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สารจากประธานกรรมการ
ในปี 2560 ทีผ่ ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนอย่างชัดเจน ซึง่ เป็ น
ผลมาจากการฟื้ นตัวในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่ปรับตัวดีข้นึ ตามการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลก และมีแนวโน้มทีข่ ยายตัวได้อย่างต่ อเนื่อง ซึง่ ทาให้คาดว่าในปี 2561 เศรษฐกิจโลกทีจ่ ะเร่งการขยายตัว
ขึ้น เป็ น ปี ท่ี 2 ติ ด ต่ อ กัน จะส่ ง ผลให้เศรษฐกิจ ในประเทศมีก ารขยายตัว ตามไปด้ว ย จากการขยายตัว เร่ ง ขึ้น ใน
ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในด้านการส่งออกและการท่องเทีย่ ว นอกจากนี้ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครั ฐที่
เริ่ม ส่ง ผลมากขึ้น จะช่ ว ยเพิ่ม ความเชื่อ มัน่ ผู้บ ริโภคและการฟื้ นตัว ของการบริโภคภาคเอกชน ท าให้ ก ารลงทุ น
ภาคเอกชนมีการฟื้ นตัวอย่างชัดเจนมากขึน้ อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ในปี ท่ผี ่านมา อุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัวอยู่ เนื่องจากการลดลงของการ
ก่อสร้างทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน อุตสาหกรรมเหล็กสาหรับการก่อสร้างจึงยังชะลอตัวอยู่ การแข่งขันยังอยู่ในระดับ
ทีส่ งู และตลาดมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ในขณะทีอ่ ตั รากาไรขัน้ ต้นยังอยู่ในระดับต่า แม้ว่าในปี 2561 จะมีแนวโน้ม
ที่จะขยายตัวดีข้นึ เนื่อ งจากการลงทุน โครงสร้างขนาดใหญ่ ของภาครัฐและแนวโน้ มการขยายตัวของการก่อสร้าง
ภาคเอกชนก็ตาม บริษทั จึงพยายามดาเนินธุรกิจค้าเหล็กด้วยความระมัดระวัง ไม่ได้เร่งการขยายตัวมากนัก
ทัง้ นี้ ตามบริษัทได้มีนโยบายที่จะแสวงหาโอกาสในการดาเนินธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างความมันคงและเติ
่
บโต
ให้แก่บริษัท ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นว่าธุรกิจด้านพลังงานและอสังหาริมทรัพย์เป็ นธุรกิจที่มศี กั ยภาพในการเติบโต และ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษทั ได้อย่างมันคงสม
่
่าเสมอในระยะยาว โดยทีผ่ ่านมา บริษทั ได้เข้าถือหุน้ ในบริษทั ราชบุร-ี
อีอีพี รีนิ วเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จ ากัด (R-EEP) ในสัด ส่วนร้อ ยละ 10 ซึ่งเป็ น ผู้ผ ลิต ไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งได้ เริ่ม
จาหน่ ายไฟฟ้ าแล้วตัง้ แต่เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา จึงคาดว่าบริษัทจะสามารถรับรูผ้ ลกาไรจากการลงทุนใน
ส่วนนี้ตงั ้ แต่ปี 2561 เป็ นต้นไป นอกจากนี้ ทางบริษทั ยังได้ขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยได้เข้าลงทุนใน
บริษทั เดอะมาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จากัด (MJC) ในสัดส่วนร้อยละ 80 ซึง่ เป็ นผูด้ าเนินธุรกิจสนามกอล์ฟจานวน 27
หลุม ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ สาหรับในปี 2560 ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้า

เศรษฐกิจโลก และมีแนวโน้มทีข่ ยายตัวได้อย่างต่ อเนื่อง ซึง่ ทาให้คาดว่าในปี 2561 เศรษฐกิจโลกทีจ่ ะเร่งการขยายตัว
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โภคภาคเอกชน
ท าให้วกเร่ารลงทุ
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อีกด้วย
ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในด้
านการส่งน้ ออกและการท่
องเทีย่ ว นอกจากนี้ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครั ฐที่
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อย่างไรก็
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ก่อสร้างทัง้ ในภาครั
อุตสาหกรรมเหล็
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เหล่าานียน
้ จะสามารถสร้
่าเสมอให้
ริษทั
ทาให้ในปี 2560 บริกษด้ทั วเริย ม่ ซึรัง่ บการลงทุ
รูร้ ายได้นจในโครงการต่
ากธุรกิจผลิตาและจ
้ ามันปาล์มแล้างรายได้
วรวม 7ทเดืม่ี นคงสม
อั ่ น จานวน
490 แล้ก่าบนบาท
ได้
อันจะสร้างมู
ค่าเพิ
ม่ ให้แาหน่
ก่บริาษยนทั ้ต่ามัอนไปในอนาคต
ซึง่ นอกจากธุ
รกิลจผลิ
ตและจ
ปาล์มแล้ว HNC ยังมีแผนทีจ่ ะขยายกิจการไปยังธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
ทดแทนในอนาคตอี
วย ซึง่ นีการลงทุ
นในโครงการต่
าง ๆ เหล่านีองทางในการขยายธุ
้ จะสามารถสร้างรายได้
ั ่ ติบโตต่่าอเสมอให้
ก่บาริงผล
ษทั
สาหรับในปีกด้2561
้ บริษัทจะยั
งคงพยายามสรรหาช่
รกิจทให้ม่ี เนคงสม
ไป เพื่อแสร้
อันจะสร้
ลค่าเพิ
ก่บริษทั ต่อไปในอนาคต
กได้าไรแก่
บริษาทั งมูโดยค
านึม่ งให้
ถึงแผลประโยชน์
สงู สุดทีบ่ ริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จะได้รบั บริษทั หวังเป็ นอย่างยิง่ จะทาให้ผู้

ถือหุน้ ทุกสท่าหรั
านได้
รบั ผลตอบแทนที
นในบริษทั บริษอทั งทางในการขยายธุ
ขอขอบคุณท่านผูถ้ รอื กิหุจน้ ให้ลูเติกบค้าโตต่
พันอธมิ
รทางการค้
บในปี
2561 นี้ บริษด่ จัที ากการลงทุ
จะยังคงพยายามสรรหาช่
ไปตเพื
่อสร้างผลา
และผู
้มีสบ่วรินเกี
วข้องทุ
นที่ไว้วางใจสงูและสนั
นการด
งานของบริ
ษัทรด้บั วบริ
ยดีษเสมอมา
กาไรแก่
ษทั ่ยโดยค
านึงกถึท่งาผลประโยชน์
สุดทีบ่ ริบษสนุ
ทั และผู
ถ้ อื าเนิ
หุน้ นของบริ
ษทั จะได้
ทั หวังเป็โดยคณะกรรมการ
นอย่างยิง่ จะทาให้ผู้
บริ
ษ
ท
ั
และคณะผู
บ
้
ริ
ห
ารทุ
ก
ท่
า
นจะทุ
่
ม
เทและมุ
่
ง
มั
นที
่
จ
่
ะปฏิ
บ
ต
ั
ห
ิ
น้
า
ที
อ
่
ย่
า
งเต็
ม
ความสามารถตามหลั
ธรรมาภิ
บาลทีด่ าี
ถือหุน้ ทุกท่านได้รบั ผลตอบแทนทีด่ จี ากการลงทุนในบริษทั บริษทั ขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า พันกธมิ
ตรทางการค้
เพื
่อให้้มบีสริ่วษนเกี
ทั เติ่ยบวข้
โตอย่
่ านที
นต่่ไอว้ไป
และผู
องทุากงยัท่งยื
วางใจ และสนับสนุ นการดาเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา โดยคณะกรรมการ
บริษทั และคณะผูบ้ ริหารทุกท่านจะทุ่มเทและมุ่งมันที
่ ่จะปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี
เพื่อให้บริษทั เติบโตอย่างยังยื
่ นต่อไป
นายสมชาย มีเสน
ประธานกรรมการ
นายสมชาย มีเสน
ประธานกรรมการ

1
1
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รายงานประจำ�ปี 2560

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน คณะกรรมการบริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้ าที่ในภาพรวม ครอบคลุมตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็ นไปตามกฎบัตรและสอดคล้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ .ศ. 2551 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2551 โดยในปี
2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. นายพิทยาพล นาถธราดล
2. พลตรีบญ
ุ ชัย เกษตรตระการ
3. นายพงษ์สทุ ธิ พืน้ แสน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 6 ครัง้ โดยมีผตู้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน และผูส้ อบ
บัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมทีเ่ กีย่ วข้องด้วย ผลการปฏิบตั งิ านและการดาเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบที่
สาคัญสรุปได้ดงั นี้
1. การสอบทานงบการเงิ น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปี 2560 ร่วมกับผูบ้ ริหารและ
ผูส้ อบบัญชี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายงานทางการเงินของบริษทั ได้จดั ทาขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ สังเกต ติดตาม และ
รับทราบแนวทางแก้ไขปั ญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั
2. การกากับดูแลและการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ตดิ ตาม และกากับให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ความ
เป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ งของบริษทั เพื่อให้ระบบการปฏิบตั งิ านดาเนินไปในแนวทาง
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ความเห็นเกีย่ วกับโครงสร้างองค์กร แผนงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม
แผนงาน รวมถึง ติดตามให้มกี ารแก้ไขและรายงานผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยมี บริษทั ปรมา คอนซัลแต้นท์ จากัด
ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายใน เพื่อให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมเพียงพอ การปฏิบตั งิ านทีด่ ถี อื ปฏิบตั ิ

สาคัญสรุปได้ดงั นี้
1. การสอบทานงบการเงิ น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปี 2560 ร่วมกับผูบ้ ริหารและ
ชี เพื
่อให้ปอเรชั
มนใจว่
ั ่ ่น จำ�ากัรายงานทางการเงิ
นของบริษทั ได้จดั ทาขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
บริผูษส้ ัทอบบั
แมกซ์ญเมทั
ล คอร์
ด (มหาชน)
การบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ สังเกต ติดตาม และ
รับทราบแนวทางแก้ไขปั ญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั
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2. การกากับดูแลและการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ตดิ ตาม และกากับให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ความ
เป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ งของบริษทั เพื่อให้ระบบการปฏิบตั งิ านดาเนินไปในแนวทาง
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ความเห็นเกีย่ วกับโครงสร้างองค์กร แผนงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม
แผนงาน รวมถึง ติดตามให้มกี ารแก้ไขและรายงานผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยมี บริษทั ปรมา คอนซัลแต้นท์ จากัด
ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายใน เพื่อให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมเพียงพอ การปฏิบตั งิ านทีด่ ถี อื ปฏิบตั ิ
ตามกฎบัตรการตรวจสอบภายใน สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั เิ ป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. การปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั โดยได้ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน และผูส้ อบ
บัญชี เพื่อสอบทานการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทางการทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
และการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละมีจริยธรรมธุรกิจอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันรวมทัง้ รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั 2
บริษทั เห็นว่าการทารายการดังกล่าวเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล มีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ ได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ
5. การพิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพ
มาตรฐานการทางานของทีมงาน ความเชีย่ วชาญ และความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน เมื่อได้พจิ ารณาเปรียบเทียบปริมาณ
งานกับอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรแต่งตัง้ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4387 และ/หรือ
นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7195 เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) และ/หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4996 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อย แห่งบริษทั ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จากัด เนื่องจากมีผล
การดาเนินงานการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด และผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีคุณสมบัตถิ ูกต้องตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีอตั ราค่าสอบบัญชี ของบริษทั และบริษัทย่อยจานวนรวม 2,500,000 บาท ไม่
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ ะชาระตามจานวนทีจ่ ่ายจริง โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
นาเสนอขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ต่อไป
6. การตรวจสอบและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบตั งิ านของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบ และคุณสมบัติ รวมถึงการ
ปฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามขอบเขตหน้ า ที่ รวมถึง ได้ท บทวนกฎบัต รเป็ น ประจ าอย่ า งน้ อ ยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อ ให้แ น่ ใ จว่ า กฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบยัง มีค วามทัน สมัย และเหมาะสมกับ สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก ร และเห็ นว่ า ในปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นไปตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รบถ้วนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และมี
ความเห็นว่าในปี 2560 ทีผ่ ่านมาบริษทั มีการจัดทารายงานทางการเงินและเปิ ด เผยข้อมูลต่างๆ รวมทัง้ ข้อมูลในกรณีทเ่ี กิด
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเป็ นไปตาม
หลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ และเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ

นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7195 เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) และ/หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4996 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อย แห่งบริษทั ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จากัด เนื่องจากมีผล
การดาเนินงานการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด และผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีคุณสมบัตถิ ูกต้องตามประกาศ
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ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีอตั ราค่าสอบบัญชี ของบริษทั และบริษัทย่อยจานวนรวม 2,500,000
บาท
ไม่
รายงานประจำ
�ปี 2560
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ ะชาระตามจานวนทีจ่ ่ายจริง โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
นาเสนอขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ต่อไป
6. การตรวจสอบและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบตั งิ านของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบ และคุณสมบัติ รวมถึงการ
ปฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามขอบเขตหน้ า ที่ รวมถึง ได้ท บทวนกฎบัต รเป็ น ประจ าอย่ า งน้ อ ยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อ ให้แ น่ ใ จว่ า กฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบยัง มีค วามทัน สมัย และเหมาะสมกับ สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก ร และเห็ นว่ า ในปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นไปตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รบถ้วนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และมี
ความเห็นว่าในปี 2560 ทีผ่ ่านมาบริษทั มีการจัดทารายงานทางการเงินและเปิ ด เผยข้อมูลต่างๆ รวมทัง้ ข้อมูลในกรณีทเ่ี กิด
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเป็ นไปตาม
หลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ และเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
บริษทั และมีการบริหารความเสีย่ งในระดับทีย่ อมรับได้ มีการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจตลอดจนมีระบบการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

(นายพิทยาพล นาถธราดล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริ6 ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
MetalเมทัCorporation
บริMAX
ษัท แมกซ์
ล คอร์ปอเรชัPublic
่น จำ�กัดCompany
(มหาชน) Limited

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
วิ สยั ทัศน์

บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) จะเป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดหำและจำหน่ำยเหล็กคุณภำพทุกประเภทเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ และทันเวลำ

พันธกิ จ
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ป อเรชัน่ จำกัด (มหำชน) จะดำเนิน กำรบริห ำรธุรกิจของบริษัท ด้วยกำรยึดมัน่ ตำมหลัก
ธรรมำภิบำล และควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม

กลยุทธ์
บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ได้กำหนดกลยุทธ์ในกำรดำเนินกำรดังนี้
1. บริษทั มีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะจัดหำและจำหน่ ำยเหล็กทีม่ คี ุณภำพในรำคำที่เป็ นธรรมสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สงู สุด
แก่ลกู ค้ำ
2. บริษัทมีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะเพิม่ บริกำรและผลิตภัณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องให้มคี วำมหลำกหลำยเพื่อสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำให้มำกทีส่ ดุ
3. บริษทั มีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะดำเนินกำรจัดหำธุรกิจอื่นๆ เพื่อสร้ำงรำยได้และประโยชน์สงู สุดให้กบั บริษทั และผู้มสี ว่ นได้เสีย
ของบริษทั
ความเป็ นมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ป อเรชัน่ จำกัด (มหำชน) เดิม ชื่อ บริษัท อะโกร อิน ดัสเตรียล แมชชี น เนอรี่ จ ำกัด
(มหำชน) ชื่อเดิมเมื่อครัง้ จัดตัง้ บริษทั เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2534 ชื่อ บริษทั ไทยเอนจิน เมนูแฟ็ คเจอริง่ จำกัด บริษทั
แปรสภำพเป็ นบริษทั มหำชน เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2538 และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
ปี 2539 โดยหุ้น สำมัญ ของบริษัท เริ่ม ท ำกำรซื้อ ขำยในตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยเป็ น วัน แรกเมื่อ วัน ที่ 9
กุ ม ภำพัน ธ์ 2539 เดิม บริษัท ด ำเนิ น ธุ ร กิจ ผลิต และจ ำหน่ ำ ยเครื่อ งยนต์ดีเซลขนำดเล็ก ชิ้น ส่ว นหลัก ที่ ใช้ประกอบ
เครื่องยนต์ รวมทัง้ อะไหล่ทใ่ี ช้ในอุตสำหกรรมเครื่องจักรกลกำรเกษตร รวมถึงจำหน่ ำยรถแทรกเตอร์ทใ่ี ช้ในกำรเกษตร
และในปี 2553 ได้บริษทั หยุดดำเนินธุรกิจในส่วนเครื่องจักรกลกำรเกษตร และยกเลิกกำรดำเนินกำรในบริษทั เอแมค
พลัส จำกัด ทีเ่ ดิมจะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษทั ย่อยเพื่อรองรับธุรกรรมกำรค้ำเครื่องจักรกลกำรเกษตร และทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื
หุ้นประจำปี 2553 ได้อนุ มตั ิให้เปลี่ยนชื่อและตรำประทับของบริษัท เป็ น บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน) โดยมีช่อื ภำษำอังกฤษว่ำ MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED และเปลีย่ นชื่อ
ย่อที่ใช้ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทจำก AMAC เป็ น MAX รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อ
รองรับกำรดำเนินธุรกิจเหล็กของบริษทั และแก้ไขสัดส่วนกำรถือครองหุน้ ของคนต่ำงด้ำวจำก ไม่เกิน 30% เป็ นไม่เกิน
49%
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

7
รายงานประจำ�ปี 2560

เหตุการณ์สาคัญในปี 2560
มกรำคม

เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2560 บริษทั ได้รบั หนังสือลำออกจำกตำแหน่ งกรรมกำรและประธำนกรรมกำร
ของนำยพงษ์ดษิ ฐ พจนำ
เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2560 บริษัท ได้รบั ชำระค่ำหุ้นของบริษัท ไซมิสทริค จำกัด จำนวน 999,980
บำท และรับชำระหนี้เงินกูท้ บ่ี ริษทั ให้บริษทั ไซมิสทริค จำกัด กูย้ มื ในส่วนทีเ่ หลือจำกนำงสำวอฑตยำ
นิลทองคำ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเป็ นเหตุให้บริษัท ไซมิสทริค จำกัด และบริษัท วีพเี อ็น แอนด์ ไซ
มิสทริค จำกัด ได้สน้ิ สภำพควำมเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั

กุมภำพันธ์

ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2560 มีมติแต่งตัง้ นำยสมชำย มี
เสน เข้ำดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำร
และที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 ได้มมี ติอนุ มตั ิเรื่องสำคัญ
ดังต่อไปนี้
1. อนุ มตั ยิ กเลิกกำรออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวนไม่เกิน 5,700,000,000 หุน้ เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิ
ของใบแสดงสิทธิในกำรซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนที่โอนสิทธิได้ รุ่นที่ 1 (MAX-T1) ทีเ่ สนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุ้น
เดิม ตำมสัด ส่ ว นกำรถื อ หุ้ น โดยไม่ คิด มู ล ค่ ำ และยกเลิก กำรออกหุ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น จ ำนวน
10,000,000,000 หุ้ น เพื่ อ รองรับ กำรจั ด สรรหุ้ น เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ำกั ด (Private
Placement) ไม่เกิน 50 รำย
2. อนุ มตั ยิ กเลิกกำรลดทุนจดทะเบียนโดยกำรลดมูลค่ำทีต่ รำไว้ต่อหุน้ เพื่อลดส่วนต่ ำมูลค่ำหุน้ และ
ลดขำดทุน สะสม และแก้ไขหนังสือบริค ณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุน จดทะเบีย น เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
3. อนุ มตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม 45,304,223,696 บำท เป็ น 29,602,897,629 บำท
โดยกำรตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจำหน่ ำยของบริษัทจำนวน 15,701,326,067 บำท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้น สำมัญ จำนวน 15,701,326,067 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น ละ 1 บำท โดยกำรตัดหุ้น ที่
รองรับกำรใช้สทิ ธิของใบแสดงสิทธิในกำรซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ รุ่นที่ 1 (MAX-T1) จำนวน
ไม่เกิน 5,700,000,000 หุ้น หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรออก
หุ้นเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เกิน 50 รำย และหุ้นจดทะเบียนที่
เหลือจำกกำรรองรับกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 2 (MAX-W2)
จำนวน 1,326,067 หุน้
4. อนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม 29,602,897,629 บำท เป็ น 99,555,048,070 บำท
โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนใหม่จำนวน 69,952,150,441 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท
5. อนุ มตั กิ ำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั จำนวน 69,952,150,441 หุน้ โดยมีรำยละเอียดกำร
จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนใหม่ ดังนี้
5.1 จัดสรรหุ้นสำมัญ เพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 49,583,851,118 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท
เพื่อเสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering)
5
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5.2 จัด สรรหุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุ น จำนวนไม่ เกิน 12,395,962,780 หุ้น เพื่อ รองรับ กำรใช้สทิ ธิข อง
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ครัง้ ที่ 3 (“MAX-W3”) ทีบ่ ริษทั จะออกให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมของบริษัททีจ่ องซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนทีอ่ อกและเสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุ้น
เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering)
5.3 จัดสรรหุน้ สำมัญเพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั
ครัง้ ที่ 1 (MAX-W1) จำนวน 4,196,856,270 หุ้น และจัดสรรหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรปรับ
สิท ธิข องใบส ำคัญ แสดงสิท ธิท่ี จ ะซื้อ หุ้ น สำมัญ ของบริษั ท ครัง้ ที่ 2 (MAX-W2) จ ำนวน
3,775,480,273 หุน้
6. อนุ มตั กิ ำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้ อหุ้นสำมัญของบริษัทครัง้ ที่ 3 (MAX-W3)
จำนวนไม่เกิน 12,395,962,780 หน่วย
เมื่ อ วั น ที่ 24 กุ ม ภำพั น ธ์ 2560 บริ ษั ท ได้ ด ำเนิ น กำรลดทุ น จดทะเบี ย น ของบริ ษั ท จำกเดิ ม
45,304,223,696 บำท เป็ น 29,602,897,629 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนทีย่ งั ไม่ได้ออกจำหน่ ำย
ของบริษทั จำนวน 15,701,326,067 บำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 15,701,326,067 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
และเมื่อ วัน ที่ 27 กุ ม ภำพัน ธ์ 2560 บริษั ท ได้ ด ำเนิ น กำรเพิ่ ม ทุ น จดทะเบีย นของบริษั ท จำกเดิม
29,602,897,629 บำท เป็ น 99,555,048,070 บำท โดยกำรออกหุ้ น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ใหม่ จ ำนวน
69,952,150,441 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
มีนำคม

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2560 ได้มีมติแต่ งตัง้ นำยอิทธิชยั
อรุณศรีแสงไชย เป็ นรองประธำนกรรมกำร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2560 มีมติอนุมตั ใิ ห้ยกเลิกวำระกำร
พิจำรณำเข้ำลงทุนในบริษัท เท็กซัส 121 จำกัด (“เท็กซัส 121”) เนื่องจำก ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั ได้พจิ ำรณำรำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำรทำงด้ำนบัญชี กฎหมำย และรำยงำนควำมเห็นของที่
ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ ซึง่ มีควำมเห็นว่ำไม่สมควรลงทุนในกิจกำรดังกล่ำวแล้ว และมีประเด็นสำคัญ
ทีส่ มควรยกเลิกกำรลงทุนสรุปได้ดงั นี้
- โครงกำรดังกล่ำวล่ำช้ำกว่ำกำหนดมำพอสมควร ส่งผลให้เงินลงทุนทีด่ ำเนินโครงกำรเพิม่ ขึน้ จำก
ต้นทุนค่ำก่อสร้ำงทีม่ กี ำรปรับตัวเพิม่ ขึน้ และต้นทุนทำงกำรเงินทีส่ ะสมเพิม่ ขึน้ ตำมระยะเวลำของ
โครงกำร
- เนื่ อ งจำกอัต รำผลตอบแทนจำกสิน ทรัพ ย์ข องโครงกำรไม่ สูงมำกนั ก ดังนั น้ เมื่อ ต้ น ทุ น ของ
โครงกำรเพิม่ ขึน้ จึงส่งผลต่ออัตรำผลตอบแทนในส่วนของผูถ้ อื หุน้ อย่ำงมำก และมีควำมเสีย่ งทีจ่ ะ
ได้รบั อัตรำผลตอบแทนตำมเป้ ำหมำย
- จำกกำรตรวจสอบสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ ำทีไ่ ด้รบั พบว่ำเป็ นสัญญำทีไ่ ม่ได้กำหนดปริมำณกำรซือ้ ขัน้
ต่ ำไว้ ในระยะยำวจึงมีค วำมเสี่ย งที่อำจไม่ สำมำรถขำยไฟฟ้ ำได้เต็ม ที่ตำมกำลังกำรผลิต ของ
โครงกำร
6
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จำกกำรตรวจสอบพื้น ที่ข องโครงกำร พบว่ ำ วัต ถุ ป ระสงค์ข องกำรใช้พ้ืน ที่มีค วำมไม่ ช ัด เจน
เนื่องจำกบำงหน่วยงำนระบุว่ำพืน้ ทีข่ องโครงกำร Mogami สำมำรถใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรได้
เท่ำนัน้ จึงมีควำมเสีย่ งทีอ่ ำจประสบปั ญหำด้ำนกำรใช้พน้ื ที่
โครงกำรตัง้ อยู่ในบริเวณที่มสี ภำพอำกำศเย็น มีฤดูหนำวยำวนำนและมีปริมำณหิมะค่อนข้ำงสูง
จึงมีควำมเสีย่ งจำกควำมไม่แน่นอนของพลังงำนแสงอำทิตย์

เมษำยน

บริษทั ได้ดำเนินกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้วจำกเดิม 19,833,540,447 บำท เป็ น 29,847,894,744
บำท ซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ทีอ่ อกและเสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้
ของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ระหว่ำงวันที่ 15-21 มีนำคม 2560 กับกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2560

มิถุนำยน

ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2560 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั เข้ำ
ซือ้ หุน้ สำมัญในบริษัท เอชเอ็นซี เพำเวอร์ จำกัด (“HNC”) จำนวน 1,500,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้น
ละ 100 บำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 60 ของจำนวนหุน้ ทีช่ ำระแล้ว จำกบริษทั เคอำร์ซี แอดวำนซ์ คอร์
ปอเรชัน่ จำกัด

สิงหำคม

บริษัท ได้ด ำเนิ น กำรจดทะเบีย นเพิ่ม ทุ น ช ำระแล้ว ของบริษัท จำกเดิม 29,847,894,744 บำท เป็ น
29,850,002,125 บำท ซึง่ เกิดจำกกำรใช้สทิ ธิแปลงสภำพ MAX-W2 เป็ นหุน้ สำมัญ ซึง่ ครบกำหนดกำร
ใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยเมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2560 และมีผถู้ อื MAX-W2 มำใช้สทิ ธิแปลงสภำพจำนวน 16
รำย คิดเป็ นจำนวนหุน้ 2,107,381 หุน้ ในรำคำเสนอกำรใช้สทิ ธิหนุ้ ละ 0.0989 บำท หรือคิดเป็ นเงินค่ำ
หุ้นจ ำนวนทัง้ สิ้น 208,420.01 บำท และบริษัท ได้ด ำเนิ น กำรจดทะเบียนเพิ่ม ทุ น ช ำระแล้วกับ กรม
พัฒนำธุรกิจกำรค้ำเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2560

กันยำยน

ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2560 ได้มมี ติรบั ทรำบกำรยกเลิก
สัญญำซื้อขำยหุ้นของ PPTC กับบริษัท ปรีดำ ปรำโมทย์ จำกัด พร้อมทัง้ อนุ มตั ิให้ลงนำมในหนังสือ
ข้อตกลงกำรบอกเลิกสัญญำโดยให้ลงนำมพร้อมกับให้ผขู้ ำยจ่ำยเงินคืนค่ำมัดจำ ทัง้ นี้ บริษทั ได้รบั เงิน
ค่ำมัดจำคืนทัง้ จำนวน 100 ล้ำนบำทเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2560

ตุลำคม

บริษัท ได้ด ำเนิ น กำรจดทะเบีย นเพิ่ม ทุ น ช ำระแล้ว ของบริษัท จำกเดิม 29,850,002,125 บำท เป็ น
29,850,292,824 บำท ซึง่ เกิดจำกกำรใช้สทิ ธิแปลงสภำพ MAX-W3 เป็ นหุน้ สำมัญ ซึง่ ครบกำหนดกำร
ใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2560 และมีผู้ถือ MAX-W3 มำใช้สทิ ธิแปลงสภำพจำนวน 7
รำย คิดเป็ นจำนวนหุน้ 290,699 หุน้ ในรำคำเสนอกำรใช้สทิ ธิหุน้ ละ 0.05 บำท หรือคิดเป็ นเงินค่ำหุน้
จำนวนทัง้ สิน้ 14,534.95 บำท และบริษัทได้ดำเนินกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2560
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั และบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษทั มีบริษทั ย่อยจำนวน 3 บริษทั บริษทั ร่วม 1 บริษทั และบริษทั ย่อยทำงอ้อม 2
บริษทั ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี้
ชื่อบริษทั
ประเภทกิ จการ
การลงทุน
(ร้อยละ)
1. บริษทั เอ็มเอสพี เมทัล จำกัด
ประกอบธุรกิจกำรจัดหำและจำหน่ำย
100
(“MSP”)
ผลิตภัณฑ์เหล็ก
2. บริษทั เดอะ มำเจสติค ครีก คันทรี
ป ระ ก อ บ ธุ รกิ จ เกี่ ย ว กั บ ส น ำ ม ก อ ล์ ฟ
80
คลับ จำกัด (“MJC”)
ภัตตำคำร และบริกำรโรงแรม
3. บริษทั เอชเอ็นซี เพำเวอร์ จำกัด
ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับกำรผลิตและจำหน่ ำย
60
(“HNC”)
น้ำมันปำล์ม น้ ำมันในเมล็ดปำล์ม อำหำรสัตว์
ปุ๋ ยอินทรีย์ และพลังงำนทดแทน
4. บริษทั รำชบุร-ี อีอพี ี รีนิวเอเบิล้ เอน
ป ระกอบ ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ผ ลิ ต ไฟ ฟ้ ำจำก
10
เนอจี้ จำกัด (“R-EEP”)
เชือ้ เพลิงขยะ
5. บริษทั ริชฟิ ลด์ ออยล์ จำกัด
ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับกำรผลิตและจำหน่ ำย ถือหุน้ ทำงอ้อมผ่ำน HNC
น้ำมันปำล์มดิบ
ในสัดส่วนร้อยละ 100
6. บริษทั เอชเอ็นซี กรีน เอนเนอร์จี
ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับกำรผลิตและจำหน่ ำย ถือหุน้ ทำงอ้อมผ่ำน HNC
จำกัด
ไฟฟ้ ำและพลังงำนทดแทน
ในสัดส่วนร้อยละ 100
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ดังนี้
บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
(MAX)

60%

80%

100%

บริษทั เอชเอ็นซี จำกัด
(HNC)
ทุนจดทะเบียน 250 ล้ำนบำท

บริษทั เอ็มเอสพี เมทัล จำกัด
(MSP)
ทุนจดทะเบียน 200 ล้ำนบำท

บริษทั เดอะมำเจสติค ครีก
คันทรีคลับ จำกัด (MJC)
ทุนจดทะเบียน 260 ล้ำนบำท
10%

100%
บริษทั ริชฟิ ลด์ ออยล์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน 48 ล้ำนบำท

100%
บริษทั เอชเอ็นซี กรีน เอนเนอร์จี จำกัด
ทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท

บริษทั รำชบุรอีี อพี ี รีนวิ เอเบิล้ เอนเนอจี้ จำกัด (R-EEP)
ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้ำนบำท

8
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

ภาพรวมและลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจ จำหน่ ำยผลิตภัณฑ์เหล็ก เหล็กแปรรูปทุกชนิด
และวัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กและกำรผลิตเหล็ก และเข้ำลงทุนโดยกำรถือหุน้ ในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
ธุรกิจพลังงำน และธุรกิจเกษตร
โครงสร้างรายได้
รำยได้หลักของบริษทั และบริษทั ย่อยคือ รำยได้จำกธุรกิจเหล็ก รำยได้จำกกำรบริกำรสนำมกอล์ฟ และรำยได้จำก
กำรผลิตและจำหน่ำยน้ำมันปำล์ม โดยภำพรวมโครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษทั แบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์ ในรอบ
ระยะเวลำ 3 ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 – 2560 มีรำยละเอียดดังนี้
งบการเงิ นรวม

2560
มูลค่า

1. ผลิตภัณฑ์เหล็กกึง่ สำเร็จรูป

2559
%

มูลค่า

2558
%

มูลค่า

%

-

-

-

-

31.28

50.91

2. ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป

35.70

5.93

84.57

82.73

30.16

49.09

3. บริกำรสนำมกอล์ฟ

52.11

8.65

17.66

17.27

-

-

490.34

81.42

-

-

-

-

578.15

96.01

102.23

82.52

61.44

71.88

24.05

3.99

21.65

17.48

24.03

28.12

4. ผลิตและจำหน่ำยน้ำมันปำล์ม
รวมรำยได้หลัก
5. รำยได้อ่นื ๆ
รวมรายได้

602.20 100.00

123.88 100.00

85.47 100.00

ลักษณะการประกอบธุรกิ จของบริษทั
บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์เหล็ก เหล็กแปรรูปทุกชนิด
และวัสดุอุปกรณ์ ท่ใี ช้สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กและกำรผลิตเหล็ก บริษัทเริม่ ดำเนินธุรกิจค้ำเหล็กนับแต่ กลำงไตรมำส
4/2552 เป็ นต้นมำ ธุรกรรมส่วนใหญ่เป็ นลักษณะซือ้ มำ-ขำยไป ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์เหล็กทีจ่ ำหน่ำยจึงมีควำมหลำกหลำย
ขึน้ อยู่กบั ควำมต้องกำรของลูกค้ำ รำคำ และควำมสำมำรถในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ของบริษัท หำกพิจำรณำจำแนก
ผลิตภัณฑ์ตำมลักษณะกำรใช้งำนอำจแบ่งออกได้เป็ น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. กลุ่มวัตถุดบิ ได้แก่ เศษเหล็ก (Scrap) เหล็กดิบ (Pig Iron) และเหล็กแท่ง (Ingot)
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กกึง่ สำเร็จรูป (Semi-finished product) เช่น บิลเลต (Billet) สแลบ (slab) รวมถึง เหล็กรีด
ร้อน/รีดเย็นชนิดม้วน (Hot/Cold Rolled Coil)
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finished product) ได้แก่ เหล็กโครงสร้ำง เช่น เหล็กเส้น เหล็กแผ่น ท่อเหล็ก
ทัง้ ชนิดท่อดำและท่อชุบ/เคลือบ และเหล็กรูปพรรณชนิดต่ำงๆ ฯลฯ และ
4. กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในสำหรับเหล็กและทีใ่ ช้ในโรงงำนผลิตเหล็ก
9
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

1. ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริการ
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษทั และ MSP แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้
1. กลุ่มวัตถุดบิ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดงั นี้
1.1 เศษเหล็ก (Scrap) เศษเหล็ก ทัว่ ไปที่ พ บเห็ น ได้ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เป็ นได้ ท ัง้ เศษซำกที่ เหลือ จำกกำร
กระบวนกำรผลิตเหล็ก เหล็กทีถ่ ูกใช้แล้ว รวมถึงชิน้ ส่วนเหล็กตกเกรด ซึง่ เศษเหล็กแบ่งได้หลำยประเภท
ได้แก่ เศษเหล็กแผ่น ปั ม๊ เศษเหล็กที่เหลือจำกกำรผลิตชิ้นงำน เศษเหล็กขอบคอยล์เหล็ก เศษเหล็กที่
เหลือจำกกำรปำดเรียบ ฯลฯ
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กกึง่ สำเร็จรูป (Semi-finished product) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดงั นี้
2.1 บิลเลต (Billet) เหล็กแท่งยำว โดยกำรหล่อ หรือ รีด รูปหน้ ำตัดเป็ นสีเ่ หลี่ยม ขนำดประมำณ 90-160
มิลลิเมตร (เทียบเท่ำขนำด 6 นิ้ว หรือน้อยกว่ำ) ควำมยำวประมำณ 5-9 เมตร โดยเหล็กแท่งยำวมักจะ
ถูกนำมำแปรรูปเป็ น Bars, Rods หรือ ท่อไร้รอยเชื่อม
2.2 สแลบ (Slab) เหล็กแท่งแบนซึ่งหน้ำตัดกว้ำงกว่ำเหล็กแท่งยำว (Billet) และมีควำมหนำน้อยกว่ำ เหล็ก
แท่งยำว (Billet) โดยเหล็กแท่งแบน Slab มักจะถูกนำมำแปรรูปเป็ นเหล็กแผ่น ได้แก่ Plate, Sheet และ
Strip
2.3 เหล็กรีดร้อน (Hot Rolled Coil) เหล็กกล้ำที่รูปทรงเป็ นแผ่น (ลักษณะแบน) ผลิตด้วยกรรมวิธีรดี ร้ อน
(ด้วยลูกกลิ้งหรือแท่นรีดขนำดใหญ่ ) ซึ่งทำให้แท่งเหล็กกึ่งสำเร็จรูปที่เรียกว่ำ “สแลป (Slab)” มีขนำด
ควำมหนำลดลงจำก 100 มิลลิเมตร เป็ นแผ่นทีม่ คี วำมหนำบำงลงอยู่ในช่วง 1.00 ถึง 13.00 มิลลิเมตร
ตำมทีล่ ูกค้ำต้องกำร เหล็กแผ่นรีดร้อน เมื่อผลิตเสร็จแล้วจะอยู่ในลักษณะเป็ นม้วน (Coil) เรียกว่ำ “เหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (hot-rolled coil)” หรือ “เหล็กม้วนดำ (black coil)” เพื่อประสิทธิภำพในกำรเก็บ
รักษำเคลื่อนย้ำยและขนส่ง อย่ำงไรก็ดเี มื่อลูกค้ำต้องกำรสินค้ำเป็ นเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น โรงงำนจะ
ทำกำรตัดแบ่งเหล็กม้วนเป็ นแผ่นตำมขนำดควำมยำว และควำมกว้ำงทีล่ กู ค้ำต้องกำรได้อกี ด้วย
2.4 เหล็ก แผ่ น รีด เย็น (Cold Rolled Coil) ใช้เหล็ก แผ่ น รีด ร้อ นเป็ น วัต ถุ ดิบ ใช้ในงำนลัก ษณะที่ต้อ งกำร
คุณภำพผิวสูงกว่ำและควำมหนำต่ ำกว่ำเหล็กแผ่นรีดร้อน โดยนำม้วนเหล็กแผ่นรีดร้อนไปรีดเย็นต่อ จะ
ได้เหล็กแผ่นทีม่ ผี วิ มันกว่ำ แต่ยงั คงเหลือควำมเครียดในเนื้อเหล็กอยู่ทำให้มคี วำมแข็งสูง ควำมสำมำรถ
ในกำรยืดตัว (Elongation) ต่ ำและยังมีควำมไม่สม่ำเสมอของคุณสมบัตเิ ชิงกลในทิศทำงต่ำง ๆ สูง จึงไม่
เหมำะแก่กำรใช้งำนขึ้นรูป ต้องทำกำรอบ (Annealing) เพื่อให้คลำยควำมเครียดในเนื้อเหล็กลง โดย
ควำมหนำแทบไม่เปลีย่ นแปลงเพื่อปรับปรุงควำมเรียบของคุณภำพผิว และขจัดกำรยืดตัว ณ จุดคลำก
(Yield point elongation) ทำให้สำมำรถไปใช้ขน้ึ รูปได้อย่ำงสม่ำเสมอขึน้
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finished product) ได้แก่ เหล็กโครงสร้ำง เช่น เหล็กเส้น เหล็กแผ่น ท่อเหล็ก
ทัง้ ชนิดท่อดำและท่อชุบ/เคลือบ และเหล็กรูปพรรณชนิดต่ำงๆ ฯลฯ
ในปี ท่ีผ่ ำนมำ บริษัท มุ่ งเน้ น กำรขำยกลุ่ม ผลิต ภัณ ฑ์เหล็ก สำเร็จ รูป (finished product) มำกกว่ำ กลุ่ ม วัต ถุ ดิบ
เนื่องจำกกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (finished product) มีรำคำขำยทีส่ งู กว่ำ อย่ำงไรก็ตำมบริษทั ยังคงต้องคำนึงถึง
ปริมำณเงินทุนหมุนเวียนทีบ่ ริษทั มีควบคู่ไปด้วยเช่นกัน
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2. การตลาดและการแข่งขัน
1. สภำพกำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรม
ปริมำณกำรผลิตเหล็กและเหล็กกล้ำที่สำคัญในปี 2560 มีดชั นีผลผลิต 123.84 ลดลงร้อยละ 4.16 เมื่อเทียบ
กับปี ก่อน โดยเหล็กทรงยำวมีดชั นีผลผลิตลดลงร้อยละ 8.55 ผลิตภัณฑ์ทม่ี กี ำรผลิตลดลงคือเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้อ
อ้อยลดลงร้อยละ 17.10 และ 10.31 ตำมลำดับ เนื่องจำกอุตสำหกรรมก่อสร้ำงทีช่ ะลอตัว สำหรับเหล็กทรงแบนมีดชั นี
ผลผลิตลดลงร้อยละ 1.23 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีกำรผลิตลดลงคือ เหล็กแผ่ นเลือบโครเมี่ยมลดลงร้อยละ 23.36 เนื่องจำก
อุตสำหกรรมต่อเนื่อง คือ อุตสำหกรรมอำหำรทะเลกระป๋ องทีม่ กี ำรผลิตลดลง ขณะทีเ่ หล็กแผ่นเคลือบสังกะสีเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 14.50 โดยเป็ นเหล็กเคลือบสังกะสีชนิดกัลวำไนซ์ เพื่อใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์
ทีม่ า : ข้อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม; สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2560 และแนวโน้มปี 2561

2. แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน
ดัชนีกำรผลิตเหล็กปี 2561 คำดกำรณ์ว่ำจะเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยคำดว่ำเป็ นผล
มำจำกกำรลงทุนโครงสร้ำงขนำดใหญ่ ข องภำครัฐทัง้ ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ ำควำมเร็วสูง รถไฟฟ้ ำรำงคู่ รวมถึง
โครงกำรระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) รวมถึงกำรก่อสร้ำงภำคเกชนมีแนวโน้มขยำยตัวเพิม่ ขึน้ กำรบริโภคปี
2561 จะมีปริมำณ 17.02 ล้ำนตัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3
ทีม่ า : ข้อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม; สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2560 และแนวโน้มปี 2561

3. กลยุทธ์การตลาด
1. กลยุทธ์ดำ้ นผลิตภัณฑ์และบริกำร (Product and Service)
บริษทั ได้พจิ ำรณำและคำนึงถึงสภำวะตลำดและควำมต้องกำรทีแ่ ตกต่ำงกันของผูบ้ ริโภค จึงมีผลิตภัณฑ์เหล็ก
ทีห่ ลำกหลำย และมีนโยบำยที่จะเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้มำก
ยิ่ง ขึ้น เพื่อ ให้ลูก ค้ำ สำมำรถซื้อ หำผลิต ภัณ ฑ์ เหล็ก ทุ ก ประเภทที่ต้อ งกำรได้ ซึ่ง ผลิต ภัณ ฑ์ ข องบริษัท มี
ครอบคลุมตัง้ แต่เศษเหล็ก เหล็กม้วน เหล็กแผ่น เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กเส้น นอกจำกนี้
ด้วยปั จจัยดังกล่ำวเหล่ำนี้จะช่วยให้บริษทั สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้มำกขึน้ และปรับแผน
ธุรกิจกำรขำยให้สอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจ
2. กลยุทธ์ดำ้ นรำคำ (Price)
บริษัทกำหนดรำคำสินค้ำตำมภำวะของอุปสงค์และอุปทำนในตลำด โดยมีนโยบำยกำหนดรำคำตำมภำวะ
ควำมต้องกำรสินค้ำ รวมถึงรำคำตลำดของสินค้ำและวัตถุดบิ เป็ นเกณฑ์ นอกจำกนี้ จะพิจำรณำถึงแนวโน้ม
ของภำวะตลำดและรำคำในอนำคตเพื่อเป็ น ปั จจัย ในกำรกำหนดรำคำสิน ค้ำด้วย โดยบริษัทจะพยำยำม
กำหนดรำคำของผลิตภัณฑ์ให้เหมำะสมกับสภำวะตลำดและให้มคี วำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้ ซึง่ บริษทั ไม่มี
นโยบำยกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำโดยตัดรำคำกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่น ๆ แต่มุ่งเน้นทีค่ ุณภำพของสินค้ำเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็ นสำคัญ
3. กลยุทธ์ดำ้ นกำรจำหน่ำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย (Place)
กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เหล็กของบริษทั ในระยะแรก กำหนดช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยทัง้ กำรขำยตรงให้กบั ผูใ้ ช้
และจำหน่ำยผ่ำนไปยังผูค้ ำ้ รำยอื่นรวมถึงกำรจำหน่ำยผ่ำนนำยหน้ำ ด้วยภำพรวมของตลำดทีม่ ขี นำดค่อนข้ำง
11
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ใหญ่มำก เกณฑ์กำรพิจำรณำเลือกช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริษทั จึงเน้นกำรพิจำรณำประกอบ
กันระหว่ำงขนำดคำสังซื
่ อ้ อัตรำกำไรและควำมเสีย่ ง รวมถึงระยะเวลำกำรจัดเก็บเงิน เพื่อสร้ำงและขยำยฐำน
รำยได้รวมถึงผลตอบแทนของกิจกำรให้เติบโตขึน้ ตำมลำดับ
4. กลยุทธ์ดำ้ นกำรส่งเสริมกำรขำย (Promotion)
บริษทั กำหนดนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมกำรขำยให้แก่ลกู ค้ำ โดยบริษทั จะมอบส่วนลดหรือขยำย
ระยะเวลำชำระเงินให้แก่ลูกค้ำรำยใหญ่ทม่ี กี ำรสังซื
่ อ้ ในปริมำณมำก หรือมีฐำนะกำรเงินและประวัตกิ ำรชำระ
เงินทีด่ ี เป็ นต้น
นอกจำกนัน้ บริษทั ยังเน้นกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนและรำยละเอียดทีล่ ูกค้ำ
กำหนด มีกำรส่งมอบสินค้ำทีต่ รงต่อเวลำและเชื่อถือได้ ซึง่ เป็ นปั จจัยสำคัญในกำรให้บริกำรแก่ลกู ค้ำ รวมถึงมี
กำรติดตำมผลกำรจัดส่งและคุณภำพของผลิตภัณฑ์ เพื่ออำนวยควำมสะดวก สร้ำงควำมประทับใจ และสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ำ
4. การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทไม่มนี โยบำยเก็บรักษำสินค้ำเพื่อเป็ นสินค้ำคงเหลือ บริษัทจะดำเนินกำรจัดหำผลิ ตภัณฑ์ตำมที่ได้รบั คำ
สังซื
่ ้อจำกลูกค้ำของบริษัทเท่ำนัน้ โดยบริษัทจะทำกำรจัดซื้อโดยตรงกับโรงงำนผู้ผลิต และ Supplier รำยอื่นๆ ที่มี
ผลิตภัณฑ์ทต่ี รงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภำพเป็ นไปตำมคำสังซื
่ อ้ ของลูกค้ำ และสำมำรถ
จัดส่งสินค้ำได้ทนั ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ปั จจุบนั บริษทั มุ่งเน้นกำรขำยสินค้ำประเภทเหล็ก เส้นและเหล็กรูปพรรณ
เนื่องจำกมีรำคำขำยทีส่ งู กว่ำกลุ่มวัตถุดบิ และมีกลุ่มลูกค้ำทีม่ ำกกว่ำ ซึง่ เป็ นกลุ่มลูกค้ำทีม่ ศี กั ยภำพในกำรชำระหนี้ เพื่อ
ป้ องกันปั ญหำกำรผิดนัดชำระหนี้
5. ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ในกำรคัดเลือกผู้ผลิตของบริษัท บริษัทจะพิจำรณำเลือกผู้ประกอบกำรที่ได้รบั กำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำและ
กระบวนกำรผลิตจำกหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง และมีกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดด้ำนกำรควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่
เกีย่ วข้อง
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ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงปั จจัยควำมเสีย่ งต่ำงๆ ซึง่ อำจจะส่งผลกระทบเป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษทั เพื่อให้บริษทั มีกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล เพื่อใช้เป็ นกลไกทีส่ ำคัญ
ในกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษทั จึงได้พจิ ำรณำกำรบริหำรควำมเสีย่ งและกำรควบคุมภำยในขึน้ มำ โดยพิจำรณำให้
ควำมสำคัญในเรื่องแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง และติดตำมผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีระบบ
เพื่อให้กำรดำเนินงำนสอดคล้องกับนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำหรับจำกกำรประเมินควำมเสี่ยง และกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กและปริมาณความต้องการบริโภคเหล็ก
เนื่องจำกตลำดเหล็กทัวโลกในปี
่
2560 ยังอยู่ในภำวะชะลอตัว โดยเฉพำะกำรผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้อ
อ้อยทีล่ ดลง เนื่องจำกภำวะอุตสำหกรรมก่อสร้ำงทีช่ ะลอตัว และรำคำยังมีควำมผันผวนอย่ำงมำก แม้คำดว่ำในปี 2561
อุตสำหกรรมก่อสร้ำงจะมีกำรขยำยตัวขึน้ จำกงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ ฐำนขนำดใหญ่ของภำครัฐ แต่ผลจำกกำรนำเข้ำ
เหล็กจำกต่ำงประเทศโดยเฉพำะจำกประเทศจีน ยังคงส่งผลให้เกิดภำวะอุปทำนส่วนเกินอยู่ ซึ่งทำให้กำรแข่งขันใ น
อุตสำหกรรมเหล็กยังคงมีควำมรุนแรงอยู่ ซึ่ง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำคำเหล็กและอัตรำผลกำไรของธุรกิจค้ำเหล็ก
ของบริษัท เนื่ องจำกบริษัท เป็ นผู้จดั หำและจัดจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์เหล็ก ดังนัน้ กำรเปลี่ย นแปลงทัง้ ด้ำนรำคำ และ
ปริมำณควำมต้องกำรจึงมีผลกระทบโดยตรงกับบริษทั
อย่ำงไรก็ตำมนโยบำยกำรกำหนดรำคำขำยของบริษทั โดยกำรตัง้ รำคำขำยจำกฐำนต้นทุนบวกส่วนเพิม่ (CostPlus Pricing) โดยรำยกำรค้ำทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่ดำเนินไปในลักษณะจับคู่คำสังซื
่ อ้ กับคำสังขำย
่
เพื่อบริหำรควำมเสีย่ ง
จำกควำมผัน ผวนของรำคำ และปริม ำณควำมต้ อ งกำรกำรบริโ ภคเหล็ก โดยบริ ษั ท ได้จ ัด ให้ มีก ำรติด ตำมกำร
เปลีย่ นแปลงของรำคำเหล็กรวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงต่อเนื่องเพื่อประเมินทิศทำงของรำคำและควำมเสีย่ งที่
อำจเกิดขึน้ ควบคู่กบั กำรบริหำรปริมำณสินค้ำคงคลังให้อยู่ในระดับทีเ่ หมำะสม เพื่อควบคุมควำมเสีย่ งดังกล่ำวให้คงอยู่
ในระดับทีพ่ อยอมรับได้
2. ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ และพึ่งพิ งผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ
ปั จจุบนั คณะกรรมกำรบริษัทได้มกี ำรพิจำรณำปั จจัยที่อำจมีผลกระทบจำกผู้จดั หำวัตถุดบิ ของบริษัท เนื่องจำก
ลักษณะกำรดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษทั เป็ นกำรจัดหำและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เหล็ก จึงอำจทำให้บริษทั มีควำมเสีย่ ง
จำกกำรที่ผผู้ ลิตและจัดจำหน่ ำยเหล็กไม่สำมำรถจัดหำและส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กให้ทนั หรือบริษัทไม่สำมำรถจัดหำ
ผลิตภัณฑ์เหล็กจำกแหล่งอื่น ๆ ให้ทนั ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ อันจะส่งผลให้บริษทั ขำดแคลนสินค้ำในกำรกำรส่ง
มอบให้แก่ลกู ค้ำ ณ ช่วงเวลำหนึ่ง และ/หรือ อำจทำให้บริษทั จัดหำผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในรำคำทีเ่ พิม่ สูงมำกขึน้ กว่ำรำคำ
ปกติ อันจะส่งผลให้บริษทั สูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และมีตน้ ทุนกำรจัดหำวัตถุดบิ เพิม่ สูงมำกกว่ำปกติ เมื่อปี
ก่อนหน้ำบริษทั ได้รบั ผลกระทบจำกกำรจัดหำวัตถุดบิ จำกกำรทีผ่ จู้ ดั หำวัตถุดบิ ไม่ สำมำรถจัดหำและส่งมอบผลิตภัณฑ์
เหล็กได้ทนั ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั ได้พจิ ำรณำและติดตำมประเด็นอย่ำงต่อเนื่องและระมัดระวัง โดยอยู่ในระหว่ำงกำรจัดกำร
ปั ญ หำดังกล่ำวเพื่อบริห ำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทสำมำรถยอมรับได้และเพื่อประโยชน์ สูงสุดต่ อธุรกิจใน
ดำเนินกำรกิจกำรได้อย่ำงรำบรื่น
13
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อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้กำหนดนโยบำยและแนวทำงดำเนิ นกำรแก้ไขปั ญ หำเป็ นแผนงำนที่สำคัญ เพื่อรองรับ
สถำนกำรณ์ในอนำคต ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินกำรติดต่อหำแหล่งผลิตรำยอื่น ๆ รวมทัง้ กำรเตรียมกำรจัดซือ้ จำกโรงงำนผูผ้ ลิตในต่ำงประเทศ เพื่อลด
ควำมเสีย่ งจำกกำรจัดหำและส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กไม่ทนั เวลำ
2. วำงแผนกำรจัดซือ้ สินค้ำให้สอดคล้องกับกำรขำยสินค้ำ เพื่อกำหนดระยะเวลำกำรส่งมอบสินค้ำให้แก่ลกู ค้ำได้
เร็วขึน้
3. ขยำยฐำนของลูกค้ำไปยังผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ซึง่ มีแหล่งผลิตทีส่ ำมำรถป้ อนสินค้ำให้แก่บริษทั ได้มำกขึน้ โดย
เพิม่ ควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์เหล็กให้มำกขึน้
3. ความเสี่ยงในการบริหารสิ นเชื่อและจัดหาสิ นเชื่อ
ในด้ำนกำรบริหำรสินเชื่อ บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบป้ องกันควำมเสีย่ ง โดยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกค้ำ
และคู่สญ
ั ญำเพื่อประกอบกำรกำหนดวงเงินเครดิต และเงื่อนไขกำรชำระเงิน รวมถึงจัดให้มรี ะบบตรวจสอบติดตำมและ
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรำย
นอกจำกนี้ บริษัทยังได้พยำยำมเจรจำต่อรองเพื่อให้ได้ เงื่อนไขกำรค้ำที่จะเกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั แล้ว และ
บริษทั ได้มกี ำรพิจำรณำเรื่องกำรขอสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินภำยในประเทศเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิม่ เติม
ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั นอกเหนือจำกกำรระดมทุนจำกผูถ้ อื หุน้ ของบริษัท เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำร
เงินทุนและสร้ำงผลตอบแทนให้กบั กิจกำรและผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้
4. ความเสี่ยงจากคดีความที่บริษทั ถูกฟ้ องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษทั มีคดีควำมทีถ่ ูกฟ้ องร้อง และดำเนินกำรฟ้ องร้องรวมทัง้ สิน้ 5 คดีควำม
1. บริษทั มีคดีถูกฟ้ องร้องเรียกค่ำเสียหำยจำกอดีตกรรมกำรของบริษทั ฐำนควำมผิดตัวกำรตัวแทน-เงินทดรอง
จ่ำยในกำรจัดตัง้ บริษัท เอแมค พลัส จำกัด ที่ก่อนหน้ ำนี้ท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้ มีมติยกเลิกกำร
ดำเนินธุรกิจแล้วเป็ นจำนวนเงิน 1.09 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำดอกเบี้ย 7.5 ต่ อปี นับ แต่ วนั ที่ได้
จ่ำยเงินทดรองจนกว่ำจะชำระคืนเงินเสร็จสิน้ ศำลชัน้ ต้นพิพำกษำยกฟ้ องเมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2555 ซึง่ โจทก์
ได้ย่นื อุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ ซึง่ ศำลอุทธรณ์ภำค 2 พิพำกษำกลับคำพิพำกษำของศำลชัน้ ต้นเมื่อวันที่ 21
มกรำคม 2556 โดยให้บริษทั ชำระเงินจำนวน 1.00 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้ อัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่
16 พฤศจิกำยน 2550 จนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้ องต้องไม่เกิน 90,178.41 บำท ซึ่ง
บริษัทได้ย่ืนฎีกำต่ อศำลแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2556 และศำลฎีกำได้มคี ำพิพำกษำยืนตำมคำพิพำกษำ
อุทธรณ์ เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2558 อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้สนิ จำกคดีควำมดังกล่ำว
ไว้ในบัญชีเป็ นจำนวนเงิน 1.09 ล้ำนบำท และเมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2559 บริษัทได้นำส่งเงินตำมคำอำยัด
ให้กบั สำนักงำนบังคับคดีจงั หวัดระยองด้วยจำนวนดังกล่ำวแล้ว
2. บริษทั ได้ดำเนินกำรฟ้ องร้องอดีตกรรมกำรของบริษทั จำกกำรกระทำควำมผิดทำให้บริษทั ได้รบั ควำมเสียหำย
เป็ นอย่ำงมำกหลำยรำยกำร โดยขอให้ชำระหนี้แก่บริษทั เป็ นเงินต้นจำนวน 74.66 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้ ใน
อัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้ องร้องจนกว่ำจะชำระเสร็จสิน้ โดยศำลพิพำกษำให้จำเลยจำคุก 5 ปี บริษทั
ได้ย่นื ฎีกำต่อศำลแล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2560 ปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำทำคำพิพำกษำของศำล
ฎีกำ
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3. บริษทั ได้ดำเนินกำรฟ้ องร้องอดีตกรรมกำรของบริษทั กับพวกรวม 4 คน จำกกำรกระทำควำมผิด ทำให้บริษทั
ได้รบั ควำมเสียหำยเป็ นอย่ำงมำกหลำยรำยกำร โดยขอให้ชำระหนี้แก่บริษัทเป็ นเงินต้นจำนวน 29.66 ล้ำน
บำท โดยศำลได้ทำกำรสืบพยำนโจทก์ในวันที่ 15-17 กรกฏำคม 2557 และสืบพยำนจำเลยในวันที่ 22-25
กรกฏำคม 2557 ซึ่งบริษทั และจำเลยได้นำพยำนเข้ำสืบจนเสร็จสิน้ แล้วตำมวันนัด แต่เนื่องจำกเป็ นคดีแพ่ง
เกีย่ วเนื่องอำญำ ศำลจึงให้รอกำรพิจำรณำไว้ก่อนเพื่อฟั งผลคดีอำญำ และศำลได้มกี ำรนัดฟั งผลคดีควำมใน
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2560 และในวันนัดดังกล่ำวศำลให้รอกำรอ่ำนคำพิพำกษำโดยไม่มีนัดอีกจนกว่ำจะ
ทรำบผลคดีอำญำจนถึงทีส่ ดุ ก่อน
4. บริษทั ได้ดำเนินกำรฟ้ องร้องบริษทั แห่งหนึ่ง ฐำนควำมผิดสัญญำจ้ำงทำของ โดยขอให้ชำระหนี้แก่บริษทั เป็ น
เงินต้นจำนวน 1.63 ล้ำนบำท และศำลนัดพิจำรณำคดีควำมในวันที่ 17 กรกฎำคม 2560 แต่จำเลยขอเลื่อน
ศำลอนุ ญำตให้เลื่อนไปดำเนินคดีหรือสืบพยำนโจทก์ในวัน ที่ 21 พฤศจิกำยน 2560 และคดีสบื พยำนเสร็จสิน้
ฟั งคำพิพำกษำไปเมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2560 โดยศำลพิพำกษำยกฟ้ อง
5. บริษทั ได้ดำเนินกำรฟ้ องร้องบริษทั แห่งหนึ่ง ฐำนควำมผิดสัญญำซือ้ ขำย ให้ชำระหนี้ และเรียกค่ำเสียหำย โดย
ขอให้ชำระหนี้แก่บริษทั เป็ นเงินต้นจำนวน 11.44 ล้ำนบำท โดยศำลนัดไกล่เกลีย่ ในวันที่ 22 มกรำคม 2561
แต่ ไม่สำมำรถไกล่เกลี่ยได้เนื่องจำกจำเลยไม่ ม ำศำล จึงส่งสำนวนคืน ศำลเพื่อสืบ พยำนโจทก์ในวัน ที่ 12
กุมภำพันธ์ 2561 ซึง่ จำเลยมีควำมประสงค์ท่จี ะเจรจำเพื่อชำระหนี้ให้กบั บริษทั และขอเลื่อนคดีไปอีกนัดหนึ่ง
เพื่อสืบพยำนโจทก์ในวันที่ 13 มีนำคม 2561
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้พจิ ำรณำคดีควำมข้ำงต้นแล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถำนกำรณ์ ดำเนินกิจกำรปกติของ
บริษทั
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ

ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสาคัญอื่นๆ
ข้อมูลทัวไปบริ
่
ษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
ชื่อบริษทั

บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

เลขทะเบียนนิ ติบุคคล

0107538000282

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

จำหน่ำยผลิตภัณฑ์เหล็ก เหล็กแปรรูปทุกชนิด และวัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้สำหรับผลิตภัณฑ์
เหล็กและกำรผลิตเหล็ก
เลขที่ 1077/4-6 อำคำรไซมิ ส รำชครู ชัน้ 2 ถนนพหลโยธิ น แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 02-357-1377-9
โทรสำร 02-357-1380

ที่ตงั ้ สานักงาน

Website
หลักทรัพย์จดทะเบียน

www.maxmetalcorp.co.th
ชื่อย่อ
MAX
กลุ่มอุตสำหกรรม
สินค้ำอุตสำหกรรม
หมวดธุรกิจ
เหล็ก

ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว ณ 31 ธันวำคม 2560
ทุนจดทะเบียน

99,555,048,070 บำท แบ่งเป็ น หุน้ สำมัญ จำนวน 99,555,048,070 หุน้

ทุนชาระแล้ว

29,850,292,824 บำท แบ่งเป็ น หุน้ สำมัญ จำนวน 29,850,292,824 หุน้

มูลค่าที่ตราไว้

หุน้ ละ 1 บำท

บุคคลอ้ำงอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000
โทรสำร 02-009-9901

ผูส้ อบบัญชี

บริษทั ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จำกัด
128/334-335 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ชัน้ 31 ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 02-216-2265
โทรสำร 02-216-2286

ผูต้ รวจสอบภายใน

บริษทั ปรมำ คอนซัลแต้นท์ จำกัด
44/74/2 หมู่ 3 ตำบลบำงเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
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ผู้ถือหุ้น

ผูถ้ ือหุ้น

รำยชื่อ ผู้ ถื อ หุ้ น รำยใหญ่ 10 รำยแรก ณ วัน ที่ 20 ธัน วำคม 2560 (ทุ น ช ำระแล้ ว 29,850,292,824 บำท) มี
รำยละเอียดดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

ชื่อ- นามสกุล
บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก
นำยขจรศิษฐ์ สิง่ สรรเสริญ
นำยสมชำย อโณทัยยืนยง
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี ำร์ จำกัด
นำยปกรณ์ มงคลธำดำ
นำยภควันต์ วงษ์โอภำสี
นำยจำนงค์ พุทธิมำ
นำยปกรณ์ ธีรธำรง
น.ส. กัญจนำรัศม์ วงศ์พนั ธุ์
กลุ่มตระกูลอำชวกุลเทพ
10.1 นำยเอีย่ ม อำชวกุลเทพ
10.2 นำยนพรัตน์ อำชวกุลเทพ
10.3 นำยนพพร อำชวกุลเทพ
10.4 นำยวิรชั อำชวกุลเทพ
รวมจำนวนหุ้น 10 ลำดับรำยแรก
ผูถ้ อื หุน้ อื่นๆ
รวมจานวนหุ้นทัง้ หมด

จานวนหุ้น
2,001,710,033
1,611,000,000
1,500,000,000
1,274,423,540
1,168,000,000
1,053,500,000
1,050,000,000
776,449,600
371,502,000
344,023,306
335,363,306
3,660,000
3,500,000
1,500,000
11,150,608,479
18,699,684,345
29,850,292,824

%
6.71
5.40
5.03
4.27
3.91
3.53
3.52
2.60
1.24
1.15
1.12
0.01
0.01
0.01
37.36
62.64
100.00

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษัทจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกปั จจัยต่ำ งๆ ประกอบ เช่น ผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของ
บริษทั สภำพคล่องของบริษทั กำรขยำยธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในกำรบริหำรงำนของบริษทั ซึง่ กำรจ่ำยเงิน
ปั นผลดังกล่ำวข้ำงต้นจะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมควำมเหมำะสมและควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรบริษทั ในปี 2560 ไม่มกี ำรจ่ำยเงินปั นผล
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมกำรบริษทั

เลขำนุกำรบริษทั

คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

ผูต้ รวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน
ทีป่ รึกษำ

ผอ. อำวุโสฝ่ ำยขำย
และกำรตลำด
สำยพัฒนำธุรกิจ

ผอ. อำวุโสฝ่ ำย
บริหำรโครงกำร

ผอ. อำวุโสฝ่ ำยขำย
และกำรตลำด
สำยธุรกิจเหล็ก

ผอ. อำวุโสฝ่ ำย
อำนวยกำร

ผอ. อำวุโสฝ่ ำย
บัญชีและกำรเงิน

คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 8 ท่ำน ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

นำยสมชำย
นำยอิทธิชยั
นำยธนุ
นำยจำตุรงค์
นำยกมล
นำยพิทยำพล
พลตรีบุญชัย
นำยพงษ์สทุ ธิ

มีเสน
อรุณศรีแสงไชย
สุขบำเพิง
สุวรรณน้อย
ปิ่ นทอง
นำถธรำดล
เกษตรตระกำร
พืน้ แสน

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

เลขำนุกำรบริษทั และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั : นำยกฤษฎำ เจริญกลกิจ
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั
ชื่อและจำนวนกรรมกำรซึ่งมีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท คือ นำยสมชำย มีเสน หรือนำยธนุ สุขบำเพิง หรือ
นำยจำตุ รงค์ สุวรรณน้ อ ย หรือ นำยอิท ธิช ัย อรุณ ศรีแสงไชย กรรมกำรสองในสี่ค นลงลำยมือ ชื่อ ร่วมกัน และ
ประทับตรำสำคัญของบริษทั (ตำมมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 18 มกรำคม
2560)
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ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยควำม
ซื่อสัตย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูถ้ อื หุน้ เป็ นสำคัญ
1. จัดให้มกี ำรประชุมผูถ้ อื หุน้ สำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริษทั
2. กำหนดเป้ ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรขำย และงบประมำณของบริษทั ควบคุมกำรบริหำรจัดกำร
เว้นแต่ในเรื่องที่คณะกรรมกำรต้องได้รบั อนุ มตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนกำรดำเนินกำร อันได้แก่ เรื่องที่
กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น
ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทั ทัง้ หมดหรือบำงส่วนทีส่ ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข) กำรซือ้ หรือรับโอนกิจกำรของบริษทั มหำชนอื่นหรือบริษทั เอกชนมำเป็ นของบริษทั
ค) กำรทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษั ททัง้ หมดหรือบำงส่วนที่สำคัญ กำร
มอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษทั หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกำไรขำดทุนกัน
ง) กำรแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
จ) กำรเพิม่ ทุน และกำรลดทุน
ฉ) กำรออกหุน้ กู้
ช) กำรควบบริษทั หรือกำรเลิกบริษทั
3. จัดให้มกี ำรประชุมอย่ำงน้อยสำมเดือนต่อครัง้ กำรวินิจฉัยชีข้ ำดของทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ให้ถอื เสียง
ข้ำงมำก กรรมกำรซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
4. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษทั ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ หำกมีส่วนได้เสียในสัญญำทีบ่ ริษทั ทำขึน้ ไม่ว่ำโดยตรง หรือโดย
อ้อม หรือถือหุน้ หุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ
5. กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษทั หรือ
เข้ำเป็ นหุน้ ส่วนในห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดชอบในห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด หรือเข้ำ
เป็ นกรรมกำรในบริษทั เอกชนหรือบริษทั มหำชนอื่น ซึง่ ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำร
แข่งขันกับกิจกำรของบริษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทรำบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
6. คณะกรรมกำรมีอำนำจทีจ่ ะขำย หรือจำนอง อสังหำริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษทั หรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ใด ๆ
ของบริษทั เกินกว่ำ 3 ปี ขน้ึ ไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมควำม หรือยื่นฟ้ องต่อศำล หรือมอบข้อพิพำทใด
ๆ ให้อนุญำโตตุลำกำรชีข้ ำด
กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั ประจำปี 2560
ในปี 2560 บริษทั มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั รวม 14 ครัง้ ข้อมูลกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน
มีดงั นี้
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่อ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

นำยสมชำย มีเสน
นำยอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย
นำยธนุ สุขบำเพิง
นำยจำตุรงค์ สุวรรณน้อย/1
นำยกมล ปิ่ นทอง/2
นำยพิทยำพล นำถธรำดล
พลตรีบุญชัย เกษตรตระกำร
นำยพงษ์สทุ ธิ พืน้ แสน

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ

สถิ ติการเข้าร่วมประชุม
ปี 2560
14/14
14/14
11/14
13/14
12/14
11/14
11/14
12/14

หมำยเหตุ : 1. นำยจำตุรงค์ สุวรรณน้อย เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร แทนนำยสมยศ นำคมัน่ ตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้
ที่ 1/2560 โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 18 มกรำคม 2560 เป็ นต้นไป ซึง่ นำยสมยศ นำคมัน่ ได้ลำออกจำกกำรเป็ น
กรรมกำร เมือ่ วันที่ 30 ธันวำคม 2559
2. นำยกมล ปิ่ น ทอง เข้ำดำรงต ำแหน่ งกรรมกำร แทนนำยพงษ์ ดษิ ฐ พจนำ ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่
2/2560 โดยมีผ ลตัง้ แต่ ว นั ที่ 3 กุ มภำพัน ธ์ 2560 เป็ น ต้น ไป ซึ่งนำยพงษ์ ดิษ ฐ พจนำ ได้ล ำออกจำกกำรเป็ น
กรรมกำรและประธำนกรรมกำร เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2560 และในปี 2560 นำยพงษ์ดษิ ฐ พจนำ ได้เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 1 ครัง้

ผูบ้ ริหาร
คณะกรรมกำรบริษทั ได้แต่งตัง้ นำยอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย ดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร โดยมีผลตัง้ แต่
วันที่ 21 มิถุนำยน 2559 โดยให้มอี ำนำจดำเนินกำรและควำมรับผิดชอบดังนี้
1. กำหนดภำรกิจ วัต ถุ ป ระสงค์ แนวทำง และนโยบำยบริษัท รวมถึงกำรกำกับ ดูแ ลกิจกำรโดยรวม เพื่อให้ก ำร
ดำเนินงำนเป็ นไปตำมแนวทำงหรือหลักกำรทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั
2. ทำกำรศึกษำและแสวงหำโอกำสในกำรขยำยธุรกิจของบริษทั โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั และนำเสนอเข้ำพิจำรณำในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั
3. พิจำรณำและให้ควำมเห็นต่องบประมำณประจำปี ทไ่ี ด้รบั กำรเสนอจำกฝ่ ำยจัดกำรก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทั และควบคุมดูแลค่ำใช้จ่ำยของบริษทั ให้เป็ นไปตำมงบประมำณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั แล้ว
4. อนุ มตั คิ ่ำใช้จ่ำย หรือกำรจ่ำยเงินตำมโครงกำร หรือกำรลงทุน หรือกำรซือ้ ขำยทรัพย์สนิ ถำวรของบริษทั ตำมมติท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
5. อนุ มตั จิ ดั ซือ้ จัดจ้ำง ทำสัญญำ กำรจ่ำยเงิน หรือกำรกระทำนิตกิ รรมใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจกำรค้ำโดยปกติของ
บริษทั หรือตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั
6. อนุ มตั ิ แต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง โยกย้ำย กำหนดอัตรำค่ำจ้ำง ปรับขึน้ เงินเดือน และกำรเลิกจ้ำงพนักงำนระดับบริหำร
ระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึน้ ไปของบริษทั
7. มีอำนำจกระทำกำรและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริษทั ต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องและเป็ นประโยชน์
ต่อบริษทั
8. มีอำนำจในกำรลงนำมรับรองสำเนำ ลงนำมกำรยื่นคำร้อง คำขอ รวมทัง้ กำรขออนุญำตหรือขออนุมตั ติ ่ อหน่ วยงำน
รำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท และรวมถึงให้สำมำรถมอบอำนำจช่วงให้แก่
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บุคคลอื่นไปกระทำกำรแทนตนได้ดว้ ย ทัง้ นี้กำรมอบอำนำจในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่รวมถึงกำรมอบ
อำนำจทีท่ ำให้ผรู้ บั มอบอำนำจมีสว่ นได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั
9. มีอำนำจดำเนินกำร ร้องทุกข์ กล่ำวโทษ และ/หรือ ดำเนินคดี ต่อผู้ท่เี ข้ำข่ำยเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต ฉ้อโกง ลัก
ทรัพ ย์ หรือ เกี่ย วข้องกับ กำรกระท ำใดๆ ที่อำจน ำมำซึ่งควำมสูญ เสีย ต่ อ ผลประโยชน์ หรือส่งผลให้เกิด ควำม
เสียหำยร้ำยแรงต่อบริษทั
10. พิจำรณำวำระกำรประชุมต่ำงๆ ก่อนเสนอขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมกำรบริษทั
ทัง้ นี้ อำนำจดำเนินกำรตำมข้ำงต้นนี้ ไม่รวมถึงกำรอนุมตั ริ ำยกำรทีท่ ำให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรหรือบุคคลทีอ่ ำจ
มีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั และ/หรือ บริษทั ย่อย
รวมทัง้ รำยกำรที่กำหนดให้ต้อ งขอควำมเห็น ชอบจำกผู้ถือหุ้นในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือกำรได้ม ำหรือ
จำหน่ ำยไปซึ่งทรัพ ย์สิน ที่สำคัญ ของบริษัท และ/หรือ บริษัท ย่ อ ย เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ ข้อ ก ำหนดของสำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขานุการบริษทั
คณะกรรมกำรบริษัทได้มมี ติแต่งตัง้ ให้ นำยกฤษฎำ เจริญกลกิจ ดำรงตำแหน่ งเลขำนุ กำรบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 25
พฤษภำคม 2559 โดยมีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบดังนี้
1. ทำหน้ำทีจ่ ดั ทำ และจัดเก็บรักษำเอกสำรสำคัญของบริษทั ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุม รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และประชุม ผู้ถือหุ้น รำยงำนประจำปี รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร
2. ทำหน้ำทีจ่ ดั กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และประชุมผูถ้ อื หุน้
3. ทำหน้ำที่ให้คำแนะนำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำ งๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบตั ิด้ำนกำรกำกับดูแลในกำร
ดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
4. ทำหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนกับหน่ วยงำนที่กำกับดูแล เช่น สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
5. ทำหน้ ำที่ดูแลกำรเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศต่ อหน่ วยงำนที่กำกับดูแลและสำธำรณะชน ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตำมกฎหมำย
6. ทำหน้ ำที่จดั อบรม / ปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็ นต่ อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่แก่กรรมกำรปั จจุบนั และที่ได้รบั
แต่งตัง้ ใหม่
7. ทำหน้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ปี 2560
ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินค่ำเบีย้ ประชุมทีไ่ ด้จ่ำยให้แก่กรรมกำรบริษทั และกรรมกำรตรวจสอบ ตำมทีข่ อ
อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2560 มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. เบีย้ ประชุมกรรมกำร กำหนดภำยในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บำท ประกอบด้วย
1.1 กำหนดกำรจ่ำยเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรบริษัท แบ่งออกเป็ น ประธำนกรรมกำรครัง้ ละ 15,000 บำท และ
กรรมกำรครัง้ ละ 8,000 บำท ต่อท่ำน
1.2 กำหนดกำรจ่ำยเบีย้ ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ แบ่งออกเป็ น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ละ 15,000
และกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ละ 8,000 บำท ต่อท่ำน
21
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MAX Metal Corporation Public Company Limited
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ในระหว่ำงปี 2560 กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบ ได้รบั ค่ำตอบแทนในรูปเบีย้ ประชุมรวมทัง้ สิน้ เท่ำกับ
1,061,000 บำท ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560
รายชื่อ
1) นำยสมชำย มีเสน
2) นำยอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย
3) นำยจำตุรงค์ สุวรรณน้อย
4) นำยธนุ สุขบำเพิง
5) นำยกมล ปิ่ นทอง
6) นำยพิทยำพล นำถธรำดล

7) พลตรีบุญชัย เกษตรตระกำร
8) นำยพงษ์สทุ ธิ พืน้ แสน
9) นำยพงษ์ดษิ ฐ พจนำ*
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระและ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำร

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั
ตรวจสอบ
196,000
112,000
104,000
88,000
96,000
88,000
90,000

รวม
196,000
112,000
104,000
88,000
96,000
178,000

88,000

40,000

128,000

96,000

48,000

144,000

15,000
883,000

178,000

15,000
1,061,000

หมำยเหตุ : *นำยพงษ์ดษิ ฐ พจนำ ได้ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรและประธำนกรรมกำร เมือ่ วันที่ 25 มกรำคม 2560 และในปี 2560
นำยพงษ์ดษิ ฐ พจนำ ได้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั จำนวน 1 ครัง้

2. ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร สำหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรวม

ค่ำตอบแทน (เงินเดือน, โบนัส และผลประโยชน์พนักงำน)

7.01 ล้ำนบำท

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษทั มีบุคลำกรทัง้ สิน้ 8 คน ปฏิบตั ิงำนอยู่ ณ สำนักงำนเลขที่ 1077/ 4-6 อำคำรไซ
มิส รำชครู ชัน้ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 สำหรับปี 2560 ค่ำตอบแทน
รวมของบุคลำกรของบริษัท ประกอบด้วย เงินเดือน และค่ำล่วงเวลำ โบนัส และผลประโยชน์พนักงำน มีจำนวนรวม
ทัง้ สิน้ ประมำณ 10.09 ล้ำนบำท
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นำยสมชำย มีเสน
กรรมกำรและ
ประธำนกรรมกำร
(เข้ำดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
21 มิถุนำยน 2559)

นำยอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย
กรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
(เข้ำดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

1

2

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

65

50

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
และกำรอบรม

- ปริญญำเอก วิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยโอซำก้ำ ประเทศญีป่ ่ นุ
- ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

ไม่มี

ไม่มี

2556 - ปั จจุบนั -คณะกรรมกำร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
2553
-คณะกรรมกำร
คัดเลือกเอกชนลงทุน
งำนระบบไฟฟ้ ำ และ

1

-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร
-กำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย

สัดส่วนกำรถือหุน้ ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ในบริษทั ณ วันที่ ทำงครอบครัว
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
31 ธ.ค. 2560
ระหว่ำง
(ปี )
ประเภทธุรกิจ
(%)
ผูบ้ ริหำร
ไม่มี
ไม่มี
15 ก.พ. 2561 -กรรมกำร
-บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
-ปั จจุบนั
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
7 ก.พ. 2561 - -กรรมกำร
-บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้
ปั จจุบนั
คอร์ปอเรชัน่
3 ม.ค. 2561 - -กรรมกำรและประธำน -บมจ. เนชัน่ มัลติมเี ดีย
ปั จจุบนั
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
กรุ๊ป
-บมจ. เอคิว เอสเตท
2560 - ปั จจุบนั -กรรมกำร
2550 - 2551 -ทีป่ รึกษำประธำน
-บมจ. ทีโอที
คณะกรรมกำร
2550 - 2551 -ทีป่ รึกษำคณะกรรมกำร -สภำบัญญัตแิ ห่งชำติ
ธิกำรคมนำคม
2537 - 2557 -ผูด้ ำเนินกำรรำยกำร
วิทยุอสิ ระ

ประวัติกรรมการ
ผู้บผูบ้ ริริหหาราร
และเลขานุ
ประวัติกรรมการ
และเลขานุ
การบริษทั การบริษัท

-ปริญญำโท รัฐศำสตร์มหำบัณฑิต
(กำรเมืองกำรปกครอง)
ั ฑิต
-ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บณ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

MAX Metal Corporation Public Company Limited

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
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รายงานประจำ�ปี 2560

3

นำยธนุ สุขบำเพิง
กรรมกำร
(เข้ำดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
21 มิถุนำยน 2559)

24 พฤษภำคม 2559)

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

62

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
และกำรอบรม

-ปริญญำโท นิตศิ ำสตรมหำบัณฑิต
สำขำกฎหมำยธุรกิจ
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
-ปริญญำตรี นิตศิ ำสตรบัณฑิต
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

-ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
-อบรมหลักสูตร DCP

MAX Metal Corporation Public Company Limited

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุน้ ควำมสัมพันธ์
ในบริษทั ณ วันที่ ทำงครอบครัว
31 ธ.ค. 2560
ระหว่ำง
(%)
ผูบ้ ริหำร

-ทีป่ รึกษำกฎหมำย
-ทีป่ รึกษำกฎหมำย
-อนุกรรมกำร
คณะกรรมกำรคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค

2541 - 2557
2541 - 2555
2550 - 2554

2561 - ปั จจุบนั -ทีป่ รึกษำกฎหมำย
2560 - ปั จจุบนั -กรรมกำรช่วยเหลือ
ประชำชนทำง
กฎหมำย
2554 - ปั จจุบนั -ทีป่ รึกษำกฎหมำย
2549 - ปั จจุบนั -กรรมกำร
2548 - ปั จจุบนั -ทีป่ รึกษำกฎหมำย
2535 - ปั จจุบนั -หัวหน้ำสำนักงำน

รับจ้ำงดำเนินกิจกำร
โครงกำรรถไฟฟ้ ำสำย
สีม่วงช่วงบำงใหญ่

2

-บจก. ชุมเอกชูโชค
-บจก. มำสเตอร์ ออฟ ลอร์
-บมจ. ไทยนำมพลำสติก
-สำนักงำนกฎหมำย
มหำชนและธุรกิจ
-บมจ. เบตเตอร์โฮม ดี
เวลลอปเมนท์
-บจก. ธำรำพร็อพเพอร์ต้ี
-สภำนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ

-บจ. สำนักข่ำว ที-นิวส์
-สภำทนำยควำมใน
พระบรมรำชูปถัมภ์

ประสบกำรณ์์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี )
ประเภทธุรกิจ
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นำยกมล ปิ่ นทอง
กรรมกำร
(เข้ำดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
3 กุมภำพันธ์ 2560)
นำยพิทยำพล นำถธรำดล
กรรมกำรอิสระและ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
(เข้ำดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
11 กรกฎำคม 2557)

5

6

นำยจำตุรงค์ สุวรรณน้อย
กรรมกำร
(เข้ำดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
18 มกรำคม 2560)

4

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

74

63

67

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
และกำรอบรม

-ปริญญำวิทยำศำสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ ์ สำขำเศรษฐศำสตร์
กำรเกษตร มหำวิทยำลัยแม่โจ้
-ปริญญำโทเกียรตินิยม
เศรษฐศำสตร์กำรเกษตร จำก
Mississippi State University USA
-ปริญญำตรีเกียรตินยิ ม
เศรษฐศำสตร์บณ
ั ฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ปริญญตรี วิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

-ปริญญำโท รัฐศำสตร์ (สำขำ
ปกครอง) คณะสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
-Mini MBA โครงกำรผูบ้ ริหำร
คณะพำณิชยศำสตร์ กำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-ปริญญำตรี นิตศิ ำสตร์บณ
ั ฑิต
มหำวิทยำลัยศรีปทุม
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สัดส่วนกำรถือหุน้ ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ในบริษทั ณ วันที่ ทำงครอบครัว
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
31 ธ.ค. 2560
ระหว่ำง
(ปี )
ประเภทธุรกิจ
(%)
ผูบ้ ริหำร
ไม่มี
ไม่มี
2554 - 2555 -คณะกรรมกำรองค์
-กรมสรรพสำมิต
กำรสุรำ
2554 - 2555 -คณะกรรมกำร
-กรมสรรพสำมิต
โรงงำนไพ่
2553 - 2555 -อนุกรรมกำรโรงงำน -กรมสรรพสำมิต
ยำสูบ
2554 - 2555 -ผูอ้ ำนวยกำรสำนัก
ตรวจสอบป้ องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด
ไม่มี
ไม่มี
2555 - 2558 -ผูช้ ่วยเลขำธิกำร
-สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับกิจกำรพลังงำน
2552 - 2555 -ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย
-สำนักงำนคณะกรรมกำร
สำนักงำนประจำเขต
กำกับกิจกำรพลังงำน
ไม่มี
ไม่มี
2547 - 2557 -ทีป่ รึกษำ
-บจก.ไทยแอกโกร
เอ็กซ์เซนจ์
2547 -2557 -ทีป่ รึกษำ
-บจก.ไทยธุรกิจกำรเกษตร
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พลตรีบุญชัย
เกษตรตระกำร
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
(เข้ำดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
24 พฤษภำคม 2559)

นำยพงษ์สทุ ธิ พืน้ แสน
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
(เข้ำดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
16 ธันวำคม 2559)

นำยกฤษฎำ เจริญกลกิจ
เลขำนุกำรบริษทั
(เข้ำดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
25 พฤษภำคม 2559)

7

8

9

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

52

42

55

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
และกำรอบรม

-ปริญญำโท
เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ั ฑิต
-ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บณ
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
-อบรมหลักสูตร DAP 117/2015

- PhD in Finance University of
Durham, United Kingdom
-ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์
มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น
-ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์สหกรณ์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

หลักสูตรนักเรียนนำยร้อย สำขำ
วิศวกรรมโยธำ โรงเรียนนำยร้อย
พระจุลจอมเกล้ำ
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ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2552 - 2555

-ทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน

2556 - ปั จจุบนั -กรรมกำร
2556 - ปั จจุบนั -กรรมกำร
เม.ย. - ส.ค. 56 -กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
2555 - 2557 -กรรมกำร

2553 - ปั จจุบนั อำจำรย์ภำควิชำ
กำรเงิน คณะบริหำร
และกำรเงิน

4

-บมจ. อควำ คอร์เปอเรชัน่
-บมจ. แมค ทริค
-บมจ. ดับบลิวแซด คอร์
ปอเรชัน่
-บมจ. เจนเนอรัล เอนจิ
เนียริง่
-บมจ. เอคิว เอสเตท

มหำวิทยำลัยขอนแก่น

สัดส่วนกำรถือหุน้ ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ในบริษทั ณ วันที่ ทำงครอบครัว
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
31 ธ.ค. 2560
ระหว่ำง
(ปี )
ประเภทธุรกิจ
(%)
ผูบ้ ริหำร
ไม่มี
ไม่มี
2560 - ปั จจุบนั รอง ผอ.ศปป.๕
กองทัพบก
กอ.รมน.
2558 - ปั จจุบนั นำยทหำรปฏิบตั กิ ำร กองทัพบก
ประจำ มทบ. 11
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การกำ�กับดูแลกิจการ

หลักการและนโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษัทได้มกี ารวางแนวทางเกีย่ วกับข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี าหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน (Code of best practices)
และแนวทางการกากับดูแลกิจการของบริษทั ซึง่ เป็ นไปตามข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ตี ามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกรรมการของบริษทั คาดว่าจะสามารถปฏิบตั ติ ามแนวทางการกากับดูแลกิจการทีก่ าหนดได้ ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษัทให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวปฏิบตั ิท่ดี สี าหรับการประชุมผู้ถอื หุ้น ซึ่งในการจัดทาหนังสือเชิญ
ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น บริษัท จะเน้ น ความถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น เพีย งพอ ทัน เวลา และเท่ าเทีย มกัน เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น ได้มีข้อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริมและอานวยความ
สะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ก่อนวันประชุม การดาเนินการในวันประชุม และภายหลังการประชุม ดังนี้
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
1. บริษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยในแต่ละวาระมีความเห็น
ถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอ โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วันหรือ 14 วัน (แล้วแต่
กรณี ) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลใน Web Site ของ
บริษทั
2. บริษทั ได้เพิม่ ช่องทางในการรับข่าวสารของผูถ้ อื หุน้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ซึง่ บริษทั จะนาหนังสือเชิญประชุม
ผูถ้ ือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการ
ประชุม หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการประชุม และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน
3. บริษทั จะอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และจะไม่กระทา
การใดๆ อันเป็ นการจากัดสิทธิและโอกาสในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้
4. ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทได้จดั ทาหนังสือมอบฉันทะแนบไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื มาประชุมแทน และมีทางเลือกให้กรรมการอิสระ
เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โดยมีขอ้ มูลเกีย่ วกับกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ เช่น ชื่อ ประวัติ ทีอ่ ยู่ ข้อมูลการถือ
หุน้ และจานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมระบุไว้
5. บริษทั จะอานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ในเรื่องการจัดหาสถานทีท่ จ่ี ดั ประชุม และเวลาในการ
ประชุมทีม่ คี วามเหมาะสม
6. บริษทั จัดให้มบี ตั รลงคะแนนเสียง และแจกให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนเสียงทุกวาระ
การดาเนิ นการในวันประชุม
1. บริษทั จัดให้มกี ารลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด เพื่อความแม่นยาและรวดเร็ว
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2. ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ ือหุ้นในแต่ละครัง้ ประธานในทีป่ ระชุมจะแจ้ง ให้ผถู้ ือหุ้นทราบ ขัน้ ตอนและวิธกี ารใช้สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน วิธนี ับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และกฎเกณฑ์อ่นื ๆทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การประชุม
3. บริษทั ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีหรือตัวแทนผูส้ อบบัญชี รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุน้ อย่างพร้อมเพรียงกัน
4. บริษัทส่งเสริมให้มบี ุคคลทีม่ คี วามเป็ นอิสระเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ และเปิ ดเผยให้ทป่ี ระชุมทราบ พร้อมทัง้ บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
5. ในวาระการเลือกตัง้ กรรมการบริษัท บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
บริษทั ได้ทลี ะคน
6. บริษัท เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะได้มีการสอบถามถึงประเด็นข้อ
ซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ในละวาระระหว่างการประชุมได้อย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกัน
ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุ้น
1. บริษทั จะจัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงบันทึกข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่
สาคัญ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะแสดงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียงแยกกันอย่างชัดเจน
2. ภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะเปิ ดเผยมติการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมในแต่ละวาระผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษทั
หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม ทัง้ ทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือรายย่อย ผูถ้ อื
หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารหรือไม่เป็ นผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ดังนี้
1. บริษทั จะแจ้งกาหนดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ระเบียบวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้
ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ก่อนวัน
ประชุม
2. ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ ือหุ้นในแต่ละครัง้ ประธานในทีป่ ระชุมจะแจ้งให้ผถู้ ือหุ้นทราบ ขัน้ ตอนและวิธกี ารใช้สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน วิธนี บั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งลงมติในแต่ละวาระ และกฎเกณฑ์อ่นื ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุม
3. บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื หรือมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้
4. บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะ และซักถามในแต่ละวาระ โดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม เพียงพอและเท่าเทียมกัน รวมทัง้ บริษทั จะไม่เพิม่ วาระการ
ประชุมทีไ่ ม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระทีม่ คี วามสาคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะต้องใช้เวลาในการศึกษา
ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
5. บริษัทกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องใน
วาระประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระทีเ่ กีย่ วข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และบันทึกส่วนได้เสีย
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ดังกล่าวในรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริษัท ทัง้ นี้ กรรมการและผู้บริหารที่มสี ่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทาธุรกรรมดังกล่าว
6. บริษทั มีนโยบายกากับดูแลและป้ องกันการนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรือผูอ้ ่นื ในทางมิ
ชอบ โดยห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทีท่ ราบข้อมูลภายในนาข้อมูลดังกล่าวไปเปิ ดเผยต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่นทีไ่ ม่
เกีย่ วข้อง พร้อมทัง้ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั จะต้องไม่ทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยใช้
ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน หรือการเข้าทานิตกิ รรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน อันก่อให้เกิดความ
เสียต่อบริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ได้แก่ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่ง ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษทั ตระหนักถึงแรงสนับสนุ นจากผูม้ สี ่วนได้เสียต่าง ๆ ซึง่ จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างกาไรให้กบั บริษทั ซึง่ ถือว่าเป็ นการสร้างความสาเร็จในระยะยาวของบริษทั ได้
ผูถ้ ือหุ้น
บริษัทมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี บริษัทมีความมุ่งเน้นที่จะ
พัฒ นาบริษัทให้มีความเจริญ เติบโตก้าวหน้ า เพื่อสร้างผลประโยชน์ ท่ดี ีให้กบั บริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจะยึดหลักและ
ดาเนินการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานจะปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ และระมัดระวัง โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ บริษทั จะจัดทาและนาเสนอ
รายงานสถานภาพทางการเงินของบริษัท ผลประกอบการ ข้อมูลฐานะทางการเงิน การบัญ ชี และรายงานอื่นๆ อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
พนักงานบริษทั
บริษัทได้ตระหนักถึงพนักงานของบริษัทเป็ นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญของบริษัท ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมในการบรรลุ
เป้ าหมายของบริษทั บริษทั จึงมีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรม โดยมีหลักปฏิบตั ดิ งั นี้
1. จัดให้มสี ภาพแวดล้อมในการทางานทีด่ ี และมีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
2. ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อพนักงาน รวมถึงมีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพเพื่อเป็ นสวัสดิการให้กบั พนักงาน
3. การพิจารณาการแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ กระทาด้วยความเป็ นธรรม โดยคานึงถึง
ความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
4. ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ งและสม่าเสมอ ส่งเสริม
ให้พนักงานได้รบั การฝึกอบรมทัง้ ภายในและภายนอกเพื่อเป็ นการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงาน
5. ไม่กระทาการใดๆ ทีไ่ ม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อความมันคงในหน้
่
าทีก่ ารงานของพนักงาน หรือคุกคาม
และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน ทัง้ นี้ พนักงานมีสทิ ธิรอ้ งเรียนในกรณีท่ีไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม
6. รับฟั งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
7. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
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ลูกค้า
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้า ซึง่ บริษทั มุ่งมันเอาใจใส่
่
และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยบริษทั จะจาหน่ายสินค้าที่
มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้า และนาส่งสินค้าให้ทนั ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่
และได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด
คู่แข่ง
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า โดยประพฤติปฎิบตั ิภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหา
ข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วย
การกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริง
ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริษัทได้ให้ความสาคัญและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
พนักงานให้ความสาคัญในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิง่ แวดล้อม
อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเน้ นการปลูกฝั งจิตสานึกความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมให้เกิดขึน้ ใน
พนักงานทุกระดับชัน้ ของบริษทั และจัดให้มมี าตรการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญของบริษทั รวมถึงรายงานทางการเงิน และข้อมูลที่
มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูล ตามข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดาเนินการ
ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และผ่ านช่องทางทีเ่ ข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน
น่ าเชื่อถือ โดยบริษัทจะเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ผ่านสื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน และสาธารณชนได้รบั ทราบข้อมูลได้อย่างทัวถึ
่ ง และเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏ
ในแบบแสดงข้อมูล 56-1 ว่างบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ บริษทั จะเลือกใช้นโยบาย
บัญ ชีท่เี หมาะสมและถือปฏิบ ัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ ดุลยพินิจอย่างระมัด ระวังและประมาณการที่ดีท่สี ุดในการจัดท า
รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
บริษัทได้จดั ให้มีเจ้าที่ท่ที าหน้ าที่ติดต่ อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนทัวไป
่ และนักวิเคราะห์ ซึ่งสามารถติดต่อได้ท่ี
โทรศัพท์ 02-357-1377-9 โทรสาร 02-357-1380 หรือ ir@maxmetalcorp.co.th
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างกรรมการ
คณะกรรมการของบริษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ มี คุ ณ สม บัติ ห ลากหลาย ทัง้ ในด้ า นทัก ษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียดของกรรมการแต่ ละท่านไว้ใน
รายงานประจาปี และแบบ 56-1 ของบริษทั
คณะกรรมการบริษัท มีห น้ า ที่ป ฏิบ ัติ ให้เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ กฎหมายที่เกี่ย วข้อ ง ข้อ บัง คับ ของบริษัท และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้มกี ารจัดทาวิสยั ทัศน์ พันธ
กิจ เป้ าหมาย นโยบาย ทิศทางการดาเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณประจาปี ของบริษัท และติดตามการ
บริหารงานเพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีว่ างไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 8 ท่าน มีวาระดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี แบ่งออกเป็ น
กรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงานจานวน 5 ท่าน และกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม่ ี
คุณสมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และกรรมการอิสระมีวาระในการ
ด ารงต าแหน่ งต่ อ เนื่ อ งไม่ เกิน 9 ปี นับ จากวัน ที่ได้รบั การแต่ งตัง้ ให้เป็ น กรรมการอิสระครั ง้ แรก พร้อมกัน นี้ บ ริษัท ได้
กาหนดให้คณะกรรมการของบริษทั จะต้องไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริษทั
บริษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการ กับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอย่างชัดเจน
โดยประธานกรรมการมีหน้าทีก่ าหนดนโยบาย และทิศทางการดาเนินงาน ส่วนประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีหน้าทีบ่ ริหารงาน
ตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการได้กาหนดเอาไว้
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นายกฤษฎา เจริญกลกิจ เป็ นเลขานุการบริษทั เพื่อทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาด้านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการจะต้องทราบ และปฎิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และงานอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมีการกาหนดระเบียบวาระการประชุม
ทีช่ ดั เจน และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุม ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึง่ ใน
ปี 2560 บริษทั ได้ดาเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั จานวน 14 ครัง้ และกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมดทีจ่ ดั ขึน้ ในปี 2560
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย กรรมการจานวน 3 ท่าน คือ
1. นายพิทยาพล นาถธราดล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลตรีบุญชัย
เกษตรตระการ กรรมการตรวจสอบ
3. นายพงษ์สทุ ธิ พืน้ แสน
กรรมการตรวจสอบ
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โดยกรรมการตรวจสอบลาดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นายกฤษฎา เจริญกลกิจ
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติรบั รองกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทที่เข้ามาช่วยคณะกรรมการบริษัทให้
ปฎิบตั งิ านมีระบบกากับดูแลทีด่ ี ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลของรายงานทางการเงิน ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษทั การปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดการและการควบคุมความเสีย่ งทางธุรกิจ
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
องค์ประกอบ
1) คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พจิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
บริษัท ทัง้ คณะและต้ อ งไม่ ต่ า กว่ า 3 คน ประกอบด้ว ยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบโดยทัง้ หมดต้องมีคุ ณ สมบัติเป็ น กรรมการที่อิสระและมีคุ ณ สมบัติตามที่ ตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยกาหนด
2) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันทีล่ งมติแต่งตัง้ ของคณะกรรมการบริษทั
กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ อาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่อกี วาระหนึ่งตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั เห็นว่าเหมาะสม
คุณสมบัติ
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ใหญ่/บริษทั ร่วม/นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ง ทัง้ นี้ให้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
2) ไม่เป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วมหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือ
พนักงาน ลูกจ้าง ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา
3) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ ผูส้ อบบัญชี
4) เป็ นกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูเ้ กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม/บริษทั
ย่อย ของบริษทั
5) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัตติ ามกฎเกณฑ์หรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
3. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ ตามมาตรฐานการ
บัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่
2) สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและ
มีประสิทธิผล
3) สอบทานการปฏิบ ัติของบริษัท ให้เป็ น ไปตามกฎหมายว่ าด้วยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ รวมทัง้
กฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
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4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5) พิจารณาให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง กรณี ท่เี กิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั
6) รายงานการกากับดูแลกิจการจัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ของ
บริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษทั
ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามกฎบัต ร
(Charter) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ซ) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
7) รายงานและจัดทางานอื่น ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
8) แสวงหาความเห็นอิสระจากทีป่ รึกษาวิชาชีพใดๆ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั
9) คณะกรรมการตรวจสอบต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในกฎบัตรและคู่มอื คณะกรรมการตรวจสอบ
และปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด หรือคณะกรรมการของบริษัท อาจมอบหมายด้วยความ
เห็น ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และค าสังนั
่ น้ ต้อ งเป็ น ลายลัก ษณ์ อกั ษร โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
การดาเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
4. การประชุม
1) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้การประชุมตามทีเ่ ห็นสมควรอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ และประชุม
กับผูต้ รวจสอบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
2) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมกึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
3) มติทป่ี ระชุมจะกระทาโดยได้รบั เสียงข้างมากของกรรมการทีม่ าประชุมครบองค์ประชุม
4) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้ทเ่ี กี่ยวข้องอันได้แก่ กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัท
และ/หรือ บริษทั ในกลุ่ม เข้าร่วมประชุมได้ เพื่อให้ขอ้ มูลและข้อคิดเห็นในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
5. การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีร่ ายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือ ภายในเวลาที่
เหมาะสมเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมทัง้ การรายงานในกรณีท่มี รี ายการหรือการกระทาที่อาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญ และผลการดาเนิน งานของบริษัทรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความ
บกพร่องทีส่ าคัญในระบบการควบคุมภายใน และการฝ่ าฝืนกฎหมายว่าด้วยพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั ด้วย
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6. ทีป่ รึกษา
คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอรับคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความเห็นหรือคาปรึกษาในกรณี
จาเป็ นตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
1) สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่ งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่ งตัง้ บุ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อท าหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
5) พิจารณารายการที่เกี่ย วโยงหรือรายการที่อาจมีค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ น ไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่ อ
บริษทั
6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
ก) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
ข) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
ค) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
ง) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ฉ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
ช) รายการอื่นที่เห็น ว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2560
ในปี 2560 บริษัท มีก ารจัด ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ครัง้ ข้อ มู ลการเข้า ร่ว มประชุ ม ของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน มีดงั นี้
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รายชื่อ
1) นายพิทยาพล นาถธราดล
2) พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ
3) นายพงษ์สทุ ธิ พืน้ แสน

รายงานประจำ�ปี 2560

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

สถิ ติการเข้าร่วมประชุม
ปี 2560
6/6
5/6
6/6

2. คณะกรรมการบริหาร
ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารของ
บริษทั ซึง่ ประกอบด้วย
1. นายสมชาย มีเสน
2. นายอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย
3. นายจาตุรงค์ สุวรรณน้อย
ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสัง่ และ
มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
2. พิจารณากลันกรองข้
่
อเสนอของฝ่ ายบริหาร และนาเสนอนโยบาย เป้ าหมาย กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริษทั
การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อนาเสนอต่ อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ติ ่อไป
3. พิจารณาอนุ มตั ิการดาเนินงานที่เป็ นธุรกรรมปกติของบริษัทตามงบลงทุ นหรืองบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยวงเงิน สาหรับแต่ละรายการเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในตารางอานาจอนุ มตั ิท่ผี ่านการ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจาปี ทไ่ี ด้รบั อนุม ตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั รวมถึง
การเข้าทาสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่าว
4. ติดตามผลการดาเนินงานของบริษั ทให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้ าหมายที่กาหนดไว้ และ
กากับดูแลให้การดาเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. มีอานาจพิจารณาอนุ มตั ิการใช้จ่ายทางการเงินในการดาเนินการตามธุกจิ ปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อ โดย
วงเงินสาหรับแต่ละรายการให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในตารางอานาจอนุ มตั ทิ ่ผี ่านการอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษทั แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจาปี ทไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการเข้าทาสัญญาต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่าว
6. มีอ านาจพิจารณาอนุ ม ัติก ารใช้จ่ ายเงิน ลงทุ น ที่สาคัญ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณประจ าปี ตามที่จะได้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
7. มีอานาจพิจารณาอนุมตั คิ ่าใช้จ่ายในการดาเนินการปกติของบริษทั ตามงบประมาณทีร่ บั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษทั และเป็ นไปตามอานาจอนุมตั ทิ ผ่ี ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
8. มีอานาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามทีค่ ณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจ หรือการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
9. ดาเนินการอื่นใด ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็ นคราวๆไป
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การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
เนื่ อ งจากบริษัท ยังไม่ ได้มีก ารจัด ตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทนกรรมการ ดังนัน้ การสรรหา
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง บริษทั จะดาเนินการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั
หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษทั ไม่ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการสรรหาทีจ่ ะคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะมาดารงตาแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระ ซึง่
บริษทั ดาเนินการการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ร่วมเสนอรายชื่อบุคคลที่ มี
คุณวุฒ ิ ประสบการณ์ ในการสนับสนุนงานของบริษทั และมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อร่วมกันกลันกรองรายชื
่
่อ
เบือ้ งต้นจากคณะกรรมการบริษทั และนาเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้
บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึง
มีหรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษทั
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ให้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
2) ไม่เป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ในเครือ หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัด แย้ง
3) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหารของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือ
บุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัม พันธ์ท างธุรกิจกับ บริษัท บริษั ท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวาง การใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคย
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มอี านาจควบคุม ของผู้ท่มี ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษาทางกฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และไม่เป็ น
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่
เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
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เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกิน 1% ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ ี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตาแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท มีแผนการคัดเลือ กบุ ค ลากรที่จะเข้ามารับ ผิด ชอบในต าแหน่ งงานบริห ารที่สาคัญ ทุ ก ระดับ ให้เป็ น ไปอย่า ง
เหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ได้ผบู้ ริหารทีม่ คี วามเป็ นมืออาชีพและบริหารได้ โดยเป็ นอิสระจากผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่หรือรายอื่นใด โดยคณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาแผนสืบทอดตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และคณะจัดการ
ของบริษทั ทัง้ นี้ กระบวนการสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั จะเริม่ จากการคัดเลือกผูท้ เ่ี ป็ นคนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน
และมุ่งเน้นรับคนที่มคี วามรูค้ วามสามารถ มีวสิ ยั ทัศน์ สามารถสร้างความเจริญเติบโตให้กบั บริษัท และพร้อมให้ทุกคนมี
โอกาสเติบโตก้าวหน้าขึน้ สู่ระดับผูบ้ ริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขัน้ ตอนการประเมินพนักงาน ซึง่ บริษัท
จะมีการมอบหมายงานทีท่ า้ ทาย รวมทัง้ หมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็ นผูน้ าและความรอบรูใ้ นงานทุกด้าน เพื่อให้
มีความพร้อมในการทดแทนกรณีทม่ี ตี าแหน่งงานว่างลง
การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะส่งกรรมการและตัวแทนของกรรมการของบริษทั เข้าเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วม โดยคณะกรรมการบริษทั จะกาหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานให้กบั ผูท้ ไ่ี ด้รบั เลือกเข้าเป็ นกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ทัง้ นี้ จานวนกรรมการที่
บริษทั จะส่งเข้าไปมีสว่ นร่วมในการบริหารงานในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมจะเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั
การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อเป็ นการป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ซึง่ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและ
ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั มีนโยบาย
และวิธีก ารในการดูแลผู้บ ริห ารในการน าข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่ว นตน รวมทัง้ เพื่อ การซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. ผู้บริห ารจะต้องจัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพ ย์ของตน คู่สมรสและบุ ตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภ าวะ ตามแบบที่
กาหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลัก ทรัพย์และส่งสาเนารายงานให้แ ก่ บริษัท ในวันเดียวกับ วันที่ส่ง
รายงานต่อสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
•

•

รายงานการถือหลักทรัพย์ครัง้ แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
หรือวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริหาร
รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครัง้ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทัง้ นี้
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นัน้ กรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องจัดส่ง
สาเนารายงานดังกล่าวจานวน 1 ชุด ให้แก่บริษทั เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
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2. บริษัทได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั ก่อนทีบ่ ริษทั จะมีการประกาศผลการดาเนินงาน (งบการเงิน) หรือข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
ซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์ โดยในเรื่องของงบการเงินกาหนดเวลาคือ 45 วัน นับจากวันสิน้ ไตร
มาส (มีนาคม มิถุนายน และกันยายน) และ 60 วันนับจากวันสิน้ งวด (ธันวาคม)
ทัง้ นี้บริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุด คือหากไม่ดาเนินการดังกล่าวจะมีโทษตามมาตรา 275 แห่งพรบ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่
ยังมิได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง หรือหากพบว่าผูบ้ ริหารได้ใช้ขอ้ มูลภายในหรือมีความประพฤติทส่ี อ่ ไปในทางทีจ่ ะทาให้บริษทั ได้รบั
ความเสือ่ มเสียและความเสียหาย
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
มติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้อนุมตั ใิ ห้บริษทั ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนี้
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
1) นางสาววรรญา พุทธเสถียร
2) นายเชิดสกุล อ้นมงคล
3) นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร
4) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4387 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7195 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4996 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7881

และค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 ดังนี้
บริษทั
บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

ค่าสอบบัญชี
ปี 2560
1,200,000

ค่าสอบบัญชี
ปี 2559
1,190,000
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจการของบริษทั และบริษทั ย่อยมีความมุ่งมันด
่ าเนินธุรกิจด้วยความตัง้ ใจทีจ่ ะประกอบธุรกิจ โดยใช้หลักแห่งคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณตลอดจนการมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ ภายใต้กรอบกฎหมาย โดยมีความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใสและมีความยุติธรรมกับทุกฝ่ าย โดยบริษทั มีการดาเนินการกากับกิจการทีด่ ใี ห้สอดคล้องกับหลักการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน ซึง่ จัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
-

บริษทั ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลีย่ งการดาเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทงั ้ ต่อผู้ทม่ี สี ่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในธุรกิจ (stakeholder) รวมถึงการมีกระบวนการไกล่
เกลีย่ ทีเ่ ป็ นธรรมและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนหากเกิดข้อขัดแย้งขึน้

-

บริษัทส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรี โดยหลีกเลี่ยงการเล่นพรรคพวก อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้มสี ่วนได้เสียใน
ธุรกิจของบริษทั

-

บริษัทไม่มนี โยบายเรียกรับหรือยินยอมรับทรัพย์สนิ นอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ในเงื่อนไขทางการค้า โดยบริษัทได้มี
กระบวนการแก้ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และรณรงค์ให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานเห็นความสาคัญของการ
ต่อต้านทุจริตในทุกรูปแบบ

-

บริษทั ไม่เปิ ดเผยข้อมูลทางการค้าหรือนาไปใช้ประโยชน์อ่นื ใด ที่ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั ตนเอง หรือบุคคลทีไ่ ม่ได้รบั
ความยินยอมจากลูกค้า

-

บริษัทให้ความสาคัญกับลูกค้า โดยรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อนามาจัดหาสินค้าให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า และนาไปปรับปรุงการบริการทุกด้านให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้

การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั มีนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนภายใต้หลักการดาเนินนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษทั โดยได้
ออกข้อพึงปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณของผูบ้ ริหาร คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการและพนักงาน เพื่อให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องยึดถือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเทีย่ งธรรม ทัง้ การปฏิบตั ติ ่อบริษทั และผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มสาธารณชนและสังคม โดยมีขอบเขตการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. บริษทั ห้ามมิให้ผบู้ ริหาร คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการและพนักงาน เรียกรับหรือยินยอมรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นใดจากลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งหรือบุคคลอื่นใดทีท่ าธุรกิจกับบริษทั อันจะนาไปสู่การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทางมิชอบหรือ
นาไปสูค่ วามเสือ่ มเสียของบริษทั
2. ผูบ้ ริหาร คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการและพนักงาน พึงละเว้นการเสนอหรือให้ผลประโยชน์แก่ลกู ค้า คู่คา้ คู่แข่งหรือ
บุคคลอื่นใดที่ทาธุรกิจกับบริษัท เพื่อนาไปสู่การจูงใจให้บุคคลนัน้ กระทาที่ผดิ กฎหมายหรือประพฤติมิชอบใน
ตาแหน่งหน้าทีข่ องตน
นอกจากนี้บริษทั ได้มกี ารดาเนินการเพื่อป้ องกันเกีย่ วกับการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ดังนี้
29
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-

บริษทั ได้ตดิ ต่อสือ่ สารกับผูบ้ ริหาร คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการและพนักงานอย่างสม่าเสมอ และติดตามการปฏิบตั ิ
ตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจา
บริษัทมีนโยบายการดาเนินการต่ อต้านทุจริตคอร์รปั ชันโดยได้
่
จดั ทาแนวปฏิบตั ิไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร หาก
พบว่ามีผู้บริห าร คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการหรือพนักงานรายใด นาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน
บริษทั จะดาเนินการลงโทษอย่างรุนแรง

การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษัทให้ความสาคัญในการเคารพสิทธิมนุ ษยชน โดยมุ่งมันเสริ
่ มสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการทางาน
ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร โดยจะไม่ทาการละเมิดสิทธิเสรีภาพบุคคลทัง้ ทางตรงและทางอ้อม และมีนโยบายไม่เข้าไปมี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ต่อต้านการบังคับใช้แรงงาน บริษทั ไม่มกี าร
เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิน่ กาเนิด เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา ร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนมีการเฝ้ าระวังการ
ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดด้านสิทธิมนุษยธรรมตามมาตรฐานสากลและมีการคุม้ ครองหากมีผไู้ ด้รบั ความเสียหายจากการละเมิด
สิทธิ โดยจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ากว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
-

บริษทั มีนโยบายจาหน่ายสินค้าทีม่ มี าตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) โดยคานึง ถึงความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื สินค้า
ไป และมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอยู่เสมอ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และมีกระบวนการ
เรียกคืนสินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัย

-

บริษัทมีการให้ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของลูกค้า และมีนโยบายจั ดส่งสินค้า
ให้กบั ผูบ้ ริโภคให้ตรงตามวันและเวลาตามข้อตกลงทางการค้ากับลูกค้า

-

บริษทั มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็ นการสร้าง
มาตรฐานสินค้าทีม่ คี ุณภาพออกสูต่ ลาด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวบริษทั และสังคมอย่างยังยื
่ น

การนาหลักเศรษฐกิ จพอเพียงมาปรับใช้
บริษัทได้น้อมนาหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มาประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ธุรกิจ ซึง่ อยู่ภายใต้หลักความพอประมาณ มีการใช้หลักเหตุผลประกอบการตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โดย
มีการบริหารความเสีย่ งของธุรกิจอยู่เสมอ ซึง่ เปรียบได้กบั การมีภูมคิ ุม้ กันตนเองภายในบริษทั เพื่อก่อให้เกิดความสมดุล
และมันคงในการด
่
าเนินกิจการ ภายใต้ความรูแ้ ละคุณธรรม โดยไม่แสวงหากาไรจากการเบียดเบียนและเอารัดเอาเปรียบ
สังคม อันจะนาไปสู่การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (sustainable development) ของทัง้ สังคมและสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก
บริษทั
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จากการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการปฏิบตั งิ านและระบบการควบคุมภายใน เจ้าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้องได้ปฏิบตั ิ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ รวมถึงขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการของบริษทั อย่างครบถ้วน
คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจาก
ฝ่ ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษทั ได้มโี ครงสร้างองค์กรทีอ่ ย่างชัดเจน เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องต่อสภาพธุรกิจที่
เปลีย่ นแปลงอย่างทันท่วงที อีกทัง้ สามารถติดตามดูแลการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษทั ได้มกี าร
จัดทาข้อกาหนดเกีย่ วกับจริยธรรม ซึง่ ครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและฝ่ ายปฏิบตั กิ ารทุกภาคส่วนมีโอกาสในการ
ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กบั บริษัทและคู่ค้าของบริษัท อีกทัง้ ได้มีการระบุ
บทลงโทษไว้สาหรับเกิดกรณีละเมิดไว้อย่างชัดเจน
2. การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ให้ความสาคัญในการบริหารความเสีย่ ง โดยบริษทั มีการประเมินปั จจัยทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั อย่างสม่าเสมอทัง้ จากภายนอกและภายในบริษทั อาทิเช่น ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาเหล็กและปริมาณ
ความต้องการบริโภคเหล็ก ความเสีย่ งจากการจัดหาวัตถุดบิ และพึ่งพิงผู้จดั หาวัตถุดบิ ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ความเสีย่ งในการบริหารสินเชื่อและจัดหาสินเชื่อและความเสีย่ งจากคดีความทีบ่ ริษทั ถูกฟ้ องร้อง เป็ น
ต้น ถึงแม้ว่าในปั จจุบนั คณะกรรมการบริษทั จะยังไม่ได้กาหนดให้มคี ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็ นคณะกรรมการชุด
ย่อยอีกคณะหนึ่ง แต่ได้มอบหมายให้คณะผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบและพิจารณาการบริหารความเสีย่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อหามาตรการป้ องกันและจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีส่ อดคล้องในแต่ละ
สภาวการณ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั เป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารได้มกี ารทบทวนและวิเคราะห์แนว
ทางการบริหารความเสีย่ งเพื่อให้พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องนาไปปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารประเมินผลเบือ้ งต้นต่อฝ่ ายบริหารได้
รับทราบเป็ นประจาทุกปี
3. การควบคุมการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริหาร
บริษั ท ได้ จ ัด ท าระเบีย บวิธีป ฏิบ ัติ ง านไว้เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร เพื่ อ ให้ พ นั ก งานสามารถปฏิ บ ัติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ พร้อมกับจัดทาคู่มือพนักงานกาหนดระเบียบวินัยของพนักงาน รวมถึงการกาหนดบทลงโทษการกระทา
ความผิดระเบียบวินยั และความผิดขัน้ ร้ายแรง
บริษทั ได้ระบุอานาจหน้าทีข่ องพนักงานระดับปฏิบตั งิ านและผูบ้ ริหารไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน และมีการ
แบ่งแยกหน้าทีเ่ พื่อให้การทางานเป็ นขัน้ ตอน และกาหนดจุดทีจ่ ะตรวจสอบการทางานเอาไว้อย่างเหมาะสมเพื่อป้ องกันการ
ทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยในแนวทางการปฏิบตั ิ งานดังกล่าว บริษัทได้นาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้
ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจ อีกทัง้ ได้มกี ารจัดเก็บข้อมูลเอกสารการลงบัญชีไว้อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทั มีความเหมาะสมเพียงพอทีน่ ่าพอใจในระดับหนึ่ง
31
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ปี 2560 ทีผ่ ่านมาบริษทั ได้ว่าจ้างบริษทั ปรมา คอนซัลแตนท์ จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั การปฏิบตั งิ าน
ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ของบริษทั ซึง่ ประกอบด้วย
1. ระบบรายได้จากการขายสินค้า การตัง้ หนี้ลกู หนี้การค้า และการรับเงิน
2. ระบบจัดซือ้ การตัง้ เจ้าหนี้การค้า และการจ่ายเงิน
3. ระบบสินค้าคงเหลือ
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
บริษัทได้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านสารสนเทศทางการตลาดของบริษัทได้อย่างถูกต้องเพียงพอ ไม่เพียงแต่
สามารถเตรียมข้อมูลได้ทนั เวลาต่อการใช้ประกอบการตัดสินใจของฝ่ ายบริหาร อีกทัง้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้
มีการบันทึกและสรุปความเห็นของทีป่ ระชุมไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ทัง้ ข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติงและ
ข้อคัดค้าน (ถ้ามี) และมีการเปิ ดเผยข้อมูลถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษทั ได้จดั เตรียมสถานทีเ่ พื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้เป็ นสัดส่วนโดยจัดเก็บไว้ท่ี
สานักงานใหญ่ของบริษทั และไม่มขี อ้ ท้วงติงใดๆจากผูส้ อบบัญชีวา่ มีขอ้ บกพร่องในการจัดเก็บเอกสาร อีกทัง้ บริษทั ได้มกี าร
ใช้นโยบายบัญ ชีตามหลักการบัญ ชีท่รี บั รองโดยทัวไป
่ ภายใต้การกากับดูแลและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญ าต
ภายนอก โดยไม่เลือกใช้นโยบายที่ทาให้บริษัทแสดงผลการดาเนินงานในงบการเงินบิดเบือนจากความเป็ นจริง รวมถึง
เลขานุ การบริษัท และฝ่ ายจัดการได้จดั เตรียมเอกสารข้อมูลได้ทนั เวลาต่ อบุ คคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัด สินใจ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างสม่าเสมออีกด้วย
ระบบการติดตาม
ในปี 2560 บริษทั ได้มกี ารจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั จานวน 14 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน
6 ครัง้ และมีก ารประชุ ม ระหว่ างผู้บ ริห ารเพื่อ พิจารณาและติด ตามผลการด าเนิ น งานของบริษัท โดยเน้ น การพัฒ นา
ระบบงานปฏิบตั กิ ารต่างๆ เพื่อควบคุมให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายบริหารนัน้ ไม่
เพียงแต่ตดิ ตามหากผลการดาเนินการแตกต่างออกไป แต่รวมไปถึงการป้ องกันเหตุการณ์ในอนาคตทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ทีจ่ ะทา
ให้มขี อ้ บกพร่องทีส่ าคัญ ในการประชุมดังกล่าวจะมีมติให้ฝ่ายบริหารรับไปดาเนินการแก้ไขทันที
และในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึง่ ประเมินโดยผูบ้ ริหารและผูต้ รวจสอบ
ภายในไม่พบประเด็นปั ญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ ซึง่ สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทตาม
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล และสอดคล้องกับแบบการประเมินการควบคุม
ภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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รายการระหว่างกัน

รายงานประจำ�ปี 2560

รายการระหว่างกัน

บริษทั มีรายการธุรกิจทีส่ าคัญกับบริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ ผูบ้ ริหารของบริษทั รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เกณฑ์ทต่ี กลงร่วมกันระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ ผูบ้ ริหารของบริษทั ซึง่ เป็ นไปตามปกติธุรกิจ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 มีรายการระหว่างกันโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
1. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

นโยบาย
การกาหนดราคา
รายการธุรกิ จกับกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบีย้ รับ
ซือ้ สินทรัพย์ถาวร
ค่าเช่าอาคารสานักงาน
ดอกเบีย้ จ่าย
รายการธุรกิ จกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าทีป่ รึกษา
ดอกเบีย้ จ่าย

งบการเงินรวม
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

ร้อยละ 9.50 ต่อปี
ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญา
ร้อยละ 7.50 ต่อปี

656,090.94
878,640.00
89,034.22

3,490,699.86
1,074,500.00
778,004.72

ราคาตามสัญญา
ร้อยละ 3.00 ต่อปี

770,000.00
112,626.72

1,200,000.00
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
รายการธุรกิ จกับบริษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ค่าบริหารจัดการ
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริการ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
รายการธุรกิ จกับกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าอาคารสานักงาน
รายการธุรกิ จกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าทีป่ รึกษา

ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
ร้อยละ 3.50-6.63 ต่อปี
ร้อยละ 4.00 ต่อปี

184,500.00
105,372.00
2,689.005.88
2,680,000.00

120,000.00
527,890.00
337,010.00
2,178,090.16
773,661.20

ราคาตามสัญญา

878,640.00

1,074,500.00

ราคาตามสัญญา

770,000.00

1,200,000.00
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2. สิ นทรัพย์และหนี้ สินระหว่างกัน

สินทรัพย์
ลูกหนี้อ่นื
บริษทั ย่อย
บริษทั เอ็มเอสพี เมทัล จากัด
บริษทั ไซมิสทริค จากัด
บริษทั วีพเี อ็น แอนด์ ไซมิสทริค จากัด
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั สยามรีสอร์ทแอนด์ คันทรีคลับ
จากัด
รวม
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
บริษทั ย่อย
บริษทั ไซมิสทริค จากัด
ยอดยกมาต้นปี
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
บริษทั เดอะมาเจสติค ครีก
คันทรีคลับ จากัด
ยอดยกมาต้นปี
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
บริษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด
ยอดยกมาต้นปี
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้

งบการเงิ นรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2559
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2559
บาท
บาท

-

-

148,624.02
-

146,731.70
159,323.70
159,323.70

-

4,665.00
4,665.00

148,624.02

465,379.10

-

-

20,000,000.00
(20,000,000.00)
-

35,000,000.00
6,000,000.00
(21,000,000.00)
20,000,000.00

-

-

3,000,000.00
21,462,000.00
24,462,000.00

8,000,000.00
(5,000,000.00)
3,000,000.00

-

-

50,597,897.04
50,597,897.04
75,059,897.04

23,000,000.00
23,000,000.00
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รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงิ นรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2559
บาท
บาท
ดอกเบีย้ ค้างรับ
บริษทั ย่อย
บริษทั ไซมิสทริค จากัด
บริษทั เดอะมาเจสติค ครีก
คันทรีคลับ จากัด
บริษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด
รวม
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั หัวหินพัฒนา จากัด
รวม
รวมดอกเบีย้ ค้างรับ
หนี้สนิ
เจ้าหนี้การค้า
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทสี
อินเตอร์เนชันแนล
่
(ประเทศไทย) จากัด
เจ้าหนี้อ่นื
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทสี
อินเตอร์เนชันแนล
่
(ประเทศไทย) จากัด
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์
คุณมนู ธารพิพธิ ชัย
รวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2559
บาท
บาท

-

-

-

557,081.97

-

-

1,520,430.17
1,520,430.17

30,368.85
587,450.82

19,753,216.92
19,753,216.92
19,753,216.92

23,490,590.63
23,490,590.63
23,490,590.63

1,520,430.17

587,450.82

886,763.49

903,105.24

-

-

19,684,700.93

19,684,700.93

-

-

6,631,930.52
537,023.69
26,853,655.14

793,805.15
923,929.44
21,402,435.52

-

-
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งบการเงิ นรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2559
บาท
บาท
เจ้าหนี้ทรัพย์สนิ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทสี
อินเตอร์เนชันแนล
่
(ประเทศไทย) จากัด
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินทดรองรับ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
คุณนุสรา บุญวัฒน์
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
บริษทั ย่อย
บริษทั เอ็มเอสพี เมทัล จากัด
ยอดยกมาต้นปี
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั สยามรีสอร์ทแอนด์
คันทรีคลับ จากัด
ยอดยกมาต้นปี
ได้มาจากการซือ้ ธุรกิจ
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทสี
อินเตอร์เนชันแนล
่
(ประเทศ
ไทย) จากัด
ยอดยกมาต้นปี
ได้มาจากการซือ้ ธุรกิจ
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2559
บาท
บาท

656,090.94
28,396,509.57

22,305,540.76

-

-

752,044.41

-

-

-

-

-

67,000,000.00
67,000,000.00

129,000,000.00
(62,000,000.00)
67,000,000.00

-

753,874.00
(753,874.00)
-

-

-

7,500,000.00
400,000.00

2,500,000.00
5,000,000.00

-
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รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงิ นรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2559
บาท
บาท
(6,900,000.00)
1,000,000.00
7,500,000.00

ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
คุณอฑตยา นิลทองคา
ยอดยกมาต้นปี
21,000,000.00
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี
20,000,000.00
ลดลงระหว่างปี
โอนออกจากการขายบริษทั ย่อย (41,000,000.00)
ยอดคงเหลือปลายปี
คุณนุสรา บุญวัฒน์
ยอดยกมาต้นปี
ได้มาจากการซือ้ ธุรกิจ
35,000,000.00
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี
10,000,000.00
ลดลงระหว่างปี
(42,609,897.04)
ยอดคงเหลือปลายปี
2,390,102.96
คุณศุภพิสทุ ธิ ์ พิสทุ ธิธนนั
์ นท์
ยอดยกมาต้นปี
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี
2,000,000.00
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
2,000,000.00
รวมเงินกูร้ ะยะสัน้
5,390,102.96
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
บริษทั ย่อย
บริษทั เอ็มเอสพี เมทัล จากัด
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทสี
อินเตอร์ เนชันแนล
่
(ประเทศ
ไทย) จากัด

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2559
บาท
บาท
-

21,000,000.00
21,000,000.00

-

-

-

-

-

28,500,000.00

67,000,000.00

67,000,000.00

-

-

675,506.85

622,404.37

867,038.94

778,004.72

-

-
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งบการเงิ นรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2559
บาท
บาท
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
คุณนุสรา บุญวัฒน์
คุณศุภพิสทุ ธิ ์ พิสทุ ธ์ธนนันท์
รวมดอกเบีย้ ค้างจ่าย

111,969.19
657.53
979,665.66

778,004.72

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2559
บาท
บาท
675,506.85

622,404.37

3. ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่อ
บริษทั เอ็มเอสพี เมทัล จากัด
บริษทั เดอะมาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จากัด
บริษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด
บริษทั ริชฟิ ลด์ ออยล์ จากัด
บริษทั เอชเอ็นซี กรีน เอ็นเนอร์จี จากัด
บริษทั ไซมิสทริค จากัด

บริษทั วีพเี อ็น แอนด์ ไซมิสทริค จากัด

บริษทั ไซมิส แอสเสท จากัด
บริษทั หัวหินพัฒนา จากัด
บริษทั สยามรีสอร์ทแอนด์คนั ทรีคลับ จากัด
บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทสี อินเตอร์เนชันแนล
่
(ประเทศไทย) จากัด
คุณกมล ปิ่ นทอง
คุณมนู ธารพิพธิ ชัย
คุณนุสรา บุญวัฒน์
คุณศุภพิสทุ ธ์ พิสทุ ธิธนนั
์ นท์
คุณธงชัย สุวรรณวิหค
คุณฉัตรชัย ภู่โคกหวาย
คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
บริษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยมีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 : บริษั ท ย่ อ ยโดยการถื อ หุ้ น
ทางตรง (สิ้น สุ ด การเป็ นบริษั ท ย่ อ ยเมื่อ วัน ที่ 31 มกราคม
2560)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 : บริษั ท ย่ อ ยโดยการถื อ หุ้ น
ทางอ้อ ม (สิ้น สุ ด การเป็ นบริษัท ย่ อ ยเมื่อ วัน ที่ 31 มกราคม
2560)
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยมีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยมีกรรมการของบริษทั ย่อยร่วมกัน
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยมีบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการของ
บริษทั ย่อย
กรรมการของบริษทั
กรรมการของบริษทั ย่อย
กรรมการของบริษทั ย่อย
กรรมการของบริษทั ย่อย
กรรมการของบริษทั ย่อย
กรรมการของบริษทั ย่อย
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั ย่อย
38
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คุณชัยธวัช เสาวพนธ์
คุณอฑตยา นิลทองคา

รายงานประจำ�ปี 2560

กรรมการบริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อม (สิน้ สุดการเป็ น
บริษทั ย่อยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560)
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั

4. ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นธุรกรรมซึง่ เกิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิจปกติ ระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อยและบริษทั ที่
เกีย่ วข้องกัน บนเงื่อนไขการค้าทัวไป
่ ซึง่ เป็ นรายการทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท กล่าวคือ ในการขายสินค้าจะกาหนด
ราคาขายจากต้นทุนบวกกาไรปกติ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และจะเป็ นการเพิม่ ช่องทางการจาหน่ ายให้แก่
บริษทั และในส่วนการให้บริการกับบริษทั ย่อยเพื่อความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจของบริษทั
5. มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
ปั จจุบนั บริษัทได้กาหนดมาตรการและขัน้ ตอนการอนุ มตั ิการทารายการธุรกิจที่สาคัญกับบริษัทที่เกีย่ วข้องกัน หรือ
บุคคลทีม่ ผี ลประโยชน์ร่วม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบตั ใิ นการดาเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ และปฏิบตั ติ าม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดรวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือ
จาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของบริษทั ตามมาตรฐานการบัญชี ซึง่ การพิจารณารายการดังกล่าวบริษทั ได้คานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษทั เป็ นหลัก ทัง้ นี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษทั ย่อยเกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทารายการดังกล่าว และ
กาหนดให้กรรมการผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในรายการดังกล่าว
6. การทารายการระหว่างกันกับบริษทั /บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท มีรายได้และค่ าใช้จ่ ายระหว่างกัน กับ บริษัท ย่ อย โดยรายการที่เกี่ย วข้อ งกัน เป็ น ไปตามไปตามปกติธุรกิจ
เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กจิ การอื่นที่ไม่เกีย่ วข้องกัน และมีราคาตลาดอ้างอิงอย่า งสมเหตุสมผล ซึ่งจะเป็ นรายการตามที่
รายงานไม่มรี ายการใดพิเศษ ไม่มีการถ่ ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท และเปิ ดเผยข้อมูลชนิดและมูลค่าของรายการ
ระหว่างกันของบริษทั กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ภายใต้ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีใ่ ช้บงั คับกับการทารายการ
7. นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริษทั มีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษทั มีนโยบายกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการ
ดาเนินธุรกิจและเป็ นราคาตลาดซึง่ อาจเปรียบเทียบได้กบั ราคาที่เกิดขึน้ กับบุคคลภายนอก ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงไปตาม
อุปสงค์และอุปทาน รวมถึงต้นทุนการให้บริการของผู้ให้บริการ รายการในอนาคตจะเป็ นรายการเช่นเดิมไม่มรี ายการใด
พิเศษ ไม่มกี ารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั และเปิ ดเผยข้อมูลชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัท กับ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ภายใต้ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีใ่ ช้บงั คับกับการทารายการ
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ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ

1. งบการเงิ น
สรุปรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั และบริษทั ย่อย ของผูส้ อบบัญชีในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่านมา ดังนี้
ปี 2558

ผูส้ อบบัญชีเสนอรายงานอย่างไม่มเี งื่อนไขต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย และมีขอ้ สังเกตดังนี้
• บริษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทาสัญญาทีส่ าคัญจานวนสามฉบับ
กับบริษทั ภาคเอกชนสองแห่ง โดยสัญญาฉบับทีห่ นึ่งและฉบับทีส่ องมีรวมมูลค่าตามสัญญา จานวน
28.30 ล้านบาท การเข้าทาสัญ ญาทัง้ สองฉบับ ดังกล่าวได้รบั การให้สตั ยาบันจากคณะกรรมการ
บริษทั ของบริษทั ใหญ่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 และบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารตามงบ
การเงินรวมสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 28.30 ล้านบาท และสัญญาฉบับทีส่ ามมี
มูลค่าตามสัญญาจานวน 25.68 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้มกี ารจ่ายชาระมูลค่าตามสัญญาให้แก่
บริษัท เอกชนร้อ ยละ 50 ของมูลค่ าตามสัญ ญา จ านวน 12.84 ล้านบาท อย่ างไรก็ต าม สัญ ญา
ดังกล่าวได้ถู กยกเลิก และบริษัท ย่อยได้รบั คืนเงินที่ได้มีการจ่ายชาระจากสัญ ญาฉบับที่สามทัง้
จานวน
• บริษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ ซึง่ กาหนดให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบ
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป ซึ่งมีผลให้
บริษัท ต้ อ งปรับ ย้อ นหลังงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การ สาหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2557

ปี 2559

ผูส้ อบบัญชีเสนอรายงานอย่างไม่มเี งื่อนไขต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย และมีเรื่องสาคัญใน
การตรวจสอบดังนี้
• บริษัทได้ซ้อื ธุรกิจบริการสนามกอล์ฟแห่งหนึ่ง บริษัทได้บนั ทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจ
เริม่ แรกตามมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันซือ้ ธุรกิจ ซึง่ ทาให้บริษทั มีกาไรจากการซือ้ ในราคาทีต่ ่ ากว่ามูลค่า
ยุตธิ รรมเป็ นจานวน 131.31 ล้านบาท ซึง่ มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากการได้มาซึง่ มูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ มีผลกระทบโดยตรงกับการรับรูจ้ านวนกาไรจากการซือ้ ในราคาทีต่ ่ า
กว่ามูลค่ายุตธิ รรมนัน้ เป็ นเรื่องทีต่ อ้ งใช้ดุลยพินิจทีม่ นี ยั สาคัญของผูบ้ ริหารในการระบุมลู ค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์และหนี้สนิ เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการบันทึกมูลค่าซือ้ ธุรกิจเริม่ แรก รวมทัง้ การรับรูก้ าไร
จากการซื้อในราคาที่ต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ดังนัน้ วิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการกาหนดข้อสมมติท่ใี ช้ในการ
กาหนดราคาซื้อธุรกิจและการระบุมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนิ้สนิ จากการซื้อธุรกิจ รวมทัง้
การประเมินความเหมาะสมของผลงานของผูป้ ระเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ ณ วันซือ้ ธุรกิจ
• บริษทั ได้ซอ้ื เงินลงทุนในบริษทั ร่วมในกลุ่มพลังงานแห่งหนึ่ง จานวนเงิน 190.00 ล้านบาท บริษทั ได้
บันทึกรายการบัญชีเกีย่ วกับการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ร่วมตามราคาทุนซึง่ ได้รวมมูลค่ายุตธิ รรมของ
สิน ทรัพย์สุท ธิ ณ วัน ซื้อเงินลงทุน ซึ่งมีนัยสาคัญ ต่ อการตรวจสอบ เนื่ องจากมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันซื้อเงินลงทุนนัน้ ต้องใช้ดุลยพินิจที่มนี ัยสาคัญของผู้บริหารในการตัดสินใจใน
การซือ้ เงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว ดังนัน้ วิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารในการกาหนดข้อสมมติทใ่ี ช้ในการกาหนดราคาซือ้
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมทัง้ การประเมินความเหมาะสมของผลงานของผู้ประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์ ณ วันซือ้ เงินลงทุน
ปี 2560

ผูส้ อบบัญชีเสนอรายงานอย่างไม่มเี งื่อนไขต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย และมีเรื่องสาคัญใน
การตรวจสอบดังนี้
• บริษั ท ได้เข้า ท าการซื้อ ธุ รกิจ ตามหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ข้อ 3.6 บริษัท ได้บ ัน ทึก มูล ค่ า
ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ตามมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันซือ้ ธุรกิจ และบริษัท ได้จ่ายเงินซือ้ ธุรกิจสูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมทาให้บริษัทมีค่าความนิยม การซื้อธุรกิจเป็ นรายการที่มสี าระสาคัญในงบการเงินรวม ซึ่ง
การกาหนดมูลค่ายุติธรรมเป็ นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสาคัญ ของผู้บริหารในการระบุมูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์ และหนี้สนิ เป็ นเกณฑ์ในการบันทึกมูลค่าซือ้ ธุรกิจเริม่ แรก ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึง
ให้ความสาคัญในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ดังนัน้ วิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง การทา
ความเข้าใจกระบวนการในการพิจารณาการเข้าซือ้ ธุรกิจ การประเมินความสมเหตุสมผลของการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหารในการกาหนดข้อสมมติท่ใี ช้ในการกาหนดราคาซื้อธุรกิจและการระบุมูลค่า
ยุติธ รรมของสิน ทรัพ ย์ และหนี้ สนิ จากการซื้อ ธุรกิจ รวมทัง้ การประเมิน ความสมเหตุ สมผลของ
ผลงานของผูป้ ระเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ ณ วันซือ้ ธุรกิจ และการประเมินความเพียงพอของ
การเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
• บริษัทได้ลงทุนในเงินลงทุนชัวคราวตามหมายเหตุ
่
ประกอบงบการเงินข้อ 8 บริษัทได้ลงทุนในตรา
สารหนี้ระยะสัน้ ในกองทุนส่วนบุคคล การลงทุนในตราสารหนี้ระยะสัน้ เป็ นรายการทีม่ สี าระสาคัญใน
งบการเงิน ซึ่งการลงทุนเป็ นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการตัดสินใจลงทุน เพื่อให้เกิด
ผลตอบแทนที่ดที ่สี ุด และมีความเสีย่ งจากการลงทุนน้อยที่สุด ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญใน
การตรวจสอบเรื่อ งดังกล่า ว ดังนั น้ วิธีก ารตรวจสอบของข้า พเจ้าได้ร วมถึงการท าความเข้า ใจ
กระบวนการในการพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสัน้ ตรวจสอบการอนุ มตั ิการลงทุน การ
ประเมินความสมเหตุสมผลในการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารในการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้ระยะ
สัน้ รวมทัง้ พิจารณาความสมเหตุสมผลของรายงานการวิเคราะห์ความเสีย่ งของผู้ออกตราสารหนี้
ระยะสัน้ ซึง่ จัดทาโดยผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อเสนอต่อบริษทั ฯ ในการพิจารณาเห็นชอบการลงทุนในตรา
สารหนี้ระยะสัน้ และการประเมินความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
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ล คอร์ปอเรชั่นPublic
จำ�กัดCompany
(มหาชน) Limited
Metal

2. ตารางสรุปงบการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

งบการเงิ นรวม
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื -สุทธิ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ดิ ภาระค้า
ประกัน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์-สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินมัดจาในการซือ้ หุน้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ผิดนัดชาระ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ส่วนของหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ทางการเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินทีค่ รบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลอืน่

2559

2558

27.92
539.61
215.31
70.45
853.29

47.60
254.53
73.25
1.70
0.54
377.62

27.91
847.01
37.89
912.81

0.63

0.62

-

186.45
8.32
0.20
820.96
128.03
6.97
1.72
1,153.28
2,006.57

186.45
0.16
742.62
0.19
100.00
0.22
1,030.26
1,407.90

4.39
0.09
0.30
4.78
917.59

8.11
9.84

-

-

67.85
4.56

44.90
2.84

4.08
-

23.87

12.49

-

9.72

9.72

0.30
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งบการเงิ นรวม
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รายได้รบั ล่วงหน้าค่าสมาชิกรับ
ล่วงหน้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สนิ ระยะยาว
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้
ขาดทุนสะสม
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ อื หุ้น

2560
5.39
5.18
134.52

2559
28.50
98.45

2558

3.24
84.86
85.58
15.37

5.25
109.08
86.83
16.24

0.36
-

3.16
1.28
193.49
328.02

2.08
219.48
317.93

0.47
1.09
1.92
6.30

99,555.05
29,850.29
(28,048.33)
(333.96)
210.55
1,678.55
2,006.57

45,304.22
19,833.54
(18,532.52)
(290.20)
79.15
1,089.97
1,407.90

24,976.40
19,833.54
(18,532.52)
(376.01)
(13.72)
911.29
917.59

4.38
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการสนามกอล์ฟ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
กาไรจากการซือ้ ในราคาต่ากว่ามูลค่า
ยุตธิ รรม
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั
ย่อย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โอนกลับ(หนี้สงสัยจะสูญ)
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบ.ร่วม
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนของการดาเนินงานทีด่ าเนินอยู่
กาไร(ขาดทุน)ของการดาเนินงานทีย่ กเลิก
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ผลกาไรจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

2560
526.04
52.11
(500.10)
(46.99)
31.06
24.05
-

2559
84.57
17.66
(82.39)
(21.96)
(2.13)
21.65
131.31

2558
61.44
(60.44)
1.00
24.03
-

23.14

-

-

(2.61)
(68.65)
(14.53)
(11.33)
(18.87)
(2.06)
(20.93)
(8.65)
(29.58)

(0.97)
(72.54)
6.67
(3.32)
(3.55)
77.12
1.94
79.06
0.23
79.29

(0.16)
(84.82)
29.06
(30.89)
0.93
(29.96)
(1.31)
(31.27)

(29.58)

1.56
80.85

0.17
(31.10)
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งบกระแสเงิ นสด
งบกระแสเงิ นสดรวม
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ปรับรายการกระทบกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื (โอนกลับ)
ส่วนลดจ่ายตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ค่าเสือ่ มราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเสือ่ มราคา-สินทรัพย์ถาวร
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รายการกาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการปรับมูลค่าเงิน
ลงทุนชัวคราว
่
รายการกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
่
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
รายการกาไรจากการซือ้ ในราคาต่ากว่ามูลค่ายุตธิ รรม
รายการกาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
รายการกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
กาไรจากการตัดจาหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวียนอื่น
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายลูกหนี้กรมสรรพากร
รายการกาไรจากการลดหนี้ค่าดอกเบีย้ จ่าย
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สนิ จากคดีความฟ้ องร้อง
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ดิ ภาระค้าประกัน
หนี้สนิ ดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
รายได้ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า
ประมาณการหนี้สนิ ระยะยาว

2560

2559

2558

(27.52)

77.35

(32.20)

23.88
0.08
24.52
0.10

(6.67)
15.56
0.06

(29.07)
2.81
1.09
0.01

(0.29)
(0.03)
(23.14)

1.90
(5.69)
3.55
(131.31)
-

4.30
(15.39)
(0.02)
-

(0.70)
1.02
0.97
0.53
(22.00)
10.01
(12.53)

6.50
0.68
1.53
(14.814)
3.32
(48.03)

(0.21)
0.10
0.16
(11.90)
1.47
(78.85)

(15.53)
(2.46)
(0.20)
(0.01)

(9.88)
0.23
0.09
(0.01)

(4.23)
(0.18)
-

3.37
(0.87)
-

(1.64)
(0.74)
(1.09)

(1.68)
-
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งบกระแสเงิ นสดรวม
รับจากดอกเบีย้ รับ
จ่ายดอกเบีย้ จ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนชัวคราว
่
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
่
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเงินมัดจาในการซือ้ หุน้
เงินสดจ่ายซือ้ ในสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
เงินสดจ่ายซือ้ ในสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในหนี้สนิ ผิดนัดชาระ
เพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายชาระหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
เงินสดรับจากการลงทุนในส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

2560

2559

2558

3.99
(13.79)
(0.50)
(38.90)

4.44
(3.19)
(0.55)
(60.36)

0.10
(5.15)
(0.22)
(81.41)

(708.39)
445.36
(277.79)
(2.50)
100.00
(0.18)
(4.86)
1.13
(447.24)

(1,135.28)
1,746.09
(190.00)
(259.17)
(100.00)
(2.51)
59.13

(2,172.98)
2,225.14
(5.26)
0.05
(20.00)
20.00
46.95

1.31
(0.54)
32.40

26.00

-

(49.51)

(0.75)

-

(3.69)
(14.45)
500.94
466.46
(19.68)
47.59
27.92

(0.94)
(3.38)
20.92
19.69
27.91
47.59

0.36
2.45
2.81
(31.65)
59.55
27.90
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3.

อัตราส่วนทางการเงิ น
2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาจัดเก็บหนี้เฉลีย่
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่

2559

2558

เท่า
เท่า
เท่า
รอบ
วัน
รอบ
วัน

6.34
5.82
(0.33)
4.01
91.02
9.71
37.59

3.70
3.69
(1.23)
2.32
157.33
4.54
80.39

208.27
208.27
(6.72)
2.04
178.92
12.28
29.72

อัตรากาไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้น
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ (ไม่รวมส่วนงานที่
ยกเลิก)
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ (รวมส่วนงานทีย่ กเลิก)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (ไม่รวมส่วนงานทีย่ กเลิก)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (รวมส่วนงานทีย่ กเลิก)

%

0.05

(0.02)

1.62

%
%
%
%

(3.62)
(5.12)
(1.25)
(1.76)

78.86
79.09
7.40
7.42

(48.49)
(50.62)
(3.27)
(3.41)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

%
%
เท่า
เท่า
บาท
บาท

(1.47)
(3.60)
0.16
0.19
0.06
(0.00162)

5.74
10.89
0.23
0.29
0.05
0.0043

(3.39)
(709.23)
0.69
0.69
0.05
(0.0008)
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การวิเคาะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ

การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
1. ผลการดาเนิ นงาน

ผลการดาเนินงานในภาพรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย แสดงได้ดงั นี้
รายการ
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตรากาไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)

2560

2559
578.15
(29.59)
(5.12)
0.05
(1.76)

2558
102.23
80.85
79.09
(0.02)
7.42

61.44
(31.10)
(50.62)
1.62
(3.41)

รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุม่ ธุรกิจ
กลุ่มธุรกิ จ
1.
2.
3.
4.

ธุรกิจเหล็ก
ธุรกิจสนามกอล์ฟ
ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ามันปาล์ม
รวม

ล้านบาท
2560

2559

2558

35.71
52.11
490.33
578.15

84.57
17.66
102.23

61.44
61.44

รายได้จากการขาย
ในปี 2560 บริษทั มีรายได้จากการขายและบริการรวม 578.15 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 แล้วเพิม่ ขึน้ 475.93
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 465.55 เนื่องจากในปี 2560 บริษทั ได้เข้าลงทุนในบริษทั ย่อยซึง่ ดาเนินธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายน้ามันปาล์ม และเริม่ รับรูร้ ายได้จากธุรกิจใหม่ตงั ้ แต่เดือนมิถุนายน 2560 เป็ นต้นมารวม 490.33 ล้านบาท
รายได้จากการขายเหล็ก
ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายเหล็กรวม 35.71 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 48.86 ล้านบาท หรือร้อยละ
57.77 เนื่องจากในปี 2560 ราคาเหล็กมีความผันผวนอย่างมากและมีแนวโน้มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อ งตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3
เป็ นต้นมา บริษทั จึงพยายามลดความเสีย่ งจากจากธุรกิจค้าเหล็กลง
รายได้จากการบริการสนามกอล์ฟ
รายได้จากการบริการสนามกอล์ฟ ประกอบด้วย รายได้จากสนามกอล์ฟ รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าสมาชิก เป็ นต้น โดยในปี 2560 มีรายได้รวม 52.11 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 34.46 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 195.24 เนื่องจากในปี 2560 บริษทั เริม่ รับรูร้ ายได้จากธุรกิจสนามกอล์ฟเต็มปี ในขณะทีม่ กี ารรับรูร้ ายได้ในปี 2559
เพียง 5 เดือน อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบรายได้จากธุรกิจสนามกอล์ฟสาหรับไตรมาสที่ 4 แล้ว รายได้จากธุรกิจ
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สนามกอล์ฟก็มกี ารเติบโตขึน้ เช่นเดียวกัน โดยในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2560 บริษทั มีรายได้ 17.75 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 5.53 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.52
รายได้จากธุรกิจพลังงาน
บริษัทยังไม่มกี ารรับรูร้ ายได้จากธุรกิจพลังงานเนื่ องจากที่ผ่านมายังไม่ได้เริม่ ดาเนินกิจการในเชิงพาณิชย์ และ
บริษทั ได้จาหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจพลังงานออกไปแล้วตัง้ แต่เดือนมกราคม 2560
รายได้จากธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ามันปาล์ม
ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทั ได้เข้าลงทุนในบริษทั ย่อยซึง่ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ า มันปาล์ม ส่งผลให้ใน
ปี 2560 บริษทั เริม่ รับรูร้ ายได้จากธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ามันปาล์มรวม 7 เดือน คิดเป็ นรายได้รวม 490.33 ล้านบาท
กาไรขัน้ ต้น
ในปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรขัน้ ต้นจานวน 31.06 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึง่ มีผลขาดทุนขัน้ ต้น
จานวน 2.13 ล้านบาทแล้ว เพิม่ ขึน้ 33.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 1,561.51 ซึง่ มีสาเหตุสาคัญมาจากธุรกิจสนามกอล์ฟที่
สามารถกลับมามีกาไรขัน้ ต้นได้อกี ครัง้ หนึ่ง และมีการรับรูผ้ ลกาไรขัน้ ต้นจากธุรกิจผลิตและจาหน่ ายน้ ามันปาล์มทีเ่ ริม่
รับรูร้ ายได้ตงั ้ แต่เดือนมิถุนายน 2560 เป็ นต้นมา
รายได้อ่นื
ในปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้อ่นื จานวน 24.05 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 แล้ว เพิม่ ขึน้ 2.40 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 11.09 โดยเป็ นผลมาจากกาไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมระยะสัน้ และรายได้จากดอกเบีย้ รับ
กาไรจากการซือ้ หรือจาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ในปี 2560 บริษทั มีกาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อยซึง่ ดาเนินธุรกิจด้านพลังงาน จานวน 23.14 ล้าน
บาท ในขณะที่ ในปี 2559 บริษทั มีกาไรจากการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยซึง่ ดาเนินธุรกิจสนามกอล์ฟในราคาต่ ากว่า
มูลค่ายุตธิ รรม จานวน 131.31 ล้านบาท ซึง่ เกิดจากผลต่างของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิหกั ต้นทุนการซือ้ ธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2560 บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จานวน 71.26 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 2.25 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 3.05 แม้ว่าในปี 2560 บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากการเริ่มธุรกิจใหม่และค่าใช้จ่ายในการ
บริหารของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ ก็ตาม แต่เนื่องจากในปี 2559 บริษทั มีการตัง้ สารองหนี้สงสัยจะสูญสาหรับเงินกูย้ มื ให้แก่
บริษทั ย่อยจานวน 30.47 ล้านบาท จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 ลดลงเล็กน้อย
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บริษMAX
ัท แมกซ์
เมทัCorporation
ล คอร์ปอเรชั่นPublic
จำ�กัด Company
(มหาชน) Limited
Metal

2. วิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ น
ฐานะทางการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิ นรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนี้สนิ
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 59

เปลีย่ นแปลง

%

853.28
1,153.29
2,006.57

377.63
1,030.27
1,407.90

475.65
123.02
598.67

125.96
11.94
42.52

134.53
193.49
328.02
1,678.55
2,006.57

98.45
219.48
317.93
1,089.97
1,407.90

36.08
(25.99)
10.09
588.58
598.67

36.64
(11.84)
3.17
54.00
42.52

สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 2,006.57 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
แล้ว เพิม่ ขึน้ 598.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.52 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 475.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 125.96 ซึง่ มีสาเหตุสาคัญมาจากบริษทั มีเงินลงทุน
ชัวคราวเพิ
่
ม่ ขึน้ 285.07 ล้านบาท ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นเงินสดทีไ่ ด้รบั จากการเพิม่ ในปี 2560 รวมทัง้ การเข้าลงทุน
ในธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ ามันปาล์ม ได้สง่ ผลให้ลกู หนี้การค้าเพิม่ ขึน้ และสินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 281.27 ล้าน
บาท

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 123.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.94 ซึง่ มีสาเหตุสาคัญมาจากการเข้าลงทุนใน
บริษั ท ย่ อ ยซึ่ ง ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยน้ า มัน ปาล์ ม ส่ ง ผลให้ ที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ และ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิม่ ขึน้ 86.67 ล้านบาท รวมทัง้ การบันทึกค่าความนิยม จานวน 128.03 ล้าน
บาท ซึง่ เป็ นผลต่างระหว่างต้นทุนการซื้อธุรกิจดังกล่าวกับมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนการ
ลงทุนของบริษทั ในอัตราร้อยละ 60 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2560 บริษทั ได้มกี ารยกเลิกการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานแห่งหนึ่ง จึงทาให้เงินมัดจาในการซือ้ หุน้ ของธุรกิจดังกล่าวลดลง 100 ล้านบาท

หนี้ สิน
หนี้สนิ หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 36.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.64 ซึง่ มีสาเหตุสาคัญมาจากการเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น รวมทัง้ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินของธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ามันปาล์ม ทีบ่ ริษทั ได้
เข้าลงทุนในระหว่างปี 2560
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ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จานวน 588.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.00 เนื่องมาจากในระหว่างปี 2560 บริษทั ได้รบั
เงินจากการเพิม่ ทุน จานวน 500.72 ล้านบาท และการบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมเพิม่ ขึน้ จานวน 131.41
ล้านบาท จากการเข้าลงทุนในบริษทั ย่อยซึง่ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ ายน้ ามันปาล์มในสัดส่วนร้อยละ 60 อย่างไรก็
ตาม ในปี 2560 บริษทั มีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้ 43.76 ล้านบาท
วิ เคราะห์งบกระแสเงิ นสด
กระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อย แสดงได้ดงั นี้
รายละเอียด
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดปลายงวด

2560

2559

(หน่วย: ล้านบาท)
2558

(38.90)
(447.24)
466.46
(19.68)

(60.36)
59.13
20.92
19.69

(81.41)
46.95
2.81
(31.65)

47.59
27.92

27.91
47.60

59.56
27.91

ในปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 27.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559
จานวน 19.68 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของกระแสเงินสด ดังนี้
-

บริษทั มีกระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 38.90 ล้านบาท ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุน
ก่อนภาษีเงินได้ 27.52 ล้านบาท ประกอบกับลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 15.91 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
13.79 ล้านบาท

-

กระแสเงินสดทีใ่ ช้ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 447.24 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 บริษทั มีเงินสดจ่ายจาก
การซื้อขายเงินลงทุนชัวคราว
่
263.02 ล้านบาท และมีการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย จานวน 277.80 ล้าน
บาท

-

กระแสเงินสดที่ได้รบั จากกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 466.46 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 บริษัทได้รบั เงิน
จากการเพิม่ ทุนรวม 500.72 ล้านบาท ในขณะทีม่ กี ารชาระหนี้สนิ สุทธิรวม 34.48 ล้านบาท
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บริMAX
ษัท แมกซ์
ล คอร์ปอเรชัPublic
่น จำ�กัดCompany
(มหาชน) Limited
MetalเมทัCorporation

วิ เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิ น

หน่ วย

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

6.34

3.70

208.27

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์รวม

เท่า

0.16

0.23

0.69

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

เท่า

0.19

0.29

0.69

อัตรากาไร(ขาดทุน) ขัน้ ต้น

%

0.05

(0.02)

1.62

อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ (ไม่รวมส่วนงานทีย่ กเลิก)

%

(3.62)

78.86

(48.49)

อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ (รวมส่วนงานทีย่ กเลิก)

%

(5.12)

79.09

(50.62)

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (ไม่รวมส่วนงานทีย่ กเลิก)

%

(1.25)

7.40

(3.27)

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (รวมส่วนงานทีย่ กเลิก)

%

(1.76)

7.42

(3.41)

(0.00162)

0.0043

(0.0008)

กาไร(ขาดทุน) ต่อหุน้

บาท/หุน้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีอตั ราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
• อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 6.34 เท่า เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนอย่างมาก เนื่องจากการบริษทั มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน
เพิม่ ขึน้ จานวนมาก จากเงินใช้เงินทีไ่ ด้รบั จากการเพิม่ ทุนไปลงทุนในเงินลงทุนชัวคราวเพิ
่
ม่ ขึน้ ประกอบกับ
ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือของธุรกิจผลิตและจาหน่ ายน้ ามันปาล์มทีเ่ พิม่ ขึน้ ในขณะทีห่ นี้สนิ หมุนเวียนมี
การเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย
• อัตราส่วนแห่งหนี้เท่ากับ 0.16 เท่า ลดลงจากปี ก่อน เนื่องจากบริษัทได้รบั เงินจากการเพิ่มทุน และนาไป
ลงทุ น ในบริษัท ย่อ ย และเงิน ลงทุ น ชัวคราว
่
จึงมีสนิ ทรัพ ย์รวมเพิ่ม ขึ้น ในขณะที่ห นี้ สนิ รวมเพิ่ม ขึ้น เพีย ง
เล็กน้อย
• อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.19 เท่า ลดลงจากปี ก่อน เนื่องจากในปี 2560 บริษทั มีการเพิม่
ทุนจานวน 500.72 ล้านบาท แต่มหี นี้สนิ เพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยเท่านัน้
• ขาดทุนต่อหุน้ เท่ากับ 0.00162 บาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากผลขาดทุนสุทธิประจาปี 2560
ในขณะทีใ่ นปี 2559 บริษทั มีกาไรจากการซือ้ เงินลงทุนในราคาต่ากว่ามูลค่ายุตธิ รรม
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู
้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการของบริ ษ ัท แมกซ์ เมทัล คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ฯ”) และเฉพาะของบริ ษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงิ นเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการ
บัญชีท่ีสาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนินงานรวม
และผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าว
ไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ ระกอบวิชาชี พที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดเหล่ านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่า หลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคลประเภท
หุ ้นกู้ระยะสั้ น (ตัว๋ B/E) จานวนเงิ น 541.00 ล้านบาท ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิ ได้แสดงความเห็ นอย่างมี เงื่ อนไขในเรื่ อง
ดังกล่าว
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นา
เรื่ องเหล่านี้ ม าพิ จารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
การซื้อธุ รกิจ
บริ ษ ทั ฯ ได้เข้าทาการซื้ อธุ รกิ จตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 บริ ษ ทั ฯ ได้บนั ทึ ก
มูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ และบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินซื้ อธุ รกิจสู งกว่ามูลค่า
ยุติธรรมทาให้บริ ษทั ฯ มี ค่าความนิ ยม การซื้ อธุ รกิจเป็ นรายการที่มีสาระสาคัญในงบการเงิน รวม ซึ่ งการ
กาหนดมูลค่ายุติธรรมเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจที่มีนยั สาคัญของผูบ้ ริ หารในการระบุมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ และหนี้ สิน เป็ นเกณฑ์ในการบันทึก มูลค่าซื้ อธุ รกิจเริ่ มแรก ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญใน
การตรวจสอบเรื่ องดังกล่าว
ดังนั้น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการทาความเข้าใจกระบวนการในการพิจารณา
การเข้าซื้ อธุ รกิจ การประเมินความสมเหตุสมผลของการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการกาหนดข้อสมมติ
ที่ใช้ในการกาหนดราคาซื้ อธุ รกิ จและการระบุมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ และหนี้ สินจากการซื้ อธุ รกิ จ
รวมทั้งการประเมิ นความสมเหตุสมผลของผลงานของผูป้ ระเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพ ย์ ณ วันซื้ อ
ธุ รกิจ และการประเมินความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เงินลงทุนชัว่ คราว
บริ ษ ทั ฯ ได้ลงทุ นในเงิ นลงทุ นชั่วคราวตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 8 บริ ษ ัทฯ ได้
ลงทุ น ในตราสารหนี้ ระยะสั้ นในกองทุ น ส่ วนบุ ค คล การลงทุ น ในตราสารหนี้ ระยะสั้ นเป็ นรายการที่ มี
สาระส าคัญ ในงบการเงิ น ซึ่ งการลงทุ น เป็ นเรื่ องที่ ต้องใช้ดุล ยพิ นิ จของผูบ้ ริ ห ารในการตัดสิ น ใจลงทุ น
เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีที่สุด และมีความเสี่ ยงจากการลงทุนน้อยที่สุด ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญใน
การตรวจสอบเรื่ องดังกล่าว
ดังนั้น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการทาความเข้าใจกระบวนการในการพิจารณา
การลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ตรวจสอบการอนุมตั ิการลงทุน การประเมินความสมเหตุสมผลในการใช้
ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น รวมทั้งพิจารณาความสมเหตุสมผลของ
รายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงของผูอ้ อกตราสารหนี้ ระยะสั้นซึ่ งจัดทาโดยผูจ้ ดั การกองทุ นเพื่อเสนอต่อ
บริ ษทั ฯ ในการพิจารณาเห็นชอบการลงทุนในตราสารหนี้ ระยะสั้น และการประเมินความเพียงพอของการ
เปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจาปี
นั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรั บ ผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ การตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่ อข้าพเจ้าได้อ่ านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ป ได้ว่าข้อ มูล อื่ น มี ก ารแสดงข้อมู ล ที่ ข ัดต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
เหล่ านี้ โดยถู ก ต้องตามที่ ค วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บ ผิดชอบเกี่ ยวกับ การควบคุ ม
ภายในที่ ผูบ้ ริ ห ารพิ จารณาว่าจาเป็ นเพื่ อให้ ส ามารถจัดท างบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัด ท างบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ผูบ้ ริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบในการประเมิ น
ความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู้ ริ หารมี
ความตั้งใจที่เลิกกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการ
เงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะ
เกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย
ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มี
อยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อ
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คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าใช้ดุล ยพิ นิ จเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชี พ และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ ตลอดการตรวจสอบ การปฏิ บตั ิงานของข้าพเจ้า
รวมถึง
 ระบุ และประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจ
เกี่ ยวกับ การสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการบันทึกรายการหรื อแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ ไ ม่ ใ ช่ เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดงความเห็ น ต่ อ ความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
 ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที่ ผู ้บ ริ ห ารใช้ แ ละความสมเหตุ ส มผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ป เกี่ ยวกับ ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ การบัญ ชี ส าหรั บ การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ องของ
ผูบ้ ริ ห ารและจากหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รับ สรุ ป ว่า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระส าคัญ ที่ เกี่ ย วกับ
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ฯ ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่ าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสั งเกตถึ งการเปิ ดเผยข้อมูล ในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่ม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมิ นการน าเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
โดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
 ได้รับหลักฐานการสอบบัญ ชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จการ
ภายในกลุ่ ม หรื อ กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ภายในกลุ่ ม บริ ษ ัท เพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวม ข้า พเจ้า

5
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รับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบแต่ผเู ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่ อสารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ใ นการก ากับ ดู แลในเรื่ องต่ างๆ ที่ ส าคัญ ซึ่ งรวมถึ ง ขอบเขตและ
ช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ไ ด้วางแผนไว้ ประเด็ น ที่ มี นัย ส าคัญ ที่ พ บจากการตรวจสอบ รวมถึ ง
ข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ ใ ห้ ค ารั บ รองแก่ ผู ้มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลว่ า ข้า พเจ้า ได้ ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ ก าหนด
จรรยาบรรณที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเป็ นอิ ส ระและได้ สื่ อสารกั บ ผู ้มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลเกี่ ย วกับ
ความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญมาก
ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
ควรสื่ อ สารเรื่ อ งดัง กล่ า วในรายงานของข้า พเจ้า เพราะการกระท าดัง กล่ า วสามารถคาดการณ์ ไ ด้อ ย่า ง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื่ อสาร
ดังกล่าว

(นางสาววรรญา พุทธเสถียร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387

บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิ
น31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
6

ณเมทัวัลนคอร์
ที่ ป31
2560
บริษทั แมกซ์
อเรชั่นธัจนากัวาคม
ด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
สินทรัพย์

บาท

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปงบแสดงฐานะการเงิ
อเรชั่น จากันด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ

7
8
9

สินค้าคงเหลือ

10

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั

รวมสิ
พย์หมุนเวียน
เงินลงทุ
นชันว่ ทรั
คราว

สิน้ กทรั
ไม่หมุกหนี
นเวี้ หยมุนนเวียนอื่น
ลูกหนี
ารค้พาย์และลู

เงินฝากสถาบั
นการเงินที่ติดภาระค้าประกัน
สินค้าคงเหลื
อ

7

งบการเงินรวม 47,595,179.95
27,915,088.67
27,906,036.77
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
1 มกราคม 2559
539,608,208.12
254,538,299.01
847,002,168.79
บาท
บาท
บาท

215,310,846.56

73,249,902.52

70,446,749.21

1,696,936.89

27,915,088.67

9

215,310,846.56

10

11

73,249,902.52

สินทรัพย์อสั
ไม่หงมุหาริ
นเวีมยทรั
น พย์เพื่อการลงทุน

13

8,317,730.41

เงินฝากสถาบั
ิดภาระค
สินทรัพนการเงิ
ย์ไม่มนีตทีวั ่ตตนอื
่น ้าประกัน

14

เงินลงทุทีน่ดในบริ
ษทั ร่ และอุ
วม ปกรณ์
ิน อาคาร

11

15

เงินลงทุสินนระยะยาวอื
ทรัพย์ที่ไม่่นใช้ดาเนิ นงาน

11

16

สินทรัพเงิย์นไมัม่ดมจีตาในการซื
วั ตนอื่น ้ อหุ ้น

14

13

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

15

สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ดาเนินงาน

16

ค่าความนิยม

3.6

เงินมัดจาในการซื้ อหุ้น

17

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

18

รวมสินทรัพย์

3.6
17
18

37,670,110.73

70,446,749.21 629,381.541,696,936.89 622,599.29
186,453,241.20
670.84
546,941.16
224,420.62

186,453,241.20
853,281,563.40
377,627,259.53

รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

-

-

8,317,730.41
128,033,927.32
197,893.96

820,963,993.41
-

-

-

-

1,723,660.14

128,033,927.32

1,153,291,140.26

-

2,006,572,703.66

2.00

-

4,385,415.96
-

-

-

2.00

4,385,415.96

190,019.73
232,524.68

1,030,275,242.94

100,000,000.00

-

-

161,219.14100,000,000.00

742,615,638.90

6,971,312.28

-

-

1,407,902,502.47

-

93,485.33
4,782,788.44

917,585,525.35

93,485.33

1,723,660.14

232,524.68

303,885.15

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,153,291,140.26

1,030,275,242.94

4,782,788.44

รวมสินทรัพย์

2,006,572,703.66

1,407,902,502.47

917,585,525.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

303,885.15

-

190,019.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

629,381.54 197,893.96 622,599.29 161,219.14
-820,963,993.41
186,453,241.20742,615,638.90
186,453,241.20

-

912,802,736.91

6,971,312.28

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

224,420.62

853,281,563.40
539,608,208.12
254,538,299.01377,627,259.53
847,002,168.79912,802,736.91

11

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

-

670.8447,595,179.95 546,941.16
27,906,036.77

่น
รวมสินทรัเงิพนย์ลงทุ
หมุนนเวีระยะยาวอื
ยน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

37,670,110.73

8

ษทั ร่ วมจจุบนั
สินทรัพเงิย์นภลงทุ
าษีเงินนในบริ
ได้ของงวดปั

อสังหาริค่ามความนิ
ทรัพย์เพืย่มอการลงทุน

1 มกราคม 2559
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
บาท

6
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิ
น31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
7

ณ เมทั
วันลทีคอร์่ 31
วาคม
2560
บริษทั แมกซ์
ปอเรชัธั่นนจากั
ด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย

สินทรัพย์

บาท

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปงบแสดงฐานะการเงิ
อเรชั่น จากันด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ

7
8

งบการเงินรวม
27,915,088.67
47,595,179.95
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
1 มกราคม 2559
539,608,208.12บาท
254,538,299.01
บาท
บาท

หนี้ กวารค้
าและลู
หนีส้ลูินกและส่
นของผู
้ ถอื หุก้หนี
น ้ หมุนเวียนอื่น

9

215,310,846.56

73,249,902.52

หนีส้สิินนหมุ
เวียน อ
ค้านคงเหลื

10

70,446,749.21

1,696,936.89

หนี
ิ นผิพดย์นัภดาษี
ชาระ
สิน้ สทรั
เงินได้ของงวดปัจจุบนั

เงินเบินกทรั
เกินพบัย์ญหชีมุแนละเงิ
รวมสิ
เวียนนกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี หมุนเวียนอื่น

20

8,113,090.34

21

9,844,022.30
853,281,563.40

22

67,846,517.67

หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

24

4,558,280.45

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

25

สินทรัพ้ ย์ไม่หมุนเวียน ้

670.84

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

นระยะยาวอื
่น
เงิเงินนกูลงทุ
ย้ ืมระยะสั
้ นจากกิจการอื่น

มทรั้ นพจากบุ
ย์เพื่อคการลงทุ
เงิอสั
นกูงย้ หาริ
ืมระยะสั
คลและกินจการที่เกี่ยวข้องกัน

23
34.3

11
11
13

สินเทรั
พย์คไา้ ม่งจ่มาีตยวั ตนอื่น
ภาษี
งินได้

14

รวมหนี
หมุนเวีและอุ
ยน ปกรณ์
ที่ดินส้ ินอาคาร

15

หนีส้สิินนไม่
ทรัหพมุย์นทเวีี่ไยม่นใช้ดาเนิ นงาน
หนี
ิ นภายใต้
ค่า้ สความนิ
ยมสญั ญาเช่าการเงิน

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินมัดจาในการซื้ อหุ ้น

24
25

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสิ
นทรัพย์ ไม่้ หสินมุจากคดี
นเวียนความฟ้ องร้อง
ประมาณการหนี

รวมสินส้ ทรั
รวมหนี
ินไม่พหย์มุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

3.6
17
18

รายได้คา่ สมาชิกรับล่วงหน้า

ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

16

26
37

-

546,941.16

629,381.54
-

23,870,779.12

2,843,538.05

12,489,690.11

622,599.29
186,453,241.20

186,453,241.209,720,000.00
9,720,000.00

5,184,415.27 197,893.96

-

-

-

161,219.14

-

-

-

3,243,611.66
128,033,927.325,250,619.09

84,859,160.08

109,079,665.31

85,583,094.87

86,826,631.73

-

100,000,000.00

190,019.73

1,723,660.14

232,524.68

16,239,308.61
2,088,458.66

1,153,291,140.26
1,281,102.66

-

467,426.66

- 1,030,275,242.94
1,089,878.41

328,022,223.76

317,935,997.72

6,296,673.63

27
99,555,048,070.00

หุ ้นสามัญ 45,304,223,696 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท

-

หุ ้นสามัญ 24,976,397,591 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท

-

45,304,223,696.00
-

24,976,397,591.00

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 29,850,292,824 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
หุ ้นสามัญ 19,833,540,447 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท

29,850,292,824.00

19,833,540,447.00

(28,048,330,671.02)

(18,532,518,963.83)

(18,532,518,963.83)

กาไร(ขาดทุน)สะสม

(333,963,820.07)

(290,199,761.78)

(376,015,479.03)

รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่

1,467,998,332.91

1,010,821,721.39

925,006,004.14

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

-

19,833,540,447.00

ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุ ้น

210,552,146.99

79,144,783.36

(13,717,152.42)

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

1,678,550,479.90

1,089,966,504.75

911,288,851.72

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2,006,572,703.66

1,407,902,502.47

917,585,525.35

หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
ส่วนหนึ
่ งของงบการเงิ
หมายเหตุ
นเป็นนเป็
ส่วนนหนึ
่ งของงบการเงิ
นนี้ นนี้

4,385,415.96
93,485.33
303,885.15
4,782,788.44

2,006,572,703.66
193,495,015.65
219,484,683.401,407,902,502.47
1,913,928.47 917,585,525.35

ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 99,555,048,070 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท

2.00

356,623.40

6,971,312.28

-

-

-

-

-

-

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น

224,420.62

-

134,527,208.11
98,451,314.32 742,615,638.90
4,382,745.16
820,963,993.41

3,158,023.66

847,002,168.79
37,670,110.73

- 300,000.00

5,390,102.96 8,317,730.41
28,500,000.00

15,370,022.72

27,906,036.77

- 377,627,259.53 912,802,736.91
44,898,086.16
4,082,745.16

ส่วนของหนี้ สินที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกัน

1 มกราคม 2559
บาท

6

บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิ
น31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
8

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บาท
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์งบแสดงฐานะการเงิ
ปอเรชั่น จากันด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

1 มกราคม 2559
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

สินค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ คราว
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ดาเนิ นงาน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ค่าความนิ ยม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินมัดจาในการซื้ อหุ ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช้ดาเนิ นงาน
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินมัดจาในการซื้ อหุน้
รวมสินทรัพย์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
27,915,088.67
47,595,179.95
27,906,036.77
31
ธั
น
วาคม
2560
31
ธั
น
วาคม
2559
1
มกราคม
2559
8
539,608,208.12
254,538,299.01
847,002,168.79
บาท
บาท
บาท
9
215,310,846.56
73,249,902.52
37,670,110.73

7

10

8
9

11
13

12
11
13
14
15
16
17
18

-

15,603,101.41

11

11

1,696,936.89

670.84
546,941.16
224,420.62
15,450,810.29
40,427,000.01
20,005,039.40
853,281,563.40
377,627,259.53
912,802,736.91
539,608,208.12
254,538,299.01
786,819,136.53

7

34.3

70,446,749.21

14
15
16
3.6
17
18

49,137,556.41
31,616,603.86
629,381.54
622,599.29
75,059,897.04
23,000,000.00
186,453,241.20
133,488.30
211,865.69
186,453,241.20
645,722,016.86
367,236,343.73
838,652,645.48
8,317,730.41
-

-

197,893.96
161,219.14
2.00
190,000,000.00
820,963,993.41
742,615,638.90
4,385,415.96
609,799,760.00
329,799,760.00
70,799,740.00
186,453,241.20
128,033,927.32
100,000,000.00
2.00
2.00
2.00
6,971,312.28
190,019.73
93,485.33
1,084,077.86
3,236,031.70
4,385,415.96
1,723,660.14
232,524.68
303,885.15
1,153,291,140.26
1,030,275,242.94
4,782,788.44
100,000,000.00
2,006,572,703.66
1,407,902,502.47
917,585,525.35
190,019.73
93,485.33
419,660.00

219,969.75

303,885.15

797,756,741.06

623,445,783.18

75,582,528.44

1,443,478,757.92

990,682,126.91

914,235,173.92

6

บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
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รายงานประจำ�ปี 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิ
น31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
9

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บาท
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปงบแสดงฐานะการเงิ
อเรชั่น จากันด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว

หมายเหตุ

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ

หนีส้ ินหมุนเวียน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ47,595,179.95
27,915,088.67
27,906,036.77
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
1 มกราคม 2559
8
539,608,208.12
254,538,299.01
847,002,168.79
บาท
บาท
บาท

7
9

215,310,846.56

73,249,902.52

10

70,446,749.21

1,696,936.89

670.84

546,941.16

22

5,508,204.48

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ฝากสถาบั
รวมหนีส้เงิิ นนหมุ
นเวียน นการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน

34.3

หนีส้ ินไม่เงิหนมุลงทุ
นเวีนยในบริ
น ษทั ร่ วม

นลงทุ
ระยะยาวอื
หนี้ สิเงินภาษี
เงินนได้
รอการตัด่นบัญชี

อสังหาริ มทรั
ย์เหพืมุ่อนการลงทุ
น บผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี
เวียนสาหรั
้ สินพไม่
สินทรัพย์ไ้ สม่ิ มนีตจากคดี
วั ตนอืค่นวามฟ้ องร้อง
ประมาณการหนี

11
18

13

37

14
15
16

ส่ วนของผู
อื หุ้น ยม
ค่า้ ถความนิ
ทุนเรืเงิอนหุ
นมัน้ดจาในการซื้ อหุ ้น
ทุนสิจดทะเบี
นทรัพย์ยภนาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สิหุนน้ ทรัสามั
พย์ญไม่99,555,048,070
หมุนเวียนอื่น หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท

รวมสิหุน้ นสามั
ทรัพญย์45,304,223,696
ไม่ หมุนเวียน หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
รวมสิหุน้ นสามั
ทรัพญย์24,976,397,591 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว

หุน้ สามัญ 29,850,292,824 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
หุน้ สามัญ 19,833,540,447 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท

11

26

ิน หอาคาร
รวมหนีส้ทีิ น่ดไม่
มุนเวียและอุ
น ปกรณ์
รวมหนีส้สิิ น ทรัพย์ที่ไม่ใช้ดาเนิ นงาน

300,000.00

67,000,000.00

67,000,000.00

300,000.00

224,420.62
912,802,736.91

-

72,808,204.48 629,381.5473,006,308.91 622,599.294,062,819.66
186,453,241.20
- 186,453,241.20 14,078.72

1,481,658.66 8,317,730.41 950,098.66

197,893.96

-

- 356,623.40
- 467,426.66
161,219.141,089,878.41

-

74,289,863.14

- 73,970,486.29

128,033,927.32

2.00

6,971,312.28

99,555,048,070.00 1,723,660.14

-

100,000,000.00
-

190,019.73
232,524.68

45,304,223,696.00
1,153,291,140.26
1,030,275,242.94
2,006,572,703.66

29,850,292,824.00
-

-

93,485.33
303,885.15
4,782,788.44

-1,407,902,502.47
24,976,397,591.00917,585,525.35
-

-

(18,532,518,963.83)

(18,532,518,963.83)

(432,773,258.20)

(384,309,842.55)

(392,763,057.38)

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

1,369,188,894.78

916,711,640.62

908,258,425.79

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

1,443,478,757.92

990,682,126.91

914,235,173.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

-

(28,048,330,671.02)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

-

19,833,540,447.00

กาไร(ขาดทุน)สะสม

-

- 5,976,748.13

19,833,540,447.00

ส่ วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้

-

820,963,993.41 964,177.38742,615,638.901,913,928.47 4,385,415.96
1,481,658.66

17
18

37,670,110.73

3,762,819.66

377,627,259.53

300,000.00

3.6
27

5,706,308.91

853,281,563.40

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1 มกราคม 2559
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
บาท

6

บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกำ�ไรขาดทุนหมายเหตุ
เบ็ดเสร็31จธันวาคม 2560
10

สินทรัพย์

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บาท
เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
บริษัท แมกซ์ เมทับริลษทั แมกซ์
คอร์
ปงบกอเรชั
่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

นลงทุ
การดเงิาเนิ
นงานต่นอชัเนืว่ ่อคราว
ง
รายได้
จ
ากการขายและบริ
การกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ การค้าและลู
ต้นทุนขายและบริ การ
สินค้านคงเหลื
กาไร(ขาดทุ
)ขั้นต้ นอ
รายได้อื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
กาไรจากการซื้ อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม
กรวมสิ
าไรจากการจ
นทรัาหน่
พย์าหยเงิมุนนลงทุ
เวียนนในบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุเงินนจากการด้
อยค่าน
เงินการเงิ
ลงทุน นที่ติดภาระค้ าประกัน
ฝากสถาบั
หนี้ สงสัยจะสู ญและรายการโอนกลับ
ลงทุนนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุเงินน
ทางการเงิ
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
อสัจ่างย)รายได้
หาริ มภทรั
เพื่อการลงทุน
(ค่าใช้
าษีเพ
งินย์ได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานต่ อเนื่อง
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
การดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไร(ขาดทุ
น)สาหรับและอุ
ปี จากการด
าเนิ นงานที่ยกเลิก
ที่ดิน อาคาร
ปกรณ์
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
สินทรันเบ็พดย์เสร็
ที่ไจม่อืน่ ใช้ดาเนิ นงาน
กาไรขาดทุ
รายการที
จ
่
ะไม่
ค่าความนิ ยถูกมจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่
เงิของผลประโยชน์
นมัดจาในการซื
หุ ้น่กาหนดไว้ - สุทธิจากภาษี
พนัก้ องานที
รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

หมายเหตุ

3.5

29

228,974.83
228,974.83
820,963,993.41(8,654,969.38)742,615,638.90
79,292,886.77
(48,463,415.65)
8,453,214.83

17-

ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(8,654,969.38)
15
(29,588,946.64)

3.6

การแบ่ งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก

254,538,299.01

102,227,178.67
84,571,788.52
215,310,846.5635,706,465.01 73,249,902.52
(104,352,824.75)
(34,652,142.98)
(82,391,886.62)
70,446,749.21 1,054,322.03 1,696,936.89
(2,125,646.08)
2,179,901.90
21,646,651.90
21,246,547.48
670.8426,160,996.55 546,941.16
131,311,413.06
- 377,627,259.53 853,281,563.40
(970,609.85)
(1,340,585.88)
(970,609.85)
(72,536,241.56)
(44,865,301.72)
(47,897,037.41)
- 629,381.54 (3,546,758.80)
(999,980.00)
622,599.29
6,666,658.88
(14,415,177.44)
35,000,000.00
- (2,680,000.00)186,453,241.20
(3,322,112.80)
(773,661.20)
(3,546,758.80)
186,453,241.20
- 77,123,354.75
(39,632,505.26)
7,785,160.92
8,317,730.41 (175,941.01)
-439,079.08
1,940,557.19
79,063,911.94
(39,808,446.27)
8,224,240.00

16

ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

539,608,208.12

578,152,863.29
9
(547,095,045.37)
10
31,057,817.92
24,049,682.27
23,144,813.09
(2,613,402.66)
(68,646,195.61)
(14,527,577.44)
11
(11,334,442.77)
11(18,869,305.20)
13
(2,064,672.06)
(20,933,977.26)

14

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นปรับลด
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31
ธั
น
วาคม
2559
31
ธั
น
วาคม
31 ธันวาคม 2559
7
27,915,088.67 2560 47,595,179.95
บาท
บาท
บาท
บาท

8

การแบ่ งปันกาไร(ขาดทุน)
รวมสิ
พย์ไษม่ทั หใหญ่
มุนเวียน
ส่ วนทีน่เป็ทรั
นของบริ
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
รวมสินทรัพย์
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก

กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก

1 มกราคม 2559
บาท

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
บาท

197,893.96

161,219.14

-

128,033,927.32

847,002,168.79
37,670,110.73
224,420.62
912,802,736.91
2.00
4,385,415.96

-

-

-

-

18(29,588,946.64)

1,556,913.00
- 100,000,000.00 1,556,913.00
6,971,312.28
190,019.73 80,849,799.77
(48,463,415.65)
8,453,214.83

(35,109,088.91)
(8,654,969.38)
(43,764,058.29)

84,341,212.02
8,224,240.00
2,006,572,703.66(39,808,446.27)1,407,902,502.47
228,974.83
(8,654,969.38)
228,974.83
84,570,186.85
(48,463,415.65)
8,453,214.83

14,175,111.65
14,175,111.65
(29,588,946.64)

(5,277,300.08)
(5,277,300.08)
79,292,886.77

(35,109,088.91)
(8,654,969.38)
(43,764,058.29)

85,586,742.42
228,974.83
85,815,717.25

14,175,111.65
14,175,111.65
(29,588,946.64)

(4,965,917.48)
(4,965,917.48)
80,849,799.77

(0.00130)
(0.00032)

0.00425
0.00001

93,485.33

1,723,660.14

232,524.68

303,885.15

1,153,291,140.26

1,030,275,242.94

4,782,788.44

(39,808,446.27)
(8,654,969.38)
(48,463,415.65)

8,224,240.00
228,974.83
8,453,214.83

(0.00147)
(0.00032)

0.00041
0.00001

30

-

27,906,036.77

0.00361
0.00001

-

0.00035
0.00001

917,585,525.35

3.6

ค่าความนิยม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

รวมรำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของ

รวมเงินทุนทีไ่ ด้รับและกำรจัดสรรส่ วนทุน

เงินทุนทีไ่ ด้รับและกำรจัดสรรส่ วนทุน
ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมลดลงจำกกำรขำยงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมเพิ่มขึ้นจำกกำรซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

รำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของ

(9,515,811,707.19)
(28,048,330,671.02)

10,016,752,377.00
29,850,292,824.00

(9,515,811,707.19)

(9,515,811,707.19)
-

10,016,752,377.00

10,016,752,377.00
-

-

-

-

-

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี

รวมกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

27
3.5
3.6

-

(18,532,518,963.83)

2,006,572,703.66

1,153,291,140.26

บำท
1,723,660.14
(18,532,518,963.83)

6,971,312.28

-

19,833,540,447.00

-

บำท
19,833,540,447.00

18

820,963,993.41

742,615,638.90

(333,963,820.07)

-

-

-

(43,764,058.29)

-

(43,764,058.29)

(290,199,761.78)

1,245,530.40
85,815,717.25

84,570,186.85
1,407,902,502.47

1,030,275,242.94

(376,015,479.03)

บำท
232,524.68

190,019.73

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่ 128,033,927.32
ส่ วนเกิน (ต่ำกว่ำ)
กำไร(ขำดทุน)
100,000,000.00
มูลค่ำหุ้น
สะสม

งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น

-

กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
รวมสิ
นทรันพ)เบ็ย์ไดม่เสร็หมุจรวมส
นเวียำหรั
น บปี
กำไร(ขำดทุ
กำไร(ขำดทุ
รวมสิ
นทรัพย์น)สำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
รวมกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
รำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของ
เงินทุนทีไ่ ด้รับและกำรจัดสรรส่ วนทุน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมเพิ่มขึ้นจำกกำรซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมเงินทุนทีไ่ ด้รับและกำรจัดสรรส่ วนทุน
รวมรำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของ
ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หมำยเหตุ

16

สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ดาเนิ นงาน
ทุนทีอ่ อก
17
และชำระแล้ว

15

เงินมัดจาในการซื้ อหุ้น

11

186,453,241.20

622,599.29

377,627,259.53

546,941.16

224,420.62

1,467,998,332.91

500,940,669.81

500,940,669.81

500,940,669.81
-

(43,764,058.29)

-

(43,764,058.29)

1,010,821,721.39

1,245,530.40
85,815,717.25

84,570,186.85
917,585,525.35

4,782,788.44

-

รวม
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
93,485.33
บริษัทใหญ่
บำท
303,885.15
925,006,004.14

-

4,385,415.96

2.00

-

-

-

912,802,736.91

สำ13�หรับปีสิ้นสุดวั8,317,730.41
นที่ 31 ธันวาคม 2560 แมกซ์ เมทัล คอร์ ป197,893.96
จำกัด (มหำชน) และบริษ161,219.14
ัทย่อย
บริษัท แมกซ์ 14เมทับริลษัทคอร์
ปอเรชัอเรชั่น่นจากั
ด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

-

629,381.54

853,281,563.40

670.84

11
186,453,241.20
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
วนของผู
้ถือหุ้น -

11

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกัน

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั

210,552,146.99

117,232,251.98

117,232,251.98

15,921,536.86
101,310,715.12

14,175,111.65

-

14,175,111.65

97,827,853.26
97,827,853.26
97,827,853.26
79,144,783.36

(5,277,300.08)
311,382.60
(4,965,917.48)

บำท
(13,717,152.42)

ส่ วนได้เสียทีไ่ ม่ มี
อำนำจควบคุม

1,678,550,479.90

618,172,921.79

618,172,921.79

500,940,669.81
15,921,536.86
101,310,715.12

(29,588,946.64)

-

(29,588,946.64)

97,827,853.26
97,827,853.26
97,827,853.26
1,089,966,504.75

79,292,886.77
1,556,913.00
80,849,799.77

บำท
911,288,851.72

รวมส่ วนของ
ผู้ถอื หุ้น

75

รายงานประจำ�ปี 2560

16
3.6

สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ดาเนิ นงาน

ค่าความนิยม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้าของ
ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่ วนทุน

ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน

เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่ วนทุน

รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
27
10,016,752,377.00
29,850,292,824.00

10,016,752,377.00

10,016,752,377.00

-

รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

19,833,540,447.00

-

2,006,572,703.66-

1,153,291,140.26

19,833,540,447.00
1,723,660.14

-

18

-

-917,585,525.35

4,782,788.44

(9,515,811,707.19)
(28,048,330,671.02)

(9,515,811,707.19)

(9,515,811,707.19)

-

-

(18,532,518,963.83)

1,407,902,502.47

1,030,275,242.94

-

-

4,385,415.96

2.00

-

-

-

912,802,736.91

(432,773,258.20)

-

-

(48,463,415.65)

(48,463,415.65)

(384,309,842.55)

8,453,214.83

8,453,214.83

กำไร(ขำดทุน)
สะสม
บาท
93,485.33
(18,532,518,963.83) 303,885.15
(392,763,057.38)
232,524.68

งบกำรเงินเฉพำะกิ
- จกำร
ทุ128,033,927.32
นที่ออก
ส่ วนเกิ-น (ต่ำกว่ำ)
และชำระแล้ว มูลค่ำหุ้น
100,000,000.00
บาท
บาท
6,971,312.28
190,019.73

สำหรับปี สิ820,963,993.41
้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
742,615,638.90

กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

รวมสิกนำไร(ขำดทุ
ทรัพย์ น)สำหรับปี

กรวมสิ
าไร(ขาดทุ
นทรัพนย์ไ)เบ็
ม่ หดมุเสร็
นเวีจยรวมส
น าหรับปี

ยอดคงเหลื
สินทรัพย์อไต้ม่นหงวด
มุนเวีณ
ยนอืวัน่นที่ 1 มกรำคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุ 17

15

เงินมัดจาในการซื้ อหุ้น

186,453,241.20

622,599.29

377,627,259.53

สำ13�หรับงบแสดงกำรเปลี
ปีสิ้นสุดวั8,317,730.41
น่ยทีนแปลงส่
่ 31 ธัวนนของผู
วาคม้ ถอื 2560
หุ้ น
161,219.14
บริษัท แมกซ์ 14เมทัล คอร์ปอเรชั197,893.96
่น จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

- 12
186,453,241.20

629,381.54

853,281,563.40

11
งบแสดงการเปลี
นแปลงส่
วนของผู
บริษทั แมกซ์ เมทัล่ยคอร์
ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
และบริษทั ย่อย ้ถือหุ้น

11

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกัน

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

500,940,669.81
1,369,188,894.78

500,940,669.81

500,940,669.81

(48,463,415.65)

(48,463,415.65)

916,711,640.62

8,453,214.83

8,453,214.83

908,258,425.79

รวมส่ วนของ
ผู้ถอื หุ้ น
บาท
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รายงานประจำ�ปี 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกระแสเงินสด
13

สินทรัพย์

ทั แมกซ์
ากัด หมายเหตุ
(มหาชน)
และบริษ2560
ทั ย่อ31
ย ธันวาคม 2560
สำบริ�ษหรั
บปีเมทั
สิ้นลสุคอร์ดปวัอเรชั
นที่น่ จ31
ธันวาคม
บาทษัทย่อย
งบกระแสเงิ
นสด ด (มหาชน) และบริ
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั
่น จากั

หมายเหตุ

เงินลงทุนชัว่ คราว

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
สินค้าคงเหลือ
บวก กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้จำกส่วนกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก

1 มกราคม 2559
บาท

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
บาท

สินทรัพนย์)ก่
ภาษี
เงินได้
องงวดปัจจุบนั
กำไร(ขำดทุ
อนภำษี
เงินขได้
รวมสิ
นทรัพย์ หมุนำไร(ขำดทุ
เวียน น)ก่อนภำษีเงินได้เป็ น
ปรับรำยกำรกระทบก
นสดรั
สินเงิทรั
พย์บไ(จ่ม่หำย)จำกกำรด
มุนเวียน ำเนินงำน
หนี
ส
งสั
ย
จะสู
(โอนกลั
้
เงินฝากสถาบันญการเงิ
นที่ตบิด) ภาระค้าประกัน
ค่ำเสื่ อมรำคำ-อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่ำเสื่ อมรำคำ-สินทรัพย์ถำวร
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
อสั(กงหาริ
มทรัพนย์ทีเพื่ยงั ่อไม่การลงทุ
น งจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนชัว่ ครำว
ำไร)ขำดทุ
เกิดขึ้นจริ
สินกทรั
พย์ไม่มีตำหน่
วั ตนอื
ำไรจำกกำรจ
ำยเงิ่นนลงทุนชัว่ ครำว
งขำดทุ
นจำกเงิ
นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ที่ดส่ินวนแบ่
อาคาร
และอุ
ปกรณ์
ำไรจำกกำรซื
่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม
สินกทรั
พย์ที่ไม่ใช้้ อดในรำคำต
าเนิ นงาน
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร
ค่าความนิ ยม
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร
เงินมัดจาในการซื้ อหุ ้น
กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สินกทรั
พย์ภาษีเงิดนจได้
รอการตั
ดบั้ กญ
ำไรจำกกำรตั
ำหน่
ำยเจ้ำหนี
ำรค้ชีำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
สินขำดทุ
ทรัพนย์จำกกำรตั
ไม่หมุนเวีดจยำหน่
นอื่นำยลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
รวมสิขำดทุ
นทรันพจำกกำรตั
ย์ ไม่ หมุนดจเวีำหน่
ยนำยภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (โอนกลับ)
รวมสิขำดทุ
นทรันพจำกกำรด้
ย์
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนระยะยำวอื่น
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
ประมำณกำรหนี้ สินจำกคดีควำมฟ้ องร้อง

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31
ธั
น
วาคม
2559
31
ธั
น
วาคม
2560 47,595,179.95
31 ธันวาคม 2559
7
27,915,088.67
บาท 8
บาท 539,608,208.12 บาท
บาท
254,538,299.01

9

(18,869,305.20)
10
(8,654,969.38)
(27,524,274.58)

23,879,689.01
80,948.46
11
24,524,799.03
11
143,325.18
1314
(294,562.93)
1516(25,879.94)
3.6
17
(23,144,813.09)
18
(700,347.49)
2,896.27
1,023,978.99
967,036.33
(22,001,625.51)
10,011,752.62
527,220.00

215,310,846.56

73,249,902.52

77,123,354.75
(39,632,505.26)
7,785,160.92
70,446,749.21
1,696,936.89
228,974.83
(8,654,969.38)
228,974.83
77,352,329.58 670.84(48,287,474.64) 546,941.16
8,014,135.75

853,281,563.40

377,627,259.53

(12,529,857.65)

(48,030,079.80)

(42,877,714.61)

(43,627,998.76)

(15,906,349.34)

(9,878,424.52)

10,697,249.08

(17,402,289.24)

(2,461,422.09)

234,876.32

(204,000.00)

83,940.00

(6,782.25)

(6,981.32)

เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น

3,373,901.27

(1,640,469.55)

รำยได้คำ่ สมำชิกรับล่วงหน้ำ

(869,285.89)

(735,805.97)

-

(1,089,878.41)

-

สินทรัพย์ดำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค้ำประกัน

(200,000.00)
-

83,940.00
-

หนี้ สินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง)

ประมำณกำรหนี้ สินระยะยำว
เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมดำเนินงำน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

(28,603,795.95)

847,002,168.79
37,670,110.73
224,420.62
912,802,736.91

(6,666,658.88)
(35,000,000.00)
629,381.5423,767,289.01 622,599.29
186,453,241.20
15,563,991.17
1,049,597.91
1,149,125.32
186,453,241.20
60,219.12
8,317,730.41
1,895,755.68
1,712,723.42
197,893.96 (294,562.93) 161,219.14
2.00
(5,690,971.69)
(5,027,209.70)
3,546,758.80
- 742,615,638.90 820,963,993.41
4,385,415.96
(131,311,413.06)
(292.46)
(20,073.98)
(292.46)
128,033,927.32
301.91
100,000,000.00
6,971,312.28
93,485.33
(700,347.49) 190,019.73 1,723,660.14 2,896.27 232,524.68 2,234.08
303,885.15
6,502,364.92
682,703.13
211,841.09
1,153,291,140.26 403,130.80
1,030,275,242.94
4,782,788.44
(999,980.00)
999,980.00
2,006,572,703.66
1,407,902,502.47
917,585,525.35
3,546,758.80
1,526,945.00
531,560.00
482,672.00
(14,814,225.82)
(24,556,508.36)
(16,946,869.46)
3,322,112.80
2,680,000.00
773,661.20
-

กำไร(ขำดทุน)จำกกิจกรรมดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้ สินดำเนินงำน

27,906,036.77

(61,062,823.25)

449,140.58

(31,931,324.95)

1,321,084.88
(1,089,878.41)
(60,715,141.53)

6
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกระแสเงินสด
14

สินทรัพย์

สำบริ�ษหรั
บปีเมทั
สิ้นลสุคอร์ดปวัอเรชั
นที่น่ จ31
ธันวาคม
ทั แมกซ์
ากัดหมายเหตุ
(มหาชน)
และบริ2560
ษทั ย่31
อย ธันวาคม 2560
บาทษัทย่อย
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั
่น จากั
งบกระแสเงิ
นสด ด (มหาชน) และบริ

เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรั
(จ่ำ้ กย)จำกกิ
จกรรมด
ำเนิ้ หนมุงำน
อ) ่น
ลูกบหนี
ารค้าและลู
กหนี
นเวี(ต่
ยนอื
สิรับนจำกดอกเบี
ค้าคงเหลือ้ ยรับ
จ่สิ นำยดอกเบี
จ่ำยเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ทรัพย์ภ้ ยาษี
จ่ำยภำษีเงินได้
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินำยซื
ฝากสถาบั
นที่ติดภาระค้ าประกัน
เงินสดจ่
ชัว่ ครำว
้ อเงินลงทุนนการเงิ
เงินบลงทุ
นในบริ
ั ร่ วนมลงทุนชัว่ ครำว
เงินสดรั
จำกกำรจ
ำหน่ษำทยเงิ
เงินสดจ่
กยู้ ืมระยะสั่น้ นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินำยเงิ
ลงทุนให้
นระยะยาวอื
เงินสดรั
ให้พกยย์ู้ ืมเพืระยะสั
้ นแก่นบริ ษทั ย่อย
อสับงจำกเงิ
หาริ มนทรั
่อการลงทุ
เงินสดจ่ำยซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดจ่ำยซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ดาเนิ นงาน
เงินสดรับจำกจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าำความนิ
เงินสดจ่
ยเงินมัดยจมำในกำรซื้ อหุ้น
เงินบมัคืนดจเงิาในการซื
้ อหุ้น้ อหุ้น
เงินสดรั
นมัดจำในกำรซื
เงินสดจ่
นทรั
ย์ไม่รมอการตั
ีตวั ตนอืดบั
่นญชี
สินำยซื
ทรั้ อพในสิ
ย์ภาษี
เงินพได้
เงินสดจ่
สินำยซื
ทรั้ อพในสิ
ย์ไม่นหทรัมุนพเวีย์ถยำวร
นอื่น
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
รวมสินทรัพย์
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้ สินผิดนัดชำระ
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินสดจ่ำยเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจำกเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ำยชำระหนี้ สินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
เงินสดจ่ำยเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

1 มกราคม 2559
บาท

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
27,915,088.67
47,595,179.95
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559 27,906,036.77
847,002,168.79
บาท 8
บาท539,608,208.12 บาท 254,538,299.01 บาท

31 ธันวาคม 72560

9

7

215,310,846.56

73,249,902.52

37,670,110.73

3,988,318.34
10
(13,793,878.52)
(495,311.47)
(38,904,667.60)

4,437,387.82
70,446,749.21 1,872,848.121,696,936.892,277,632.63
(3,187,198.00)670.84 (2,626,897.52)546,941.16 (151,256.83) 224,420.62
(546,941.16)
(269,332.75)
(133,488.30)
853,281,563.40
377,627,259.53
912,802,736.91
(60,359,574.59)
(32,954,707.10)
(58,722,254.03)

(708,389,621.84)
11
445,364,956.53
11 13 14 (277,795,446.06)
15
(2,504,939.05)
16 3.6
100,000,000.00
17 (180,000.00)
18
(4,858,733.63)
1,128,411.22
(447,235,372.83)

629,381.54 (708,389,621.83)622,599.29
(1,135,284,377.13)
(1,031,284,377.13)
186,453,241.20
1,746,091,802.36 - 445,364,956.53
1,581,428,040.37
(72,059,897.04)
186,453,241.20
- (14,000,000.00)
20,000,000.00
26,000,000.00
8,317,730.41
(190,000,000.00)
(190,000,000.00)
197,893.96
161,219.14
2.00
(259,167,497.31)
(280,000,000.00)
(260,000,000.00)
820,963,993.41
742,615,638.90
4,385,415.96
999,980.00
128,033,927.32
(100,000,000.00)
(100,000,000.00)
- 100,000,000.00
100,000,000.00
- 190,019.73
6,971,312.28
93,485.33
(2,513,685.56)
- 232,524.68
1,723,660.14
303,885.15
551.40
1,122,429.91
551.40
1,153,291,140.26
1,030,275,242.94
4,782,788.44
59,126,793.76
(492,962,152.43)
12,144,214.64

1,306,539.44
(538,974.36)
(49,509,897.04)
32,400,000.00
(3,687,978.88)
(14,450,409.82)
500,940,669.81
466,459,949.15
(19,680,091.28)
47,595,179.95
27,915,088.67

2,006,572,703.66

(753,874.00)
26,000,000.00
(943,628.82)
(3,380,573.17)
20,921,924.01
19,689,143.18
27,906,036.77
47,595,179.95

1,407,902,502.47

500,940,669.81
500,940,669.81
(24,976,189.72)
40,427,000.01
15,450,810.29

917,585,525.35

(62,000,000.00)
129,000,000.00
67,000,000.00
20,421,960.61
20,005,039.40
40,427,000.01
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ปี สิ้นปสุอเรชั
ดวัน่นที่ จากั
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษัท ฯ จดทะเบี ย นจัด ตั้ง บริ ษัท เมื่ อ วัน ที่ 30 สิ งหาคม 2534 (ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลเลขที่
0107538000282) และได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษ ทั มหาชนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2538 สานักงานใหญ่และ
สาขาตั้งอยูเ่ ลขที่ 1077/4-6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
การดาเนินงานที่ดาเนินอยู่
กลุ่ ม บริ ษ ัท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ การจัด หาและจ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์เ หล็ ก ธุ ร กิ จ สนามกอล์ ฟ
ภัตตาคาร และบริ การโรงแรม ธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ ามันปาล์ม และธุ รกิจผลิตกระแสไฟฟ้ า
การดาเนินงานที่ยกเลิก
ในอดีตบริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจการผลิ ตและจาหน่ ายเครื่ องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ชิ้นส่ วนหลักที่ใช้
ประกอบเครื่ องยนต์รวมทั้งอะไหล่ ซ่ ึ งใช้ในอุ ตสาหกรรมการเกษตรภายใต้เครื่ องหมายการค้า AMAC
“สิ งห์คะนองนา” และเป็ นตัวแทนจาหน่ ายรถแทรกเตอร์ ISEKI แต่ผเู้ ดี ยวในประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน และเป็ นตัวแทนจาหน่ายรถจักรยานยนต์ MZ แต่ผเู้ ดียวในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ตาม
รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้
หยุดดาเนินธุ รกิจในส่ วนเครื่ องจักรกลการเกษตร (ซึ่ งรวมถึงการเป็ นตัวแทนจาหน่ายรถจักรยานยนต์ MZ
และรถแทรกเตอร์ ISEKI) เนื่องจากบริ ษทั ฯ เห็นว่าการดาเนินธุ รกิจในส่ วนเครื่ องจักรกลการเกษตรอาจไม่
คุม้ ค่าในเชิงพาณิ ชย์
2. เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1 งบการเงิ นนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นของประเทศไทย รวมถึ งการตีความ และ
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
2.2 การจัดรายการในงบการเงินเป็ นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุ ร กิ จการค้าที่เกี่ ยวข้องกับการกาหนด
รายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน
2.3 ในการจัดทางบการเงินเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ต้อง
ใช้ก ารประมาณการและข้อสมมติ หลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อจ านวนเงิ นที่ เกี่ ย วกับ รายได้
ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์และหนี้ สิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้น ซึ่ ง
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ได้ประมาณการไว้
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2.4 รายงานทางการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นรายงานทางการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
รายงานทางการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย
3. เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงินรวม
3.1 ในการจัดทางบการเงินรวม บริ ษทั ฯ ถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุ ม
ของบริ ษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) โดยบริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยตามอัตราส่ วน
ดังนี้
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั เอ็มเอสพี เมทัล จากัด
การจัดหาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก
บริ ษทั เดอะ มาเจสติค ครี ก คันทรี คลับ จากัด สนามกอล์ฟ ภัตตาคาร และบริ การโรงแรม
บริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด
ผลิตและจาหน่ายน้ ามันปาล์ม
บริ ษทั ไซมิสทริ ค จากัด
ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ า
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
บริ ษทั ริ ชฟิ ลด์ ออยล์ จากัด
ผลิตและจาหน่ายน้ ามันปาล์ม
บริ ษทั เอชเอ็นซี กรี น เอ็นเนอร์จี จากัด
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
บริ ษทั วีพีเอ็น แอนด์ ไซมิสทริ ค จากัด
การจัดการขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้ า
(ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษา
ความเป็ นไปได้ของธุรกิจ)

บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
100.00
80.00
60.00
-

100.00
80.00
99.99

60.00
60.00
-

51.00

3.2 รอบระยะเวลาบัญชี ของบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ดวันเดียวกันกับของบริ ษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
3.3 ในการจัดทางบการเงินรวม บริ ษทั ฯ ได้ตดั ยอดสิ นทรัพย์และหนี้สินคงเหลือ และรายการค้าระหว่าง
กันแล้ว
3.4 นโยบายการบัญ ชี ข องบริ ษัท ย่ อ ยในส่ ว นของรายการบัญ ชี ที่ เ หมื อ นกัน ใช้ น โยบายการบัญ ชี
เช่นเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
3.5 การขายบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้ขายหุ ้นของบริ ษทั ไซมิสทริ ค จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
จานวน 99,998 หุ ้น เป็ นจานวนเงิน 1.00 ล้านบาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ทาให้บริ ษทั ฯ สู ญเสี ย
อานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย ตามหมายเหตุ 12
รายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ย่อย ณ วันขายบริ ษทั ย่อย มีรายละเอียด ดังนี้
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บริ ษทั ไซมิสทริ ค จากัด
และบริ ษทั ย่อย
บาท
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ ณ วันขายบริ ษทั ย่อย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์
มูลค่าตามบัญชีของหนี้ สิน ณ วันขายบริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมหนี้ สิน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันขายบริ ษทั ย่อย
หัก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันขายบริ ษทั ย่อย
ตามสัดส่ วนการลงทุน

3,504,919.05
979,845.45
4,484,764.50
1,551,114.45
41,000,000.00
42,551,114.45
(38,066,349.95)
(15,921,536.86)
(22,144,813.09)

เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันขายบริ ษทั ย่อย
ตามสัดส่ วนการลงทุน
กาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

1,000,000.00
(22,144,813.09)
23,144,813.09

เงินสดรับจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดรับ(จ่าย)จากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

1,000,000.00
(3,504,939.05)
(2,504,939.05)

3.6 การซื้อธุ รกิจโดยการเข้าซื้ อหุ น้ ในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯ ได้เข้าซื้ อหุ น้ ในบริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด จานวน 1,500,000 หุ ้น หุ ้นละ 186.67
บาท คิดเป็ นร้อยละ 60.00 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว เป็ นจานวนเงิน 280.00 ล้านบาท ตามสัญญา
ซื้ อขายหุ ้น ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ซึ่ งได้ดาเนินการโอนกรรมสิ ทธิ์ หุ ้นและจดทะเบียนต่อกรม
พัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั เอชเอ็นซี
เพาเวอร์ จากัด มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสองแห่ งในสัดส่ วนร้ อยละ 100 ทาให้บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมจากการลงทุนในสัดส่ วนร้อยละ 60.00 ประกอบด้วย บริ ษทั ริ ชฟิ ลด์ ออยล์ จากัด และบริ ษทั
เอชเอ็นซี กรี น เอ็นเนอร์ จี จากัด
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รายละเอียดเกี่ ยวกับบริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจโดยการ
เข้าซื้ อหุน้ มีรายละเอียดดังนี้

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สิน
หนี้สินผิดนัดชาระ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้สินที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้ องร้อง
รวมหนี้สิน
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ
หัก ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมอัตราร้อยละ 40.00
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนการลงทุนอัตราร้อยละ 60.00
หัก ต้นทุนการซื้อธุรกิจ
ค่าความนิยม

บริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด
และบริ ษทั ย่อย
บาท
2,204,553.94
154,723,931.65
66,288,390.23
8,398,678.87
98,460,860.25
5,707,887.91
1,300,000.14
337,084,302.99
6,921,078.02
10,382,996.66
20,618,806.09
601,656.49
277,591.35
39,900,000.00
802,801.71
2,112,771.29
1,333,402.25
102,528.67
753,882.66
83,807,515.19
253,276,787.80
(101,310,715.12)
151,966,072.68
(280,000,000.00)
128,033,927.32
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ต้นทุนการซื้อธุรกิจ
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในบริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด และบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายในการซื้อหุน้ ในบริ ษทั ย่อย

บาท
280,000,000.00
(2,204,553.94)
277,795,446.06

4. กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำถือปฏิบัติ
บริ ษ ัท ฯ ได้น ามาตรฐานการบัญ ชี ใ หม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ การตี ค วาม
มาตรฐานการบัญชี ใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
ใหม่ ที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิโดย
ไม่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินงวดปั จจุบนั
5. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ที่ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตีความมาตรฐานการบัญชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ประกาศใช้แล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลา
รายงานปัจจุบนั ซึ่งบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้นามาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดงั ต่อไปนี้
มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560)

การนาเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชี สาหรั บเงิ นอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก
จากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2560)
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2560)
กาไรต่อหุน้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560)
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2560)
ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2560)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2560)
เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2560)
การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560)
สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนิ นงาน
ที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2560)
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
ส่วนงานดาเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560) งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560) การร่ วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
ความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาล – กรณี ที่ไม่มีความเกี่ ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
สัญญาเช่าดาเนินงาน – สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2560)
ภาษี เ งิ น ได้ – การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพทางภาษี ข อง
กิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2560)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้นทุนเว็บไซต์
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่ เกิ ดขึ้นจากการรื้ อถอน การ
(ปรับปรุ ง 2560)
บูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
(ปรับปรุ ง 2560)
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การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5 สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและ
(ปรับปรุ ง 2560)
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 7 การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
(ปรับปรุ ง 2560)
29 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 10 การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13 โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 14 ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนด
(ปรับปรุ ง 2560)
เงิ นทุนขั้นต่าและปฏิ สัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 15 สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 17 การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 18 การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 20 ต้นทุนการเปิ ดหน้าดิ นในช่วงการผลิตสาหรั บเหมื องผิว
(ปรับปรุ ง 2560)
ดิน
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 21 เงินที่นาส่งรัฐ
(ปรับปรุ ง 2560)

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสาคัญต่อรายงานทางการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิในงวดที่มีผลบังคับใช้
6. นโยบำยกำรบัญชี ทสี่ ำคัญ
6.1 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จดั ทางบการเงิน
เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ ใช้จดั ทางบการเงิ น คือ เกณฑ์ราคาทุ นเดิ ม โดยใช้ร่วมกับ เกณฑ์อื่นๆ
สาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินบางประเภทที่มีการใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าอื่ นได้เปิ ดเผยเกณฑ์การวัด
มูลค่าที่ใช้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
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6.2 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นประกอบด้ว ย เงิ น สดและเงิ นฝาก
ธนาคาร เงินลงทุน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และเงินให้กยู้ ืม หนี้สินทางการเงินที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้าและเจ้า หนี้ หมุ นเวียนอื่น และเงิ นกู้ยืม ซึ่ ง
นโยบายการบัญชีเฉพาะสาหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้แต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวันและ
ประจาไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระค้ าประกัน
6.4 เงินลงทุนชัว่ คราว
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้า การซื้ อและขาย
เงิ นลงทุ นบันทึ ก ข้อมู ล ณ วันที่ ซ้ื อขายซึ่ ง เป็ นวันที่ บริ ษ ทั ฯ ตกลงที่ จะซื้ อหรื อขายเงิ นลงทุ น
หลักทรัพย์เพื่อค้าวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนซึ่ งเป็ นราคาประกาศ
จากกองทุน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกาไรและรายการขาดทุนทั้งที่เกิ ดขึ้นจริ ง
และยังไม่เกิ ดขึ้นจริ งจากการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรั พย์เพื่อค้าจะรวมอยู่ใน
กาไรหรื อขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น สาหรับต้นทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายในระหว่างงวดคานวณ
ตามวิธีถวั เฉลี่ย
- เงินลงทุนในตราสารหนี้บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
6.5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ สาหรับค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจากลูกหนี้ แต่ละรายที่
คาดว่าจะไม่ได้รับชาระหนี้
6.6 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือบันทึกตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ต้นทุน
ในการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้านั้น โดยราคาทุน
ของสิ นค้าคงเหลือคานวณตามวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย
6.7 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ตามงบการเงิ นรวม เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสี ยและตามงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการแสดงตามวิธีราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
6.8 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตามงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
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6.9 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงราคาทุนตามวิธีราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของ
เงินลงทุน (ถ้ามี)
6.10 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นที่ดินและอาคารที่บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยถือครองไว้โดยที่ปัจจุบนั ยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคตและ/หรื อมีไว้
เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่ าเช่ า หรื อจากการเพิ่ม มูลค่า ของสิ นทรัพย์ บริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
วัดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
6.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงตามราคาทุน ณ วันที่เริ่ มรายการหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์บนั ทึกตามราคาทุน ณ วันที่ เกิดรายการหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม และ
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่า สะสม (ถ้า มี ) ค่าเสื่ อมราคาค านวณตามวิธี เส้ นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณ ดังนี้
สนามกอล์ฟ
17-27 ปี
อาคาร
16-38 ปี
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5-10 ปี
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
5 ปี
เครื่ องใช้สานักงาน
5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่เกิดขึ้นในงวดระยะเวลาที่นามาใช้ผลิตสิ นทรัพย์ถาวรอื่น นามา
รวมคานวณเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุนของสิ นทรัพย์ชนิ ดอื่นนั้น โดยจะหยุดบันทึ กเมื่อสิ นทรัพย์
ถาวรอื่นนั้นพร้อมใช้งาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
การซ่อมแซมและบารุ งรักษา จะรับรู้ในกาไรหรื อขาดทุนในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น
ต้นทุนของการปรับปรุ งให้ดีข้ ึนอย่างสาคัญจะถูกรับรู้เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากรายการนั้น และสามารถวัดมู ล ค่ า ต้นทุ นของรายการนั้น ได้อย่า งน่ า เชื่ อถื อ ต้น ทุ น ของการ
ปรับปรุ งจะถูกตัดค่าเสื่ อมราคาตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์ คานวณจากผลต่างระหว่างเงินสดรับกับราคาตาม
บัญชีและรับรู้เป็ นรายได้อื่นหรื อค่าใช้จ่ายอื่นในกาไรหรื อขาดทุน
6.12 สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช้ดาเนินงานบันทึกด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
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6.13 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งแสดงรวมในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
แสดงในราคาทุ นหัก ค่ า ตัดจ าหน่ า ยสะสมและค่ า เผื่อการด้อ ยค่ า (ถ้า มี ) และตัดจ าหน่ า ยโดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายในระยะเวลา 5 ปี
รายจ่ายที่ เกิดขึ้นภายหลังซึ่ งเกี่ยวข้องกับสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชี ของ
สิ นทรัพย์ที่เกี่ ยวข้องต่อเมื่อก่อให้เกิ ดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จเพิ่มเติมในอนาคตเกิ นกว่า ที่ได้จาก
สิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังอื่นๆ จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
6.14 ค่าความนิยม
ค่าความนิยม คือสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่ วนแบ่งของกลุ่มกิจการใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยนั้น
ค่าความนิ ยมที่เกิ ดจากการได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยจะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ค่าความนิยมที่รับรู ้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อ
การด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิ ยมที่รับรู ้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้ มูลค่า
คงเหลื อ ตามบัญชี ข องค่ า ความนิ ย มจะถู ก รวมค านวณในก าไรหรื อขาดทุ นเมื่ อ มี ก ารขายกิ จการ
ในการทดสอบการด้อยค่ าของค่า ความนิ ยม ค่าความนิ ย มจะถู ก ปั นส่ วนไปยัง หน่ วยที่ ก่ อให้เกิ ด
กระแสเงิ น สดโดยที่ ห น่ ว ยนั้น อาจเป็ นหน่ ว ยเดี ย วหรื อ หลายหน่ ว ยรวมกัน ซึ่ งคาดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซึ่ งค่าความนิยมเกิดขึ้นจากส่ วนงานปฏิบตั ิการที่ระบุได้
6.15 การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้
บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กาลังพิจารณานั้นรวมอยูโ่ ดย
รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนทันที
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
- มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื น หมายถึ ง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์
หรื อหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่
จานวนใดจะสู งกว่า
- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่
คาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์จะถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่เป็ นอัตรา
ก่อนภาษีเงินได้ที่สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์

25

89
รายงานประจำ�ปี 2560

- สิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยอิสระแยกจากสิ นทรัพย์อื่นๆ จะ
พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่
สิ นทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการหากประมาณ
การที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังจากรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ดแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่า
มูลค่าตามบัญชี ที่ควรเป็ น (สุ ทธิ จากค่า เสื่ อมราคาหรื อค่า ตัดจาหน่ า ย) หากไม่เคยรับ รู ้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์น้ นั มาก่อน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู้เป็ นรายได้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
6.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ระยะยาว
- โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
บริ ษทั ฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสารองเลี้ยงชี พเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตาม
ระเบียบของกองทุน ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่ พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบเป็ นราย
เดือน สิ นทรัพย์โครงการของแต่ละโครงการได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบริ หารโดย
ตัวแทนดาเนิ นโครงการแต่ละโครงการ บริ ษทั ฯ รับรู ้เงิ นสมทบโครงการเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อ
ขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
- โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ของพนักงานเพื่อจ่ายเป็ นเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย
ด้วยเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ
การไว้ และแสดงเป็ นหนี้สินไม่หมุนเวียน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะ
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่สาหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
จะรับรู ้ในกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
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6.17 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินเมื่ อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ของ
การเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์
ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระ
ผูกพันและจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็ น
สิ น ทรั พ ย์แยกต่ า งหากก็ ต่อ เมื่ อการได้รับ คื น คาดว่า จะได้รั บ อย่างแน่ นอนและเมื่ อ ได้จ่ า ยช าระ
ประมาณการหนี้สินไปแล้ว
6.18 การรับรู้รายได้
- รายได้จากการขายรับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สาคัญในความเป็ นเจ้าของ
สิ นค้าให้แก่ผซู ้ ้ื อแล้ว
- รายได้ค่าบริ การใช้สนามกอล์ฟ รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์กีฬา และรายได้ค่าบริ การโรงแรมรับรู้เมื่อ
ได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
- รายได้ค่าบารุ งสมาชิกที่ได้รับล่วงหน้า รับรู้ตามงวดระยะเวลา
- รายได้จากดอกเบี้ยรับรับรู้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง โดยคานวณจากยอดเงินต้นคงค้าง
- รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
6.19 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
6.20 ภาษีเงินได้
ภาษีเงิ นได้ประกอบด้วยภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู้
ในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อ
รั บ รู้ โ ดยตรงในส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น ซึ่ งจะได้รั บ รู้ ใ นก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น หรื อ รั บ รู้ โ ดยตรง
ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เช่นเดียวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงาน
จัดเก็บภาษีของรัฐโดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากรโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยวิธีหนี้ สินตามงบแสดงฐานะ
การเงินซึ่ งคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผล
บังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากาไร
เพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัด
บัญชีดงั กล่าว ทั้งนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมี
โอกาสถูกใช้จริ ง
6.21 กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้
การคานวณกาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ดว้ ยจานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
กาไร(ขาดทุ น )ต่อหุ ้นปรั บ ลดค านวณโดยหารก าไร(ขาดทุ น )สุ ทธิ ด้วยผลรวมของจานวน
หุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปี กับจานวนถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญ
ที่บริ ษทั ฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ น้ สามัญ
6.22 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่จะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน
ในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯ ใช้ราคาเสนอซื้ อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่า ด้วยมูลค่ ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มี ตลาดที่ มี
สภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายใน
ตลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งได้ บริ ษ ัท ฯ จะประมาณมู ล ค่ า ยุติธ รรมโดยใช้เทคนิ ค การประเมิ นมูล ค่า ที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่าง
เดียวกัน และบริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสาหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
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6.23 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัด ท างบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ ห ารจ าเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
สั ญญำเช่ ำ
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิ น
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้อง
ใช้ดุล ยพินิจในการประมาณการผลขาดทุ นที่ค าดว่า จะเกิ ดขึ้ นจากลู ก หนี้ แต่ล ะราย โดยค านึ ง ถึ ง
ประสบการณ์ การเก็บเงิ นในอดี ต อายุของหนี้ ที่ค งค้างและสภาวะเศรษฐกิ จที่ เป็ นอยู่ในขณะนั้น
เป็ นต้น
มูลค่ ำสุ ทธิทจี่ ะได้ รับของสิ นค้ ำคงเหลือ
ผูบ้ ริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ โดยจานวน
เงิ นที่ คาดว่าจะได้รับจากสิ นค้าคงเหลื อพิจารณาจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาขายหรื อต้นทุนที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ค่ ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ และอสั งหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการ
ให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรั พย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ต้องประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในแต่ละช่ วงเวลา และต้องใช้
ดุ ล ยพิ นิจ ในการพิ จารณามู ล ค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รับ คื นของสิ นทรั พ ย์จากการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรับผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำน
หนี้ สิ นตามโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สาหรั บผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกาหนดในเวลาใกล้เคียงกับ
กาหนดช าระของหนี้ สิ นดัง กล่า ว กระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะต้องจ่ ายในอนาคตประมาณการจาก
เงิ นเดื อนพนัก งาน อัตราการลาออก อัตราการเสี ย ชี วิต อายุง าน และปั จจัย อื่ นที่ เกี่ ย วข้องในเชิ ง
ประชากรศาสตร์ ในการกาหนดอัตราคิดลด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณารับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี โดยการประมาณการกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลาและประเมิน
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ได้
7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เงินสด
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
543,634.54
1,544,505.61
25,826,948.52
27,915,088.67

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
413,686.66
597,352.50
46,584,140.79
47,595,179.95

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
8,758.00
693.00
1,406,969.29
455,054.48
14,035,083.00
39,971,252.53
15,450,810.29
40,427,000.01
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8. เงินลงทุนชั่วครำว
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
หลักทรัพย์เพื่อค้า – ราคาทุน
- หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดกรุ งศรี อยุธยา
- หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์
รวม
บวก กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการปรับมูลค่า
หลักทรัพย์เพื่อค้า – มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล-บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน โซลาริ ส จากัด
- ตัว๋ แลกเงินของบริ ษทั เคพีเอ็น เอนเนอยี โฮลดิ้ง จากัด
- ตัว๋ แลกเงินของบริ ษทั วินเทจ วิศวกรรม จากัด
(มหาชน)
- ตัว๋ แลกเงินของบริ ษทั กู๊ด ดีล เอ็นเตอร์ เทนเมนท์
จากัด
รวม
หัก ดอกเบี้ยรับรอรับรู ้
สุ ทธิ
รวม

-

221,000,000.00
200,000,000.00
120,000,000.00
541,000,000.00
(1,391,791.88)
539,608,208.12
539,608,208.12

50,000,000.00
100,000,000.00
150,000,000.00
70,393.60
150,070,393.60

105,000,000.00
105,000,000.00
(532,094.59)
104,467,905.41
254, 538,299.01

หลักทรัพย์เพื่อค้า
การวัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้าที่เป็ นเงินลงทุนในกองทุนเปิ ดใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ที่ประกาศจากกองทุน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งเป็ นข้อมูลระดับ 1
เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 บริ ษทั ฯ ทาสัญญาแต่งตั้งบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลกับบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ หารกองทุนส่ วนบุคคลให้เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุนที่ตกลงร่ วมกัน ซึ่งนโยบายและข้อจากัดในการลงทุน คือ ลงทุนในตราสารหนี้ โดย
สัญญามีผลใช้บงั คับเป็ นระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 16 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2558
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และหากมิได้มีการแจ้งยกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปอีกคราวละ
6 เดือน ปัจจุบนั ได้มีการขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปคราวละ 6 เดือนตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคลผ่านบริ ษทั จัดการ
กองทุน โดยบริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในตราสารหนี้ ประเภทหุ ้นกูร้ ะยะสั้น (ตัว๋ B/E) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.006.50 ต่อปี อายุตราสารหนี้นอ้ ยกว่า 1 เดือนและน้อยกว่า 3 เดือน โดยผูอ้ อกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินมีหลักทรัพย์
ค้ าประกัน ดังนี้
1) บริ ษทั เคพีเอ็น เอนเนอยี โฮลดิ้ง จากัด มีตราสารทุนของบริ ษทั แห่งหนึ่งเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกัน
2) บริ ษ ทั วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน) มีตราสารทุนของบริ ษทั แห่ งหนึ่ งเป็ นหลักทรั พย์ค้ า
ประกัน และกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน) ร่ วมค้ าประกันเต็ม
วงเงิน
3) บริ ษทั กู๊ด ดี ล เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด มี ตราสารทุ นของบริ ษทั แห่ งหนึ่ งเป็ นหลักทรั พย์ค้ า
ประกัน
ทั้ง นี้ เจ้า ของกรรมสิ ท ธิ์ ในหลัก ทรั พย์ค้ าประกันได้ม อบอานาจให้ก ับ ผูจ้ ดั การกองทุ นในการ
ดาเนินการจดจานาหลักทรัพย์ค้ าประกัน ซึ่งการจดจานองตามกฎหมายเป็ นดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนชัว่ คราวมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
254,538,299.01
847,002,168.79
ยอดซื้ อหลักทรัพย์
731,000,000.00
1,142,000,000.00
ยอดขายหลักทรัพย์
(445,364,956.53)
(1,746,091,802.36)
กาไรจากการขายหลักทรัพย์
364,956.53
5,690,971.69
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
(70,393.60)
(1,895,755.68)
ดอกเบี้ยรับล่วงหน้ากองทุนเปิ ดตราสารหนี้
(22,610,378.16)
(6,715,622.87)
รับรู้ดอกเบี้ยรับ
21,750,680.87
14,548,339.44
ราคาตามบัญชีปลายปี
539,608,208.12
254,538,299.01
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ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ยอดซื้อหลักทรัพย์
ยอดขายหลักทรัพย์
กาไรจากการขายหลักทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ดอกเบี้ยรับล่วงหน้ากองทุนเปิ ดตราสารหนี้
รับรู้ดอกเบี้ยรับ
ราคาตามบัญชีปลายปี
9. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
254,538,299.01
786,819,136.53
731,000,000.00
1,038,000,000.00
(445,364,956.53)
(1,581,428,040.37)
364,956.53
5,027,209.70
(70,393.60)
(1,712,723.42)
(22,610,378.16)
(6,715,622.87)
21,750,680.87
14,548,339.44
539,608,208.12
254,538,299.01

งบการเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
157,741,217.52
(17,069,020.64)
140,672,196.88
98,274,399.97
(23,635,750.29)
74,638,649.68
215,310,846.56

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
42,289,783.18
(12,101,208.59)
30,188,574.59
47,785,201.26
(4,723,873.33)
43,061,327.93
73,249,902.52

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
20,120,114.31
42,148,210.00
(16,956,620.64)
(12,101,208.59)
3,163,493.67
30,047,001.41
36,075,358.03
23,814,428.33
(23,635,750.29)
(4,723,873.33)
12,439,607.74
19,090,555.00
15,603,101.41
49,137,556.41
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ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้

งบการเงินรวม

อยูใ่ นกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ 1 - 30 วัน
เกินกาหนดชาระ 31 - 60 วัน
เกินกาหนดชาระ 61 - 90 วัน
เกินกาหนดชาระ 90 วันขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
62,856,588.20
54,040,965.74
20,337,112.94
3,437,530.00
17,069,020.64
157,741,217.52
(17,069,020.64)
140,672,196.88

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
14,152,213.40
12,222,344.99
3,814,016.20
12,101,208.59
42,289,783.18
(12,101,208.59)
30,188,574.59

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

งบการเงินรวม

ลูกหนี้กรมสรรพากร
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
19,134,270.79
53,178,037.49
19,753,216.92
6,208,874.77
98,274,399.97
(23,635,750.29)
74,638,649.68

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
17,445,631.75
1,123,213.33
23,490,590.63
5,725,765.55
47,785,201.26
(4,723,873.33)
43,061,327.93
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
3,163,493.67
14,150,675.73
12,086,047.79
3,810,277.89
16,956,620.64
12,101,208.59
20,120,114.31
42,148,210.00
(16,956,620.64)
(12,101,208.59)
3,163,493.67
30,047,001.41
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
19,083,846.04
17,019,163.21
10,635,954.99
1,123,213.33
1,520,430.18
587,450.82
4,835,126.82
5,084,600.97
36,075,358.03
23,814,428.33
(23,635,750.29)
(4,723,873.33)
12,439,607.74
19,090,555.00

98
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ดังนี้

34

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญมีรายการเคลื่ อนไหว

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
(16,825,081.92)
(39,047,278.18)
(23,879,689.01)
22,222,196.26
(40,704,770.93)
(16,825,081.92)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
(16,825,081.92)
(16,825,081.92)
(23,767,289.01)
(40,592,370.93)
(16,825,081.92)

10. สิ นค้ ำคงเหลือ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
อาหารและเครื่ องดื่ม
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
69,424,891.86
36,160.95
258,529.76
727,166.64
70,446,749.21

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
589,993.67
23,329.60
291,070.39
792,543.23
1,696,936.89

สัดส่ วนการลงทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
ร้อยละ
ร้อยละ
10
20

สัดส่ วนการลงทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
ร้อยละ
ร้อยละ
10
20

ทุนชาระแล้ว
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
ชื่อบริ ษทั
ล้านบาท ล้านบาท
บริ ษทั ราชบุรี-อีอีพี รี นิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จากัด 1,000.00
500.00

ทุนชาระแล้ว
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
ชื่อบริ ษทั
ล้านบาท ล้านบาท
บริ ษทั ราชบุรี-อีอีพี รี นิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จากัด 1,000.00
500.00
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
สุ ทธิ

11. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม/เงินลงทุนระยะยำวอืน่
ประกอบด้วย
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
วิธีราคาทุน
เงินปั นผล
เงินปั นผล
ณ วันที่
ณ วันที่
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
บาท
บาท
บาท
บาท
190,000,000.00 190,000,000.00
(3,546,758.80)
186,453,241.20 190,000,000.00

งบการเงินรวม
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
เงินปั นผล
เงินปั นผล
ณ วันที่
ณ วันที่
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
บาท
บาท
บาท
บาท
186,453,241.20 186,453,241.20
-
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ร่ วมที่มีสาระสาคัญ มีดงั นี้

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

บริ ษทั ราชบุรี-อีอีพี
รี นิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จากัด
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
85,293,289.00
1,040,792,744.00
(662,917,303.00)
463,168,730.00
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
581,043.00
(32,026,578.00)
(703,577.00)
(32,149,112.00)
(32,149,112.00)

การกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมที่รับรู้
ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยแสดงได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ 20)
บวก เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน

บริ ษทั ราชบุรี-อีอีพี
รี นิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จากัด
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
463,168,730.00
92,633,746.00
93,819,495.20
186,453,241.20

37

101
รายงานประจำ�ปี 2560

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมตั ิให้
บริ ษทั ฯ เข้าลงทุนในสัดส่ วนร้อยละ 20 ของบริ ษทั ราชบุรี-อีอีพี รี นิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จากัด (“R-EEP”)
ซึ่ งประกอบธุ รกิจโรงไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะ รวมทั้งสิ้ น 10,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ใน
ราคาหุ ้นละ 19 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 190.00 ล้านบาท และได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ หุ ้นกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2559 และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 R-EEP ได้
ทาสัญญาสิ นเชื่อกับธนาคารกรุ งไทย ซึ่ งเงื่อนไขในการให้หลักประกันเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ
ต้องนาหุ ้นไปจานาเพื่อเป็ นประกันการชาระหนี้ตามสัญญาสิ นเชื่ อของ R-EEP และในวันที่ 16 ธันวาคม
2559 บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมลงนามในสัญญาจานาหุ ้นและสัญญาให้การสนับสนุนของผูถ้ ือหุ ้นใน R-EEP
ตามที่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมตั ิสละ
สิ ทธิ การซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนของ R-EEP ที่ออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วน
1:1
50,000,000 จากทุนจดทะเบียนเดิม 500 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 50 ล้านหุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่ งจากเดิมบริ ษทั ฯ ถือหุ ้นของ R-EEP จานวน 10,000,000 หุ ้น คิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้วของ R-EEP และบริ ษทั ฯ ได้สิทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนจานวน
10,000,000 หุน้ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรสละสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนของ
R-EEP เนื่องจากบริ ษทั ฯ จะต้องนาเงินทุนที่สารองไว้ใช้ภายในบริ ษทั ฯ ซึ่ ง R-EEP ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ดังนั้นสัดส่ วนการลงทุนใน R-EEP ลดสัดส่ วนการ
ลงทุนลดจากร้อยละ 20 เป็ นร้อยละ 10

บริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
สุ ทธิ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็มเอสพี เมทัล จากัด
บริ ษทั ไซมิสทริ ค จากัด
บริ ษทั เดอะมาเจสติค ครี ก คันทรี คลับ จากัด

ชื่อบริ ษทั

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ประกอบด้วย

จัดหาและหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก
ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ า
บริ การสนามกอล์ฟ ภัตตาคาร และบริ การ
โรงแรม
ผลิตและจาหน่ายน้ ามันปาล์ม

ประเภทธุรกิจ

250.00

160.00
1.00
260.00

ล้านบาท

ทุนชาระแล้ว

60

100
80

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
ร้อยละ

-

100
100
80

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
ร้อยละ

อัตราส่ วน
ของการลงทุน

38

280,000,000.00
699,999,760.00
(90,200,000.00)
609,799,760.00

159,999,760.00
260,000,000.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

420,999,740.00
(91,199,980.00)
329,799,760.00

159,999,760.00
999,980.00
260,000,000.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน

-

-

เงินปั นผล
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

-

-

เงินปั นผล
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
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ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 ค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่ า เงิ น ลงทุ น มี ร ายการ
เคลื่อนไหวดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
ยอดคงเหลือต้นปี
(91,199,980.00)
(90,200,000.00)
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
(999,980.00)
ลดลงระหว่างปี
999,980.00
ยอดคงเหลือปลายปี
(90,200,000.00)
(91,199,980.00)
ตามที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 มีมติเป็ นเอกฉันท์
ให้ชะลอกาหนดเวลาเรี ยกชาระค่ าหุ ้นเพิ่ม ทุ นส่ วนที่เหลื อของ บริ ษทั เอ็มเอสพี เมทัล จากัด ออกไป
จนกว่าจะได้ขอ้ สรุ ปที่ชดั เจนเกี่ยวกับแผนงานที่อยูร่ ะหว่างพิจารณา
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมตั ิ
การลงทุนในบริ ษทั เดอะมาเจสติค ครี ก คันทรี คลับ จากัด ในอัตราส่ วนร้อยละ 80.00 โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการดาเนินธุ รกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ ภัตตาคาร และบริ การโรงแรม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ที่จะขายหุ ้น
คืนได้ หากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริ ษทั เดอะมาเจสติค ครี ก คันทรี คลับ จากัด สาหรับปี
2559-2561 รวมกันแล้วน้อยกว่า 209.72 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นไปตามสัญญาซื้ อหุ ้นคืนลงวันที่ 28 กรกฎาคม
2559
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมตั ิ
การจาหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ไซมิสทริ ค จากัด และเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้มีการขาย
หุน้ ของบริ ษทั ไซมิสทริ ค จากัด ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมตั ิ
การลงทุนในบริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด ในอัตราส่ วนร้อยละ 60.00 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการดาเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายน้ ามันปาล์ม
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ข้อมูล เกี่ ย วกับ บริ ษ ทั ย่อยแต่ล ะรายของกลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ ที่ มี ส่ วนได้เสี ย ที่ ไม่มี อานาจควบคุ ม ที่ มี
สาระสาคัญ แสดงได้ดงั นี้

(หน่วย:พันบาท)

ร้อยละของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รายได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
กาไร(ขาดทุน)ที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั เดอะ มาเจสติค
ครี ก คันทรี คลับ จากัด
20
26,689
295,654
109,035
102,069
111,239
22,248

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์
จากัด และบริ ษทั ย่อย
40
300,856
180,555
143,272
4,362
333,777
133,511

52,111
(16,732)
(16,732)

688,975
13,640
13,640

(5,103)

6,849

12,429

14,175

(5,103)

6,849

12,429

14,175

5,300
(3,166)
(2,587)
(453)

(19,935)
(1,035)
26,623
5,653

(1,490)

(16,125)
(4,201)
(48,024)
(68,350)

รายการตัดบัญชี

รวม

54,793

327,545
476,209
252,307
106,431
445,016
210,552
741,086
(3,092)
(3,092)

(72,060)
(73,550)
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั วีพีเอ็น แอนด์
ไซมิสทริ ค จากัด
ร้อยละของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
49
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
3,309
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
35,802
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ
(32,493)
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
(15,922)
รายได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
กาไร(ขาดทุน)ที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

รายงานประจำ�ปี 2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั เดอะ มาเจสติค
ครี ก คันทรี คลับ จากัด
20
28,445
306,101
78,422
128,152
127,971
25,594

(หน่วย:พันบาท)

รายการตัด
บัญชี

69,473

รวม

31,754
306,101
114,224
128,152
95,478
79,145

11
(4,499)
(4,499)

46,563
(15,746)
(14,189)

46,574
(20,245)
(18,688)

(2,205)

(3,094)

22

(5,277)

(2,205)

(2,783)

22

(4,966)

(4,460)
5,000
540

16,565
66,309
(82,078)
796

30

12,135
66,309
(80,078)
(1,634)

(3,000)
(2,970)
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13. อสั งหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน
ประกอบด้วย

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รำคำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
ซื้ อสิ นทรัพย์
จาหน่ายสิ นทรัพย์
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รำคำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ได้มาจากการซื้ อธุรกิจ
ค่าเสื่ อมราคาที่แสดงในกาไรขาดทุนสาหรับปี
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

42

งบการเงินรวม
ที่ดินและอาคาร
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
บาท

3,340,500.00
(3,340,500.00)
-

3,340,500.00
(3,340,500.00)
-

-

-

3,340,500.00
(3,340,500.00)
-

3,340,500.00
(3,340,500.00)
-

8,398,678.87
(80,948.46)
8,317,730.41

-

11,739,178.87
(80,948.46)
(3,340,500.00)
8,317,730.41

3,340,500.00
(3,340,500.00)
-

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้จดจานองอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน มูลค่าตามบัญชี จานวนเงิน 12.35 ล้านบาท ไว้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่ อที่ได้รับ จาก
สถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 19 ซึ่ งมีราคายุติธรรมของอาคารตามการประเมินราคาจากผูป้ ระเมินราคา
อิสระ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 จานวน 10.14 ล้านบาท ซึ่งเป็ นข้อมูลระดับ 3
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ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ทั้งจานวนเป็ นที่ดินที่บริ ษทั ฯ ได้รับชาระหนี้มาจากลูกหนี้ ต้ งั แต่ปี 2542-2551 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้
พิจารณารับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าทั้งจานวน เนื่องจากบริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถรังวัดพื้นที่ดงั กล่าวได้
14. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนอืน่
ประกอบด้วย

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
ได้มาจากการซื้ อธุ รกิจ
ค่าตัดจาหน่ายส่ วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนสาหรับปี
มูลค่ ำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชีปลำยปี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ซื้ อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่ายส่ วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนสาหรับปี
มูลค่ ำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชีปลำยปี

งบการเงินรวม
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
บาท

37,000.00
(36,998.00)
2.00

37,000.00
(36,998.00)
2.00

221,436.26
(60,219.12)
161,219.14

2.00

258,436.26
(97,217.12)
161,219.14

37,000.00
(36,998.00)
2.00

180,000.00
(143,325.18)
197,893.96

2.00

438,436.26
(240,542.30)
197,893.96

37,000.00
(36,998.00)
2.00

515,591,500.00
515,591,500.00

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

-

515,591,500.00
-

515,591,500.00

-

139,792,058.33
(3,713,933.33)
136,078,125.00

136,078,125.00

-

139,792,058.33
(3,713,933.33)

-

บาท

บาท

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
รำยกำรระหว่ ำงปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
ซื้อสิ นทรัพย์
รับโอน/โอนออก
ได้มาจากการซื้อธุ รกิจ
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมส าหรั บ
ส่วนที่จาหน่าย
ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมส าหรั บ
ส่วนที่ตดั จาหน่าย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

สนามกอล์ฟ

ที่ดิน

15. ทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์
ประกอบด้วย

76,774,228.77
(5,674,331.89)
71,099,896.88

71,099,896.88

-

615,000.00
76,159,228.77
(5,674,331.89)

-

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งอาคาร
บาท

5,486,139.88
(1,385,388.60)
4,100,751.28

272.88
4,100,751.28

-

617,628.04
4,869,057.60
(545.76)
(1,385,661.48)

-

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
บาท

44

824,716.74
(526,793.54)
297,923.20

7,536.25
297,923.20

149,348.41

11,196.26
284,175.14
(149,607.35)
(7,539.25)
(200,444.77)

686,491.94
(483,233.43)
203,258.51

งบการเงินรวม
เครื่ องใช้
สานักงาน
บาท

5,247,529.35
(1,668,364.29)
3,579,165.06

3,579,165.06

-

4,958,888.89
(1,450,845.08)

288,640.46
(217,519.21)
71,121.25

เครื่ องตกแต่งและ
ติดตั้ง
บาท

10,237,079.15
(4,013,724.28)
6,223,354.87

58,873.96
6,223,354.87

-

86,000.00
5,165,119.32
(58,899.99)
(3,138,774.62)

5,044,859.82
(933,823.62)
4,111,036.20

บาท

ยานพาหนะ

5,644,922.61
5,644,922.61

5,644,922.61

-

1,798,861.26
(615,000.00)
4,461,061.35
-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

759,598,174.83
(16,982,535.93)
742,615,638.90

66,683.09
742,615,638.90

149,348.41

2,513,685.56
751,281,089.40
(149,607.35)
(66,985.00)
(15,563,991.17)

6,019,992.22
(1,634,576.26)
4,385,415.96

บาท

รวม
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บาท

139,792,058.33
(3,713,933.33)
136,078,125.00

5,257,128.43
(8,711,050.00)

132,624,203.43

บาท

515,591,500.00
515,591,500.00

10,856,317.50
-

526,447,817.50

526,447,817.50
526,447,817.50

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
รำยกำรระหว่ ำงปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ซื้อสิ นทรัพย์
รับโอน/โอนออก
ได้มาจากการซื้อธุ รกิจ
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมส าหรั บ
ส่วนที่จาหน่าย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

105,031,579.33

567,663.78
39,715,028.58
(6,351,009.91)

76,774,228.77
(5,674,331.89)
71,099,896.88

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งอาคาร
บาท

12,624.65
48,732,871.10

3,282,251.07
685,350.00
45,401,717.63
(12,800.00)
(4,737,023.53)

5,486,139.88
(1,385,388.60)
4,100,751.28

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
บาท

300,492.51

98,092.06
192,110.03
(287,632.78)

824,716.74
(526,793.54)
297,923.20

งบการเงินรวม
เครื่ องใช้
สานักงาน
บาท

117,056,921.13
54,842,658.58
1,114,918.83
(12,025,341.80)
(6,109,787.48)
(814,426.32)
105,031,579.33
48,732,871.10
300,492.51
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (รวมอยูใ่ นต้นทุนขาย 19.94 ล้านบาทและรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร 4.58 ล้านบาท)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (รวมอยูใ่ นต้นทุนขาย 12.02 ล้านบาทและรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร 3.54 ล้านบาท)

145,049,186.76
(12,424,983.33)
132,624,203.43

สนามกอล์ฟ

ที่ดิน

45

5,462,286.36
(1,725,663.85)
3,736,622.51

8,868.16
3,736,622.51

223,626.17
(8,869.16)
(66,167.72)

5,247,529.35
(1,668,364.29)
3,579,165.06

เครื่ องตกแต่งและ
ติดตั้ง
บาท

9,902,885.75
(6,965,564.39)
2,937,321.36

1,420,074.98
2,937,321.36

2,188,236.51
(2,522,429.91)
(4,371,915.09)

10,237,079.15
(4,013,724.28)
6,223,354.87

บาท

ยานพาหนะ

1,153,085.67
1,153,085.67

1,153,085.67

1,910,855.27
(6,510,142.21)
107,450.00
-

5,644,922.61
5,644,922.61

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

24,524,799.03
15,563,991.17

861,029,760.58
(40,065,767.17)
820,963,993.41

1,441,567.79
820,963,993.41

5,514,824.57
98,460,860.25
(2,544,099.07)
(24,524,799.03)

759,598,174.83
(16,982,535.93)
742,615,638.90

บาท

รวม
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ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสาหรับส่ วนที่จาหน่าย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
288,640.46
(217,519.21)
71,121.25
(41,846.78)
29,274.47
288,640.46
(259,365.99)
29,274.47

(149,607.35)
(96,096.74)
149,348.41
106,902.83
536,884.59
(429,981.76)
106,902.83

5,044,859.82
(1,945,005.42)
3,099,854.40

(1,011,181.80)
3,099,854.40

5,044,859.82
(933,823.62)
4,111,036.20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
ยานพาหนะ
และติดตั้ง
บาท
บาท

686,491.94
(483,233.43)
203,258.51

บาท

เครื่ องใช้สานักงาน
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5,870,384.87
(2,634,353.17)
3,236,031.70

(149,607.35)
(1,149,125.32)
149,348.41
3,236,031.70

6,019,992.22
(1,634,576.26)
4,385,415.96

บาท

รวม
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ราคาทุน
536,884.59
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
(429,981.76)
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
106,902.83
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
(85,724.44)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสาหรับส่ วนที่จาหน่าย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
21,178.39
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ราคาทุน
536,884.59
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
(515,706.20)
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
21,178.39
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

บาท

เครื่ องใช้สานักงาน

47

5,044,859.82
(1,945,005.42)
3,099,854.40
(2,522,429.91)
(951,781.78)
1,420,074.98
1,045,717.69
2,522,429.91
(1,476,712.22)
1,045,717.69

288,640.46
(259,365.99)
29,274.47
(8,869.16)
(12,091.69)
8,868.16
17,181.78
279,771.30
(262,589.52)
17,181.78

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
ยานพาหนะ
และติดตั้ง
บาท
บาท

3,339,085.80
(2,255,007.94)
1,084,077.86
1,049,597.91
1,149,125.32

(2,531,299.07)
(1,049,597.91)
1,428,943.14
1,084,077.86

5,870,384.87
(2,634,353.17)
3,236,031.70

บาท

รวม
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง มีมูลค่า
สุ ทธิตามบัญชีจานวนเงิน 282.37 ล้านบาท และจานวนเงิน 282.52 ล้านบาท ตามลาดับ ได้นาไปจดจานอง
ไว้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวตามหมายเหตุ 25
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงินของบริ ษทั ย่อย มีมูลค่า
สุ ทธิตามบัญชีจานวนเงิน 1.83 ล้านบาท และจานวนเงิน 2.93 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่คานวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว แต่ยงั
ใช้ดาเนินงานอยู่ มีราคาทุน จานวนเงิน 294.88 ล้านบาท และจานวนเงิน 253.03 ล้านบาท ตามลาดับ และ
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จานวนเงิน 533 บาท และจานวนเงิน 351 บาท ตามลาดับ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่คานวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว แต่ยงั
ใช้ดาเนินงานอยู่ มีราคาทุน จานวนเงิน 0.52 ล้านบาท และจานวนเงิน 0.50 ล้านบาท ตามลาดับ และมูลค่า
สุ ทธิตามบัญชี จานวนเงิน 60 บาท และจานวนเงิน 54 บาท ตามลาดับ
16. สิ นทรัพย์ทไี่ ม่ ใช้ ดำเนินงำน
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม/งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
บาท
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รำคำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่จาหน่าย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

21,077,660.31
(4,401,885.01)
(16,675,775.30)
-
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งบการเงินรวม/งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่จาหน่าย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

21,077,660.31
(4,401,885.01)
(16,675,775.30)
21,077,660.31
(4,401,885.01)
(16,675,775.30)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช้ดาเนินงานเป็ นสิ นทรัพย์ของส่ วนงานการ
ผลิตและจาหน่ายเครื่ องจักรกลการเกษตรที่ได้ยกเลิกการดาเนินงานแล้ว
17. เงินมัดจำในกำรซื้อหุ้น
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมตั ิการ
เข้าทาบันทึกข้อตกลงเพื่อตรวจสอบข้อมูลธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้ าระบบ Cogeneration ของบริ ษทั พีพีทีซี
จากัด จากบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 21.50 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว รวมจานวนหุ ้น
3,190,600 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 142.33 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 454.13 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ได้มี
การจ่ายเงินมัดจาค่าหุ ้นตามสัญญาซื้ อขายหุ ้น เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 จานวนเงิน 100.00 ล้านบาท
และได้รับการอนุ มตั ิ การลงทุนจากมติ ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้ งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559
และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับหนังสื อยกเลิกสัญญาจากผูข้ าย เนื่ องจากเจ้าหนี้ สถาบัน
การเงิ นของผูข้ ายไม่อนุ มตั ิการขายหุ ้นในครั้งนี้ ให้แก่บริ ษทั ฯ ซึ่ งที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
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13/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ได้พิจารณาแล้วมี มติ รับทราบการยกเลิ กสัญญาดังกล่ าวของผูข้ าย
และบริ ษทั ฯ ได้รับเงินมัดจาในการซื้ อหุ น้ คืนแล้วทั้งจานวนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
18. ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวทั้งจานวนตามวิธีหนี้ สินโดยใช้อตั รา
ภาษีร้อยละ 20 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายการผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีและฐาน
ภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สรุ ปได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
มูลค่าสิ นทรัพย์จากการซื้อธุ รกิจ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินจาก
คดีความฟ้ องร้อง
ขาดทุนทางภาษี
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนชัว่ คราว
ส่วนทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนชัว่ คราว
มูลค่าสิ นทรัพย์จากการซื้อธุ รกิจ
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

ได้มาจากการ
ซื้อธุ รกิจ
บาท

งบการเงินรวม
ส่วนที่รับรู ้
ส่วนที่รับรู ้
ในกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ในกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

190,019.73

5,707,887.91
-

1,361,048.66
(520,915.79)
(182,343.73)

-

1,361,048.66
5,186,972.12
7,676.00

190,019.73

5,707,887.91

256,220.53
159,394.97
1,073,404.64

-

256,220.53
159,394.97
6,971,312.28

-

(14,078.72)
(1,229,458.14)
(1,243,536.86)

-

85,583,094.87
85,583,094.87

14,078.72
86,812,553.01
86,826,631.73

ณ วันที่
1 มกราคม 2559
บาท

ได้มาจากการ
ซื้อธุ รกิจ
บาท

93,485.33
93,485.33

-

356,623.40
356,623.40

88,314,031.12
88,314,031.12

งบการเงินรวม
ส่วนที่รับรู ้
ส่วนที่รับรู ้
ในกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ในกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

96,534.40
96,534.40

-

190,019.73
190,019.73

(342,544.68)
(1,501,478.11)
(1,844,022.79)

-

14,078.72
86,812,553.01
86,826,631.73
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการปรับ
มูลค่า เงินลงทุนชัว่ คราว
รวม

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่รับรู ้
ส่วนที่รับรู ้
ในกาไร(ขาดทุน)
ในกาไร(ขาดทุน)
สาหรับปี
เบ็ดเสร็ จอื่น
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

190,019.73
190,019.73

(190,019.73)
(190,019.73)

-

-

14,078.72
14,078.72

(14,078.72)
(14,078.72)

-

-

ณ วันที่
1 มกราคม 2559

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการปรับ
มูลค่า เงินลงทุนชัว่ คราว
รวม

รายงานประจำ�ปี 2560

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่รับรู ้
ส่วนที่รับรู ้
ในกาไร(ขาดทุน)
ในกาไร(ขาดทุน)
สาหรับปี
เบ็ดเสร็ จอื่น
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

93,485.33
93,485.33

96,534.40
96,534.40

-

190,019.73
190,019.73

356,623.40
356,623.40

(342,544.68)
(342,544.68)

-

14,078.72
14,078.72

19. สิ นเชื่อและกำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยได้รับวงเงินสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงินในรู ปของ
วงเงิ นกู้ยืมระยะสั้น ระยะยาว ค้ าประกันโดยที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างของบริ ษทั ย่อย ตามหมายเหตุ 13
และ 15 และค้ าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน และกรรมการของบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันร่ วมค้ าประกันเต็มวงเงิน
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20. หนีส้ ิ นผิดนัดชำระ
ตามงบการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หนี้ สินผิดนัดชาระทั้งจานวนเป็ นการนาลู กหนี้
การค้าไปขายลดกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งบริ ษทั ย่อยได้รับชาระเงินจากลูกหนี้การค้าที่นาไปขายลด
แล้วทั้งจานวน และบริ ษทั ย่อยไม่ได้นาเงินไปจ่ายชาระหนี้ให้กบั สถาบันการเงิน จึงทาให้ผิดเงื่อนไขการ
ชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นทั้งจานวน ปั จจุบนั สถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งได้ฟ้องร้องคดี กบั บริ ษทั ย่อย และ
ศาลได้เลื่อนการไกล่เกลี่ยจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นวันที่ 23 มีนาคม 2561
21. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
9,158,947.27
685,075.03
9,844,022.30

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินทั้งจานวนเป็ นการกูย้ ืมในรู ปของ
วงเงิ นบัตรเครดิ ต จานวนเงิ น 1.00 ล้านบาท และได้นาที่ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ างตามหมายเหตุ 13 เป็ น
หลักทรัพย์ค้ าประกัน
22. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนี้หมุนเวียนอืน่
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวม

งบการเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
9,794,926.90
58,051,590.77
67,846,517.67

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
27,159,732.83
17,738,353.33
44,898,086.16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
391,406.62
512,088.62
5,116,797.86
5,194,220.29
5,508,204.48
5,706,308.91
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เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
อื่นๆ
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
14,863,229.82
29,626,778.05
3,323,905.50
730,333.90
656,090.94
8,851,252.56
58,051,590.77

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
5,075,248.87
3,411,541.37
657,947.61
8,593,615.48
17,738,353.33

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
1,897,813.40
2,265,929.70
2,210,265.73
1,318,352.67
1,008,718.73
1,609,937.92
5,116,797.86
5,194,220.29

23. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจำกกิจกำรอื่น
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น เป็ นการ
กูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิ นชนิ ดจ่ายคื นเมื่อทวงถาม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี เท่ากันทั้งสองปี
จากกิ จการสองแห่ง ส่ วนหนึ่งจานวน 3.40 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยหยุดรับรู ้ดอกเบี้ยจ่าย เนื่ องจากกิจการอยู่
ระหว่างการดาเนินการชาระบัญชี
24. หนีส้ ิ นภำยใต้ สัญญำเช่ ำกำรเงิน
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยเช่าการเงินรอตัดบัญชี
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
8,520,162.55
(718,270.44)
7,801,892.11
(4,558,280.45)
3,243,611.66

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
8,831,019.55
(736,862.41)
8,094,157.14
(2,843,538.05)
5,250,619.09
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงินแยกตาม
กาหนดชาระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
4,985,919.00
3,534,243.55
8,520,162.55

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
3,314,099.00
5,516,920.55
8,831,019.55

25. เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
108,729,939.20
(23,870,779.12)
84,859,160.08

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
121,569,355.42
(12,489,690.11)
109,079,665.31

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้ มื ระยะยาวมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
ยอดคงเหลือต้นปี
121,569,355.42
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุ รกิจ
1,610,993.60
124,949,928.59
กูย้ มื เพิ่มระหว่างปี
จ่ายชาระคืนระหว่างปี
(14,450,409.82)
(3,380,573.17)
ยอดคงเหลือปลายปี
108,729,939.20
121,569,355.42
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วงเงินที่ 1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นส่ วนหนึ่ ง จานวน
107.34 ล้านบาท เป็ นการกูย้ ืมเงิ นจากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง มี วงเงิ นสิ นเชื่ อรวม 124 ล้านบาท ซึ่ ง
บริ ษทั ย่อยได้รับอนุ มตั ิปรับปรุ งโครงสร้ างหนี้ ใหม่เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โดยมีที่ดินพร้ อมสิ่ ง
ปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อยตามหมายเหตุ 15 และที่ดินของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกรรมการบริ ษทั ย่อย
ร่ วมค้ าประกันเต็มวงเงิน โดยมีเงื่อนไขการผ่อนชาระหนี้ ดังนี้
- เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึง เดือนมิถุนายน 2559 ชาระไม่ต่ากว่า
700,000 บาทต่อเดือน
- เดือนกรกฎาคม 2559 ถึง เดือนธันวาคม 2560 ชาระไม่ต่ากว่า 1,590,000 บาทต่อเดือน
- เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561 ชาระไม่ต่ากว่า 2,420,000 บาทต่อเดือน
- เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562 ชาระไม่ต่ากว่า 2,940,000 บาทต่อเดือน
- เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563 ชาระไม่ต่ากว่า 3,340,000 บาทต่อเดือน
- เดือนตุลาคม 2563
ชาระส่ วนที่เหลือให้เสร็ จสิ้ น
วงเงินที่ 2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่ วนหนึ่ งจานวน 1.39 ล้านบาท
เป็ นการกูย้ มื เงินจากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง มีวงเงินสิ นเชื่อรวม 1.80 ล้านบาท โดยมีที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก
สร้างของกรรมการบริ ษทั ย่อย รวมทั้งกรรมการบริ ษทั ย่อยร่ วมค้ าประกันเต็มวงเงิน
26. ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
2,088,458.66
467,426.66
869,964.75
603,471.00
97,071.58
65,474.00

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนการให้บริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจ่าย
ผล(กาไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ
102,528.67
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,158,023.66

(698,913.00)
1,651,000.00
2,088,458.66

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
950,098.66
467,426.66
488,824.00
455,268.00
42,736.00
27,404.00

1,481,658.66

950,098.66
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี้

ต้นทุนการให้บริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจ่าย
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
869,964.75
603,471.00
97,071.58
65,474.00
967,036.33
668,945.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
488,824.00
455,268.00
42,736.00
27,404.00
531,560.00
482,672.00

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้

ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
195,903.50
91,005.00
771,132.83
577,940.00
967,036.33
668,945.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
531,560.00
482,672.00
531,560.00
482,672.00

ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ในการคานวณประมาณ
การหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน มีดงั นี้

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
ร้อยละ 2.97-3.46 ต่อปี
ร้อยละ 2.97-3.46 ต่อปี
อัตราคิดลด
ร้อยละ 2.00-5.00 ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย ร้อยละ 1.24-5.00 ต่อปี
ร้อยละ 5.00-55.56 ต่อปี
ร้อยละ 5.00-55.56 ต่อปี
อัตราการลาออก
55-60 ปี
55-60 ปี
เกษียณอายุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
ร้อยละ 2.97 ต่อปี
ร้อยละ 2.97 ต่อปี
ร้อยละ 5.00 ต่อปี
ร้อยละ 5.00 ต่อปี
ร้อยละ 5.00 ต่อปี
ร้อยละ 5.00 ต่อปี
55 ปี
55 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ล ะข้อสมมติฐานที่ เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถื อว่าข้อสมมติ ฐานอื่ นๆ คงที่ จะมี
ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้เป็ นจานวนเงิน
ดังต่อไปนี้
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งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 0.50-1.00
ลดลงอัตราร้อยละ 0.50-1.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิม่ ขึ้นอัตราร้อยละ 1
ลดลงอัตราร้อยละ 1
อัตราการลาออก
เพิม่ ขึ้นอัตราร้อยละ 10
ลดลงอัตราร้อยละ 10

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

(44,961.66)
75,279.34

(60,860.66)
65,354.34

(21,618.66)
23,451.34

(17,144.66)
18,399.34

128,598.34
(92,695.66)

93,581.34
(86,318.66)

76,663.34
(68,491.66)

46,409.34
(41,575.66)

(36,621.66)
71,722.34

(53,184.66)
59,854.34

(16,801.66)
17,827.34

(11,611.66)
12,334.34

27. ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยกชาระหุน้ สามัญ มีการเคลื่อนไหว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน
- หุน้ สามัญต้นปี
หัก หุน้ สามัญลดลง
บวก หุน้ สามัญเพิม่ ขึ้น
- หุน้ สามัญปลายปี
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
- หุน้ สามัญต้นปี
บวก หุน้ สามัญเพิม่ ขึ้น
- หุน้ สามัญปลายปี
ส่ วนเกิน(ตำ่ กว่ำ)มูลค่ำหุ้น
- ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
- ยอดคงเหลือปลายปี

ราคาตาม
มูลค่า
บาท

สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
จานวนหุน้
จานวนเงิน
หุน้
บาท

ราคาตาม
มูลค่า
บาท

สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
จานวนหุน้
จานวนเงิน
หุน้
บาท

1.00
1.00
1.00
1.00

45,304,223,696
(15,701,326,067)
69,952,150,441
99,555,048,070

45,304,223,696.00
(15,701,326,067.00)
69,952,150,441.00
99,555,048,070.00

1.00
1.00
1.00

24,976,397,591
20,327,826,105
45,304,223,696

24,976,397,591.00
20,327,826,105.00
45,304,223,696.00

1.00
1.00
1.00

19,833,540,447
10,016,752,377
29,850,292,824

19,833,540,447.00
10,016,752,377.00
29,850,292,824.00

1.00
1.00

19,833,540,447
19,833,540,447

19,833,540,447.00
19,833,540,447.00

(18,532,518,963.83)
(9,515,811,707.19)
(28,048,330,671.02)

(18,532,518,963.83)
(18,532,518,963.83)
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ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมตั ิ ดังนี้
1) อนุ มตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ รุ่ นที่ 1 (MAXT1) แบบมอบอานาจทัว่ ไปจานวนไม่เกิน 5,700,000,000.00 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วน
โดยไม่คิดมูลค่า
2) อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (MAX-W2)
จานวนไม่เกิน 9,255,652,209 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนโดยไม่คิดมูลค่า
3) อนุมตั ิการออกหุ น้ เพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 10,000,000,000
4) อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิมจานวน 24,976,397,591 บาท เป็ น 45,304,223,696
บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 20,327,826,105
1
5) อนุ มตั ิ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั จานวน 20,327,826,105 หุ ้น โดยมีรายละเอียดการ
จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้
5.1) จัดสรรหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 5,700,000,000 หุ ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบแสดง
สิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ รุ่ นที่ 1 (MAX-T1) ที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตาม
สัดส่ วนการถือหุ น้ โดยไม่คิดมูลค่า
5.2) จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 4,627,826,105 หุน้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (MAX-W2) ที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตาม
สัดส่ วนการถือหุ น้ โดยไม่คิดมูลค่า
5.3) จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 10,000,000,000 หุ น้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด
6) อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 45,304,223,696.00 บาท เป็ น 2,265,211,184.80 บาท
โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ น้ จากหุน้ ละ 1 บาท เป็ นหุ ้นละ 0.05 บาท เพื่อลดส่ วนต่ามูลค่าหุ ้นและ
ลดขาดทุนสะสม
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมตั ิ ดังนี้
1) อนุ มตั ิยกเลิ กการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ รุ่ นที่ 1
(MAX-T1) แบบมอบอานาจทัว่ ไปจานวนไม่เกิน 5,700,000,000.00 หน่วย ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตาม
สัดส่ วนโดยไม่คิดมูลค่า
2) อนุ มตั ิยกเลิ กการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิ ม 45,304,223,696.00 บาท เป็ น 2,265,211,184.80
บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ น้ จากหุ น้ ละ 1 บาท เป็ นหุ ้นละ 0.05 บาท เพื่อลดส่ วนต่ามูลค่าหุ ้นและ
ลดขาดทุนสะสม
3) อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 45,304,223,696 บาท เป็ น 29,602,897,629 บาท โดย
ตัดหุ น้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ จานวน 15,701,326,067 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยการตัดหุ น้ ที่รองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้รุ่นที่
1 (MAX-T1) จานวนไม่เกิน 5,700,000,000.00 หุ น้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 10,000,000,000.00 หุ ้น
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เพื่อรองรับการออกหุ น้ เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด และหุ ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการรองรับการ
ใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของใบสาคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 2 (MAX-W2) จานวน 1,326,067 หุน้
4) อนุ ม ตั ิ ก ารเพิ่ม ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จากเดิ ม 29,602,897,629 บาท เป็ น 99,555,048,070 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 69,952,150,441
1
5) อนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวน 69,952,150,441 หุ ้น
1
โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้
5.1) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 49,583,851,118 หุ ้น
1
เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ น้
5.2) จัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิ น 12,395,962,780 หุ ้ น เพื่ อ รองรั บ การใช้สิ ท ธิ ข อง
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (MAX-W3) ที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
เดิมของบริ ษทั ฯ
5.3) จัดสรรหุ ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั
ครั้งที่ 1 (MAX-W1) จานวน 4,196,856,270
จัดสรรหุ ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
ของใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ ที่ จ ะซื้ อหุ ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ครั้ งที่ 2 (MAX-W2) จ านวน
3,775,480,273
6) อนุ มตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้ งที่ 3 (MAX-W3)
จานวนไม่เกิ น 12,395,962,780 หุ ้น เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ ที่จองซื้ อและได้รับ
จัดสรรหุ ้นเพิ่มทุ นที่ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถื อหุ ้นในอัตราส่ วนหุ ้น
สามัญใหม่ซ่ ึ งจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม 4 หุ น้ เพิ่มทุนต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมตั ิ ดังนี้
- การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิ น 49,583,851,118 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ ผถู้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (Rights Offering) นั้น และเมื่อวันที่
15 - 21 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ เปิ ดให้ผถู้ ือหุ ้นใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ที่ออก
และเสนอขายให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น เดิ ม ของบริ ษ ัท ฯ ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น (Right Offering) จ านวน
49,583,851,118 หุ ้น หุ ้นละ 0.05 บาท ซึ่ งมีผูถ้ ื อหุ ้นมาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวน
10,014,354,297 หุ ้น ในราคา 0.05 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 500,717,714.85 บาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับ
ชาระค่าหุ ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2560 และบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว
ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ โดยเปลี่ยนแปลงทุนชาระจากเดิม 19,833,540,447 บาท
เป็ น 29,847,894,744 บาท เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
เมื่ อ วัน ที่ 2 สิ ง หาคม 2560 ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ ้นสามัญของบริ ษ ัท ครั้ งที่ 2
(MAX-W2) ครบก าหนด มี ผู้ถื อ หุ ้ น มาใช้สิ ท ธิ ใ บส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ ้น สามัญ จ านวน
2,320,833 หน่ วย ราคาการใช้สิทธิ 0.0989 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นจานวนหุ ้นที่ถูกใช้สิทธิ จานวน 2,107,381
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หุ ้น และบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้ากระทรวง
พาณิ ชย์ โดยเปลี่ยนแปลงทุนชาระจากเดิม 29,847,894,744 บาท เป็ น 29,850,002,125 บาท เป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้วเมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2560
เมื่ อ วันที่ 19 ตุ ล าคม 2560 ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ ้ นสามัญของบริ ษ ัท ครั้ งที่ 3
(MAX-W3) ครบกาหนด มีผถู ้ ือหุ น้ มาใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ น้ สามัญจานวน 290,699
หน่วย ราคาการใช้สิทธิ 0.05 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นจานวนหุ ้นที่ถูกใช้สิทธิ จานวน 290,699 หุ ้น และบริ ษทั ฯ
ได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนเปลี่ ยนแปลงทุ นช าระแล้ว ต่ อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ โดย
เปลี่ ย นแปลงทุนช าระจากเดิ ม 29,850,002,125 บาท เป็ น 29,850,292,824 บาท เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้วเมื่ อ
วันที่ 27 ตุลาคม 2560
28. กำรบริ หำรจัดกำรส่ วนทุน
วัตถุ ป ระสงค์ข องบริ ษ ทั ฯ ในการบริ หารจัดการทุ น คื อ การด ารงไว้ซ่ ึ ง ความสามารถในการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและการดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงอัตราหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.20 : 1
และ 0.29 : 1 ตามล าดับ และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 และ 2559 แสดง
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.05 : 1 และ 0.08 : 1 ตามลาดับ
29. (ค่ ำใช้ จ่ำย)รำยได้ ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
(4,381,613.56)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
-

2,316,941.50
(2,064,672.06)

(175,941.01)
(175,941.01)

1,940,557.19
1,940,557.19

439,079.08
439,079.08
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ผลต่ า งระหว่า ง(ค่ า ใช้จ่า ย)รายได้ภ าษี เ งิ นได้ที่ ค านวณจากก าไรทางบัญชี ด้วยอัตราภาษี ที่ ใ ช้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ร้อยละ 20 (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงไว้ดงั นี้

กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้คานวณด้วย
อัตราร้อยละ 20
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกรับรู้
ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบนั ที่ไม่ได้รับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
(27,524,274.58)
77,352,329.58

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
(48,287,474.64)
8,014,135.75

5,504,854.92
4,534,371.32
(4,964,867.40)

(15,470,465.92)
24,638,969.94
1,628,067.49

9,657,494.93
(429,940.34)
(5,369,125.56)

(1,602,827.15)
(72,711.76)
6,800,004.00

(7,139,030.90)
(2,064,672.06)

(8,856,014.32)
1,940,557.19

(4,034,370.04)
(175,941.01)

(4,685,386.01)
439,079.08

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี แยกตามปี ที่สิ้นสุ ดประโยชน์ทางภาษีได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท
ปี ที่สิ้นสุ ดประโยชน์ทางภาษี
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม

52.66
55.76
24.22
38.25
35.70
206.59

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
39.12
52.30
55.44
61.56
44.28
252.70

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ล้านบาท
10.30
28.61
17.64
23.42
20.17
100.14

4.59
10.30
28.61
17.64
23.42
84.56

บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับรู ้ สินทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ขา้ งต้น เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ยังไม่มีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอจนสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีน้ ีได้
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30. กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 บริ ษ ัท ฯ ค านวณก าไร(ขาดทุ น )ต่ อ หุ ้ น
ขั้นพื้นฐานโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ดังนี้
งบการเงินรวม

(35,109,088.91)
(8,654,969.38)

84,341,212.02
228,974.83

(39,808,446.27)
(8,654,969.38)

8,224,240.00
228,974.83

จานวนหุ ้นสามัญต้นปี (หุ ้น)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างปี (หุ ้น)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักปลายปี (หุ ้น)

19,833,540,447
7,244,142,970
27,077,683,417

19,833,540,447
19,833,540,447

19,833,540,447
7,244,142,970
27,077,683,417

19,833,540,447
19,833,540,447

(0.00130)
(0.00032)

0.00425
0.00001

(0.00147)
(0.00032)

0.00041
0.00001

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
- กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
- กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิก

2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กาไร(ขาดทุน)ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ (บาท)
- กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
- กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิก

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ปรับลด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ คานวณกาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรั บลดโดยการ
หารกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ด้วยผลรวมของจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกในระหว่างงวด
กับจานวนถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงสิ ทธิ หุ้นสามัญเที ยบเท่า
ปรับลดให้เป็ นหุ น้ สามัญ ดังนี้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กาไร(ขาดทุน)ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ (บาท)
- กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
- กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิก

งบการเงินรวม

2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

84,341,212.02
228,974.83

-

8,224,240.00
228,974.83

จานวนหุ ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ขั้นพื้นฐาน)
ผลกระทบจากการออกสิ ทธิที่จะเลือกซื้อหุ ้น (หุ ้น)
จานวนหุ ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ปรับลด)

-

19,833,540,447
3,501,519,758
23,335,060,205

-

19,833,540,447
3,501,519,758
23,335,060,205

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลด (บาท)
- กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
- กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิก

-

0.00361
0.00001

-

0.00035
0.00001

127

63

รายงานประจำ�ปี 2560

31. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
ซื้ อสิ นค้าสาเร็ จรู ป วัตถุดิบใช้ไป
และค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
(2,546,507.96)
(63,670.13)

505,325,032.30
28,296,875.56
23,879,689.01
24,749,072.67

85,667,985.11
21,191,190.38
(6,666,658.88)
15,624,210.29

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
-

34,652,142.98
9,650,024.28
23,767,289.01
1,049,597.91

82,391,886.62
12,823,397.64
(35,000,000.00)
1,149,125.32

32. ส่ วนงำนดำเนินงำน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิจ 4 ประเภท คือ บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจเกี่ ยวกับธุ รกิจเหล็ก
ธุ รกิจสนามกอล์ฟ ธุ รกิจพลังงาน และธุ รกิจผลิตและจาหน่ายน้ ามันปาล์ม และดาเนิ นธุ รกิจในการผลิ ต
และจาหน่ ายเครื่ องจักรกลการเกษตร เครื่ องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก รถจักรยานยนต์ กาไร(ขาดทุน) จากการ
ดาเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานเกิ ดขึ้นจากยอดรายได้รวมหักต้นทุนขายของส่ วนงานนั้น อย่างไรก็ตาม
ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครั้ งที่ 3/2553 มี ม ติ ใ ห้ ห ยุ ด ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในส่ ว น
เครื่ องจักรกลการเกษตรรวมถึงรถจักรยานยนต์และรถแทรกเตอร์
สิ น ทรั พ ย์อื่ น แต่ ล ะส่ ว นงาน ได้แ ก่ สิ น ค้า คงเหลื อ ลู ก หนี้ การค้า โดยแยกตามส่ ว นงานการ
ดาเนินงานที่ยกเลิกและการดาเนินงานที่ดาเนินอยู่

รายได้จากการขายและบริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
รายได้อื่น
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
หัก กาไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็ นของ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์ตามส่วนงาน
ลูกหนี้การค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บาท
52,110,506.40
5,119,727.73
1,139,028.53
(855,259.74)
(18,090,687.44)
(112,400.00)
(10,079,847.17)
(22,879,438.09)
1,229,458.14
(21,649,979.95)

20,428,950.48
2,297,391.21
722,921,758.54

296,686,922.95

บาท
35,706,465.01
1,054,322.03
28,849,797.48
(1,340,585.88)
(49,945,297.04)
(14,415,177.44)
(2,680,000.00)
(38,476,940.85)
(16,546.04)
(38,493,486.89)

1,049,597.91

3,163,493.67
1,084,077.86

72,598,863.46

ส่วนงานธุ รกิจเหล็ก

-

186,453,241.20
-

-

23,144,813.09
23,144,813.09
23,144,813.09

บาท

การดาเนินงานที่ดาเนินอยู่
ส่วนงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
ส่วนงานธุ รกิจพลังงาน

64

101,208,031.73

135,211,312.00
96,958,157.01

3,270,524.28

1,932,623.70

-

-

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การดาเนินงานที่ยกเลิก
ส่วนงานธุ รกิจผลิตและ
ส่วนงานการผลิตและจาหน่าย
จาหน่ายน้ ามันปาล์ม
เครื่ องจักรกลการเกษตร
บาท
บาท
490,335,891.88
24,883,768.16
607,094.96
697,142.19
(417,557.04)
(4,446,841.93)
(9,352,111.57)
(3,830,982.30)
16,795,481.85
(8,654,969.38)
(3,277,584.16)
13,517,897.69
(8,654,969.38)

(144,404,218.08)

-

-

(6,546,238.70)
3,836,630.80
5,256,386.70
2,546,778.80
2,546,778.80

บาท

รายการตัดบัญชี

140,672,196.88
186,453,241.20
820,963,993.41
858,483,272.17
2,006,572,703.66
328,022,223.76

14,175,111.65
(43,764,058.29)
24,749,072.67

บาท
578,152,863.29
31,057,817.92
24,746,824.46
23,144,813.09
(2,613,402.66)
(68,646,195.61)
(23,879,689.01)
(11,334,442.77)
(27,524,274.58)
(2,064,672.06)
(29,588,946.64)

รวม
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รายได้จากการขายและบริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
หัก กาไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็ นของ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน
ลูกหนี้การค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การดาเนินงานที่ดาเนิ นอยู่
ส่ วนงานธุรกิจสนามกอล์ฟ
บาท
17,655,390.15
(4,305,547.98)
356,299,334.81
(12,281,756.12)
(3,432,399.68)
336,279,631.03
1,501,478.11
337,781,109.14

14,475,084.97
141,573.18
739,379,607.20

293,386,934.65

ส่วนงานธุรกิจเหล็ก

บาท
84,571,788.52
2,179,901.90
22,523,005.65
(970,609.85)
(58,048,263.85)
41,666,658.88
(773,661.20)
6,577,031.53
439,079.08
7,016,110.61

1,149,125.32

30,047,001.41
3,236,031.70

71,577,246.80

77,551,114.45

186,453,241.20
-

-

2,632,971.19

-

-

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การดาเนินงานที่ยกเลิก
ส่วนงานธุรกิจพลังงาน ส่วนงานการผลิตและจาหน่าย
เครื่ องจักรกลการเกษตร
บาท
บาท
2,014,423.37
241,325.73
(6,741,071.59)
(12,350.90)
(4,065,139.35)
(3,546,758.80)
(12,338,546.37)
228,974.83
(12,338,546.37)
228,974.83
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(127,212,269.37)

-

-

(227,878,698.87)
4,534,850.00
(35,000,000.00)
4,949,087.43
(253,394,761.44)
(253,394,761.44)

บาท

รายการตัดบัญชี

30,188,574.59
186,453,241.20
742,615,638.90
448,645,047.78
1,407,902,502.47
317,935,997.72

5,277,300.08
84,570,186.85
15,624,210.29

บาท
102,227,178.67
(2,125,646.08)
153,199,390.69
(970,609.85)
(72,548,592.46)
6,666,658.88
(3,322,112.80)
(3,546,758.80)
77,352,329.58
1,940,557.19
79,292,886.77

รวม
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33. เครื่องมือทำงกำรเงิน
33.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุ รกรรมตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินเพื่อการ
เก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
33.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินผิดนัดชาระ
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
บาท
บาท

25,826,948.52
539,608,208.12
629,381.54
-

รวม
บาท

2,088,140.15 27,915,088.67
539,608,208.12
629,381.54

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
0.30-0.625
6.00-6.50
1.40

8,113,090.34

-

8,113,090.34

8.00

9,158,947.27
-

685,075.03
9,720,000.00

-

9,844,022.30
9,720,000.00

7.25-18.00
2.00-6.00

108,729,939.20

5,390,102.96
7,801,892.11
-

-

5,390,102.96
7,801,892.11
108,729,939.20

3.00-7.50
0.54-8.73
6.875-10.12

มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
บาท
บาท

46,584,140.79
104,467,905.41
622,599.29

รวม
บาท

1,011,039.16 47,595,179.95
104,467,905.41
622,599.29

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
0.30 – 0.625
6.00
1.40

-

9,720,000.00

-

9,720,000.00

2.00-6.00

-

28,500,000.00

-

28,500,000.00

7.50
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หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีอตั ราดอกเบี้ย มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
คงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
8,094,157.14
8,094,157.14
121,569,355.42
121,569,355.42

มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
บาท
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย

รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
บาท
บาท

14,035,083.00
539,608,208.12
75,059,897.04
-

มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
บาท

300,000.00
67,000,000.00

-

1,415,727.29 15,450,810.29
539,608,208.12
75,059,897.04
-

300,000.00
67,000,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
บาท
บาท

39,971,252.53
104,467,905.41
23,000,000.00
300,000.00
67,000,000.00

รวม
บาท

รวม
บาท

455,747.48 40,427,000.01
104,467,905.41
23,000,000.00
-

300,000.00
67,000,000.00

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
0.54-8.73
6.875

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
0.30-0.625
6.00-6.50
6.50
6.00
4.00

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
0.30 - 0.625
6.00
3.50 - 6.63
6.00
4.00

33.3 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยไม่มีค วามเสี่ ย งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ย นในสกุ ล
เงินตราต่างประเทศ เนื่องจากธุรกรรมทางการค้าของบริ ษทั ทากับธุ รกิจภายในประเทศ
33.4 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อจากการไม่ได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้
การค้า อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการพิจารณาความสามารถในการจ่ายชาระหนี้ ของ
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ลูกหนี้การค้าแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่อและมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับ
ลูกหนี้การค้าแต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชาระหนี้ ซึ่งผูบ้ ริ หารเชื่อว่าเพียงพอแล้ว
33.5 มูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ ืมต่างๆ อัตรา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ จึงเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญกับมูลค่าตามบัญชี
33.6 ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
33.6.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ดว้ ย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

มูลค่าตามบัญชี
บาท
เงินลงทุนชัว่ คราว 150,070,393.60

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
บาท
บาท
บาท
150,070,393.60
-

รวม
บาท
150,070,393.60

33.6.2 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้รับรู้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ซึ่ งได้แก่ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
แก่กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เงินฝากสถาบันการเงิ นที่ติดภาระค้ าประกัน เงินมัดจา
ในการซื้ อหุ ้น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากบุ คคลและกิ จการอื่ น เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น มี มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินกลุ่มนี้มีระยะเวลาครบกาหนดสั้น
34. รำยกำรธุรกิจกับบริษัทและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดย
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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34.1 ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่อ
บริ ษทั เอ็มเอสพี เมทัล จากัด
บริ ษทั เดอะมาเจสติค ครี ก คันทรี คลับ
บริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั ริ ชฟิ ลด์ ออยล์ จากัด
บริ ษทั เอชเอ็นซี กรี น เอ็นเนอร์จี จากัด
บริ ษทั ไซมิสทริ ค จากัด
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ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุ ้นทางตรง
(สิ้ นสุ ดการเป็ นบริ ษทั ย่อยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560)
บริ ษทั วีพีเอ็น แอนด์ ไซมิสทริ ค จากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุ ้นทางอ้อม
(สิ้ นสุ ดการเป็ นบริ ษทั ย่อยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560)
บริ ษทั ไซมิส แอสเสท จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
บริ ษทั หัวหิ นพัฒนา จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สยามรี สอร์ ทแอนด์คนั ทรี คลับ จากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการของบริ ษทั ย่อยร่ วมกัน
บริ ษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ ทีส อินเตอร์ เนชัน่ แนล กิ จการที่ เกี่ ย วข้องกันโดยมี บุค คลที่ เกี่ ย วข้องกับ กรรมการ
(ประเทศไทย) จากัด
ของบริ ษทั ย่อย
คุณกมล ปิ่ นทอง
กรรมการของบริ ษทั
คุณมนู ธารพิพิธชัย
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
คุณนุสรา บุญวัฒน์
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
คุณศุภพิสุทธิ์ พิสุทธิ์ธนนันท์
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
คุณธงชัย สุ วรรณวิหค
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
คุณฉัตรชัย ภู่โคกหวาย
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริ ษทั ย่อย
คุณชัยธวัช เสาวพนธ์
กรรมการของบริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
(สิ้ นสุ ดการเป็ นบริ ษทั ย่อยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560)
คุณอฑตยา นิลทองคา
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
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34.2 รายการค้าระหว่างกัน

รำยกำรธุรกิจกับบริษทั ย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยรับ
ซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าเช่าอาคารสานักงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่าที่ปรึ กษา
ดอกเบี้ยจ่าย

นโยบาย
การกานดราคา

งบการเงินรวม
สาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ร้อยละ 3.50-6.63 ต่อปี
ร้อยละ 4.00 ต่อปี

-

ร้อยละ 9.50 ต่อปี
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญา
ร้อยละ 7.50 ต่อปี
การกานดราคา
ราคาตามสัญญา
ร้อยละ 3.00 ต่อปี

656,090.94
878,640.00
89,034.22
770,000.00
112,626.72

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
-

184,500.00
105,372.00
2,689,005.88
2,680,000.00

120,000.00
527,890.00
337,010.00
2,178,090.16
773,661.20

3,490,699.86
1,074,500.00
778,004.72

878,640.00
-

1,074,500.00
-

1,200,000.00
-

770,000.00
-

1,200,000.00
-

34.3 รายการคงค้างระหว่างกัน
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
สิ นทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็มเอสพี เมทัล จากัด
บริ ษทั ไซมิสทริ ค จากัด
บริ ษทั วีพีเอ็น แอนด์ ไซมิสทริ ค จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั สยามรี สอร์ทแอนด์
คันทรี คลับ จากัด
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

-

-

148,624.02
-

146,731.70
159,323.70
159,323.70

-

4,665.00
4,665.00

148,624.02

465,379.10
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งบการเงินรวม

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไซมิสทริ ค จากัด
ยอดยกมาต้นปี
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
บริ ษทั เดอะมาเจสติค ครี ก
คันทรี คลับ จากัด
ยอดยกมาต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
บริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด
ยอดยกมาต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไซมิสทริ ค จากัด
บริ ษทั เดอะมาเจสติค ครี ก
คันทรี คลับ จากัด
บริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด
รวม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั หัวหินพัฒนา จากัด
รวม
รวมดอกเบี้ยค้างรับ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

-

-

20,000,000.00
(20,000,000.00)
-

35,000,000.00
6,000,000.00
(21,000,000.00)
20,000,000.00

-

-

3,000,000.00
21,462,000.00
24,462,000.00

8,000,000.00
(5,000,000.00)
3,000,000.00

-

-

50,597,897.04
50,597,897.04
75,059,897.04

23,000,000.00

-

-

-

-

19,753,216.92
19,753,216.92
19,753,216.92

23,490,590.63
23,490,590.63
23,490,590.63

-

557,081.97

1,520,430.17
1,520,430.17

30,368.85
587,450.82

1,520,430.17

587,450.82
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72
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์
เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด
เจ้าหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์
เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์
คุณมนู ธารพิพิธชัย
รวม
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์
เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินทดรองรับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
คุณนุสรา บุญวัฒน์
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็มเอสพี เมทัล จากัด
ยอดยกมาต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

886,763.49

903,105.24

-

-

19,684,700.93

19,684,700.93

-

-

6,631,930.52
537,023.69
26,853,655.14

793,805.15
923,929.44
21,402,435.52

-

-

656,090.94
28,396,509.57

22,305,540.76

-

-

-

-

752,044.41

-

-

-

67,000,000.00
67,000,000.00

129,000,000.00
(62,000,000.00)
67,000,000.00
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งบการเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะสั้น (ต่อ)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั สยามรี สอร์ทแอนด์
คันทรี คลับ จากัด
ยอดยกมาต้นปี
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
บริ ษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์
เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด
ยอดยกมาต้นปี
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
คุณอฑตยา นิลทองคา
ยอดยกมาต้นปี
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
โอนออกจากการขายบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือปลายปี
คุณนุสรา บุญวัฒน์
ยอดยกมาต้นปี
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

753,874.00
(753,874.00)
-

-

-

7,500,000.00
400,000.00
(6,900,000.00)
1,000,000.00

2,500,000.00
5,000,000.00
7,500,000.00

-

-

21,000,000.00
20,000,000.00
(41,000,000.00)
-

21,000,000.00
21,000,000.00

-

-

-

-

35,000,000.00
10,000,000.00
(42,609,897.04)
2,390,102.96

-
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74
งบการเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะสั้น (ต่อ)
คุณศุภพิสุทธิ์ พิสุทธิ์ธนนันท์
ยอดยกมาต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
รวมเงินกูย้ ืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็มเอสพี เมทัล จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์
เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
คุณนุสรา บุญวัฒน์
คุณศุภพิสุทธิ์ พิสุทธิ์ธนนันท์
รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

2,000,000.00
2,000,000.00
5,390,102.96

28,500,000.00

-

-

867,038.94

778,004.72

111,969.19
657.53
979,665.66

778,004.72

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

67,000,000.00

67,000,000.00

675,506.85

622,404.37

675,506.85

622,404.37

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั
ย่อย เป็ นการให้กยู้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน ชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.50-6.63
ต่อปี และร้อยละ 6.50 ต่อปี เท่ากันทั้งสองปี
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เป็ นการกูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน ชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี เท่ากัน
ทั้งสองปี
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็ นการ
กูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน ชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี
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34.4 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
- โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
12,644,206.36
10,212,334.00
177,750.00
433,332.00
13,255,288.36

390,622.00
350,518.00
10,953,474.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
9,824,206.36
12,829,900.65
177,750.00
378,692.00
10,380,648.36

390,622.00
350,518.00
13,571,040.65

ค่ า ตอบแทนผู ้บ ริ หารนี้ เป็ นผลประโยชน์ ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ผู ้บ ริ หารและกรรมการของบริ ษัท ฯ
ประกอบด้ว ยค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ นตัว เงิ น ได้แ ก่ เงิ น เดื อ น ผลประโยชน์ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และค่ า ตอบแทน
กรรมการ รวมไปถึ งผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ หมายถึงบุคคลที่กาหนด
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
35. รำยกำรทีไ่ ม่ กระทบกระแสเงินสด
ประกอบด้วย

ซื้อสิ นทรัพย์ถาวรเป็ นเงินเชื่ อ

งบการเงินรวม
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
656,090.94
-

36. ภำระผูกพัน
นอกจากหนี้ สินที่ปรากฏในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ กลุ่มบริ ษทั ยังมีภาระผูกพัน
ดังนี้
36.1 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันจากการทาสัญญาเช่ าอาคาร โดยจาแนกการจ่ายชาระค่าเช่ าตามสัญญาได้
ดังนี้
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ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

76

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ล้านบาท
0.51
0.98
0.30
0.24
0.81
1.22

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ล้านบาท
0.22
0.98
0.24
0.22
1.22

36.2 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการทาสัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินที่จะต้องจ่ายชาระเป็ นจานวนเงิน 3.40
ล้านบาท
37. คดีควำมฟ้ องร้ อง
คดีที่ถูกฟ้ องร้อง
1) บริ ษทั ฯ มีคดี ถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากอดีตกรรมการของบริ ษทั ฯ ฐานความผิดตัวการตัวแทนเงินทดรองจ่ายในการจัดตั้งบริ ษทั เอแมค พลัส จากัด ที่ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มี
มติยกเลิกการดาเนินธุ รกิจแล้วเป็ นจานวนเงิน 1.09 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย 7.5 ต่อปี
นับแต่วนั ที่ ได้จ่ายเงิ นทดรองจนกว่าจะชาระคืนเงินเสร็ จสิ้ น ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้ องเมื่ อวันที่ 1
มีนาคม 2555 ซึ่ งโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ซึ่ งศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับคาพิพากษา
ของศาลชั้นต้นเมื่ อวันที่ 21 มกราคม 2556 โดยให้บริ ษ ทั ฯ ชาระเงิ นจานวน 1.00 ล้านบาท พร้ อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2550 จนกว่าจะชาระเสร็ จแก่โจทก์ดอกเบี้ย
คิดถึงวันฟ้ องต้องไม่เกิน 90,178.41 บาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ยื่นฎีกาต่อศาลแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556
และศาลฎี กาได้มีคาพิพากษายืนตามคาพิพากษาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกประมาณการหนี้ สินจากคดีความดังกล่าวไว้ในบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1.09 ล้านบาท
และเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 บริ ษทั ฯ ได้นาส่ งเงิ นตามคาอายัดให้กบั สานักงานบังคับคดี จงั หวัด
ระยองด้วยจานวนดังกล่าวแล้ว
2) บริ ษทั ย่อยมีคดี ถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหายฐานผิดสัญญาซื้ อขายน้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบเป็ นจานวนเงิ น
8.17 ล้านบาท สื บเนื่ องจากบริ ษทั ย่อยทาสัญญาซื้ อขายน้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบกับบริ ษทั แห่งหนึ่ งและรับ
เงินล่วงหน้าไว้จานวน 2.17 ล้านบาท และบริ ษทั ย่อยยังส่ งสิ นค้าไม่ครบ เนื่ องจากบริ ษทั แห่ งหนึ่งชาระเงิน
ไม่ครบถ้วนตามสัญญา ซึ่ งคดีน้ ี ได้มีการตกลงชาระหนี้กนั ได้ จึงได้ทาสัญญาประนี ประนอมยอมความ
และศาลได้มีคาพิพากษาตามยอม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยบริ ษทั ย่อยตกลงจ่ายชาระภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2561 รวมจานวน 2.70 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายชาระเป็ น 6 งวด โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย
ดังนี้
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งวดที่ 1 - 3
จ่ายชาระเดือนละ 200,000 บาท
งวดที่ 4 - 5
จ่ายชาระเดือนละ 400,000 บาท
งวดที่ 6
จ่ายชาระ 1,300,000 บาท
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกมูลหนี้เดิมจานวน 2.17 ล้านบาท เป็ นเจ้าหนี้อื่นในหนี้สินหมุนเวียน
จึงมีผลต่างจากจานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาประนี ประนอมยอมความจานวน 0.53 ล้านบาท ซึ่ ง
บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกเป็ นประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้ องร้อง
3) บริ ษทั ย่อยมีคดีถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหายฐานผิดสัญญาเช่า ค้ าประกันรถยนต์จากบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งได้
เรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจานวนเงิน 0.75 ล้านบาท โดยศาลนัดสื บพยานโจทก์และจาเลยในวันที่ 16 พฤศจิกายน
2560 และศาลได้พิพากษาให้บริ ษทั ย่อยชาระหนี้ แก่โจทก์เป็ นจานวนเงิน 0.45 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จนกว่าจะชาระหนี้ แล้วเสร็ จ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั
ย่อยได้มีการบันทึกประมาณการหนี้ สินดังกล่าวแล้วทั้งจานวน และปั จจุบนั อยู่ระหว่างการจ่ายชาระหนี้
ให้แก่โจทก์
4) บริ ษทั ย่อยมีคดีถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายฐานผิดสัญญาโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในลูกหนี้การค้าให้แก่โจทก์ ซึ่ ง
ได้เรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจานวนเงิ น 7.86 ล้านบาท และศาลได้เลื่อนการไกล่เกลี่ ยจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2561 เป็ นวันที่ 23 มีนาคม 2561
คดีที่ฟ้องร้อง
1) บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการฟ้ องร้องอดีตกรรมการของบริ ษทั ฯ จากการกระทาความผิดทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับ
ความเสี ยหายเป็ นอย่างมากหลายรายการ โดยขอให้ชาระหนี้ แก่บริ ษทั ฯ เป็ นเงินต้นจานวน 74.66 ล้าน
บาท พร้ อมดอกเบี้ ย ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่ อปี นับ แต่วนั ฟ้ องร้ องจนกว่า จะช าระเสร็ จสิ้ น โดยศาล
พิพากษาให้จาเลยจาคุก 5 ปี บริ ษทั ฯ ได้ยื่นฎี กาต่อศาลแล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ปั จจุบนั คดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาทาคาพิพากษาของศาลฎีกา
2) บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการฟ้ องร้ องอดีตกรรมการของบริ ษทั ฯ กับพวกรวม 4 คน จากการกระทาความผิด
ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับ ความเสี ย หายเป็ นอย่างมากหลายรายการ โดยขอให้ช าระหนี้ แก่บ ริ ษ ทั ฯ เป็ น
เงินต้นจานวน 29.66 ล้านบาท โดยศาลได้ทาการสื บพยานโจทก์ในวันที่ 15-17 กรกฏาคม 2557 และ
สื บพยานจาเลยในวันที่ 22-25 กรกฏาคม 2557 ซึ่ งบริ ษทั ฯ และจาเลยได้นาพยานเข้าสื บจนเสร็ จสิ้ น
แล้วตามวันนัด แต่เนื่ องจากเป็ นคดี แพ่งเกี่ ยวเนื่ องอาญา ศาลจึงให้รอการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อฟั งผล
คดีอาญา และศาลได้มีการนัดฟังผลคดีความในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 และในวันนัดดังกล่าวศาล
ให้รอการอ่านคาพิพากษาโดยไม่มีนดั อีกจนกว่าจะทราบผลคดีอาญาจนถึงที่สุดก่อน
3) บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการฟ้ องร้ องบริ ษทั แห่งหนึ่ ง ฐานความผิดสัญญาจ้างทาของ โดยขอให้ชาระหนี้แก่
บริ ษทั ฯ เป็ นเงินต้นจานวน 1.63 ล้านบาท และศาลนัดพิจารณาคดีความในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 แต่
จาเลยขอเลื่อน ศาลอนุญาตให้เลื่อนไปดาเนินคดีหรื อสื บพยานโจทก์ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และ
คดีสืบพยานเสร็ จสิ้ น ฟังคาพิพากษาไปเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดยศาลพิพากษายกฟ้ อง
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4) บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการฟ้ องร้ องบริ ษทั แห่ ง หนึ่ ง ฐานความผิดสัญญาซื้ อขาย ให้ช าระหนี้ และเรี ย ก
ค่าเสี ยหาย โดยขอให้ชาระหนี้ แก่บริ ษทั ฯ เป็ นเงินต้นจานวน 11.44 ล้านบาท โดยศาลนัดไกล่เกลี่ยใน
วันที่ 22 มกราคม 2561 แต่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้เนื่องจากจาเลยไม่มาศาล จึงส่ งสานวนคืนศาลเพื่อ
สื บพยานโจทก์ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่ งจาเลยมีความประสงค์ที่จะเจรจาเพื่อชาระหนี้ ให้กบั
บริ ษทั ฯ และขอเลื่อนคดีไปอีกนัดหนึ่งเพื่อสื บพยานโจทก์ในวันที่ 13 มีนาคม 2561
38. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชี บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปี ปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกาไรสาหรับ
งวดหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตามที่ได้รายงานไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามที่รายงานไว้เดิม
บาท

งบการเงินรวม
จัดประเภทใหม่
บาท

ตามที่รายงานใหม่
บาท

37,894,816.50
303,600.00

(224,705.77)
224,420.62
285.15

37,670,110.73
224,420.62
303,885.15

50,319,117.73

22,930,784.79

73,249,902.52

23,490,590.63
219,660.00
41,912,711.93

(23,490,590.63)
546,941.16
12,864.68
2,985,374.23

546,941.16
232,524.68
44,898,086.16

2,963,860.00

(2,963,860.00)

32,077,134.99
108,487,904.55
13,275,448.61

(3,577,134.99)
591,760.76
2,963,860.00

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงิ นให้กูย้ ื มระยะสั้นและดอกเบี้ ย ค้า งรั บแก่
กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของรายได้ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า
ที่จะรับรู ้รายได้ภายในหนึ่งปี
เงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ น และดอกเบี้ ย ค้า งจ่ า ยจาก
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รายได้ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า

28,500,000.00
109,079,665.31
16,239,308.61
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ตามที่รายงานไว้เดิม
บาท

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
31,828,754.70
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
303,600.00
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
49,271,354.46
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
219,660.00

รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จัดประเภทใหม่
บาท

ตามที่รายงานใหม่
บาท

(212,150.84)
211,865.69
285.15

31,616,603.86
211,865.69
303,885.15

(133,798.05)
133,488.30
309.75

49,137,556.41
133,488.30
219,969.75

39. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
_____________________________________
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