่าระยะยาวเพ่ิมเติมของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง
ภายหลงัการเขา้ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทัฯ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามเง่ือนไขของ
สัญญาซ้ือขายหุน้ท่ีมีขอ้ก าหนดใหผู้ข้ายหุน้ด าเนินการน าผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมท่ีมีการบริหารภายใตช่ื้อ
ทางการคา้ท่ีไดรั้บการยอมรับ (Chained-brand Hotel) เขา้มาบริหารกิจการโรงแรมของบริษทัย่อยนั้น ท า
ใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งมีการจ่ายช าระเงินเพ่ิมเติมภายหลงัการเขา้ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ตามท่ี
ระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.5 และ 40) โดยบริษทัฯ ไดมี้การจ่ายช าระเจา้หน้ีค่าหุน้จากการ
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย จ านวนเงินรวม 388.11 ลา้นบาท และบริษทัย่อยไดมี้การจ่ายช าระค่าเช่าระยะยาว
งวดแรกบางส่วนของบริษทัย่อย จ านวนเงินรวม 28.95 ลา้นบาท ให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นคู่สัญญาของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อย ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีอาจแสดงถึงรายการท่ีไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจ 
ดงันั้น เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 ขา้พเจา้จึงไดร้ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพื่อให้
ทราบและให้คณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมตามความในบทบญัญติัของกฎหมาย
มาตรา 89/25 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์หลงัจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ไดด้ าเนินการตรวจสอบและรายงานผลของการตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2564 ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่
สามารถสรุปไดว้่าอาจมีรายการปรับปรุงใด ๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการท าธุรกรรมในการซ้ือเงินลงทุนใน
บริษทัย่อยทั้ง 2 แห่ง และการท าสัญญาเช่าระยะยาวของบริษทัย่อย รวมทั้งการจ่ายช าระเจา้หน้ีค่าหุน้และ
การจ่ายค่าเช่าล่วงหน้างวดแรกบางส่วนท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เน่ืองจากข้ึนอยูก่บัผลการพิจารณาของส านกังาน ก.ล.ต. ว่าจะตอ้งด าเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมอีกหรือไม่
และข้ึนอยู่กบัผลการตรวจสอบท่ีอาจมีข้ึนเพ่ือพิจารณาว่าการท าธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการท่ีเป็นไป
ตามปกติธุรกิจหรือไม่ 

 
2. ขา้พเจา้ไม่สามารถตรวจสอบใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

2.1 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 โดยไม่ไดน้ างบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของบริษทั เอชเอน็ซี เพาเวอร์ จ ากดั 

และบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เน่ืองจาก กรรมการของบริษทัยอ่ยไม่ส่งมอบงบการเงินของ

บริษทัย่อยให้กบับริษทัฯ และไม่อนุญาตให้ส่งเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ เขา้ไปรวบรวมขอ้มูลทางบญัชีและ

การเงินจากสมุดบญัชี บญัชีท าการเอกสารประกอบรายการบญัชี รวมถึงเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อจดัท า

งบการเงินของบริษทัย่อยดงักล่าว งบการเงินรวมจึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อย่างไรก็

ตาม งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดร้วมสินทรัพย ์และหน้ีสินของบริษทั เอชเอ็นซี 

เพาเวอร์ จ ากดั และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยมีสินทรัพยร์วม จ านวนเงิน 534.12 ลา้นบาท 

และหน้ีสินรวม จ านวนเงิน 149.11 ลา้นบาท และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมไดร้วมรายไดร้วมส าหรับ

งวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวนเงิน 1,286.62 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบโดยผู ้

ตรวจสอบบญัชีรับอนุญาต ปัจจุบนัสินทรัพยร์วมอาจมีมูลค่าลดลงและหน้ีสินรวมอาจมีมูลค่าสูงข้ึน 

รวมทั้งรายได้รวมอาจมีมูลค่าท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนั้นขา้พเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่าอาจมีรายการ

ปรับปรุงใดๆ ท่ีจ าเป็นต้องปรับปรุงงบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หรือไม่ 

เพียงใด 

2.2 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 และ 36.3 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทั เอชเอน็ซี เพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จ านวนเงิน 260.00 ลา้นบาท เงิน

ให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย จ านวนเงิน 77.20 ลา้นบาท และดอกเบ้ียคา้งรับ จ านวนเงิน 9.13 ลา้นบาท และตาม

งบการเงินรวม กลุ่มบริษทัฯ มีค่าความนิยมจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย จ านวนเงิน 128.03 ลา้นบาท ซ่ึง

บริษทัฯ ตอ้งมีการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

ดอกเบ้ียคา้งรับ และค่าความนิยม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีท่ีอาจท าใหมี้ผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า/ผลขาดทุนดา้นเครดิต อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่สามารถประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

ของเงินลงทุนในบริษทัย่อย เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย ดอกเบ้ียคา้งรับ และค่าความนิยมน้ีได ้เน่ืองจาก 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ถึงขอ้มูลทางการเงินของบริษทัดงักล่าวท่ีผูบ้ริหารใช้เป็น
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ขอ้มูลในการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน้ี์ได ้ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้่า

อาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ท่ีจ าเป็นต่อบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย ดอกเบ้ียคา้ง

รับ และค่าความนิยม ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 หรือไม่ เพียงใด 

2.3 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 และ 15  ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ มี

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินส่วนหน่ึงราคาทุนจ านวนเงิน 838.18 ลา้นบาท และมีมูลค่าตาม

บญัชีจ านวนเงิน 553.51 ลา้นบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่ง

หน่ึง มีราคาทุนจ านวนเงิน 838.11 ลา้นบาท และมีมูลค่าตามบญัชีจ านวนเงิน 553.51 ลา้นบาท ซ่ึงผูบ้ริหาร

ไดมี้การพิจารณาผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 284.67 ล้านบาท และจ านวนเงิน 284.60 ล้านบาท ตามล าดับ โดย

พิจารณาจากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนสุทธิของท่ีดินดงักล่าวจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมโดยผูป้ระเมิน

ราคาอิสระ (ปรับปรุงใหม่โดยผูบ้ริหาร) อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบต่อมูลค่า

ยุติธรรมท่ีเกิดจากขอ้จ ากดัของท่ีดินซ่ึงมีท่ีตั้งอยูภ่ายใตก้ารหวงหา้มท่ีดินตาม พ.ร.ฎ. ก าหนดเขตหวงหา้ม

ท่ีดิน พ.ศ. 2492 และอยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวง ฉบับ 1018 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน

พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซ่ึงผูป้ระเมินราคาอิสระได้ให้ขอ้สังเกตเก่ียวกบัขอ้จ ากดั

ดงักล่าวเก่ียวกบัการใชมู้ลค่ายุติธรรมของท่ีดินจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของผูป้ระเมินราคา ดงันั้น 

ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้่าอาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ท่ีจ าเป็นต่อบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

และเงินลงทุนในบริษทัย่อย ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 หรือไม่ เพียงใด 

2.4 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ส่วนหน่ึง จ านวนเงิน 190.00 ลา้นบาท 

เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งมีการวดัมูลค่ายุติธรรมและประเมินผล

ขาดทุนดา้นเครดิตเพ่ือใชใ้นการบนัทึกมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่สามารถประเมินมูลค่ายุติธรรมและผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนน้ีได ้เน่ืองจาก ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่ไดรั้บ

อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัทดังกล่าวท่ีผูบ้ริหารใช้เป็นข้อมูลในการประเมินมูลค่า

ยติุธรรมและผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนน้ีได ้ดงันั้น 

ขา้พเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ท่ีจ าเป็นต่อบญัชีสินทรัพยท์างการเงินไม่

หมุนเวียนอ่ืน ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

หรือไม่ เพียงใด 
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เร่ืองอ่ืน 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษทั 

แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านักงานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงแสดง
ความเห็นอย่างมีเง่ือนไขเก่ียวกับการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนระยะยาว ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน ตามรายงานลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความ
เหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง  เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัฯ หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัฯ 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจาก

การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี อย่างไรก็ตามเน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการ
ไม่แสดงความเห็น ขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวได ้

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัฯ ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 

 

 
(ชลทิชา เลิศวิไล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12258 
 
บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์  

สินทรัพยห์มุนเวียน
       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 37,914,682.73            3,973,078.23              11,258,011.45            1,286,711.22              

       ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 9 308,618,522.87          270,426,681.42          23,287,169.21            18,163,567.99            

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 10 71,527,130.41            83,506,944.77            -                             -                             

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 36.3 -                             -                             83,197,897.04            52,097,897.04            

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน 11 12,675,790.28            -                             -                             -                             

       สินคา้คงเหลือ 12 47,956,101.88            42,224,225.68            -                             -                             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 3,838,894.30              24,990.67                   3,838,894.28              24,988.98                   

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 482,531,122.47          400,155,920.77          121,581,971.98          71,573,165.23            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 746,694.54                 641,904.99                 -                             -                             

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13 600,967,180.00          -                             600,967,180.00          -                             

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 -                             748,935,000.00          -                             748,935,000.00          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                             -                             1,089,629,660.00       491,120,000.00          

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 561,510,852.00          8,040,192.83              -                             -                             

       ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16 630,903,203.37          583,611,124.60          2,525.55                     62,685.98                   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 17 3,460,506.36              -                             142,552.73                 -                             

คา่ความนิยม 14 128,033,927.32          128,033,927.32          -                             -                             

สินทรัพยท่ี์ไม่ใชด้  าเนินงาน 18 -                             -                             -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,784.88                     16,900.41                   1,784.88                     16,900.41                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 4,663,607.74              3,424,836.92              -                             -                             

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 13 147,967,820.00          -                             147,967,820.00          -                             

       สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,127,512.73              1,716,246.88              219,660.00                 219,660.00                 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,080,383,088.94       1,474,420,133.95       1,838,931,183.16       1,240,354,246.39       
รวมสินทรัพย์ 2,562,914,211.41       1,874,576,054.72       1,960,513,155.14       1,311,927,411.62       

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

หน้ีสินผิดนดัช าระ 21 -                                61,469,979.62              -                                -                             

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 22 16,098,006.08              7,989,175.16                -                                -                             

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 23 237,076,957.36             137,640,405.20             152,010,287.46             2,594,280.67              

เจา้หน้ีคา่หุ้นสามญั 3.5.3 388,110,000.00             -                                388,110,000.00             -                             

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 3,090,771.79                5,294,491.47                -                                -                             

ส่วนของหน้ีสินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 62,608,635.64              -                                -                                -                             

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 27 1,663,461.79                591,079.52                   202,892.76                   -                             

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 24 49,551,232.87              31,420,000.00              -                                -                             

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36.3 2,390,102.96                2,390,102.96                -                                -                             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 12,647,625.25              11,199,419.77              -                                -                             

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 773,236,793.74             257,994,653.70             540,323,180.22             2,594,280.67              

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 31,953,177.81              -                                -                                -                             

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืน 26 -                                15,194,178.08              -                                -                             

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36.3 -                                8,000,000.00                -                                -                             

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 27 2,794,684.20                684,224.69                   -                                -                             

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน 13,576,167.92              684,224.69                   -                                -                             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 41,734,263.45              684,224.69                   -                                -                             

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 28 6,733,314.87                684,224.69                   3,273,484.18                2,656,764.78              

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 96,791,608.25              684,224.69                   3,273,484.18                2,656,764.78              

รวมหน้ีสิน 870,028,401.99             684,224.69                   543,596,664.40             5,251,045.45              

ส่วนของผูถื้อหุ้น

    ทุนเรือนหุ้น 29

        ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 85,819,591,869 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท 85,819,591,869.00        -                                85,819,591,869.00        -                             

หุ้นสามญั 99,555,048,070 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท -                                99,555,048,070.00        -                                99,555,048,070.00     

         ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 85,669,331,289 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท 85,669,331,289.00        -                                85,669,331,289.00        -                             

หุ้นสามญั 29,850,292,824 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท -                                29,850,292,824.00        -                                29,850,292,824.00     

ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลคา่หุ้น (83,309,178,751.37) (28,048,330,671.02) (83,309,178,751.37) (28,048,330,671.02)

     ก าไร(ขาดทุน)สะสม (826,440,086.47) (430,400,463.84) (943,236,046.89) (495,285,786.81)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,533,712,451.16          1,371,561,689.14          1,416,916,490.74          1,306,676,366.17       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 14 159,173,358.26             158,507,222.50             -                                -                             

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,692,885,809.42          1,530,068,911.64          1,416,916,490.74          1,306,676,366.17       
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,562,914,211.41          1,874,576,054.72          1,960,513,155.14          1,311,927,411.62       

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บาท บาท บาท บาท
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,319,897,543.20        1,482,358,729.83        -                              -                               
ตน้ทุนขายและบริการ (1,296,970,582.36) (1,437,948,629.99) 0.00 0.00
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 22,926,960.84 44,410,099.84 0.00 0.00

รายไดอ่ื้น 1,145,817.23 31,071,180.72 6,744,706.88 27,812,979.83
รายไดเ้งินปันผล 38,387,500.00 0.00 38,387,500.00 0.00
ก าไรจากการยกหน้ี 58,146,129.77 0.00 1,796,792.41 0.00
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (3,243,589.14) (967,171.01) 0.00 0.00
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (64,258,307.86) (53,250,404.86) (30,314,636.79) (27,040,691.95)
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/หน้ีสงสัยจะสูญ (264,913.13) (2,658,963.76) (24,552,000.07) (29,462,000.00)
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ (440,358,714.66) (205,501,643.12) (439,600,340.00) (48,880,000.00)
ก าไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมด าเนินงาน (387,519,116.95) (186,896,902.19) (447,537,977.57) (77,569,712.12)

ตน้ทุนทางการเงิน (10,317,727.05) (12,063,972.88) (412,282.51) 0.00
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (397,836,844.00) (198,960,875.07) (447,950,260.08) (77,569,712.12)

(คา่ใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 31.1 2,463,357.13 37,445,368.81 0.00 0.00
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (395,373,486.87) (161,515,506.26) (447,950,260.08) (77,569,712.12)

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่ใหม่ของ
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้- สุทธิจากภาษี 31.2 0.00 (4,522.41) 0.00 0.00

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 0.00 (4,522.41) 0.00 0.00

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (395,373,486.87) (161,520,028.67) (447,950,260.08) (77,569,712.12)

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (396,039,622.63) (133,085,109.53)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 666,135.76 (28,430,396.73)

(395,373,486.87) (161,515,506.26)

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (396,039,622.63) (133,088,727.46)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 666,135.76 (28,431,301.21)

(395,373,486.87) (161,520,028.67)

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 33 (0.008)                         (0.004)                         (0.009)                         (0.003)                          

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ (ต ำ่กว่ำ) ก ำไร(ขำดทุน) รวม อ ำนำจควบคุม รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น สะสม ส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุ บริษัทใหญ่

บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 29,850,292,824.00 (28,048,330,671.02) (297,311,736.38) 1,504,650,416.60 186,938,523.71 1,691,588,940.31

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี 0.00 0.00 (133,085,109.53) (133,085,109.53) (28,430,396.73) (161,515,506.26)

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี 0.00 0.00 (3,617.93) (3,617.93) (904.48) (4,522.41)

รวมก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 0.00 0.00 (133,088,727.46) (133,088,727.46) (28,431,301.21) (161,520,028.67)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 29,850,292,824.00 (28,048,330,671.02) (430,400,463.84) 1,371,561,689.14 158,507,222.50 1,530,068,911.64

รำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของ

เงินทุนทีไ่ด้รับและกำรจัดสรรส่วนทุน

กำรเพ่ิมทุนหุ้นสำมญั 29 55,819,038,465.00 (55,260,848,080.35) 0.00 558,190,384.65 0.00 558,190,384.65

รวมเงินทีไ่ด้รับและกำรจัดสรรส่วนทุน 55,819,038,465.00 (55,260,848,080.35) 0.00 558,190,384.65 0.00 558,190,384.65

รวมรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของ 55,819,038,465.00 (55,260,848,080.35) 0.00 558,190,384.65 0.00 558,190,384.65

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี 0.00 0.00 (396,039,622.63) (396,039,622.63) 666,135.76 (395,373,486.87)

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 0.00 0.00 (396,039,622.63) (396,039,622.63) 666,135.76 (395,373,486.87)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 85,669,331,289.00 (83,309,178,751.37) (826,440,086.47) 1,533,712,451.16 159,173,358.26 1,692,885,809.42

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงนิรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563
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ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ (ต ำ่กว่ำ) ก ำไร(ขำดทุน) รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น สะสม ผู้ถือหุ้น

บำท บำท บำท บำท
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 29,850,292,824.00                           (28,048,330,671.02)                          (417,716,074.69)                              1,384,246,078.29                             

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี -                                                   -                                                   (77,569,712.12)                                (77,569,712.12)                                
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                                                   -                                                   -                                                   -                                                   
รวมก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                                                   -                                                   (77,569,712.12)                                (77,569,712.12)                                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 29,850,292,824.00                           (28,048,330,671.02)                          (495,285,786.81)                              1,306,676,366.17                             

รำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของ

เงินทุนทีไ่ด้รับและกำรจัดสรรส่วนทุน

กำรเพ่ิมทุนหุ้นสำมญั 29 55,819,038,465.00                           (55,260,848,080.35)                          -                                                   558,190,384.65                                
รวมเงินทีไ่ด้รับและกำรจัดสรรส่วนทุน 55,819,038,465.00                           (55,260,848,080.35)                          -                                                   558,190,384.65                                

รวมรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของ 55,819,038,465.00                           (55,260,848,080.35)                          -                                                   558,190,384.65                                

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี -                                                   -                                                   (447,950,260.08)                              (447,950,260.08)                              
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                                                   -                                                   -                                                   -                                                   
รวมก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                                                   -                                                   (447,950,260.08)                              (447,950,260.08)                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 85,669,331,289.00                           (83,309,178,751.37)                          (943,236,046.89)                              1,416,916,490.74                             

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี (395,373,486.87)          (161,515,506.26)          (447,950,260.08)          (77,569,712.12)            
ปรับรำยกำรกระทบก ำไร(ขำดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่ำย)

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (2,463,357.13)              (37,445,368.81)            -                              -                              
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/หน้ีสงสัยจะสูญ 264,913.13                  2,658,963.76               24,552,000.07             29,462,000.00             
ขำดทุนจำกกำรลดมูลคำ่-เงินจ่ำยล่วงหนำ้คำ่สินคำ้ (233,775.64)                 272,445.23                  -                              -                              
คำ่เส่ือมรำคำ-อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 39,000.83                    138,768.79                  -                              -                              
คำ่เส่ือมรำคำ-สินทรัพยถ์ำวร 36,337,300.27             16,466,683.25             60,160.43                    535,170.96                  
คำ่เส่ือมรำคำ-สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 1,305,707.36               -                              570,210.92                  -                              
คำ่ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 15,115.53                    15,074.26                    15,115.53                    15,074.26                    
ก ำไรจำกสัญญำประนีประนอมยอมควำมในหน้ีสินผิดนดัช ำระ -                              (2,178,482.65)              -                              -                              
ก ำไรจำกกำรยกหน้ี (58,146,129.77)            -                              (1,796,787.00)              -                              
ก ำไรจำกกำรตดัจ ำหน่ำยหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (333,314.79)                 -                              -                              -                              
ก ำไรจำกกำรตดัจ ำหน่ำยเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -                              (1,632,623.70)              -                              (1,632,623.70)              
ก ำไรจำกกำรตดัจ ำหน่ำยเงินกูย้มืระยะสั้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              (3,700,000.00)              -                              (300,000.00)                 
ผลขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 672.53                         208,211.69                  -                              -                              
ผลขำดทุนจำกกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 305,105.86                  -                              31,077.47                    -                              
ผลขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 454,372.95                  70.00                           -                              -                              
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สินทรัพย์ 440,358,714.66           205,501,643.12           439,600,340.00           48,880,000.00             
คำ่ใชจ่้ำยผลประโยชน์ของพนกังำน 901,864.03                  1,340,247.07               616,719.40                  595,806.51                  
เงินปันผลรับ (38,387,500.00)            -                              (38,387,500.00)            -                              
ดอกเบ้ียรับ (149,207.38)                 (20,493,695.20)            (6,514,706.88)              (25,146,598.52)            
ดอกเบ้ียจ่ำย 10,209,862.44             22,178,956.50             389,480.87                  -                              
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 107,864.61                  -                              22,801.64                    -                              

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกิจกรรมด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน (4,786,277.38)              21,815,387.05             (28,791,347.63)            (25,160,882.61)            

สินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (44,973,752.19)            (66,826,193.26)            (1,325,321.75)              (1,048,708.67)              
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวียน 12,213,590.00             (14,641,212.23)            -                              -                              
สินคำ้คงเหลือ (5,731,876.20)              24,370,223.43             -                              -                              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (211,936.69)                 389,830.00                  -                              -                              
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั (4,789.55)                     (12,482.48)                   -                              -                              

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (4,369,343.92)              28,229,296.22             1,212,793.79               (250,663.46)                 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ (2,156,147.07)              (799,003.41)                 -                              -                              

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำร(ใชไ้ปใน)กำรด ำเนินงำน (50,020,533.00)            (7,474,154.68)              (28,903,875.59)            (26,460,254.74)            
รับดอกเบ้ีย 756,185.06                  16,615,850.88             14,427.34                    14,824,351.83             
จ่ำยดอกเบ้ีย -                              -                              (389,480.87)                 -                              
จ่ำยภำษีเงินได้ (3,904,292.98)              (245,333.80)                 (3,813,905.30)              (24,988.98)                   

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (53,168,640.92)            8,896,362.40               (33,092,834.42)            (11,660,891.89)            

งบกระแสเงนิสด

บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ำยในเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                              -                              (52,950,000.00)            (5,000,000.00)              
เงินสดรับล่วงหนำ้คำ่เงินลงทุน 150,000,000.00           -                              150,000,000.00           -                              
เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (649,883,172.91)          -                              (650,000,000.00)          -                              
เงินสดจ่ำยซ้ือในสินทรัพยถ์ำวร (566,978.79)                 (1,844,106.85)              -                              -                              
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ครำว -                              10,892,339.27             -                              10,892,339.27             
เงินสดรับจำกเงินปันผล 38,387,500.00             -                              38,387,500.00             -                              

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (462,062,651.70)          9,048,232.42               (514,562,500.00)          5,892,339.27               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินผิดนดัช ำระ -                              (4,439,750.51)              -                              -                              
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชี (701,353.92)                 (2,560,031.72)              -                              -                              
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 2,894,264.00               -                              -                              -                              
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (1,094,264.00)              -                              -                              -                              
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              (1,000,000.00)              -                              -                              
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              600,000.00                  -                              -                              
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน (26,500,000.00)            -                              (19,000,000.00)            -                              
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน 51,100,000.00             10,800,000.00             19,000,000.00             -                              
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (1,113,934.28)              (2,858,904.55)              (540,948.36)                 -                              
เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมทุน 558,190,384.65           -                              558,190,384.65           -                              
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              10,000,000.00             -                              -                              
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 214,800.00                  -                              -                              -                              
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (5,667,844.16)              (33,291,716.83)            -                              -                              
เงินสดรับจำกเงินกูร้ะยะยำวจำกบุคคลอ่ืน -                              15,000,000.00             -                              -                              
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลอ่ืน (15,000,000.00)            -                              -                              -                              
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระคำ่ธรรมเนียมในกำรจดัหำเงินกู้ (448,767.13)                 -                              -                              -                              
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเจำ้หน้ีคำ่ทรัพยสิ์น (1,636,773.50)              -                              -                              -                              
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (11,063,614.54)            (21,109,436.48)            (22,801.64)                   -                              

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 549,172,897.12           (28,859,840.09)            557,626,634.65           -                              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 33,941,604.50             (10,915,245.27)            9,971,300.23               (5,768,552.62)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 3,973,078.23               14,888,323.50             1,286,711.22               7,055,263.84               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 8 37,914,682.73             3,973,078.23               11,258,011.45             1,286,711.22               

งบกระแสเงนิสด

บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

 บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2534 (ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 
0107538000282) และไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2538 ส านกังานใหญ่
และสาขาตั้งอยู่เลขท่ี 1077/4-6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 
 กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหาและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็ก (ปัจจุบนัไม่มีรายได้
จากการด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัหาและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็ก) ธุรกิจสนามกอลฟ์ ภตัตาคาร และ
บริการโรงแรม ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ และธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ อาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของ
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ ติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์
ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ 
เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

 
2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงการตีความ และ
แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

2.2 การจดัรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด
รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน 

2.3 ในการจดัท างบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตอ้ง
ใช้การประมาณการและข้อสมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีเก่ียวกับรายได้ 
ค่าใช้จ่าย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึง             
ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีไดป้ระมาณการไว ้



บริษัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

MAX Metal Corporation Public Company Limited 

รายงานประจ าปี 2563                                                                                                                                                                   หน้า 121 

 

2.4 รายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นรายงานทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 
รายงานทางการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทย 
 

3. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
3.1 ในการจดัท างบการเงินรวม บริษทัฯ ถือหลกัเกณฑก์ารรวมเฉพาะบริษทัย่อยท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุม

ของบริษทั แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยบริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยตามอตัราส่วน 
ดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ 
บริษทัถือหุน้ร้อยละ 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางตรง    
บริษทั เดอะ มาเจสติค ครีก คนัทรีคลบั จ ากดั สนามกอลฟ์ ภตัตาคาร และบริการโรงแรม 80.00 80.00 
บริษทั เอชเอน็ซี เพาเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ 60.00 60.00 
บริษทั เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100.00 - 
บริษทั อริยา เอสเตท จ ากดั บริการโรงแรม 100.00 - 

บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางออ้ม    
บริษทั ริชฟิลด ์ออยล ์จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ 60.00 60.00 
บริษทั เอชเอน็ซี กรีน เอน็เนอร์จี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 60.00 60.00 

 

3.2 รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ย ส้ินสุดวนัเดียวกนักบัของบริษทั แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
3.3 ในการจดัท างบการเงินรวม บริษทัฯ ไดต้ดัยอดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินคงเหลือ และรายการคา้ระหวา่งกนัแลว้ 
3.4 นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยในส่วนของรายการบัญชีท่ีเหมือนกันใช้นโยบายการบัญชี

เช่นเดียวกนักบับริษทัฯ 
3.5 การเขา้ซ้ือหุน้ในบริษทัยอ่ย 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 อนุมติัให้บริษทัฯ 
เข้าซ้ือหุ้นในบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จ ากัด (บริษัทย่อยท่ี 1) จ านวน 390,000 หุ้น            
หุ้นละ 2,149.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ เป็นจ านวนเงิน 838.11 ลา้นบาท 
และอนุมติัให้บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้นในบริษทั อริยา เอสเตท จ ากดั (บริษทัย่อยท่ี 2) จ านวน 910,000 หุ้น หุ้น
ละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ เป็นจ านวนเงิน 200.00 ลา้นบาท โดย
ไดมี้การท าสัญญาซ้ือขายหุ้นเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการเขา้ซ้ือ
บริษทัยอ่ยท่ีส าคญั ดงัน้ี 
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(1) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย 
- หากบริษทัย่อยไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองภายใน 3 ปีหลงัจากวนัท่ีท าการ     

ซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ ผูซ้ื้อมีสิทธิเรียกให้ผูข้ายซ้ือหุ้นคืนทั้งหมดหรือหาบุคคลอ่ืนมาซ้ือ
หุ้นคืนทั้งหมดในราคาเท่ากบัราคาซ้ือขายหุ้นตามสัญญาซ้ือขายหุ้น บวกดว้ยดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 10 ต่อปี 

- ผูข้ายตกลงท่ีจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผูซ้ื้อ ส าหรับความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการรอน
สิทธิในท่ีดินของบริษทัย่อย ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัซ่ึงเป็น
อุปสรรคต่อการพฒันา หรือการแสวงหาประโยชน์ในท่ีดินของบริษทัย่อย ผูซ้ื้อมีสิทธิ
เรียกใหผู้ข้ายซ้ือหุ้นคืนทั้งหมดหรือหาบุคคลอ่ืนมาซ้ือหุ้นคืนทั้งหมดในราคาเท่ากบัราคา
ซ้ือขายหุน้ตามสัญญาซ้ือขายหุน้ บวกดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี 

- ผูข้ายมีภาระหนา้ท่ีในการด าเนินการน าผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมท่ีมีการบริหารภายใตช่ื้อ
ทางการคา้ท่ีไดรั้บการยอมรับ (Chained-brand Hotel) เขา้มาบริหารกิจการโรงแรมของ
บริษทัยอ่ยภายในระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัท่ีท าการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ โดยจะตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการของผูซ้ื้อ และผูข้ายตกลงวางอสังหาริมทรัพย์
หลกัประกนัซ่ึงมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 40.00 ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัประกนัในการด าเนินการ
ดงักล่าว ภายใน 7 วนั นบัจากผูซ้ื้อไดบ้อกกล่าวการเรียกหลกัประกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(บริษทัฯ ไดมี้การเรียกรับหลกัประกนัจากผูข้ายเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2564 ปัจจุบนั บริษทัฯ 
ยงัไม่ไดรั้บหลกัประกนัจากผูข้าย) 

(2) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการช าระราคาค่าหุน้  
- ผูซ้ื้ออาจช าระราคาซ้ือในคราวเดียวทั้งจ านวน และผูข้ายจะโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นท่ีจะซ้ือ

ขายทั้งหมดใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 
- ผูซ้ื้ออาจช าระราคาบางส่วนโดยแบ่งหลายคราวจนครบจ านวนหุ้นท่ีจะซ้ือขายทั้งหมด 

และผูข้ายจะโอนกรรมสิทธ์ิในหุน้ให้แก่ผูซ้ื้อตามส่วนของราคาซ้ือขายหุ้นท่ีผูซ้ื้อช าระให้
ผูข้ายในแต่ละคราว 

 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 บริษทัฯ ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นสามญัของบริษทัย่อยท่ี 1  
เป็นจ านวน 389,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด และเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2563 ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นสามัญของบริษทัย่อย ท่ี 2 เป็นจ านวน 909,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน      
ร้อยละ 100 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด  
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ทั้งน้ี ในการพิจารณาการไดม้าซ่ึงเงินลงทุนในบริษทัย่อยทั้ง 2 แห่ง  มีลกัษณะและเง่ือนไขท่ี
ส าคญัในการพิจารณาการรับรู้รายการในการจดัท างบการเงินรวม ดงัน้ี 
3.5.1 เงินลงทุนในบริษทั เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จ ากดั  

การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จ ากดั (บริษทัย่อยท่ี ) มีลกัษณะ
ไม่ใช่ธุรกิจจากการทดสอบการกระจุกตวัของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ เน่ืองจาก จ านวนเงินจ่ายซ้ือ
ทั้งจ านวนเป็นการจ่ายซ้ือสินทรัพยข์องบริษทัย่อยท่ี 1 ท่ีมีเพียงอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีดินท่ีมี
มูลค่ายุติธรรมเป็นจ านวนเงิน 884.00 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดมี้การประเมินมูลค่ายติุธรรมท่ีดินโดย
ผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยวิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาดตามรายงานลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 
ทั้งน้ี บริษทัฯไดมี้การจ่ายเงินซ้ือหุ้นสามญัเป็นจ านวน 838.11 ลา้นบาท บริษทัฯ จึงไดมี้การรับรู้
รายการซ้ือหุน้ในบริษทัยอ่ยท่ี 1 น้ีเป็นการจ่ายซ้ือสินทรัพยส์ าหรับการจดัท างบการเงินรวม 

รายละเอียดเก่ียวกบับริษทั เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จ ากดั ณ วนัท่ีซ้ือสินทรัพยโ์ดยการเขา้
ซ้ือหุน้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 บาท 
มูลค่าของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 28,001.44 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 838,181,998.56 

รวมสินทรัพย ์ 838,210,000.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 100,000.00 

รวมหน้ีสิน 100,000.00 
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 838,110,000.00 

  
มูลค่าจ่ายซ้ือเงินลงทุน 838,110,000.00 
หกั : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในบริษทั เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จ ากดั (28,001.44) 
    : เจา้หน้ีค่าหุน้สามญั (363,110,000.00) 
เงินสดจ่ายในการซ้ือหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย 474,971,998.56 

 
 

3.5.2 เงินลงทุนในบริษทั อริยา เอสเตท จ ากดั  
การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั อริยา เอสเตท จ ากดั (บริษทัย่อยท่ี 2) มีลกัษณะการเป็นธุรกิจ

เน่ืองจากไม่พบการกระจุกตวัของกลุ่มกิจกรรมหรือสินทรัพยจ์ากการทดสอบการกระจุกตวัของ
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ 

 
 



บริษัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

MAX Metal Corporation Public Company Limited 

รายงานประจ าปี 2563                                                                                                                                                                   หน้า 124 

 

รายละเอียดเก่ียวกับบริษัท อริยา เอสเตท จ ากัด  ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจโดยการเข้า ซ้ือหุ้น                      
มีรายละเอียดดงัน้ี 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 88,825.65 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,337,956.82 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน 12,675,790.28 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 744,266.60 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 84,065,866.54 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 100,000.00 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 200,000.00 

รวมสินทรัพย ์ 99,212,705.89 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7,010,184.84 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7,984,209.16 
หน้ีสินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,777,740.27 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 32,767,137.72 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,359,810.00 

รวมหน้ีสิน 54,899,081.99 
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้ 44,313,623.90 
  
มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้  

: เงินสดจ่ายเป็นส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ 175,000,000.00 
      : เจา้หน้ีค่าหุน้สามญั 25,000,000.00 
รวมมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ 200,000,000.00 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนการลงทุนอตัราร้อยละ 100.00 44,313,623.90 
ค่าความนิยม 155,686,376.10 
หกั : ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม (155,686,376.10) 
สุทธิ - 

  

มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ 200,000,000.00 
หกั : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในบริษทั อริยา เอสเตท จ ากดั (88,825.65) 
      : เจา้หน้ีค่าหุน้สามญั (25,000,000.00) 
เงินสดจ่ายในการซ้ือหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย 174,911,174.35 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ค่าความนิยม จ านวน 155.69 ลา้นบาท เป็นค่าความนิยมท่ีเกิดจาก
การซ้ือธุรกิจของบริษทั อริยา เอสเตท จ ากดั บริษทัฯ ไดท้ดสอบการดอ้ยค่าและรับรู้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมแลว้ทั้งจ านวน 

3.5.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เจา้หน้ีค่าหุ้นสามญั จ านวนเงิน 363.11 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 25.00 
ลา้นบาท เป็นเจา้หน้ีจากการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัย่อย 2 แห่ง ท่ีไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น
แลว้ทั้งจ านวน ปัจจุบนัไดมี้การจ่ายช าระแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2564  
 

4. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่างปีกลุ่มบริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบัซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7     เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9     เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32                         เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16   เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 

        ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกับการจดัประเภท   

และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกับการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ จากรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

- การจัดประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษัท          
จดทะเบียน 
    กลุ่มบริษทัฯ วดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน โดยการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบ
การเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต 
    กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัฯ จะใชว้ิธีการอย่าง
ง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุส าหรับลูกหน้ีการค้า โดย
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ พิจารณาแล้วว่าการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตข้างตน้ไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
    กลุ่มบริษทัฯ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัให้ตอ้งมีการปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการ

เปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมี
ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

กลุ่มบริษทัฯ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฎิบติัโดยไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัให้ตอ้งมีการปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
5. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิม ในหรือ

หลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2564 
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัใหม่ท่ีประกาศใชแ้ลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลา
รายงานปัจจุบนั ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ยงัไม่ไดน้ ามาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ยกเวน้ การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ (ปรับปรุง 2563) ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีจะมีผลบงัคบั
ใช ้ทั้งน้ี ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 30/2563 อนุญาตให้กิจการน าไปใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 เร่ือง กำรรวมธุรกจิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ (ปรับปรุง 2563) มาตรฐานฉบบัน้ี

ไดก้ าหนดหลกัการของการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  โดยได้
มีการก าหนดทางเลือกการทดสอบการกระจุกตวัของมูลค่ายุติธรรมเพื่อใช้ในการพิจารณาการเป็นธุรกิจ 
ทั้งน้ี บริษทัฯ เลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัการลงทุนในบริษทัย่อยท่ีเกิดขึ้น
ในปี 2563 เป็นตน้ไป  

อย่างไรก็ตาม ยกเวน้ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 
(ปรับปรุง 2563) มาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการประเมินผล
กระทบต่อรายงานทางการเงินจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ขา้งตน้มาถือปฏิบติั
ในปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 
6. ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ

ปฏิบัติ 
กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่ามา

ถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัใหมี้การปรับปรุงก าไรสะสม ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั 
แสดงไดด้งัน้ี 

 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
สินทรัพยท์างการเงิน        

ไม่หมุนเวียนอื่น 
 
- 

 
748,935,000.00 

 
- 

 
748,935,000.00 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 748,935,000.00 (748,935,000.00) - - 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 583,611,124.60 - (549,093.34) 583,062,031.26 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 1,743,854.09 1,743,854.09 
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 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)     
หนีสิ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า-หมุนเวียน 591,079.52 - 784,049.92 1,375,129.44 
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 684,224.69 - 2,807,867.44 3,492,092.13 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 

มาตรฐานการ
รายงาน ทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
สินทรัพยท์างการเงิน        

ไม่หมุนเวียนอื่น 
 
- 

 
748,935,000.00 

 
- 

 
748,935,000.00 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 748,935,000.00 (748,935,000.00) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 712,763.65 712,763.65 
หนีสิ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า – หมุนเวียน - - 509,524.93 509,524.93 
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 1,842,015.89 1,842,015.89 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิมนั้น แสดงได้
ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตาม  การจดัประเภทและวดัมูลค่า 
 หลกัการบญัชีเดิม  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
   มูลค่ายติุธรรมผา่น 

ก าไรหรือขาดทุน 
 ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 
 รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,973,078.23  -  3,973,078.23  3,973,078.23 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  270,426,681.42  -  270,426,681.42  270,426,681.42 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 83,506,944.77  -  83,506,944.77  83,506,944.77 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 641,904.99  -  641,904.99  641,904.99 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน        

- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการ
ของตลาด 

 
748,935,000.00 

  
748,935,000.00 

  
- 

  
748,935,000.00 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 1,107,483,609.41  748,935,000.00  358,548,609.41  1,107,483,609.41 

หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563        

หน้ีสินผิดนดัช าระ 61,469,979.62  -  61,469,979.62  61,469,979.62 
เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 7,989,175.16  -  7,989,175.16  7,989,175.16 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 137,640,405.20  -  137,640,405.20  137,640,405.20 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 5,294,491.47  -  5,294,491.47  5,294,491.47 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 31,420,000.00  -  31,420,000.00  31,420,000.00 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,390,102.96  -  2,390,102.96  2,390,102.96 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลอ่ืน 15,194,178.08  -  15,194,178.08  15,194,178.08 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,000,000.00  -  8,000,000.00  8,000,000.00 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,275,304.21  -  1,275,304.21  1,275,304.21 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน 13,753,567.60  -  13,753,567.60  13,753,567.60 

รวมหนี้สินทำงกำรเงิน 284,427,204.30  -  284,427,204.30  284,427,204.30 



บริษัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

MAX Metal Corporation Public Company Limited 

รายงานประจ าปี 2563                                                                                                                                                                   หน้า 130 

 

สัญญำเช่ำ 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัฯ รับรู้หน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มและการจดัประเภทหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 บาท  บาท 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่เปิดเผย 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

 
2,678,428.49 

  
2,212,036.67 

หกั สัญญาเช่าระยะสั้นท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรง (1,573,678.49)  (1,443,286.67) 
บวก สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยายระยะเวลาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ 3,033,000.00  1,845,000.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (545,832.64)  (262,209.18) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 

 
3,591,917.36 

  
2,351,540.82 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 1,275,304.21  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 4,867,221.57  2,351,540.82 

ประกอบดว้ย    
หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 1,375,129.44  509,524.93 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 3,492,092.13  1,842,015.89 

 4,867,221.57  2,351,540.82 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตาม  การจดัประเภทและวดัมูลค่า 
 หลกัการบญัชีเดิม  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
   มูลค่ายติุธรรมผา่น 

ก าไรหรือขาดทุน 
 ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 
 รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,286,711.22  -  1,286,711.22  1,286,711.22 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 18,163,567.99  -  18,163,567.99  18,163,567.99 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 52,097,897.04  -  52,097,897.04  52,097,897.04 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน        

- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการ
ของตลาด 

 
748,935,000.00 

  
748,935,000.00 

  
- 

  
748,935,000.00 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 820,483,176.25  748,935,000.00  71,548,176.25  820,483,176.25 

หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2,594,280.67  -  2,594,280.67  2,594,280.67 

รวมหนี้สินทำงกำรเงิน 2,594,280.67  -  2,594,280.67  2,594,280.67 
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7. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
7.1 เกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีใชจ้ดัท างบการเงิน 

เกณฑ์การวดัมูลค่าท่ีใช้จดัท างบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์อ่ืนๆ 
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางประเภทท่ีมีการใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าอ่ืนไดเ้ปิดเผยเกณฑ์การวดั   
มูลค่าท่ีใชใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.2 เคร่ืองมือทางการเงิน 
นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวก
ด้วยต้นทุนการท ารายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการ
จดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัฯ จะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ี
กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพย์
ทางการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย  

กลุ่มบริษทัฯ วดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัฯ ถือ
ครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ
เงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการ
ประเมินการดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการการเปล่ียนแปลง หรือการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    
สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 
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ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้   เงิน
ลงทุนในตราสารทุนซ่ึงบริษทัฯ ไม่ได้เลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ได้รับช าระเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ีย 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัฯ อาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (เป็นรายตราสาร) ทั้งน้ีเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้
การเลือกก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่สามารถปฏิบติัได ้หาก
ตราสารทุนเป็นการถือไวเ้พื่อคา้หรือหากเป็นส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อในการ
รวมธุรกิจ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนวดัมูลค่า 
เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมรวมตน้ทุนการท ารายการรายการดงักล่าววดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมกับก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนและส ารองการวดัมูลค่าเงินลงทุนสะสม ผลสะสมก าไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจดัประเภท
รายการใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนเม่ือตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดงักล่าวจะโอนไป
ก าไรสะสมแทน 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ วดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของ
สินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึง
ไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุม
ในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัฯ ตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบติัตามภาระผูกพันของ
หน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่าง
กนัอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดั
รายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน  
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

ส าหรับลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกลุ่ม
บริษทัฯ จึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิด
จากสัญญา โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูล
การคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายออกจากบัญชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืน
กระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป  
กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิใน
งบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจ านวน
เงินท่ีรับรู้ และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะช าระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระ
หน้ีสินพร้อมกนั 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ 
ลูกหน้ีการค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ประมาณการจากลูกหน้ีแต่ละรายท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บช าระหน้ี 
เงินลงทุนช่ัวครำว 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนแสดงราคาทุนตามวิธีราคาทุนหักดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของ
เงินลงทุน (ถา้มี)  

7.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์กระแสรายวนัและ

ประจ าไม่เกิน 3 เดือน ท่ีไม่มีขอ้จ ากดัในการใช ้
7.4 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือบนัทึกตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ตน้ทุน
ในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น โดยราคาทุน
ของสินคา้คงเหลือค านวณตามวิธีราคาทุนถวัเฉล่ีย 
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7.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนหักดว้ยผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
7.6 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเป็นท่ีดินและอาคารท่ีถือครองไว้
โดยท่ีปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชง้านในอนาคตและ/หรือมีไวเ้พื่อหาประโยชน์จาก
รายไดค้่าเช่า หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย ์บริษทัฯ และบริษทัย่อยวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

7.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน แสดงตามราคาทุน ณ วนัท่ีเร่ิมรายการหกัดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
อาคารและอุปกรณ์บนัทึกตามราคาทุน ณ วนัท่ีเกิดรายการหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม และ  

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ค่าเส่ือมราคาค านวณตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณ ดงัน้ี 

สนามกอลฟ์ 20 ปี 
อาคาร 5-25 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5-10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เกิดขึ้นในงวดระยะเวลาท่ีน ามาใชผ้ลิตสินทรัพยถ์าวรอ่ืน น ามา
รวมค านวณเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยช์นิดอ่ืนนั้น โดยจะหยุดบนัทึกเม่ือสินทรัพย์
ถาวรอ่ืนนั้นพร้อมใชง้าน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในระหวา่งงวดบญัชีท่ีเกิดรายการขึ้น 

ตน้ทุนของการปรับปรุงใหดี้ขึ้นอยา่งส าคญัจะถูกรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเช่ือถือ ต้นทุนของการ
ปรับปรุงจะถูกตดัค่าเส่ือมราคาตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ  

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ ค านวณจากผลต่างระหว่างเงินสดรับกบัราคาตาม
บญัชีและรับรู้เป็นรายไดอ่ื้นหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในก าไรหรือขาดทุน 
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7.8 สินทรัพยท่ี์ไม่ใชด้ าเนินงานบนัทึกดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
7.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงแสดงรวมในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
อ่ืนแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถา้มี) และตดัจ าหน่ายโดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายในระยะเวลา 5 ปี  

รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นภายหลงัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จะถูกบนัทึกเพิ่มในบญัชีของ
สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งต่อเม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคตเกินกว่าท่ีได้จาก
สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งนั้น รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นภายหลงัอ่ืนๆ จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดขึ้น 

7.10 ค่าความนิยม  
ค่าความนิยม คือส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหท่ี้สูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการใน

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยนั้น 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัย่อยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีและแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่า
คงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมค านวณในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ                  
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิด
กระแสเงินสดโดยท่ีหน่วยนั้ นอาจเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซ่ึงคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซ่ึงค่าความนิยมเกิดขึ้นจากส่วนงานปฏิบติัการท่ีระบุได ้

7.11 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ด้รับการประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อ

บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้นหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี จะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยน์ั้นหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณานั้นรวมอยูโ่ดย
รับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนทนัที  
การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
- มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์

หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยน์ั้น แลว้แต่
จ านวนใดจะสูงกวา่ 

- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ี
คาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยจ์ะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีเป็นอัตรา
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ก่อนภาษีเงินไดท่ี้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและ
ความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์

- สินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพย์อ่ืนๆ        
จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด
ท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการหากประมาณ

การท่ีใชใ้นการก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนไดเ้ปลี่ยนแปลงไป  ภายหลงัจากรับรู้ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุดแลว้ เพียงเพื่อใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่า
มูลค่าตามบญัชีท่ีควรเป็น (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย) หากไม่เคยรับรู้             
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้นมาก่อน 

- การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนทนัที  
7.12 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัฯ จะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ย
สัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าถา้สัญญานั้นมีการให้สิทธิ
ในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัฯ ประเมินอายสุัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่าหรือตาม
ระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู ่โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา
เช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึง
ผลกระทบของ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายุของสัญญาเช่า
ดงักล่าว เป็นตน้ 
กลุ่มบริษทัฯ ในฐานะผูเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัฯ ใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา 
เวน้แต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ี
สินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษทัฯ บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใช้
สินทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
กลุ่มบริษทัฯ รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดั
มูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัฯ ไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิง
จะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษทัฯ เม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกคิดค่าเส่ือมราคา
โดยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวันส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัฯ รับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของ
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ีย
เงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัฯ หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดั
มูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
กลุ่มบริษทัฯ ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 
กรณีสัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กับผู ้
เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน กลุ่มบริษทัฯ บนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็น
รายไดใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก
ท่ีเกิดขึ้นจากการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า 
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7.13 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดท่ีเกิด
รายการผลประโยชน์ระยะยาว 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
- โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้

บริษทัฯ และบริษทัย่อยประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน
ของพนักงานเพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยให้แก่พนักงานเม่ือเลิกจา้งตามกฎหมายแรงงานของประเทศ
ไทยดว้ยเทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้และแสดงเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียน ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของ
พนกังานจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเพื่อกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ส าหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนกังานจะรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน  

7.14 ประมาณการหน้ีสิน 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของ

การเกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์
ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลใหต้อ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระ
ผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึกเป็น
สินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเม่ือการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนและเม่ือได้จ่ายช าระ
ประมาณการหน้ีสินไปแลว้  

7.15 การรับรู้รายได ้
- รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ 
- รายไดค้่าบริการใชส้นามกอลฟ์ รายไดค้่าเช่าอุปกรณ์กีฬา และรายไดค้่าบริการโรงแรมรับรู้เม่ือ

ไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 
- ในกรณีท่ีมีการขายสินคา้พร้อมการให้บริการ (Multiple element arrangements) องคป์ระกอบของ

รายได้จะปันส่วนตามสัดส่วนให้กับสินคา้ท่ีส่งมอบและภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในการให้บริการท่ี
รวมอยู่ในสัญญาโดยให้มีความสัมพนัธ์กบัราคาขายแบบเอกเทศของสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่าง
กนัตามขอ้ผกูพนัตามสัญญา 
 รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีอ่ืนเม่ือกิจการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
ช าระโดยปราศจากเง่ือนไข 
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 จ านวนเงินท่ีกิจการไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้กบัลูกคา้
แสดงไวเ้ป็น “หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายได้เม่ือได้
ปฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสัญญาเสร็จส้ิน  

- รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าสมาชิกและค่าบ ารุงสมาชิก รับรู้ตามงวดระยะเวลา 
- รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับรับรู้ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยค านวณจากยอดเงินตน้คงคา้ง 
- รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

7.16 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
- ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

7.17 ภาษีเงินได ้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้รับรู้             

ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือ
รับรู้โดยตรงในส่วนของผู ้ถือหุ้นซ่ึงจะได้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรง                    
ในส่วนของผูถื้อหุน้เช่นเดียวกนั 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงาน
จดัเก็บภาษีของรัฐโดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากรโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยวิธีหน้ีสินตามงบแสดงฐานะ

การเงินซ่ึงค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัราภาษีท่ีมีผล
บงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ก าไร
เพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีดงักล่าว ทั้งน้ีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมี
โอกาสถูกใชจ้ริง 

7.18 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
การค านวณก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิดว้ยจ านวน 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกและเรียกช าระแลว้  
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิด้วยผลรวมของจ านวน               

หุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญ                    
ท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั  
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7.19 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสิน

ในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯ ใชร้าคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี
สภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ บริษทัฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่าง
เดียวกนั และบริษทัฯ สามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได ้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ และบริษทัย่อย จะประเมินความจ าเป็นในการโอน

รายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

7.20 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั  
ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้        

ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ
การดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
สัญญำเช่ำ 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำ 
ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ ผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
ลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูล
ผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัฯ 
อาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต 
มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้ำคงเหลือ 

ผูบ้ริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจ านวน
เงินท่ีคาดว่าจะได้รับจากสินคา้คงเหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ค่ำเส่ือมรำคำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน และสินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนตลอดจน
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้าน (ถา้มี) และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หาก
มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น  

นอกจากน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะตอ้งพิจารณาการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหากมีขอ้บ่งช้ี และ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้น  
สัญญำเช่ำ  
การก าหนดอายสุัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่า
กลุ่มบริษทัฯ มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า
หรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดท่ีท าให้เกิด
ส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มบริษทัฯ ในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
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อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม 
กลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้นจึงใชอ้ตัราดอกเบ้ีย

เงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัฯ ในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็น
อตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัฯ อาจจะตอ้งจ่ายในการกู้ยืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินทรัพยท่ี์มี
มูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลา
การกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย ต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ในแต่ละ
ช่วงเวลา และต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณามูลค่ าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์จากการ
คาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวส้ าหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังานประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่า
จะตอ้งจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีครบก าหนดในเวลาใกลเ้คียงกบั
ก าหนดช าระของหน้ีสินดังกล่าว กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจาก
เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการเสียชีวิต อายุงาน และปัจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในเชิง
ประชากรศาสตร์ ในการก าหนดอตัราคิดลด ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา
ถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีสะทอ้นถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั  
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อย ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณารับรู้สินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชี โดยการประมาณการก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลาและ
ประเมินความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัฯ จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์ได ้

 

8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
  ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินสด 205,002.52       302,534.00   6,548.50          2,725.00  
เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 5,064,598.34        350,265.53   85,622.81      308,432.81  
เงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ 32,645,081.87     3,320,278.70   11,165,840.14      975,553.41  

รวม 37,914,682.73     3,973,078.23   11,258,011.45   1,286,711.22  
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9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหน้ีการคา้   304,319,980.59  260,975,030.48     12,101,208.59      12,101,208.59  
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้น/ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

(12,396,995.99) 
  

(12,220,647.59) 
 

(12,101,208.59) 
 

(12,101,208.59) 
ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 291,922,984.60  248,754,382.89  -  - 
ลูกหน้ีอื่น 30,707,878.18  37,975,553.24  39,911,832.46   32,086,231.17  
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้น/ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

   (14,012,339.91) 
  

(16,303,254.71) 
  

(16,624,663.25) 
  

(13,922,663.18) 
ลูกหน้ีอื่น-สุทธิ 16,695,538.27   21,672,298.53   23,287,169.21   18,163,567.99  

 รวม 308,618,522.87  270,426,681.42  23,287,169.21  18,163,567.99 

 
ลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
อยูใ่นก าหนดช าระ 243,052,098.91  158,578,495.82   -  - 
เกินก าหนดช าระ   1 - 30 วนั 45,244,540.90   27,122,584.28   -  - 
เกินก าหนดช าระ 31 - 60 วนั 3,796,968.50   58,049,253.04   -  - 
เกินก าหนดช าระ 61 - 90 วนั 3,364.49   5,001,370.00   -  - 
เกินก าหนดช าระ 90 วนัขึ้นไป 12,223,007.79   12,223,327.34   12,101,208.59  12,101,208.59 

รวม 304,319,980.59  260,975,030.48   12,101,208.59  12,101,208.59 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้น/ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

(12,396,995.99) 
  

(12,220,647.59) 
 

(12,101,208.59) 
 

(12,101,208.59) 
สุทธิ 291,922,984.60  248,754,382.89   -  - 
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ลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 22,445,132.16   21,228,950.79   22,433,580.70  21,217,399.33 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 66,332.67   10,640,552.50   11,827,816.85   5,327,537.31  
อื่น ๆ 8,196,413.35   6,106,049.95   5,650,434.91   5,541,294.53  

รวม 30,707,878.18  37,975,553.24   39,911,832.46  32,086,231.17 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

 (14,012,339.91) 
  

(16,303,254.71) 
  

(16,624,663.25) 
  

(13,922,663.18) 
สุทธิ 16,695,538.27   21,672,298.53   23,287,169.21   18,163,567.99  
 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีการค้าส่วนหน่ึง จ านวน 2.80 ล้านบาท         
ได้มีการโอนสิทธิเรียกร้องในการเรียกเก็บหน้ีให้กับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง ตามหมายเหตุ 22 โดย       
บริษทัยอ่ยยงัคงตอ้งรับผิดชอบในลูกหน้ีการคา้ หากสถาบนัการเงินไม่สามารถเรียกรับช าระหน้ีจากลูกหน้ี
การคา้ดงักล่าวได ้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น/
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดคงเหลือตน้ปี (28,523,902.30)  (26,035,280.54)  (26,023,871.77)  (26,023,871.77) 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี (264,913.13)  (2,658,963.76)  (2,702,000.07)  - 
ลดลงระหว่างปี 2,379,479.53  170,342.00  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี (26,409,335.90)  (28,523,902.30)  (28,725,871.84)  (26,023,871.77) 
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10. สินทรัพย์ท่ีเกดิจำกสัญญำ-หมุนเวียน 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 82,119,801.59   94,333,391.59    10,554,001.59    10,554,001.59  
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่า (10,592,671.18)   (10,826,446.82)  (10,554,001.59)   (10,554,001.59)  

สุทธิ 71,527,130.41  83,506,944.77   -  - 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผ่ือหน้ีการลดมูลค่าสินค้ามีรายการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดคงเหลือตน้ปี (10,826,446.82)  (10,554,001.59)  (10,554,001.59)  (10,554,001.59) 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี (38,669.59)  (272,445.23)  -  - 
ลดลงระหว่างปี 272,445.23  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี (10,592,671.18)  (10,826,446.82)  (10,554,001.59)  (10,554,001.59) 

 
11. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลอ่ืน 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินให้กูย้ืมแก่บุคคลอ่ืนทั้งจ านวน เป็นการให้กูย้มื
ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภท เม่ือทวงถาม มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.20 ต่อปี โดยไม่มีหลักทรัพย์           
ค  ้าประกนั ปัจจุบนั ไดรั้บช าระคืนเงินใหกู้ย้มืแลว้ทั้งจ านวน เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 
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12. สินค้ำคงเหลือ 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 บาท  บาท 
สินคา้ส าเร็จรูป 47,113,031.42    41,265,190.29  
อาหารและเคร่ืองด่ืม 138,493.61          267,693.88  
วสัดุส้ินเปลือง 704,576.85          691,341.51  

รวม 47,956,101.88     42,224,225.68  
 

13. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน/เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
ประกอบดว้ย 

 

 
 
 
 
 
 
 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ทุนช าระแลว้ สัดส่วนการลงทุน   วิธีราคาทุน  เงินปันผล 
 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 
 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563  2562 
 ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนที่ไม่ใช่หลกัทรัพยท์ี่อยูใ่นความ      
ตอ้งการของตลาด 

           

ตราสารทุน            
- บริษทั ราชบุรี-ออีีพ ีรีนิวเอเบิล้ เอนเนอจ้ี จ ากดั    1,000    1,000 10.00 10.00 190,000,000.00  190,000,000.00  -  - 
- บริษทั อีเทอร์นิต้ี พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1,200 1,200 6.40 1.92 558,935,000.00  558,935,000.00  38,387,500.00  - 

รวม     748,935,000.00  748,935,000.00  38,387,500.00  - 
หกั : ตราสารทุนที่น าไปเป็นหลกัประกนั     (147,967,820.00)  -  -  - 

รวม     600,967,180.00  748,935,000.00  38,387,500.00  - 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน/เงินลงทุน
ระยะยาวอ่ืนมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
 บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้ปี 748,935,000.00  351,000,000.00 
เพิ่มขึ้นระหวา่งปี -  397,935,000.00 
ยอดคงเหลือปลายปี 748,935,000.00  748,935,000.00 

 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ได้เขา้ท า
บนัทึกความเขา้ใจ เร่ือง การซ้ือขายหุ้นจ านวน 153,550,000 หุ้น ในบริษทั อีเทอร์นิต้ี พาวเวอร์ จ ากัด 
(มหาชน) กบับริษทัแห่งหน่ึง เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ซ่ึงมีมูลค่าราคาซ้ือขาย หุ้นละ 3.69 บาทต่อ
หุ้น เป็นจ านวนเงิน 566.60 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดรั้บเงินมดัจ าค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 150.00 ลา้นบาท 
และไดมี้การน าหุ้นสามญัของบริษทั อีเทอร์นิต้ี พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 40,650,500 หุ้น รวม
มูลค่าตามบญัชี จ านวน 147.97 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัประกนัตามเง่ือนไขของบนัทึกความเขา้ใจดงักล่าว 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 และไดรั้บช าระเงินจากการขายเงิน
ลงทุนดงักล่าว เป็นจ านวนเงิน 416.60 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2564 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 มีมติอนุมติัให้
บริษทัฯ เขา้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 4.48 ของบริษทั อีเทอร์นิต้ี พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“ETP”) ซ่ึง
ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน ประเภทพลงังานแสงอาทิตย ์ 
รวมทั้งส้ิน 107,550,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 3.70 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 
397.94 ลา้นบาท และไดมี้การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิหุน้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562  

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนค านวณโดย
ประเมินและพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงในฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ                 
ท่ีถูกลงทุนรวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงสรุปได้ว่า ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวได้สะทอ้น   
มูลค่ายติุธรรมแลว้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 3 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ประกอบดว้ย 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนมีรายการ

เคล่ือนไหวดงัน้ี     
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
 บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้ปี (48,880,000.00)  - 
เพิ่มขึ้นระหวา่งปี (439,600,340.00)  (48,880,000.00) 
ลดลงระหวา่งปี -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี (488,480,340.00)  (48,880,000.00) 

 
 
 
 
 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนช าระแลว้ อตัราส่วน วิธีราคาทุน  เงินปันผล 

   ของการลงทุน     ส าหรับปี 
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
   2563 2562 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  2563  2562 
  ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย            
บริษทั เดอะมาเจสติค ครีก  

คนัทรีคลบั จ ากดั 
บริการสนามกอลฟ์ 
ภตัตาคาร และบริการ
โรงแรม 

 
 

260.00 

 
 

80 

 
 

80 

 
 

260,000,000.00 

  
 

260,000,000.00 

  
 
- 

  
 
- 

บริษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย
น ้ามนัปาลม์ 

 
250.00 

 
60 

 
60 

 
280,000,000.00 

  
280,000,000.00 

  
- 

  
- 

บริษทั เดอะ มาสเตอร์           
เรียลเอสเตท จ ากดั 

พฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

 
39.00 

 
100 

 
- 

 
838,110,000.00 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั อริยา เอสเตท จ ากดั บริการโรงแรม 910.00 100 - 200,000,000.00  -  -  - 
รวม     1,578,110,000.00  540,000,000.00  -  - 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน     (488,480,340.00)  (48,880,000.00)     
สุทธิ     1,089,629,660.00  491,120,000.00     
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ข้อมูลเก่ียวกับบริษทัย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมี
สาระส าคญั แสดงไดด้งัน้ี 

     (หน่วย:พนับาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 บริษทั เดอะ มาเจสติค 

ครีก คนัทรีคลบั จ ากดั 
 บริษทั เอชเอน็ซีเพาเวอร์ 
จ ากดั และบริษทัยอ่ย 

 รายการ 
ตดับญัชี 

รวม 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ร้อยละ 20  ร้อยละ 40    
สินทรัพยห์มุนเวียน  3,111    435,591    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  272,221   91,625     
หน้ีสินหมุนเวียน  (125,017)   (230,383)    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  (52,260)   (3,792)    
สินทรัพยสุ์ทธิ  98,055   293,041    
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 19,611  117,216  22,346 159,173 
       
รายได ้ 53,120  1,286,616    
       
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 6,430  (172)    
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี  -  -    
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  6,430  (172)    

       
ก าไร(ขาดทุน)ท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

1,286 
  

(68) 
 

(552) 666 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กบัส่วนได้เสียท่ี

ไม่มีอ านาจควบคุม 
 
- 

  
- 

 
 

 
- 

       
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน  (1,484)    (30,723)    
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน  (50)   (500)    
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  1,305   50,475     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ  (229)   19,252    
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     (หน่วย:พนับาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 บริษทั เดอะ มาเจสติค  

ครีก คนัทรีคลบั จ ากดั 
 บริษทั เอชเอน็ซี เพาเวอร์ 

จ ากดั และบริษทัยอ่ย 
 รายการตดับญัชี รวม 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ร้อยละ 20  ร้อยละ 40    
สินทรัพยห์มุนเวียน  12,204    374,029     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  281,931    99,976     
หน้ีสินหมุนเวียน  (163,130)   (179,366)    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  (39,381)   (1,426)    
สินทรัพยสุ์ทธิ  91,624    293,213     
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  18,325   117,285  22,897 158,507 
       
รายได ้  49,881  1,440,409    
       
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี  (9,567)  12,076    
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี  (5)  -    
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  (9,572)  12,076    

       
ก าไร(ขาดทุน)ท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

 (1,913) 
 

4,830 
 

(31,347) (28,430) 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กบัส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

 (1) 
 

- 
 

- (1) 
       
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน  10,932   (7,458)    
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน  (1,491)   (337)    
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  (9,943)   3,150     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ  (502)   (4,645)    

 
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ไดน้ างบการเงินรวมของบริษทั เอชเอ็นซี 

เพาเวอร์ จ ากัด และบริษทัย่อย ส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 ซ่ึงยงัไม่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอนุญาต มาจดัท างบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 ซ่ึงไดร้วมสินทรัพยร์วม จ านวนเงิน 527.22 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 20.57 ของสินทรัพยร์วมในงบ
แสดงฐานะการเงินรวม หน้ีสินจ านวนเงิน 234.17 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.14 ของสินทรัพยร์วมในงบ
แสดงฐานะการเงินรวม และรายไดร้วมส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวนเงิน 
1,286.62 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 90.76 ของรายไดร้วมในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ทั้งน้ี จากการซ้ือ
ธุรกิจของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในปี 2560 ท าใหมี้ค่าความนิยมเป็นจ านวน 128.03 ลา้นบาท 
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ค่ำควำมนิยม 

รายการเคล่ือนไหวของค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
ประกอบดว้ย 
  งบการเงินรวม 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
  2563  2562 
รำคำทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  128,033,927.32  128,033,927.32 
เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ   155,686,376.10  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  283,720,303.42  128,033,927.32 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี  (155,686,376.10)  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (155,686,376.10)  - 
รวม  128,033,927.32  128,033,927.32 
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15. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
ประกอบดว้ย 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ท่ีดินและอาคาร  ท่ีดิน 
  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562     
ราคาทุน  11,739,178.87  3,340,500.00 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  (219,717.25)  - 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม  (3,340,500.00)  (3,340,500.00) 
รำคำตำมบัญชี  8,178,961.62  - 
รำยกำรระหว่ำงปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562     
ค่าเส่ือมราคาท่ีแสดงในก าไรขาดทุนส าหรับปี  (138,768.79)  - 
รำคำตำมบัญชีปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  8,040,192.83  - 
ราคาทุน   11,739,178.87   3,340,500.00 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม   (358,486.04)  - 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม   (3,340,500.00)  (3,340,500.00) 
รำคำตำมบัญชี  8,040,192.83  - 
รำยกำรระหว่ำงปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563     
ไดม้าจากการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย  838,181,998.56  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (284,672,338.56)  - 
ค่าเส่ือมราคาท่ีแสดงในก าไรขาดทุนส าหรับปี  (39,000.83)  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  561,510,852.00  - 
ราคาทุน  849,921,177.43  3,340,500.00 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  (397,486.87)  - 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม  (288,012,838.56)  (3,340,500.00) 
รำคำตำมบัญชี  561,510,852.00  - 

 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนหน่ึงราคาทุน 
จ านวนเงิน 838.18 ลา้นบาท มีมูลค่าตามบญัชี จ านวนเงิน 553.51 ลา้นบาท เป็นท่ีดินซ่ึงมีพื้นท่ีอยู่ภายใต้
การหวงห้ามท่ีดินตาม พ.ร.ฎ. ก าหนดเขตหวงห้ามท่ีดิน พ.ศ. 2492 และอยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎกระทรวง 
ฉบบั 1018 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซ่ึงไดม้าจากการซ้ือ
หุน้ของบริษทั เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จ ากดั ตามหมายเหตุ 3.5.1 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การ
พิจารณาผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนท่ีได้มีการ
ปรับปรุงขอ้มูลเก่ียวกบัราคาอา้งอิงของท่ีดินจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระดว้ย
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วิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด ตามรายงานลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 ทั้งน้ี ผูป้ระเมินราคาอิสระได้มี
ขอ้สังเกตพิเศษหรือขอ้พิจารณา เก่ียวกบัขอ้จ ากดัในการไดม้าซ่ึงเอกสารสิทธ์ิตามขั้นตอนของกฎหมาย 
การถูกเพิกถอนสิทธิในท่ีดินท่ีเก่ียวกับพื้นท่ีตั้งของท่ีดินดงักล่าวท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตท่ีอาจส่งผลต่อ
มูลค่าท่ีดินโดยกลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดน้ าปัจจยัดงักล่าวมาร่วมพิจารณามูลค่ายุติธรรมของท่ีดินท่ีใช้ในการ
พิจารณาผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ทั้งน้ี งบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ 
ไดมี้การรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินจ านวนเงิน 284.67 ลา้นบาท 
เน่ืองจากมูลค่าท่ีดินมีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
ท่ีดินจากผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าว 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ราคาทุนจ านวนเงิน 3.34 ลา้นบาท เป็นท่ีดินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บช าระหน้ีมาจาก
ลูกหน้ีตั้ งแต่ปี 2542 - 2551 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณารับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าทั้ งจ านวน 
เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่สามารถรังวดัพื้นท่ีดงักล่าวได ้

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยไดจ้ดจ านองอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี จ านวนเงิน 8.00 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 8.04 ลา้นบาท ตามล าดบั  
ไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ตามหมายเหตุ 25 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยมีมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน และ
อาคาร จ านวนเงิน 591.88 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 13.50 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ี บริษทัย่อยมีการวดั
มูลค่ายุติธรรมจากผลการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระดว้ยวิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาดตาม
รายงานลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 3
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16. ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
ประกอบดว้ย 

  งบการเงินรวม 
  ท่ีดิน  สนามกอลฟ์  อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
 เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ 
 เคร่ืองใช้

ส านกังาน 
 เคร่ืองตกแต่ง

และติดตั้ง 
 ยานพาหนะ  งานระหว่าง

ก่อสร้าง 
 รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือต้นปี                     
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563                   
ราคาทุน  526,447,817.50  145,049,186.76  117,919,540.01  58,067,721.56  1,367,719.04  5,591,794.63  5,560,964.26  92,999.86  860,097,743.62 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  -  (25,491,558.33)  (23,231,595.12)  (14,731,312.86)  (1,071,728.84)  (1,985,141.57)  (4,473,639.18)  -  (70,984,975.90) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม  (166,935,866.19)  (38,565,776.93)  -  -  -  -  -  -  (205,501,643.12) 
รำคำตำมบัญชีปลำยปี  359,511,951.31  80,991,851.50  94,687,944.89  43,336,408.70  295,990.20  3,606,653.06  1,087,325.08  92,999.86  583,611,124.60 
รำยกำรระหว่ำงปี  
ส้ินสุดวันที่  31 ธันวำคม 2563 

                  

จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการ 
     น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั 
     ท่ี 16 มาถือปฏิบตัิเป็นคร้ังแรก 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

  
 

(549,093.34) 

  
 
- 

  
 

(549,093.34) 
ราคาทุนไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ  7,641,500.00  -  87,903,431.99  3,180,225.46  548,050.78  -  -  -  99,273,208.23 
ซ้ือสินทรัพย ์  -  -  -  85,925.89  170,313.26  2,990.00  -  307,749.64  566,978.79 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์  -  -  (878,680.88)  (65,000.00)  -  -  -  -  (943,680.88) 
ค่าเส่ือมสะสมไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ  -  -  (13,671,123.49)  (1,340,638.30)  (195,579.90)  -  -  -  (15,207,341.69) 
ค่าเส่ือมราคาประจ าปี  -  (20,086,999.37)  (3,377,844.16)  (10,737,433.88)  (134,898.39)  (1,801,186.47)   (198,938.00)  -  (36,337,300.27) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย  -  -  424,308.93  64,999.00  -  -  -  -  489,307.93 
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี   367,153,451.31  60,904,852.13  165,088,037.28  34,524,486.87  683,875.95  1,808,456.59  339,293.74  400,749.50  630,903,203.37 

ยอดคงเหลือปลำยปี                    
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563                   
ราคาทุน  534,089,317.50  145,049,186.76  204,944,291.12  61,268,872.91  2,086,083.08  5,594,784.63  3,372,727.75  400,749.50  956,806,013.25 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  -  (45,578,557.70)  (39,856,253.84)  (26,744,386.04)  (1,402,207.13)  (3,786,328.04)  (3,033,434.01)  -  (120,401,166.76) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม  (166,935,866.19)  (38,565,776.93)  -  -  -  -  -  -  (205,501,643.12) 
มูลค่ำตำมบัญชี  367,153,451.31  60,904,852.13  165,088,037.28  34,524,486.87  683,875.95  1,808,456.59  339,293.74  400,749.50  630,903,203.37 
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งบการเงินรวม 

  ท่ีดิน  สนามกอลฟ์  อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

 เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

 เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

 เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง 

 ยานพาหนะ  งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือต้นปี                     
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562                   
ราคาทุน  526,447,817.50  145,049,186.76  119,854,993.44  55,919,107.18  1,276,613.49  5,599,232.01  10,567,885.75  715,058.46  865,429,894.59 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  -  (21,136,033.33)  (19,402,860.96)  (10,800,300.70)  (961,490.09)  (1,889,705.16)  (8,242,090.23)  -  (62,432,480.47) 
รำคำตำมบัญชีปลำยปี  526,447,817.50  123,913,153.43  100,452,132.48  45,118,806.48  315,123.40  3,709,526.85  2,325,795.52  715,058.46  802,997,414.12 
รำยกำรระหว่ำงปี  
ส้ินสุดวันที่  31 ธันวำคม 2562 

                  

ซ้ือสินทรัพย ์  -  -  255,150.00  1,916,467.53  119,593.16  -  57,200.00  233,696.16  2,582,106.85 
รับโอน/โอนออก  -  -  164,799.50  690,955.26  -  -  -  (855,754.76)  - 
จ าหน่ายสินทรัพย ์  -  -  (2,355,402.93)  (458,808.41)  (28,487.61)  (7,437.38)  (5,064,121.49)  -  (7,914,257.82) 
ค่าเส่ือมราคาประจ าปี  -  (4,355,525.00)  (6,184,136.09)  (4,389,768.57)  (138,723.36)  (102,871.79)  (1,295,658.44)  -  (16,466,683.25) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย  -  -  2,355,401.93  458,756.41  28,484.61  7,435.38  5,064,109.49  -  7,914,187.82 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (166,935,866.19)  (38,565,776.93)  -  -  -  -  -  -  (205,501,643.12) 
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี   359,511,951.31  80,991,851.50  94,687,944.89  43,336,408.70  295,990.20  3,606,653.06  1,087,325.08  92,999.86  583,611,124.60 

ยอดคงเหลือปลำยปี                    
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                   
ราคาทุน  526,447,817.50  145,049,186.76  117,919,540.01  58,067,721.56  1,367,719.04  5,591,794.63  5,560,964.26  92,999.86  860,097,743.62 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  -  (25,491,558.33)  (23,231,595.12)  (14,731,312.86)  (1,071,728.84)  (1,985,141.57)  (4,473,639.18)  -  (70,984,975.90) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม  (166,935,866.19)  (38,565,776.93)  -  -  -  -  -  -  (205,501,643.12) 
มูลค่ำตำมบัญชี  359,511,951.31  80,991,851.50  94,687,944.89  43,336,408.70  295,990.20  3,606,653.06  1,087,325.08  92,999.86  583,611,124.60 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  เคร่ืองใชส้ านกังาน  เคร่ืองตกแต่ง 

และติดตั้ง 
 ยานพาหนะ  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563         
ราคาทุน  599,043.46  279,771.30  2,522,429.91  3,401,244.67 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม   (573,702.17)   (279,725.30)   (2,485,131.22)   (3,338,558.69) 
รำคำตำมบัญชีปลำยปี   25,341.29    46.00    37,298.69    62,685.98  
รำยกำรระหว่ำงปี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวำคม 2563         
ซ้ือสินทรัพย ์  -  -  -  - 
จ าหน่ายสินทรัพย ์  -  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคาประจ าปี  (22,862.74)  -  (37,297.69)  (60,160.43) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย  -  -  -  - 
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี   2,478.55  46.00  1.00  2,525.55 

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563         
ราคาทุน  599,043.46  279,771.30  2,522,429.91  3,401,244.67 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  (596,564.91)  (279,725.30)  (2,522,428.91)  (3,398,719.12) 
มูลค่ำตำมบัญชี  2,478.55  46.00  1.00  2,525.55 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  เคร่ืองใชส้ านกังาน  เคร่ืองตกแต่ง 

และติดตั้ง 
 ยานพาหนะ  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562         
ราคาทุน  599,043.46  279,771.30  2,522,429.91  3,401,244.67 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  (548,432.16)  (274,033.85)  (1,980,921.72)  (2,803,387.73) 
รำคำตำมบัญชีปลำยปี  50,611.30  5,737.45  541,508.19  597,856.94 
รำยกำรระหว่ำงปี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวำคม 2562         
ซ้ือสินทรัพย ์  -  -  -  - 
จ าหน่ายสินทรัพย ์  -  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคาประจ าปี  (25,270.01)  (5,691.45)  (504,209.50)  (535,170.96) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย  -  -  -  - 
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี   25,341.29  46.00  37,298.69   62,685.98  

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562         
ราคาทุน  599,043.46  279,771.30  2,522,429.91  3,401,244.67 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม   (573,702.17)   (279,725.30)   (2,485,131.22)   (3,338,558.69) 
มูลค่ำตำมบัญชี   25,341.29    46.00    37,298.69    62,685.98  
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งบการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร มีมูลค่าสุทธิตาม

บญัชีจ านวนเงิน 770.76 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 270.36 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดน้ าไปจดจ านองไวเ้ป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน ตามหมายเหตุ 24 และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินดงักล่าว ตามหมายเหตุ 25  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัฯไดมี้การรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง จ านวนเงิน 205.50 ลา้นบาท เน่ืองจากทรัพยสิ์นดงักล่าวมีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่า 
จะไดรั้บ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงินของบริษทัย่อย มีมูลค่า
สุทธิตามบญัชีจ านวนเงิน 0.09 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 0.55 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
17. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 บาท  บาท 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี -  - 
การจดัประเภทจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง    

การเงินฉบบั 16 มาถือปฎิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 549,093.34  - 
ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทาง    

การเงินใหม่มาใชเ้ป็นคร้ังแรก 1,743,854.09  712,763.65 
เพิ่มขึ้นจากการท าสัญญาเช่า 3,296,508.00  - 
ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า (823,241.71)  - 
ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (1,305,707.36)  (570,210.92) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 3,460,506.36  142,552.73 
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18. สินทรัพย์ท่ีไม่ใช้ด ำเนินงำน 
ประกอบดว้ย 

  งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
  บาท 
ราคาทุน  21,077,660.31 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  (4,401,885.01) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม  (16,675,775.30) 
สุทธิ  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท่ี์ไม่ใชด้ าเนินงานเป็นสินทรัพยข์องส่วนงานการ
ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองจกัรกลการเกษตรท่ีไดย้กเลิกการด าเนินงานแลว้  

 
19. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทั้งจ านวนตามวิธีหน้ีสินโดยใช้อตัรา
ภาษีร้อยละ 20 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายการผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าตามบญัชีและฐาน
ภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สรุปไดด้งัน้ี 

  งบการเงินรวม 
  ณ วนัที่ 

1 มกราคม 2563 
 ไดม้าจากการซ้ือ

ธุรกิจ 
 ส่วนท่ีรับรู้ 

ในก าไร(ขาดทุน) 
ส าหรับปี 

 ส่วนท่ีรับรู้ 
ในก าไร(ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี           
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  -  -  29,324.53  -  29,324.53 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่า-เงินจ่ายล่วงหนา้ค่า
สินคา้ 

  
54,489.05 

  
- 

  
(27,012.86) 

  
- 

  
27,476.19 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  3,222,047.97  -  986,989.20  -  4,209,037.17 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  148,299.90  -  17,209.78  -  165,509.68 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  -  -  232,260.17  -  232,260.17 

รวม  3,424,836.92  -  1,238,770.82  -  4,663,607.74 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   43,049,068.17   1,359,810.00  (2,674,614.72)  -  41,734,263.45 

รวม  43,049,068.17  1,359,810.00  (2,674,614.72)  -  41,734,263.45 
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  งบการเงินรวม 
  ณ วนัที่ 

1 มกราคม 2562 
 ส่วนท่ีรับรู้ 

ในก าไร(ขาดทุน) 
ส าหรับปี 

 ส่วนท่ีรับรู้ 
ในก าไร(ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี         
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีอื่น  -  54,489.05  -  54,489.05 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  71,990.31  (71,990.31)  -  - 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  4,205,228.13  (983,180.16)  -  3,222,047.97 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  94,435.82  53,864.08  -  148,299.90 
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง  3,200.89   (3,200.89)  -  - 

รวม  4,374,855.15  (950,018.23)  -  3,424,836.92 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์  84,248,368.95   (41,199,300.78)  -   43,049,068.17  

รวม  84,248,368.95   (41,199,300.78)  -  43,049,068.17 

 
20. สินเช่ือและกำรค ำ้ประกนั 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจาก
สถาบันการเงินในรูปของวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นและระยะยาว วงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเช่ือ         
แฟคตอร่ิง รวมวงเงิน 176.16 ลา้นบาท และ 125.95 ลา้นบาท ตามล าดบั และค ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย ตามหมายเหตุ 15 และ 16 และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และกรรมการของบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัร่วมค ้าประกนัเตม็วงเงิน 

 
21. หนีสิ้นผิดนัดช ำระ 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 หน้ีสินผิดนดัช าระทั้งจ านวน เป็นเงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทัยอ่ยผิดนดัช าระการจ่ายช าระคืนค่างวดให้กบัสถาบนัการเงิน จึงท า
ให้ผิดเง่ือนไขการจ่ายช าระหน้ีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 25 อย่างไรก็ตาม         
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2563 บริษทัย่อยได้ยื่นหนังสือขอผ่อนผนัการช าระหน้ีตามค าพิพากษาใหม่ และ
สถาบนัการเงินไดอ้นุมติัแผนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแลว้ ซ่ึงบริษทัย่อยสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไข
ดงักล่าวได ้
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22. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
ประกอบดว้ย   

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 บาท  บาท 
เงินเบิกเกินบญัชี 14,298,006.08  7,989,175.16 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,800,000.00  - 

รวม 16,098,006.08  7,989,175.16 
 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินทั้งจ านวน  
เป็นเจา้หน้ีแฟคตอร่ิง มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.22 ต่อปี โดยมีกรรมการของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัเตม็วงเงิน 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน      
มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.245 ต่อปี และ MOR ตามล าดบั โดยมีท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 15 
และ 16 และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกรรมการบริษทัยอ่ยเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  

 
23. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ประกอบดว้ย   
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
เจา้หน้ีการคา้ 52,983,895.92   56,740,588.34   -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน 184,093,061.44  80,899,816.86  152,010,287.46  2,594,280.67 

รวม 237,076,957.36  137,640,405.20  152,010,287.46  2,594,280.67 
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เจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 25,133,776.76  24,594,820.10   413,337.56       464,587.56  
เจา้หน้ีอ่ืน 1,978,290.03  20,063,621.26   1,374,913.20    1,912,591.41  
เงินทดรองรับ 2,119,988.90  30,727,758.14  -  - 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,423,056.85  675,191.69  -  - 
เจา้หน้ีทรัพยสิ์น -  2,333,277.43  -  - 
เงินมดัจ าค่าหุน้ 150,000,000.00  -  150,000,000.00  - 
อ่ืนๆ 3,437,948.90  2,505,148.24  222,036.70   217,101.70  

รวม 184,093,061.44  80,899,816.86  152,010,287.46   2,594,280.67  
 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินมดัจ าค่าหุ้นทั้งจ านวน 
เป็นการวางเงินมดัจ าตามการเขา้ท าบนัทึกความเขา้ใจในการซ้ือขายหุ้น ตามหมายเหต ุ13 

 
24. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลและกจิกำรอ่ืน 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 บาท  บาท 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 50,000,000.00  25,400,000.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน -  6,020,000.00 
หกั ค่าธรรมเนียมรอตดับญัชี (448,767.13)  - 

สุทธิ 49,551,232.87  31,420,000.00 
 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน จ านวนเงิน 50.00 
ล้านบาท เป็นการกู้ยืมในรูปสัญญากู้ยืมเงินโดยมีก าหนดจ่ายช าระคืนในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564     
ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 8.40 ต่อปี และมีหลกัทรัพยค์  ้าประกัน ตามหมายเหตุ 16 และมีตัว๋เงินจ่ายลงวนัท่ี
ล่วงหน้าจ านวนเงิน 51.05 ล้านบาท เป็นหลักประกันการกู้ยืม  ตามหมายเหตุ 38.3 ทั้ งน้ี บริษัทย่อย               
มีค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืดงักล่าว ในอตัราร้อยละ 2.60 ต่อปี ของวงเงินท่ีไดรั้บ  
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ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนส่วนหน่ึงจ านวนเงิน 
23.10 ลา้นบาท เป็นการกูย้มืในรูปสัญญากูย้มืเงินโดยมีก าหนดจ่ายช าระคืนเม่ือทวงถาม ดอกเบ้ียอตัราร้อย
ละ 3.00 ต่อปี ในระหวา่งปี 2563 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียครบถว้นแลว้ทั้งจ านวน 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนส่วนหน่ึง จ านวน
เงิน 2.30 ลา้นบาท เป็นการกูย้ืมโดยไม่มีการท าสัญญากูย้มืเงินและไม่มีการคิดดอกเบ้ีย ในระหว่างปี 2563 
บริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระคืนเงินตน้ครบถว้นแลว้ทั้งจ านวน 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการอ่ืน จ านวนเงิน          
6.02 ลา้นบาท เป็นการกูย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 2.00 ต่อปี 
ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดรั้บการปลดหน้ีจากเจา้หน้ีทั้งจ านวน 

 
25. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

ประกอบดว้ย 
   งบการเงินรวม 
     ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
     31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

     บาท  บาท 
เงินกูย้มืระยะยาว     86,232,215.43   52,025,398.91 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายตั้งพกั     8,329,598.02   9,444,580.71 
หกั  หน้ีสินผิดนดัช าระ    -  (61,469,979.62) 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    (62,608,635.64)  - 
สุทธิ    31,953,177.81  - 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืระยะยาวมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
   งบการเงินรวม 
   ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

   บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้ปี  61,469,979.62  85,721,434.73 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ  38,544,877.99  - 
กูย้มืเพิ่มระหวา่งปี  214,800.00  - 
จ่ายช าระคืนระหวา่งปี  (5,667,844.16)  (24,251,455.11) 
ยอดคงเหลือปลายปี  94,561,813.45  61,469,979.62 
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ตามงบการเงินรวม 
- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนหน่ึง จ านวนเงิน 56.76 
ลา้นบาท เป็นการกูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง มีวงเงินสินเช่ือรวม 124 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อย
ไดรั้บอนุมติัปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 โดยมีเง่ือนไขการผ่อนช าระหน้ี 
ดงัน้ี 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2563 บริษทัย่อยได้ยื่นหนังสือขอผ่อนผนัการช าระหน้ีตามค าพิพากษากับ
สถาบนัการเงินใหม่โดยมีเง่ือนไขการผอ่นช าระหน้ี ดงัน้ี 

1) ผอ่นช าระคืนเงินกูย้มืคงเหลือเป็นงวดรายเดือน ดงัน้ี 
- เดือนมีนาคม 2563 ถึง เดือนธนัวาคม 2563   ช าระไม่ต ่ากวา่ 300,000    บาทต่อเดือน 
- เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2564   ช าระไม่ต ่ากวา่ 450,000    บาทต่อเดือน 
- เดือนธนัวาคม 2564                                        ช าระส่วนท่ีเหลือใหเ้สร็จส้ิน 

2) คิดอตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปีตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป 
อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวได ้ทั้งน้ีเงินกู้

ยืมดงักล่าว มีท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อย ตามหมายเหตุ 16 และท่ีดินของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รวมทั้ งกรรมการบริษัทฯ บริษัทท่ีเ ก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันกับกรรมการ                  
ของบริษทัยอ่ย ร่วมค ้าประกนัเตม็วงเงิน 

- ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนหน่ึงจ านวน 0.23 ล้านบาท      
เป็นการกูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง เพื่อน าไปจ่ายช าระค่าเบ้ียประกนัชีวิตของกรรมการบริษทัยอ่ย 
จากการเป็นผูค้  ้าประกนัวงเงินกูย้ืมแฟคตอร่ิงจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 22 มีอตัราดอกเบ้ีย MLR+ 
ร้อยละ 1 ต่อปี โดยก าหนดเง่ือนไขการผ่อนช าระทุกวนัส้ินเดือน ๆ ละ 4,327.00 บาท เป็นจ านวน 60 เดือน 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกู ้

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนหน่ึงจ านวนเงิน 37.60 ลา้นบาท เป็น
การกูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 ซ่ึงมีระยะเวลาการจ่ายช าระคืนภายใน   
6 ปี มีอัตราดอกเบ้ีย MLR- ร้อยละ 1.60 ต่อปี โดยบริษัทย่อยต้องจ่ายช าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย                     
เป็นรายเดือนๆ ละ 0.60 ลา้นบาท โดยมีท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง มูลค่าตามบญัชีจ านวนเงิน 76.13 ลา้นบาท 

- เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึง เดือนมิถุนายน 2559       ช าระไม่ต ่ากวา่ 700,000    บาทต่อเดือน 
- เดือนกรกฎาคม 2559 ถึง เดือนธนัวาคม 2560          ช าระไม่ต ่ากวา่ 1,590,000    บาทต่อเดือน 
- เดือนมกราคม 2561  ถึง เดือนธนัวาคม 2561           ช าระไม่ต ่ากวา่ 2,420,000    บาทต่อเดือน 
- เดือนมกราคม 2562   ถึง เดือนธนัวาคม 2562           ช าระไม่ต ่ากวา่ 2,940,000    บาทต่อเดือน 
- เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนกนัยายน 2563            ช าระไม่ต ่ากวา่ 3,340,000    บาทต่อเดือน 
- เดือนตุลาคม 2563                                                    ช าระส่วนท่ีเหลือใหเ้สร็จส้ิน 
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ตามหมายเหตุ16 รวมทั้งมีท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน 5 แห่งและของบุคคลอ่ืนเป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนั และมีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัร่วมค ้าประกนัเต็มวงเงิน และมีเง่ือนไขการกูย้ืมท่ีส าคญัท่ี
ก าหนดให้บริษทัย่อยต้องน าผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมท่ีมีการบริหารภายใต้ช่ือทางการค้าท่ีได้รับการ
ยอมรับ (Chained brand-Hotel ) เขา้มาบริหารกิจการภายในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 

 
26. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลอ่ืน 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลอ่ืนทั้งจ านวน เป็นการ
กูย้ืมเงินในรูปของสัญญากูย้ืมเงินโดยมีก าหนดจ่ายช าระคืนภายใน 3 ปี นบัจากวนัท าสัญญา และดอกเบ้ีย
อตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี ในระหว่างปี 2563 บริษทัย่อยไดจ่้ายช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียครบถว้นแลว้     
ทั้งจ านวน 

 
27. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 5,302,506.00  1,408,679.00  205,000.00  - 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (844,360.01)  (133,374.79)  (2,107.24)  - 

รวม 4,458,145.99  1,275,304.21  202,892.76  - 
หกั ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า        

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,663,461.79)  (591,079.52)  (202,892.76)  - 

สุทธิ 2,794,684.20  684,224.69  -  - 
 

จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ภายใน 1 ปี 1,663,461.79  591,079.52  202,892.76  - 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,794,684.20  684,224.69  -  - 

รวม 4,458,145.99  1,275,304.21  202,892.76  - 
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28. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังานมีรายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้ปี 5,831,450.84  4,486,681.36  2,656,764.78  2,060,958.27 
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ตน้ทุนบริการในอดีต -  422,622.99  -   7,239.77  
ตน้ทุนการใหบ้ริการปัจจุบนั 795,152.51  827,603.76  566,962.36   553,306.13  
ดอกเบ้ียจ่าย 106,711.52  90,020.32  49,757.04   35,260.61  
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ผล(ก าไร)ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่          
ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้  

 
 

 
 

 
 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ -   627,508.76   -  - 
ขอ้สมมติทางการเงิน -   61,393.84   -  - 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ -   (684,380.19)  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี  6,733,314.87  5,831,450.84  3,273,484.18  2,656,764.78 

 

ขอ้สมมติฐานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
อตัราคิดลด ร้อยละ 2.39-3.19 ต่อปี  ร้อยละ 2.39-3.11 ต่อปี  ร้อยละ 2.39 ต่อปี  ร้อยละ 2.39 ต่อปี 
อตัราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 3.00-5.00 ต่อปี  ร้อยละ 2.00-5.00 ต่อปี  ร้อยละ 5.00 ต่อปี  ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
อตัราการลาออก ร้อยละ 3.82-45.84 ต่อปี  ร้อยละ 0.96-55.56 ต่อปี  ร้อยละ 0.96-11.46 ต่อปี  ร้อยละ 0.96-11.46 ต่อปี 
เกษียณอาย ุ 55-60 ปี  55-60 ปี  55 ปี  55 ปี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามงบการเงินรวมและตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ระยะเวลาถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไวเ้ป็น 9.00 – 14.00 ปี (2562 : 9.00 – 14.00  
ปี) และ 9.00 ปี (2562 : 9.00 ปี) ตามล าดบั 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลโดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ีจะมีผลกระทบต่อประมาณ
การหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังานสรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
อตัราคิดลด         
เพ่ิมข้ึนอตัราร้อยละ 0.50-1.00 (87,544.99)       (175,688.23)  (13,086.20)        (66,858.19) 
ลดลงอตัราร้อยละ 0.50-1.00 92,778.86        186,171.47   13,653.04           70,059.69  

อตัราการข้ึนเงินเดือน         
เพ่ิมข้ึนอตัราร้อยละ 1 245,488.71         441,597.66   44,042.75        180,883.67  
ลดลงอตัราร้อยละ 1 (220,204.95)       (397,698.07)  (40,583.64)   (165,780.71) 

อตัราการลาออก         
เพ่ิมข้ึนอตัราร้อยละ 10-20 (207,889.70)      (342,834.23)  (12,747.23)        (53,904.64) 
ลดลงอตัราร้อยละ 10-20 245,144.63        405,191.23   13,136.36          55,647.53  

 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานได้ถูกปรับปรุงให้นายจ้างต้องจ่าย
ค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บ
ค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัฯ จึงแกไ้ขโครงงานผลประโยชน์เม่ือเกษียณ
แก่พนักงานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุงในไตรมาสสอง ปี 2562 
จากการแก้ไขโครงงานดังกล่าวท าให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยต้องรับรู้ประมาณหน้ีสินผลประโยชน์
พนกังานเม่ือเกษียณอายุ และตน้ทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้นในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวนเงิน 0.42 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 0.01 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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29. ทุนเรือนหุ้น 
ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกช าระหุน้สามญั มีการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 ราคาตาม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

ราคาตาม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

 มูลค่า จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน มูลค่า จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน 
 บาท หุ้น  บาท บาท หุ้น  บาท 
ทุนจดทะเบียน         
- หุ้นสามญัตน้งวด 1.00 99,555,048,070  99,555,048,070.00 1.00 99,555,048,070  99,555,048,070.00 
หกั หุ้นสามญัลดลง 1.00 (69,704,755,246)  (69,704,755,246.00) 1.00 -  - 
บวก หุ้นสามญัเพ่ิมข้ึน 1.00 55,969,299,045  55,969,299,045.00 1.00 -  - 

- หุ้นสามญัปลายงวด 1.00 85,819,591,869  85,819,591,869.00 1.00 99,555,048,070  99,555,048,070.00 

ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว         
- หุ้นสามญัตน้งวด 1.00 29,850,292,824  29,850,292,824.00 1.00 29,850,292,824  29,850,292,824.00 
หกั หุ้นสามญัลดลง 1.00 -  - 1.00 -  - 
บวก หุ้นสามญัเพ่ิมข้ึน 1.00 55,819,038,465  55,819,038,465.00 1.00 -  - 

- หุ้นสามญัปลายงวด 1.00 85,669,331,289  85,669,331,289.00 1.00 29,850,292,824  29,850,292,824.00 
 

ตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมติั ดงัน้ี  
- อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิมจ านวน 99,555,048,070 บาท เป็นจ านวน 29,850,292,824 

บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนของบริษทัฯ ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย จ านวน 69,704,755,246 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 69,704,755,246 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

- อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 29,850,292,824 บาท เป็นจ านวน 
85,819,591,869 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จ านวน 55,969,299,045 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)   
ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นเดิมใช้สิทธิซ้ือหุ้นจ านวน 55,819,038,465 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท เป็นจ านวนเงิน 
558,190,384.65 บาท โดยบริษทัฯ ไดรั้บช าระค่าทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้  

 ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งได้ด าเนินการ       
จดทะเบียนทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 
2563 และเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 ตามล าดบั 
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30. กำรบริหำรจัดกำรส่วนทุน 
วตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการทุนคือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการ

ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 
ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงอตัราหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.51 : 1 

และ 0.23 : 1 ตามล าดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อทุนเป็น 0.38 : 1 และ 0.01 : 1 ตามล าดบั 

 
31. (ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้ 

31.1  ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั (1,450,028.41)  (2,803,913.74)  -  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     3,913,385.54  40,249,282.55  -  - 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 2,463,357.13   37,445,368.81   -  - 
 

ผลต่างระหว่าง(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ท่ีค  านวณจากก าไรทางบัญชีด้วยอัตราภาษีท่ีใช้            
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ร้อยละ 10-20 (ค่าใช้จ่าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงไว้
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (397,836,844.00)  (198,960,875.07)  (447,950,260.08)  (77,569,712.12) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 75,901,936.11   39,788,157.33   89,590,052.02  15,513,942.43 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ท่ีไม่สามารถหกัภาษีเงินได ้ (82,960,567.44)   (40,943,130.71)  (92,507,988.11)  (15,513,942.43) 
ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบนัที่ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์        

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,608,602.92  (1,648,940.36)  2,917,936.09  - 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั (1,450,028.41)  (2,803,913.74)  -  - 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 3,913,385.54  40,249,282.55  -  - 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 2,463,357.13  37,445,368.81  -  - 
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วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี แยกตามปีท่ีส้ินสุดประโยชน์ทางภาษีไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ปีท่ีส้ินสุดประโยชน์ทางภาษี        
ปี 2563 -  23.43  -  17.64 
ปี 2564 30.06  38.25  23.42  23.42 
ปี 2565 37.17  36.28  20.75  20.75 
ปี 2566 27.75  9.68  -  - 
ปี 2567 34.79  9.85  -  - 
ปี 2568 5.87  -  -  - 

รวม 135.64  117.49  44.17  61.81 
 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีขา้งตน้ เน่ืองจากบริษทัฯ  
ยงัไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอจนสามารถใช้ประโยชน์          
ทางภาษีน้ีได ้
31.2 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม 
 จ านวนเงิน  รายได(้ค่าใชจ่้าย)  จ านวนเงิน 
 ก่อนภาษ ี  ภาษีเงินได ้  สุทธิจากภาษ ี
 บาท  บาท  บาท 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562      
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน 

ท่ีก าหนดไว ้
 

(4,522.41) 
  

- 
  

(4,522.41) 
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32. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2563  2562  2563  2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป  (5,731,876.20)   24,243,650.84  -  - 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป วตัถุดิบใชไ้ป 

และค่าใชจ้่ายการผลิตอื่น 
  

1,266,744,010.35  
 

 1,402,196,627.02   -  - 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน  27,360,945.28  28,712,713.27  8,802,879.22  8,096,391.40 
หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั)  (264,913.13)  (2,658,963.76)  24,552,000.07  29,462,000.00 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  37,697,123.99  16,620,526.30  645,486.88  550,245.22 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์  440,358,714.66  205,501,643.12  439,600,340.00  48,880,000.00 

 
33. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ ค านวณก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้น
พื้นฐานโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ก าไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
สามญัของบริษทัฯ  

 
(396,039,622.63) 

     
(133,085,109.53) 

  
(447,950,260.08) 

 
(77,569,712.12) 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 49,066,683,116  29,850,292,824  49,066,683,116  29,850,292,824 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  (0.008)  (0.004)  (0.009)  (0.003) 
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34. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดร้ะบุส่วนงานด าเนินงานโดยอา้งอิงจากรายงานภายในของบริษทัฯ และ
บริษทัย่อยซ่ึงรายงานดงักล่าวได้รับการสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานเป็น
ประจ าเพื่อการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยประกอบธุรกิจ 4 ประเภท คือ ธุรกิจลงทุน ธุรกิจบริการสนามกอล์ฟ  
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัปาลม์ และธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละบริการโรงแรม โดยด าเนินธุรกิจ
ในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงาน มีดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ส่วนงานธุรกิจลงทุน  ส่วนงานธุรกิจ 

บริการสนามกอลฟ์  
 ส่วนงานธุรกิจผลิต 

และจ าหน่าย 
น ้ามนัปาลม์ 

 ส่วนงานธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพยแ์ละ
บริการโรงแรม 

 รายการตดับญัชี  รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก -  32,186,592.69  1,286,464,753.58  1,246,196.93  -  1,319,897,543.20 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน -  -  -  -  -  - 
รายไดร้วม -  32,186,592.69  1,286,464,753.58  1,246,196.93  -  1,319,897,543.20 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ของส่วนงาน -  (5,348,249.81)  28,793,221.84  (518,011.19)  -  22,926,960.84 
รายไดอ้ื่น 6,744,706.88  635,832.37  150,921.35  114,636.17  (6,500,279.54)  1,145,817.23 
รายไดเ้งินปันผล 38,387,500.00  -  -  -  -  38,387,500.00 
ก าไรจากการยกหน้ี 1,796,792.41  20,297,535.81  -  -  36,051,801.55  58,146,129.77 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย -  (102,526.55)   (3,078,163.45)  (62,899.14)  -   (3,243,589.14) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (30,314,636.79)  (14,803,762.53)   (18,357,990.33)  (781,918.21)  -   (64,258,307.86) 
หน้ีสงสัยจะสูญ (24,552,000.07)  (88,564.73)  (176,348.40)  -  24,552,000.07  (264,913.13) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ (439,600,340.00)  -  -  (440,358,714.66)  439,600,340.00  (440,358,714.66) 
ตน้ทุนทางการเงิน (412,282.51)  (7,533,827.97)  (7,292,317.53)  (318,257.75)  5,238,958.71  (10,317,727.05) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (447,950,260.08)  (6,943,563.41)  39,323.48  (441,925,164.78)  498,942,820.79  (397,836,844.00) 

            
สินทรัพยต์ามส่วนงาน 1,960,513,155.14  477,203,797.24  527,215,614.87  130,732,580.66  (532,750,936.50)  2,562,914,211.41 
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ลูกค้ำรำยใหญ่ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากลูกคา้ราย

ใหญ่จ านวน 4 ราย เท่ากนัทั้งสองปี เป็นจ านวนเงินรวม 1,070.43 ลา้นบาท และจ านวนเงินรวม 1,201.44 
ลา้นบาท ตามล าดบั  

 
35. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

35.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสถานะเปิดต่อความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นเครดิต 

ซ่ึงบริษทัฯ จะพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสมเพื่อบริหารความเส่ียงดงักล่าว อย่างไรก็
ตาม บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มีนโยบายท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสาร
อนุพนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้ 

35.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซ่ึง

จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ มิไดใ้ชต้รา
สารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงน้ี อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เช่ือว่าจะไม่มี
ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ  

 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ส่วนงานธุรกิจลงทุน  ส่วนงานธุรกิจ 

สนามกอลฟ์  
 ส่วนงานธุรกิจผลิตและ 

จ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ 
 รายการตดับญัชี  รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก -   44,842,389.07   1,437,516,340.76  -  1,482,358,729.83 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน -   -     -  -  - 
รายไดร้วม -   44,842,389.07   1,437,516,340.76  -  1,482,358,729.83 
ก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน -   14,557,004.57   29,853,095.27  -  44,410,099.84 
รายไดด้อกเบ้ีย  25,146,598.62    14,589.19    5,669.36   (4,673,161.97)  20,493,695.20 
รายไดอ้ื่น  2,666,381.21    5,023,713.56    2,887,390.75   -  10,577,485.52 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  -      (426,195.17)  (540,975.84)  -  (967,171.01) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (27,040,691.95)   (15,565,350.66)  (10,644,362.25)  -  (53,250,404.86) 
หน้ีสงสัยจะสูญและรายการโอนกลบั (29,462,000.00)  (2,386,518.53)  (272,445.23)  29,462,000.00  (2,658,963.76) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 

ในบริษทัยอ่ย 
 

(48,880,000.00) 
  

- 
  

- 
  

48,880,000.00 
  

- 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น -  (205,501,643.12)  -  -  (205,501,643.12) 
ตน้ทุนทางการเงิน -  (11,278,979.98)  (5,458,154.87)  4,673,161.97  (12,063,972.88) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (77,569,712.12)  (215,563,380.14)  15,830,217.19  78,342,000.00  (198,960,875.07) 

          
สินทรัพยต์ามส่วนงาน 1,311,927,411.62  509,380,795.23  474,004,781.29  (420,736,933.42)  1,874,576,054.72 
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กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเปิดต่อความเส่ียงจากอัตรา
ดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 มีดอกเบ้ีย ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับขึ้น-ลงตาม 
ราคาตลาด 

อตัราดอกเบ้ีย 
คงท่ี 

   

ต่อปี 
 

 
 บาท บาท บาท บาท ร้อยละ 
สินทรัพยท์างการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32,645,081.87 - 5,269,600.86 37,914,682.73 0.10 - 0.125 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 100,000.00 646,694.54 - 746,694.54 0.10 – 0.30 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - 308,618,522.87 308,618,522.87 - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - - 71,527,130.41 71,527,130.41 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน - 12,675,790.28 - 12,675,790.28 6.20 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - 600,967,180.00 600,967,180.00 - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่      

เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั - - 147,967,820.00 147,967,820.00 - 
หน้ีสินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 

 
14,298,006.08 

 
1,800,000.00 

 
- 

 
16,098,006.08 MOR , 14 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - 237,076,957.36 237,076,957.36 - 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - - 16,666,948.71 16,666,948.71 - 
เจา้หน้ีค่าหุ้นสามญั - - 388,110,000.00 388,110,000.00 - 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน - 49,551,232.87 - 49,551,232.87 2.60 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ี 
     เก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

 
2,390,102.96 

 
- 

 
2,390,102.96 3.00 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 4,458,145.99 - 4,458,145.99 0.73 - 0.82 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 94,561,813.45 - - 94,561,813.45 MLR, MLR+1%, 
     MLR-1.6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

MAX Metal Corporation Public Company Limited 

รายงานประจ าปี 2563                                                                                                                                                                   หน้า 175 

              

 
 

งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 มีดอกเบ้ีย ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับขึ้น-ลงตาม 
ราคาตลาด 

อตัราดอกเบ้ีย 
คงท่ี 

   

ต่อปี 
 
 

 บาท บาท บาท บาท ร้อยละ 
สินทรัพยท์างการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  2,020,715.77   1,299,562.93   652,799.53   3,973,078.23  0.30-0.625 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั -  641,904.99   -    641,904.99  1.375 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - 270,426,681.42 270,426,681.42 - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - - 83,506,944.77 83,506,944.77 - 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - 748,935,000.00 748,935,000.00 - 
หน้ีสินทางการเงิน      
หน้ีสินผิดนดัช าระ  -    61,469,979.62  -    61,469,979.62 18.00 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน 

 
 7,989,175.16  

 
 -    

 
 -    

  
7,989,175.16  6.495 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -    - 137,640,405.20 137,640,405.20 - 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - - 19,048,059.07 19,048,059.07 - 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน  -     31,420,000.00   -    31,420,000.00  2.00-6.00 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,390,102.96 -    2,390,102.96 3.00 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 1,275,304.21 - 1,275,304.21 0.73-0.82 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลอ่ืน  -      15,194,178.08  -    15,194,178.08 7.50 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -     -    8,000,000.00 8,000,000.00  -    

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 มีดอกเบ้ีย ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับขึ้น-ลงตาม 
ราคาตลาด 

อตัราดอกเบ้ีย 
คงท่ี 

   

ต่อปี 
 
 

 บาท บาท บาท บาท ร้อยละ 
สินทรัพยท์างการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,165,840.14 - 92,171.31 11,258,011.45 0.10 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - 23,287,169.21 23,287,169.21 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - 83,197,897.04 - 83,197,897.04 6.00-7.50 
สินทรพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน - - 600,967,180.00 600,967,180.00 - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ี
เป็นหลกัประกนั - - 147,967,820.00 147,967,820.00 - 

หน้ีสินทางการเงิน      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - 152,010,287.46 152,010,287.46 - 
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เจา้หน้ีค่าหุ้นสามญั - - 388,110,000.00 388,110,000.00 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 202,892.76 - 202,892.76 0.41 

 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 มีดอกเบ้ีย ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับขึ้น-ลงตาม 
ราคาตลาด 

อตัราดอกเบ้ีย 
คงท่ี 

   

ต่อปี 
 
 

 บาท บาท บาท บาท ร้อยละ 
สินทรัพยท์างการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 975,553.41 - 311,157.81 1,286,711.22 0.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - 18,163,567.99 18,163,567.99 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - 52,097,897.04 - 52,097,897.04 5.00-6.50 
หน้ีสินทางการเงิน      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - 2,594,280.67 2,594,280.67 - 
      

 

35.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มีความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนในสกุล

เงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากธุรกรรมทางการคา้ของบริษทัท ากบัธุรกิจภายในประเทศ 
35.4 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือจากการไม่ได้รับช าระหน้ีจากเงิน
ฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู ้ยืม และลูกหน้ีการค้า อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการ
พิจารณาความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีของลูกหน้ีแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเช่ือ                
และมีนโยบายการตั้งค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับเงินฝากสถาบนัการเงิน 
เงินใหกู้ย้มื และลูกหน้ีการคา้แต่ละรายท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บช าระหน้ี ซ่ึงผูบ้ริหารเช่ือวา่เพียงพอแลว้ 

35.5 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินลงทุนและเงินให้กู ้ยืมมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตลาด ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จึงเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส าคัญ            
(ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน แสดงมูลค่า ตามหมายเหตุ 6) 
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  งบการเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
  มูลค่ายติุธรรมผา่น     

ก าไรขาดทุน 
 ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 
 รวม   

  บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  -  37,914,682.73  37,914,682.73  37,914,682.73 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   -  308,618,522.87  308,618,522.87  308,618,522.87 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  -  71,527,130.41  71,527,130.41  71,527,130.41 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บคุคลอ่ืน  -  12,675,790.28  12,675,790.28  12,675,790.28 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั  -  746,694.54  746,694.54  746,694.54 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น         

- เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นความตอ้งการ         

ของตลาด  600,967,180.00  -  600,967,180.00  600,967,180.00 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสด         

ท่ีเป็นหลกัประกนั  147,967,820.00  -  147,967,820.00  147,967,820.00 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ  748,935,000.00  431,482,820.83  1,180,417,820.83  1,180,417,820.83 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน          

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน  -  16,098,006.08  16,098,006.08  16,098,006.08 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -  237,076,957.36  237,076,957.36  237,076,957.36 

เจา้หน้ีค่าหุน้สามญั  -  388,110,000.00  388,110,000.00  388,110,000.00 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา  -  16,666,939.71  16,666,939.71  16,666,939.71 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  -  4,458,145.99  4,458,145.99  4,458,145.99 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบคุคลและกิจการอ่ืน  -  49,551,232.87  49,551,232.87  49,551,232.87 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  2,390,102.96  2,390,102.96  2,390,102.96 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  94,561,813.45  94,561,813.45  94,561,813.45 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  808,913,198.42  808,913,198.42  808,913,198.42 
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ในระหว่างปีปัจจุบนัไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินมูลค่าและไม่มีการโอนรายการระหว่าง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ในงบแสดงฐานะการเงินแบบเกิดขึ้นประจ าท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
  มูลค่ายติุธรรมผา่น     

ก าไรขาดทุน 
 ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 
 รวม   

  บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  -  11,258,011.45  11,258,011.45  11,258,011.45 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   -  23,287,169.21  23,287,169.21  23,287,169.21 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย  -  83,197,897.04  83,197,897.04  83,197,897.04 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น         

- เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นความตอ้งการ         

ของตลาด  600,967,180.00  -  600,967,180.00  600,967,180.00 

- สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสด         

ท่ีเป็นหลกัประกนั  147,967,820.00  -  147,967,820.00  147,967,820.00 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ  748,935,000.00  117,743,077.70  866,678,077.70  866,678,077.70 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -  152,010,287.46  152,010,287.46  152,010,287.46 

เจา้หน้ีค่าหุน้สามญั  -  388,110,000.00  388,110,000.00  388,110,000.00 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  -  202,892.76  202,892.76  202,892.76 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  540,323,180.22  540,323,180.22  540,323,180.22 
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35.6 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย

มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 มูลค่ายติุธรรม 
 ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น -  -  600,967,180.00  600,967,180.00 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่

เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 
 
- 

  
- 

  
147,967,820.00 

  
147,967,820.00 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม        
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -   591,880,000.00  591,880,000.00 
        

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 มูลค่ายติุธรรม 
 ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น -  -  748,935,000.00  748,935,000.00 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม        
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  13,500,000.00  13,500,000.00 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 มูลค่ายติุธรรม 
 ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น -  -  600,967,180.00  600,967,180.00 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่        

เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั -  -  147,967,820.00  147,967,820.00 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 มูลค่ายติุธรรม 
 ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น -  -  748,935,000.00  748,935,000.00 

 
36. รำยกำรธุรกจิกบับริษัทและบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป
ตามเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดย
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
36.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เดอะมาเจสติค ครีก คนัทรีคลบั จ ากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จ ากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั อริยา เอสเตท จ ากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั ริชฟิลด ์ออยล ์จ ากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั เอชเอ็นซี กรีน เอน็เนอร์จี จ ากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั ไซมิส แอสเสท จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั  

   (ส้ินสุดการเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2563) 
บริษทั หวัหินพฒันา จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
บริษทั สยามรีสอร์ทแอนดค์นัทรีคลบั จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการของบริษทัยอ่ยร่วมกนั 
บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชัน่แนล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันโดยมีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับกรรมการของ
บริษทัยอ่ย 

บริษทั โอไรออ้น แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน(ตั้ งแต่วนัท่ี 19 
มิถุนายน 2563 ถึง 17 พฤศจิกายน 2563) 

บริษทั พร้อมทรัพย ์เรียลเอสเตท จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูบ้ริหารส าคญัของบริษทัย่อยเป็น    
ผูถื้อหุน้ 

บริษทั คณาทรัพย ์เรียลเอสเตท จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูบ้ริหารส าคญัของบริษทัย่อยเป็น    
ผูถื้อหุน้ 
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ช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เดลีเซีย จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูบ้ริหารส าคญัของบริษทัย่อยเป็น    

ผูถื้อหุน้ 
บริษทั 108 วสัดุ จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูบ้ริหารส าคญัของบริษทัย่อยเป็น    

ผูถื้อหุน้ 
บริษทั เค.พี.พฒันาท่ีดิน จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารส าคญั

ของบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั น ้าใสทะเลสวย จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารส าคญั

ของบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้ 
คุณธิติยา รามนุช ผูบ้ริหารส าคญัของบริษทัย่อย (ตามหนังสือมอบอ านาจ ตั้งแต่

วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 
คุณศิริพร สุขสุวรรณ ผูบ้ริหารส าคัญของบริษัทย่อย (ตามสัญญาจ้างบริหารและ

หนงัสือมอบอ านาจ ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564) 

คุณสิรภพ ปานเพช็ร ผูบ้ริหารส าคัญของบริษทัย่อย (ตามสัญญาจ้างบริหารตั้ งแต่
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 และ
ตามหนงัสือมอบอ านาจ ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ถึง
วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564) 

คุณพิศิษฐ์ รามนุช บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารส าคญัของบริษทัยอ่ย 
คุณศิริเพญ็ รามนุช บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารส าคญัของบริษทัยอ่ย 
คุณพชัมน ธนาเดชาพิชช์ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุ้นของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ของบริษทัยอ่ย 
คุณมนู ธารพิพิธชยั กรรมการของบริษทัยอ่ย 
คุณนุสรา บุญวฒัน์ กรรมการของบริษทัยอ่ย 
คุณศุภพิสุทธ์ิ พิสุทธ์ิธนนนัท ์ กรรมการของบริษทัยอ่ย 
คุณธงชยั สุวรรณวิหค กรรมการของบริษทัยอ่ย 
คุณธีรวุทธ์ิ ปางวิรุฬห์รักข์ กรรมการของบริษทัยอ่ย 
คุณฉตัรชยั ภู่โคกหวาย กรรมการของบริษทัยอ่ย (ส้ินสุดเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563) 
คุณธะนาชยั ธีรพฒันวงศ์ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
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36.2 รายการคา้ระหวา่งกนั 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 นโยบาย 2563  2562  2563  2562 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย การก านดราคา บาท  บาท  บาท  บาท 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)         
ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 5.00-7.50 ต่อปี -  -  6,500,279.54  4,673,161.97 
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน         
ก าไรจากการยกหน้ี ราคาตามสัญญา 20,901,747.28  -  -  - 
ตน้ทุนจากการบริการ ราคาตามสัญญา 471,480.75  -  -  - 
ค่าเช่าอาคารส านกังาน ราคาตามสัญญา 153,750.00   615,000.00   153,750.00   615,000.00  
ค่าบริการอาคารส านกังาน ราคาตามสัญญา 70,524.00   282,096.00   70,524.00   282,096.00  
ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามสัญญา 2,590,000.00  -  1,090,000.00  - 
ดอกเบ้ียจ่าย ร้อยละ 7.50 ต่อปี -  8,013.70  -  - 
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน         
ก าไรจากการยกหน้ี ราคาตามสัญญา 28,051,801.55  -  -  - 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามสัญญา 160,000.00  1,430,000.00  100,000.00  1,430,000.00 
ดอกเบ้ียจ่าย ร้อยละ 3.00 ต่อปี 53,679.34  394,667.44  -  - 

 
36.3 รายการคงคา้งระหวา่งกนั 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย ์        
ลูกหน้ีอื่น        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั สยามรีสอร์ทแอนดค์นัทรีคลบั จ ากดั 70,059.65  -  -  - 
บริษทั พร้อมทรัพย ์เรียลเอสเตท จ ากดั 91,589.75  -  -  - 
บริษทั คณาทรัพย ์เรียลเอสเตท จ ากดั 871,779.75  -  -  - 
บริษทั เดลิเซีย จ ากดั 91,939.75  -  -  - 
บริษทั 108 วสัดุ  จ ากดั 145,000.00  -  -  - 
รวมลูกหน้ีอื่น 1,270,368.90                  -                 -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

        
ลูกหน้ีจากการโอนสิทธิ        
บริษทัยอ่ย        
บริษทั เดอะมาเจสติค ครีก  
คนัทรีคลบั จ ากดั - 

 
- 

 
36,051,801.55 

 
- 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (36,051,801.55)  - 
สุทธิ -  -  -  - 

เงินทดรองจ่าย        
บริษทัยอ่ย        
บริษทั เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จ ากดั -  -  140,200.00  - 
บริษทั เอชเอน็ซี เพาเวอร์ จ ากดั -  -  -  186,335.20  
บริษทั เอชเอน็ซี กรีน เอน็เนอร์จี จ ากดั -  -  -     8,730.00  
บริษทั ริชฟิลด ์ออยด ์จ ากดั -  -  -  30,361.20  

รวม -  -  140,200.00  225,426.40 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น        
บริษทัยอ่ย        
บริษทั เดอะมาเจสติค ครีก  
คนัทรีคลบั จ ากดั 

       

ยอดยกมาตน้ปี -  -  29,462,000.00  24,462,000.00 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี -  -  27,850,000.00  5,000,000.00 
ลดลงระหว่างปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  57,312,000.00  29,462,000.00 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (51,312,000.00)  (29,462,000.00) 

สุทธิ -  -  6,000,000.00  - 

บริษทั เอชเอน็ซี เพาเวอร์ จ ากดั        
ยอดยกมาตน้ปี -  -  52,097,897.04  52,097,897.04 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี -  -  25,100,000.00  - 
ลดลงระหว่างปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  77,197,897.04  52,097,897.04 
รวมเงินให้กูยื้มระยะสั้น -  -  83,197,897.04  52,097,897.04 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

        
        
ดอกเบ้ียคา้งรับ        
บริษทัยอ่ย        
บริษทั เดอะมาเจสติค ครีก คนัทรีคลบั จ ากดั -  -  2,702,000.07  167,578.35 
บริษทั เอชเอน็ซี เพาเวอร์ จ ากดั -  -  9,125,816.78  5,159,958.96 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั หวัหินพฒันา จ ากดั -  10,460,287.61  -  - 
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ -  10,460,287.61  11,827,816.85  5,327,537.31 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -   (2,379,479.53)  (2,702,000.07)  - 
สุทธิ -   8,080,808.08   9,125,816.78  5,327,537.31 

หน้ีสิน        
เจา้หน้ีการคา้        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) จ ากดั -  886,763.49  -  - 

บริษทั พร้อมทรัพย ์เรียลเอสเตท จ ากดั 1,328,313.40  -  -  - 
บริษทั คณาทรัพย ์เรียลเอสเตท จ ากดั 2,283,995.22  -  -  - 
บริษทั เดลิเซีย จ ากดั 2,301,143.10  -  -  - 
บริษทั เค.พี.พฒันาท่ีดิน จ ากดั 180,000.00  -  -  - 

เจา้หน้ี - ระบบแลกเปล่ียน (Barter)        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
1,479,492.00 

  
1,479,492.00 

 
-  - 

เจา้หน้ีอื่น        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) จ ากดั -  19,684,700.93  -  - 

เจา้หน้ีทรัพยสิ์น        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) จ ากดั -  1,533,481.43  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

        
        
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั หวัหินพฒันา จ ากดั 321,000.00  -  -  - 
บริษทั เค.พี.พฒันาท่ีดิน จ ากดั 361,109.66  -  -  - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
คุณศิริพร สุขสุวรรณ 40,000.00  -  -  - 
นายสิรภพ ปานเพช็ร 40,000.00  -  -  - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 8,335,053.38  23,584,437.85  -  - 

เงินทดรองรับ        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
คุณธะนาชยั ธีรพฒันวงศ์ -   28,051,801.55   -  - 
คุณมนู ธารพิพิธชยั -   696,418.19   -  - 
คุณนุสรา บุญวฒัน์ 640,595.15   656,802.29   -  - 
คุณศุภพิสุทธ์ิ พิสุทธ์ิธนนนัท ์ 2,257,938.90   1,483,001.00   -  - 

รวม 2,898,534.05  30,888,023.03  -  - 

เงินเดือนคา้งจ่าย        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
คุณนุสรา บุญวฒัน์ 4,930,000.00   4,580,000.00   -  - 
คุณศุภพิสุทธ์ิ พิสุทธ์ิธนนนัท ์ 8,330,000.00   7,860,000.00   -  - 
คุณธงชยั สุวรรณวิหค 805,000.00   700,000.00   -  - 
คุณฉตัรชยั ภู่โคกหวาย 770,000.00   700,000.00   -  - 

รวมเงินเดือนคา้งจ่าย 14,835,000.00   13,840,000.00   -  - 

เงินกูยื้มระยะสั้น        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

  
 

 
   

ยอดยกมาตน้ปี -  1,000,000.00  -  - 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี -  -  -  - 
ลดลงระหว่างปี -  (1,000,000.00)  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

        
        

เงินกูยื้มระยะสั้น(ต่อ)        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
คุณนุสรา บุญวฒัน์        
ยอดยกมาตน้ปี 2,390,102.96  2,390,102.96  -  - 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี -  -  -  - 
ลดลงระหว่างปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี 2,390,102.96  2,390,102.96  -  - 

คุณศุภพิสุทธ์ิ พิสุทธ์ิธนนนัท ์        
ยอดยกมาตน้ปี -   14,000,000.00   -  - 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี -   600,000.00   -  - 
ลดลงระหว่างปี -  (14,600,000.00)   -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  -  - 
รวมเงินกูยื้มระยะสั้น 2,390,102.96  2,390,102.96  -  - 

เงินกูย้ืมระยะยาว        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั หวัหินพฒันา จ ากดั        
ยอดยกมาตน้ปี 8,000,000.00  -  -  - 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี -  10,000,000.00  -  - 
ลดลงระหว่างปี (8,000,000.00)  (2,000,000.00)  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  8,000,000.00  -  - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
คุณนุสรา บุญวฒัน์ 53,679.34  255,375.31  -  - 

 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั
ยอ่ยจ านวน 134.51 ลา้นบาท และจ านวน 81.56 ลา้นบาท ตามล าดบั เป็นการใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน
และสัญญากู้ยืมเงินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.00 - 7.50 ต่อปี และร้อยละ    
5.00 - 6.50 ต่อปี ตามล าดบั ซ่ึงเป็นอตัราเทียบเคียงจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษทัฯ ทั้งน้ี 
เงินให้กู ้ยืมส่วนหน่ึงจ านวน 6.00 ล้านบาท บริษทัย่อยได้น าท่ีดินจ านวน 9 แปลง ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิ       
ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงมาเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
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ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จ านวน 2.39 ล้านบาท เท่ากันทั้ งสองปี เป็นการกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม             
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.00 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองปี 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
จ านวนเงิน 8.00 ลา้นบาท เป็นการกู้ยืมในรูปสัญญากู้ยืมเงินและไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหว่างกัน ทั้งน้ี    
เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดรั้บการปลดหน้ีจากเจา้หน้ีทั้งจ านวน 

 
36.4 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ส าหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
    ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,874,200.00  13,586,934.00  5,764,200.00  8,136,934.00 
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        

- โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 153,600.00   151,900.00   153,600.00   151,900.00  
- โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 98,006.88   249,523.95   -   128,311.57  

               รวม 11,125,806.88  13,988,357.95  5,917,800.00  8,417,145.57 
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ 
ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่าตอบแทน
กรรมการ รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัฯ หมายถึงบุคคลท่ี
ก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

36.5 การค ้าประกนัระหวา่งกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทั คณาทรัพย์ เรียลเอสเตท จ ากัด บริษทั เดลิเซีย จ ากัด   

บริษทั พร้อมทรัพย ์เรียลเอสเตท จ ากดั บริษทั เค.พี.พฒันาท่ีดิน จ ากดั บริษทั น ้ าใสทะเลสวย จ ากดั 
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 ราย ไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อเป็นหลกัประกนั และเป็นบุคคล   
ค ้าประกนั 2 ราย ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย ตามหมายเหตุ 25  

36.6 ภาระผกูพนัระหวา่งกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาจ้างบริหาร จ านวน 2 สัญญา  

กบัผูบ้ริหารส าคญั 2 ราย ซ่ึงสัญญาจะครบก าหนดในวนัท่ี 31 มกราคม 2564 และวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 ตามล าดบั บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริหารเป็นจ านวน 0.07 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าหนงัสือมอบอ านาจ จ านวน 3 ฉบบั กบั
ผูบ้ริหารส าคญั 3 ราย เพื่อด าเนินการเก่ียวกับการท าธุรกรรมการด าเนินงานของบริษทัย่อยและ
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ธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ซ่ึงสัญญาจะครบก าหนดในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
2564 วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามล าดบั โดยไม่มีค่าบริการระหวา่งกนั 

 
37. ข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงินสด 

37.1 รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบ้ียค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันลดลงจากการ 
โอนไปหกักลบกบั 

       

- เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 6,020,000.00  -  -  - 

- ดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกิจการอ่ืน 1,167,002.24  -  -  - 

ซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเป็นเงินเช่ือ/เจ้าหน้ี       
ค่าหุ้นสามญั 

 
388,110,000.00 

  
- 

  
388,110,000.00 

  
- 

โอนดอกเบ้ียคา้งรับเป็นเงินลงทุนชัว่คราว -  3,136,894.97  -  3,043,561.63 

โอนดอกเบ้ียคา้งรับเป็นเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน -  2,399,342.47  -  2,399,342.47 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวรเป็นเงินเช่ือ        

             มูลค่าสินทรัพย ์ -  2,180,633.11  -  - 

             ภาษีมูลค่าเพ่ิม -  152,644.32  -  - 

โอนดอกเบ้ียคา้งรับไปเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  1,291,101.83  -  1,291,101.83 

โอนดอกเบ้ียคา้งรับของเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน
หกักลบหน้ีกบัเงินกูยื้มระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

  
2,000,000.00 

  
- 

  
- 

โอนเงินลงทุนชัว่คราวไปเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  312,244,555.70  -  312,244,555.70 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการอ่ืนไปเป็น 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 
- 

  
84,399,342.47 

  
- 

  
84,399,342.47 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หกักลบหน้ีเงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 

 
- 

  
14,600,000.00 

  
- 

  
- 
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37.2 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรม

จดัหาเงินมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ยอดคงเหลือ  การเปล่ียนแปลง  การเปล่ียนแปลงอื่น  ยอดคงเหลือ 
 ตน้ปี  จากกระแสเงินสด    ปลายปี 
   จากการจดัหาเงิน     
 บาท  บาท  บาท  บาท 
หน้ีสินผิดนดัช าระ  61,469,979.62   -  (61,469,979.62)  -  
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ัน 

จากสถาบนัการเงิน 
 

 7,989,175.16  
  

 1,098,646.08 
  

 7,010,184.84 
  

16,098,006.08  
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  11,917,179.71   (11,063,614.54)  (157,262.86)   696,302.31  
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,390,102.96   -  -   2,390,102.96  
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการอ่ืน  31,420,000.00    24,151,232.87   (6,020,000.00)    49,551,232.87  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอื่น 15,194,178.08  (15,000,000.00)  (194,178.08)  - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  8,000,000.00   -   (8,000,000.00)   - 
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์  2,333,277.43   (1,636,773.50)    940,269.57   1,636,773.50  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า        

- หมุนเวียน  591,079.52   -      (591,079.52)  -  
- ไม่หมุนเวียน 684,224.69   (1,113,934.28)  429,709.59  - 

เงินกูย้ืมระยะยาว        
- ไม่หมุนเวียน -  (5,453,044.16)  100,014,857.61  94,561,813.45 
รวม 141,989,197.17  (9,017,487.53)   31,962,521.53  164,934,231.17 
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 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ยอดคงเหลือ  การเปล่ียนแปลง  การเปล่ียนแปลงอื่น  ยอดคงเหลือ 
 ตน้ปี  จากกระแสเงินสด    ปลายปี 
   จากการจดัหาเงิน     
 บาท  บาท  บาท  บาท 
หน้ีสินผิดนดัช าระ 6,277,234.65   (4,439,750.51)   59,632,495.48    61,469,979.62  
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ัน 

จากสถาบนัการเงิน 
 

10,549,206.88 
  

 (2,560,031.72) 
  

 -    
  

 7,989,175.16  
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 21,099,598.69  (21,109,436.48)   11,927,017.50    11,917,179.71  
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,390,102.96   (400,000.00)   (14,600,000.00)   2,390,102.96  
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการอ่ืน -   10,800,000.00    20,620,000.00    31,420,000.00  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอื่น -  15,000,000.00   194,178.08   15,194,178.08 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -   10,000,000.00    (2,000,000.00)   8,000,000.00  
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 1,191,150.65  -     1,142,126.78   2,333,277.43  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า        

- หมุนเวียน 2,701,647.43  -      (2,110,567.91)   591,079.52  
- ไม่หมุนเวียน 1,275,304.21   (2,858,904.55)  2,267,825.03  684,224.69 

เงินกูย้ืมระยะยาว        
- หมุนเวียน 33,763,102.82  -   (33,763,102.82)  - 
- ไม่หมุนเวียน 51,958,331.91  (33,291,716.83)  (18,666,615.08)  - 
รวม 146,205,680.20  (28,859,840.09)   24,643,357.06  141,989,197.17 

 
38. ภำระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 นอกจากหน้ีสินท่ีปรากฏในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ กลุ่มบริษทัฯยงัมีภาระผกูพนัดงัน้ี 
38.1 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการท าสัญญาเช่าและบริการต่าง ๆ กบักิจการอ่ืน โดยจ าแนกการจ่าย

ช าระค่าเช่าตามสัญญาไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ภายใน 1 ปี 7.57  2.45  7.05  1.99 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.22  0.22  0.04  0.22 
                     รวม 7.79  2.67  7.09  2.21 
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38.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินท่ี

จะตอ้งจ่ายช าระเป็นจ านวนเงิน 3.40 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองงวด 
38.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากตัว๋เงินจ่ายลงวนัท่ีล่วงหน้า จ านวน 2 ฉบบั 

รวมจ านวนเงิน 51.05 ลา้นบาท เพื่อน าไปเป็นหลกัประกันในการจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้น    
จากบุคคลอ่ืนพร้อมดอกเบ้ีย ตามหมายเหตุ 24 

 
39. คดีควำมฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีคดีความถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายฐานผิดสัญญาซ้ือขาย
สินคา้ เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 8.88 ลา้นบาท สืบเน่ืองจากบริษทัย่อยท าสัญญาซ้ือขาย
น ้ามนัปาลม์ดิบและเมล็ดในปาลม์กบับริษทัแห่งหน่ึง และคา้งช าระค่าสินคา้ดงักล่าว  

 
40. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การเขา้ท าสัญญาท่ีส าคญั ดงัน้ี 
ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยไดมี้การเขา้ท าสัญญาเช่าระยะยาว 3 ฉบบั เพื่อด าเนินธุรกิจ

โรงแรมภายใตโ้ครงการ Wisdom Hotel ดงัน้ี  
- สัญญาเช่าระยะยาว ฉบบัท่ี 1 เป็นสัญญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระยะยาว ซ่ึงเป็นอาคารจ านวน       

67 ห้อง อายุสัญญาเช่า 25 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 และเม่ือครบก าหนดสัญญาเช่าจะสามารถ   
ต่อสัญญาเช่าได้อีก 25 ปี รวมอายุสัญญาเช่า 50 ปี มีมูลค่าค่าเช่าตามสัญญา เป็นจ านวนเงิน 119.56   
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าส าหรับระยะเวลาการเช่า 10 ปีแรก เป็นจ านวนเงิน 
17.64 ลา้นบาท ปัจจุบนั ไดมี้การจ่ายช าระแลว้ทั้งจ านวน เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 ทั้งน้ี อาคารเช่า
ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

- สัญญาเช่าระยะยาว ฉบบัท่ี 2 เป็นสัญญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระยะยาว ซ่ึงเป็นอาคารจ านวน        
66 หอ้ง อายสุัญญาเช่า 25 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 และเม่ือครบก าหนดสัญญาเช่า จะสามารถต่อ
สัญญาเช่าได้อีก 25 ปี รวมอายุสัญญาเช่า 50 ปี มีมูลค่าค่าเช่าตามสัญญา เป็นจ านวนเงิน 104.10         
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าส าหรับระยะเวลาการเช่า 10 ปีแรก เป็นจ านวนเงิน 
15.36 ลา้นบาท ปัจจุบนั ไดมี้การจ่ายช าระแลว้ เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 จ านวนเงิน 11.31 ลา้นบาท 
และวนัท่ี 5 สิงหาคม 2564 จ านวนเงิน 4.05 ล้านบาท ทั้ งน้ี อาคารเช่าดังกล่าวอยู่ระหว่างการขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

- สัญญาเช่าระยะยาว ฉบับท่ี 3 เป็นสัญญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระยะยาว ส าหรับอาคารพื้นท่ี
ส่วนกลาง อายุสัญญา 25 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่า จะ
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ท าการเช่าใหม่เป็นระยะเวลา 25 ปี รวมระยะเวลาการเช่าทั้งหมด 50 ปี มีมูลค่าค่าเช่าตามสัญญา เป็น
จ านวนเงิน 27.12 ลา้นบาท  

ทั้งน้ี ตามสัญญาเช่าระยะยาว ฉบับท่ี 1 และ 2 ได้ก าหนดให้ผูใ้ห้เช่าวางหลกัประกันส าหรับ      
การจ่ายช าระค่าเช่างวดแรกจ านวนเงินรวม 33.00 ล้านบาท ให้แก่บริษัทย่อย โดยหลักประกันเป็น           
หุ้นสามญัของบริษทัผูใ้ห้เช่าฉบับท่ี 2 ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมหุ้น           
ไดจ้ านวน 162.78 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัยอ่ยยงัไม่ไดรั้บหลกัประกนั 

 
41. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 
 

_____________________________________ 
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