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สารจากประธานกรรมการ
การมุ่งสร้างความมั ่นคงโดยการสร้างรากฐานทางธุรกิจ เพื่อก่อประโยชน์ และสร้างรายได้ระยะยาวให้กบั บริษทั
เป็ นวิสยั ทัศน์ซ่งึ บริษทั ได้พยายามขยายช่องทางในการดาเนินธุรกิจที่เป็ นจุดเด่นของแหล่งทรัพยากรและการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก ช่วงปี 2563 ทีผ่ ่านมา เป็ นปี แห่งความ
ท้าทายต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างยิง่ ท่ามกลางเศรษฐกิจทีผ่ นั ผวนและผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชือ้ โคโรน่ าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทีเ่ กิดขึน้ ทัวโลกนั
่
บตัง้ เเต่เดือนมกราคม ปี 2563
ทาให้รฐั บาลทัง้ ในประเทศและต่างประเทศออกใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมไม่ให้โรค COVID-19 แพร่กระจายเเละลด
จานวนผูต้ ดิ เชื้อรายใหม่ ซึ่งส่งผลให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจชลอตัวและหยุดชะงัก บ้างในบางธุรกิจ รวมทัง้ ส่งผลกระทบต่อ
บริษทั เช่นเดียวกัน เนื่องจากประชาชนไม่สามารถดาเนินชีวติ ได้ตามปกติ ซึ่งถือว่าเป็ นวิกฤตการณ์ และความท้าทายครัง้
ใหญ่หลวงทีธ่ ุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องเผชิญในช่วงทีผ่ ่านมา
เนื่องจาก โครงการทีบ่ ริษทั ฯ ได้เข้าลงทุนในสัดส่วนทีเ่ กินกว่า 50% ซึง่ เรียกได้ว่าเป็ นรายได้หลักของบริษทั นัน้
ได้แก่ 1) บริษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด (HNC) มีสดั ส่วนการลงทุน 60% ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับการผลิตและจาหน่าย
น้ามันปาล์ม น้ามันในเมล็ดปาล์ม อาหารสัตว์ ปุ๋ ยอินทรีย์ และพลังงานทดแทน ซึง่ อาจจะได้รบั ผลกระทบตามความ
ต้องการของตลาดทีป่ ริมาณการผลิตทีส่ งู แต่ปริมาณความต้องการของตลาดทีค่ งทีห่ รือลดลง โดย HNC มีบริษทั ลูก คือ
(1.1.) บริษทั เอชเอ็นซี กรีน เอ็นเนอร์จี จากัด (HNC GE) มีสดั ส่วนการลงทุน 100% (1.2) บริษทั ริชฟิ ลด์ ออยส์ จากัด
(RFO) มีสดั ส่วนการลงทุน 100% 2) บริษทั เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จากัด (MJC) มีสดั ส่วนการลงทุน 80%
ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับสนามกอล์ฟ ซึง่ COVID-19 สร้างผลกระทบเป็ นวงกว้างต่อธุรกิจการท่องเทีย่ วและสนามกอล์ฟ ซึง่
บริษทั มุง่ เน้นการตลาดทีช่ าวต่างชาติเข้ามาเทีย่ วเมืองไทยเเละการท่องเทีย่ วภายในประเทศ 3) บริษทั เดอะ มาสเตอร์
เรียลเอสเตท จากัด (MASTER) ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับการซื้อหรือการขายอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นของตนเองทีไ่ ม่ใช่เพื่อ
เป็ นทีพ่ กั อาศัย มีสดั ส่วนการลงทุน 100% 4) บริษทั อริยา เอสเตท จากัด (ARIYA) ซึง่ เป็ นธุรกิจโรงแรมทีบ่ ริษทั กาลังอยู่
ระหว่างการพัฒนาธุรกิจร่วมกับผูป้ ระกอบธุรกิจโรงแรมทีม่ กี ารบริหารภายใต้ช่อื ทางการค้าทีไ่ ด้รบั การยอมรับ (ChainedBrand Hotel) มีสดั ส่วนการลงทุน100% ซึง่ เข้าลงทุนในไตรมาส 4/2563 ซึง่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม
ดังกล่าว คงต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจในรูปแบบของผลตอบแทนระยะยาว
สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผมขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คู่คา้ ธุรกิจ สถาบันการเงิน และ
มีอุปการคุณทุกท่านทีใ่ ห้ความไว้วางใจและสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษทั ด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณผูบ้ ริหารและ
พนักงานทุกท่านทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถร่วมมือร่วมใจเพื่อผลักดันองค์กรให้ประสบความสาเร็จ ขอให้ทุก
ท่านเชื่อมั ่นว่า คณะกรรมการบริษทั จะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ คานึงถึงประโยชน์ของผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั ่นคงและยั ่งยืนต่อไป

(นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน คณะกรรมการบริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นภาพรวม ครอบคลุมตามขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็ นไปตามกฎบัตรและสอดคล้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ .ศ . 2551 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2551
โดยในปี 2563คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. นายพิพทั ธ์
ชนะสงคราม
2. นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่ บุญ
3. นายศิรตั น์
รัตนไพฑูรย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 6 ครัง้ โดยมีผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และ
ผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมทีเ่ กี่ยวข้องด้วย ผลการปฏิบตั งิ านและการดาเนินการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีส่ าคัญสรุปได้ดงั นี้
1. การสอบทานงบการเงิ น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปี 2563 ร่วมกับผูบ้ ริหาร
และผู้สอบบัญชี เพื่อให้ม ั ่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จดั ทาขึ้นอย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ สังเกต
ติดตาม และรับทราบแนวทางแก้ไขปั ญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั
2. การกากับดูแลและการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ตดิ ตาม และกากับให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ความ
เป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ ยงของบริษัท เพื่อให้ระบบการปฏิบตั ิงานดาเนินไปใน
แนวทางทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร แผนงาน การติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั ติ ามแผนงาน รวมถึง ติดตามให้มกี ารแก้ไขและรายงานผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยมี บริษัท เจพี
ทิพ ออดิท จากัด ปฏิบตั ิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ การ
ปฏิบตั งิ านทีด่ ถี อื ปฏิบตั ติ ามกฎบัตรการตรวจสอบภายใน สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั เิ ป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. การปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และ
ผูส้ อบบัญชี เพื่อสอบทานการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทางการทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็ นไปอย่าง
ถูกต้องและการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละมีจริยธรรมธุรกิจอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจ ารณารายการที่เ กี่ย วโยงกัน รวมทัง้ รายการที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั เห็นว่าการทารายการดังกล่าวเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล มีเงือ่ นไขต่าง ๆ ตามปกติของธุรกิจ ซึง่
ได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ
รายงานประจาปี 2563
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5. การพิ จารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพ
มาตรฐานการทางานของทีมงาน ความเชีย่ วชาญ และความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน เมื่อได้พจิ ารณาเปรียบเทียบ
ปริมาณงานกับอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ จาก บริษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี
จากัด โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาววรรญา พุทธเสถียร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ
2. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือ
3. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 12258 หรือ
4. นางสาววราภรณ์ พันธ์ภกั ดีนุพงษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 12261 หรือ
5. นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 13765
เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2564 ของบริษทั ฯ ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีดงั กล่าว
ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้บริษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของสานักงานทา
หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ เนื่องจากมีผลการ
ดาเนินงานการตรวจสอบอยู่ในระดับทีน่ ่ าพอใจมาโดยตลอด และผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีคุณสมบัตถิ ูกต้องตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีอตั ราค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยจานวนรวม 2,800,000 บาท
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ ะชาระตามจานวนทีจ่ ่ายจริง โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนนาเสนอเพื่อขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ต่อไป
6. การตรวจสอบและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบตั งิ านของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบ และคุณสมบัติ รวมถึงการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ รวมถึงได้ทบทวนกฎบัตรเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้แน่ ใจว่ากฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบยัง มีค วามทัน สมัย และเหมาะสมกับ สภาพแวดล้ อ มขององค์ก ร และเห็น ว่ า ในปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นไปตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รบถ้วนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และมี
ความเห็นว่าในปี 2563 ทีผ่ ่านมาบริษทั มีการจัดทารายงานทางการเงินและเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ รวมทัง้ ข้อมูลในกรณีท่ี
เกิดรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเป็ นไป
ตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทัวไป
่ และเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับบริษทั และมีการบริหารความเสีย่ งในระดับทีย่ อมรับได้ มีการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจตลอดจน
มีระบบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

(นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจาปี 2563
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
วิ สยั ทัศน์
เป็ นผูน้ ำทำงด้ำนกำรลงทุน พัฒนำอย่ำงไม่หยุดยัง้ สร้ำงกำรเติบโตให้แก่ธุรกิจอย่ำงยั ่งยื่น

พันธกิ จ
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ป อเรชัน่ จำกัด (มหำชน) จะดำเนิ น กำรบริห ำรธุรกิจของบริษัท ด้วยกำรยึดมั ่นตำมหลัก
ธรรมำภิบำล และควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม

เป้ าหมายของบริ ษทั
บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ได้กำหนดกลยุทธ์ในกำรดำเนินกำรดังนี้
1.

บริษทั มีควำมมุ่งมั ่นทีจ่ ะเพิม่ บริกำรและผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องให้มคี วำมหลำกหลำยเพื่อสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำให้มำกทีส่ ุด

2.

บริษทั มีควำมมุ่งมั ่นทีจ่ ะดำเนินกำรจัดหำธุรกิจอื่นๆ เพื่อสร้ำงรำยได้และประโยชน์สงู สุดให้กบั บริษทั และผูม้ สี ่วน
ได้เสียของบริษทั

ความเป็ นมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ป อเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) เดิม ชื่อ บริษัท อะโกร อิน ดัสเตรีย ล แมชชีน เนอรี่ จำกัด
(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 ของบริษั ท เริ่ม ท ำกำรซื้อ ขำยในตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทยเป็ น วัน แรกเมื่อ วัน ที่ 9
กุ ม ภำพัน ธ์ 2539 เดิม บริษั ท ด ำเนิ น ธุ ร กิจ ผลิต และจ ำหน่ ำ ยเครื่อ งยนต์ดีเซลขนำดเล็ก ชิ้น ส่ ว นหลัก ที่ ใช้ประกอบ
เครื่องยนต์ รวมทัง้ อะไหล่ทใ่ี ช้ในอุตสำหกรรมเครื่องจักรกลกำรเกษตร รวมถึงจำหน่ ำยรถแทรกเตอร์ท่ใี ช้ในกำรเกษตร
และในปี 2553 ได้บริษทั หยุดดำเนินธุรกิจในส่วนเครื่องจักรกลกำรเกษตร และยกเลิกกำรดำเนินกำรในบริษทั เอแมค
พลัส จำกัด ทีเ่ ดิมจะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษทั ย่อยเพื่อรองรับธุรกรรมกำรค้ำเครื่องจักรกลกำรเกษตร และทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ ือ
หุ้น ประจำปี 2553 ได้อนุ มตั ิให้เปลี่ยนชื่อและตรำประทับ ของบริษั ท เป็ น บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ป อเรชัน่ จำกัด
(มหำชน) โดยมีช่อื ภำษำอังกฤษว่ำ MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED และเปลี่ยนชื่อ
ย่อที่ใช้ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทจำก AMAC เป็ น MAX รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อ
รองรับกำรดำเนินธุรกิจเหล็กของบริษทั และแก้ไขสัดส่วนกำรถือครองหุน้ ของคนต่ำงด้ำวจำก ไม่เกิน 30% เป็ นไม่เกิน
49%
เหตุการณ์สาคัญในปี 2563
กุมภำพันธ์
เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 นำงสำวอ้อยทิพย์ ชลธิชำนันทน์ ได้ลำออกจำกตำแหน่ ง “กรรมกำร
อิสระและกรรมกำรตรวจสอบ”
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มีนำคม

เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2563 พลตรีบุญชัย เกษตรตระกำร ได้ลำออกจำกตำแหน่ง “กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ”
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวัน ที่ 12 มีน ำคม 2563 มีม ติอ นุ ม ัติแ ต่ งตัง้ นำยศิรตั น์
รัตนไพฑู รย์ เข้ำดำรงตำแหน่ ง “กรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิ สระ และกรรมกำรตรวจสอบ” แทน
พลตรีบุ ญ ชัย เกษตรตระกำร และอนุ มตั ิแต่ งตัง้ นำยพิพ ัท ธ์ ชนะสงครำม จำกเดิม ดำรงตำแหน่ ง
“กรรมกำรบริษทั ” ให้ดำรงตำแหน่ง “ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ”

เมษำยน

เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2563 นำยโชติวชิ ญ์ งำมสุวรรณ์ ได้ลำออกจำกตำแหน่ง “กรรมกำร”
ทีป่ ระชุมคณะกรรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2563 มีมติแต่งตัง้ นำยสุจติ ร
จันทร์สว่ำง เป็ น “กรรมกำรใหม่” แทนนำยโชติวชิ ญ์ งำมสุวรรณ์
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่ อ วัน ที่ 7 พฤษภำคม 2563 มีม ติ แ ต่ ง ตั ง้
นำยพิพทั ธ์ ชนะสงครำม เป็ น “ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ”

พฤษภำคม

ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2563 มีมติอนุมตั แิ ละเห็นชอบ
ให้เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำอนุมตั ใิ ห้บริษทั เข้ำลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั เดอะ มำสเตอร์
เรียลเอสเตท จำกัด และบริษทั อริยำ เอสเตท จำกัด ซึง่ ประกอบธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ โดยมีกำร
ลงทุนในทีด่ นิ และโรงแรมในจังหวัดระยอง ซึง่ จำนวนหุน้ ของบริษทั เดอะ มำสเตอร์ เรียลเอสเตท
จำกัด จำนวน 390,000 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มูลค่ำทีต่ รำ
ไว้หนุ้ ละ 100 บำท ในรำคำหุน้ ละ 2,149 บำท เป็ นจำนวนเงินรวมทัง้ สิน้ 838.11 ล้ำนบำท และ
จำนวนหุน้ ของ บริษทั อริยำ เอสเตท จำกัด จำนวน 10,000 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 100 บำท ในรำคำหุน้ ละ 20,000 บำท เป็ นจำนวนเงิน
รวมทัง้ สิน้ 200 ล้ำนบำท

มิถุนำยน

เมื่อวันที่ 23 มิถุ นำยน 2563 บริษัท ได้ดำเนิ นกำรลดทุน และเพิ่ม ทุน จดทะเบียนตำมมติท่ปี ระชุ ม
สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ ำปี 2563 จำกทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 99,555,048,070 บำท ลดลงเป็ น
29,850,292,824 บำท โดยตัดหุน้ ทีไ่ ม่ได้จำหน่ำย จำนวน 69,704,755,246 หุน้ มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 1
บำท โดยยกเลิกหุ้นที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัด ส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถื ออยู่
(Rights Offering) ตำมที่ได้รบั อนุ มตั ิจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริษัทฯ เมื่อ
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 จำนวน 69,704,755,246 หุน้ และบริษทั ได้ดำเนินกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียน
จำกเดิมจำนวน 29,850,292,824 บำท เป็ น 85,819,591,869 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน
ใหม่จำนวน 55,969,299,045 หุน้ มูลค่ำหุ้นทีต่ รำไว้หุน้ ละ 1 บำท กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว
กำรเพิม่ ทุนดังกล่ำว เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน โดยเสนอขำยในอัต รำส่วน 8 หุ้น
เดิมต่อ 15 หุน้ ใหม่ ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 0.01 บำท ทัง้ นี้ มูลค่ำที่เสนอขำยหุน้ ข้ำงต้น มีมูลค่ำที่
ต่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ เนื่องจำก บริษัทฯ มีผลขำดทุน สะสมปรำกฏตำมงบกำรเงินของบริษัทฯ
ไตรมำสที่ 1/2563 สิน้ สุด
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สิงหำคม

ที่ป ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 7/2563 เมื่อวัน ที่ 11 สิงหำคม 2563 มีมติแต่ งตัง้ นำงสำว
เยำวโรจน์ กลิน่ บุญ เข้ำดำรงตำแหน่ง “กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ”
เมื่อ วัน ที่ 28 สิง หำคม 2563 บริษั ท ด ำเนิ น กำรจดทะเบีย นเปลี่ย นแปลงทุ น ช ำระแล้ ว จำกเดิม
29,850,292,824 บำท เป็ น 85,669,331,289 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ต่อกรมพัฒ นำ
ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรใช้สทิ ธิจองซื้อหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสั ดส่วนกำรถือหุ้น (Right
Offering)

กันยำยน

เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2563 มีกำรเปลีย่ นแปลงโครงสร้ำงผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ภำยหลังกำรเพิม่ ทุนตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ของบริษทั ฯ มีดงั นี้
จานวนหุ้น ณ วันปิ ดสมุด

กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้น

ทะเบียนล่าสุด เมือ่ วันที่ 29
มิถนุ ายน 2563
จานวน (หุ้น)

1.
2.
3.
4.

นำยสมชำย อโณทัยยืนยง
นำยจำนงค์ พุทธิมำ
Mr.Joseph Lee Boon Leng
กลุ่ม พิ พฒ
ั น์วิไลกุล

1,600,000,000
1,434,373,200
1,413,788,250

นำงอรพิน พิพฒ
ั น์วไิ ลกุล
นำยพิสษิ ฎ์ พิพฒ
ั น์วไิ ลกุล
รวม
5. UOB KAY HIAN PRIVATE
LIMITED
6. นำยปกรณ์ ธีรธำรง
7. นำยสมยศ วงษ์ทองสำลี
8. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี ำร์ จำกัด
9. Miss Chin Judiana S P
10. กลุม่ อาชวกุลเทพ

1,273,202,300
100,000,000
1,373,202,300

นำยเอีย่ ม อำชวกุลเทพ
นำยนพรัตน์ อำชวกุลเทพ
นำยนพพร อำชวกุลเทพ
รวม
อื่น ๆ
รวม

รายงานประจาปี 2563

839,877,323
733,781,400
684,000,000
644,017,465
642,656,900
335,363,306
3,660,000
3,500,000
341,523,306
20,143,072,680
29,850,292,824

จานวนหุ้น ณ
กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

จานวน (หุ้น)

5.36 1. กลุ่ม เศษธะพานิ ช
4.81
นำงพรรณทิพำ เศษธะพำนิช
4.74
นำยสุเมธ เศษธะพำนิช
นำงสำวศุภลักษณ์ เศษธะพำนิช
รวม
4.27
0.33 2. นำยคุณำนนท์ ทวีพริ ยิ ะ
4.60 3. นำยสุภวัฒก์ ขยันยิง่
4. นำยปิ ยะวัฒน์ มังกรพำณิชย์
2.81 5. นำยตุลำ เทพประสิทธิพงศ์
2.46 6. นำยสมชำย อโณทัยยืนยง
2.29 7. นำยจำนงค์ พุทธิมำ
2.16 8. Mr. Joseph Lee Boon Leng
2.15 9. กลุม่ พิ พฒ
ั น์วิไลกุล
นำงอรพิน พิพฒ
ั น์วไิ ลกุล
1.12
นำยพิสษิ ฎ์ พิพฒ
ั น์วไิ ลกุล
0.01
รวม
0.01 10.UOB KAY HIAN PRIVATE
1.14
LIMITED
67.48 อื่น ๆ
100.00

วันที่ 28 สิ งหาคม 2563

รวม

ร้อยละ

13,000,500,000
7,600,500,000
4,500,000
20,605,500,000
11,300,400,000
10,521,350,000
7,703,200,000
3,984,600,000
1,600,000,000
1,434,373,200
1,413,788,250

15.18
8.87
0.01
24.06
13.19
12.28
8.99
4.65
1.87
1.67
1.65

1,273,202,300
100,000,000
1,373,202,300

1.49
0.11
1.60

839,877,323
24,893,040,216
85,669,331,289

0.98
29.06
100.00
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พฤศจิกำยน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2563 บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ นำยชำตรี ชื่นสุขสินทรัพ ย์ ดำรงตำแหน่ ง
“ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยปฏิบตั กิ ำร”
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 นำยธนุ สุขบำเพิง ได้ลำออกจำกตำแหน่ ง “กรรมกำรบริษัทและ
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม”
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ ดร.
ฉัตรชัย ธนำฤดี เข้ำ ดำรงตำแหน่ ง “กรรมกำรบริษัท ” แทน นำยธนุ สุขบ ำเพิง และเปลี่ยนแปลง
อ ำนำจกรรมกำรจำกเดิม “นำยกุ ศ ล สัง ขนั น ท์ หรือ นำยธนุ สุ ข บ ำเพิง หรือ นำยชำตรี ชื่น สุ ข
สิน ทรัพ ย์ กรรมกำรสองในสำมคนลงลำยมือ ชื่อ ร่วมกั น และประทับ ตรำสำคัญ ของบริษัท ” เป็ น
“นำยกุศล สังขนันท์ หรือ นำยชำตรี ชื่นสุขสินทรัพย์ หรือ นำยสุจติ ร จันทร์สว่ำง กรรมกำรสองใน
สำมคนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษทั ”

ธันวำคม

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2563 ได้มีมติรบั ทรำบกำร
ลำออกของนำยกุศล สังขนันท์ จำกตำแหน่ง “ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร” และแต่งตัง้ นำยชำตรี ชื่นสุข
สินทรัพย์ เป็ น “รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร” อย่ำงไรก็ตำม นำยกุศล สังขนันท์ ยังคงดำรง
ตำแหน่ง “กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และรองประธำนกรรมกำรบริษทั ” ต่อไป

เหตุการณ์สาคัญในปี 2564
กุมภำพันธ์

ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ได้มมี ติอนุ มตั ิขำยเงิน
ลงทุ นในบริษัท อีเทอร์นิต้ี พำวเวอร์ จำกัด (มหำชน) และอนุ มตั ิกำรลงนำมในสัญ ญำซื้อขำยหุ้ น
ทัง้ หมด จำนวน 153,550,000 หุน้ รำคำขำยหุน้ ละ 3.69 บำทต่อหุน้ คิดเป็ น 566,599,500 บำท หลัง
หักเงินมัดจำ จำนวน 150,000,000 บำท คงเหลือสุทธิท่ตี ้องชำระคืนบริษัท จำนวน 416,599,500
บำท

มีนำคม

ที่ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อ วัน ที่ 25 กุ ม ภำพัน ธ์ 2564 ได้มีม ติอ นุ ม ัติก ำร
เปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่สำนักงำนใหญ่ของบริษทั
เดิ ม เลขที่ 1077/4-6 อำคำรไซมิสรำชครู ชัน้ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท
กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-357-1377-80
ใหม่ เลขที่ 90 อำคำรซีดบั เบิล้ ยู ทำวเวอร์ ห้องเลขที่ บี 2202 ชัน้ ที่ 22 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วย
ขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-168-3018-9
ทัง้ นี้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2564 เป็ นต้นไป
เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมำย SP กับหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ด้วยเหตุไม่สำมำรถส่งงบกำรเงินสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด

เมษำยน

เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2564 บริษัท ได้ช้แี จงควำมคืบหน้ำที่ไม่สำมำรถจัดทำงบกำรเงินรวมสำหรับ
รอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ได้ เนื่องจำก บริษทั เอชเอ็นซี เพำเวอร์ จำกัด (“HNC”)
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(ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทัง้ หมดของ HNC) ยัง
จัดทำงบกำรเงินของ HNC ไม่แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่ำงกำรจัดเตรียมข้อมูลเพื่อกำรตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
สิงหำคม

เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 นำยศิรตั น์ รัตนไพฑูรย์ ได้ลำออกจำกตำแหน่ง “กรรมกำร กรรมกำร
อิสระและกรรมกำรตรวจสอบ”
ที่ป ระชุม คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวัน ที่ 30 สิงหำคม 2564 มีม ติแต่ง ตัง้ นำงสำว
สุรวงศ์ วรรณปั กษ์ เข้ำดำรงตำแหน่ง “กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ”
เมื่อ วัน ที่ 31 สิง หำคม 2564 นำงสำวเยำวโรจน์ กลิ่น บุ ญ ได้ล ำออกจำกต ำแหน่ ง “กรรมกำร
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ”

ตุ ล ำคม

ที่ป ระชุ ม คณะกรรรมกำรบริษั ท ครัง้ ที่ 6/2564 เมื่อ วัน ที่ 25 ตุ ล ำคม 2564 มีม ติแ ต่ ง ตัง้ นำย
ชำญณรงค์ เชีย งทองเป็ น “กรรมกำร กรรมกำรอิส ระและกรรมกำรตรวจสอบ ” แทนนำงสำว
เยำวโรจน์ กลิน่ บุญ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั และบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทั มีบริษทั ย่อยจำนวน 4 บริษทั บริษทั ย่อยทำงอ้อม 2 บริษทั และบริษทั อื่น 2
บริษทั ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี้
ชื่อบริษทั
ประเภทกิ จการ
อัตราร้อยละการ จัดตัง้ ขึ้นใน
ลงทุน
ประเทศ
1. บริษทั อริยำ เอสเตท จำกัด
ประกอบธุ ร กิ จ โรงแรม ภำยใต้ ช่ื อ
100
ไทย
(“ARIYA”)
โรงแรมวิสดอม โฮเทล (Wisdom Hotel)
2. บริ ษั ท เดอะ มำสเตอร์ เรี ย ล พั ฒ นำอสั ง หำริม ทรัพ ย์ ใ นโครงกำร
100
ไทย
เอสเตท จำกัด (“MASTER”)
รูปแบบต่ำงๆ
3. บริษทั เดอะ มำเจสติค ครีก
ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ สนำมกอล์ ฟ
80
ไทย
คันทรีคลับ จำกัด (“MJC”)
ภัตตำคำร และบริกำรโรงแรม
4. บริษัท เอชเอ็นซี เพำเวอร์ จำกัด ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ กำรผลิต และ
60
ไทย
(“HNC”)
จ ำหน่ ำ ยน้ ำ มัน ปำล์ ม น้ ำ มั น ในเมล็ ด
ปำล์ ม อำหำรสั ต ว์ ปุ๋ ยอิ น ทรีย์ และ
พลังงำนทดแทน
5. บริษทั ริชฟิ ลด์ ออยล์ จำกัด
ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ กำรผลิต และ ถือหุน้ ทำงอ้อมผ่ำน
ไทย
(“RFO”)
จำหน่ำยน้ำมันปำล์มดิบ
HNC ในสัดส่วน
ร้อยละ 100
6. บริษัท เอชเอ็นซี กรีน เอนเนอร์จี ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ กำรผลิต และ ถือหุน้ ทำงอ้อมผ่ำน
จำกัด
จำหน่ำยไฟฟ้ ำและพลังงำนทดแทน
HNC ในสัดส่วน
(“HNC GE”)
ร้อยละ 100

ไทย
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ชื่อบริษทั

ประเภทกิ จการ

อัตราร้อยละการ
ลงทุน
7. บริษั ท รำชบุ รี-อีอีพี รีนิ ว เอเบิ้ล ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตไฟฟ้ ำจำก
10
เอนเนอจี้ จำกัด (“R-EEP”)
เชือ้ เพลิงขยะ
8. บริษัท อีสเทอร์น พำวเวอร์ กรุ๊ป ประกอบธุร กิจลงทุ น ในธุ รกิจ ผลิต และ
6.40
จำกัด (มหำชน) (“EP”)
จำหน่ำยไฟฟ้ ำจำกพลังงำนหมุนเวียน

จัดตัง้ ขึ้นใน
ประเทศ
ไทย
ไทย

โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั และบริษทั ย่อย
บริ ษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (MAX)
100%
บจก. อริยา
เอสเตท
(ARIYA)

100%
บจก. เดอะ
มาสเตอร์
เรียลเอสเตท
(MASTER)

80%

60%

บจก. เดอะ
มาเจสติ ค ครีก
(60%)คันทรีคลับ
(MJC)

บจก. เอชเอ็นซี
เพาเวอร์
(HNC)
606666666

บจก. ราชบุรี
อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล
เอนเนอจี้
(R-EEP)

6.40%
บมจ. อีเทอร์นิตี้
พาวเวอร์
(ETP) *

100%

100%
บจก. ริ ชฟิ ลด์
ออยส์ (RFO)

10%

บจก. เอชเอ็นซี
กรีน เอ็นเนอร์จี
(HNC GE)

หมายเหตุ: * มีช่อื เดิมว่ำ “บริษทั อีสเทอร์น พำวเวอร์ กรุป๊ จำกัด (มหำชน)” (EP)
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ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ภาพรวมและลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) เป็ นบริษทั ทีด่ ำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทุนในบริษทั อื่นทีม่ ี
ศักยภำพและมีโอกำสเติบโต โดยกำรถือหุน้ ในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสนำมกอล์ฟ ธุรกิจพลังงำน
และธุรกิจเกษตร
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้
รำยได้หลักของบริษทั และบริษทั ย่อย คือ รำยได้จำกกำรบริกำรสนำมกอล์ฟ รำยได้จำกกำรผลิตและจำหน่ำย
น้ำมันปำล์ม และรำยได้จำกกำรให้บริกำรโรงแรม โดยภำพรวมโครงสร้ำงรำยได้ของกลุม่ บริษทั แบ่งตำมประเภท
ผลิตภัณฑ์ ในรอบระยะเวลำ 3 ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 มีรำยละเอียดดังนี้
งบการเงิ นรวม

2563
มูลค่า

1. บริกำรสนำมกอล์ฟ
2. ผลิตและจำหน่ำยน้ำมันปำล์ม

32.19
1,286.46

2562
%
2.27

มูลค่า

2561
%

มูลค่า

%

44.84

2.97

48.98

4.65

90.75 1,437.52

94.98

984.79

91.44

91.44

490.34

81.43

97.95 1,033.77

95.99

2. พัฒนำอสังหำริมทรัพย์และ บริกำร
โรงแรม

1.25

รวมรำยได้หลัก

1,319.90

3. รำยได้อ่นื ๆ

97.68

รวมรำยได้

1,417.58

0.09

81.43

93.11 1,482.36
6.89

31.07

100 1,513.43

2.05

43.20

4.01

100 1,076.96

100

ลักษณะการประกอบธุรกิ จของแต่ละกลุ่มธุรกิ จ ดังนี้
ธุรกิ จบริการสนามกอล์ฟ
ในปี 2559 บริษทั ได้เข้ำลงทุนโดยกำรเข้ำถือหุน้ ในบริษทั เดอะมำเจสติค ครีก คันทรีคลับ จำกัด (“MJC”) ใน
สัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนทีช่ ำระแล้ว ซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับบริกำรสนำมกอล์ฟ ในนำมของ
สนำมกอล์ฟมำเจสติค ครีก เป็ นสนำมกอล์ฟ 27 หลุม ตลอดจนให้บริกำรสิง่ อำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ อำทิ
กำรให้บริกำรรถกอล์ฟ กำรให้บริกำรในส่วนของอำคำรสโมสร ซึง่ ประกอบไปด้วยภัตตำคำร ห้องล้อกเกอร์ ร้ำนขำย
อุปกรณ์กอล์ฟ และบริกำรจัดหำเด็กแบกถุงกอล์ฟ (แคดดี)้ ให้แก่ นักกอล์ฟ โดยเปิ ดให้บริกำรทุกวันตัง้ แต่เวลำประมำณ
06.00 - 18.00 น. (ปรับเปลีย่ นเวลำได้ตำมสภำพดินฟ้ ำอำกำศของแต่ละฤดูกำล) โดยมีนโยบำยมุง่ เน้นคุณภำพของ
สนำมกอล์ฟให้อยูใ่ นมำตรฐำนสำกลทัง้ ในด้ำนควำมสมบูรณ์สวยงำมและงำนด้ำนบริกำรทีจ่ ะรักษำภำพพจน์ควำมเป็ น
สนำมกอล์ฟระดับมำตรฐำน และเน้นกำรให้บริกำรสมำชิก แขกสมำชิกและครอบครัวของสมำชิกและแขกทัวไป
่ ซึง่ ส่วน
รายงานประจาปี 2563
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ใหญ่เป็ นชำวต่ำงชำติจำกยุโรปและสแกนดิเนเวีย และเพื่อเสริมกิจกำรด้ำนบริกำร
ให้บริกำร แบ่งเป็ นห้องสูทจำนวน 4 ห้อง และห้องพักธรรมดำจำนวน 40 ห้อง

MJC ยังมีโรงแรมขนำดเล็ก

1. ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
กำรให้บริกำรสนำมกอล์ฟแยกตำมกลุ่มโครงสร้ำงรำยได้ทส่ี มั พันธ์กบั กำรประกอบธุรกิจด้ำนสนำมกอล์ฟซึง่
โดยทัวไปจะได้
่
รบั ผลกระทบจำกสภำพดินฟ้ ำอำกำศ เศรษฐกิจและกำรเมืองในประเทศ จะมำกน้อยเพียงใดขึน้ อยู่กบั
ทำเลทีต่ งั ้ และลักษณะกลุม่ ลูกค้ำ สำหรับสนำมกอล์ฟมำเจสติค ครีก ปั จจัยดังกล่ำวเป็ นสำเหตุทจ่ี ะส่งผลกระทบต่อกำร
ให้บริกำรด้วยเช่นกัน ส่วนผลกระทบด้ำนสภำพดินฟ้ ำอำกำศนัน้ จะได้รบั อยู่บำ้ งในช่วงฤดูฝนทีม่ ฝี นตกชุกและต่อเนื่อง
เพรำะช่วงเวลำดังกล่ำวนักกอล์ฟไม่สำมำรถออกรอบได้
ส่งผลให้รำยรับในกำรขำยกรีนฟี ลดลงซึง่ เป็ นเรื่องทีไ่ ม่อำจ
หลีกเลีย่ งและป้ องกันได้
กลุ่มลูกค้ำหลักของสนำมเป็ นกลุม่ ลูกค้ำชำวต่ำงชำติ ทัง้ ทีม่ ถี นิ่ พำนักในอำเภอหัวหินแบบอยูถ่ ำวรทัง้ ปี และ
อยู่ประมำณ 6 เดือน และนักท่องเทีย่ วทีม่ ำในช่วงเดือนพฤศจิกำยน - กุมภำพันธ์ ของทุกปี
สำหรับโครงสร้ำงรำยได้สนำมกอล์ฟซึง่ สัมพันธ์กนั ประกอบไปด้วย รำยได้ค่ำสนำมกอล์ฟ (กรีนฟี ) รำยได้ค่ำ
สมำชิกแรกเข้ำและค่ำบำรุงสมำชิก ค่ำเช่ำอุปกรณ์กฬี ำ (รถกอล์ฟ) รำยได้จำกห้องอำหำรและซุม้ น้ำ และรำยได้จำก
โรงแรม สำหรับผลดำเนินกำรในปี 2563 ทีผ่ ่ำนมำมีดงั นี้
1) รำยได้ค่ำกรีนฟี ขึน้ อยู่กบั จำนวนนักกอล์ฟทีม่ ำใช้บริกำรซึง่ จะผันแปรตำมฤดูกำลโดยทัวไปธุ
่ รกิจด้ำน
สนำมกอล์ฟจะได้รบั ผลกระทบในช่วงฤดูฝน สนำมกอล์ฟมำเจสติค จะมีนักกอล์ฟเข้ำมำใช้บริกำรมำก
ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน - เดือนกุมภำพันธ์ ของแต่ละปี นักกอล์ฟทีเ่ ข้ำมำใช้บริกำรทีส่ นำมส่วนใหญ่
ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มสมำชิกชำวต่ำงชำติ ซึง่ จะมำพำนักทีห่ วั หิน
1.2 กลุ่มชำวต่ำงชำติทไ่ี ม่ได้เป็ นสมำชิก ส่วนใหญ่จำกประเทศในยุโรป
1.3 กลุ่มลูกค้ำจำกเอเย่นเกำหลี
และเพื่อเป็ นกำรส่งเสริมกำรขำยกับกลุ่มลูกค้ำอื่นๆ
MJC ได้เข้ำร่วมกิจกรรมชะอำ-หัวหิน Golf
Festival ร่วมกับสนำมกอล์ฟในอำเภอชะอำ และอำเภอหัวหิน เป็ นประจำในช่วงระหว่ำงเดือนสิงหำคม - กันยำยน และ
MJC ยังได้จดั รำยกำรส่งเสริมกำรขำยอื่นควบคู่ไปกับกิจกรรมดังกล่ำว เช่น จัดทำแพคเกจ ตีกอล์ฟบวกห้องพัก รำคำ
พิเศษ เป็ นต้น
ในปี 2561 MJC ได้จดั แคมเปญ ครบรอบ 25 ปี เพื่อเป็ นกำรส่งเสริมกำรขำย MJC ได้ทำโปรโมชันและ
่
กิจกรรมต่ำงๆ เช่น กิจกรรม Anniversary Hold in One Challenge กิจกรรม Anniversary Chip, Putt and Longest
Drive Championship ให้นกั กอล์ฟสมัครเข้ำร่วมกิจกรรมตลอดปี 2561 เพื่อชิงถ้วยรำงวัล และของรำงวัลทีร่ ะลึก
ในปี 2562 MJC มีกำรจัดโปรโมชันโดยให้
่
ส่วนลดอำหำรและเครื่องดื่ม เช่น ไวน์ เบียร์ หรือกำรจัดเซ็ท
อำหำรและเครื่องดื่ม และโฆษณำประชำสัมพันธ์สนำมกอล์ฟในหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ Hua Hin Today ซึง่ เป็ น
หนังสือพิมพ์ภำษำอังกฤษอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เข้ำถึงกลุม่ ลูกค้ำทีเ่ ป็ นชำวต่ำงชำติ และ expat มำกขึน้
2) รำยได้จำกค่ำสมำชิกเข้ำใหม่และรำยได้ค่ำบำรุงสมำชิก MJC ได้มกี ำรเปิ ดขำยสมำชิกสนำมกอล์ฟแบบ
รำย 1 ปี รำย 3 ปี และรำย 5 ปี โดยมุง่ ไปทีก่ ลุม่ ชำวต่ำงชำติทม่ี ถี นิ่ พำนักในอำเภอหัวหิน โดยสมำชิก
รายงานประจาปี 2563
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ต้องเสียค่ำสมัครสมำชิกทัง้ จำนวน และต้องชำระค่ำบำรุงรำยปี ก่อน โดยเรียกเก็บครำวละ 1 ปี ล่วงหน้ำ
สมำชิกกลุ่มนี้จะได้รบั สิทธิพเิ ศษในกำรมำใช้บริกำรทีส่ นำมกอล์ฟ เช่น กรีนฟี รำคำพิเศษ ส่วนลด
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ส่วนลดให้กบั แขกของสมำชิก เป็ นต้น
3) รำยได้จำกกำรให้เช่ำรถกอล์ฟ
กำรให้บริกำรรถกอล์ฟซึง่ ปั จจุบนั นักกอล์ฟส่วนใหญ่นิยมใช้รถกอล์ฟ
มำกกว่ำ 90 เปอร์เซ็นต์ของผูม้ ำใช้บริกำรทัง้ หมด
4) รำยได้จำกห้องอำหำรและซุม้ น้ำ ผูม้ ำใช้บริกำรส่วนใหญ่จะเป็ นนักกอล์ฟ และแขกของนักกอล์ฟ
5) รำยได้จำกโรงแรม ผูท้ ม่ี ำใช้บริกำรส่วนใหญ่ จะเป็ นกลุ่มนักกอล์ฟเกำหลีทม่ี ำตีกอล์ฟและพักค้ำงคืนด้วย
โดยจะผ่ำนเอเย่นช่วงเดือนธันวำคม - มกรำคม ของทุกๆปี รวมถึงกลุ่มทีม่ ำใช้บริกำรห้องพักจัดสัมมนำ
โดยไม่ได้ตกี อล์ฟ
โครงสร้ำงรำยได้ของธุรกิจบริกำรสนำมกอล์ฟ ในรอบระยะเวลำ 3 ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 –
2563 มีรำยละเอียดดังนี้
ประเภทรายได้

2563
มูลค่า

2562
%

มูลค่า

2561
%

มูลค่า

%

1. รำยได้ค่ำกรีนฟี

14.84

46.10

21.15

47.17

21.73

44.36

1. รำยได้ค่ำสมำชิก

2.74

8.51

3.31

7.38

3.34

6.82

3. รำยได้ให้เช่ำอุปกรณ์กฬี ำและ
รถกอล์ฟ

6.68

20.75

8.69

19.38

8.92

18.20

4. รำยได้หอ้ งอำหำรและซุม้ น้ำ

5.92

18.39

8.83

19.69

10.79

22.04

5. รำยได้จำกโรงแรม

1.10

3.42

1.63

3.64

2.98

6.09

6. รำยได้แคดดี้

0.91

2.83

1.23

2.74

1.22

2.49

32.19

100

44.84

100

48.98

100

รวมรายได้

โดยทัวไป
่ MJC มีแผนกำรตลำดเพื่อกระตุน้ ยอดขำยในช่วง low season อย่ำงสม่ำเสมอ ไม่ว่ำจะเป็ น
กำรลดรำคำกรีนฟี กำรจัดแพคเกจตีกอล์ฟรวมค่ำห้องพัก หรือออกรอบรวมอำหำรและเครื่องดืม่ และได้มกี ำรเข้ำร่วม
กิจกรรมกับสนำมกอล์ฟอื่น ๆ ในหัวหิน ชะอำ รวมถึงกำรท่องเทีย่ ว องค์กรท้องถิน่ เพื่อหำแนวทำงในกำรชักชวน
นักท่องเทีย่ วและนักกอล์ฟชำวไทยให้มำใช้บริกำรเพิม่ มำกขึน้
2. การตลาดและการแข่งขัน
ปี 2563 ได้ประสบปัญหำเกีย่ วกับโควิด-19 ทีข่ ยำยวงกว้ำงไปทัวโลก
่
เป็ นผลให้ภำวะเศรษฐกิจยังคงชะลอ
ตัวส่งผลต่อนักกอล์ฟทีม่ ำใช้บริกำรลดน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 และทำให้นกั ท่องเทีย่ วและนักกอล์ฟต่ำงชำติ
งดกำรเดินทำงมำตีกอล์ฟลดลงหรือยกเลิกกำรเดินทำงเช่น คนเกำหลี รวมถึงกำรเข้ำมำของคู่แข่งขันซึง่ เป็ นสนำม
กอล์ฟเวียดนำมทีเ่ ข้ำมำแย่งส่วนแบ่งตลำดเกำหลีซง่ึ เป็ นตลำดสำคัญของไทยไป ดังนัน้ เพื่อเพิม่ โอกำสด้ำนกำรแข่งขัน
ผูป้ ระกอบกำรสนำมกอล์ฟ จำเป็ นทีจ่ ะต้องปรับตัวและพัฒนำคุณภำพสนำมกอล์ฟให้ได้มำตรฐำนอยู่เสมอด้วยเช่นกัน
รวมทัง้ ทำให้สนำมกอล์ฟหลำยแห่งต้องปรับกลยุทธ์ดำ้ นกำรตลำด ทัง้ ลดค่ำกรีนฟี หรือขำยแบบเหมำจ่ำยรวมอำหำร
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และค่ำทีพ่ กั ไว้ดว้ ยกัน ทำให้ตลำดกอล์ฟมีกำรแข่งขันสูง นอกจำกนี้กำรจัดแข่งขันกลุ่มใหญ่กล็ ดน้อยลงกว่ำปี ทผ่ี ่ำนมำ
ตลอดจนต้องใช้ควำมพยำยำมในกำรรักษำฐำนตลำดเดิมและเปิ ดตลำดใหม่ เช่นตลำดอเมริกำ ตลำดยุโรป เพื่อหำตลำด
ใหม่ ๆ เพิม่ เติม
สำหรับสนำมกอล์ฟฯ เป็ นสนำมทีเ่ น้นกำรขำยและกำรตลำดผ่ำนกลุ่มสมำชิกชำวต่ำงชำติ ครอบครัวของ
สมำชิก แขกสมำชิกและเอเย่นเป็ นหลัก ในปี 2563 จำนวนผูน้ กั กอล์ฟโดยรวมลดลง สำเหตุหลักมำจำก สถำนะกำรณ์
โควิด-19 ซึง่ มีผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจเป็ นอย่ำงมำก และส่วนหนึ่งมำจำกค่ำเงินบำททีแ่ ข็งค่ำขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
อย่ำงไรก็ตำม MJC ยังคงรักษำภำพพจน์ของสนำมให้มคี ณ
ุ ภำพมำตรฐำนอย่ำงสม่ำเสมอและกำรบริกำรทีใ่ ห้ควำม
สะดวกสบำยแก่นักกอล์ฟจะเป็ นจุดยืนทีส่ ร้ำงควำมมั ่นใจในกำรให้บริกำร
MJC ได้ทำกำร redesign Website ใหม่ อีกทัง้ ใช้ช่องทำง Social Media ในกำรทำกำรตลำดและติดต่อสื่อสำร
กับกลุ่มนักกอล์ฟมำกขึน้ นอกจำกนี้ MJC ยังได้จดั หำเอเย่นรำยใหม่ๆ ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยเจำะกลุม่
โรงแรม รีสอร์ทในอำเภอหัวหิน และกลุ่มประเทศทีไ่ ม่เคยเป็ นลูกค้ำมำก่อน เช่น จีน และออสเตรเลีย เพื่อให้จดั ส่ง
นักกอล์ฟมำเล่นทีส่ นำมให้มำกขึน้
ทัง้ นี้ ผลกระทบของโควิด-19 ทีเ่ กิดขึน้ ทำไห้รำยได้ของ MJC ในปี 2563 จะลดลง 28.21 % จำกปี ก่อน
เนื่องจำก มำตรกำรล็อกดำวน์ ประกอบกับผูใ้ ช้บริกำรสนำมกอล์ฟทีเ่ ป็ นชำวต่ำงชำติยงั ไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำมำใช้
บริกำรได้ ทำให้กระทบต่อรำยได้ของ MJC แม้ว่ำปั จจุบนั สถำนกำรณ์โควิด-19 ในประเทศดีขน้ึ และภำครัฐได้ผ่อน
คลำยมำตรกำรล็อกดำวน์มำค่อนข้ำงมำกแล้ว แต่จำนวนของผูไ้ ช้บริกำรยังไม่กลับมำฟื้ นตัวขึน้ อย่ำงชัดเจน เนื่องจำก
ลูกค้ำทีก่ ลับมำเข้ำใช้บริกำรสนำมกอล์ฟ ซึง่ เป็ นธุรกิจให้บริกำรหลักของ MJC ทีม่ สี ดั ส่วนรำยได้เกือบ 50% ส่วนใหญ่
เป็ นกลุ่มลูกค้ำชำวต่ำงชำติ เพรำะยังไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำมำในประเทศได้ ทำให้รำยได้จำกสนำมกอล์ฟยังไม่เห็นกำร
ฟื้ นตัว
1. การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
กำรให้บริกำรสนำมกอล์ฟคุณภำพของสนำมคือปัจจัยทีน่ ักกอล์ฟให้ควำมสำคัญมำกทีส่ ุด
อย่ำงไรก็ตำม
คุณภำพกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ก็เป็ นส่วนประกอบทีส่ ำคัญทีจ่ ะทำให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจ MJC ได้จดั แบ่งงำน
เพื่อรับผิดชอบดูแลเป็ น 2 ด้ำนเพื่อให้นักกอล์ฟเกิดควำมประทับใจทัง้ คุณภำพสนำม และควำมสะดวกสบำยในกำร
ออกรอบ และกำรให้บริกำรในหน่วยงำนต่ำง ๆ อันประกอบไปด้วย
1) ด้ำนสนำม ได้จดั แบ่งหน่วยงำนเพื่อรับผิดชอบดูแลแยกย่อยเป็ น 2 ฝ่ ำย
1.1 ด้ำนบำรุงรักษำสนำมมีหน้ำทีด่ แู ลคุณภำพสนำมให้สมบูรณ์ สวยงำม เหมำะต่อกำรเล่นตำมมำตรฐำน
สำกล MJC ได้ปรับปรุงสนำมใหม่ทงั ้ 27 หลุม แล้วเสร็จปลำยปี 2559 โดยยังคงรักษำเอกลักษณ์ของ
สนำม และยังได้เพิม่ ควำมสวยงำม ท้ำทำยตลอดจนเพิม่ ควำมสะดวกสบำยและทันสมัยด้วยกำร
ให้บริกำรรถกอล์ฟใหม่ ซึง่ ทำให้ MJC มีรำยได้จำกกำรให้เช่ำรถกอล์ฟเพิม่ ขึน้ อีกทำงหนึ่งด้วย โดยใน
ระหว่ำงปี ทเ่ี ป็ นช่วง Low Season ทำง MJC ก็ได้ทำกำรปรับปรุงสนำมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อคงคุณภำพ
ของสนำมกอล์ฟทีเ่ ป็ นมำตรฐำนเพื่อรองรับนักกอล์ฟในช่วง Hi Season
1.2 ด้ำนกำรให้บริกำรมีหน้ำทีใ่ นกำรให้บริกำรนักกอล์ฟ ตัง้ แต่กำรรับจองเวลำออกรอบกำรรับและส่ง ถุง
กอล์ฟ
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1.3 กำรให้บริกำรรถกอล์ฟและแคดดีร้ วมไปถึงกำรดูแลในสนำมให้เกิดควำมสะดวกสบำยแก่ผเู้ ล่นมำก
ทีส่ ุด
2) ด้ำนกำรให้บริกำรในส่วนของคลับเฮ้ำส์ ห้องอำหำร และซุม้ น้ำ
ระหว่ำงปี 2559-2560 MJC ได้ปรับปรุงและขยำยห้องล็อคเกอร์ทงั ้ ชำยและหญิงเพื่อรองรับจำนวนนักกอล์ฟ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ให้นักกอล์ฟมีควำมสะดวกสบำยในกำรมำใช้บริกำร ในส่วนของห้องอำหำรได้จดั หำเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทม่ี คี วำม
สวยงำมให้บริกำรแก่นักกอล์ฟ และมีกำรจัดเตรียมอำหำรและเครีอ่ งดื่มต่ำงๆ เพื่อบริกำรอย่ำงครบถ้วน
3) ด้ำนกำรให้บริกำรโรงแรม
MJC มีหอ้ งพักพร้อมให้บริกำร สำมำรถรองรับได้ทงั ้ กลุม่ นักกอล์ฟ และบุคคลทัวไป
่
รวมถึงกำรจัดกรุ๊ป
สัมมนำหรือกิจกรรมอื่นๆ ด้วย
ธุรกิ จน้ามันปาล์ม
ในปี 2560 บริษทั ได้เข้ำลงทุนโดยกำรเข้ำถือหุน้ ในบริษทั เอชเอ็นซี เพำเวอร์ จำกัด (“HNC”) ในสัดส่วนร้อย
ละ 60 ของทุนจดทะเบียนทีช่ ำระแล้ว ซึง่ HNC ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับกำรผลิตและจำหน่ำยน้ำมันเมล็ดในปำล์มดิบ
น้ำมันปำล์มดิบ กำกเมล็ดในปำล์ม (อำหำรสัตว์) ในจังหวัดชุมพร โดยมีกำลังกำรผลิตน้ำมันเมล็ดในปำล์มที่ 36,000 ตัน
ต่อปี โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงโรงสกัดน้ำมันปำล์มดิบ ขนำดกำลังกำรผลิต 60/75 ตันผลปำล์มดิบ
และโรงไฟฟ้ ำก๊ำซชีวภำพทีไ่ ด้จำกกำรนำน้ำเสียจำกกระบวนกำรผลิต
เพื่อนำไปเป็ นเชือ้ เพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ ำขำย
ให้แก่ กำรไฟฟ้ ำส่วนภูมภิ ำค ขนำดกำลังกำรผลิตที่ 4 เมกะวัตต์ โรงงำนตัง้ อยู่เลขที่ 24 หมู่ท่ี 16 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอ
พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยปั จจุบนั บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงชะลอโครงกำร เนื่องจำกยังไม่มกี ำรเปิ ดรับซื้อกระแสไฟฟ้ ำจำก
กำรไฟฟ้ ำส่วนภูมภิ ำคแห่งประเทศไทย
นอกจำกนี้บริษทั ฯ ยังได้ลงทุนในบริษทั ย่อยโดยถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชำระแล้ว
ซึง่ ได้แก่
1) บริษทั ริชฟิ ลด์ ออยล์ จำกัด ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 48 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยน้ำมันเมล็ดในปำล์มดิบ และกำกเมล็ดในปำล์ม (อำหำรสัตว์) ได้รบั กำรส่งเสริมกำรส่งทุนจำกคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เป็ นระยะเวลำ 8 ปี และขยำยธุรกิจสู่กำรวิจยั และพัฒนำกำรจัดกำรสวนปำล์ม และนวัตกรรม
สินค้ำจำกปำล์มน้ำมัน
2) บริษทั เอชเอ็นซี กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 1 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ ำและพลังงำนทดแทน ตำมแผนงำนกำรดำเนินธุรกิจด้ำนพลังงำนครบวงจร
ในปั จจุบนั กลุ่มบริษทั HNC ดำเนินธุรกิจหลัก 3 ประเภท ดังนี้
1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ำมันเมล็ดในปำล์มดิบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 HNC มีโรงสกัดน้ำมันเมล็ดในปำล์มดิบ 1 โรง กำลังกำรผลิต 36,000 ตันต่อปี
ซึง่ ถือว่ำ HNC มีกำลังกำรผลิตระดับต้นๆ ของประเทศไทย โรงสกัดน้ำมันเมล็ดในปำล์มดิบของ HNC จะจัดหำเมล็ดใน
ปำล์มจำกโรงสกัดน้ำมันปำล์มดิบ (CPOA) จำกโรงงำนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง และใช้ระบบกำรสกัด
แบบหีบสกัดน้ำมันครัง้ เดียว ซึง่ กระบวนกำรผลิตดังกล่ำว จะได้น้ำมันเมล็ดในปำล์มดิบและกำกเมล็ดในปำล์ม (อำหำร
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สัตว์) ทีไ่ ม่มสี ำรเคมีปนเบือ้ นแบบโรงสกัดน้ำมันแบบสกัดน้ำมันโดยใช้สำรโซลเว้นท์ (Solvent) และควบคุมกำรผลิต
ด้วยระบบบริหำรกำรผลิตทีท่ นั สมัย ระบบกำรควบคุมคุณภำพทีไ่ ด้มำตรฐำนสำกล ส่งผลให้น้ำมันเมล็ดในปำล์มดิบที่
ผลิตได้มคี ุณภำพดีและเป็ นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน รวมทัง้ เป็ นทีย่ อมรับจำกบริษทั ชัน้ นำทัง้ ในและต่ำงประเทศ
อีกทัง้ กระบวนกำรผลิตดังกล่ำว ยังทำให้ HNC ได้รบั กำกเมล็ดในปำล์มทีม่ คี ุณภำพ มีคุณค่ำทำง
โภชนำกำร โดยประกอบด้วยไขมันและโปรตีนประมำณ 21% ทำให้เป็ นทีต่ อ้ งกำรของอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ และไม่มี
สำรเคมีปนเปื้ อน ซึง่ HNC คำดว่ำจะสำมำรถขยำยตลำดในส่วนนี้ได้เพิม่ มำกขึน้ ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำและผู้
ประกอบอำชีพปศุสตั ว์ทม่ี มี ำกขึน้ รวมถึงนโยบำยของภำครัฐในกำรส่งเสริมอำชีพปศุสตั ว์ทงั ้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชุมพร และ
จังหวัดอื่นทัวประเทศ
่
รวมถึงกำรส่งออกไปจำหน่ำยยังต่ำงประเทศได้อกี ด้วย
ผลิตภัณฑ์ท่ี HNC ผลิตได้จำกโรงสกัดน้ำมันเมล็ดในปำล์มดิบ ได้แก่
- น้ำมันเมล็ดในปำล์มดิบ (Crude Palm Kernel Oil หรือ CPKO)
- กำกเมล็ดในปำล์ม (Palm Kernel Cake)
ทำให้ HNC มีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยทีห่ ลำกหลำย ได้แก่
- น้ำมันเมล็ดในปำล์มดิบ (Crude Palm Kernel Oil หรือ CPKO) HNC จัดจำหน่ำยให้แก่โรงกลันน
่ ้ำมัน
ปำล์มบริสุทธิ ์ ผูผ้ ลิตอุตสำหกรรมโอลิโอเคมีคอล ผูร้ วบรวมน้ำมันปำล์มดิบ เป็ นต้น
- กำกเมล็ดในปำล์มดิบ (Palm Kernel Cake) HNC จัดจำหน่ำยให้แก่ผผู้ ลิตอำหำรสัตว์ ผูร้ วบรวม
วัตถุดบิ อำหำรสัตว์ กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรรำยย่อยผูเ้ ลีย้ งปศุสตั ว์ เป็ นต้น
2. ธุรกิจจัดจำหน่ำยน้ำมันปำล์มดิบ กำกเมล็ดในปำล์ม (อำหำรสัตว์)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 HNC มีโรงงำนสกัดน้ำมันปำล์มในเครือข่ำยกำรซื้อขำยน้ำมันปำล์มดิบ
(Crude Palm Oil หรือ CPOA) ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียงกว่ำ 13 แห่ง โดย HNC จะจัดหำน้ำมันปำล์ม
ดิบ (CPOA) เพื่อจัดจำหน่ำยให้แก่ค่คู ำ้ เช่น โรงกลันน
่ ้ำมันปำล์มบริสุทธิ ์ ผูผ้ ลิตอุตสำหกรรมไบโอดีเซล
ผู้
รวบรวมน้ำมันปำล์มดิบ เป็ นต้น โดยน้ำมันปำล์มดิบทีน่ ำไปจัดจำหน่ำยต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนทำงกำรค้ำทีก่ ำหนดใน
อุตสำหกรรมน้ำมันปำล์ม ทัง้ นี้ กำรดำเนินธุรกิจในส่วนกำรจัดจำหน่ำยน้ำมันปำล์มดิบ(CPOA) นี้ ยังสำมำรถดำเนินกำร
เพื่อใช้รองรับกำรเจริญเติบโตของธุรกิจด้ำนพลังงำนครบวงจรของ HNC ในอนำคตอีกด้วย
นอกจำกนี้ HNC ยังเป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยกำกเมล็ดในปำล์ม (Palm Kernel Cake) โดยจะจัดหำกำกเมล็ด
ในปำล์ม (Palm Kernel Cake) จำกโรงสกัดน้ำมันเมล็ดในปำล์มบำงแห่งในพืน้ ทีภ่ ำคใต้ เพื่อจัดจำหน่ำยให้แก่ผผู้ ลิต
อำหำรสัตว์ ผูร้ วบรวมวัตถุดบิ อำหำรสัตว์ กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรรำยย่อยผูเ้ ลีย้ งปศุสตั ว์ เป็ นต้น รวมถึงเพื่อรองรับ
กำรเจริญเติบโตของธุรกิจอำหำรสัตว์ของ HNC ในอนำคต
3. ธุรกิจจัดจำหน่ำยเมล็ดในปำล์ม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 HNC มีโรงงำนสกัดน้ำมันปำล์มดิบในเครือข่ำยกำรซื้อขำยน้ำมันปำล์มดิบ
(Crude Palm Oil หรือ CPOA) เพื่อซื้อเมล็ดในปำล์ม (Palm Kernel) ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียงกว่ำ
13 แห่ง โดย HNC จะจัดหำเมล็ดในปำล์ม (Palm Kernel) เพื่อจัดจำหน่ำยให้แก่ค่คู ำ้ เช่น โรงงำนสกัดน้ำมันเมล็ดใน
ปำล์มแบบหีบน้ำมัน โรงงำนสกัดน้ำมันเมล็ดในปำล์มแบบสกัดน้ำมันด้วยสำรโซลเว้นท์ (Solvent) และผูร้ วบรวมเมล็ด
ในปำล์ม เป็ นต้น
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แผนกำรดำเนินงำนของกลุ่ม HNC ซึง่ อยู่ระหว่ำงกำรขยำยธุรกิจอีก 3 ประเภท ได้แก่
1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ำมันเมล็ดปำล์มดิบ (CPOA)
ปั จจุบนั HNC อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงโรงงำนสกัดน้ำมันปำล์มดิบ ขนำดกำลังกำรผลิตที่
60/75 ตันผลปำล์มสดต่อชัวโมง
่
โดย HNC ได้ดำเนินกำรจัดทำประชำพิจำรณ์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2559
ปั จจุบนั อยู่ระหว่ำงกำรปรับแบบก่อสร้ำงให้เหมำะสม
ซึง่ โรงงำนผลิตน้ำมันปำล์มดิบนี้จะเป็ นส่วนขยำยของโรงสกัด
น้ำมันเมล็ดในปำล์มเดิมของ HNC รวมถึง HNC ได้ดำเนินกำรจัดซื้อทีด่ นิ ส่วนเพิม่ และจ่ำยชำระค่ำทีด่ นิ บำงส่วนแล้ว
เพื่อนำมำใช้เป็ นพืน้ ทีส่ ่วนเพิม่ เติมสำหรับโครงกำรกำรก่อสร้ำงโรงงำนสกัดดังกล่ำว โดยปั จจุบนั HNC อยู่ระหว่ำงชะลอ
โครงกำรเนื่องจำกรอกำรเปิ ดรับซื้อกระแสไฟฟ้ ำ จำกกำรไฟฟ้ ำส่วนภูมภิ ำค ซึ่งจะทำให้กำรบริหำรต้นทุนโครงกำรและ
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิง่ แวดล้อมเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ ำจำกก๊ำซชีวภำพ
ปั จจุบนั
HNC
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ ำจำกพลังงำนชีวภำพ
(ไบโอก๊ำซ) ขนำดกำลังกำรผลิต 4 เมกะวัตต์ เพื่อจัดจำหน่ำยให้แก่กำรไฟฟ้ ำส่วนภูมภิ ำค (ภำยใต้สญ
ั ญำซื้อขำยไฟฟ้ ำ
จำกผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก (VSPP หรือผูผ้ ลิตปริมำณพลังไฟฟ้ ำไม่เกิน 10 เมกะวัตต์) โดยบริเวณโรงงำนของ
HNC เลขที่ 24 หมู่ท่ี 16 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร มีแนวสำยส่งกระแสไฟฟ้ ำทีส่ ำมำรถรับกระแสไฟฟ้ ำ
ได้อกี จำนวน 9 เมกะวัตต์ (จำกข้อมูลของกำรไฟฟ้ ำส่วนภูมภิ ำค) ปั จจุบนั HNC ได้ชะลอโครงกำรออกไป เนื่องจำกรอ
กำรประกำศรับซื้อกระแสไฟฟ้ ำจำกกำรไฟฟ้ ำส่วนภูมภิ ำค
โดยเชือ้ เพลิงชีวภำพทีจ่ ะนำมำใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ ำดังกล่ำว ได้จำกก๊ำซชีวภำพทีเ่ กิดจำกกระบวนกำร
บำบัดน้ำเสียและขีส้ ลัดจ์ ทีไ่ ด้จำกกำรสกัดปำล์มน้ำมันดิบ ซึง่ นอกจำกจะเป็ นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้กบั ของเสียจำกโรง
สกัดน้ำมันปำล์มดิบแล้ว ยังเป็ นกำรลดผลกระทบด้ำนสิง่ แวดล้อมต่อชุมชนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ได้แก่ กำรลดกลิน่ จำกน้ำ
เสีย อีกทัง้ โรงไฟฟ้ ำก๊ำซชีวภำพยังมีส่วนช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก อันเป็ นสำเหตุของภำวะโลกร้อน และน้ำ
เสียหลังได้รบั กำรบำบัดแล้วยังสำมำรถนำไปรดน้ำแก่สวนปำล์ม และสวนผลไม้ของเกษตรกรในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงได้อกี
ด้วย
3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยปุ๋ ยอินทรียจ์ ำกทะลำยปำล์ม
ปั จจุบนั HNC อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรพัฒนำระบบกำรผลิตปุ๋ ยอินทรียจ์ ำกทะลำยปำล์มทีเ่ ป็ นผลพลอย
ได้จำกโรงสกัดน้ำมันปำล์มดิบ โดยได้รบั ควำมร่วมมือจำกสำนักงำนพัฒนำทีด่ นิ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึง่
โครงกำรผลิตและจัดจำหน่ำยปุ๋ ยอินทรียจ์ ำกทะลำยปำล์มนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของโครงกำรยกระดับคุณภำพชีวติ เกษตรกร
เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต และเพิม่ ผลผลิต รวมทัง้ ยังเป็ นกำรอนุรกั ษ์ดนิ ตำมแนวทำงพระรำชดำริในพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภิพลอดุลยเดชมหำรำช รัชกำลที่ 9 นอกจำกนี้ยงั เป็ นกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรรับซื้อผลปำล์มสดเพื่อ
นำมำใช้ในกำรผลิตน้ำมันปำล์มดิบ ของโรงงำนสกัดน้ำมันปำล์มดิบของ HNC ต่อไป
ลักษณะผลิ ตภัณฑ์
- ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำยน้ำมันเมล็ดในปำล์มดิบ น้ำมันปำล์มดิบ เมล็ดในปำล์ม กำกเมล็ดในปำล์ม
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ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำยน้ำมันเมล็ดในปำล์มดิบ น้ำมันปำล์มดิบ เมล็ดในปำล์ม และกำก
เมล็ดในปำล์ม สำมำรถจำแนกได้ 3 ประเภท ดังนี้
(1) น้ำมันเมล็ดในปำล์มดิบ (Crude Palm Kernel Oil หรือ CPKO)
น้ำมันเมล็ดในปำล์ม (Crude Palm Kernel Oil : CPKO) ได้จำกกำรสกัดเมล็ดในปำล์ม (Palm
Kernel) โดยเฉลีย่ เมล็ดในปำล์มทีส่ มบูรณ์ 100 กิโลกรัม สำมำรถสกัดเป็ นน้ำมันเมล็ดในปำล์มได้ประมำณ 42-45
กิโลกรัม ซึง่ คุณสมบัตทิ ำงเคมีและคุณค่ำทำงโภชนำกำรมีคุณสมบัตใิ กล้เคียงกับน้ำมันมะพร้ำว ซึง่ ปกติน้ำมันมะพร้ำว
จะมีคุณสมบัตทิ เ่ี หมำะสมกับกำรนำไปใช้กบั อุตสำหกรรมต่อเนื่องทีไ่ ม่ใช่ผลิตภัณฑ์อำหำรเป็ นจำนวนมำก แต่เนื่องจำก
น้ำมันมะพร้ำวมีปริมำณไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร ดังนัน้ น้ำมันเมล็ดในปำล์มซึง่ มีคุณสมบัตไิ ม่แตกต่ำงกัน จึงมี
ควำมเหมำะสมในกำรนำไปใช้ทดแทน ซึง่ โดยทัวไปรำคำน
่
้ำมันเมล็ดปำล์มยังอยูใ่ นระดับทีต่ ่ำกว่ำรำคำน้ำมันมะพร้ำว
อีกทัง้ ปั จจุบนั กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมโอลิโอเคมีเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง จึงทำให้ควำมต้องกำรน้ำมันเมล็ดใน
เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
โดยทัวไปน
่ ้ำมันเมล็ดในปำล์มจะถูกนำไปใช้ในลักษณะเดียวกันกับน้ำมันปำล์ม
คือใช้ในกำรบริโภค
รวมถึงในอุตสำหกรรมอำหำร เช่น กำรทำเนยเทียม ครีมเทียม ไขมันทำขนมปั ง ลูกอม หรือ ใช้ในอุตสำหกรรมทีไ่ ม่ใช่
ผลิตภัณฑ์อำหำร เช่น กำรผลิตสบู่ ผงซักฟอก และกรดไขมันอิสระ เป็ นต้น
(2) น้ำมันปำล์มดิบ (Crude Palm Oil หรือ CPO)
น้ำมันปำล์มดิบ (Crude Palm Oil หรือ CPO) เป็ นผลิตภัณฑ์ทส่ี กัดได้จำกกำรบีบเนื้อปำล์ม ซึง่ มี
ลักษณะเป็ นของเหลวสีน้ำตำลแดง โดยน้ำมันปำล์มดิบถือเป็ นวัตถุดบิ ในอุตสำหกรรมต่อเนื่องต่ำงๆ หลำยประเภท
โดยทัวไปกำรใช้
่
ประโยชน์ของน้ำมันปำล์มดิบแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ กำรใช้ประโยชน์เพื่อกำรอุปโภค
บริโภค และใช้เป็ นวัตถุดบิ ในกำรผลิตพลังงำนทดแทน โดยปริมำณกำรใช้ในแต่ละประเภทสำมำรถคิดเป็ นสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 54.76 และร้อยละ 45.24 ของปริมำณน้ำมันปำล์มดิบทีใ่ ช้ในประเทศ (ทีม่ ำ: ค่ำเฉลีย่ ของข้อมูลปี 2559
สำนักส่งเสริมกำรค้ำสินค้ำเกษตร กรมกำรค้ำภำยใน) นอกจำกนี้ น้ำมันปำล์มดิบยังสำมำรถนำไปใช้ในอุตสำหกรรม
อำหำรและอุตสำหกรรมอื่นๆ หลำยประเภท เช่น กำรผลิตบิสกิต ครีมเทียมไอศกรีม อุตสำหกรรมเครื่องสำอำง ได้แก่
กำรผลิตแชมพู และอุตสำหกรรมโอลีโอเคมีคอล ซึง่ ได้แก่กำรผลิตกรดไขมันและเมทธิลเอสเธอร์ เป็ นต้น
(3) เมล็ดในปำล์ม (Palm Kernel หรือ PK)
เมล็ดในปำล์ม (Palm Kernel หรือ PK) เป็ นผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จำกกระบวนกำรสกัดน้ำมันปำล์มดิบ โดย
เมล็ดในปำล์มเป็ นส่วนในสุดของผลปำล์ม โดยโรงงำนสกัดน้ำมันปำล์มดิบจะมีกระบวนกำรแยกกระลำ (Shell) ออก
จำกเมล็ดในปำล์ม โดยเมล็ดในปำล์มจะมีเนื้อเมล็ดในปำล์มทีม่ ลี กั ษณะเป็ นสีขำวขุน่ ซึง่ เมล็ดในปำล์มนี้จะนำไปสกัดใน
โรงงำนสกัดน้ำมันเมล็ดในปำล์ม จะได้เป็ นน้ำมันเมล็ดในปำล์มดิบ ซึง่ เมื่อนำไปผ่ำนกระบวนกำรกลันแล้
่ ว จะสำมำรถ
นำไปเป็ นวัตถุดบิ ในอุตสำหกรรมอำหำร เช่น กำรทำเนยเทียม ครีมเทียม ไขมันทำขนมปัง ลูกอม หรือนำใช้ใน
อุตสำหกรรมทีไ่ ม่ใช่ผลิตภัณฑ์อำหำร เช่น กำรผลิตสบู่ ผงซักฟอก และกรดไขมันอิสระ เป็ นต้น
(4) กำกเมล็ดในปำล์ม (Palm Kernel Cake หรือ PKC)
กำกเมล็ดในปำล์ม (Palm Kernel Cake หรือ PKC) เป็ นผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จำกกระบวนกำรสกัดน้ำมัน
เมล็ดในปำล์ม โดยกำกเมล็ดในปำล์มมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง โดยมีโปรตีนและไขมันใกล้เคียงกับรำละเอียด และมี
กลิน่ หอมน่ำกิน สำมำรถนำมำใช้ทดแทนรำละเอียดได้ เหมำะสำหรับกำรนำไปใช้เป็ นอำหำรสำหรับสัตว์กระเพำะรวม
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เช่น วัว แพะ แกะ และยังสำมำรถนำไปใช้เป็ นอำหำรสำหรับสัตว์กระเพำะเดีย่ ว เช่น สุกร สัตว์ปีก สัตว์น้ำ แต่อำจจะ
ต้องมีระดับกำรใช้น้อยในสัดส่วนทีน่ ้อยกว่ำอำหำรสำหรับสัตว์กระเพรำะรวม
การตลาดและการแข่งขัน
(1) กลยุทธ์ทำงกำรตลำด
HNC มีนโยบำยควบคุมขัน้ ตอนกำรผลิตเพื่อรักษำระดับมำตรฐำน นอกจำกนี้ ยังมีนโยบำยด้ำนคุณภำพ
และกำรบริกำรทีส่ นองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำในด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้มคี วำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงกัน เช่น กำรให้
ข้อมูลข่ำวสำรทีม่ ปี ระโยชน์ และตรงตำมควำมจริงแก่ลูกค้ำ กำรวัดควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อสินค้ำและบริกำร รวมไป
ถึงกำรศึกษำและนำเครื่องมือทำงกำรตลำดมำใช้ เพื่อช่วยในกำรวิเครำะห์ และตัดสินใจในทิศทำงของ HNC ในระยะ
ยำว ในขณะเดียวกัน HNC ยังมีบริษทั ย่อย เพื่อมุ่งเน้นงำนวิจยั พันธุป์ ำล์ม เพื่อเป็ นแหล่งรวบรวมควำมรู้ ข้อมูลงำนวิจยั
และนำมำใช้ในกำรเพำะเมล็ดพันธุป์ ำล์ม เพื่อให้ได้มำซึง่ สำยพันธุท์ ด่ี ี กล้ำปำล์มทีม่ คี วำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมใน
กำรปลูกปำล์มของเกษตรกรในพืน้ ที่ ทีม่ คี วำมแตกต่ำงกัน ตลอดจนกำรเผยแพร่ให้ขำ่ วสำรควำมรูต้ ่ำงๆ แก่เกษตรกร
ทัวไป
่ กำรจัดกำรด้ำนกำรดูแลสวนปำล์มเป็ นไปตำมหลักวิชำกำร โดยคำนึงถึงสิง่ แวดล้อม จึงได้นำสิง่ ทีเ่ หลือใช้จำก
โรงงำนกลับมำใช้กบั สวนปำล์มเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด อำทิเช่น ทะลำยปำล์ม นำมำทำปุ๋ ยอินทรีย์ เพื่อทดแทน
ปุ๋ ยเคมี ซึง่ เป็ นกำรช่วยลดต้นทุนกำรผลิตได้มำกในแต่ละปี
นอกจำกนี้ HNC ยังคงมุ่งเน้นกำรทำงำนเป็ นทีม กำรให้บริกำรทีด่ แี ละมีประสิทธิภำพแก่ลูกค้ำของ HNC
รวมถึง กำรดำเนินโครงกำร CSR อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม อันจะนำไปสู่กำร
พัฒนำทีย่ ั ่งยืนต่อไป
นโยบำยรำคำ
ระดับรำคำของเมล็ดในปำล์ม น้ำมันปำล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปำล์ม กำกเมล็ดในปำล์ม ถูกกำหนดโดยปั จจัย
ต่ำงๆ หลำยประกำรด้วยกัน ได้แก่
* นโยบำยของรัฐในกำรกำหนดรำคำและควบคุมกำรนำเข้ำ กำรส่งออก
* นโยบำยของรัฐในกำรเข้ำแทรกแซงตลำด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
* นโยบำยของรัฐในกำรปรับสัดส่วนกำรใช้น้ำมันปำล์มเพื่อกำรผลิตไบโอดีเซล
* จำนวนโรงงำนสกัดน้ำมันปำล์ม
* จำนวนโรงกลันน
่ ้ำมันปำล์ม
* ระดับรำคำน้ำมันดิบในตลำดโลก
* ระดับรำคำน้ำมันปำล์มและน้ำมันถั ่วเหลืองในตลำดโลก
* ระดับรำคำน้ำมันพืชชนิดอื่นทีส่ ำมำรถใช้ทดแทนกันได้
* ระดับรำคำและปริมำณผลผลิตในประเทศทีอ่ อกสู่ตลำด
* กำรพยำยำมลักลอบนำเข้ำน้ำมันปำล์มและผลพลอยได้ จำกประเทศเพื่อนบ้ำน
* ปริมำณสต็อควัตถุดบิ และสินค้ำทีผ่ ลิตแล้วของแต่ละโรงงำน
* ปริมำณมูลภัณฑ์กนั ชน (Buffer Stock) ขององค์กำรคลังสินค้ำ
จำกปั จจัยต่ำงๆ ดังกล่ำวจะเห็นว่ำรำคำวัตถุดบิ ของ HNC จะถูกกำหนดจำกหลำยปั จจัย โดยในสภำพปกติจะ
ถูกกำหนดจำกอุปสงค์และอุปทำนในตลำด อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีอุปสงค์หรืออุปทำนมีมำกเกินควำมต้องกำร รำคำ
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ตลำดจะถูกควบคุมโดยกำรแทรกแซงตลำดด้วยกำรประกำศรำคำแนะนำขัน้ ต่ำของผลปำล์มสด เพื่อป้ องกันไม่ให้รำคำ
ตกต่ำเกินไป รวมไปถึงมำตรกำรควบคุมกำรนำเข้ำต่ำงๆ ทัง้ นี้ เกษตรกรผูป้ ลูกปำล์มและผูบ้ ริโภคจะเป็ นผูไ้ ด้รบั
ประโยชน์จำกมำตรกำรดังกล่ำว จำกข้อจำกัดดังกล่ำว ทำให้นโยบำยรำคำสินค้ำของ HNC เป็ นไปตำมภำวะและกลไก
ของตลำด ซึง่ HNC จะปรับนโยบำยกำรขำยในแต่ละช่วงให้เหมำะสมและทันต่อสถำนกำรณ์ เพือ่ เป็ นกำรป้ องกันและลด
ควำมเสีย่ งอันเกิดจำกควำมไม่แน่นอนของปริมำณกำรสั ่งซื้อจำกลูกค้ำ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในช่วงของสภำวะรำคำผันผวน
โดยให้มผี ลกระทบในเรื่องต้นทุนสินค้ำน้อยทีส่ ุด
(2) กำรจำหน่ำยและช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ของ HNC ส่วนใหญ่เป็ นกำรขำยให้แก่ผซู้ ้อื รำยใหญ่ กล่ำวคือ น้ำมันเมล็ด
ในปำล์มดิบ น้ำมันปำล์มดิบ จะจำหน่ำยให้กบั โรงกลันน
่ ้ำมันบริสุทธิ ์ และโรงงำนอุตสำหกรรมต่อเนื่องต่ำงๆ เช่น
อุตสำหกรรมโอลีโอเคมีคอล ผูผ้ ลิตไบโอดีเซล ผูร้ วบรวม ส่วนกำกเมล็ดในปำล์ม จะจำหน่ำยให้แก่โรงงำนอุตสำหกรรม
อำหำรสัตว์ กลุ่มผูเ้ ลีย้ งสัตว์ ผูร้ วบรวม รวมถึงกำรจำหน่ำยให้เกษตรกรในพืน้ ที่ เพื่อเป็ นกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
ตำมแนวทำงของเศรษฐกิจพอเพียง โดยลักษณะกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ของ HNC ส่วนใหญ่เป็ นกำรทำสัญญำ
ซื้อขำยในระยะสัน้ (Short-term Contract) ระยะเวลำประมำณ 1 เดือน สัญญำดังกล่ำวจะกำหนดรำคำซื้อขำย ปริมำณ
ระยะเวลำทีก่ ำหนดส่งมอบ และข้อตกลงกำหนดมำตรฐำนสินค้ำเป็ นสำคัญ นอกจำกกำรทำสัญญำซื้อขำยแล้ว ยังมีกำร
ซื้อขำยบำงส่วนทีก่ ระทำขึน้ รำยวัน ซึง่ ใช้รำคำซื้อขำย ณ รำคำของวันนัน้ ๆ (Spot Price) เป็ นเกณฑ์
(3) ลักษณะของลูกค้ำและสภำพกำรแข่งขัน
HNC
มีควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้ำและบุคคลในแวดวงธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นระยะเวลำนำน
อนึ่ง
สถำนภำพของบุคคลในอุตสำหกรรมนี้ ส่วนมำกจะเป็ นบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์กนั เป็ นอย่ำงดี แม้ว่ำจะมีสภำพกำร
แข่งขันรุนแรงโดยเฉพำะในด้ำนรำคำ อย่ำงไรก็ดี ลูกค้ำส่วนใหญ่ของ HNC เป็ นองค์กรทีม่ ขี นำดใหญ่ และมีควำม
น่ำเชื่อถือ จึงทำให้ควำมเสีย่ งของหนี้เสียของ HNC มีอยู่ในระดับทีต่ ่ำ ประกอบกับกำรขำยอยูใ่ นลักษณะกระจำย ไม่ได้
เน้นทีร่ ำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะ จึงทำให้ HNC สำมำรถบริหำรและจัดกำรกำรจัดจำหน่ำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
การจัดหาวัตถุดิบ การผลิ ต และขาย
-

ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำยน้ำมันเมล็ดในปำล์มดิบ น้ำมันปำล์มดิบ กำกเมล็ดในปำล์ม

1. กำรจัดหำวัตถุดบิ เพื่อผลิตและจัดจำหน่ำย- เมล็ดในปำล์ม
โรงสกัดน้ำมันเมล็ดในปำล์มดิบของ HNC จะจัดหำเมล็ดในปำล์มจำกโรงสกัดน้ำมันปำล์มดิบ
(CPOA) จำกโรงงำนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง โดยปัจจุบนั มีจำนวนกว่ำ 13 โรงงำน ซึง่ ในกำรจัดหำ
เมล็ดในปำล์มเพื่อใช้ในกำรผลิตและจัดจำหน่ ำย HNC จะกำหนดมำตรฐำนกำรรับวัตถุดบิ ซึง่ ประกอบด้วย
1) เมล็ดในปำล์มดิบต้องมีประมำณควำมชืน้ (Moisture) ไม่เกิน 5 %
2) เมล็ดในปำล์มดิบต้องไม่มขี ยะ (Shell) ปนมำกับเมล็ดในปำล์ม ไม่เกิน 10 %
2. กำรจัดหำน้ำมันปำล์มดิบเพื่อจัดจำหน่ำย
ปั จจุบนั HNC จะจัดหำน้ำมันปำล์มดิบจำกโรงสกัดน้ำมันปำล์มดิบ (CPOA) จำกโรงงำนในพืน้ ที่
จังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง โดยปั จจุบนั มีจำนวนกว่ำ 13 โรงงำน ซึง่ ในกำรน้ำมันปำล์มดิบ เพื่อจัดจำหน่ำยนัน้
HNC จะกำหนดมำตรฐำนกำรรับน้ำมันปำล์มดิบ ซึง่ ประกอบด้วย
1) ค่ำควำมชื่น (Moisture) ในน้ำมันปำล์มดิบ ไม่เกิน 0.50 %
2) ค่ำควำมกรด (Free fatty acid : FFA) ในน้ำมันปำล์มดิบ ไม่เกิน 5 %
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3. กำรจัดหำกำกเมล็ดในปำล์มเพื่อจัดจำหน่ำย
ปั จจุบนั HNC จะจัดหำกำกเมล็ดในปำล์ม เพื่อจัดจำหน่ำยจำกโรงงงำนสกัดน้ำมันเมล็ดในแบบหีบ
สกัด และผูร้ วบรวม จำนวน 2 รำย ซึง่ ในกำรรับกำกเมล็ดในปำล์มเพื่อจัดจำหน่ำย HNC จะกำหนดมำตรฐำนกำรรับ
กำกเมล็ดในปำล์มทีม่ อี ุณหภูมขิ องเนื้อกำกเมล็ดในปำล์ม ไม่เกิน 50 องศำเซลเซียส
ธุรกิ จบริการโรงแรม
ในปี 2563 บริษทั ได้เข้ำลงทุนโดยกำรเข้ำถือหุน้ ใน บริษทั อริยำ เอสเตท จำกัด (“อริยำ เอสเตท”) ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทีช่ ำระแล้ว โดยประกอบกิจกำรโรงแรมจำนวน 1 อำคำรในโครงกำร Wisdom
Hotel และใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรม ซึง่ เริม่ ก่อตัง้ ในปี 2556 ตัง้ อยู่เลขที่ 83 หมู่ท่ี 3 ตำบลเนินพระ อำเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง และเพื่อเป็ นกำรยกระดับกำรให้บริกำรเข้ำสู่ระดับมำตรฐำนสำกลเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิม่ และ
ศักยภำพในกำรแข่งขันให้สงู ขึน้ ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมมั ่นคงทำงด้ำนรำยได้ให้กบั โรงแรมในอนำคต ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
กำลังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงอริยำ เอสเตท เพือ่ ขยำยฐำนลูกค้ำอันเนื่องมำจำกกำรขยำยตัวเพื่อรองรับ
โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนทีส่ ำคัญในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC)
เช่น ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอตู่ ะเภำ ระยอง–พัทยำ เฟส 2 รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้คดั สรรและเจรจำตกลงเบือ้ งต้นกับผู้
ประกอบธุรกิจโรงแรมทีม่ กี ำรบริหำรภำยใต้ช่อื ทำงกำรค้ำทีไ่ ด้รบั กำรยอมรับ (Chained-brand Hotel) เป็ นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำต่อรองในขัน้ ตอนต่อไป
2. ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
โรงแรมในโครงกำร Wisdom Hotel ของอริยำ เอสเตท ปัจจุบนั เป็ นโรงแรมระดับ 3 ดำว เปิ ด
ดำเนินกำรมำแล้ว 2 ปี โดยมีสงิ่ อำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ไว้รองรับผูเ้ ข้ำพัก เช่น สระว่ำยน้ำ ร้ำนอำหำร สถำนทีอ่ อก
กำลังกำย ห้องซำวน่ำ บริกำรซักรีด และห้องทำงำน เป็ นต้น
อริยำ เอสเตท มีจำนวน 1 อำคำร 8 ชัน้ จำนวนห้องทัง้ หมด 67 ห้อง โดยมีหอ้ งทัง้ หมด 4 ประเภท มีพน้ื ที่
เฉลีย่ ต่อห้อง 35 ตำรำงเมตร ดังนี้
1) แบบ A - Deluxe Room ขนำด 30 ตำรำงเมตร จำนวน 7 ห้อง
2) แบบ B - Suite Room ขนำด 37 ตำรำงเมตร จำนวน 25 ห้อง
3) แบบ C - Premier Room ขนำด 40 ตำรำงเมตร จำนวน 16 ห้อง
4) แบบ D - Family Room ขนำด 40 ตำรำงเมตร จำนวน 19 ห้อง
3. การตลาดและการแข่งขัน
ระยองเป็ นจังหวัดขนำดเล็กแห่งหนึ่งในภำคตะวันออกของประเทศไทย ทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ในปั จจุบนั ว่ำเป็ น
แหล่งท่องเทีย่ ว มีผลไม้ชนั ้ ยอด เป็ นแหล่งอุตสำหกรรมหลักของประเทศ มีสภำพเศรษฐกิจดี มีรำยได้ต่อหัวประชำกรสูง
เป็ นอันดับต้นๆ ของประเทศ นอกจำกนัน้ ยังได้ช่อื ว่ำเป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ วยงำม เนื่องจำกมีชำยหำดยำวสวยเลียบ
ขนำนไปกับอ่ำวไทย และเกำะสวยงำมระดับโลก เช่น เกำะเสม็ดก็เป็ นทีร่ จู้ กั แพร่หลำยท่ำมกลำงนักท่องเทีย่ วชำวไทย
และชำวต่ำงประเทศ ฐำนเศรษฐกิจทีส่ ำคัญของจังหวัดคือเกษตรกรรม กำรท่องเทีย่ ว และอุตสำหกรรม
จังหวัดระยองเริม่ มีกำรเปลีย่ นแปลงไปเป็ นจังหวัดอุตสำหกรรม นับตัง้ แต่กำรค้นพบก๊ำซธรรมชำติใน
อ่ำวไทย เมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็ นกำรเริม่ ต้นยุค “โชติชว่ งชัชวำลย์” และเป็ นทีม่ ำของ “โครงกำรพัฒนำพืน้ ทีช่ ำยฝัง่ ทะเล
ตะวันออก” (Eastern Seaboard Development Program) ในปี 2524 ในช่วงระยะเวลำกว่ำ 20 ปี ทผ่ี ่ำนมำนัน้ ได้ทำ
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ให้โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง เปลีย่ นเป็ นอุตสำหกรรมนำกำรท่องเทีย่ วและกำรเกษตร ปั จจุบนั รำยได้
เฉลีย่ ต่อหัวประชำกรสูงเป็ นอันดับหนึ่งของประเทศ คือ 1,143,740 บำท/คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เท่ำกับ
672,104 ล้ำนบำท โดยมำจำก สำขำกำรผลิตด้ำนอุตสำหกรรม กว่ำร้อยละ 92
ดังนัน้ จุดเด่นทีบ่ ริษทั ฯ ได้คดั สรรและเจรจำตกลงเบือ้ งต้นกับผูป้ ระกอบธุรกิจโรงแรมทีม่ กี ำรบริหำร
ภำยใต้ช่อื ทำงกำรค้ำทีไ่ ด้รบั กำรยอมรับ (Chained-brand Hotel) เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วนัน้ จะสำมำรถเพิม่ ศักยภำพทัง้
กำรแข่งขันให้ธุรกิจโรมแรมและมีมลู ค่ำเพิม่ ขึน้ ในหลำย ๆ ด้ำนเช่นกัน
3.

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั ฯ ได้มแี ผนกำรตลำดเข้ำร่วมกำรจองทีพ่ กั ผ่ำนเว็บไซต์ ได้แก่ Agoda.com, Traveloka.com,
Booking.com และ FB:Wisdom Hotel & Residence ซึง่ เว็บไซต์ดงั กล่ำว ให้รำยละเอียดของโรงแรม และรำคำอย่ำง
ครบถ้วน สำมำรถดูงำ่ ย มีช่องทำงชำระเงินหลำกหลำย อีกทัง้ ไม่มบี ตั รเครดิตก็สำมำรถจองได้ พร้อมส่วนลดมำกมำย
และรีววิ จำกผูเ้ ข้ำพักจริง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ บริหำรโรงแรมในโครงกำร Wisdom Hotel ของอริยำ เอสเตท และได้เจรจำตกลงทีจ่ ะ
นำ Chained-Brand Hotel ทีม่ ชี ่อื เสียงเข้ำมำบริหำรเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เนื่องจำกกำรนำ Chained-Brand Hotel เข้ำ
มำบริหำรโรงแรม มีประโยชน์ในหลำยด้ำน อำทิ สำมำรถใช้ชอ่ื โรงแรมภำยใต้ช่อื ของ Chained-Brand Hotel ซึง่ เป็ นที่
รูจ้ กั โดยทัวไป
่ กำรทำกำรตลำดทีส่ ำมำรถโฆษณำและทำกำรโปรโมทโรงแรมภำยใต้ช่อื ของ Chained-Brand Hotel ได้
มีระบบกำรปฏิบตั กิ ำรทีม่ มี ำตรฐำนเดียวกันทัง้ แบรนด์ ซึง่ รวมถึงระบบกำรจองห้องพัก บริษทั ฯ ไม่ตอ้ งเข้ำมำบริหำร
กำรดำเนินธุรกิจวันต่อวัน แต่สำมำรถควบคุมกำรทำงำนในภำพรวมได้
ธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ฯ ได้ลงทุนในบริษทั เดอะ มำสเตอร์ เรียลเอสเตท จำกัด (“เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท”)
เริม่ ก่อตัง้ ในปี 2557 ทีต่ งั ้ ยู่เลขที่ 83 หมูท่ ่ี 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีแนวคิดทีจ่ ะพัฒนำ
โครงกำรในลักษณะของโครงกำรทีเ่ ป็ นรูปแบบโครงกำรโรงแรม ซึง่ เดอะ มำสเตอร์ เรียลเอสเตท เป็ นผูม้ กี รรมสิทธิและ
์
สิทธิครอบครองทีด่ นิ ทัง้ หมด 11 แปลง แบ่งออกเป็ น โฉนดทีด่ นิ จำนวน 2 แปลง และหนังสือรับรองกำรทำประโยชน์
(น.ส. 3 ก.) จำนวน 9 แปลง พืน้ ทีร่ วมทัง้ สิน้ 27 ไร่ 2 งำน 55 ตำรำงวำ ตัง้ อยู่ทต่ี ำบลพลำ อำเภอบ้ำนฉำง จังหวัด
ระยอง โดยบริเวณด้ำนหน้ำของทีด่ นิ ดังกล่ำวอยู่ตดิ กับถนนสำยหลักในท้องที่ ได้แก่ ถนนสุขมุ วิท และยังอยู่ในรัศมี 15
กิโลเมตรจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอู่ตะเภำ ระยอง–พัทยำ ในปั จจุบนั แต่เมื่อมีกำรพัฒนำเฟสที่ 2 เสร็จสิน้ ตำม
แผนพัฒนำแล้ว จะมีทำงเข้ำออกสนำมบินอู่ตะเภำทำงใหม่ ซึง่ จะมีระยะห่ำงจำกทีด่ นิ ไม่เกิน 5 กิโลเมตร
เดอะ มำสเตอร์ เรียลเอสเตท มีแผนกำรทีจ่ ะพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจบน
ทีด่ นิ ดังกล่ำวโดยแบ่งกำรพัฒนำเป็ นหลำยเฟส โดยในเฟสที่ 1 มีแผนกำรก่อสร้ำงโรงแรมประเภท Airport Hotel บน
พืน้ ทีป่ ระมำณ 8 ไร่ โดยมีรำยละเอียดเบือ้ งต้น ดังนี้ อำคำรโรงแรม จำนวน 2 อำคำร สูง 5 – 6 ชัน้ เป็ นโรงแรมระดับ 3
- 4 ดำว จำนวนห้องพักรวมประมำณ 180 ห้อง พืน้ ทีใ่ ช้สอยรวมประมำณ 20,000 ตำรำงเมตร ซึง่ รวมไปถึงห้องสัมมนำ
ร้ำนอำหำร คำเฟ่ และบำร์ และสิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ อำทิ สระว่ำยน้ำ ฟิ ตเนส โดยมีกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย คือ
ผูใ้ ช้บริกำรสนำมบินอู่ตะเภำทัง้ ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ ซึง่ ได้ทำกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้เบือ้ งต้นแล้ว ซึง่ บริษทั ฯ
กำลังอยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบและศึกษำแผนกำรทำงำนและพิจำรณำผลกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ รวมทัง้ อำจมีกำร
พิจำรณำปรับเปลีย่ นตำมควำมเหมำะสมและควำมต้องกำรของนโยบำยบริษทั ฯ
จำกนโยบำยกำรพัฒนำพิเศษภำค
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ตะวันออก จะเป็ นกำรส่งเสริมให้นักลงทุนต่ำงประเทศเข้ำมำลงทุนในเขตอุตสำหกรรม โดยเลือกใช้สนำมบินทีอ่ ยู่ใกล้กบั
เขตอุตสำหกรรมในกำรขนส่งสินค้ำ
รวมถึงกำรเดินทำงเข้ำ-ออกของนักธุรกิจ
เนื่องจำกจังหวัดระยองเป็ นเมือง
อุตสำหกรรม มีลูกค้ำชำวต่ำงชำติทเ่ี ดินทำงมำทำธุรกิจ และกลุ่มองค์กรทีม่ องหำโรงแรมทีเ่ หมำะสำหรับกำรจัด
ประชุมสัมมนำ นอกเหนือจำกตัวเลือกหัวหินและพัทยำ โดยลูกค้ำกลุ่มนี้จะเข้ำมำเติมอัตรำกำรเข้ำพักทีด่ ใี นช่วงวัน
ธรรมดำ ขณะทีช่ ว่ งสุดสัปดำห์โรงแรมก็จะได้ลูกค้ำกลุ่ม พักผ่อนทัวไป
่ ประกอบกับนโยบำยภำครัฐมุ่นเน้นสร้ำงรำยได้
จำกกำรท่องเทีย่ ว โดยเฉพำะนักท่องเทีย่ วต่ำงประเทศทีม่ จี ดุ หมำยปลำยทำงในพืน้ ทีภ่ ำคตะวันออกของประเทศไทย
ส่งผลให้กำรเลือกใช้สนำมบินอูต่ ะเภำ มีควำมต้องกำรมำกขึน้ และเป็ นจุดเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเทีย่ วอื่น ทีส่ ำคัญของ
ประเทศ ซึง่ บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงโอกำสในกำรพัฒนำ Airport Hotel บนทีด่ นิ ผืนนี้ ซึง่ สำมำรถรองรับผูใ้ ช้บริกำรสนำมบิน
ทัง้ กำรเข้ำพักค้ำงคืน และกำรพักรำยชัวโมงเพื
่
่อรอเวลำขึน้ เครือ่ งบิน ซึง่ ปั จจุบนั ผูใ้ ช้บริกำรส่วนใหญ่ จะต้องเดินทำง
20-30 นำที เพื่อไปพักในโรงแรมใกล้เคียง
โดยบริษทั ฯ เล็งเห็นว่ำ หำกบริษทั ฯ พัฒนำ Airport Hotel และวำงแผนกำรดำเนินธุรกิจอย่ำง
ระมัดระวัง จะทำให้มผี เู้ ข้ำมำใช้บริกำรโรงแรมเป็ นจำนวนมำก และก่อให้เกิดผลรำยได้และกำไรต่อบริษทั ฯ นอกจำกนี้
บริษทั ฯ ยังมีแผนทีจ่ ะติดต่อหำ Chained-Brand Hotel เข้ำมำบริหำร Airport Hotel ดังกล่ำวด้วยเช่นกัน โดยบริษทั ฯ
ได้มกี ำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ของโครงกำรเบือ้ งต้น ภำยใต้สมมติฐำนกำรใช้ประโยชน์สงู สุดของทีด่ นิ โดยพิจำรณำถึง
โครงกำรโครงสร้ำงพืน้ ฐำนทีก่ ำลังจะเกิดขึน้ ในบริเวณใกล้เคียงกับทีด่ นิ ของโครงกำร และปรับลดสมมติฐำนบำงรำยกำร
ตำมหลักควำมระมัดระวัง ผลจำกกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้เบือ้ งต้น ทีด่ นิ บริเวณดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมและมี
ศักยภำพทีจ่ ะนำมำพัฒนำโครงกำรโรงแรม ประเภท Airport Hotel ซึง่ ประมำณกำรผลตอบแทนของโครงกำรในเฟสที่ 1
(Project IRR) เบือ้ งต้นอยู่ทร่ี อ้ ยละ 20.17 และระยะเวลำคืนทุนของโครงกำรเท่ำกับประมำณ 13 ปี อย่ำงไรก็ตำมก่อน
กำรพัฒนำโครงกำรในเชิงพำณิชย์ ฝ่ ำยบริหำรจะศึกษำควำมเป็ นไปได้ของโครงกำรในรำยละเอียด สภำวะอุตสำหกรรม
และสภำพเศรษฐกิจรวมถึงข้อจำกัดทำงกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีด่ งั กล่ำว
บริษทั ฯ คำดว่ำเงินทุนทีใ่ ช้ในกำรพัฒนำโครงกำรจะมำจำกเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน และ/หรือ
เงินกูย้ มื จำกนักลงทุน และ/หรือเงินเพิม่ ทุนจำกบริษทั ฯ
1.

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
• เป็ นโครงกำรอำคำรโรงแรมระดับ 4 ดำว มีหอ้ งพัก 112 ห้อง โดยมีหอ้ งพักให้บริกำร 5 ประเภท
คือ
1) Anthem Room (35 ตำรำงเมตร) จำนวน 72 ห้อง
2) Oasis Room (35 ตำรำงเมตร) จำนวน 19 ห้อง
3) Harmony Room (64 ตำรำงเมตร) จำนวน 16 ห้อง
4) Sympony Room (77 ตำรำงเมตร) จำนวน 3 ห้อง
5) Titanic Room (88 ตำรำงเมตร) จำนวน 2 ห้อง
• เป็ นโครงกำรอำคำรโรงแรมระดับ 3 ดำว มีหอ้ งพัก 72 ห้อง โดยมีหอ้ งพักให้บริกำร 3 ประเภท
คือ
1) Payun Room (22 ตำรำงเมตร) จำนวน 24 ห้อง
2) Pala Room (22 ตำรำงเมตร) จำนวน 32 ห้อง
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3)

Tara Room (50 ตำรำงเมตร) จำนวน 16 ห้อง

2.

การตลาดและการแข่งขัน
เนื่องจำก
จังหวัดระยองได้เริม่ โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนทีส่ ำคัญในเขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ซึง่ EEC วำงยุทธศำสตร์ให้ทำภำรกิจสำคัญ 3
ประกำร คือ
1) เป็ น “สนำมบินกรุงเทพฯ แห่งที่ 3" เชื่อมสนำมบินดอนเมืองและสุวรรณภูมดิ ว้ ยรถไฟ
ควำมเร็วสูง
2) เป็ น “ศูนย์กลำงอุตสำหกรรม ท่องเทีย่ ว และ Logistics & Aviation" ของ EEC
3) เป็ น “เมืองท่ำทีส่ ำคัญ" เชื่อมโยงขยำยกรุงเทพฯ ไปทำงตะวันออกทัง้ ทำงน้ำ ทำงบก และ
ทำงอำกำศ
องค์ประกอบโครงกำร EEC มีดงั นี้
1) อำคำรผูโ้ ดยสำรหลังที่ 3 (Passenger Terminal Building 3)
2) ศูนย์ธุรกิจกำรค้ำและกำรขนส่งภำคพืน้ ดิน (Commercial Gateway and Ground
Transportation Centre)
3) ศูนย์ซ่อมบำรุงอำกำศยำน (Maintenance Repair and Overhual)
4) เขตประกอบกำรค้ำเสรี และเขตธุรกิจเกีย่ วเนื่อง (Cargo Village or Free Trade Zone)
5) ศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงอำกำศและโลจิสติกส์ (Cargo Complex)
โครงกำรทีส่ ำคัญของโครงสร้ำงพืน้ ฐำนหลักของ EEC มีโครงกำรดังต่อไปนี้
1) สนำมบินนำนำชำติอตู่ ะเภำ และรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อม 3 สนำมบิน
ซึง่ เป็ นโครงกำรพัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำและเมืองกำรบินภำคตะวันออก
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ยกระดับสนำมบินอู่ตะเภำเป็ น “สนำมบินนำนำชำติเชิงพำณิชย์หลัก แห่งที่ 3" เชื่อมสนำมบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
ด้วยรถไฟควำมเร็วสูง ทำให้ทงั ้ 3 สนำมบินสำมำรถรองรับผูโ้ ดยสำรรวมกันได้มำกถึง 200 ล้ำนคนต่อปี โครงกำร
พัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำและเมืองกำรบินภำคตะวันออก เป็ นโครงกำรพัฒนำสนำมบินภำยในพืน้ ทีก่ ว่ำ 6,500 ไร่ ซึง่
ตัง้ อยู่ในตำบลพลำ อำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง ในเขตส่งเสริมเมืองกำรบินภำคตะวันออก ทัง้ นี้ ได้มพี ธิ ลี งนำมสัญญำ
โครงกำรพัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำและเมืองกำรบินภำคตะวันออกเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
โดยลงนำมในสัญญำระหว่ำง
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) และบริษทั อู่ตะเภำ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอวิ
เอชัน่ จำกัด ซึง่ เป็ นนิตบิ ุคคลตัง้ ขึน้ เฉพำะกิจโดยกลุม่ กิจกำรร่วมค้ำบีบเี อส 1 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2563
ด้วยศักยภำพทำงด้ำนทีต่ งั ้ ไม่ไกลจำกกรุงเทพมหำนครและพืน้ ทีภ่ ำคตะวันออก ซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั ของนัก
ลงทุนทัวโลก
่
จึงมีกำรตัง้ เป้ ำหมำยให้รองรับผูโ้ ดยสำรสูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 60 ล้ำนคนต่อปี โดยโครงกำรจะมีกำรลงทุนใน
ด้ำนต่ำง ๆ ทีค่ รอบคลุมทุกมิติ ทัง้ กำรให้บริกำรสนำมบินเชิงพำณิชย์ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องด้ำนธุรกิจและ
อุตสำหกรรมกำรบิน ซึง่ จะสร้ำงบรรยำกำศกำรลงทุนทีจ่ งู ใจภำคเอกชนทัง้ ในและต่ำงประเทศในกำรขยำยกำรลงทุนมำสู่
พืน้ ที่ EEC รวมไปถึงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงยั ่งยืนจำกผลกำร
ประมำณกำรผูโ้ ดยสำรและเทีย่ วบินทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ภำยในปี 2568 - 2569 ซึง่ เป็ นปี ทค่ี ำดว่ำจะสำมำรถเปิ ดให้บริกำร
อำคำรผูโ้ ดยสำรหลังที่ 3 ทีบ่ ริหำรจัดกำรโดยเอกชนร่วมลงทุน สนำมบินจะมีจำนวนผูโ้ ดยสำรประมำณ 8 ล้ำนคนต่อปี
รายงานประจาปี 2563

หน้ า 23

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ประกอบกับกำรคำดกำรณ์ปริมำณผูโ้ ดยสำร ณ สนำมบินดอนเมือง ในปี 2568 – 2569 แสดงให้เห็นว่ำ ในช่วงปี
ดังกล่ำว สนำมบินดอนเมืองจะมีปริมำณผูโ้ ดยสำรเกินขีดควำมสำมำรถในกำรรับจำนวนเทีย่ วบินและปริมำณผูโ้ ดยสำร
ดังนัน้ กำรพัฒนำโครงกำรพัฒนำสนำมบินอูต่ ะเภำและเมืองกำรบินภำคตะวันออกให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป็ นไปตำม
แผนงำนโครงกำร EEC จึงมีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ต่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศและอุตสำหกรรมกำรบิน รวมทัง้
เพื่อเป็ นกำรรองรับควำมต้องกำรกำรเดินทำงทำงอำกำศในอนำคตของอีกด้วย
ศูนย์ฝึกอบรมกำรบิน (Aviation
Training Centre)
2) โครงกำรพัฒนำท่ำเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
มีมลู ค่ำกำรลงทุนเบือ้ งต้นประมำณ 1.5 แสนล้ำนบำท โดยจะมีรปู แบบกำรดำเนินกำรแบบให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ (Public Private Partnership: PPP) มีระยะเวลำกำรดำเนินโครงกำรนับตัง้ แต่กำรก่อสร้ำง
และให้บริกำรรวมประมำณ 30-50 ปี โดยมีแผนกำรก่อสร้ำง 8 ปี คำดว่ำจะเริม่ เปิ ดดำเนินกำรได้ภำยในปี 2568
ณ ปั จจุบนั ยังอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำและสำรวจผลกระทบต่ำง ๆ ของโครงกำรทัง้ ด้ำนเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และ
วิศวกรรม รวมถึงรำยละเอียดผลตอบแทนของโครงกำรกำรพัฒนำท่ำเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (“โครงกำรฯ”) โดยให้กลุ่ม
บริษทั ทีป่ รึกษำของกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยประเมินผลโดยละเอียดเพื่อให้เกิดผลกระทบทำงลบน้อยทีส่ ุด
โดย
โครงกำรฯ ในครัง้ นี้ ดำเนินกำรเพื่อเป็ นกำรเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรขนส่งสินค้ำทำงน้ำให้แก่
ประเทศ เพื่อเน้นย้ำถึงจุดยืนกำรเป็ นเกตเวย์หลักในภูมภิ ำคกำรเป็ นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ
อีกทัง้ เพื่อเพิม่ ศักยภำพ
กำรเป็ นท่ำเรือน้ำทีล่ ้ำสมัยด้วยกำรบริหำรจัดกำรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนผสมผสำนให้เป็ นท่ำเรือทีใ่ ห้
ควำมสำคัญกับสภำพแวดล้อม
นอกจำกนี้ โครงกำร EEC จะทำให้เกิดศูนย์กลำงกำรพัฒนำธุรกิจเป้ ำหมำยโดยเฉพำะกำรเป็ น
“ศูนย์กลำงอุตสำหกรรมท่องเทีย่ ว และ Logistics & Aviation" รวมถึงกำรเป็ นศูนย์กลำงของ “มหำนครกำรบินภำค
ตะวันออก" ทีจ่ ะครอบคลุมกำรพัฒนำพืน้ ทีเ่ มืองประมำณ 30 กิโลเมตร โดยรอบสนำมบิน (พัทยำถึงระยอง) ซึง่ เป็ นกำร
สำนต่อเจตนำรมณ์กำรพัฒนำอีสเทิรน์ ซีบอร์ดทีต่ อ้ งกำรให้เกิดเป็ นเมืองท่ำและเมืองธุรกิจสำคัญของประเทศไทย โดย
เข้ำเชื่อม โยงเป็ นส่วนขยำยของกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปทำงตะวันออก ทีส่ ำมำรถเชื่อมโยงกันได้สะดวกทัง้ ทำงน้ำ
ทำงบก และทำงอำกำศ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลำงทำงกำรบินและประตูเศรษฐกิจสู่เอเชีย
3) โครงกำรพัฒนำท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด ระยะที่ 3
ในปี 2562 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ลงนำมสัญญำร่วมทุนในรูปแบบกำร
บริหำรธุรกิจ (PPP : Business Case ) ในโครงกำรพัฒนำท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด ระยะที่ 3 (โครงกำรฯ) กับ
บริษทั กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มนิ ัล จำกัด เพื่อพัฒนำระบบโครงสร้ำงพืน้ ฐำนทีส่ ำคัญของประเทศและเป็ นกลไก
ขับเคลื่อนกำรลงทุนในEEC โดยควำมคืบหน้ำกำรก่อสร้ำงโครงกำรฯ นี้ หลังได้รบั ใบอนุญำตให้ปลูกสร้ำงสิง่ ล่วงล้ำลำ
แม่น้ำจำกสำนักงำนเจ้ำท่ำภูมภิ ำค สำขำระยองแล้ว บริษทั กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มนิ ัล จำกัด ได้ดำเนินกำร
ออกแบบและก่อสร้ำงในส่วนของโครงสร้ำงพืน้ ฐำน (Infrastructure) ทัง้ ในส่วนของกำรขุดลอกและถมทะเล พืน้ ที่ 1,000
ไร่ แบ่งเป็ น พืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์ 550 ไร่ และพืน้ ทีเ่ ก็บกักตะกอน 450 ไร่ กำรขุดลอกร่องน้ำ และแอ่งกลับเรือ กำร
ก่อสร้ำงเขือ่ นกันคลื่น กำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคพืน้ ฐำน กำรติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุมกำรเดินเรือ ท่ำเทียบเรือบริกำร และ
ท่ำเทียบเรือก๊ำซเพื่อรองรับปริมำณกำรขนถ่ำยก๊ำซธรรมชำติทค่ี ำดว่ำกำรก่อสร้ำงจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิ ดให้บริกำร
ได้ภำยในปี 2569
4) โครงกำรท่ำเรือพำณิชย์สตั หีบ
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โครงกำรท่ำเรือพำณิชย์สตั หีบ หรือ ท่ำเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับ EEC ซึง่
อยู่ภำยใต้กำรดูแลของกองทัพเรือ มีพน้ื ทีท่ งั ้ หมดรำว 20,000 ตำรำงเมตร ประกอบไปด้วยท่ำเรือ 6 ท่ำ แบ่งเป็ น ท่ำ
จอดเรือรบของกองทัพเรือ (ท่ำที่ 1-3) และเป็ นท่ำเรือสำหรับขนส่งสินค้ำประเภทอุตสำหกรรม (ท่ำที่ 4-6) โดยมีแผนจะ
พัฒนำท่ำเรือที่ 4-6 ให้เป็ นท่ำเรือรองรับด้ำนกำรท่องเทีย่ วและเรือเฟอร์ร่ี รวมทัง้ ปรับปรุงพืน้ ทีส่ ำหรับกำรขนส่งสินค้ำ
ให้ได้มำกขึน้ ซึง่ โครงกำรท่ำเรือพำณิชย์สตั หีบนี้ ได้วำงแผนเชื่อมโยงเส้นทำงเรือเฟอร์รไ่ี ว้ 3 เส้นทำง คือ
1) สัตหีบ-เกำะช้ำง-จังหวัดพระสีหนุ-โฮจิมนิ ห์ซติ ี
2) สัตหีบ-ปรำณบุร-ี หัวหิน ใช้เวลำประมำณ 1 ชัวโมงครึ
่
ง่ ช่วยทุ่นเวลำกำรเดินทำงจำก กทม.
ทำงรถยนต์ทต่ี อ้ งใช้เวลำถึง 6-7 ชัวโมง
่
และเป็ นกำรเชื่อมต่อระหว่ำงภำคใต้กบั ภำค
ตะวันออก สำมำรถเป็ นเส้นทำงขนส่งสินค้ำได้ และ
3) เส้นทำงสัตหีบ-สมุย-สิงคโปร์ คำดว่ำจะเห็นสิง่ เหล่ำนี้เป็ นรูปธรรมชัดเจนในอนำคตอันใกล้น้ี
ดังนัน้ จึงเป็ นจุดแข็งทีบ่ ริษทั ฯ จะพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในรูปแบบโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำร
โรงแรม โดยกำรนำ Chained-Brand Hotel ทีม่ ชี ่อื เสียงเข้ำมำบริหำร ซึง่ จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในหลำย ๆ ด้ำนอย่ำง
มำกมำย
3.

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั ฯ ได้กำรเจรจำต่อรองกับ Chained-Brand Hotel ทีม่ ชี ่อื เสียงเข้ำมำบริหำรเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ซึง่ อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรในขัน้ ตอนต่อไป
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ปัจจัยความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษทั ได้ตระหนักถึงปั จจัยควำมเสีย่ งต่ำงๆ ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบเป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษทั เพื่อให้บริษทั มีกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล เพื่อใช้เป็ นกลไกทีส่ ำคัญใน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษทั จึงได้พิจำรณำกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในขึ้นมำ โดยพิจำรณำให้
ควำมสำคัญ ในเรื่องแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และติดตำมผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีระบบ
เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนสอดคล้องกับนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำหรับจำกกำรประเมินควำมเสี่ยง และกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ดังต่อไปนี้
ธุรกิ จสนามกอล์ฟ
1.

ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อรายได้ของกิ จการ
รำยได้ของธุรกิจสนำมกอล์ฟโดยทัวไปขึ
่ น้ อยู่กบั ควำมนิยม เวลำในกำรออกรอบ สถำนทีต่ งั ้ สภำพดินฟ้ ำ
อำกำศ สภำพเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็ นปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบโดยตรงต่อรำยได้ของกิจกำร
2. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดาเนิ นการ
ในกำรรักษำคุณภำพสนำมให้สมบูรณ์ได้มำตร ฐำนสำกล ธุรกิจสนำมกอล์ฟจึงจำเป็ นต้องนำวัสดุ ปุ๋ ย
และเคมีภณ
ั ฑ์ทน่ี ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ซึง่ อำจได้รบั ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศได้ อีกทัง้ ตัว
แทนจำหน่ำยในเมืองไทยมีจำนวนไม่กร่ี ำย ทำให้ผขู้ ำยจะเป็ นผูก้ ำหนดรำคำขำยวัสดุ ปุ๋ ย และเคมีภณ
ั ฑ์มำกกว่ำขึน้ อยู่
กับกลไกตลำด
3. ความเสี่ยงด้านภาษีอากร
ตำมทีไ่ ด้มกี ำรประกำศใช้ พ.ร.บ. ภำษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้ำง ซึง่ จะเริม่ บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม
2563 นัน้ คำดว่ำสนำมกอล์ฟจะอยู่ในกลุม่ ทีจ่ ะได้รบั กำรบรรเทำค่ำภำษีแบบขัน้ บันได จึงจะต้องติดตำมดูว่ำ ธุรกิจ
สนำมกอล์จะสำมำรถผ่อนผันในเรื่องภำษีอำกรดังกล่ำวได้อย่ำงไรบ้ำง
ธุรกิ จน้ามันปาล์มและธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ ายไฟฟ้ า
1.

ความเสี่ยงจากการที่ราคาน้ามันเมล็ดในปาล์มดิ บ เมล็ดในปาล์ม ราคาน้ามันปาล์มดิ บ มีความ
ผันผวน
น้ ำมันเมล็ดในปำล์มดิบ เมล็ดในปำล์ม และน้ ำมันปำล์มดิบ เป็ นสินค้ำทำงกำรเกษตร ซึ่งรำคำจะถู ก
กำหนดโดยอุ ปสงค์ และอุป ทำน ปั จจัย สำคัญ ที่มีผลกระทบต่ ออุปสงค์และอุป ทำน ได้แก่ สภำพดิน ฟ้ ำอำกำศซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงต่อปริมำณผลผลิตของน้ ำมันปำล์มและน้ ำมันพืชอื่นๆ ในตลำดโลก นอกจำกนี้กำรเติบโตทำงด้ำน
เศรษฐกิจของประเทศต่ำงๆ ทีบ่ ริโภคน้ ำมันพืช รวมทัง้ นโยบำยทำงด้ำนอัตรำภำษีนำเข้ำของประเทศทีบ่ ริโภคน้ ำมัน
พืชรำยใหญ่ของโลกได้แก่ อินเดีย และจีนจะมีผลกระทบโดยตรงต่อควำมต้องกำรบริโภคน้ำมันพืช
นอกจำกนี้ปัจจุบนั น้ำมันปำล์มถูกนำมำใช้เป็ นพลังงำนทำงเลือก เพื่อทดแทนกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง หรือ
ทีเ่ รียกกันว่ำไบโอดีเซล ส่งผลให้รำคำน้ ำมันปำล์มในซึ่งเป็ นสินค้ำทดแทนได้รบั อิทธิพลจำกกำรเคลื่อนไหวของรำคำ
น้ ำมันดิบในตลำดโลก ดังนัน้ ควำมต้องกำรเชื้อเพลิง รวมถึงปั จจัยจำกเชื้อเพลิงทดแทน เช่น รำคำก๊ำซธรรมชำติ ก็
ย่อมส่งผลต่อกำรเคลื่อนไหวของรำคำน้ำมันปำล์มดิบด้วยเช่นกัน
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รำคำขำยน้ ำมันเมล็ดในปำล์มดิบ เมล็ดในปำล์ม และน้ ำมันปำล์มดิบ ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศจะ
อ้ำงอิงตำมรำคำซื้อขำยที่ตลำดมำเลเซียเป็ นหลัก แต่เนื่องจำกปั จจุบนั ประเทศไทยจัดให้น้ ำมันปำล์มดิบเป็ นสินค้ำ
ควบคุ ม ดัง นั น้ รำคำขำยน้ ำ มัน เมล็ด ในปำล์ม ดิบ เมล็ด ในปำล์ม และน้ ำ มัน ปำล์ ม ดิบ ในประเทศจึง อำจจะมีก ำร
เคลื่อนไหวต่ ำงจำกรำคำของตลำดมำเลเซีย ในบำงช่ วงตำมควำมผัน ผวนของอุป สงค์แ ละอุ ป ทำนภำยในประเทศ
โดยทัวไปรำคำตลำดโลก
่
และรำคำในประเทศจะอยู่ในระดับทีใ่ กล้เคียงกัน ยกเว้นในบำงกรณี เช่น ปริมำณน้ำมันเมล็ด
ในปำล์มดิบ เมล็ดในปำล์ม และน้ำมันปำล์มดิบในประเทศผลิตออกมำมำกเกินควำมต้องกำร หรือมีกำรขำดแคลนน้ำมัน
ปำล์มในประเทศ เป็ นต้น ดังนัน้ หำกรำคำน้ ำมันเมล็ดในปำล์มดิบ และน้ ำมันปำล์มดิบ ซึ่งมีควำมผันผวนไปตำมรำคำ
ซื้อขำยในตลำดโลกมีกำรปรับตัวลดลงย่อมจะส่งผลกระทบต่อรำยได้ อย่ำงไรก็ตำม HNC คำดว่ำควำมผันผวนของ
รำคำน้ ำมันปำล์มดิบดังกล่ำวจะไม่ส่งผลกระทบทีร่ ุนแรง เนื่องจำกรำคำน้ ำมันเมล็ดในปำล์มดิบ และรำคำน้ ำมันปำล์ม
ดิบมีกำรปรับตัวลดลง รำคำวัตถุดบิ เช่น ผลปำล์ม ทะลำย และเมล็ดในปำล์ม จะปรับตัวลดลงด้วยเช่นกันซึ่งส่งผลให้
ต้นทุนกำรผลิตลดลงตำมไป ด้วย ประกอบกับ HNCไม่มนี โยบำยทีจ่ ะเก็งกำไรจำกควำมผันผวนของรำคำน้ำมันเมล็ดใน
ปำล์ม เมล็ดในปำล์ม และรำคำน้ ำมันปำล์มดิบ จึงไม่มีนโยบำยที่จะกักตุนสินค้ำไว้เป็ นจำนวนมำกจนทำให้เกิดผล
กระทบรุนแรงต่อผลประกอบกำร
ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสม
ปั จจัยทีจ่ ะทำให้ปริมำณวัตถุดบิ มีกำรเปลีย่ นแปลง ได้แก่
(1) ปริมำณพื้นที่ในกำรเพำะปลูกที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอำจเกิดจำกนโยบำยกำรส่งเสริมของภำครัฐ เช่น
นโยบำยส่งเสริมกำรปลูกพืชพลังงำนทดแทน และแนวโน้มรำคำผลปำล์ม เป็ นต้น
(2) สภำพภูมอิ ำกำศที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ปริมำณน้ ำฝน ภัยแล้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้น ที่ปริมำณ
และคุณภำพของผลปำล์มทะลำย และเมล็ดในปำล์ม
(3) จำนวนคู่แข่งขัน ซึ่งปั จจุบนั มีกำลังกำรผลิตโรงสกัดรวมทัง้ ประเทศสูงกว่ำปริมำณผลปำล์มที่ออก
ประมำณ 1 เท่ำตัว ทำให้กำรแข่งขันด้ำนกำรรับซื้อวัตถุดบิ สูง โดยผลกระทบจำกกำรทีผ่ ลปำล์มทะลำยทีอ่ อกสู่ตลำดมี
ปริมำณต่ำก็อำจก่อให้เกิดกำรแย่งซื้อผลปำล์มทะลำยจำกบริษทั ผูผ้ ลิตน้ำมันปำล์มดิบรำยอื่นๆ ซึง่ จะส่งผลกระทบทำให้
HNC มีต้ น ทุ น ในส่ วนของวัต ถุ ดิบ เพิ่ม ขึ้น ท ำให้รำคำน้ ำ มัน ปำล์ม ดิบ และรำคำเมล็ด ในปำล์ม เพิ่ม ขึ้น และอำจส่ ง
ผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของ HNC และบริษทั ย่อย
อย่ำงไรก็ดี HNC ได้ให้ควำมสำคัญในด้ำนกำรจัดกำรหำวัตถุดบิ เช่น กำรจัดตัง้ ทีมลูกค้ำสัมพันธ์ และ
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อให้ได้รบั ควำมไว้วำงใจและสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ดี กี ับคู่ค้ำ โรงงำนสกัด น้ ำมันปำล์ม
ผูร้ วบรวม และเกษตรกรผูป้ ลูกปำล์มน้ำมัน เป็ นต้น
2.

3.

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ

รัฐบำลมีนโยบำยแนะนำรำคำผลปำล์มทะลำย และกำรกำหนดรำคำขัน้ สูงในกำรจำหน่ ำยน้ ำมันปำล์ม
บริสุทธิภำยในประเทศ
์
รวมถึงนโยบำยกำรผสมไบโอดีเซลลงในน้ ำ มันดีเซลซึ่งจะกระทบต่อควำมต้องกำรใช้น้ ำ มัน
ปำล์มดิบ ดังนัน้ หำกรัฐบำลมีกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยใดๆ อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินกำรและฐำนะทำงกำร
เงินของHNC ได้ อย่ำงไรก็ตำม HNC ได้มกี ำรติดตำมนโยบำยของทำงภำครัฐอย่ำงใกล้ชดิ เพื่อทีจ่ ะได้มกี ำรปรับตัวให้
ทันต่อกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว
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4.

ความเสี่ยงจากสิ นค้าทดแทน

นอกเหนือไปจำกน้ำมันปำล์มทีส่ ำมำรถนำมำบริโภคได้แล้ว ยังมีน้ำมันพืชชนิดอื่นๆ ทีน่ ิยมนำมำ บริโภค
เช่น น้ ำมันถั ่วเหลือง น้ ำมันทำนตะวัน น้ ำมันมะพร้ำว น้ ำมันมะกอก น้ ำมันข้ำวโพด และน้ ำมันรำข้ำว เป็ นต้น ซึ่งล้วน
แล้วแต่สำมำรถทีจ่ ะใช้ทดแทนกันได้ โดยหำกผูบ้ ริโภคมีกำรเปลีย่ นแปลงและหันไปบริโภคน้ำมันพืชทีผ่ ลิตจำกพืชชนิด
อื่นแทน ก็ย่อมจะส่งผลกระทบทำให้ควำมต้องกำรบริโภคน้ำมันปำล์มลดลง อย่ำงไรก็ดี จำกกำรทีน่ ้ำมันพืชแต่ละชนิดมี
คุณสมบัตเิ ฉพำะตัวบำงประกำร ทำให้ในบำงอุตสำหกรรมหรือผลิตภัณฑ์บำงชนิดยังมีควำมจำเป็ นต้องใช้น้ ำมันปำล์ม
เป็ นวัตถุดบิ นอกจำกนี้น้ำมันปำล์มยังสำมำรถนำไปใช้ในอุตสำหกรรมทีห่ ลำกหลำยอื่นๆ เช่น อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์
และไบโอดีเซล เป็ นต้น
5.

ความเสี่ยงจากราคาจาหน่ ายไฟฟ้ าตามอัตราค่าไฟฟ้ า

HNC ได้ทำสัญญำ ซื้อขำยไฟฟ้ ำ (PPA) กับกำรไฟฟ้ ำส่วนภูมภิ ำค (กฟภ.) สำหรับกำรผลิตไฟฟ้ ำจำก
พลังงำนหมุนเวีย น ซึ่งโครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ ำดังกล่ำวได้ถูกกำหนดขึ้น เพื่อสะท้อนถึงกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
เชือ้ เพลิง อัตรำดอกเบีย้ อัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ ฯลฯ โดยปั จจัยทีม่ ผี ลต่อกำรกำหนดรำคำรับซื้อไฟฟ้ ำนัน้
อำจไม่สอดคล้อง กับต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ ำของHNC โดยปั จจัยดังกล่ำ วอำจจะส่งผลให้ HNC มีสดั ส่วนอัตรำกำไรที่
ลดลง
6.

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิ ตไฟฟ้ า

วัตถุดบิ ในกำรผลิตไฟฟ้ ำ ได้แก่ ก๊ำซชีวภำพซึ่งได้จำกน้ ำเสียจำกกระบวนกำรผลิตน้ ำมันปำล์ม ดังนัน้
หำกโรงสกัดน้ำมันปำล์มดิบของ HNC ขำดแคลนผลทะลำยปำล์มทีใ่ ช้ในกำรสกัดน้ำมันปำล์มดิบ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบ
ต่อปริมำณของวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในกำรผลิตไฟฟ้ ำซึง่ เป็ นผลพลอยได้จำก กระบวนกำรผลิตน้ ำมันปำล์มดิบ อำจส่งผลกระทบ
ต่อยอดขำยไฟฟ้ ำทีล่ ดลงได้
อย่ำงไรก็ดบี ริษทั ฯ มุ่งเน้นทีจ่ ะพัฒนำควำมมั ่นคงด้ำนวัตถุดบิ โดยคิดแผนกลยุทธ์อย่ำงต่อเนื่องใน กำร
จัดกำรวัตถุดบิ เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของธุรกิจหลักโดยไม่ลมื คำนึงถึงธุรกิจต่อเนื่องในทุกสภำวะของตลำด นอกจำกนี้
แล้วโรงไฟฟ้ ำชีวภำพนัน้ ถือเป็ นธุรกิจต่อเนื่องทีจ่ ำเป็ นสำหรับโรงงำนสกัดน้ ำมันปำล์มดิบ ทีม่ นี ้ ำเสียจำกกระบวนกำร
ผลิต เนื่ อ งจำกต้ อ งมีค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรบ ำบัด น ำเสีย ดัง นั ้น HNC มีน โยบำยที่จ ะมุ่ ง เน้ น ประโยชน์ ท่ีดีต่ อ กิ จ กำร
นอกเหนือจำกผลกำไรจำกกำรดำเนินงำน
ความเสี่ยงของธุรกิ จโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.

ความเสี่ยงด้านความไม่แน่ นอนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและความไม่แน่ นอนของ
เศรษฐกิ จ ภาพรวม

เนื่องจำกธุรกิจโรงแรมอริยำ เอสเตท และแผนธุรกิจบนทีด่ นิ ของเดอะ มำสเตอร์ เรียลเอสเตท เป็ นธุรกิจ
ทีอ่ ยู่ในอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ ว ซึง่ มีควำมเสีย่ งทีต่ อ้ งพึง่ พำกำรใช้จ่ำยของลูกค้ำ ผูบ้ ริโภค ตลอดจนควำมเชื่อมั ่นของ
นักท่องเทีย่ ว ซึ่งอำจได้รบั ผลกระทบด้ำนลบจำกปั จจัยภำยนอกหลำยๆ ปั จจัยทีอ่ ยู่นอกเหนือกำรควบคุม ของโรงแรม
ซึง่ แม้ว่ำปั จจัยควำมเสีย่ งต่ำง ๆ นี้เป็ นควำมเสีย่ งโดยทัวไป
่ ทีผ่ ปู้ ระกอบกำรธุรกิจทุกรำยเผชิญ แต่ อริยำ เอสเตท ได้
จัดทำมำตรกำรบริหำรควำมเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบด้ำนลบต่อกำรดำเนินธุรกิจ และผลประกอบกำรจำกเหตุกำรณ์ทไ่ี ม่
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คำดคิดให้ได้มำกที่สุด ซึ่งอริยำ เอสเตท ได้มกี ำรจัดทำมำตรกำรเพื่อบริหำรควำมเสีย่ งที่ไม่ คำดคิดนี้ โดยกำรเตรียม
วำงแผนสำรอง เช่ น โรคระบำดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ อผู้ประกอบกำรจำนวนมำก และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวม ทำงอริยำ เอสเตท ได้มกี ำรปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในสภำวะเศรษฐกิจในยุคโรคระบำดโควิด-19 ได้แก่ กำรทำ
สัญญำให้เช่ำเหมำตึกกับผูป้ ระกอบกำรในเขตนิคมอุตสำหกรรมในจังหวัดระยอง และใช้สำหรับเป็ นทีพ่ กั ในกำรกักตัวผู้
ทีม่ คี วำมใกล้ชดิ กับผูต้ ดิ เชื้อหรือผูส้ มั ผัสทีม่ คี วำมเสีย่ งสูง ทัง้ นี้ อริยำเอสเตท ได้เพิม่ มำตรกำรควบคุมและป้ องกันกำร
แพร่ระบำดโควิด-19 ให้เข้มงวดยิง่ ขึน้ นอกจำกนี้ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ ว ยังมีควำมผันผวนในจำนวนนักท่องเทีย่ ว
ของแต่ละช่วงเวลำในปี ซึ่งแต่ละพืน้ ทีจ่ ะมีชว่ ง High Season และ Low Season ทีแ่ ตกต่ำงกันตำมพืน้ ที่ อย่ำงไรก็ตำม
ทีมบริหำรของอริยำ เอสเตท และเดอะ มำสเตอร์ เรียลเอสเตท เป็ นผูท้ ม่ี คี วำมเชีย่ วชำญในธุรกิจดังกล่ำวเป็ นอย่ำงดี จึง
ได้มกี ำรวำงแผนกำรกระจำยควำมเสีย่ ง กำหนดรำคำห้องพักให้ครอบคลุม ตรงกับควำมต้องกำรและควำมสำมำรถใน
กำรใช้จ่ำยของนักท่องเที่ย ว ซึ่งอริยำ เอสเตท สำมำรถนำแผนกำรกระจำยควำมเสี่ยงนี้ มำดำเนินกำรต่อและปรับให้
เหมำะสมกับแต่ละช่วงเวลำต่อไปในอนำคตได้
2.

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิ จโรงแรม
กำรเพิม่ ขึน้ ของจำนวนโรงแรมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง โดยเฉพำะบริเวณใกล้เคียงกับโรงแรมในโครงกำร
Wisdom Hotel ของอริยำ เอสเตท และพืน้ ทีอ่ ำเภอบ้ำนฉำง ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของทีด่ นิ เปล่ำของเดอะมำสเตอร์ เรียลเอสเตท
ทำให้เกิดกำรแข่งขันในด้ำนรำคำและจำนวนผูเ้ ข้ำพัก
ซึง่ จะส่งผลกระทบกับรำยได้และกำไรของอริยำ
เอสเตท
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในช่วงนอกฤดูกำลท่องเทีย่ ว ธุรกิจโรงแรมจะต้องเผชิญกับค่ำใช้จ่ำยคงทีท่ ส่ี งู อย่ำงไรก็ตำม อริยำ
เอสเตท ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพของกำรให้บริกำร
และกำรปรับปรุงห้องพักให้มภี ำพลักษณ์ทด่ี อี ย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อให้โรงแรมมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทีเ่ หนือกว่ำคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียงได้ และนอกจำกนี้ อริยำ
เอสเตท จะนำแบรนด์โรงแรมซึง่ มีช่อื เสียงและเป็ นทีย่ อมรับในวงกว้ำงมำบริหำรโรงแรมซึง่ จะช่วยทำให้โรงแรมอยู่ใน
มำตรฐำนตำมเกณฑ์ของแบรนด์โรงแรมนัน้ ๆ และสำมำรถแข่งขันในธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิ จร้านอาหาร
เนื่องจำกอริยำ เอสเตท มีกำรให้บริกำรร้ำนอำหำรแก่ผเู้ ข้ำพัก และให้บริกำรแก่บุคคลภำยนอก ซึ่งถือว่ำ
เป็ นธุรกิจทีม่ กี ำรแข่งขันสูง เนื่องจำกผูป้ ระกอบกำรรำยอื่น สำมำรถประกอบธุรกิจแข่งขันได้เป็ นจำนวนมำก ทัง้ ยังเป็ น
ธุรกิจทีท่ ำกำรป้ องกันผูเ้ ข้ำร่วมธุรกิจรำยใหม่ได้ยำก อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มีกำรบริหำรควำมเสีย่ งนี้ดว้ ยกำรบริหำร
จัดกำรและควบคุมคุณภำพของอำหำรและกำรบริกำร
เพื่อให้อยู่ในมำตรฐำนและมีกำรวำงแผนกำรตลำดทัง้ ทำง
ออนไลน์และออฟไลน์เพื่อโปรโมทร้ำนอำหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
จะทำให้เข้ำถึงผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้ ำหมำยได้งำ่ ยและ
สำมำรถแข่งขันกับผูป้ ระกอบ กำรรำยอื่นได้
4.

ความเสี่ยงของเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก (EEC)
เนื่องจำกทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ ทีส่ ำคัญของเดอะ มำสเตอร์ เรียลเอสเตท และอริยำ เอสเตท นัน้ อยู่ในจังหวัด
ระยอง ซึง่ เป็ น 1 ในจังหวัดนำร่องของโครงกำร EEC บริษทั ฯ จึงมีควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงกำร เช่น ควำมล่ำช้ำ
ของแผนงำนตำมโครงกำรต่ำง ๆ ซึง่ อำจส่งผลกระทบให้จำนวนนักท่องเทีย่ วและจำนวนคนเดินทำงเข้ำออกจังหวัด
ระยอง ทีค่ ำดกำรณ์ว่ำจะเพิม่ ขึน้ อย่ำงมำก อำจมีควำมเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ชำ้ กว่ำทีค่ ำดกำรณ์ โดยหำกเกิดควำมล่ำช้ำ
ของโครงกำร EEC ขึน้ บริษทั ฯ จะเพิม่ ควำมสำคัญให้กบั กำรหำกลุ่มลูกค้ำทีเ่ ป็ นประเภทกลุ่มลูกค้ำองค์กร ทัง้ กลุม่
องค์กรภำยในประเทศ และกลุม่ องค์กรต่ำงประเทศ (Expat) ทีต่ อ้ งมำทำงำนประจำในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง
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5.

ความเสี่ยงด้านบุคคลากร

เนื่องจำกสำนักงำนใหญ่ เคยมีธุรกิจหลักด้ำนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเหล็ก และยังมีบุคคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมเชีย่ วชำญด้ำนธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ จำนวนไม่มำกพอทีจ่ ะเข้ำไปบริหำรจัดกำรโรงแรมได้อย่ำง
เต็มที่ จึงมีควำมเสีย่ งเรื่องควำมเพียงพอของบุคคลำกรทีป่ ฏิบตั งิ ำน
รวมถึงผูเ้ ชีย่ วชำญทีม่ คี วำมสำมำรถในธุรกิจ
โรงแรมทีจ่ ะเป็ นผูค้ วบคุมดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำน อย่ำงไรก็ตำม ปั จจุบนั โรงแรมมีทมี บริหำรทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชำญ
ในธุรกิจโรงแรมเป็ นผู้ควบคุมกำรปฏิบ ัติงำนของพนักงำนที่โรงแรม สำนักงำนใหญ่ มแี ผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดย
จัดทำแผนกำรปฏิบตั งิ ำนและกำรวำงแผนสืบทอดตำแหน่ ง ให้รองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ และบริหำรควำมเสีย่ งหำก
มีกำรเปลี่ยนแปลงของบุคคลำกรทีม่ คี วำมสำมำรถ และจะจัดตัง้ โครงสร้ำงผลตอบแทนให้สำมำรถดึงดูดบุคคลำกรที่มี
คุณ ภำพเข้ำมำร่วมงำนกับ บริษัท ฯ เพิ่ม เติม นอกจำกนี้ ได้ส่ง ตัวแทนคือกรรมกำรที่มีค วำมรู้ ค วำมสำมำรถและมี
ประสบกำรณ์ในธุรกิจโรงแรมไปเป็ นกรรมกำรในเดอะ มำสเตอร์ เรียลเอสเตท และอริยำ เอสเตท เพื่อควบคุมดูแลกำร
บริหำรจัดกำรโรงแรม ให้มปี ระสิทธิภำพและลดควำมเสีย่ งด้ำนกำรดำเนินงำน
6.

ความเสี่ยงของการลงทุนโครงการใหม่

เนื่องจำกที่ดนิ เปล่ำของเดอะ มำสเตอร์ เรียลเอสเตท จำเป็ นต้องมีกำรพัฒ นำที่ดินให้เป็ นโครงกำรที่
สำมำรถสร้ำงรำยได้และผลกำไรได้ จึงมีควำมเสีย่ งหำกโครงกำรที่วำงแผนไม่ประสบควำมสำเร็จอย่ำงทีค่ ำดกำรณ์ไว้
ทัง้ ควำมเสีย่ งด้ำนกำรก่อสร้ำง ควำมเสีย่ งในกำรหำเงินลงทุนเพื่อพัฒนำ และควำมเสีย่ งด้ำนผลประกอบกำร ดังนัน้ เพื่อ
เป็ นกำรรับมือกับควำมเสีย่ งดังกล่ำว จะต้องให้เวลำในกำรศึกษำควำมเป็ นได้ (Feasibility Study) เพิม่ เติมจำกแผนทีไ่ ด้
ศึกษำมำแล้วเบื้องต้น โดยอำจจะจำเป็ นต้องมีกำรหำผูเ้ ชีย่ วชำญ หรือทีป่ รึกษำผูเ้ ชีย่ วชำญด้ำนกำรโรงแรม มำช่วยใน
กำรวำงแผนธุรกิจดังกล่ำวในรำยละเอียดต่อไป นอกจำกนี้ ยังมีควำมเสีย่ งในกำรหำเงินลงทุนเพื่อพัฒนำโครงกำรตำม
แผนธุรกิจ เนื่องจำกทีด่ นิ ของเดอะ มำสเตอร์ เรียลเอสเตท จำเป็ นต้องใช้เงินลงทุนเริม่ ต้นเพื่อดำเนินให้เป็ นไปตำมแผน
ธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีควำมเสีย่ งในเรื่องที่เดอะ มำสเตอร์ เรียลเอสเตทไม่สำมำรถจัดหำวงเงินกู้จำกสถำบั นกำรเงินได้
อย่ำงไรก็ตำม เงินลงทุนเพื่อพัฒนำที่ดนิ สำมำรถมำจำกช่องทำงอื่นนอกเหนือจำกเงินกู้ยมื สถำบันกำรเงิน เช่น กำร
กูย้ มื เงินจำกบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน กำรเพิม่ ทุนจำกบริษทั แม่ และกำรออกหุน้ กู้
7.

ความเสี่ยงทางกฎหมาย

เนื่องจำกทีด่ นิ ของ เดอะ มำสเตอร์ เรียลเอสเตท มีประเด็นทำงกฎหมำยตำมกฎกระทรวง ฉบับที่1,018
และ พ.ร.ฎ. กำหนดเขตหวงห้ำมทีด่ นิ พ.ศ. 2492 อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรทีท่ ป่ี รึกษำกฎหมำยได้มคี วำมเห็นในประเด็น
ดังกล่ำวข้ำงต้นในเรื่องมำตรกำรของคณะกรรมกำร กบร. ทีไ่ ด้มกี ำรกำหนดถึงกำรพิสจู น์สทิ ธิกำรครอบครองของบุคคล
ในเขตที่ดนิ ของรัฐว่ำต้องมีพยำนหลักฐำนทีเ่ กี่ยวข้องกับที่ดนิ แปลงนัน้ ๆ ซึ่ง แสดงว่ำได้ครอบครองทำประโยชน์อย่ำง
ต่อเนื่องมำก่อนกำรเป็ นทีด่ นิ ของรัฐ ซึ่งจำกกำรพิสูจน์สทิ ธิกำรครอบครองก็พบว่ำผูเ้ ชีย่ วชำญในกำรอ่ำนภำพถ่ำยทำง
อำกำศของกรมแผนทีท่ หำร (โดยภำพถ่ำยทำงอำกำศของกรมแผนทีท่ หำรดังกล่ำวได้มกี ำรถ่ำยภำพพืน้ ทีน่ นั ้ ไว้เป็ นครัง้
แรกในปี 2498 ซึ่งเป็ นเอกสำรที่ทำงรำชกำรทำขึน้ และพิสูจน์ได้ว่ำเป็ นเอกสำรซึง่ ลงวันทีภ่ ำยหลังกำรเป็ นทีด่ นิ ของรัฐ)
พบว่ำที่ดนิ บริเวณดังกล่ำวของเดอะ มำสเตอร์ เรียลเอสเตท มีร่องรอยกำรทำประโยชน์ซ่งึ แสดงถึงกำรครอบครองทำ
ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่องมำก่อนกำรเป็ นทีด่ นิ ของรัฐ
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อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรบริษทั ฯ พิจำรณำแล้วพบว่ำประเด็นทำงกฎหมำยเกีย่ วกับกำรพัฒนำทีด่ นิ นัน้ มี
ควำมเสี่ยงต่ำ เนื่องจำก ปั จ จุบนั ไม่มขี อ้ จำกัดด้ำนกำรพัฒนำที่ดนิ ตำมประกำศเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก เรื่อง
แผนผังกำรใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ซึ่งเป็ นกฎหมำยเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั อีกทัง้ เอกสำร
สิทธิในทีด่ นิ ของเดอะ มำสเตอร์ เรียลเอสเตทนัน้ เป็ นเอกสำรสิทธิทช่ี อบด้วยกฎหมำยตำมทีม่ กี ำรอ้ำงถึงควำมเห็นของ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรอ่ำนแปลภำพถ่ำยทำงอำกำศซึ่งเป็ นผู้เชี่ย วชำญที่ให้ควำมเห็นด้ำนกำรอ่ำนแปลภำพถ่ำยทำง
อำกำศต่อศำลปกครองสำหรับข้อพิพำทเกี่ยวกับควำมชอบด้วยกฎหมำยของสิทธิในที่ดนิ ของเอกชนในกรณีท่เี กิดข้อ
โต้แย้งสิทธิของบริษทั ฯ เกีย่ วกับกำรบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ
8.

ความเสี่ยงอื่น ๆ ทางธุรกิ จของอริยา เอสเตท

ควำมเสี่ยงของกำรเช่ำพื้นที่ส่วนกลำง เนื่องจำกอริยำ เอสเตท มีกำรเช่ำพื้นที่ส่ว นกลำงจำกเจ้ำของ
กรรมสิทธิ ์ สำหรับกำรให้บริกำรพื้นที่ส่วนกลำงในโครงกำร Wisdom Hotel เช่น สระว่ำยน้ ำ ร้ำนอำหำร สถำนที่ออก
กำลังกำย ห้องซำวน่ ำ บริกำรซักรีด และห้องทำงำน โดยทำสัญญำเช่ำ 3 ปี จึงมีควำมเสีย่ งจำกกำรไม่ได้ต่ออำยุสญ
ั ญำ
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ได้มคี วำมกำรเจรจำเพื่อทำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ำระยะยำวอย่ำงน้อย 12 ปี และนำสัญญำเช่ำ
ระยะเวลำดังกล่ำวไปจดทะเบียนต่อสำนักงำนทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อป้ องกันควำมเสีย่ งของกำรไม่ได้ต่ออำยุสญ
ั ญำเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว นอกจำกนี้ยงั มีเงือ่ นไขสำคัญซึง่ กำหนดให้อริยำ เอสเตท มีสทิ ธิในกำรซื้อทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำก่อนบุคคลอื่นใน
กรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่ำมีควำมประสงค์ทจ่ี ะขำยทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำให้แก่บุคคลอื่นใด
9.

ความเสี่ยงทางการเงิ น

ควำมเสีย่ งด้ำนกำรผันผวนของอัตรำดอกเบีย้ โดยในปัจจุบนั สัญญำเงินกูข้ องอริยำ เอสเตท เป็ นแบบ
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว ซึง่ ในสภำวะเศรฐกิจปัจจุบนั ถือว่ำเป็ นข้อดี เนื่องจำกอัตรำดอกเบีย้ มีแนวโน้มลดลง อย่ำงไรก็
ตำม หำกในอนำคตมีกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำดอกเบีย้ ไปในทำงทีส่ งู ขึน้ จะส่งผลต่อผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงิน
สดได้ บริษทั ฯ มีแผนบริหำรควำมเสีย่ งโดยทำสัญญำเงินกูร้ ะยะยำวเป็ นอัตรำดอกเบีย้ คงที่ เพื่อลดควำมเสีย่ งกำรผัน
ผวนของอัตรำดอกเบีย้
ความเสี่ยงอื่น ๆ
1.

ความเสี่ยงจากการเป็ นบริษทั ที่ประกอบธุรกิ จโดยการถือหุ้นในบริษทั อื่น (Holding Company)

เนื่องจำก บริษทั มีกำรประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษทั อื่น (Holding Company) คือเป็ นบริษทั ที่มี
รำยได้จำกกำรถือหุน้ ในบริษทั ย่อยและบริษทั อื่น และไม่มกี ำรดำเนินธุรกิจทีก่ ่อให้เกิดรำยได้เป็ นของตนเอง ดังนัน้ ผล
ประกอบกำรและกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษทั จึงขึน้ อยู่กบั ผลกำรดำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปั นผลของ
บริษัทย่อยและบริษัทอื่น ซึ่งขึ้น อยู่กับกำรดำเนิ นกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นดังกล่ำวให้ประสบ
ควำมสำเร็จ รวมถึงปั จจัย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปั จ จัยทำงด้ำนกำรเงิน ปั จจัยด้ำนกำรแข่งขัน กฎระเบียบ สภำพ
เศรษฐกิจโดยทัวไป
่ ควำมต้องกำรและรำคำขำยของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็ น
ปั จจัยเฉพำะในอุตสำหกรรมหรือในโครงกำรของบริษทั ย่อยและบริษทั อื่น ซึง่ โดยส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของ
บริษทั รวมถึงบริษทั ย่อยและบริษทั อื่น

รายงานประจาปี 2563

หน้ า 31

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

นอกจำกนี้ พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัด ได้กำหนดว่ำบริษัทไม่สำมำรถจ่ำยเงินปั นผลได้ถ้ำบริษัทมี ผล
ขำดทุนสะสม แม้ว่ำบริษัทจะมีกำไรสุทธิในปี นัน้ ๆ ก็ตำม อีกทัง้ ในกรณี ท่บี ริษัทมีกำไรสุทธิในปี ใด ๆ พ.ร.บ.บริษัท
มหำชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่ำในกรณีท่บี ริษัทมีกำไรสุทธิในปี ใด ๆ บริษัทจะต้องจัด สรรกำไรเป็ น
เงินทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หกั ด้วยยอดขำดทุนสะสมที่ยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรอง
ทัง้ หมดจะมีจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ซึ่งหำกบริษทั ไม่สำมำรถทำกำไรได้เพียงพอ หรือหำก
บริษทั เห็นสมควรเป็ นประกำรอื่น บริษทั อำจจะไม่จ่ำยเงินปั นผลในอนำคตก็ได้
อย่ ำงไรก็ดี เพื่อ ให้มีน โยบำยและแนวทำงที่ช ัด เจนในกำรเข้ำไปลงทุ น ในบริษัท ย่ อย ทำงบริษัท ได้
กำหนดให้มนี โยบำยกำรลงทุนของบริษทั นโยบำยกำรบริหำรงำนทีบ่ ริษทั เข้ำไปลงทุนดังกล่ำว ตลอดจนมีกลไกในกำร
กำกับดูแลบริษทั ย่อย โดยกำรแต่งตัง้ บุคคลเข้ำไปดำรงตำแหน่งกรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ ริหำรทีส่ ำคัญในบริษทั เหล่ ำนัน้
และมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ บริษทั จะติดตำม
ดูแลให้บริษัทย่อยทุกบริษัทที่มสี ญ
ั ญำเงินกู้กบั สถำบันกำรเงิน ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขของสัญญำเงินกู้ รวมถึงติดตำมผล
ประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงินของทุกบริษทั ทีเ่ ข้ำไปลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงหำแนวทำงในกำรแก้ไขทีเ่ หมำะสม
กรณีทผ่ี ลดำเนินงำนของบริษทั ด้งกล่ำวไม่เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยทีก่ ำหนด
2.

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

เนื่ อ งด้ว ยสภำวะเศรษฐกิจ ที่มีค วำมผัน ผวนและซบเซำต่ อ เนื่ อ งมำตัง้ แต่ ปี 2562 ซึ่ง อำจส่ ง ผลต่ อ
ผลประกอบกำรของกลุ่มบริษทั ฯ อันอำจส่งผลให้มูลค่ำต่อหุน้ ของผูถ้ อื หลักทรัพย์ลดลง อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำง
กำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจเพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั มีเสถียรภำพเพิม่ มำกขึน้
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ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสาคัญอื่นๆ
ข้อมูลทัวไปบริ
่
ษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
ชื่อบริษทั

บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

เลขทะเบียนนิ ติบุคคล

0107538000282

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ที่ตงั ้ สานักงาน

ธุรกิจลงทุน
เลขที่ 90 อำคำรซี ด ับ เบิ้ ล ยู ทำวเวอร์ ห้ อ ง บี 2202 ชัน้ 22 ถนนรัช ดำภิ เ ษก
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 0-2168-3018-9

Website
หลักทรัพย์จดทะเบียน

www.maxmetalcorp.co.th
ชื่อย่อ
MAX
กลุ่มอุตสำหกรรม
เกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร
หมวดธุรกิจ
ธุรกิจกำรเกษตร

ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว ณ 31 ธันวำคม 2563
ทุนจดทะเบียน

85,819,591,869 บำท แบ่งเป็ น หุน้ สำมัญ จำนวน 85,819,591,869 หุน้

ทุนชาระแล้ว

85,669,331,289 บำท แบ่งเป็ น หุน้ สำมัญ จำนวน 85,669,331,289 หุน้

มูลค่าที่ตราไว้

หุน้ ละ 1 บำท

บุคคลอ้ำงอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสำร 0-2009-9901

ผู้สอบบัญชี

บริษทั ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จำกัด
128/334-335 อำคำรพญ ำไทพลำซ่ ำ ชั ้น 31 ถนนพญ ำไท แขวงทุ่ ง พญ ำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 0-2216-2265 โทรสำร 0-2216-2286

ผูต้ รวจสอบภายใน

บริษทั เจพี ทิพ ออดิท จำกัด
304/9 ซอยลำดพร้ำว 87 (จันทรำสุข) ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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ผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ 10 รำยแรก ณ วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2564 (ทุนชำระแล้ว 85,819,591,869 บำท และทุน
จดทะเบียนชำระแล้ว 85,669,331,289 บำท)มีรำยละเอียดดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ- นามสกุล
นำงพรรณทิพำ เศษธะพำนิช
นำยคุณำนนท์ ทวีพริ ยิ ะ
นำยสุภวัฒก์ ขยันยิง่
นำยปิ ยะวัฒน์ มังกรพำณิชย์
นำยสุเมธ
เศษธะพำนิช
นำยตุลำ
เทพประสิทธิพงศ์
นำยสมชำย
อโณทัยยืนยง
Mr. Joseph Lee Boon Leng
นำงอรพิน
พิพฒ
ั น์วไิ ลกุล
นำยจำนงค์
พุทธิมำ
รวมจำนวนหุ้น 10 ลำดับรำยแรก
ผูถ้ อื หุน้ อื่นๆ
รวมจานวนหุ้นทัง้ หมด

จานวนหุ้น
13,000,500,000
10,531,813,000
10,531,350,000
7,708,000,000
7,600,500,000
3,984,600,000
1,600,000,000
1,413,788,250
1,373,202,300
1,220,772,900
58,964,526,450
26,704,804,839
85,669,331,289

%
15.18
12.29
12.29
9.00
8.87
4.65
1.87
1.65
1.60
1.42
68.83
31.17
100.00

ข้อตกลงระหว่ำงกันของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ (Shareholding Agreement)
- บริษทั ไม่มกี ำรร่วมลงนำมกับกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั
ในเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อกำรออกและเสนอ
หลักทรัพย์หรือกำรบริหำรงำนของบริษทั
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษัทจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกปั จจัยต่ำงๆ ประกอบ เช่น ผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของ
บริษทั สภำพคล่องของบริษัท กำรขยำยธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษทั ซึ่งกำรจ่ำยเงิน
ปั นผลดังกล่ำวข้ำงต้น จะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมควำมเหมำะสมและควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรบริษทั ทัง้ นี้กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำว จะไม่เกินกำไรสะสมทีป่ รำกฎอยู่ในงบกำรเงินของบริษทั ฯ
สรุป กำรจ่ำยเงินปั นผลย้อนหลัง ดังนี้
เงิ นปันผลจากผลประกอบการประจาปี

2563

2562

2561

2560

2559

อัตรำกำไรสุทธิต่อหุน้ (บำท)

(0.00807)

(0.00446)

0.00028

(0.00162)

0.00430

อัตรำเงินปั นผลต่อหุน้ (บำท)

-

-

-

-

-

อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลต่อกำไรสุทธิ (%)

-

-

-

-

-

บริษทั ย่อยของบริษทั มีนโยบำยในกำรจ่ำยปั นผลให้แก่ผู้ถอื หุน้ ขึน้ อยู่กบั มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จะพิจำรณำ
จำกผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทั
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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 2563 คณะกรรมกำรบริษทั มีจำนวน 8 ท่ำน ประกอบด้วยดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1) นำยพิพทั ธ์

ตาแหน่ ง

ประธำนกรรมกำรบริษทั / กรรมกำรอิสระ/ ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
2) นำยกุศล
สังขนันท์
รองประธำนกรรมกำร/ กรรมกำร
3) นำยชำตรี
ชื่นสุขสินทรัพย์ รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร/ กรรมกำร
4) ดร. สุจติ ร
จันทร์สว่ำง
กรรมกำร
5) นำยประพัฒน์
ยอขันธ์
กรรมกำร
6) ดร. ฉัตรชัย
ธนำฤดี
กรรมกำร
7) นำงสำวเยำวโรจน์ กลิน่ บุญ
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ
8) นำยศิรตั น์
รัตนไพฑูรย์
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ
เลขำนุกำรบริษทั (รักษำกำร) :
นำงสำวชลิตำ สุรนิ ทร์รฐั
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กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
ชื่อและจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษทั คือ นำยกุศล สังขนันท์ หรือนำยชำตรี ชื่นสุข
สินทรัพย์ หรือนำยสุจติ ร จันทร์สว่ำง กรรมกำรสองในสำมคนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษทั
(ตำมมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 9/2563 ประชุมเมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563)
อานาจหน้ าที่คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมกำรบริษทั มีอำนำจและหน้ำทีจ่ ดั กำรบริษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ
บริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีช่ อบด้วยกฎหมำย ด้วยควำมสุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของ
บริษทั รวมทัง้ กำหนดเป้ ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณของบริษทั ควบคุมดูแลกำรบริหำร และ
กำรจัดกำรของคณะกรรมกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีไ่ ด้รบั มอบหมำย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ซง่ึ คณะกรรมกำรต้อง
ได้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนกำรดำเนินกำร ได้แก่ เรื่องทีก่ ฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ขิ องทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ เช่น กำรเพิม่ ทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้ กู้ กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทั ทัง้ หมด หรือบำงส่วนทีส่ ำคัญให้แก่
บุคคลอื่น หรือกำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษทั อื่นมำเป็ นของบริษทั กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
รวมถึง
กำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงและกำรซื้อขำยและขำยสินทรัพย์ทส่ี ำคัญตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือตำมทีห่ น่วยงำนรำชกำรอื่น ๆ กำหนด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทั มีกรรมกำรทัง้ สิน้ 8 ท่ำน ซึง่ ประกอบด้วยกรรมกำรบริษทั ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำร
จำนวน 3 ท่ำน กรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำรจำนวน 2 ท่ำน และกรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 37.50
ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด จึงเป็ นจำนวนทีม่ ำกพอทีจ่ ะสร้ำงกลไกถ่วงดุลอำนำจภำยในคณะกรรมกำรของบริษทั ให้
เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
วงเงิ นอนุมตั ิ ของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมกำรบริษัท มีวงเงินอำนำจอนุ ม ตั ิเป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกำศ คำสั ่ง หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั ประจาปี 2563
ในปี 2563 บริษทั มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั รวม 11 ครัง้ ข้อมูลกำรเข้ำร่วมประชุ มของกรรมกำรแต่ละ
ท่ำน มีดงั นี้
รายชื่อ
1)
2)
3)
4)

นำยพิพทั ธ์
นำยกุศล
นำยชำตรี
พลตรีบุญชัย

รายงานประจาปี 2563

ชนะสงครำม/ 1
สังขนันท์
ชื่นสุขสินทรัพย์
เกษตรตระกำร/ 2

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ

สถิ ติการเข้าร่วมประชุม
ปี 2563
11/11
10/11
11/11
1/11
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รายชื่อ
5) นำยโชติวชิ ญ์
งำมสุวรรณ์/ 3
6) นำงสำวสรัณยำ แสงหิรญ
ั /4
7) นำยศิรตั น์
รัตนไพฑูรย์/ 5
8) ดร. สุจติ ร
จันทร์สว่ำง/ 6
9) นำงสำวเยำวโรจน์ กลิน่ บุญ/ 7
10) นำยธนุ
สุขบำเพิง/ 8
11) นำยชำญณรงค์ แก้วไตรรัตน์/ 9
12) ดร. ฉัตรชัย
ธนำฤดี/ 10
13) นำยประพัฒน์
ยอขันธ์/ 11

ตาแหน่ ง
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

สถิ ติการเข้าร่วมประชุม
ปี 2563
2/11
2/11
6/11
5/11
4/11
7/11
3/11
2/11
1/11

หมำยเหตุ :
1. นำยพิพทั ธ์ ชนะสงครำม ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น ประธำนกรรมกำรบริษทั (แทนนำยสมชำย มีเสน ทีไ่ ด้ลำออกจำกตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริษทั และกรรมกำร เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2562) ตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12
มีนำคม 2563
2. พลตรีบุญชัย เกษตรตระกำร ได้ลำออกจำกตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร เมื่อวันที่ 6 มีนำคม
2563
3. นำยโชติวชิ ญ์ งำมสุวรรณ์ ได้ลำออกจำกตำแหน่ง กรรมกำร เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2563
4. นำงสำวสรัณยำ แสงหิรญ
ั ได้ลำออกจำกตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2563
5. นำยศิรตั น์ รัตนไพฑูรย์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำรและกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ (แทนพลตรีบุญชัย เกษตร
ตระกำร ที่ไ ด้ ล ำออกจำกต ำแหน่ ง ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิส ระ และกรรมกำร เมื่อ วัน ที่ 6 มีน ำคม 2563) ตำมมติ
คณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2563
6. ดร. สุจติ ร จันทร์สว่ำง ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำร (แทนนำยโชติวชิ ญ์ งำมสุวรรณ์ ที่ได้ลำออกจำกตำแหน่ง กรรมกำร เมื่อ
วันที่ 30 มีนำคม 2563) ตำมมติทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2563
7. นำงสำวเยำวโรจน์ กลิน่ บุญ ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำร (แทนนำงสำวสรัณยำ แสงหิรญ
ั ที่ได้ลำออกจำกตำแหน่ง กรรมกำร
อิสระ เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2563) ตำมมติทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2563
8. นำยธนุ สุขบำเพิง ได้ลำออกจำกตำแหน่ง กรรมกำร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563
9. นำยชำญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ได้ลำออกจำกตำแหน่ง กรรมกำร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563
10. ดร. ฉัตรชัย ธนำฤดี ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำรบริษทั (แทนนำยธนุ สุขบำเพิง ทีไ่ ด้ลำออกจำกตำแหน่ง กรรมกำรบริษทั
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563) ตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563
11. นำยประพัฒน์ ยอขันธ์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำร (แทนนำยชำญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ทีไ่ ด้ลำออกจำกตำแหน่ง กรรมกำร
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563) ตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน คือ
1. นำยพิพทั ธ์
ชนะสงครำม
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำงสำวเยำวโรจน์ กลิน่ บุญ
กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยศิรตั น์
รัตนไพฑูรย์
กรรมกำรตรวจสอบ
รายงานประจาปี 2563
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2563
ในปี 2563 บริษัทมีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 6 ครัง้ ข้อมูลกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร
ตรวจสอบแต่ละท่ำน มีดงั นี้
รายชือ่
1) นำยพิพทั ธ์
2) นำงสำวเยำวโรจน์
3) นำยศิรตั น์
4. พลตรีบุญชัย
5. นำงสำวสรัณยำ

ตาแหน่ ง

ชนะสงครำม/ 1
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กลิน่ บุญ/ 2
กรรมกำรตรวจสอบ
รัตนไพฑูรย์/ 3
กรรมกำรตรวจสอบ
เกษตรตระกำร/ 4 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
แสงหิรญ
ั /5
กรรมกำรตรวจสอบ

สถิ ติการเข้าร่วมประชุม
ปี 2563
5/6
0/6
5/6
1/6
1/6

หมำยเหตุ :
1. นำยพิพทั ธ์ ชนะสงครำม ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรำวจสอบ
(แทนพลตรีบุญชัย เกษตรตระกำร ทีไ่ ด้ลำออกจำก ตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2563) ตำม
มติ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2563
2. นำงสำวเยำวโรจน์ กลิน่ บุญ ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่
7/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2563
3. นำยศิรตั น์ รัตนไพฑูรย์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ (แทนพลตรีบุญชัย เกษตรตระกำร ทีไ่ ด้
ลำออก จำกตำแหน่ง กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2563) ตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่
2/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2563
4. พลตรีบุญชัย เกษตรตระกำร ได้ลำออกจำกตำแหน่ง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 6
มีนำคม 2563
5. นำงสำวสรัณยำ แสงหิรญ
ั ได้ลำออกจำกตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2563

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริหำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วย กรรมกำรบริหำรจำนวน 3 ท่ำน คือ
1. นำยกุศล สังขนันท์
2. นำยชำตรี ชื่นสุขสินทรัพย์
3. ดร. สุจติ ร จันทร์สว่ำง/ 1
หมำยเหตุ :
1. ดร. สุจติ ร จันทร์สว่ำง ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม (แทนนำยธนุ สุขบำเพิง ที่ได้ลำออกจำกตำแหน่ง
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม เมื่อวัน ที่ 9 พฤศจิกำยน 2563) ตำมมติค ณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 9/2563 เมื่อวัน ที่ 12
พฤศจิกำยน 2563

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผูบ้ ริหำรบริษทั มีจำนวน 3 ท่ำน ดังนี้

รายงานประจาปี 2563
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ชื่อ - นามสกุล
ชื่นสุขสินทรัพย์

ตาแหน่ ง

1

นำยชำตรี

รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

2

นำงสำวเสำวรส จันทรมิเวสกุล

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

3

นำงสำวรัชนี เจียรวิทยำรักษ์

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีและนักลงทุนสัมพันธ์

เลขานุการบริษทั
คณะกรรมกำรบริษัทได้มมี ติแต่งตัง้ ให้ นำงสำวชลิตำ สุรนิ ทร์รฐั ดำรงตำแหน่ ง รักษำกำรเลขำนุ กำรบริษัท
ตัง้ แต่วนั ที่ 8 พฤษภำคม 2563 (แทนนำยกฤษฎำ เจริญกลกิจ ทีไ่ ด้ลำออกจำกตำแหน่ ง เลขำนุ กำรบริษทั เมื่อวันที่ 8
พฤษภำคม 2563) ตำมมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2563 โดยมีหน้ำทีต่ ำม
พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ซึง่ เลขำนุ กำรบริษทั รับผิดชอบกำรจัดทำและเก็บ
รักษำทะเบียนกรรมกำร หนัง สือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี ของ
บริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำน โดย
กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร รวมทัง้ ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด ในนำมของบริษทั
หรือคณะกรรมกำร
ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ปี 2563
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ระบุว่ำ กรรมกำรมีสิทธิได้รบั ค่ำ ตอบแทนจำกบริษัท ในรูปของเงินรำงวัล เบี้ยประชุ ม
บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมข้อบังคับหรือตำมทีท่ ่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจำรณำ ซึ่งอำจ
กำหนดเป็ นจำนวนแน่ นอนหรือวำงเป็ นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็ นครำว ๆ ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่ำจะมี
กำรเปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจำกนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบของบริษทั
ควำมในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงำนและลูกจ้ำงของบริษทั ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร ใน
อันทีจ่ ะได้รบั ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะทีเ่ ป็ นพนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษทั
ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินค่ ำเบี้ยประชุม ที่ได้จ่ำยให้แก่ กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริห ำร ตำมที่ข ออนุ ม ัติจำกที่ป ระชุ ม สำมัญ ผู้ถือหุ้ น ประจ ำปี 2563 เมื่อ วัน ที่ 19 มิถุ น ำยน 2563 มี
หลักเกณฑ์ดงั นี้
1. เบีย้ ประชุมกรรมกำร กำหนดภำยในวงเงินไม่เกิน 2,222,000 บำท ประกอบด้วย
1.1 กำหนดกำรจ่ำยเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรบริษทั แบ่งออกเป็ น ประธำนกรรมกำรครัง้ ละ 15,000 บำท
และกรรมกำรครัง้ ละ 8,000 บำท ต่อท่ำน
1.2 กำหนดกำรจ่ำยเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ แบ่งออกเป็ น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ละ
15,000 บำท และกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ละ 8,000 บำท ต่อท่ำน
ในระหว่ำงปี 2563 คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำร ได้รบั ค่ำตอบแทน
ในรูปเบีย้ ประชุมและค่ำตอบแทนรวมทัง้ สิน้ เท่ำกับ 714,000 บำท ดังนี้
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ค่าตอบแทน ปี 2563

1) นำยพิพทั ธ์ ชนะสงครำม/ 1
2) นำยกุศล สังขนันท์
3) นำยชำตรี ชื่นสุขสินทรัพย์
4) พลตรีบุญชัย เกษตรตระกำร/ 2
5) นำยโชติวชิ ญ์ งำมสุวรรณ์/ 3
6) นำงสำวสรัณยำ แสงหิรญั / 4
7) นำยศิรตั น์ รัตนไพฑูรย์/ 5
8) ดร. สุจติ ร จันทร์สว่ำง/ 6
9) นำงสำวเยำวโรจน์ กลิน่ บุญ/ 7
10) นำยธนุ สุขบำเพิง/ 8
11) นำยชำญณรงค์ แก้วไตรรัตน์/ 9
12) ดร. ฉัตรชัย ธนำฤดี/ 10
13) นำยประพัฒน์ ยอขันธ์/ 11
รวม

คณะกรรมการ
บริ หาร
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ

ค่าเบีย้ ประชุม

รายชื่อ

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำร
อิสระ/ ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
รองประธำนกรรมกำร/
กรรมกำรบริหำร
รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร/กรรมกำร
ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร

151,000

68,000

-

219,000

80,000

-

-

80,000

88,000

-

-

88,000

8,000

15,000

-

23,000

16,000

-

-

16,000

16,000

8,000

-

24,000

48,000

40,000

-

88,000

40,000

-

-

40,000

32,000

-

-

32,000

56,000

56,000

กรรมกำร

24,000

-

-

24,000

กรรมกำร

16,000

-

-

16,000

กรรมกำร

8,000

-

-

8,000

583,000

131,000

-

714,000

หมำยเหตุ :
1. น ำ ย พิ พั ท ธ์ ช น ะ ส ง ค ร ำ ม ไ ด้ รั บ ก ำ ร แ ต่ ง ตั ้ ง เป็ น ป ร ะ ธ ำ น ก ร ร ม ก ำ ร บ ริ ษั ท ต ำ ม ม ติ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร บ ริ ษั ท
ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2563 และได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรำวจ สอบตำมมติคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2563
2. พลตรีบุญชัย เกษตรตระกำร ได้ลำออกจำกต ำแหน่ ง กรรมกำร กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 6
มีนำคม 2563
3. นำยโชติวชิ ญ์ งำมสุวรรณ์ ได้ลำออกจำกตำแหน่ง กรรมกำร เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2563
4. นำงสำวสรัณยำ แสงหิรญ
ั ได้ลำออกจำกตำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2563
5. นำยศิรตั น์ รัตนไพฑูรย์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่
2/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2563
6. ดร. สุจติ ร จันทร์สว่ำง ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำร ตำมมติทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2563
7. นำงสำวเยำวโรจน์ กลิน่ บุญ ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำรบริษทั ตำมมติทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2563
และได้ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 11สิงหำคม
2563
รายงานประจาปี 2563
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8. นำยธนุ สุขบำเพิง ได้ลำออกจำกตำแหน่ง กรรมกำร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563
9. นำยชำญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ได้ลำออกจำกตำแหน่ง กรรมกำรบริษทั เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563
10. ดร. ฉัตรชัย ธนำฤดี ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำร (แทนนำยธนุ สุขบำเพิง ทีไ่ ด้ลำออกจำกตำแหน่ง กรรมกำร เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกำยน 2563) ตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563
11. นำยประพัฒน์ ยอขันธ์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำร (แทนนำยชำญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ ทีไ่ ด้ลำออกจำกตำแหน่ง กรรมกำร เมื่อวันที่
17 พฤศจิกำยน 2563) ตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563

2. ค่ำตอบแทนกรรมกำร และผูบ้ ริหำร
บริษัท มีก ำรก ำหนดค่ ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ ำที่บ ริห ำร และผู้บ ริห ำร รวมถึงพนั ก งำนทุ ก ระดับ ชัน้
กำหนดค่ำตอบแทนบุคลำกรทุกตำแหน่งไว้ล่วงหน้ำในแต่ละปี เพื่อจูงใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำย โดย
แบ่งประเภทค่ำตอบแทนเป็ นดังนี้
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
ค่ำตอบแทนแบบคงที่
ค่ำตอบแทนจูงใจระยะสัน้

รูปแบบ
วัตถุประสงค์
เงินเดือนและผลประโยชน์อ่นื เช่น กองทุน เพื่ อ รั ก ษ ำ บุ ค ล ำ ก ร ที่ มี ค ว ำ ม รู้
สำรองเลีย้ งชีพ สวัสดิกำรต่ำง ๆ
ควำมสำมำรถให้คงอยู่กบั บริษทั
โบนัสตำมผลประกอบกำร
เพื่อเป็ นรำงวัลของผลงำนควำมสำเร็จใน
แต่ละปี

ในปี 2563 บริษัท ได้จ่ำยค่ ำตอบแทนประกอบด้วยเงิน เดือน โบนั ส และค่ ำตอบแทนที่เป็ นตัว เงิน อื่นให้กับ
ผูบ้ ริหำร ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
เงินเดือน
โบนัส/เงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ/ค่ำตอบแทนอื่น ๆ

ปี 2563
5,775,000
218,550

ปี 2562
5,566,218
348,770

ปี 2561
7,090,140
588,720

ทัง้ นี้ บริษทั และกลุ่มบริษทั ไม่มคี ำ่ ตอบแทนค้ำงจ่ำยแต่อย่ำงใด
3. ค่ำตอบแทนทีไ่ ด้รบั จำกบริษทั ย่อย
เนื่องจำกกลุ่มตัวแทนมีกำรประกอบธุรกิจทีห่ ลำกหลำย จึงทำให้มกี ำรบริหำรงำนแยกจำกกันอย่ำงเป็ นอิสระ
โดยบริษทั ฯ มีเพียงส่งตัวแทนกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ เข้ำไปกำกับดูแลบริษทั ย่อยในเชิงนโนบำย ดังนัน้
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ จึงไม่ได้รบั ค่ำตอบแทนจำกบริษทั ย่อยแต่อย่ำงใด
บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีบุคลำกรทัง้ สิ้น 8 คน ซึ่งค่ำตอบแทนรวมของบุคลำกรของ
บริษทั ประกอบด้วย เงินเดือน และค่ำล่วงเวลำ โบนัส และผลประโยชน์พนักงำน ทัง้ นี้ยงั ไม่รวมผลประโยชน์พนักงำน
หลังออกจำกงำน โดยสรุปได้ดงั นี้
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สายงานหลัก
พนักงำนปฏิบตั กิ ำร
พนักงำนบริหำร
รวม
ค่าตอบแทนพนักงาน
(บาท)

บริษทั
ปี 2563
3
5
8
6,593,206

ปี 2562
3
5
8
8,024,775

จานวนพนักงาน (คน)
บริ ษทั เดอะมาเจสติ ค ครีก
คันทรีคลับ จากัด (บริ ษทั ย่อย)
ปี 2563
ปี 2562
80
162
10
7
90
169
10,448,452
13,284,123

บริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์
จากัด (บริษทั ย่อย)
ปี 2563
ปี 2562
30
24
4
4
34
28
2,055,695
681,500

นโยบายด้านบุคลากร
การสรรหาและพัฒนาบุคลากร
บริษทั เชื่อว่ำทรัพยำกรบุคคลเป็ นสิ่งทีส่ ำคัญทีส่ ุดในกำรนำมำซึ่งผลงำนทีส่ ร้ำงสรรค์และมีคุณภำพ ตลอดจน
กำรท ำงำนที่มีป ระสิท ธิภ ำพดังนั น้ บริษัท ฯจึงมีน โยบำยกำรบริห ำรทรัพ ยำกรบุ ค คลตั ง้ แต่ กำรสรรหำและคัด เลือ ก
บุคลำกรเพื่อเข้ำร่วมเป็ นทีมงำนโดยมุ่งเน้นบุคลำกรทีม่ คี ุณภำพและมีควำมตัง้ ใจจริงทีจ่ ะเป็ นส่วนหนึ่งของบริษทั พร้อม
กันนี้ บริษัทมีกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีทกั ษะและควำมรูค้ วำมสำมำรถสูงขึ้นโดยกำรฝึ กอบรมจำกกำรปฏิบตั ิงำนจริง
(On-the-Job Training กับทีมงำนทีม่ ำกด้วยควำมรูค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์และกำรเข้ำร่วมอบรมสัมมนำตำม
สำยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจำกนี้บริษทั ยังจัดให้มสี วัสดิกำรกองทุนสำรองเลีย้ งชีพสำหรับพนักงำนของบริษทั ด้วย
การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
บริษทั มีนโยบำยในกำรฝึ กอบรมและพัฒนำบุคคลำกร เพื่ อส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
อย่ำงต่อเนื่อง และปลูกฝั งค่ำนินยมในองค์กร ให้เป็ นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ตลอดจนเสริมสร้ำงให้พนักงำนเป็ นพนักงำน
ที่มีคุ ณ ภำพ มีศ ัก ยภำพสูง สุ ด ทัง้ ในด้ำนคุ ณ ภำพกำรท ำงำน และ คุ ณ ภำพชีวิต มีท ัศ นคติท่ีดีต่ อ องค์ก ร และต่ อ
ผูร้ ่วมงำน โดยมีกำรจัดฝึกอบรมและศึกษำดูงำนในหลักสูตรต่ำงๆ ทัง้ ในและภำยนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรูแ้ ละ
ส่งเสริมให้พนักงำนเกิดควำมคิดริเริม่ สร้ำงสรรค์ในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อให้พนักงำนได้แสดงศักยภำพ ทัง้ ในระดับบุคลำกร
และทีมงำน เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรูร้ ่วมกันในบริษทั โดยถือเป็ นกำรสร้ำงรำกฐำนทีจ่ ะส่งผลสำคัญถึงควำมสำเร็จ
ในปั จจุบนั และในอนำคตของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับกำรเติมโต กำรเป็ นผู้นำของกำรแข่งขัน และเป็ นกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ ให้กบั บริษทั ต่อไป
การรักษาบุคลากรให้คงอยู่กบั บริษทั
บริษัท มีน โยบำยในกำรรัก ษำบุ คลำกรที่มี คุ ณ ภำพให้คงอยู่กับ บริษัท โดยกำรจัด กำรให้มีสิ่งแวดล้อมและ
บรรยำกำศในกำรทำงำนทีด่ สี ่งเสริมให้บุคลำกรของบริษทั ได้แสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่จดั
ให้มกี ำรพัฒนำบุคลำกรกำรประเมิน ผลงำนและกำรพิจำรณำให้ผลตอบแทนทีเ่ หมำะสมกับควำมรูค้ วำมสำมำรถ และ
ควำมรับผิดชอบ
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ความสัมพันธ์กบั สหภาพแรงงาน
ปั จจุบนั กลุ่มบริษทั ไม่ได้มกี ำรจัดตัง้ สหภำพแรงงำน โดยบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือได้ให้ควำมคุม้ ครองและกำร
ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด
รวมถึงส่งเสริมให้เกิดควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงและ
ระหว่ำงลูกจ้ำงด้วยกัน เพื่อกำรกำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด โดยผลักดันให้ผบู้ ริหำรสื่อสำรกับ
ผูป้ ฏิบตั งิ ำน เพื่อสำมำรถรับทรำบและเข้ำถึงข้อกังวลของพนักงำน ในขณะเดียวกันเพื่อให้ผบู้ ริหำรสำมำรถสื่อสำร
นโยบำยของกลุ่มบริษทั กับผูป้ ฏิบตั งิ ำนได้โดยตรง เพื่อลดปัญหำข้อขัดแย้งจำกกำรสื่อสำร
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

1. นำยพิพทั ธ์ ชนะสงครำม
ประธำนกรรมกำรบริษทั /
ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ

รายงานประจาปี 2563

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

62

- ปริญญำโท ศิลปศำสตร์
สำขำเศรษฐศำสตร์
กำรเมือง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำตรี นิตศิ ำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ประวัตกิ ำรอบรม
- หลักสูตรกำรเมืองกำร
ปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยสำหรับ
นักบริหำรระดับสูง
ปปร. 20
สถำบันพระปกเกล้ำ

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กำร
ทำงครอบครัว
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/
ประเภทธุรกิจ
ถือหุน้
ระหว่ำง
(ปี )
บริษทั
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)
29 เม.ย. 62
ไม่ม ี
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนและบริษทั ในกลุ่ม
2563 - ปั จจุบนั - กรรมกำรบริหำร - บริษทั นิวส์ เน็ต
- สื่อและเทคโนโลยี
ควำมเสีย่ ง
เวิร์ค คอร์ปอเร ชัน่
จำกัด (มหำชน):
NEWS
2562 - ปั จจุบนั - ประธำนกรรมกำร - บริษทั แมกซ์ เมทัล - กำรเกษตร/ สนำม
บริษทั / ประธำน
คอร์ปอเรชัน่ จำกัด กอล์ฟ/ ฮอสพิทอลิต/้ี
คณะกรรมกำร
(มหำชน)
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ตรวจสอบ/
กรรมกำรอิสระ
2562 - ปั จจุบนั - กรรมกำร/
- บริษทั นิวส์ เน็ต
- สื่อและเทคโนโลยี
กรรมกำรสรรหำ
เวิร์ค คอร์ปอเร ชัน่
และพิจำรณำค่ำ
จำกัด (มหำชน):
ตอบแทน
NEWS
2562 - 2563 - กรรมกำรอิสระ/
- บริษทั นิวส์ เน็ต
- สื่อและเทคโนโลยี
กรรมกำรตรวจสอบ เวิร์ค คอร์ปอเรชัน่
จำกัด (มหำชน):
NEWS
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำร
ทำงครอบครัว
ถือหุน้
ระหว่ำง
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)

ช่วงเวลำ
(ปี )

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/
บริษทั

บริษทั หรือองค์กรอื่น
2557 - 2561 - กรรมกำรนโยบำย

2555 - 2556
2555 - 2556

2554 - 2556

2552 - 2556
2552 - 2556
2554 - 2555

รายงานประจาปี 2563

- กรรมกำร/
รองผูอ้ ำนวยกำร
- อนุกรรมำธิกำร
พิจำรณำศึ่กษำ
ติดตำมและ
ตรวจสอบกำร
ดำเนินงำนด้ำน
สิทธิและเสรีภำพ
- ทีป่ รึกษำประธำน
กรรมำธิกำร
คมนำคม
- ผูอ้ ำนวยกำร
- นำยกสมำคม
- ทีป่ รึกษำ
กิตติมศักดิ ์

ประเภทธุรกิจ

- องค์กำรกระจำย
- องค์กรของรัฐ
เสียงและแพร่ภำพ
สำธำรณะแห่ง
ประเทศไทย
(สถำนีโทรทัศน์
ไทยพีบเี อส:
TPBS)
- สถำนีโทรทัศน์ไทย - สื่อสำรมวลชน
ทีวดี ี
- วุฒสิ ภำ
- หน่วยงำนของรัฐ

- สภำผูแ้ ทนรำษฎร

- หน่วยงำนของรัฐ

- สถำบันยุทธศำสตร์ - องค์กรทำงสังคม
ทิศทำงไท
- สมำคมทิศทำงไท - องค์กรกำรกุศล
- คณะกรรมำธิกำร - หน่วยงำนของรัฐ
สิทธิมนุษยชน
หน้ า 45

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำร
ทำงครอบครัว
ถือหุน้
ระหว่ำง
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)

ช่วงเวลำ
(ปี )

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

สิทธิเสรีภำพและ
กำรคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค วุฒสิ ภำ
2. นำยกุศล สังขนันท์
รองประธำนกรรมกำร
บริษทั / กรรมกำร

รายงานประจาปี 2563
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- ปริญญำโทกฎหมำยธุรกิจ
มหำวิทยำลัยศรีปทุม
- ปริญญำตรีนิตศิ ำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประกำศนียบัตร
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
สำนักอบรมศึกษำ
กฎหมำยแห่ง
เนติบณ
ั ฑิตยสภำ
ประวัตกิ ำรอบรม
- Role of the Chairman
Program (RCP)
รุ่นที่ 45/2019
สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย
(IOD)
- How to Develop a Risk
Management Plan
(HRP) รุ่นที่ 20/2018,
IOD

22 ก.พ. 62

ไม่ม ี

ไม่ม ี

บริษทั จดทะเบียนและบริษทั ในกลุ่ม
2562 - ปั จจุบนั - รองประธำน
กรรมกำรบริษทั /
กรรมกำร
2562 - 2563 - ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร
2563 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

2563 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

- บริษทั แมกซ์ เมทัล
คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน): MAX
- บริษทั แมกซ์ เมทัล
คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน): MAX
- บริษทั เดอะ
มำสเตอร์ เรียล
เอสเตท จำกัด:
MASTER
- บริษทั โกลบอล
คอนซูเมอร์ จำกัด
(มหำชน):
GLOCON
(เดิมชื่อ: บริษทั เอ็น
พีพจี ี (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน):
NPPG)

- กำรเกษตร/ สนำม
กอล์ฟ/ ฮอสพิทอลิต/้ี
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
- กำรเกษตร/ สนำม
กอล์ฟ/ ฮอสพิทอลิต/้ี
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
- กำรซื้อและกำรขำย
อสังหำริมทรัพย์ทเ่ี ป็ น
ของตนเองทีไ่ ม่ใช่ เพื่อ
เป็ นทีพ่ กั อำศัย
- กำรผลิตผลิตภัณฑ์
พลำสติกอื่น ๆ ซึง่ มิได้
จัดประเภทไว้ในทีอ่ ่นื
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

- Board Nomination and
Compensation Program
2018, IOD
- Advanced Audit
Committee Program
(AACP) รุ่นที่ 1/2009,
IOD
- Monitoring the Internal
Audit Function (MIA),
IOD
- Monitoring Fraud Risk
Management (MFM),
IOD
- Monitoring the Quality of
Financial Reporting
(MFR), IOD
- Monitoring the System
of Internal Control and
Risk Management (MIR)
IOD
- Mandatory Accreditation
Program (MAP) (2004)
KLSE TRAINING
SDN.BHD. (MESDAQ
รายงานประจาปี 2563

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำร
ทำงครอบครัว
ถือหุน้
ระหว่ำง
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)

ช่วงเวลำ
(ปี )

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/
ประเภทธุรกิจ
บริษทั

2563 - ปั จจุบนั - ประธำนกรรมกำร
บริษทั

2562 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

2562 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

2562 - ปั จจุบนั - กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจ
สอบ/ ประธำน
กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำ
ตอบแทน

- บริษทั โอเชีย่ น คอม - จำหน่ำยผลิตภัณฑ์
เมิรช จำกัด
ก๊อกน้ำ, จำหน่ำย
(มหำชน): OCEAN น้ำมันปำล์มดิบ
(CPOA) สำหรับ
ไบโอดีเซลและน้ำมัน
เพื่อกำรบริโภค
- บริษทั เอชเอ็นซี
- ผลิตและจำหน่ำย
พำวเวอร์ จำกัด:
น้ำมันปำล์ม น้ ำมันใน
HNC
เมล็ดปำล์ม อำหำร
สัตว์ ปุ๋ ยอินทรีย์ และ
พลังงำนทดแทน
- บริษทั วำว แฟค
- ธุรกิจอำหำรและ
เตอร์ จำกัด
เครื่องดื่ม
(มหำชน): W
(เดิมชื่อ: บริษทั
อุตสำหกรรม อีเล็ค
โทรนิคส์ จำกัด
(มหำชน): EIC)
- บริษทั สตำร์ค
- กิจกรรมของบริษทั
คอร์เปอเรชัน่ จำกัด โฮลดิง้ ทีไ่ ม่ได้ลงทุนใน
(มหำชน): STARK ธุรกิจกำรเงินเป็ นหลัก
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

SDN BHD) MALAYSIA.
- Directors Certification
Program (DCP)
รุ่นที่ 26/2003, IOD
- กฎหมำยและระเบียบ
ปฏิบตั สิ ำหรับเลขำนุกำร
บริษทั รุ่นที่ 1/2539
ศูนย์วจิ ยั กฎหมำยแล
พัฒนำ คณะนิตศิ ำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ร่วมกับตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำร
ทำงครอบครัว
ถือหุน้
ระหว่ำง
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)

ช่วงเวลำ
(ปี )

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/
ประเภทธุรกิจ
บริษทั

2562 - 2563

- กรรมกำร

2559 - 2562

- ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร

บริษทั หรือองค์กรอื่น
2562 - ปั จจุบนั - กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจ
สอบ
2561 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

รายงานประจาปี 2563

- บริษทั เดอะ มำเจส - กำรดำเนินงำน
ติค ครีก คันทรี
เกีย่ วกับสิง่ อำนวย
คลับ จำกัด: MJC
ควำมสะดวกสำหรับ
กำรแข่งขัน กีฬำ
- บริษทั วำว แฟค
- ธุรกิจอำหำรและ
เตอร์ จำกัด
เครื่องดื่ม
(มหำชน): W
(เดิม: กำรผลิตส่วน
(เดิมชื่อ: บริษทั
ประกอบอิเล็กทรอ
อุตสำหกรรม อีเล็ค
นิกส์อ่นื ๆ ซึง่ มิได้จดั
โทรนิคส์ จำกัด
ประเภทไว้ในทีอ่ ่นื
(มหำชน): EIC)
- บริษทั เฟ้ ลปส์
ดอด์จ อินเตอร์
เนชันแนล
่
(ไทย
แลนด์) จำกัด
- บริษทั ฟู้ดโฮลดิ้ง
จำกัด

2559 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

- บริษทั กำแฟนูส์
จำกัด

2555 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

- บริษทั กำแฟสด
กินเส้น จำกัด

- กำรผลิตสำยไฟฟ้ ำ
และเคเบิลสำหรับ
งำนไฟฟ้ ำและ
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ
- กิจกรรมของบริษทั
โฮลดิง้ ทีไ่ ม่ได้ลงทุนใน
ธุรกิจกำรเงินเป็ นหลัก
- กำรบริกำรด้ำนอำหำร
ในภัตตำคำร/
ร้ำนอำหำร
- กำรบริกำรด้ำนอำหำร
ในภัตตำคำร/
หน้ า 48

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำร
ทำงครอบครัว
ถือหุน้
ระหว่ำง
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)

ช่วงเวลำ
(ปี )

ประเภทธุรกิจ

ร้ำนอำหำร
- กำรให้บริกำรทำง
กฎหมำย

2554 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

- บริษทั เจเคเจพี
แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จำกัด

2547 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

- บริษทั เอสพีที
พำร์ค จำกัด

- กำรซื้อและกำรขำย
อสังหำริมทรัพย์ทเ่ี ป็ น
ของตนเองทีไ่ ม่ใช่เพื่อ
เป็ นทีพ่ กั อำศัย

2547 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

- บริษทั เอสพีที
แลนด์ จำกัด

- กำรเช่ำและกำร
ดำเนินกำรเกีย่ วกับ
อสังหำริมทรัพย์ทเ่ี ป็ น
ของ ตนเองหรือเช่ำ
จำกผูอ้ ่นื ทีไ่ ม่ใช่เพื่อ
เป็ นทีพ่ กั อำศัย

2535 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

- บริษทั ยูนิคชำเลต์
เรียลตี้ จำกัด

2562 - 2563

รายงานประจาปี 2563

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/
บริษทั

- กรรมกำร

- กำรซื้อและกำรขำย
อสังหำริมทรัพย์ทเ่ี ป็ น
ของตนเองทีไ่ ม่ใช่เพื่อ
เป็ นทีพ่ กั อำศัย
- บริษทั ส.ธนำ มีเดีย - กิจกรรมของตัวแทน
จำกัด
ขำยสื่อโฆษณำ
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

3. นำยชำตรี ชื่นสุขสินทรัพย์
กรรมกำร/
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
(รักษำกำร)

รายงานประจาปี 2563

อำยุ
(ปี )

59

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ
สำขำบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- อนุปริญญำสำขำกำร
จัดกำรโรงแรมและ
ภัตตำคำร, Swiss School
of Hotel Management
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
- อนุปริญญำสำขำกำร
จัดกำรโรงแรมและ
ภัตตำคำร
โรงเรียนสยำมธุรกิจกำร
บินและกำรโรงแรม

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

4 ธ.ค. 62

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำร
ทำงครอบครัว
ถือหุน้
ระหว่ำง
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ช่วงเวลำ
(ปี )

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/
บริษทั

2559 - 2563

- กรรมกำร

2546 - 2563

- กรรมกำร

บริษทั จดทะเบียนและบริษทั ในกลุ่ม
2563 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

2563 - ปั จจุบนั - ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร
(รักษำกำร)
2563 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

2563 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

ประเภทธุรกิจ

- บริษทั อีไอซี เซมิ - กำรผลิตส่วนประกอบ
คอนดักเตอร์ จำกัด อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ
ซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้
ในทีอ่ ่นื
- บริษทั เอสพี
- กำรวิจยั และพัฒนำเชิง
ยูนิเสอร์ช จำกัด
ทดลองด้ำนวิศวกรรม
และเทคโนโลยีอ่นื ๆ
ซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้
ในทีอ่ ่นื
- บริษทั แมกซ์ เมทัล
คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน): MAX
- บริษทั แมกซ์ เมทัล
คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน): MAX
- บริษทั อริยำ
เอสเตท จำกัด:
ARIYA
- บริษทั เดอะ
มำสเตอร์ เรียล
เอสเตท จำกัด:
MASTER

- กำรเกษตร/ สนำม
กอล์ฟ/ ฮอสพิทอลิต/้ี
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
- กำรเกษตร/ สนำม
กอล์ฟ/ ฮอสพิทอลิต/้ี
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
- ธุรกิจฮอสพิทอลิต้ี

- กำรซื้อและกำรขำย
อสังหำริมทรัพย์ทเ่ี ป็ น
ของตนเองทีไ่ ม่ใช่เพื่อ
เป็ นทีพ่ กั อำศัย
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำร
ทำงครอบครัว
ถือหุน้
ระหว่ำง
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)

ช่วงเวลำ
(ปี )

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/
ประเภทธุรกิจ
บริษทั

2563 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

2563 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริษทั หรือองค์กรอื่น
2552 - ปั จจุบนั - ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร และผูร้ ่วม
ก่อตัง้
2559 - 2559
2557 - 2557

2554 - 2554

รายงานประจาปี 2563

- บริษทั เดอะ มำเจส - สนำมกอล์ฟ ภัตตำคำร
ติค ครีก คันทรี
และบริกำรโรงแรม
คลับจำกัด: MJC
- บริษทั เอชเอ็นซี
- ผลิตและจำหน่ำย
พำวเวอร์ จำกัด
น้ำมันปำล์ม น้ ำมันใน
(HNC)
เมล็ดปำล์ม อำหำร
สัตว์ ปุ๋ ยอินทรีย์ และ
พลังงำนทดแทน

- บริษทั อิลคิ เซอร์
ฮอสพิทอลิต้ี แมแนจ
เม้นท์ โซลูชนส์
ั่
จำกัด
- รองประธำนบริษทั - บริษทั เอส พี
มอเตอร์ จำกัด
- ผูจ้ ดั กำรใหญ่
- บริษทั เรด แพลน
ประจำประเทศ
เนท โฮเต็ลส์ (ไทย
ไทย
แลนด์) จำกัด
- ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย - บริษทั ดิ ยูนิค คอล
ปฏิบตั กิ ำร
เลคชัน่ ออฟ โฮเต็ล
แอนด์ รีสอร์ท
จำกัด

- ธุรกิจฮอสพิทอลิต้ี

- จำหน่ำยรถยนต์และ
ศูนย์บริกำร
- ธุรกิจฮอสพิทอลิต้ี

- ธุรกิจฮอสพิทอลิต้ี

หน้ า 51

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

4. ดร. สุจติ ร จันทร์สว่ำง
กรรมกำร

รายงานประจาปี 2563

อำยุ
(ปี )

62

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

- ปริญญำเอก ปรัชญำ
1 เม.ย. 63
มหำวิทยำลัยอีสเทิรน์ เอเชีย
- ปริญญำโท
รัฐประศำสนศำตร์
มหำวิทยำลัยอีสเทิรน์ เอเชีย
- ปริญญำตรี วิทยำศำสตร
สำขำภูมศิ ำสต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กำร
ทำงครอบครัว
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/
ประเภทธุรกิจ
ถือหุน้
ระหว่ำง
(ปี )
บริษทั
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)
ไม่ม ี
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนและบริษทั ในกลุ่ม
2563 - ปั จจุบนั - กรรมกำร
- บริษทั แมกซ์ เมทัล - กำรเกษตร/ สนำม
คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
กอล์ฟ/ ฮอสพิทอลิต/้ี
(มหำชน): MAX
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
2563 - ปั จจุบนั - กรรมกำร
- บริษทั อริยำ
- ธุรกิจฮอสพิทอลิต้ี
เอสเตท จำกัด:
ARIYA
2563 - ปั จจุบนั - กรรมกำร
- บริษทั เดอะ
- กำรซื้อและกำรขำย
มำสเตอร์ เรียล
อสังหำริมทรัพย์ทเ่ี ป็ น
เอสเตท จำกัด:
ของตนเองทีไ่ ม่ใช่เพื่อ
MASTER
เป็ นทีพ่ กั อำศัย
บริษทั หรือองค์กรอื่น
2562 - ปั จจุบนั - ทีป่ รึกษำ
- สำนักงำน
- หน่วยงำนของรัฐ
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรป้ อง
กันและปรำบปรำม
กำรทุจริตในภำครัฐ
2559 - ปั จจุบนั - ทีป่ รึกษำเฉพำะ
คดี

- กรมสอบสวนคดี
พิเศษ (DSI)

- หน่วยงำนของรัฐ

2561 - 2562

- ส่วนสำรวจสำรวจ
และวิเครำะห์
ทรัพยำกรป่ ำไม้

- หน่วยงำนของรัฐ

- ผูอ้ ำนวยกำร

หน้ า 52

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำร
ทำงครอบครัว
ถือหุน้
ระหว่ำง
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)

ช่วงเวลำ
(ปี )

2560 - 2562

5. นำยประพัฒน์ ยอขันธ์
กรรมกำร

รายงานประจาปี 2563
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- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
CITY UNIVERSITY
เมืองแวนคูเวอร์
รัฐบริตชิ โคลัมเบีย
ประเทศแคนำดำ
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ
University of Victoria
เมืองวิคตอเรีย
รัฐบริตชิ โคลัมเบีย
ประเทศแคนำดำ

: 18 พ.ย. 63

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

- ผูอ้ ำนวยกำร

- สำนักงำนตรวจสอบ - หน่วยงำนของรัฐ
พิสจู น์กำรถือครอง
หนังสือแสดงสิทธิ ์
ทีด่ นิ ในเขตพืน้ ทีป่ ่ ำ
อนุรกั ษ์
2549 - 2560 - คณะอนุกรรมกำร - กระทรวง
- หน่วยงำนของรัฐ
อ่ำนภำพถ่ำยทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
อำกำศ/ และ
และสิง่ แวดล้อม
คณะกรรมกำร
แก้ไขปั ญหำกำร
บุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ
(กบร.)
บริษทั จดทะเบียนและบริษทั ในกลุ่ม
2563 - ปั จจุบนั - กรรมกำรบริหำร - บริษทั นิวส์ เน็ต
- สื่อและเทคโนโลยี
ควำมเสีย่ ง
เวิร์ค คอร์ปอเร ชัน่
จำกัด (มหำชน):
NEWS
2563 - ปั จจุบนั - กรรมกำร
- บริษทั แมกซ์ เมทัล - กำรเกษตร/ สนำม
คอร์ปอเรชัน่ จำกัด กอล์ฟ/ ฮอสพิทอลิต/้ี
(มหำชน): MAX
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
2563 - ปั จจุบนั - ประธำนเจ้ำหน้ำที่ - บริษทั นิวส์ เน็ต
- สื่อและเทคโนโลยี
บริหำร
เวิร์ค คอร์ปอเร ชัน่
จำกัด (มหำชน):
NEWS
หน้ า 53

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำร
ทำงครอบครัว
ถือหุน้
ระหว่ำง
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)

ช่วงเวลำ
(ปี )

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

2563 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

6. ดร. ฉัตรชัย ธนำฤดี
กรรมกำร

รายงานประจาปี 2563
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- ปริญญำเอก ด้ำนกำรจัด
กำรเชิงกลยุทธ์
University of Canterbury
เมืองไครสต์เชิรช์
ประเทศนิวซีแลนด์

12 พ.ย. 63

ไม่ม ี

ไม่ม ี

- บริษทั อินเตอร์
- ผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ ำ
ฟำร์อสี ท์ เอ็นเนอร์ จำกพลังงำนทดแทน
ยี่ คอร์ปอเรชัน่
จำกัด (มหำชน):
IFEC
2561 - 2563 - กรรมกำร และ
- บริษทั เอคิว
- อสังหำริมทรัพย์
ผูบ้ ริหำรสูงสุดสำย เอสเตท จำกัด
โรงแรมในเครือ
(มหำชน): AQ
AQ
บริษทั หรือองค์กรอื่น
2559 - 2561 - ประธำนเจ้ำหน้ำที่ - บริษทั วัน พลัส
- อำหำรและเครื่องดื่ม
บริหำร
อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด (เครือ
ร้ำนอำหำรไทยบ้ำน
ขนิษฐำ )
2552 - 2557 - กรรมกำรผูจ้ ดั กำร - บริษทั มั ่นคง โบรค - นำยหน้ำประกันภัย
เกอร์ จำกัด
2549 - 2552 - ผูจ้ ดั กำรเขต และ - บริษทั คุมอง (ไทย - เกีย่ วกับกำรศึกษำ
พัฒนำเครือข่ำย
แลนด์) จำกัด
บริษทั จดทะเบียนและบริษทั ในกลุ่ม
2563 - ปั จจุบนั - กรรมกำร
- บริษทั แมกซ์ เมทัล - กำรเกษตร/ สนำม
คอร์ปอเรชัน่ จำกัด กอล์ฟ/ ฮอสพิทอลิต/้ี
(มหำชน): MAX
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

หน้ า 54

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ปริญญำโท
วิศวกรรมศำสตร์ สำขำ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี
- ปริญญำตรี
วิศวกรรมศำสตร์ สำขำ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี

รายงานประจาปี 2563

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำร
ทำงครอบครัว
ถือหุน้
ระหว่ำง
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)

ช่วงเวลำ
(ปี )

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/
บริษทั

2563 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริษทั หรือองค์กรอื่น
2563 - ปั จจุบนั - ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร

- บริษทั อริยำ
เอสเตท จำกัด:
ARIYA

ประเภทธุรกิจ

- ธุรกิจฮอสพิทอลิต้ี

- บริษทั ธนำเจอ
แอนด์ โค จำกัด

- ให้คำปรึกษำด้ำน
บริหำรจัดกำรและ
กลยุทธ์
2562 - ปั จจุบนั - ทีป่ รึกษำ
- บริษทั ฟิ วชัน่
- บริกำรดิจติ อล
โซลูชนั ่ จำกัด
เทคโนโลยี
โซลูชนั ่
2560 - ปั จจุบนั - นำยกสมำคม
- สมำคมนักเรียนเก่ำ - สมำคมนักเรียนเก่ำ
นิวซีแลนด์
2563 – ปั จจุบนั - ทีป่ รึกษำธุรกิจและ - IDC Financial
- ให้คำปรึกษำด้ำน
Digital
Insights ภำยใต้
ดิจติ อลเทคโนโลยี
Transformation
กลุ่มบริษทั IDC
2555 - 2564 - อำจำรย์พเิ ศษ
- มหำวิทยำลัย
- สถำบันกำรศึกษำ
สอนด้ำนกำร
เกษตรศำสตร์
บริหำรและขับ
เคลื่อนกำร
เปลีย่ นแปลงของ
องค์กรและธุรกิจ
หลักสูตร MBA
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำร
ทำงครอบครัว
ถือหุน้
ระหว่ำง
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)

ช่วงเวลำ
(ปี )

2562 - 2563

2561 - 2563
2559 - 2561

2559 - 2563
2558 - 2560

2557 - 2560

รายงานประจาปี 2563

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/
บริษทั

- คณะทำงำน
รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลัง
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร
- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

- รองประธำนและ
กรรมกำร
- ทีป่ รึกษำด้ำน
เทคโนโลยี
- อำจำรย์พเิ ศษ
ภำควิชำ
Enterprise
Architecture
Management
ตำมหลักสูตร
มหำบัณฑิต
คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

- กระทรวงกำรคลัง

ประเภทธุรกิจ

- หน่วยงำนของรัฐ

- บริษทั เจพี ประกัน - กำรประกันภัย
ภัย จำกัด มหำชน)
- บริษทั แอคเซน
- ให้คำปรึกษำด้ำน
เจอร์ จำกัด
บริหำรและจัดกำร
รวมทัง้ บริกำรดิจติ อล
เทคโนโลยี
โซลูชนั ่
- หอกำรค้ำ
- หอกำรค้ำ
นิวซีแลนด์
- บริษทั รีฟินน์
- กำรเงิน
อินเตอร์เนชันแนล
่
ดอท คอม จำกัด
- มหำวิทยำลัย
- สถำบันกำรศึกษำ
หอกำรค้ำไทย

หน้ า 56

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

รายงานประจาปี 2563

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำร
ทำงครอบครัว
ถือหุน้
ระหว่ำง
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)

ช่วงเวลำ
(ปี )

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

2557 - 2559

- Country CIO /
Head of IT

- บริษทั เชฟรอน
- พลังงำน
ประเทศไทยสำรวจ
และผลิต จำกัด

2557 - 2558

- ทีป่ รึกษำธุรกิจ

- บริษทั สยำมอำร์ม
สตรองค์ จำกัด

2555 - 2557

- ผูบ้ ริหำร
- Chevron Energy - เทคโนโลยีดำ้ นพลังงำน
(Global Manager) Technology
Company Limited
เมืองฮูสตัน
รัฐเท็กซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ

2553 - 2555

- ผูบ้ ริหำร
- Chevron Asia
(Regional
South Limited
Business
(ครอบคลุม 6
Planning and
ประเทศ: ไทย จีน
Shared Services กัมพูชำ พม่ำ
Manager)
บังคลำเทศ และ
เวียดนำม

- อุตสำหกรรมเทปกำว

- พลังงำน

หน้ า 57

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

7. นำงสำวเยำวโรจน์
กลิน่ บุญ
กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรอิสระ

รายงานประจาปี 2563

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

48

- ปริญญำโท นิตศิ ำสตร์
สำขำ กฎหมำยธุรกิจและ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
University of East
Englia) สหรำชอำณำจักร
- ปริญญำโท นิตศิ ำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำตรี นิตศิ ำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประวัตกิ ำรอบรม
- หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP) รุ่น 272/2019
สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย
(IOD)
- หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่น 154/2018
IOD

19 มิ.ย. 63

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กำร
ทำงครอบครัว
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/
ประเภทธุรกิจ
ถือหุน้
ระหว่ำง
(ปี )
บริษทั
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)
ไม่ม ี
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนและบริษทั ในกลุ่ม
2563 - ปั จจุบนั - กรรมกำรอิสระ/
- บริษทั แมกซ์ เมทัล - กำรเกษตร/ สนำม
กรรมกำรตรวจ
คอร์ปอเรชัน่ จำกัด กอล์ฟ/ ฮอสพิทอลิต/้ี
สอบ
(มหำชน): MAX
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
2563 - ปั จจุบนั - กรรมกำรอิสระ/
- บริษทั เมตะ คอร์ - ประกอบธุรกิจรับเหมำ
กรรมกำรตรวจ
ปอเรชัน่ จำกัด
ก่อสร้ำงและยังเป็ น
สอบ
(มหำชน): META
ผูพ้ ฒ
ั นำโครงกำร
โรงไฟฟ้ ำพลังงำน
หมุนเวียนในภูมภิ ำค
เอเชีย
2562 - ปั จจุบนั - กรรมกำรอิสระ/
- บริษทั วำว แฟค
- ธุรกิจอำหำรและ
กรรมกำรตรวจ
เตอร์ จำกัด
เครื่องดื่ม
สอบ
(มหำชน): W
(เดิมชื่อ: บริษทั
อุตสำหกรรม อีเล็ค
โทรนิคส์ จำกัด
(มหำชน): EIC)
2560 - ปั จจุบนั - กรรมกำรอิสระ/
- บริษทั เอส แอล
- กำรให้บริกำรด้ำนกำร
กรรมกำรตรวจ
เอ็ม คอร์ปอเรชัน่
จองสื่อโฆษณำและผลิต
สอบ
จำกัด (มหำชน):
สื่อโฆษณำ
SLM (เดิมชื่อ:
บริษทั ชูโอ เซ็นโก
(ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน):
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำร
ทำงครอบครัว
ถือหุน้
ระหว่ำง
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ช่วงเวลำ
(ปี )

ประเภทธุรกิจ

CHUO)
บริษทั หรือองค์กรอื่น
2563 - ปั จจุบนั - กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจ
สอบ

2562 - ปั จจุบนั - กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจ
สอบ
2561 - ปั จจุบนั - กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจ
สอบ/ ประธำน
กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
2560 - ปั จจุบนั - ทีป่ รึกษำกฎหมำย
ระดับอำวุโส
(Counsel)
2558 - 2560 - ทนำยควำม
หุน้ ส่วน(Partner)

รายงานประจาปี 2563

- บริษทั กรีนเอิรธ์
พำวเวอร์ (ไทย
แลนด์) จำกัด

- บริษทั หลักทรัพย์
เคพีเอ็ม จำกัด
- บริษทั แอดเทค
ฮับ จำกัด
(มหำชน)

- ประกอบกิจกำรผลิต
ไฟฟ้ ำเพื่อจำหน่ำย
ให้กบั หน่วยงำนทัง้
ภำครัฐและเอกชน
ทัง้ ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
- นำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์
- บริกำรเสริมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
และบริกำรพัฒนำ
ระบบงำนทำงเทค
โนโลยีสำรสนเทศ

- บริษทั ฮันตัน แอน - สำนักงำนกฎหมำย
ดรูส์ เคิรท์ (ไทย
แลนด์) จำกัด
- สำนักงำนกฎหมำย - สำนักงำนกฎหมำย
แคปปิ ตอล จำกัด

หน้ า 59

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

8. นำยศิรตั น์ รัตนไพฑูรย์
กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบ

รายงานประจาปี 2563

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

32

- ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์
สำขำเศรษฐศำสตร์
หลักสูตรภำษำอังกฤษ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประวัตกิ ำรอบรม
- หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุน่ 154/2018
สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย
(IOD)

12 มี.ค. 63

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กำร
ทำงครอบครัว
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/
ประเภทธุรกิจ
ถือหุน้
ระหว่ำง
(ปี )
บริษทั
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)
ไม่ม ี
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนและบริษทั ในกลุ่ม
2563 - ปั จจุบนั - กรรมกำรอิสระ/
- บริษทั แมกซ์ เมทัล - กำรเกษตร/ สนำม
กรรมกำรตรวจ
คอร์ปอเรชัน่ จำกัด กอล์ฟ/ ฮอสพิทอลิต/้ี
สอบ
(มหำชน): MAX
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
2562 - ปั จจุบนั - กรรมกำร
- บริษทั วำว แฟค
- ธุรกิจอำหำรและ
เตอร์ จำกัด
เครื่องดื่ม
(มหำชน): W
(เดิมชื่อ: บริษทั
อุตสำหกรรม อีเล็ค
โทรนิคส์ จำกัด
(มหำชน): EIC)
2561 - ปั จจุบนั - ประธำนเจ้ำหน้ำที่ - บริษทั วำว แฟค
- ธุรกิจอำหำรและ
บริหำรฝ่ ำยกำร
เตอร์ จำกัด
เครื่องดื่ม
เงิน
(มหำชน): W
(เดิมชื่อ: บริษทั
อุตสำหกรรม อีเล็ค
โทรนิคส์ จำกัด
(มหำชน): EIC)
2561 - 2561 - กรรมกำรอิสระ/
- บริษทั เอส แอล
- กำรให้บริกำรด้ำนกำร
กรรมกำรตรวจ
เอ็ม คอร์ปอเรชัน่
จองสื่อโฆษณำและผลิต
สอบ
จำกัด (มหำชน):
สื่อโฆษณำ
SLM (เดิมชื่อ:
บริษทั ชูโอ เซ็นโก
(ประเทศไทย)
หน้ า 60

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำร
ทำงครอบครัว
ถือหุน้
ระหว่ำง
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)

ช่วงเวลำ
(ปี )

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

จำกัด (มหำชน):
CHUO)
บริษทั หรือองค์กรอื่น
2562 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

2562 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

2562 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

2562 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

2562 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

2562 - ปั จจุบนั - กรรมกำร

รายงานประจาปี 2563

- บริษทั โดมิโน่
เอเซีย แปซิฟิค
จำกัด

- กำรผลิตผลิตภัณฑ์
อำหำร

- บริษทั เครปส์
- ขำยอำหำรในร้ำน
แอนด์ โค. ดีเวล๊อป อำหำรและเครื่องดื่ม
เม้นท์ จำกัด
- บริษทั อีสเทิรน์ ควี - ร้ำนจำหน่ำยอำหำร
ซีน (ประเทศไทย)
และเครื่องดื่ม
จำกัด
- บริษทั ฟู้ดโฮลดิ้ง - กิจกรรมของบริษทั
จำกัด
โฮลดิง้ ทีไ่ ม่ได้ลงทุนใน
ธุรกิจกำรเงินเป็ นหลัก
- บริษทั เบค ชีส
- บริกำรด้ำนอำหำร
ทำร์ต (ไทยแลนด์)
จำกัด
- บริษทั โดมิโน่
เอเซีย แปซิฟิค
จำกัด

- กำรผลิตผลิตภัณฑ์
อำหำร

หน้ า 61

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำร
ทำงครอบครัว
ถือหุน้
ระหว่ำง
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)

ช่วงเวลำ
(ปี )

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/
บริษทั

2561 - ปั จจุบนั - กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจ
สอบ/ กรรมกำร
สรรหำและ
พิจำรณำค่ำ
ตอบแทน
2561 - 2561 - กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจ
สอบ
2561 - 2561 - กรรมกำรบริหำร

รายงานประจาปี 2563

ประเภทธุรกิจ

- บริษทั แอดเทค
ฮับ จำกัด
(มหำชน)

- บริกำรเสริมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
และบริกำรพัฒนำ
ระบบงำนทำงเทค
โนโลยีสำรสนเทศ

- บริษทั ชูโอ เซ็นโก
(ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน)
- บริษทั โอไรอ้อน
แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
- บริษทั วี. โอ. เน็ต
ไบโอดีเซล เอเซีย
จำกัด

- สื่อโฆษณำ

- รับเหมำก่อสร้ำงและ
พลังงำน

- ทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน

2560 - 2561

- กรรมกำร

- ผลิตและจำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ ำ

2560 - 2560

- กรรมกำรบริหำร/
ผูอ้ ำนวยกำรด้ำน
กำรลงทุน

- บริษทั วินเทจ
วิศวกรรม จำกัด
(มหำชน): VTE

2559 - 2561

- กรรมกำร

- บริษทั วีทอี ี
- วิศวกรรมก่อสร้ำงและ
อินเตอร์เนชัน
จัดหำแหล่งเงินทุน
แนล คอนสตรัคชัน่
สำหรับก่อสร้ำง
จำกัด

หน้ า 62

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำร
ทำงครอบครัว
ถือหุน้
ระหว่ำง
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)

ช่วงเวลำ
(ปี )

2559 - 2561

- กรรมกำร

2558 - 2560

- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

2557 - 2558

- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
พัฒนำธุรกิจ

2557 - 2557

- หุน้ ส่วนย่อย
ฝ่ ำยวำนิชธนกิจ
- กรรมกำร

2556 - 2560
2555 - 2557
9. นำงสำวชลิตำ สุรนิ ทร์รฐั
.

รายงานประจาปี 2563
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- ปริญญำโท
วิศวกรรมศำสตร์
สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร
(หลักสูตรภำษำอังกฤษ)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ปริญญำตรี
วิศวกรรมศำสตร์
สำขำวิศวกรรมสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

8 พ.ค. 63

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/
บริษทั

- นักวิเครำะห์
ฝ่ ำยวิเครำะห์
บริษทั จดทะเบียนและบริษทั ในกลุ่ม
2563 - 2564 - เลขำนุกำรบริษทั
(รักษำกำร)

2562 - 2562

ประเภทธุรกิจ

- บริษทั วินเทจ
อีพซี ี จำกัด

- วิศวกรรมก่อสร้ำงและ
จัดหำแหล่งเงินทุน
สำหรับก่อสร้ำง
- บริษทั โนว่ำ เอเชีย - ทีป่ รึกษำด้ำนกำร
จำกัด
พัฒนำธุรกิจและกำรเงิน
- บริษทั พลังงำน
- พลังงำน
เพื่อโลกสีเขียว
(ประเทศไทย)
จำกัด
- บริษทั หลักทรัพย์ - นำยหน้ำซื้อขำย
ฟิ นันซ่ำ จำกัด
หลักทรัพย์
- บริษทั ดีแอลเค อิน - บริหำรจัดกำรและ
โนเวชัน่ จำกัด
ประมวลผลข้อมูล
- บริษทั หลักทรัพย์ - นำยหน้ำซื้อขำย
ฟิ นันซ่ำ จำกัด
หลักทรัพย์

- บริษทั แมกซ์
- กำรเกษตร/ สนำม
เมทัล
กอล์ฟ/ ฮอสพิทอลิต/้ี
คอร์ปอเรชัน่ จำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
(มหำชน): MAX
- นักวิเครำะห์สนิ เชื่อ - ธนำคำร กรุงศรี
- สถำบันกำรเงิน
(ระดับผูช้ ่วย
อยุธยำ จำกัด
ผูอ้ ำนวยกำร)
(มหำชน): BAY
รับผิดชอบในส่วน
หน้ า 63

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

(หลักสูตรภำษำอังกฤษ)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

วันทีเ่ ข้ำ
เป็ น
กรรมกำร
บริษทั

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำร
ทำงครอบครัว
ถือหุน้
ระหว่ำง
ในบริษทั
ผูบ้ ริหำร
(%)

ช่วงเวลำ
(ปี )

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/
บริษทั

นิตบิ ุคคลสัญชำติ
ญีป่ ่ นุ
บริษทั หรือองค์กรอื่น
2562 - ปั จจุบนั - ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำร - บริษทั โอไรอ้อน
แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
2558 - 2561 - นักวิเครำะห์สนิ เชื่อ - ธนำคำร ซูมโิ ตโม
รับผิดชอบในส่วน
มิตซุย แบงกิง้ คอร์
นิตบิ ุคคลทีใ่ ม่ใช่
ปอเรชัน่ จำกัด
สัญชำติญป่ี ่ นุ
2556 - 2558 - นักวิเครำะควบคุม - บริษทั ชลิตพงศ์
โครงกำร
วิศวกรรม จำกัด
2555 - 2556 - วิศวกรเครือข่ำยไร้ - บริษทั หัวเว่ย
สำย
เทคโนโลยี่
(ประเทศไทย)
จำกัด

รายงานประจาปี 2563

ประเภทธุรกิจ

- ทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน
- สถำบันกำรเงิน

- รับเหมำก่อสร้ำงทัวไป
่
- ผลิตและขำยส่งอุปกรณ์
กระจำยสัญญำณวิทยุ
และโทรทัศน์&อุปกรณ์
สื่อสำรโทรคมนำคม

หน้ า 64

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

การกากับดูแลกิ จการ
หลักการและนโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษัทได้มกี ารวางแนวทางเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of best practices)
และแนวทางการก ากับ ดูแ ลกิจ การของบริษัท ซึ่งเป็ น ไปตามข้อ พึง ปฏิบ ัติท่ีดีต ามแนวทางของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย และกรรมการของบริษทั คาดว่าจะสามารถปฏิบตั ติ ามแนวทางการกากับดูแลกิจการทีก่ าหนดได้ ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น
บริษทั ให้ความสาคัญในการให้สทิ ธิขนั ้ พืน้ ฐานต่อผูถ้ อื หุน้ เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้น สิทธิการได้รบั ส่วนแบ่งในผลกาไร เงินปั นผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รบั ข้อมูลข่าวสารอย่างที่เพียงพอ
การเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความเห็นในที่ประชุมอย่างเป็ นอิสระและยังสนับสนุ นให้กรรมการบริษทั ทุกคน
ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างพร้อมเพรียงกัน
ในปี 2563 บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และในระหว่างปี
ไม่มกี ารเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่อย่างใด บริษทั ฯ ได้มกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัท จะจัด ส่ งหนั งสือ เชิญ ประชุ ม พร้อมทัง้ ข้อ มูลประกอบการประชุ ม ตามวาระต่ างๆ โดยในแต่ ละวาระมี
ความเห็น ถู กต้องครบถ้ว นอย่างเพีย งพอ โดยจะจัดส่ งหนังสือเชิญ ประชุ ม ล่วงหน้ าก่อ นการประชุม 7 วัน หรือ 14 วัน
(แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลใน Web Site ของบริษทั
2. บริษัทได้เพิ่มช่องทางในการรับข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะนาหนัง สือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ก่ อนวันประชุมล่วงหน้ า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการ
ประชุม หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการประชุม และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูลอย่างครบถ้วน
3. บริษัทจะอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และจะไม่
กระทาการใดๆ อันเป็ นการจากัดสิทธิและโอกาสในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้
4. ในกรณีทผ่ี ูถ้ ือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทได้จดั ทาหนังสือมอบฉันทะแนบไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื มาประชุมแทน และมีทางเลือกให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ บั
มอบฉันทะ โดยมีขอ้ มูลเกีย่ วกับกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ เช่น ชื่อ ประวัติ ทีอ่ ยู่ ข้อมูลการถือหุน้ 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 อื หุน้ ในแต่ละครัง้ ประธานในทีป่ ระชุมจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ขัน้ ตอนและวิธกี ารใช้สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน วิธนี ับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ ้องลงมติในแต่ละวาระ และกฎเกณฑ์อ่นื ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุม
3. บริษทั ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีหรือตัวแทนผูส้ อบบัญชี รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เข้าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ อย่างพร้อมเพรียงกัน
4. บริษทั ส่งเสริมให้มบี ุคคลทีม่ คี วามเป็ นอิสระเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ อื
หุน้ และเปิ ดเผยให้ทป่ี ระชุมทราบ พร้อมทัง้ บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
5. ในวาระการเลือกตัง้ กรรมการบริษัท บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
บริษทั ได้ทลี ะคน
6. บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะได้มกี ารสอบถามถึงประเด็นข้อ
ซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ในละวาระระหว่างการประชุมได้อย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกัน
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษทั จะจัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงบันทึกข้อซักถามและข้อคิดเห็น
ทีส่ าคัญ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะแสดงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียงแยกกันอย่างชัดเจน
2. ภายหลังจากประชุมผูถ้ ือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะเปิ ดเผยมติการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมในแต่ละวาระผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษทั
หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 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 อื หุน้ ในแต่ละครัง้ ประธานในทีป่ ระชุมจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ขัน้ ตอนและวิธกี ารใช้สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน วิธนี ับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งลงมติในแต่ละวาระ และกฎเกณฑ์อ่นื ๆ ทีเ่ 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. บริษทั กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องใน
วาระประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระทีเ่ กี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และบันทึกส่วนได้เสีย
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ดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ กรรมการและผู้บริหารที่มสี ่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทาธุรกรรมดังกล่าว
6. บริษทั มีนโยบายกากับดูแลและป้ องกันการนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ้ ่นื ในทาง
มิชอบ โดยห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทีท่ ราบข้อมูลภายในนาข้อมูลดังกล่าวไปเปิ ดเผยต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่
ไม่เกีย่ วข้อง พร้อมทัง้ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั จะต้องไม่ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดย
ใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน หรือการเข้าทานิตกิ รรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน อันก่อให้เกิดความ
เสียต่อบริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ไม่มกี ารเปลีย่ นลาดับระเบียบวาระและไม่มี
การขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นทีไ่ ม่ได้กาหนดไว้ในทีป่ ระชุมแต่อย่างใด
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัท ได้ให้ค วามสาคัญ ต่ อ สิท ธิข องผู้มีส่วนได้เสีย ทุ ก กลุ่ ม ไม่ ว่า จะเป็ น ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน ได้แก่ ผู้ถือ หุ้ น
ผู้บริห าร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่ง ภาครัฐและ
หน่วยงานอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง เนื่องจากบริษทั ตระหนักถึงแรงสนับสนุ นจากผู้มสี ่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถใน
การแข่งขันและสร้างกาไรให้กบั บริษทั ซึง่ ถือว่าเป็ นการสร้างความสาเร็จในระยะยาวของบริษทั ได้
ผู้ถือหุ้น
บริษทั มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรมทีด่ ี บริษทั มีความมุ่งเน้ นทีจ่ ะ
พัฒ นาบริษัทให้มีความเจริญ เติบโตก้าวหน้ า เพื่อสร้างผลประโยชน์ ท่ดี ีให้กบั บริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจะยึดหลักและ
ดาเนินการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทีย มกัน โดยกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานจะปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ และระมัดระวัง โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ บริษทั จะจัดทาและนาเสนอ
รายงานสถานภาพทางการเงินของบริษัท ผลประกอบการ ข้อมูลฐานะทางการเงิน การบัญ ชี และรายงานอื่นๆ อย่า ง
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
พนักงานบริษทั
บริษทั ได้ตระหนักถึงพนักงานของบริษทั เป็ นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญของบริษทั ซึง่ มีส่วนช่วยส่งเสริมในการบรรลุ
เป้ าหมายของบริษทั บริษทั จึงมีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรม โดยมีหลักปฏิบตั ดิ งั นี้
1. จัดให้มสี ภาพแวดล้อมในการทางานทีด่ ี และมีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
2. ให้ผ ลตอบแทนที่เป็ น ธรรมต่ อ พนั กงาน รวมถึงมีก ารจัด ตัง้ กองทุ น สารองเลี้ย งชีพ เพื่อ เป็ น สวัสดิก ารให้กับ
พนักงาน
3. การพิจารณาการแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ กระทาด้วยความเป็ นธรรม โดยคานึงถึง
ความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
4. ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ งและสม่าเสมอ ส่งเสริม
ให้พนักงานได้รบั การฝึกอบรมทัง้ ภายในและภายนอกเพื่อเป็ นการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงาน
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5. ไม่กระทาการใดๆ ทีไ่ ม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อความมั ่นคงในหน้าทีก่ ารงานของพนักงาน หรือคุกคาม
และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน ทัง้ นี้ พนักงานมีสทิ ธิรอ้ งเรียนในกรณีทไ่ี ม่ได้รบั ความเป็ นธรรม
6. รับฟั งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
7. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
ลูกค้า
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้า ซึ่งบริษัทมุ่งมั ่นเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยบริษัท จะจาหน่ าย
สินค้าทีม่ คี ุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้า และนาส่งสินค้าให้ทนั ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
เชื่อมั ่น และได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด
คู่แข่ง
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้า โดยประพฤติปฎิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ี ไม่แสวงหา
ข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วย
การกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริง
ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ได้ให้ความสาคัญและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและ
พนักงานให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิง่ แวดล้อม
อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเน้ นการปลูกฝั งจิตสานึกความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมให้เกิดขึ้นใน
พนักงานทุกระดับชัน้ ของบริษทั และจัดให้มมี าตรการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงิน และ
ข้อมูลที่มใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลตาม
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ดาเนินการให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความ
เท่าเทียมกัน น่าเชื่อถือ โดยบริษทั จะเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ผ่านสื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศ
ไทย และเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน และสาธารณชนได้รบั ทราบข้อมูลได้อย่างทัวถึ
่ ง และเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รบั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อ ย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในแบบแสดงข้อมูล 56-1 ว่างบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญ ชีท่รี บั รองทัวไป
่ บริษัทจะเลือกใช้
นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดที ่สี ุดในการ
จัดทา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชี
บริษทั ได้จดั ให้มเี จ้าหน้าทีท่ ท่ี าหน้าทีต่ ดิ ต่อสื่อสารกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุนทัวไป
่ และนักวิเคราะห์ ซึง่ สามารถติดต่อได้
ทีโ่ ทรศัพท์ 02 168 3018-9 หรือ ratchanee.c@maxmetalcorp.co.th
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างกรรมการ
คณะกรรมการของบริษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ มีคุ ณ สมบัติห ลากหลาย ทัง้ ในด้า นทัก ษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริษัท ซึ่งบริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านไว้ใน
รายงานประจาปี และแบบ 56-1 ของบริษทั
คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่ป ฏิบตั ิให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์
โดยคานึงถึงประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้น เป็ นสาคัญ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทาวิสยั ทัศน์
พันธกิจ เป้ าหมาย นโยบาย ทิศทางการดาเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณประจาปี ของบริษทั และติดตามการ
บริหารงานเพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีว่ างไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 8 ท่าน มีวาระดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี แบ่งออกเป็ น
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจานวน 3 ท่าน กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน โดย
กรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มคี ุณสมบัตติ ามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และ
กรรมการอิสระมีวาระในการดารงตาแหน่ งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระครัง้ แรก
พร้อมกันนี้ บริษทั ได้กาหนดให้คณะกรรมการของบริษทั จะต้องไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริษทั
บริษัท ได้แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการ กับประธานเจ้าหน้ าที่บริหารอย่าง
ชัดเจน โดยประธานกรรมการมีหน้าที่กาหนดนโยบาย และทิศทางการดาเนินงาน ส่วนประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีหน้าที่
บริหารงานตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการได้กาหนดเอาไว้
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นางสาวชลิตา สุรนิ ทร์รฐั ดารงตาแหน่ ง รักษาการเลขานุ การบริษทั เพื่อทาหน้าทีใ่ ห้
คาแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่ าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฎิบ ัติห น้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการ และงานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมีการกาหนดระเบียบวาระการ
ประชุมทีช่ ดั เจน และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7
วัน ซึง่ ในปี 2563 บริษทั ได้ดาเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั จานวน 11 ครัง้
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อ บังคับของบริษัท และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสีย และผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
1. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั
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2. กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการขาย และงบประมาณของบริษัท ควบคุมการบริหารจัดการ
เว้น แต่ ใ นเรื่อ งที่ค ณะกรรมการต้ อ งได้ รบั อนุ ม ัติจ ากที่ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้น ก่ อ นการด าเนิ น การ อัน ได้แ ก่ เรื่อ งที่ก ฎหมาย
กาหนดให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั มหาชนอื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุน
กัน
ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
จ) การเพิม่ ทุน และการลดทุน
ฉ) การออกหุน้ กู้
ช) การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั
3. จัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครัง้ การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื เสียงข้าง
มาก กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาทีบ่ ริษทั ทาขึน้ ไม่ว่าโดยตรง หรือโดย
อ้อม หรือถือหุน้ หุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ
5. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือเข้า
เป็ นหุ้นส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดชอบในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเข้าเป็ นกรรมการใน
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
6. คณะกรรมการมีอานาจทีจ่ ะขาย หรือจานอง อสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษทั หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ
ของบริษัท เกินกว่า 3 ปี ข้นึ ไป หรือ ให้ หรือประนีป ระนอมยอมความ หรือยื่นฟ้ องต่อศาล หรือมอบข้อพิพ าทใด ๆ ให้
อนุญาโตตุลาการชีข้ าด
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุ ณ สมบัติห ลากหลายทัง้ ในด้ านทัก ษะและประสบการณ์
มีความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั บริษทั โดยบริษทั ได้กาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ ไว้ดงั นี้
- มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
- มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ประกอบด้วยผูม้ คี วามรูเ้ กี่ยวกับด้านธุรกิจ
และความรูท้ างด้านบัญชีและการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) มีจานวน 8 ท่าน
ประกอบด้วย
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- กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร 2 ท่าน
- กรรมการอิสระ
3 ท่าน
- กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
3 ท่าน
โดยมีนายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายกุศล สังขนันท์ ดารงตาแหน่ งรองประธานกรรมการ นายชาตรี ชื่นสุขสินทรัพย์ ดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารผ่ายปฏิบตั ิการ และนายศิรตั น์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความ
เชีย่ วชาญทางด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 37.50 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงเป็ นจานวนทีม่ ากพอทีจ่ ะสร้าง
กลไกถ่วงดุลอานาจภายในคณะกรรมการของบริษทั ให้เป็ นไปตามประกาศกรรมการกากับตลาดทุน
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน คือ
1. นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่ บุญ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นายศิรตั น์ รัตนไพฑูรย์
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถและมีประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะทาหน้าทีใ่ นการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และไม่มสี ่วนได้เสียในบริษทั
โดยกรรมการตรวจสอบลาดับที่ 3 มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้มมี ติรบั รองกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชุ ดย่อยของคณะกรรมการบริษัทที่เข้ามาช่วยคณะกรรมการ
บริษทั ให้ปฎิบตั งิ านมีระบบกากับดูแลทีด่ ี ซึง่ จะก่อให้เกิดประสิทธิผลของรายงานทางการเงิน ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั การปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการและการควบคุมความเสีย่ ง
ทางธุรกิจ
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
องค์ประกอบ
1) คณะกรรมการบริษั ท เป็ นผู้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งน้ อ ย 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการบริษัททัง้ คณะและต้องไม่ต่ ากว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบโดยทัง้ หมดต้องมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการทีอ่ ิสระและมีคุณสมบัติตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
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2) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่ งตามวาระความเป็ น กรรมการของตน และกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ อาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่อีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการ
บริษทั เห็นว่าเหมาะสม
คุณสมบัติ
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทใหญ่/บริษทั ร่วม/นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ให้นับรวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
2) ไม่ เป็ น กรรมการที่มีส่ ว นร่ว มในการบริห ารงานในบริษัท บริษัท ในเครือ บริษัท ร่ว มหรือ บริษั ท ที่
เกีย่ วข้อง หรือพนักงาน ลูกจ้าง ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา
3) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ ผูส้ อบบัญชี
4) เป็ นกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม/
บริษทั ย่อย ของบริษทั
5) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามกฎเกณฑ์หรือข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
3. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้ บ ริษัท มีรายงานทางการเงิน อย่ างถู ก ต้ อง เชื่อ ถือ ได้ และเปิ ด เผยอย่ างเพีย งพอ ตาม
มาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่
2) สอบทานให้บ ริษัท มีระบบการควบคุ ม ภายใน การบริห ารความเสี่ย ง และการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3) สอบทานการปฏิบตั ขิ องบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้
กฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5) พิจารณาให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง กรณีทเ่ี กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ น ไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6) รายงานการกากับดูแลกิจการจัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
ของบริษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษทั
ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุม ของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
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ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(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 กิ ารอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด หรือคณะกรรมการของบริษัท อาจมอบหมายด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และคาสั ่งนัน้ ต้ องเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
การดาเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
4. การประชุม
1) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้การประชุมตามทีเ่ ห็นสมควรอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ และ
ประชุมกับผูต้ รวจสอบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
2) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมกึ่งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
3) มติทป่ี ระชุมจะกระทาโดยได้รบั เสียงข้างมากของกรรมการทีม่ าประชุมครบองค์ประชุม
4) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้ท่เี กี่ยวข้องอันได้แก่ กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของ
บริษทั และ/หรือ บริษทั ในกลุม่ เข้าร่วมประชุมได้ เพื่อให้ขอ้ มูลและข้อคิดเห็นในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
5. การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีร่ ายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือ ภายใน
เวลาทีเ่ หมาะสมเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมทัง้ การรายงานในกรณีทม่ี รี ายการหรือการกระทาทีอ่ าจมี
ผลกระทบอย่ า งมี นั ย ส าคัญ และผลการด าเนิ น งานของบริษั ท รายการที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ มีความบกพร่อ งที่สาคัญ ในระบบการควบคุมภายใน และการฝ่ าฝื น กฎหมายว่าด้วย พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
ต่อคณะกรรมการบริษทั ด้วย
6. ทีป่ รึกษา
คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอรับคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความเห็นหรือคาปรึกษาใน
กรณีจาเป็ นตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
1) สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
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3)
4)

5)

6)

7)

ให้ค วามเห็ น ชอบในการพิจ ารณาแต่ ง ตัง้ โยกย้า ย เลิก จ้า งหัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้ บ ริษัท ปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุ คคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษทั
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษทั ประกอบด้วย
1) นายกุศล สังขนันท์
2) นายชาตรี ชื่นสุขสินทรัพย์
3) ดร. สุจติ ร จันทร์สว่าง
ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั ่ง
และมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
2. พิจารณากลันกรองข้
่
อเสนอของฝ่ ายบริหาร และนาเสนอนโยบาย เป้ าหมาย กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของ
บริษัท การลงทุ น การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อ นาเสนอต่ อ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ติ ่อไป
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3. พิจารณาอนุ มตั กิ ารดาเนินงานทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติของบริษทั ตามงบลงทุนหรืองบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั โดยวงเงินสาหรับแต่ละรายการเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในตารางอานาจอนุมตั ทิ ผ่ี ่านการ
อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจาปี ท่ไี ด้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงการเข้าทาสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่าว
4. ติดตามผลการดาเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ และ
กากับดูแลให้การดาเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. มีอานาจพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จ่ายทางการเงินในการดาเนินการตามธุกจิ ปกติของบริษทั เช่น การจัดซื้อ โดย
วงเงิน ส าหรับ แต่ ล ะรายการให้ เป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ ใ นตารางอ านาจอนุ ม ัติ ท่ี ผ่ า นการอนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่ เกินงบประมาณประจาปี ทไ่ี ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการ
เข้าทาสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่าว
6. มีอานาจพิจารณาอนุ มตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณประจาปี ตามที่จะได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
7. มีอ านาจพิจ ารณาอนุ ม ัติค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การปกติข องบริษั ท ตามงบประมาณที่ร ับ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริษทั และเป็ นไปตามอานาจอนุมตั ทิ ผ่ี ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
8. มีอานาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิ บตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุ ม ของคณะกรรมการบริห าร หรือ อาจมอบอ านาจเพื่อ ให้บุ ค คลดัง กล่ าวมีอ านาจตามที่ค ณะ
กรรมการบริห ารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริห ารเห็นสมควร ซึ่ง คณะกรรมการ
บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจ หรือการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้
ตามทีเ่ ห็นสมควร
9. ดาเนินการอื่นใด ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็ นคราวๆไป
3. ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้ ริหารบริษทั ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
ชื่นสุขสินทรัพย์

ตาแหน่ ง

1

นายชาตรี

2

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

3

นางสาวรัชนี

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและนักลงทุนสัมพันธ์

เจียรวิทยารักษ์

รักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

อานาจดาเนินการและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีดงั นี้
1. กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และนโยบายบริษัท รวมถึงการกากับดูแลกิจการโดยรวม เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็ นไปตามแนวทางหรือหลักการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
2. ทาการศึกษาและแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษทั โดยคานึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนต่อผู้
ถือหุน้ ของบริษทั และนาเสนอเข้าพิจารณาในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
3. พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ต่ อ งบประมาณประจ าปี ที่ ไ ด้ ร ับ การเสนอจากฝ่ ายจัด การก่ อ นน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท และควบคุ ม ดู แ ลค่ าใช้จ่ ายของบริษัท ให้เป็ น ไปตามงบประมาณที่ได้รบั อนุ ม ัติจาก
คณะกรรมการบริษทั แล้ว
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4. อนุ มตั คิ ่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน หรือการซื้อขายทรัพย์สนิ ถาวรของบริษทั ตาม
มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั
5. อนุ มตั จิ ดั ซื้อ จัดจ้าง ทาสัญญา การจ่ายเงิน หรือการกระทานิตกิ รรมใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ
ของบริษทั หรือตามมติคณะกรรมการบริษทั
6. อนุ มตั ิ แต่งตัง้ การว่าจ้าง โยกย้าย กาหนดอัตราค่าจ้าง ปรับขึ้นเงินเดือน และการเลิกจ้างพนักงานระดับ
บริหาร ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปของบริษทั
7. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็ น ตัว แทนของบริษัท ต่ อ บุ ค คลภายนอกในกิจ การที่เกี่ย วข้อ งและเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั
8. มีอานาจในการลงนามรับรองสาเนา ลงนามการยื่น คาร้อง คาขอ รวมทัง้ การขออนุ ญ าตหรือขออนุ มตั ิต่ อ
หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และรวมถึงให้สามารถมอบ
อานาจช่วงให้แก่บุคคลอื่นไปกระทาการแทนตนได้ดว้ ย ทัง้ นี้การมอบอานาจในการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น
ไม่รวมถึงการมอบอานาจที่ทาให้ผู้รบั มอบอานาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษทั
9. มีอานาจดาเนินการ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ และ/หรือ ดาเนินคดี ต่อผูท้ เ่ี ข้าข่ายเกีย่ วข้องกับการทุจริต ฉ้อโกง ลัก
ทรัพย์ หรือเกี่ยวข้องกับการกระทาใดๆ ที่อาจนามาซึ่งความสูญ เสียต่อผลประโยชน์ หรือส่งผลให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรงต่อบริษทั
10. พิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมการบริษทั
ทัง้ นี้ อานาจดาเนินการตามข้างต้นนี้ ไม่รวมถึงการอนุมตั ริ ายการทีท่ าให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหรือบุคคลที่
อาจมีความขัด แย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับ บริษัท และ/หรือ
บริษทั ย่อย รวมทัง้ รายการทีก่ าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถอื หุน้ ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ที่สาคัญ ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้อ งกับข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้ นางสาวชลิตา สุรนิ ทร์รฐั ดารงตาแหน่ ง รักษาการเลขานุ การบริษทั ตัง้ แต่
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
อื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ดูแ ลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ ให้ค าแนะน าแก่ ก รรมการเกี่ย วกับ ข้อ บังคับ ของบริษัท และ
กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุ กรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทัง้ ดูแลและประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการ บริษทั /ผู้
ถือหุน้ ตลอดจนข้อกาหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
4. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษทั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ รายงานประจาปี ของบริษทั เป็ นต้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั
รวมทัง้ จัดส่งสาเนารายงาน
ดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงาน
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นัน้
6. ทาหน้าที่จดั อบรม / ปฐมนิเทศตลอดจนให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่แก่กรรมการปั จจุบนั และที่ได้ รบั
แต่งตัง้ ใหม่
7. ทาหน้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
เนื่องจากบริษัทยังไม่ ได้มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทนกรรมการ ดังนัน้ การสรรหา
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง บริษทั จะดาเนินการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั
หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัทไม่ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการสรรหาที่จะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่ งกรรมการหรือกรรมการอิสระ
ซึง่ บริษทั ดาเนินการการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ร่วมเสนอรายชื่อบุคคลทีม่ ี
คุณวุฒ ิ ประสบการณ์ ในการสนับสนุนงานของบริษทั และมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษทั 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. ผู้ถือหุ้น แต่ละคนจะใช้คะแนนเสีย งที่มีอ ยู่เลือกตัง้ บุ คคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น กรรมการก็ได้ ในกรณี ท่ี
เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะ
พึงมีหรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษทั
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ให้นับรวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
2) ไม่เป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ในเครือ หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
3) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับกรรมการรายอื่น ผู้บริหารของบริษัท ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม
หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรือผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวาง การใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือ
เคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ อี านาจควบคุม ของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั

รายงานประจาปี 2563

หน้ า 77

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้น หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชี
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษาทางกฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม และไม่
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึ่ง
เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่ วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกิน 1% ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตาแหน่ งผู้บริหารระดับสูง
บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุ คลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่ งงานบริหารที่สาคัญ ทุกระดับให้เป็ น ไปอย่าง
เหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั ได้ผบู้ ริหารทีม่ คี วามเป็ นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็ นอิสระจากผู้ถอื หุน้ ราย
ใหญ่หรือรายอื่นใด โดยคณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาแผนสืบทอดตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และคณะจัดการ
ของบริษทั ทัง้ นี้ กระบวนการสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั จะเริม่ จากการคัดเลือกผูท้ เ่ี ป็ นคนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน
และมุ่งเน้ นรับคนที่มคี วามรูค้ วามสามารถ มีวสิ ยั ทัศน์ สามารถสร้างความเจริญเติบโตให้กบั บริษัท และพร้อมให้ทุกคนมี
โอกาสเติบโตก้าวหน้าขึน้ สู่ระดับผูบ้ ริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขัน้ ตอนการประเมินพนักงาน ซึ่งบริษัท
จะมีการมอบหมายงานทีท่ า้ ทาย รวมทัง้ หมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็ นผูน้ าและความรอบรูใ้ นงานทุกด้าน เพื่อให้
มีความพร้อมในการทดแทนกรณีทม่ี ตี าแหน่งงานว่างลง
การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั มีกลไกในการกากับดูแลทีท่ าให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษทั ย่อย
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ดังนี้
1. บริษัทมีการส่งบุคคลเพื่อเป็ น ตัวแทนของบริษั ทไปเป็ นกรรมการ ผู้บ ริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมในบริษัท
ดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยจะต้องได้รบั มติเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
2. บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย เพื่อเป็ นกลไก
ในการกากับดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างบริษัทย่อยกับ
บุค คลที่เกี่ย วโยง การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพ ย์ห รือการท ารายการสาคัญ อื่น ใดของบริษัท ย่อ ยใ ห้
ครบถ้วนถูกต้อง และใช้ห ลักเกณฑ์ท่เี กี่ย วข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการท ารายการในลักษณะดังกล่ าว
ข้างต้นในทานองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษทั
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3. บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะแต่งตัง้ บุคคลภายนอกทีม่ คี วามรู้ความสามารถเข้าเป็ นผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในของทัง้ บริษทั และบริษทั ย่อย เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า การบริหารงานอยู่ภายใต้ระบบการ
ควบคุมภายในทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ
การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อเป็ นการป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มู ลภายในของบริษทั ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
และส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมี
นโยบายและวิธกี ารในการดูแลผูบ้ ริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้ เพื่อการซื้อขาย
หลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างที่หลักทรัพย์ข องบริษัทเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. ผูบ้ ริหารจะต้องจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ตามแบบที่
กาหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์และส่งสาเนารายงานให้แก่บริษทั ในวันเดียวกับวันทีส่ ่ง
รายงานต่อสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
•

รายงานการถือหลักทรัพย์ครัง้ แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่ อ
ประชาชนหรือวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริหาร

•

รายงานการเปลีย่ นแปลงหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครัง้ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทัง้ นี้
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นัน้ กรรมการและผูบ้ ริหารจะต้ อง
จัดส่งสาเนารายงานดังกล่าวจานวน 1 ชุด ให้แก่บริษทั เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน

2. บริษทั ได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผบู้ ริหารทราบว่า ผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดาเนินงาน (งบการเงิน) หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็ น
สาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ โดยในเรื่องของงบการเงินกาหนดเวลาคือ 45 วัน
นับจากวันสิน้ ไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน และกันยายน) และ 60 วันนับจากวันสิน้ งวด (ธันวาคม)
ทัง้ นี้บริษทั จะใช้บทลงโทษสูงสุด คือหากไม่ดาเนิน การดังกล่าวจะมีโทษตามมาตรา 275 แห่งพรบ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000
บาท ตลอดเวลาทีย่ งั มิได้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง หรือหากพบว่าผูบ้ ริหารได้ใช้ขอ้ มูลภายในหรือมีความประพฤติทส่ี ่อ
ไปในทางทีจ่ ะทาให้บริษทั ได้รบั ความเสื่อมเสียและความเสียหาย
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ตามข้อบังคับบริษัท ระบุว่า ให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบ
บัญชีของบริษทั ทุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ด ๆ ในบริษทั
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โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้มมี ติอนุมตั แิ ต่งตัง้ บริษทั ซี ดับเบิล้ ยู
ดับเบิล้ ยู พี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
ดังนี้
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษทั ย่อย
1) นางสาววรรญา พุทธเสถียร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4387 หรือ
ซึง่ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั เป็ นปี ท่ี 7 และ/หรือ
2) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7881 หรือ
3) นางสาวชลทิชา เลิศวิไล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 12258 หรือ
4) นางสาววราภรณ์ พันธ์ภกั ดีนุพงษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 12261
และค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 ดังนี้
บริษทั
บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั เดอะมาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จากัด
บริษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด และบริษทั ย่อย
รวม

ค่าสอบบัญชี
ปี 2563
945,000
390,000
1,100,000
2,435,000

ค่าสอบบัญชี
ปี 2562
945,000
390,000
1,100,000
2,435,000

ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นไม่ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ (ถ้ามี) และค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษครัง้
ละ 15,000 บาท (ถ้ามี) ค่าพาหนะในการเดิน ทางไป-กลับในการปฏิบตั ิงาน (ถ้ามี) ค่ าเบี้ยเลี้ยง ค่ าที่พ ัก ค่าพาหนะใน
การฏิบตั งิ านในต่างจังหวัด (ค่าเบี้ยเลี้ยง 400 บาท ต่อคนต่อวัน) (ถ้ามี) ค่าทางานล่วงเวลา (ถ้ามี) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้า
ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือหรือการทาลายสินค้า (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่งจดหมายยืนยันยอดบัญชีประเภท
ต่างๆ (ถ้ามี) ซึง่ จะเบิกชดเชยตามทีไ่ ด้จ่ายจริง
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจการของบริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั ่นดาเนิน ธุรกิจด้วยความตัง้ ใจที่จะประกอบธุรกิจ โดยใช้หลักแห่ ง
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตลอดจนการมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ ภายใต้กรอบกฎหมาย โดยมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและมีความยุตธิ รรมกับทุกฝ่ าย โดยบริษทั มีการดาเนินการกากับกิจการทีด่ ใี ห้สอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน ซึง่ จัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
- บริษัทปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการอันก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทงั ้ ต่อผู้ท่ีมีส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในธุรกิจ (stakeholder) รวมถึงการมี
กระบวนการไกล่เกลีย่ ทีเ่ ป็ นธรรมและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนหากเกิดข้อขัดแย้งขึน้
- บริษทั ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรี โดยหลีกเลีย่ งการเล่นพรรคพวก อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย
ในธุรกิจของบริษทั
- บริษทั ไม่มนี โยบายเรียกรับหรือยินยอมรับทรัพย์สนิ นอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ในเงือ่ นไขทางการค้า โดยบริษทั
ได้ มีก ระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ และรณรงค์ ให้ ก รรมการ ผู้ บ ริห ารและพนั ก งานเห็ น
ความสาคัญของการต่อต้านทุจริตในทุกรูปแบบ
- บริษัทไม่เปิ ดเผยข้อมูลทางการค้าหรือนาไปใช้ประโยชน์ อ่นื ใด ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ กบั ตนเอง หรือบุคคลที่
ไม่ได้รบั ความยินยอมจากลูกค้า
- บริษทั ให้ความสาคัญกับลูกค้า โดยรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อนามาจัดหาสินค้าให้ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า และนาไปปรับปรุงการบริการทุกด้านให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่น
บริษทั มีนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนภายใต้หลักการดาเนินนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษทั โดย
ได้ออกข้อพึงปฏิบตั เิ กี่ยวกับจรรยาบรรณของผูบ้ ริหาร คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการและพนักงาน เพื่อให้ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องยึดถือ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเทีย่ งธรรม ทัง้ การปฏิบตั ติ ่อบริษทั และ
ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มสาธารณชนและสังคม โดยมีขอบเขตการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. บริษทั ห้ามมิให้ผบู้ ริหาร คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการและพนักงาน เรียกรับหรือยินยอมรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งหรือบุคคลอื่นใดที่ทาธุรกิจกั บบริษัท อันจะนาไปสู่การปฏิบตั ิหน้าที่ในทางมิชอบหรือนาไปสู่
ความเสื่อมเสียของบริษทั
2. ผูบ้ ริหาร คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการและพนักงาน พึงละเว้นการเสนอหรือให้ผลประโยชน์แก่ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง
หรือบุคคลอื่นใดทีท่ าธุรกิจกับบริษทั เพื่อนาไปสู่การจูงใจให้บุคคลนัน้ กระทาทีผ่ ดิ กฎหมายหรือประพฤติมชิ อบในตาแหน่ ง
หน้าทีข่ องตน
นอกจากนี้บริษทั ได้มกี ารดาเนินการเพื่อป้ องกันเกีย่ วกับการมีส่วนเกีย่ วข้องกับการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ดังนี้
- บริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับ ผู้บริหาร คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการและพนักงานอย่างสม่ าเสมอ และติดตามการ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจา
รายงานประจาปี 2563

หน้ า 81

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

- บริษัทมีนโยบายการดาเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันโดยได้
่
จดั ทาแนวปฏิบตั ิไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร หาก
พบว่ามีผู้บริหาร คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการหรือพนักงานรายใด นาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทจะ
ดาเนินการลงโทษอย่างรุนแรง
การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ให้ความสาคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งมั ่นเสริมสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการทางาน
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 โดยจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ากว่าอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- บริษทั มีนโยบายจาหน่ ายสินค้าทีม่ มี าตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคทีซ่ ้อื
สินค้าไป และมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอยู่เสมอ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และมีกระบวนการ
เรียกคืนสินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัย
- บริษัทมีการให้ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของลูกค้า และมีนโยบายจัดส่ง
สินค้าให้กบั ผูบ้ ริโภคให้ตรงตามวันและเวลาตามข้อตกลงทางการค้ากับลูกค้า
- บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็ น
การสร้างมาตรฐานสินค้าทีม่ คี ุณภาพออกสู่ตลาด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวบริษทั และสังคมอย่างยั ่งยืน
การนาหลักเศรษฐกิ จพอเพียงมาปรับใช้
บริษัทได้น้อมนาหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มาประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ธุรกิจ ซึง่ อยู่ภายใต้หลักความพอประมาณ มีการใช้หลักเหตุผลประกอบการตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โดย
มีการบริหารความเสีย่ งของธุรกิจอยู่เสมอ ซึ่งเปรียบได้กบั การมีภูมคิ ุม้ กันตนเองภายในบริษทั เพื่อก่อให้เกิดความสมดุล
และมั ่นคงในการดาเนินกิจการ ภายใต้ความรูแ้ ละคุณธรรม โดยไม่แสวงหากาไรจากการเบียดเบียนและเอารัดเอาเปรียบ
สังคม อันจะนาไปสู่การพัฒนาทีย่ ั ่งยืน (sustainable development) ของทัง้ สังคมและสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก
บริษทั
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การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
จากการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการปฏิบตั งิ านและระบบการควบคุมภายใน เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กี่ยวข้องได้ปฏิบตั ิ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ รวมถึงขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการของบริษทั อย่างครบถ้วน
คณะกรรมการได้พจิ ารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจาก
ฝ่ ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ
1.

องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษทั ได้มโี ครงสร้างองค์กรทีอ่ ย่างชัดเจน เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องต่อสภาพธุรกิจ
ทีเ่ ปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที อีกทัง้ สามารถติดตามดูแลการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษทั ได้มี
การจัดทาข้อกาหนดเกีย่ วกับจริยธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและฝ่ ายปฏิบตั กิ ารทุกภาคส่วนมีโอกาสใน
การปฏิบตั ติ นในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทและคู่คา้ ของบริษัท อีกทัง้ ได้มกี ารระบุ
บทลงโทษไว้สาหรับเกิดกรณีละเมิดไว้อย่างชัดเจน
2.

การบริหารความเสี่ยง

บริษทั ให้ความสาคัญในการบริหารความเสีย่ ง โดยบริษทั มีการประเมินปั จจัยทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทอย่างสม่ าเสมอทัง้ จากภายนอกและภายในบริษัท อาทิเช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กและ
ปริมาณความต้องการบริโภคเหล็ก ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ และพึ่งพิงผู้ จดั หาวัตถุดิบ ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงในการบริหารสินเชื่อและจัดหาสินเชื่อและความเสี่ยงจากคดีความที่บริษทั ถูก
ฟ้ องร้อง เป็ นต้น ถึงแม้ว่าในปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทจะยังไม่ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็ น
คณะกรรมการชุดย่อยอีกคณะหนึ่ง แต่ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็ นผู้รบั ผิดชอบและพิจารณาการบริหารความเสีย่ ง
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหามาตรการป้ องกันและจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่
สอดคล้องในแต่ละสภาวการณ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั เป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารได้มกี ารทบทวน
และวิเคราะห์แ นวทางการบริห ารความเสี่ย งเพื่อให้พ นั กงานที่เกี่ย วข้องนาไปปฏิบตั ิ พร้อ มทัง้ จัด ให้มีก ารประเมิน ผล
เบือ้ งต้นต่อฝ่ ายบริหารได้รบั ทราบเป็ นประจาทุกปี
3.

การควบคุมการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริหาร

บริษัท ได้จ ัด ท าระเบีย บวิธีป ฏิบ ัติง านไว้เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร เพื่อ ให้พ นั ก งานสามารถปฏิ บ ัติง านได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ พร้อมกับจัด ทาคู่มือพนักงานกาหนดระเบียบวินัยของพนักงาน รวมถึงการกาหนดบทลงโทษการกระทา
ความผิดระเบียบวินัยและความผิดขัน้ ร้ายแรง
บริษัทได้ระบุอานาจหน้าที่ของพนักงานระดับปฏิบตั งิ านและผู้บริหารไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน และมี
การแบ่งแยกหน้าทีเ่ พื่อให้การทางานเป็ นขัน้ ตอน และกาหนดจุดทีจ่ ะตรวจสอบการทางานเอาไว้อย่างเหมาะสมเพื่อป้ องกัน
การทุ จริตที่อาจเกิดขึ้น โดยในแนวทางการปฏิบ ัติงานดังกล่าว บริษัท ได้นาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการปฏิบ ัติง าน
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เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้ องสมบูรณ์ เพียงพอต่อการตัดสินใจ อีกทัง้ ได้มกี ารจัดเก็บข้อมูลเอกสารการลงบัญชีไว้อย่าง
เหมาะสม
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทั มีความเหมาะสมเพียงพอทีน่ ่าพอใจในระดับหนึ่ง
ปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท การปฏิบตั ิงาน
ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ของบริษทั ซึง่ ประกอบด้วย
1. ระบบรายได้ และการรับชาระเงิน
2. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ่ายชาระเงิน
4.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านสารสนเทศทางการตลาดของบริษทั ได้อย่างถูกต้องเพียงพอ 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 เตรีย มเอกสารข้อมูลได้ท นั เวลาต่ อบุ คคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัด สินใจ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างสม่าเสมออีกด้วย
5.

ระบบการติ ดตาม

ในปี 2563 บริษัท ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จานวน 11 ครัง้ การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 6 ครัง้ และมีการประชุมระหว่างผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณาและติดตามผลการดาเนินงานของบริษทั โดยเน้นการพัฒนา
ระบบงานปฏิบตั กิ ารต่างๆ เพื่อควบคุมให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายบริหารนัน้ ไม่
เพียงแต่ตดิ ตามหากผลการดาเนินการแตกต่างออกไป แต่รวมไปถึงการป้ องกันเหตุการณ์ในอนาคตทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ทีจ่ ะทา
ให้มขี อ้ บกพร่องทีส่ าคัญ ในการประชุมดังกล่าวจะมีมติให้ฝ่ายบริหารรับไปดาเนินการแก้ไขทันที
และในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุ ม ภายในซึ่งประเมิน โดยผู้บ ริห ารและผู้
ตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นปั ญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ตามระบบการควบคุมภายในของบริษทั ซึง่ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล และสอดคล้องกับแบบการประเมินการ
ควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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รายการระหว่างกัน
บริษทั มีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับบริษัทย่อย ผู้ถอื หุ้น และ/หรือ ผูบ้ ริหารของบริษัท รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ตี กลงร่ว มกันระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น และ/หรือ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ซึง่ เป็ นไปตามปกติธุรกิจ ในระหว่างปี 2561-2563 มีรายการระหว่างกันโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับงวด
สิ้ นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563
(บาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562
(บาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับงวด
สิ้ นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561
(บาท)

บุคคลหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์
กับบริษทั

ความสัมพันธ์
กับบริ ษทั

ลักษณะรายการ

บริษทั ไซมิส แอสเสท จากัด
(มหาชน)

กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
โดยมีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน

ค่าเช่าอาคารสานักงาน
ค่าบริการ

บริษทั เอ็มเอสพี เมทัล จากัด

บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้
ในสัดส่วน 100 % (จด
ทะเบียนเลิก เมื่อวันที่
25 เมษายน 2561)

รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริการ
ดอกเบีย้ จ่าย
ลูกหนี้อน่ื

-

-

-

-

-

บริษทั เดอะ มาเจสติค ครีก
คันทรีคลับ จากัด

บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้
ในสัดส่วน 80 %

ดอกเบีย้ รับ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

2,534,421.72
57,312,000.00
(51,312,000.00)

-

1,286,798.63
29,462,000.00
(29,462,000.00)

-

ลูกหนี้จากการโอน
สิทธิ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบีย้ ค้างรับ
ค่าทีป่ รึกษา

-

36,051,801.55

-

-

-

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

-

รายงานประจาปี 2563

งบการเงิ น
รวม
153,750.00
70,524.00

1,500,000.00

งบการเงิน
เฉพาะ
153,750.00
70,524.00

งบการเงิน
รวม
615,000.00
282,096.00

งบการเงิ น
เฉพาะ
615,000.00
282,096.00

167,578.35
-

งบการเงิ น
รวม
615,000.00
277,482.00

-

เหตุผลและความจาเป็ น
ของการทารายการ

งบการเงิ น
เฉพาะ
615,000.00 ดาเนินการค้าตามปกติ
277,482.00 ดาเนินการค้าตามปกติ
61,500.00
34,986.00
844,383.56
-

ดาเนินการค้าตามปกติ
ดาเนินการค้าตามปกติ
ดาเนินการค้าตามปกติ
ดาเนินการค้าตามปกติ

1,282,412.00 ดาเนินการค้าตามปกติ
24,462,000.00 เพื่อเป็ นเงินสารองทาง
ธุรกิจให้แก่บริษทั ย่อยใช้
หมุนเวียของกิจการ
ดาเนินการค้าตามปกติ
-

ดาเนินการค้าตามปกติ
ราคาตามสัญญา
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บุคคลหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์
กับบริษทั
บริษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์
จากัด

บริษทั เอชเอ็นซี กรีน เอ็น
เนอร์จี จากัด
บริษทั ริชฟิ ลด์ ออยด์ จากัด
บริษทั อริยา เอสเตท จากัด

ความสัมพันธ์
กับบริ ษทั
บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้
ในสัดส่วน 60 %

บริษทั ย่อยโดยการถือ
หุน้ ทางอ้อม
บริษทั ย่อยโดยการถือ
หุน้ ทางอ้อม
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
โดยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ย่อย

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับงวด
สิ้ นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563
(บาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับงวด
สิ้ นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561
(บาท)

เหตุผลและความจาเป็ น
ของการทารายการ

งบการเงิ น
รวม
-

งบการเงิน
เฉพาะ
3,965,857.82
77,197,897.04

งบการเงิน
รวม
-

งบการเงิ น
เฉพาะ
3,386,363.34
52,097,897.04

งบการเงิ น
รวม
-

ดอกเบีย้ ค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
เงินทดรองจ่าย

-

9,125,816.78
-

-

5,159,958.96
186,335.20
8,730.00

-

เงินทดรองจ่าย

-

-

-

30,361.20

-

-

ดาเนินการค้าตามปกติ

-

-

-

-

-

ดาเนินการค้าตามปกติ

-

-

-

-

ดาเนินการค้าตามปกติ

-

ดาเนินการค้าตามปกติ

ดอกเบีย้ รับ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้

ต้นทุนบริการ

471,480.75

บริษทั เดอะ มาสเตอร์ เรียล
เอสเตท จากัด

กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
โดยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ย่อย

เงินทดรองจ่าย

-

140,200.00

บริษทั หัวหินพัฒนา จากัด

กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
โดยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ย่อย

ดอกเบีย้ ค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินกูย้ มื ระยะยาว

-

(2,702,000.07)
-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

รายงานประจาปี 2563

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562
(บาท)

321,000.00

-

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

-

15,409,782.56
-

งบการเงิ น
เฉพาะ
3,327,240.02 ดาเนินการค้าตามปกติ
52,097,897.04 เพื่อเป็ นเงินสารองทาง
ธุรกิจให้แก่บริษทั ย่อยใช้
หมุนเวียของกิจการ
1,832,629.89 ดาเนินการค้าตามปกติ
ดาเนินการค้าตามปกติ
ดาเนินการค้าตามปกติ

-

เพื่อเป็ นเงินสารองทาง
ธุรกิจ
ดาเนินการค้าตามปกติ
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บุคคลหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์
กับบริษทั
บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทสิ
อินเตอร์แนชันแนล
่
(ประเทศไทย) จากัด

ความสัมพันธ์
กับบริ ษทั
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
โดยมีบุคคลที่
เกีย่ วข้องกับกรรมการ
ของบริษทั ย่อย

ลักษณะรายการ

ดอกเบีย้ จ่าย
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้-ระบบ
แลกเปลีย่ น (Barter)
เจ้าหนี้อ่นื
เจ้าหนี้ทรัพย์สนิ
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
กาไรจากการยกหนี้

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับงวด
สิ้ นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563
(บาท)
งบการเงิ น
รวม
-

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562
(บาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับงวด
สิ้ นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561
(บาท)

เหตุผลและความจาเป็ น
ของการทารายการ

งบการเงิน
เฉพาะ
-

งบการเงิน
รวม
8,013.70
886,763.49

งบการเงิ น
เฉพาะ
-

งบการเงิ น
รวม
886,763.49

งบการเงิ น
เฉพาะ
-

1,479,492.00
-

-

1,479,492.00
19,684,700.93
1,533,481.43
-

-

19,684,700.93
941,503.93
1,000,000.00

-

20,901,747.28

-

-

-

942,038.90
-

-

ดาเนินการค้าตามปกติ
ดาเนินการค้าตามปกติ
ดาเนินการค้าตามปกติ
เพื่อเป็ นเงินสารองทาง
ธุรกิจ
ดาเนินการค้าตามปกติ
ดาเนินการค้าตามปกติ

70,059.65

-

-

-

-

-

ดาเนินการค้าตามปกติ

ดาเนินการค้าตามปกติ
ดาเนินการค้าตามปกติ

บริษทั สยามรีสอร์ทแอนด์
คันทรีคลับ จากัด

กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ลูกหนี้อน่ื

บริษทั พร้อมทรัพย์ เรียล
เอสเตท จากัด

กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ลูกหนี้อน่ื
เจ้าหนี้การค้า

91,589.75
1,328,313.40

-

-

-

-

-

ดาเนินการค้าตามปกติ
ดาเนินการค้าตามปกติ

บริษทั คณาทรัพย์ เรียล
เอสเตท จากัด

กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ลูกหนี้อน่ื
เจ้าหนี้การค้า

871,779.75
2,283,995.22

-

-

-

-

-

ดาเนินการค้าตามปกติ
ดาเนินการค้าตามปกติ

บริษทั เดลีเซีย จากัด

กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ลูกหนี้อน่ื
เจ้าหนี้การค้า

91,939.75
2,301,143.10

-

-

-

-

-

ดาเนินการค้าตามปกติ
ดาเนินการค้าตามปกติ
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บุคคลหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์
กับบริษทั

ความสัมพันธ์
กับบริ ษทั

ลักษณะรายการ

บริษทั 108 วัสดุ จากัด

กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ลูกหนี้อน่ื

บริษทั เค.พี. พัฒนาทีด่ นิ
จากัด

กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้การค้า

บริษทั โอไรอ้อน แอ๊ดไวเซอรี่
จากัด

กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ค่าทีป่ รึกษา

นายสมชาย มีเสน

กรรมการของบริษทั

นายจาตุรงค์ สุวรรณน้อย

กรรมการของบริษทั

นายธีรวุทธิ ์ ปางวิรุฬห์รกั ข์

กรรมการของบริษทั
ย่อย

ค่าทีป่ รึกษา
กรรมการบริหาร
ค่าทีป่ รึกษา
กรรมการบริหาร
ค่าทีป่ รึกษา

นายมนู ธารพิพธิ ชัย

กรรมการของ
บริษทั ย่อย
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กรรมการบริษทั ย่อย
กรรมการของ
บริษทั ย่อย

นายธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์
นางสาวนุสรา บุญวัฒน์

เงินทดรองจ่าย
เงินทดรองรับ
เงินทดรองรับ
กาไรจากการยกหนี้
ดอกเบีย้ จ่าย
เงินทดรองรับ
เงินเดือนค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

รายงานประจาปี 2563

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับงวด
สิ้ นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563
(บาท)
งบการเงิ น
รวม
145,000.00
361,109.66
180,000.00
1,090,000.00

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562
(บาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับงวด
สิ้ นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561
(บาท)

เหตุผลและความจาเป็ น
ของการทารายการ

งบการเงิน
เฉพาะ
-

งบการเงิน
รวม
-

งบการเงิ น
เฉพาะ
-

งบการเงิ น
รวม
-

งบการเงิ น
เฉพาะ
-

ดาเนินการค้าตามปกติ

-

-

-

-

-

ดาเนินการค้าตามปกติ
ดาเนินการค้าตามปกติ

-

-

-

-

ดาเนินการค้าตามปกติ

1,090,000.00

-

-

880,000.00

880,000.00

960,000.00

960,000.00 ราคาตามสัญญา

-

-

550,000.00

550,000.00

600,000.00

600,000.00 ราคาตามสัญญา

100,000.00

100,000.00

-

-

-

-

ราคาตามสัญญา
ดาเนินการค้าตามปกติ
ดาเนินการค้าตามปกติ
ดาเนินการค้าตามปกติ
ดาเนินการค้าตามปกติ
ดาเนินการค้าตามปกติ
ดาเนินการค้าตามปกติ
ราคาตามสัญญา
เพื่อเป็ นเงินสารองทาง
ธุรกิจ
ดาเนินการค้าตามปกติ

28,051,801.55
53,679.34
640,595.15
4,930,000.00
2,390,102.96

-

696,418.19
28,051,801.55
394,667.44
656,802.29
4,580,000.00
2,390,102.96

-

3,092.78
564,523.69
28,707,301.55
373,346.90
5,331.23
3,996,000.00
2,390,102.96

-

53,679.34

-

255,375.31

-

183,672.25

-
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บุคคลหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์
กับบริษทั

ความสัมพันธ์
กับบริ ษทั

นายศุภพิสุทธิ ์ พิสุทธิธนนั
์ นท์

กรรมการของ
บริษทั ย่อย

นายธงชัย สุวรรณวิหค

นางศิรพิ ร สุขสุวรรณ

กรรมการของ
บริษทั ย่อย
กรรมการของ
บริษทั ย่อย
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน

นายสิรภพ ปานเพ็ชร

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน

นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย

รายงานประจาปี 2563

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับงวด
สิ้ นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563
(บาท)
งบการเงิน
เฉพาะ
-

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562
(บาท)
งบการเงิน
รวม
1,483,001.00
7,860,000.00
-

งบการเงิ น
เฉพาะ
-

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับงวด
สิ้ นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561
(บาท)
งบการเงิ น
รวม
5,825,000.00
14,000,000.00

งบการเงิ น
เฉพาะ
-

เหตุผลและความจาเป็ น
ของการทารายการ

เงินทดรองรับ
เงินเดือนค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะสัน้

งบการเงิ น
รวม
2,257,938.90
8,330,000.00
-

ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
เงินเดือนค้างจ่าย

805,000.00

-

700,000.00

-

316,767.12
315,000.00

-

ดาเนินการค้าตามปกติ
ดาเนินการค้าตามปกติ
เพื่อเป็ นเงินสารองทาง
ธุรกิจ
ดาเนินการค้าตามปกติ
ดาเนินการค้าตามปกติ

เงินเดือนค้างจ่าย

770,000.00

-

700,000.00

-

315,000.00

-

ดาเนินการค้าตามปกติ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าทีป่ รึกษา

40,000.00
40,000.00

-

-

-

-

-

ดาเนินการค้าตามปกติ
ราคาตามสัญญา

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าทีป่ รึกษา

40,000.00
20,000.00

-

-

-

-

-

ดาเนินการค้าตามปกติ
ราคาตามสัญญา
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นธุรกรรมซึ่งเกิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิจปกติระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อยและบริษทั
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน บนเงือ่ นไขการค้าทัวไป
่ ซึง่ เป็ นรายการทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั กล่าวคือ ในการขายสินค้าจะกาหนด
ราคาขายจากต้นทุนบวกกาไรปกติ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และจะเป็ นการเพิม่ ช่องทางการจาหน่ ายให้แก่
บริษทั และในส่วนการให้บริการกับบริษทั ย่อยเพื่อความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจของบริษทั
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
ปั จจุบนั บริษทั ได้กาหนดมาตรการและขัน้ ตอนการอนุ มตั กิ ารทารายการธุรกิจทีส่ าคัญกับบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน หรือ
บุคคลทีม่ ผี ลประโยชน์ร่วม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบตั ใิ นการดาเนินธุรกิจตามปกติและเงือ่ นไขการค้าโดยทัวไป
่ และปฏิบตั ติ าม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั ่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทย ตลอดรวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายทีเ่ กี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของบริษทั ตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการพิจารณารายการดังกล่าวบริษทั ได้คานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษทั เป็ นหลัก ทัง้ นี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อยเกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทารายการดังกล่าว และ
กาหนดให้กรรมการผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในรายการดังกล่าว
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
การทารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความจาเป็ นและเหมาสม และมีขนั ้ ตอนการพิจารณาอย่าง
เคร่งครัด โดยรายการระหว่างกันมีความสมเหตุสมและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
การทารายการระหว่างกันกับบริษทั /บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีรายได้และค่าใช้จ่ ายระหว่างกันกับบริษัทย่ อย โดยรายการที่เกี่ย วข้องกัน เป็ นไปตามไปตามปกติธุรกิจ
เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กจิ การอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และมีราคาตลาดอ้างอิงอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งจะเป็ นรายการตามที่
รายงานไม่มรี ายการใดพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท และเปิ ดเผยข้อมูลชนิดและมูลค่ าของรายการ
ระหว่างกันของบริษทั กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ภายใต้ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีใ่ ช้บงั คับกับการทารายการ
นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริษทั มีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษทั มีนโยบายกาหนดเงือ่ นไขต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะ
การดาเนินธุรกิจและเป็ นราคาตลาดซึง่ อาจเปรียบเทียบได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงไป
ตามอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงต้นทุนการให้บริการของผูใ้ ห้บริการ รายการในอนาคตจะเป็ นรายการเช่นเดิมไม่มรี ายการใด
พิเศษ ไม่มกี ารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั และเปิ ดเผยข้อมูลชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษทั กับ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ภายใต้ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีใ่ ช้บงั คับกับการทารายการ

รายงานประจาปี 2563
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ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
1. งบการเงิ น
สรุปรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั และบริษทั ย่อย ของผูส้ อบบัญชีในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่านมา ดังนี้
ปี 2561 ผูส้ อบบัญชีเสนอรายงานอย่างไม่มเี งือ่ นไขต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย และมีเรื่องสาคัญ
ในการตรวจสอบดังนี้
• บริษทั ฯ ได้ลงทุนในเงินลงทุนชัวคราวในรู
่
ปของตราสารหนี้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
8 และลงทุนในรูปของเงินให้กู้ระยะสัน้ แก่บริษทั อื่นตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ซึ่ง
การลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการที่มสี าระสาคัญในงบการเงิน และเป็ นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจของ
ผูบ้ ริหารในการตัดสินใจลงทุน เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดที ่สี ุด และมีความเสี่ยงจากการลงทุน
น้อยที่สุด ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ดังนัน้ วิธกี ารตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ได้ร วมถึง การท าความเข้า ใจกระบวนการในการพิจ ารณาการลงทุ น ในตราสารหนี้
ระยะสัน้ และเงิน ให้ กู้ ยืม ระยะสัน้ ตรวจสอบการอนุ ม ัติ ก ารลงทุ น และการประเมิ น ความ
สมเหตุสมผลในการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารในการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้ระยะสัน้ และเงิน
ให้กู้ยมื ระยะสัน้ และการประเมินความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
• บริษทั ฯ มีความเสีย่ งเกี่ยวกับการด้อยค่าทีอ่ าจเกิดขึน้ เนื่องจากการไม่สามารถทากาไรให้เป็ นไป
ตามการคาดการณ์ของกิจการบางแห่งในกลุ่มบริษทั ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
ของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย รวมถึงเงินให้กู้ยมื แก่บริษทั ย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 12 และ 34.3 ตามลาดับ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ มีค่าความนิยมจานวน 128.03 ล้านบาท
เกิดจากการลงทุนในบริษทั ย่อยแห่งหนึ่ง กลุ่มบริษทั ฯ มีความเสีย่ งของการด้อยค่าของค่าความ
นิยม เนื่องจากกระแสเงินสดในอนาคตจากธุรกิจอาจไม่เป็ นไปตามการคาดการณ์ ในการประเมิน
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินให้กู้ยมื แก่บริษัทย่อย และค่าความนิยม โดยการ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนใช้วธิ กี ารประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคต ซึ่งอนุ มตั โิ ดย
ผู้บริหาร และข้อสมมติท่ผี ู้บริหารใช้ใ นการประมาณ เป็ นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร
ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
ดั ง นั ้ น วิ ธี ก ารตรวจสอบ ของ
ข้าพเจ้าได้รวมถึงการทาความเข้าใจกระบวนการในการพิจารณาการระบุขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่า
การทดสอบการด้อยค่าของผูบ้ ริหาร และประเมินความเหมาะสมของวิธกี ารประเมินมูลค่าและข้อ
สมมติทส่ี าคัญทีผ่ บู้ ริหารของบริษัทฯ นามาใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต และ
เปรียบเทียบข้อสมมติทส่ี าคัญทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่ากับข้อมูลในอดีต ประเมินความเหมาะสม
ของอัตราคิดลดที่ใช้ และการประเมินความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ปี 2562 ผูส้ อบบัญชีเสนอรายงานอย่างมีเงือ่ นไขต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย และมีเรื่องสาคัญใน
การตรวจสอบดังนี้
• ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวอื่นส่วนหนึ่ง จานวนเงิน
190.00 ล้านบาท เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั แห่งหนึ่ง ซึ่งบริษทั ฯ ต้องมีการประเมิน
รายงานประจาปี 2563
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มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของเงินลงทุนระยะยาว ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็
ตาม บริษ ทั ฯ ไม่สามารถประเมินมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ของเงิน ลงทุน ระยะยาวอื่น นี้ไ ด้
เนื่องจากผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ไม่ได้รบั อนุ ญาตให้เข้าถึงข้อมูลทางการเงินของบริษทั ดังกล่าวที่
ผูบ้ ริหารใช้เป็ นข้อมูลในการประเมิน มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของเงินลงทุนระยะยาวอื่นนี้ได้
ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่าจาเป็ นต้องปรับปรุงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ สาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือไม่ เพียงใด
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
• งบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ ได้มกี ารลงทุนเพิม่ ในเงินลงทุนระยะ
ยาวในรูปของตราสารทุนส่วนหนึ่งจานวน 397.94 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 13 ซึ่งการลงทุน ดังกล่ าวเป็ น รายการที่มีสาระสาคัญ ในงบการเงิน และเป็ น เรื่องที่ต้องใช้
ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารในการตัดสินใจลงทุน เพื่อให้เกิดผลตอบแทนทีด่ ที ส่ี ุด และมีความเสี่ยงจาก
การลงทุ น น้ อ ยที่สุด ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญ ในการตรวจสอบเรื่อ งดังกล่ าว ดังนั น้ วิธีการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการทาความเข้าใจกระบวนการในการพิจารณาการลงทุนในเงิน
ลงทุนในตราสารทุน ตรวจสอบการอนุมตั กิ ารลงทุน และการประเมินความสมเหตุสมผลในการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหารในการตัดสินใจลงทุนในตราสารทุน และการประเมินความเพีย งพอของ
การเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การด้อ ยค่ าในเงิน ลงทุ น ในบริษัท ย่ อย เงิน ลงทุ น ระยะยาวอื่น เงิน ให้กู้ ยืม แก่ บ ริษัท ย่อ ยและ
ค่าความนิยม
• บริษทั ฯ มีความเสีย่ งเกี่ยวกับการด้อยค่าที่อาจเกิดขึน้ เนื่องจากการไม่สามารถทากาไรให้เป็ นไป
ตามการคาดการณ์ของกิจการบางแห่งทีบ่ ริษทั ฯ ได้มกี ารลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าทีค่ าดว่าจะ
ได้ร ับ คืน ของเงิน ลงทุ น ในบริษั ท ย่ อ ย จ านวนเงิ น 540.00 ล้า นบาท เงิน ลงทุ น ระยะยาวอื่น
จานวนเงิน 558.94 ล้านบาท รวมถึงเงินให้กู้ยมื แก่บริษัทย่อย จานวนเงิน 81.56 ล้านบาท ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 13 และ 34.3 ตามลาดับ นอกจากนี้กลุ่มบริษทั ฯ มีค่าความ
นิยมจานวนเงิน 128.03 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนในบริษทั ย่อยแห่งหนึ่ง บริษทั ฯ มีความเสีย่ ง
ของการด้อยค่าของค่าความนิยม เนื่องจากกระแสเงินสดในอนาคตจากธุรกิจอาจไม่เป็ นไปตาม
การคาดการณ์ ในการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุน ระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ย่อย และค่าความนิยม โดยการประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนใช้วธิ กี าร
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งอนุ มตั โิ ดยผู้ บริหาร และข้อสมมติท่ผี ู้บริหารใช้ในการ
ประมาณ เป็ นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องดังกล่าว ดังนัน้ วิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึ งการทาความเข้าใจกระบวนการใน
การพิจารณาการระบุขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า การทดสอบการด้อยค่าของผูบ้ ริหาร และประเมิน
ความเหมาะสมของวิธกี ารประเมินมูลค่าและข้อสมมติทส่ี าคัญทีผ่ บู้ ริหารของบริษทั ฯ นามาใช้ใน
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต และเปรียบเทียบข้อสมมติทส่ี าคัญที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่ ากับ ข้อมูลในอดีต ประเมิน ความเหมาะสมของอัต ราคิด ลดที่ใช้ และการประเมิน ความ
เพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปี 2563 ผูส้ อบบัญชีเสนอรายงานการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษทั ย่อย และมีเรื่อง
สาคัญในการตรวจสอบดังนี้
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1. บริษทั ฯ มีการทาธุรกรรมการซื้อเงินลงทุนในบริษทั ย่อยแห่งหนึ่งของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้มกี ารพิจารณา
ความคุ้ม ค่ าและตัดสิน ใจในการลงทุ น จากมูลค่ ายุติธรรมของสิน ทรัพ ย์ของบริษัท ย่ อยที่ได้มี
ข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อจากัดของที่ตงั ้ ของสินทรัพย์และการได้มาซึ่งราคาประเมินมู ลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์จากการใช้ราคาขายเทียบเคียงส่วนหนึ่งมาจากราคาขายสินทรัพย์ของกลุ่มผูถ้ อื หุน้
เดิมของบริษทั ย่อยทีม่ รี าคาขายสูงมากกว่าราคาขายเทียบเคียงรายอื่นตามรายงานของผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระ (ตามทีร่ ะบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5 และ 15) และการเข้าทาสัญญา
เช่าระยะยาวเพิม่ เติมของบริษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่งภายหลังการเข้าซื้อเงินลงทุนในบริษทั ย่อยของ
บริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญ ญาซื้อขายหุ้นที่มขี ้อกาหนดให้
ผูข้ ายหุ้นดาเนินการนาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่มกี ารบริหารภายใต้ช่อื ทางการค้ าที่ได้รบั การ
ยอมรับ (Chained-brand Hotel) เข้ามาบริหารกิจการโรงแรมของบริษทั ย่อยนัน้ ทาให้บริษทั ย่อย
ต้องมีการจ่ายชาระเงินเพิม่ เติมภายหลังการเข้าซื้อเงินลงทุนในบริษทั ย่อยของบริษัทฯ (ตามที่
ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5 และ 40) โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารจ่ายชาระเจ้าหนี้ค่า
หุน้ จากการซื้อเงินลงทุนในบริษทั ย่อย จานวนเงินรวม 388.11 ล้านบาท และบริษทั ย่อยได้มกี าร
จ่ายชาระค่าเช่าระยะยาวงวดแรกบางส่วนของบริษทั ย่อย จานวนเงินรวม 28.95 ล้านบาท ให้แก่
บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็ นคู่สญ
ั ญาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งปั จจัยดังกล่า วเป็ นข้อบ่งชี้ท่อี าจ
แสดงถึงรายการที่ไม่เป็ นไปตามปกติธุรกิจ ดังนัน้ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าจึงได้
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อให้ทราบและให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ด าเนิ น การตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม ตามความในบทบัญ ญั ติ ข องกฎหมายมาตรา 89/25 ของ
พระราชบัญ ญั ติห ลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ หลัง จากนั น้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
ด าเนิ น การตรวจสอบและรายงานผลของการต รวจสอบเรื่ อ งดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 9 กันยายน
2564 ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใด ๆ ทีจ่ าเป็ นเกีย่ วกับการทา
ธุรกรรมในการซื้อเงินลงทุนในบริษทั ย่อยทัง้ 2 แห่ง และการทาสัญญาเช่าระยะยาวของบริษัท
ย่อย รวมทัง้ การจ่ายชาระเจ้าหนี้ค่าหุน้ และการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้างวดแรกบางส่วนทีม่ ผี ลกระทบ
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การ เนื่องจากขึน้ อยู่กบั ผลการพิจารณาของสานักงาน
ก.ล.ต. ว่าจะต้องดาเนินการตรวจสอบเพิม่ เติมอีกหรือไม่แ ละขึ้นอยู่กบั ผลการตรวจสอบทีอ่ าจมี
ขึน้ เพื่อพิจารณาว่าการทาธุรกรรมดังกล่าวเป็ นรายการทีเ่ ป็ นไปตามปกติธุรกิจหรือไม่
2. ผูส้ อบบัญ ชีไม่สามารถตรวจสอบให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเรื่อง
ดังต่อไปนี้
2.1 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 บริษัทฯ ได้จดั ทางบการเงินรวม สาหรับปี ส้นิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่ได้นางบการเงิน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ
บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด และบริษั ทย่อย ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจาก
กรรมการของบริษทั ย่อยไม่ส่งมอบงบการเงินของบริษทั ย่อยให้กบั บริษทั ฯ และไม่อนุญาตให้
ส่งเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ เข้าไปรวบรวมข้อมูลทางบัญชีและการเงิ นจากสมุดบัญชี บัญชีทา
การเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมถึงเอกสารอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อจัดทางบการเงินของ
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บริษัท ย่ อ ยดังกล่ า ว งบการเงิน รวมจึง ไม่ เป็ น ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมสินทรัพย์ และ
หนี้สนิ ของบริษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดย
มีสนิ ทรัพย์รวม จานวนเงิน 534.12 ล้านบาท และหนี้สนิ รวม จานวนเงิน 149.11 ล้านบาท
และงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ รวมได้รวมรายได้รวมสาหรับ งวดเก้าเดือ น สิ้น สุ ด วัน ที่ 30
กันยายน 2563 จานวนเงิน 1,286.62 ล้านบาท ซึง่ ยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบบัญชีรบั
อนุ ญ าต ปั จจุบนั สินทรัพ ย์รวมอาจมีมูลค่าลดลงและหนี้สินรวมอาจมี มูลค่าสูงขึ้น รวมทัง้
รายได้รวมอาจมีมูลค่าทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่าอาจมีรายการ
ปรับปรุงใดๆ ที่จาเป็ นต้องปรับปรุงงบการเงินรวม สาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หรือไม่ เพียงใด
2.2 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 และ 36.3 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
จานวนเงิน 260.00 ล้านบาท เงิน ให้กู้ยืม แก่บริษัทย่อย จานวนเงิน 77.20 ล้านบาท และ
ดอกเบี้ยค้างรับ จานวนเงิน 9.13 ล้านบาท และตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษทั ฯ มีค่าความ
นิยมจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อย จานวนเงิน 128.03 ล้านบาท ซึ่งบริษทั ฯ ต้องมีการประเมิน
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ย่อย ดอกเบีย้ ค้าง
รับ และค่าความนิยม ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ทอ่ี าจทาให้มผี ลขาดทุน
จากการด้อยค่า/ผลขาดทุนด้านเครดิต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถประเมินมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รบั คืนของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ย่อย ดอกเบีย้ ค้างรับ และ
ค่ าความนิ ย มนี้ ได้ เนื่ อ งจาก ผู้บ ริห ารของบริษัท ฯ ไม่ ได้รบั อนุ ญ าตให้เ ข้า ถึงข้อ มู ลทาง
การเงินของบริษทั ดังกล่าวที่ผบู้ ริหารใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน
ของสินทรัพย์น้ไี ด้ ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ทีจ่ าเป็ น
ต่อบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ย่อย เงินให้กู้ยมื แก่บริษทั ย่อย ดอกเบี้ย ค้างรับ และค่าความนิยม
ในงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การ สาหรับ ปี ส้ิน สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563
หรือไม่ เพียงใด
2.3 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 และ 15 ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 กลุ่มบริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดนิ ส่วนหนึ่งราคาทุนจานวน
เงิน 838.18 ล้านบาท และมีมลู ค่าตามบัญชีจานวนเงิน 553.51 ล้านบาท และตามงบการเงิน
เฉพาะกิจ การ บริษัท ฯ มีเงินลงทุ น ในบริ ษัท ย่อ ยแห่ งหนึ่ ง มีราคาทุ น จานวนเงิน 838.11
ล้านบาท และมีมลู ค่าตามบัญชีจานวนเงิน 553.51 ล้านบาท ซึง่ ผูบ้ ริหารได้มกี ารพิจารณาผล
ขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานและได้รบั รูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่า
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ สาหรับปี ส้นิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจานวนเงิน 284.67 ล้านบาท และจานวนเงิน 284.60 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยพิจารณาจากมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนสุทธิของทีด่ นิ ดังกล่าวจากการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ (ปรับปรุงใหม่โดยผูบ้ ริหาร) อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริหาร
รายงานประจาปี 2563
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ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่เกิ ดจากข้อจากัดของที่ดนิ ซึ่งมีท่ตี งั ้ อยู่
ภายใต้การหวงห้ามที่ดนิ ตาม พ.ร.ฎ. กาหนดเขตหวงห้ามที่ดนิ พ.ศ. 2492 และอยู่ภายใต้
บังคับของกฎกระทรวง ฉบับ 1018 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่า สงวน
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่ง ผู้ป ระเมิน ราคาอิสระได้ให้ข้อ สังเกตเกี่ย วกั บ ข้อ จ ากัด ดัง กล่ า ว
เกี่ยวกับการใช้มูลค่ายุติธรรมของที่ดนิ จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของผู้ประเมินราคา
ดัง นั ้น ข้ า พเจ้ า จึง ไม่ ส ามารถระบุ ไ ด้ ว่ า อาจมี ร ายการปรับ ปรุ ง ใดๆ ที่ จ าเป็ นต่ อ บัญ ชี
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และเงินลงทุนในบริษทั ย่อย ในงบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือไม่ เพียงใด
2.4 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นส่วนหนึ่ง จานวน
เงิน 190.00 ล้านบาท เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั แห่งหนึ่ง ซึ่งบริษทั ฯ ต้องมีการ
วัดมูลค่ายุตธิ รรมและประเมินผลขาดทุนด้านเครดิตเพื่อใช้ในการบันทึกมูลค่าของสินทรัพย์
ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ไม่สามารถประเมินมูลค่ายุตธิ รรมและผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของสินทรัพย์
ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นนี้ได้ เนื่องจาก ผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ไม่ได้รบั อนุ ญาตให้เข้าถึง
ข้อมูลทางการเงินของบริษทั ดังกล่าวทีผ่ บู้ ริหารใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมและ
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นนี้ได้ ดังนัน้
ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ที่จาเป็ นต่อบัญชีสนิ ทรัพย์ทาง
การเงินไม่หมุนเวียนอื่น ในงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 หรือไม่ เพียงใด
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2. ตารางสรุปงบการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

2561

37.91
308.62
71.53
47.96
12.67
3.84
482.53

3.97
270.43
83.51
42.23
0.02
400.16

14.89
320.00
280.30
66.59
82.00
763.78

0.74

0.64

0.63

600.97
561.51
0.01
630.90
3.46
128.03
4.66
147.97

748.94
8.04
0.01
583.61
128.03
3.43
-

351.00
8.18
0.03
803.00
128.03
4.37
-

2.13
2,080.38
2,562.91

1.72
1,474.42
1,874.58

2.11
1,297.35
2,061.13

16.10

61.47
7.99

6.28
10.55

237.08
388.11
3.09
1.66

137.64
5.30
0.59

124.20

งบการเงิ นรวม
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื -สุทธิ
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา-หมุนเวียน
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ดิ ภาระค้า
ประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนทีไ่ ม่ใช่
เงินสดทีเ่ ป็ นหลักประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สนิ ผิดนัดชาระ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เจ้าหนี้ค่าหุน้ สามัญ
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญา - หมุนเวียน
ส่วนของหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ทางการเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน
รายงานประจาปี 2563
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งบการเงิ นรวม
หนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินทีค่ รบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สนิ ระยะยาว
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้
ขาดทุนสะสม
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
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2563

2562

2561

62.61

-

33.76

49.55
2.39

31.42
2.39

9.72
17.39

12.65
773.24

11.20
258.00

8.41
213.01

2.79
31.95
-

0.68
15.20
8.00

1.27
51.96
-

13.58
41.74
6.73

13.75
43.05
5.83

14.55
84.25
4.48

96.79
870.03

86.51
344.51

0.02
156.53
369.54

85,819.59
85,669.33
(83,309.18)
(826.44)
159.17
1,692.88
2,562.91

99,555.05
29,850.29
(28,048.33)
(430.40)
158.51
1,530.07
1,874.58

99,555.05
29,850.29
(28,048.33)
(297.31)
186.94
1,691.59
2,061.13
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการสนามกอล์ฟ
รายได้จากธุรกิจบริการโรงแรม
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ
ต้นทุนบริการธุรกิจโรงแรม
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
รายได้เงินปั นผล
กาไรจากการยกหนี้ให้
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โอนกลับ (หนี้สงสัยจะสูญ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สนิ
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ผลกาไรจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

รายงานประจาปี 2563

2563
1,286.46
32.19
1.25
(1,269.40)
(26.84)
(0.73)
22.93
1.15
38.39
58.15
(3.25)
(64.26)
(0.26)
(440.36)
(10.32)
(397.83)
2.46
(395.37)

2562
1,437.52
44.84
(1,407.66)
(30.29)
44.41
31.07
(0.97)
(53.25)
(2.66)
(205.50)
(12.06)
(198.96)
37.44
(161.52)

2561
984.79
48.98
(951.16)
(41.77)
40.84
43.20
(1.89)
(59.91)
3.58
(7.91)
17.91
(4.60)
13.31

(395.37)

(161.52)

(0.27)
13.04
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งบกระแสเงิ นสด
งบกระแสเงิ นสด
งบกระแสเงิ นสดรวม
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ปรับรายการกระทบกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการลดมูลค่า-เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ถาวร
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
กาไรจากสัญญาประนีประนอมยอมความในหนี้สนิ
ผิดนัดชาระ
กาไรจากการยกหนี้ให้
กาไรจากการตัดจาหน่ายหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
กาไรจากการตัดจาหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวียนอื่น
กาไรจากการตัดจาหน่ายเงินกูย้ มื ระยะสัน้ บุคคลที่
เกีย่ วข้องกัน
กาไรจากบริษทั ย่อยเลิกกิจการและชาระบัญชี
ผลขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษีเงินถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย
ผลขาดทุนจากการปรับปรุงสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ผลขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น(โอนกลับ)
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ ไม่มตี วั ตน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สนิ จากคดีความฟ้ องร้อง
เงินปั นผลรับ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ จ่ายจากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา-หมุนเวียน
รายงานประจาปี 2563

2563

2562

2561

(395.37)

(161.52)

17.91

(2.46)
0.26
(0.23)
0.04
36.34
1.31
0.01
-

(37.44)
2.66
0.27
0.14
16.47
0.01
(2.18)

(3.58)

(58.15)
(0.34)
-

(1.63)

-

-

(3.70)

0.31
0.45
440.36

0.21
205.50

(1.42)
0.21

0.90
(38.39)
(0.15)
10.21
0.11
(4.79)

1.34
(20.49)
22.18
21.82

(44.97)
12.21

(66.83)
(14.64)

0.14
22.37
0.03
(1.38)

1.42
(3.54)
0.18
0.99
0.12
(33.05)
7.91
8.31

(65.62)
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งบกระแสเงิ นสดรวม
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญา
ประมาณการหนี้สนิ จากคดีความฟ้ องร้อง
รับจากดอกเบีย้ รับ
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
่
เงินสดรับจากเงินปั นผล
เงินสดรับ(จ่าย)ในบริษทั ย่อยเลิกกิจการและชาระบัญชี
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การอื่น
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในหนี้สนิ ผิดนัดชาระ
เพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลอื่น
เงินสดรับเงินกูร้ ะยะยาวจากบุคคลอื่น
เงินสดรับเงินกูร้ ะยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายชาระหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเงินชาระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเงินชาระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลอื่น
เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเงินชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อชาระค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
รายงานประจาปี 2563

2563
(5.73)
(0.21)

2562
24.37
0.38

2561
3.85
(0.17)

(4.37)
(2.16)
0.76
(3.91)
(53.17)

28.23
(0.80)
16.61
(0.25)
8.89

55.15
(0.82)
(1.15)
36.00
(0.45)
35.10

150.00
38.39
(649.88)
(0.57)
(462.06)

10.89
(1.84)
9.05

(0.17)
139.00
(161.00)
(0.04)
(3.92)
0.01
(26.12)

(0.70)

(4.44)
(2.56)

(0.95)
(0.61)

2.89
0.21
51.10
558.19

0.60
10.80
15.00
10.00
-

12.00
-

(1.11)
(1.09)
(26.50)
(5.67)
(15.00)
(0.45)

(1.00)
(2.86)
(33.29)
-

(4.25)
(21.71)
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งบกระแสเงิ นสดรวม
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเจ้าหนี้คา่ ทรัพย์สนิ
จ่ายดอกเบีย้ จ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

2563
(1.64)
(11.06)
549.17
33.94
3.97
37.91

2562

2561

(21.11)
(28.86)
(10.92)
14.89
3.97

(6.49)
(22.01)
(13.03)
27.92
14.89

3. อัตราส่วนทางการเงิ น
2563

2562

2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาจัดเก็บหนี้เฉลีย่
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่

เท่า
เท่า
เท่า
รอบ
วัน
รอบ
วัน

0.62
0.56
(0.10)
4.56
80.28
6.98
52.87

1.55
1.39
0.04
4.67
78.08
10.77
33.90

3.59
3.27
0.20
4.17
87.46
10.34
35.30

อัตรากาไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้น
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

%
%
%

0.02
(29.95)
(23.36)

0.03
(10.90)
(10.56)

0.04
1.29
0.79

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

%
%
เท่า
เท่า
บาท
บาท

(15.43)
(62.67)
0.34
0.51
0.02
(0.00807)

(8.62)
(27.68)
0.18
0.23
0.05
(0.00446)

0.63
1.62
0.18
0.22
0.06
0.00028

รายงานประจาปี 2563

หน้ า 101

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
1.

ภาพรวมผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมา

ตัง้ แต่ปี 2553 บริษทั ดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับการจัดหาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมาภาวะ
ความผันผวนของราคาเหล็กและปริมาณความต้องการบริโภคเหล็ก ตลอดจนการนาเข้าเหล็กจากประเทศจีน ซึง่ ทาให้
การแข่งขันในอุตสาหกรรมเหล็กมีความรุนแรง ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาเหล็กและอัตราผลกาไรของธุรกิจค้า
เหล็ก
บริษั ท ได้ต ระหนั ก ถึ ง การแข่ ง ข้น ที่มีค วามรุ น แรงขึ้น จึง จ าเป็ นต้ อ งแสวงหาช่ อ งทางการลงทุ น เพื่ อ สร้า ง
ผลประโยชน์ให้เพิม่ ขึน้ โดยขยายการลงทุนในธุรกิจประเภทอื่นๆ ในปี 2557-2562 ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิง
ขยะ ธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจน้ ามันปาล์ม และธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทพลังงาน
แสงอาทิตย์
สรุปผลการดาเนิ นงาน
รายการ
รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
รายได้เงินปั นผล
กาไรจากการยกหนี้
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
หนี้สงสัยจะสูญและรายการโอนกลับ
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สนิ
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จา่ ย) รายได้ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

2563
1,319.90
(1,296.97)
22.93
1.15
38.39
58.15
(67.51)
(0.26)
(440.36)
(10.32)
(397.83)
2.46
(395.37)
(395.37)

2562
1,482.36
(1,437.95)
44.41
31.07
(54.22)
(2.66)
(205.50)
(12.06)
(198.96)
37.44
(161.52)
(161.52)

หน่วย:ล้านบาท
เปลี่ยนแปลง
%
(162.46)
140.98
(21.48)
(29.92)
38.39
58.15
(13.29)
2.40
(234.86)
1.74
(198.87)
(34.98)
(233.85)
(233.85)

(10.96)
9.80
(48.37)
(96.30)
100.00
100.00
(24.51)
90.23
(114.29)
14.43
(99.95)
(93.43)
(144.78)
(144.78)

ในปี 2563 บริษทั มีผลการดาเนินงานโดยมีกาไรขัน้ ต้นเท่ากับ 22.93 ล้านบาท โดยในปี 2563 บริษทั มีรายได้
รวมเท่ากับ 1,319.90 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นรายได้จากการขายเท่ากับ 1,286.46 ล้านบาท รายได้จากการบริการ
สนามกอล์ฟจานวน 32.19 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจบริการโรงแรมจานวน 1.25 ล้านบาท มีตน้ ทุนขายและบริการ
เท่ากับ 1,296.97 ล้านบาท ซึ่งมีกาไรขัน้ ต้นเท่ ากับ 22.93 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ
67.51 ล้านบาท มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 395.37 ล้านบาท ซึ่งเปรียบเทียบกับผลประกอบการปี 2562 มีรายได้จากการ
ขายและรายได้จากบริการสนามกอล์ฟเท่ากับ 1,437.52 ล้านบาท และ 44.84 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นรายได้รวม
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1,482.36 ล้านบาท และมีกาไรขัน้ ต้นเท่ากับ 44.41 ล้านบาท โดยผลขาดทุนสุทธิปี 2563 เพิม่ ขึน้ จากปี 2562 จานวน
233.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 144.78 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2563 มีการตัง้ ด้อยค่าทรัพย์สินของบริษัทย่อย
จานวน 440.36 ล้านบาท ในขณะที่ผลการดาเนินงานในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิท่เี กิดจากผลการดาเนินงาน
โดยเป็ นการรับรู้ส่วนขาดทุนสาหรับงวด 9 เดือนของบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด จานวน 0.10 ล้านบาท รับรู้
จากผลขาดทุนจากบริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จากัด จานวน 6.90 ล้านบาท รับรู้ผลขาดทุนจากบริษัท
อริยา เอสเตท จากัด จานวน 1.46 ล้านบาท รับรูผ้ ลขาดทุนจากบริษทั เดอะ มาสเตอร์ เรียสเอสเตท จากัด จานวน 0.1
ล้านบาท
2.

ผลการดาเนิ นงาน
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุม่ ธุรกิจ
กลุ่มธุรกิ จ

1. ธุรกิจสนามกอล์ฟ
2. ธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ามันปาล์ม
3. ธุรกิจโรงแรม
รวม

ล้านบาท
2563

2562

32.19
1,286.46
1.25
1,319.90

44.84
1,437.52
1,482.36

2561
48.98
984.79
1,033.77

รายได้จากการขายและบริการ
ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริก ารรวม 1,319.90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 แล้ว ลดลง
162.46 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.96 ประกอบด้วย
รายได้จากการบริการสนามกอล์ฟ
รายได้จ ากการบริก ารสนามกอล์ ฟ ในปี 2563 มีย อด 32.19 ล้ า นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 12.65
ล้ า นบาท หรือ ร้อ ยละ 28.21 เนื่ อ งจากปี 2563 เกิด ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 (COVID-19) นั ก กอล์ ฟ
ชาวต่างชาติไม่สามารถเข้ามาใช้บริการได้ มีผลทาให้รายได้ลดลง รายได้ดงั กล่าวประกอบด้วย รายได้จากสนามกอล์ฟ
จะแปรผันตามฤดูกาล จะมีนักกอล์ฟเข้ามาใช้บริหารมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของแต่ละปี รายได้
จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าสมาชิก เป็ นต้น
ในปี 2562 และ 2561 บริษทั รับรู้รายได้จากธุรกิจบริการสนามกอล์ฟ คิดเป็ นรายได้รวม 44.84 ล้านบาท และ
48.98 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน 4.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.45 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
ถูกกระทบด้วยค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี 2561 ทาให้นักกอล์ฟมาใช้บริการน้อยลง และค่าใช้จ่าย
ต่อครัง้ ลดลง
ปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้อ่นื ๆ ได้แก่ ภัยธรรมชาติ การเมืองภายในประเทศ หรือเหตุการณ์ความไม่สงบต่ างๆ ที่
อาจจะเกิดขึน้ เช่น โรคระบาดโควิด 19 เหตุระเบิดในหัวหิน ปั จจัยเหล่านี้มผี ลกระทบต่อจานวนนักท่องเที่ยวทัง้ ชาว
ไทยและต่างชาติทจ่ี ะมาท่องเทีย่ วหรือพานักในระยะยาว
การบริหารงานของธุรกิจบริการสนามกอล์ฟ มีแผนการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วง low season อยู่อย่าง
สม่ าเสมอ เช่น การลดราคากรีนฟี การจัดแพคเกจตีกอล์ฟ+ห้องพัก หรือออกรอบ+อาหาร/เครื่องดื่ม เพื่อกระตุ้นให้
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นักกอล์ฟเข้ามาใช้บริการ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 นักกอล์ฟต่างชาติลดลง ดังนัน้ มีการปรับแผนการ
ตลาดเพื่อเจาะกลุ่มเป้ าหมายคนไทยให้มากขึน้ ซึง่ นอกจากจะจัดโปรโมชันเพื
่ ่อส่งเสริมการขายแล้ว ยังได้มกี ารเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ กับ สนามกอล์ฟอื่น ๆ ในหัวหิน ชะอา รวมถึงการท่องเที่ยว องค์กรท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางในการ
ชักชวนนักท่องเทีย่ วและนักกอล์ฟชาวไทยให้มาใช้บริการเพิม่ มากขึน้
รายได้จากธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ามันปาล์ม
ในปี 2563 และ 2562 บริษทั รับรูร้ ายได้จากธุรกิจผลิตและจาหน่ ายน้ ามันปาล์ม คิดเป็ นรายได้รวม 1,286.46
ล้ า นบาท และ 1,437.52 ล้ า นบาท ตามล าดับ ลดลงจากปี 2562 จ านวน 151.06 ล้ า นบาท หรือ ร้อ ยละ 10.51
เนื่องจากปี 2563 เป็ นการรับรูร้ ายได้จากการขายสาหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน จึงทาให้ลดลง
รายได้จากธุรกิจโรงแรม
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งดาเนินธุรกิจให้บริการโรงแรม ส่งผลให้ในปี
2563 บริษทั รับรูร้ ายได้จากธุรกิจโรงแรม คิดเป็ นรายได้รวม 1.25 ล้านบาท
กาไรขัน้ ต้น
ในปี 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรขัน้ ต้นจานวน 22.93 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึง่ มีผลกาไรขัน้ ต้น
จานวน 44.41 ล้านบาท ลดลง 21.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 48..37 ซึง่ มีสาเหตุสาคัญมาจากการรับรูผ้ ลกาไรขัน้ ต้นจาก
ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายน้ ามันปาล์มทีเ่ ริม่ รับรูร้ ายได้ตงั ้ แต่เดือนมิถุนายน 2560 เป็ นต้นมา เป็ นผลมาจากการรับรูก้ าไร
ขัน้ ต้น 9 เดือน เป็ นผลให้กาไรขัน้ ต้นของธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ามันปาล์มในปี 2563 ลดลงจากปี 2562
รายได้อ่นื
ในปี 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้อ่นื จานวน 1.15 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 แล้ว ลดลง 29.92 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 96.30 โดยเป็ นผลมาจากรายได้จากดอกเบีย้ รับทีล่ ดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2563 บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จานวน 67.51 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 13.29 ล้านบาท
หรือร้อยละ 24.51
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ในปี 2563 บริษทั มีขาดทุนสุทธิ จานวน 395.37 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 233.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 144.78
โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2563 มีการตัง้ ด้อยค่าทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อยจานวน 440.36 ล้านบาท เป็ นผลให้อตั รา
ผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ลดลงร้อยละ 23.36

รายงานประจาปี 2563

หน้ า 104

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

3.

วิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ น
ฐานะทางการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
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. 63

31 ธ.ค. 62

เปลีย่ นแปลง

%

482.53
2,080.38
2,562.91

400.16
1,474.42
1,874.58

82.37
605.96
688.33

20.58
41.10
36.72

773.24
96.79
870.03
1,692.88
2,562.91

258.00
86.51
344.51
1,530.07
1,874.58

515.24
10.28
525.52
162.81
688.33

199.71
11.88
152.54
10.64
36.72

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
การวิ เคราะห์สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม 2,562.91 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
แล้ว ลดลง 688.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.72 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• สินทรัพย์หมุนเวียน เพิม่ ขึน้ 83.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.58 มีสาเหตุทส่ี าคัญ ดังนี้ คือ
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ ขึน้ 33.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 854.29 เนื่องจากได้รบั เงินปั น
ผลจากบริษทั อีเทอร์นิต้ี พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เพิม่ ขึน้ 38.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.12 ประกอบด้วย
ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
อยู่ในกาหนดชาระ
243,052,098.91
158,578,495.82
เกินกาหนดชาระ 1 - 30 วัน
45,244,540.90
27,122,584.28
เกินกาหนดชาระ 31 - 60 วัน
3,796,968.50
58,049,253.04
เกินกาหนดชาระ 61 - 90 วัน
3,364.49
5,001,370.00
เกินกาหนดชาระ 90 วันขึน้ ไป
12,223,007.79
12,223,327.34
12,101,208.59
12,101,208.59
รวม
304,319,980.59
260,975,030.48
12,101,208.59
12,101,208.59
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(12,396,995.99)
(12,220,647.59)
(12,101,208.59)
(12,101,208.59)
สุทธิ
291,922,984.60
248,754,382.89
-
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ลูกหนี้อ่นื ประกอบด้วย

ลูกหนี้กรมสรรพากร
ดอกเบีย้ ค้างรับ
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท
22,445,132.16
21,228,950.79
66,332.67
10,640,552.50
8,196,413.35
6,106,049.95
30,707,878.18
37,975,553.24
(14,012,339.91)
(16,303,254.71)
16,695,538.27
21,672,298.53

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท
22,433,580.70
21,217,399.33
11,827,816.85
5,327,537.31
5,650,434.91
5,541,294.53
39,911,832.46
32,086,231.17
(16,624,663.25)
(13,922,663.18)
23,287,169.21
18,163,567.99

ธุรกิจสนามกอล์ฟ การให้เครดิตเทอม เฉพาะกลุ่มเอเย่นกอล์ฟ หรือกลุ่มโรงแรมทีส่ ่งนักกอล์ฟมาเท่านัน้
ซึ่งบริษทั ได้มกี ารพิจารณาการให้เครดิตเทอมแต่ละรายโดยดูจ ากประวัตกิ ารชาระเงินในอดีต ความน่ าเชื่อถือของ
กิจการ เป็ นต้น ลูกค้าทีไ่ ด้รบั เครดิตเทอม จ่ายตรงเวลา เครดิตเทอมโดยประมาณ 30-45 วัน
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ามันปาล์ม การให้เครดิตเทอม ซึง่ บริษทั ได้มกี ารพิจารณาการให้เครดิตเทอมแต่
ละรายโดยดูจากประวัตกิ ารชาระเงินในอดีต ความน่าเชื่อถือของกิจการ เป็ นต้น เครดิตเทอมโดยประมาณ 45-60 วัน
3. สินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญาหมุนเวียน ลดลง 11.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.35 ประกอบด้วย เงินจ่าย
ล่วงหน้าค่าสินค้า ลดลง 12.21 ล้านบาท และค่าเผื่อการลดมูลค่า เพิม่ ขึน้ 0.23 ล้านบาท
4. เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่ บุคคลอื่น เพิม่ ขึน้ 12.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.00 เนื่องจากบริษัทย่อยให้
กูย้ มื แก่บุคคลอื่น
5. สินค้าคงเหลือ เพิม่ ขึน้ 5.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.57
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 605.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.10 มีสาเหตุทส่ี าคัญ ดังนี้
6. อสังหาริม ทรัพ ย์เพื่อการลงทุ น เพิ่มขึ้น 553.47 ล้านบาท หรือ ร้อ ยละ 6,883.80 เนื่อ งจากลงทุ นใน
บริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ (พิจารณาข้อมูลเพิม่ เติมทีห่ มายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 15)
7. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนทีไ่ ม่ใช่เงินสดทีเ่ ป็ นหลักประกัน เพิม่ ขึน้ 147.97 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 100.00 เนื่องจากบริษัทได้นาหุ้นสามัญ ของเงินลงทุนระยะยาวอื่นไปเป็ นหลักประกันในการรับเงินมัดจาค่าหุ้น
(พิจารณาข้อมูลเพิม่ เติมทีห่ มายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13)
การวิ เคราะห์หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้ สิน
• หนี้สนิ หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 515.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 199.71 สาเหตุทส่ี าคัญ ดังนี้
8. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 99.44 ล้านบาท เป็ นเงินมัดจาค่า ขายหุ้นของบริษัท
อีเทอร์นิต้ี พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) จานวน 150 ล้านบาท
9. เจ้าหนี้ค่าหุน้ สามัญ เพิม่ ขึน้ 388.11 ล้านบาท เป็ นเจ้าหนี้ค่าหุน้ จากการเข้าซื้อหุน้ ของบริษทั ย่อย
• หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 10.28 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.88
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จานวน 162.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.64
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงิ นลงทุน
วิ เคราะห์งบกระแสเงิ นสด
กระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อย แสดงได้ดงั นี้
รายละเอียด
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดปลายงวด

(หน่วย: ล้านบาท)
2562
2561
8.89
35.11
9.05
(26.12)
(28.86)
(22.01)
(10.92)
(13.03)
14.89
27.92
3.97
14.89

2563
(53.17)
(462.06)
549.17
33.94
3.97
37.91

ในปี 2563 บริษทั และบริษทั ย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 37.91 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี
2562 จานวน 33.94 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของกระแสเงินสด ดังนี้
• กระแสเงินสดสุทธิท่ไี ด้มาจากการดาเนินงานลดลงจานวน 62.06 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก สินค้า
คงเหลือลดลง 30.10 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 32.60 ล้านบาท
• กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลงจานวน 471.11 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีเงินสด
จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษทั ย่อย จานวน 649.88 ล้านบาท
• กระแสเงินสดที่ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิม่ ขึน้ จานวน 578.03 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 บริษทั ฯ
มีเงินสดรับจากการเพิม่ ทุน จานวน 558.19 ล้านบาท
วิ เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิ น

หน่ วย

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.62

1.55

3.59

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์รวม

เท่า

0.34

0.18

0.18

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

เท่า

0.51

0.23

0.22

อัตรากาไร(ขาดทุน) ขัน้ ต้น

%

0.02

0.03

0.04

อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ

%

(29.95)

(10.90)

1.29

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

%

(23.36)

(10.56)

0.79

(0.00807)

(0.00446)

0.00028

กาไร(ขาดทุน) ต่อหุน้

บาท/หุน้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั มีอตั ราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญเปลีย่ นแปลงไปเมื่อเทียบกับปี 2562 ดังนี้
•

อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ ากับ 0.62 เท่า ลดลงจากปี ก่อนอย่างมาก เนื่องจากบริษัทมีหนี้สนิ หมุนเวียน
เพิม่ ขึ้นจานวนมาก เนื่องจากการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิม่ ขึน้ 99 ล้านบาท เป็ นเงิน
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มัดจาค่าขายหุ้นของบริษัท อีเทอร์นิต้ี พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) จานวน 150 ล้านบาท และเจ้าหนี้ค่า
หุน้ สามัญ เพิม่ ขึน้ 388.11 ล้านบาท เป็ นเจ้าหนี้จากการเข้าซื้อหุน้ ของบริษทั ย่อย
•

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ 0.34 เท่า มีอตั ราส่วนสูงกว่าก่อนจานวน 0.16 เท่า เนื่องจากมี
เจ้าหนี้ค่าหุน้ สามัญเพิม่ ขึน้ 388.11 ล้านบาท

•

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.51 มีอตั ราสูงว่าปี ก่อน 0.28 เท่า เนื่องจากมีเจ้าหนี้ค่าหุน้
สามัญเพิม่ ขึน้ 388.11 ล้านบาท

•

ขาดทุนต่อหุน้ เท่ากับ 0.00807 บาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากผลขาดทุนสุทธิประจาปี
2563 เพิม่ ขึน้
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
การไม่ แสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ฯ”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้
เนื่องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนยั สาคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบ
บัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
เกณฑ์ ในการไม่ แสดงความเห็น
1. ข้าพเจ้าพบว่าการทาธุรกรรมการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งของบริ ษทั ฯ ที่ได้มีการพิจารณาความ
คุม้ ค่าและตัดสิ นใจในการลงทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยที่ได้มีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับ
ข้อจากัดของที่ต้งั ของสิ นทรัพย์และการได้มาซึ่ งราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์จากการใช้ราคา
ขายเที ยบเคียงส่ วนหนึ่ งมาจากราคาขายสิ นทรั พย์ของกลุ่มผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ย่อยที่ มีราคาขายสู ง
มากกว่าราคาขายเที ยบเคียงรายอื่ นตามรายงานของผูป้ ระเมิ น ราคาอิ สระ (ตามที่ ระบุไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3.5 และ 15) และการเข้าทาสัญญาเช่าระยะยาวเพิ่มเติมของบริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่ง
ภายหลังการเข้าซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ
สัญญาซื้อขายหุน้ ที่มีขอ้ กาหนดให้ผขู ้ ายหุน้ ดาเนินการนาผูป้ ระกอบธุรกิจโรงแรมที่มีการบริ หารภายใต้ชื่อ
ทางการค้าที่ได้รับการยอมรับ (Chained-brand Hotel) เข้ามาบริ หารกิจการโรงแรมของบริ ษทั ย่อยนั้น ทา
ให้บริ ษทั ย่อยต้องมีการจ่ายชาระเงินเพิ่มเติมภายหลังการเข้าซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ (ตามที่
ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5 และ 40) โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายชาระเจ้าหนี้ค่าหุน้ จากการ
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย จานวนเงินรวม 388.11 ล้านบาท และบริ ษทั ย่อยได้มีการจ่ายชาระค่าเช่าระยะยาว
งวดแรกบางส่ วนของบริ ษทั ย่อย จานวนเงินรวม 28.95 ล้านบาท ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็ นคู่สัญญาของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวเป็ นข้อบ่งชี้ ที่อาจแสดงถึงรายการที่ไม่เป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ดังนั้น เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2564 ข้าพเจ้าจึงได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ เพื่อให้
ทราบและให้คณะกรรมการตรวจสอบดาเนิ นการตรวจสอบเพิ่มเติมตามความในบทบัญญัติของกฎหมาย
มาตรา 89/25 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ
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ได้ดาเนิ นการตรวจสอบและรายงานผลของการตรวจสอบเรื่ องดังกล่าวให้แก่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่
สามารถสรุ ปได้ว่าอาจมีรายการปรั บปรุ งใด ๆ ที่จาเป็ นเกี่ยวกับการทาธุ รกรรมในการซื้ อเงินลงทุน ใน
บริ ษทั ย่อยทั้ง 2 แห่ ง และการทาสัญญาเช่าระยะยาวของบริ ษทั ย่อย รวมทั้งการจ่ายชาระเจ้าหนี้ ค่าหุน้ และ
การจ่ายค่าเช่ าล่วงหน้างวดแรกบางส่ วนที่ มีผลกระทบต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
เนื่องจากขึ้นอยูก่ บั ผลการพิจารณาของสานักงาน ก.ล.ต. ว่าจะต้องดาเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกหรื อไม่
และขึ้นอยู่กบั ผลการตรวจสอบที่อาจมี ข้ ึนเพื่อพิจารณาว่าการทาธุ รกรรมดังกล่าวเป็ นรายการที่เ ป็ นไป
ตามปกติธุรกิจหรื อไม่
2. ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี้
2.1 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 บริ ษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 โดยไม่ได้นางบการเงิน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด
และบริ ษทั ย่อย ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ เนื่องจาก กรรมการของบริ ษทั ย่อยไม่ส่งมอบงบการเงินของ
บริ ษทั ย่อยให้กบั บริ ษทั ฯ และไม่อนุญาตให้ส่งเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ เข้าไปรวบรวมข้อมูลทางบัญชีและ
การเงินจากสมุดบัญชี บัญชีทาการเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว งบการเงินรวมจึงไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อย่างไรก็
ตาม งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมสิ นทรัพย์ และหนี้ สินของบริ ษทั เอชเอ็นซี
เพาเวอร์ จากัด และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีสินทรัพย์รวม จานวนเงิน 534.12 ล้านบาท
และหนี้ สินรวม จานวนเงิน 149.11 ล้านบาท และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมได้รวมรายได้รวมสาหรับ
งวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 จานวนเงิน 1,286.62 ล้านบาท ซึ่ งยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู ้
ตรวจสอบบัญชี รับอนุ ญาต ปั จจุ บนั สิ นทรั พย์รวมอาจมี มูลค่าลดลงและหนี้ สินรวมอาจมี มูลค่าสู ง ขึ้ น
รวมทั้งรายได้รวมอาจมี มูลค่ าที่ เ ปลี่ ยนแปลงไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึ งไม่ สามารถระบุไ ด้ว่ าอาจมี รายการ
ปรั บปรุ ง ใดๆ ที่ จ าเป็ นต้อ งปรั บปรุ ง งบการเงิ น รวม ส าหรั บปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 หรื อไม่
เพียงใด
2.2 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 และ 36.3 ตามงบการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย จานวนเงิน 260.00 ล้านบาท เงิน
ให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย จานวนเงิน 77.20 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างรับ จานวนเงิน 9.13 ล้านบาท และตาม
งบการเงินรวม กลุ่มบริ ษทั ฯ มีค่าความนิ ยมจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย จานวนเงิน 128.03 ล้านบาท ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ ต้องมีการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยค้างรับ และค่าความนิยม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ที่อาจทาให้มีผลขาดทุนจาก
การด้อยค่า/ผลขาดทุนด้านเครดิต อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ไม่สามารถประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย ดอกเบี้ยค้างรับ และค่าความนิ ยมนี้ ได้ เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับอนุ ญาตให้เข้าถึงข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ดังกล่าวที่ผูบ้ ริ หารใช้เป็ น
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ข้อมูลในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ ีได้ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่า
อาจมีรายการปรับปรุ งใดๆ ที่จาเป็ นต่อบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย ดอกเบี้ยค้าง
รับ และค่าความนิ ยม ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 หรื อไม่ เพียงใด
2.3 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 และ 15 ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดินส่ วนหนึ่ งราคาทุนจานวนเงิน 838.18 ล้านบาท และมีมูลค่าตาม
บัญชีจานวนเงิน 553.51 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่ ง
หนึ่ง มีราคาทุนจานวนเงิน 838.11 ล้านบาท และมีมูลค่าตามบัญชีจานวนเงิน 553.51 ล้านบาท ซึ่งผูบ้ ริ หาร
ได้มีการพิจารณาผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและได้รับรู ้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธัน วาคม 2563 เป็ นจ านวนเงิ น 284.67 ล้านบาท และจ านวนเงิ น 284.60 ล้านบาท ตามล าดับ โดย
พิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสุ ทธิของที่ดินดังกล่าวจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระ (ปรับปรุ งใหม่โดยผูบ้ ริ หาร) อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารยังไม่สามารถประเมินผลกระทบต่อมูลค่า
ยุติธรรมที่เกิดจากข้อจากัดของที่ดินซึ่ งมีที่ต้งั อยูภ่ ายใต้การหวงห้ามที่ดินตาม พ.ร.ฎ. กาหนดเขตหวงห้าม
ที่ ดิ น พ.ศ. 2492 และอยู่ ภ ายใต้บัง คับ ของกฎกระทรวง ฉบับ 1018 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่ งผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระได้ให้ขอ้ สังเกตเกี่ ยวกับข้อจากัด
ดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของผูป้ ระเมินราคา ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุ งใดๆ ที่จาเป็ นต่อบัญชีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
และเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 หรื อไม่ เพียงใด
2.4 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 13 ตามงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มี สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ส่ วนหนึ่ ง จานวนเงิน 190.00 ล้านบาท
เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งบริ ษทั ฯ ต้องมีการวัดมูลค่ายุติธรรมและประเมินผล
ขาดทุนด้านเครดิตเพื่อใช้ในการบันทึกมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ไม่สามารถประเมินมูลค่ายุติธรรมและผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น นี้ ได้ เนื่ องจาก ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับ
อนุ ญ าตให้เข้าถึ ง ข้อมูล ทางการเงิ นของบริ ษัทดังกล่าวที่ ผูบ้ ริ หารใช้เป็ นข้อมู ลในการประเมิ นมูลค่า
ยุติธรรมและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นนี้ได้ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึ งไม่สามารถระบุได้ว่ า อาจมี รายการปรั บปรุ งใดๆ ที่ จาเป็ นต่อบัญชี สินทรั พย์ทางการเงิ น ไม่
หมุนเวียนอื่ น ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หรื อไม่ เพียงใด
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เรื่ องอื่น
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริ ษทั
แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่นในสานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่ งแสดง
ความเห็ นอย่างมี เงื่ อนไขเกี่ ยวกับการประเมิ นมู ลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของเงิ นลงทุนระยะยาว ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน ตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หาร
พิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรั บการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ฯ หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจาก
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี อย่างไรก็ตามเนื่ องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการ
ไม่แสดงความเห็น ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวได้
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ
บัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้

(ชลทิชา เลิศวิไล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12258
บริ ษทั ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8

37,914,682.73

3,973,078.23

11,258,011.45

1,286,711.22

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

9

308,618,522.87

270,426,681.42

23,287,169.21

18,163,567.99

สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

10

71,527,130.41

83,506,944.77

36.3

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลอื่น

11

12,675,790.28

สิ นค้าคงเหลือ

12

47,956,101.88

42,224,225.68

3,838,894.30

24,990.67

3,838,894.28

24,988.98

482,531,122.47

400,155,920.77

121,581,971.98

71,573,165.23

746,694.54

641,904.99

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกัน

-

-

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

13

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

13

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

14

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

15

561,510,852.00

8,040,192.83

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

16

630,903,203.37

583,611,124.60

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

17

3,460,506.36

ค่าความนิยม

14

128,033,927.32

สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช้ดาเนินงาน

18

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

600,967,180.00

-

-

-

748,935,000.00
-

128,033,927.32
-

1,784.88

16,900.41
3,424,836.92

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

19

4,663,607.74

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็ นหลักประกัน

13

147,967,820.00

-

83,197,897.04

52,097,897.04

-

-

-

-

600,967,180.00
1,089,629,660.00
2,525.55
142,552.73

748,935,000.00
491,120,000.00
62,685.98
-

-

-

-

-

1,784.88
147,967,820.00

16,900.41
-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2,127,512.73

1,716,246.88

219,660.00

219,660.00

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2,080,383,088.94
2,562,914,211.41

1,474,420,133.95
1,874,576,054.72

1,838,931,183.16
1,960,513,155.14

1,240,354,246.39
1,311,927,411.62
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท

หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินผิดนัดชาระ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

21
22

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้คา่ หุ้นสามัญ
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
ส่ วนของหนี้สินที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

61,469,979.62

-

-

16,098,006.08

7,989,175.16

-

-

23

237,076,957.36

137,640,405.20

3.5.3

388,110,000.00
3,090,771.79

5,294,491.47

2,594,280.67

388,110,000.00

-

-

-

-

-

25

62,608,635.64

หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น

27

1,663,461.79

591,079.52

24

49,551,232.87

31,420,000.00

-

-

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

36.3

2,390,102.96

2,390,102.96

-

-

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

25

-

152,010,287.46

12,647,625.25

11,199,419.77

773,236,793.74

257,994,653.70

31,953,177.81

-

202,892.76

-

-

-

540,323,180.22

2,594,280.67

-

-

26

-

15,194,178.08

-

-

36.3

-

8,000,000.00

-

-

2,794,684.20

684,224.69

-

-

13,576,167.92

684,224.69

-

-

หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน

27

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

19

41,734,263.45

684,224.69

28

6,733,314.87

684,224.69

3,273,484.18

2,656,764.78

96,791,608.25

684,224.69

3,273,484.18

2,656,764.78

870,028,401.99

684,224.69

543,596,664.40

5,251,045.45

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

-

-

ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

29

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 85,819,591,869 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

85,819,591,869.00

หุ้นสามัญ 99,555,048,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

-

99,555,048,070.00

85,819,591,869.00
-

99,555,048,070.00

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 85,669,331,289 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

85,669,331,289.00

หุ้นสามัญ 29,850,292,824 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

-

ส่ วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุ้น

29,850,292,824.00

85,669,331,289.00
-

29,850,292,824.00

(83,309,178,751.37)

(28,048,330,671.02)

(83,309,178,751.37)

(28,048,330,671.02)

กาไร(ขาดทุน)สะสม

(826,440,086.47)

(430,400,463.84)

(943,236,046.89)

(495,285,786.81)

รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่

1,533,712,451.16

1,371,561,689.14

1,416,916,490.74

1,306,676,366.17

159,173,358.26

158,507,222.50

1,692,885,809.42
2,562,914,211.41

1,530,068,911.64
1,874,576,054.72

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

รายงานประจาปี 2563
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1,306,676,366.17
1,311,927,411.62

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้ น
รายได้อื่น
รายได้เงินปันผล
กาไรจากการยกหนี้
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สงสัยจะสู ญ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้ - สุ ทธิจากภาษี
รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

31.1

31.2

การแบ่ งปันกาไร(ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

การแบ่ งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

รายงานประจาปี 2563

33

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท

1,319,897,543.20
(1,296,970,582.36)
22,926,960.84
1,145,817.23
38,387,500.00
58,146,129.77
(3,243,589.14)
(64,258,307.86)
(264,913.13)
(440,358,714.66)
(387,519,116.95)
(10,317,727.05)
(397,836,844.00)
2,463,357.13
(395,373,486.87)

1,482,358,729.83
(1,437,948,629.99)
44,410,099.84
31,071,180.72
0.00
0.00
(967,171.01)
(53,250,404.86)
(2,658,963.76)
(205,501,643.12)
(186,896,902.19)
(12,063,972.88)
(198,960,875.07)
37,445,368.81
(161,515,506.26)

0.00
0.00
6,744,706.88
38,387,500.00
1,796,792.41
0.00
(30,314,636.79)
(24,552,000.07)
(439,600,340.00)
(447,537,977.57)
(412,282.51)
(447,950,260.08)
0.00
(447,950,260.08)

0.00
0.00
27,812,979.83
0.00
0.00
0.00
(27,040,691.95)
(29,462,000.00)
(48,880,000.00)
(77,569,712.12)
0.00
(77,569,712.12)
0.00
(77,569,712.12)

0.00
0.00
(395,373,486.87)

(4,522.41)
(4,522.41)
(161,520,028.67)

0.00
0.00
(447,950,260.08)

0.00
0.00
(77,569,712.12)

(396,039,622.63)
666,135.76
(395,373,486.87)

(133,085,109.53)
(28,430,396.73)
(161,515,506.26)

(396,039,622.63)
666,135.76
(395,373,486.87)

(133,088,727.46)
(28,431,301.21)
(161,520,028.67)

(0.008)

(0.004)

(0.009)

(0.003)
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย

งบกำรเงินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มี

ทุนทีอ่ อก

ส่ วนเกิน (ตำ่ กว่ำ)

กำไร(ขำดทุน)

รวม

และชำระแล้ ว

มูลค่ ำหุ้น

สะสม

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุ

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

บริษัทใหญ่
บำท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562

อำนำจควบคุม

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

29,850,292,824.00

(28,048,330,671.02)

(297,311,736.38)

1,504,650,416.60

186,938,523.71

1,691,588,940.31

กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี

0.00

0.00

(133,085,109.53)

(133,085,109.53)

(28,430,396.73)

(161,515,506.26)

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี

0.00

0.00

(3,617.93)

(3,617.93)

(904.48)

(4,522.41)

รวมกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

0.00

0.00

(133,088,727.46)

(133,088,727.46)

(28,431,301.21)

(161,520,028.67)

29,850,292,824.00

(28,048,330,671.02)

(430,400,463.84)

1,371,561,689.14

158,507,222.50

1,530,068,911.64

55,819,038,465.00

(55,260,848,080.35)

0.00

558,190,384.65

0.00

558,190,384.65

55,819,038,465.00

(55,260,848,080.35)

0.00

558,190,384.65

0.00

558,190,384.65

55,819,038,465.00

(55,260,848,080.35)

0.00

558,190,384.65

0.00

558,190,384.65

กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี

0.00

0.00

(396,039,622.63)

(396,039,622.63)

666,135.76

(395,373,486.87)

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
85,669,331,289.00

0.00
(83,309,178,751.37)

(396,039,622.63)
(826,440,086.47)

(396,039,622.63)
1,533,712,451.16

666,135.76
159,173,358.26

(395,373,486.87)
1,692,885,809.42

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
รำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของ
เงินทุนทีไ่ ด้รับและกำรจัดสรรส่ วนทุน
กำรเพิ่มทุนหุ ้นสำมัญ
รวมเงินทีไ่ ด้รับและกำรจัดสรรส่ วนทุน
รวมรำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของ

29

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

รวมกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

รายงานประจาปี 2563
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MAX Metal Corporation Public Company Limited

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
รวมกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
รำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของ
เงินทุนทีไ่ ด้รับและกำรจัดสรรส่ วนทุน
กำรเพิ่มทุนหุ้นสำมัญ
รวมเงินทีไ่ ด้รับและกำรจัดสรรส่ วนทุน
รวมรำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของ
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
รวมกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

รายงานประจาปี 2563

29

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทุนทีอ่ อก
และชำระแล้ว
บำท

ส่ วนเกิน (ตำ่ กว่ำ)
มูลค่ ำหุ้น
บำท

กำไร(ขำดทุน)
สะสม
บำท

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บำท

29,850,292,824.00

(28,048,330,671.02)

(417,716,074.69)

1,384,246,078.29

29,850,292,824.00

(28,048,330,671.02)

(77,569,712.12)
(77,569,712.12)
(495,285,786.81)

(77,569,712.12)
(77,569,712.12)
1,306,676,366.17

55,819,038,465.00
55,819,038,465.00
55,819,038,465.00

(55,260,848,080.35)
(55,260,848,080.35)
(55,260,848,080.35)

85,669,331,289.00

(83,309,178,751.37)

(447,950,260.08)
(447,950,260.08)
(943,236,046.89)

558,190,384.65
558,190,384.65
558,190,384.65
(447,950,260.08)
(447,950,260.08)
1,416,916,490.74
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งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
ปรับรำยกำรกระทบกำไร(ขำดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่ำย)
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น/หนี้ สงสัยจะสู ญ
ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำ-เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
ค่ำเสื่ อมรำคำ-อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำ-สิ นทรัพย์ถำวร
ค่ำเสื่ อมรำคำ-สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้
ค่ำตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
กำไรจำกสัญญำประนี ประนอมยอมควำมในหนี้ สินผิดนัดชำระ
กำไรจำกกำรยกหนี้
กำไรจำกกำรตัดจำหน่ำยหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
กำไรจำกกำรตัดจำหน่ำยเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
กำไรจำกกำรตัดจำหน่ำยเงินกูย้ มื ระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ผลขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
ผลขำดทุนจำกกำรปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้
ผลขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
ดอกเบี้ยจ่ำยจำกหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
กำไร(ขำดทุน)จำกกิจกรรมดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินดำเนิ นงำน
สิ นทรัพย์ดำเนิ นงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวียน
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค้ำประกัน
หนี้ สินดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินที่เกิดจำกสัญญำ
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มำจำกกำร(ใช้ไปใน)กำรดำเนิ นงำน
รับดอกเบี้ย
จ่ำยดอกเบี้ย
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

รายงานประจาปี 2563

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท

(395,373,486.87)

(161,515,506.26)

(447,950,260.08)

(77,569,712.12)

(2,463,357.13)
264,913.13
(233,775.64)
39,000.83
36,337,300.27
1,305,707.36
15,115.53
(58,146,129.77)
(333,314.79)
672.53
305,105.86
454,372.95
440,358,714.66
901,864.03
(38,387,500.00)
(149,207.38)
10,209,862.44
107,864.61

(37,445,368.81)
2,658,963.76
272,445.23
138,768.79
16,466,683.25
15,074.26
(2,178,482.65)
(1,632,623.70)
(3,700,000.00)
208,211.69
70.00
205,501,643.12
1,340,247.07
(20,493,695.20)
22,178,956.50
-

24,552,000.07
60,160.43
570,210.92
15,115.53
(1,796,787.00)
31,077.47
439,600,340.00
616,719.40
(38,387,500.00)
(6,514,706.88)
389,480.87
22,801.64

29,462,000.00
535,170.96
15,074.26
(1,632,623.70)
(300,000.00)
48,880,000.00
595,806.51
(25,146,598.52)
-

(4,786,277.38)

21,815,387.05

(28,791,347.63)

(25,160,882.61)

(44,973,752.19)
12,213,590.00
(5,731,876.20)
(211,936.69)
(4,789.55)

(66,826,193.26)
(14,641,212.23)
24,370,223.43
389,830.00
(12,482.48)

(1,325,321.75)
-

(1,048,708.67)
-

(4,369,343.92)
(2,156,147.07)
(50,020,533.00)
756,185.06
(3,904,292.98)
(53,168,640.92)

28,229,296.22
(799,003.41)
(7,474,154.68)
16,615,850.88
(245,333.80)
8,896,362.40

1,212,793.79
(28,903,875.59)
14,427.34
(389,480.87)
(3,813,905.30)
(33,092,834.42)

(250,663.46)
(26,460,254.74)
14,824,351.83
(24,988.98)
(11,660,891.89)
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งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยในเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับล่วงหน้ำค่ำเงินลงทุน
เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยซื้อในสิ นทรัพย์ถำวร
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินสดรับจำกเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินผิดนัดชำระ
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยเพื่อชำระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยเพื่อชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ำยเพื่อชำระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบุคคลอื่น
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบุคคลอื่น
เงินสดจ่ำยเพื่อชำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยเพื่อชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูร้ ะยะยำวจำกบุคคลอื่น
เงินสดจ่ำยเพื่อชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกบุคคลอื่น
เงินสดจ่ำยเพื่อชำระค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำเงินกู้
เงินสดจ่ำยเพื่อชำระเจ้ำหนี้คำ่ ทรัพย์สิน
เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
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งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท

150,000,000.00
(649,883,172.91)
(566,978.79)
38,387,500.00
(462,062,651.70)

(1,844,106.85)
10,892,339.27
9,048,232.42

(52,950,000.00)
150,000,000.00
(650,000,000.00)
38,387,500.00
(514,562,500.00)

(5,000,000.00)
10,892,339.27
5,892,339.27

(701,353.92)
2,894,264.00
(1,094,264.00)
(26,500,000.00)
51,100,000.00
(1,113,934.28)
558,190,384.65
214,800.00
(5,667,844.16)
(15,000,000.00)
(448,767.13)
(1,636,773.50)
(11,063,614.54)
549,172,897.12
33,941,604.50
3,973,078.23
37,914,682.73

(4,439,750.51)
(2,560,031.72)
(1,000,000.00)
600,000.00
10,800,000.00
(2,858,904.55)
10,000,000.00
(33,291,716.83)
15,000,000.00
(21,109,436.48)
(28,859,840.09)
(10,915,245.27)
14,888,323.50
3,973,078.23

(19,000,000.00)
19,000,000.00
(540,948.36)
558,190,384.65
(22,801.64)
557,626,634.65
9,971,300.23
1,286,711.22
11,258,011.45

(5,768,552.62)
7,055,263.84
1,286,711.22
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
บริ ษ ัท ฯ จดทะเบี ย นจัด ตั้ง บริ ษัท เมื่ อ วัน ที่ 30 สิ ง หาคม 2534 (ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลเลขที่
0107538000282) และได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2538 สานักงานใหญ่
และสาขาตั้ง อยู่เลขที่ 1077/4-6 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
ประเทศไทย
กลุ่มบริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก (ปัจจุบนั ไม่มีรายได้
จากการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก) ธุรกิจสนามกอล์ฟ ภัตตาคาร และ
บริ การโรงแรม ธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ ามันปาล์ม และธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนั ยังมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ อาจนามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของ
การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและ
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ
เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2. เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1 งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงการตีความ และ
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
2.2 การจัดรายการในงบการเงินเป็ นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับการกาหนด
รายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน
2.3 ในการจัดทางบการเงินเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ต้อง
ใช้ก ารประมาณการและข้อสมมติ หลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อจ านวนเงิ นที่ เกี่ ย วกับรายได้
ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์และหนี้ สิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้น ซึ่ ง
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ได้ประมาณการไว้
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2.4 รายงานทางการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นรายงานทางการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
รายงานทางการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย
3. เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
3.1 ในการจัดทางบการเงินรวม บริ ษทั ฯ ถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุม
ของบริ ษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) โดยบริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยตามอัตราส่ วน
ดังนี้
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
บริ ษทั เดอะ มาเจสติค ครี ก คันทรี คลับ จากัด สนามกอล์ฟ ภัตตาคาร และบริ การโรงแรม
บริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด
ผลิตและจาหน่ายน้ ามันปาล์ม
บริ ษทั เดอะ มาสเตอร์ เรี ยลเอสเตท จากัด
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั อริ ยา เอสเตท จากัด
บริ การโรงแรม
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อม
บริ ษทั ริ ชฟิ ลด์ ออยล์ จากัด
ผลิตและจาหน่ายน้ ามันปาล์ม
บริ ษทั เอชเอ็นซี กรี น เอ็นเนอร์จี จากัด
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า

บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
80.00
60.00
100.00
100.00

80.00
60.00
-

60.00
60.00

60.00
60.00

3.2 รอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ดวันเดียวกันกับของบริ ษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
3.3 ในการจัดทางบการเงินรวม บริ ษทั ฯ ได้ตดั ยอดสิ นทรัพย์และหนี้สินคงเหลือ และรายการค้าระหว่างกันแล้ว
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 การเข้าซื้อหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 อนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ
เข้า ซื้ อ หุ ้ น ในบริ ษ ัท เดอะ มาสเตอร์ เรี ย ลเอสเตท จ ากัด (บริ ษ ัท ย่อ ยที่ 1) จ านวน 390,000 หุ้น
หุ้นละ 2,149.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว เป็ นจานวนเงิน 838.11 ล้านบาท
และอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ เข้าซื้ อหุ ้นในบริ ษทั อริ ยา เอสเตท จากัด (บริ ษทั ย่อยที่ 2) จานวน 910,000 หุ้น หุ้น
ละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว เป็ นจานวนเงิน 200.00 ล้านบาท โดย
ได้มีการทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขในการเข้าซื้ อ
บริ ษทั ย่อยที่สาคัญ ดังนี้
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(1) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อย
- หากบริ ษทั ย่อยไม่สามารถดาเนิ น งานได้อย่างต่อเนื่ องภายใน 3 ปี หลังจากวันที่ทาการ
ซื้ อขายเสร็ จสมบูรณ์ ผูซ้ ้ื อมีสิทธิ เรี ยกให้ผูข้ ายซื้ อหุ ้นคืนทั้งหมดหรื อหาบุคคลอื่นมาซื้ อ
หุ ้นคืนทั้งหมดในราคาเท่ากับราคาซื้ อขายหุ ้นตามสัญญาซื้ อขายหุ ้น บวกด้วยดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 10 ต่อปี
- ผูข้ ายตกลงที่จะชดเชยค่าเสี ยหายให้แก่ผซู ้ ้ื อ สาหรับความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดจากการรอน
สิ ทธิ ในที่ ดินของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งก่ อให้เกิ ดผลกระทบในทางลบอย่างมี นัยสาคัญซึ่ งเป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนา หรื อการแสวงหาประโยชน์ในที่ดิน ของบริ ษทั ย่อย ผูซ้ ้ื อมีสิทธิ
เรี ยกให้ผขู ้ ายซื้ อหุ ้นคืนทั้งหมดหรื อหาบุคคลอื่นมาซื้ อหุ ้นคืนทั้งหมดในราคาเท่ากับราคา
ซื้อขายหุน้ ตามสัญญาซื้อขายหุน้ บวกด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
- ผูข้ ายมีภาระหน้าที่ในการดาเนินการนาผูป้ ระกอบธุรกิจโรงแรมที่มีการบริ หารภายใต้ชื่อ
ทางการค้าที่ได้รับการยอมรับ (Chained-brand Hotel) เข้ามาบริ หารกิจการโรงแรมของ
บริ ษทั ย่อยภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ทาการซื้อขายเสร็ จสมบูรณ์ โดยจะต้องได้รับ
การอนุมตั ิจากมติที่ประชุมคณะกรรมการของผูซ้ ้ื อ และผูข้ ายตกลงวางอสังหาริ มทรัพย์
หลักประกันซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ากว่า 40.00 ล้านบาท เพื่อเป็ นหลักประกันในการดาเนิ นการ
ดังกล่าว ภายใน 7 วัน นับจากผูซ้ ้ือได้บอกกล่าวการเรี ยกหลักประกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(บริ ษทั ฯ ได้มีการเรี ยกรับหลักประกันจากผูข้ ายเมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2564 ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ
ยังไม่ได้รับหลักประกันจากผูข้ าย)
(2) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการชาระราคาค่าหุน้
- ผูซ้ ้ื ออาจชาระราคาซื้ อในคราวเดียวทั้งจานวน และผูข้ ายจะโอนกรรมสิ ทธิ์ ในหุ ้นที่จะซื้อ
ขายทั้งหมดให้แก่ผซู ้ ้ือ
- ผูซ้ ้ื ออาจชาระราคาบางส่ วนโดยแบ่งหลายคราวจนครบจานวนหุ ้นที่จะซื้ อขายทั้ง หมด
และผูข้ ายจะโอนกรรมสิ ทธิ์ในหุน้ ให้แก่ผซู ้ ้ือตามส่ วนของราคาซื้อขายหุ ้นที่ผซู ้ ้ื อชาระให้
ผูข้ ายในแต่ละคราว
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ในหุ้นสามัญของบริ ษทั ย่ อยที่ 1
เป็ นจานวน 389,998 หุ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของจานวนหุ ้นทั้งหมด และเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2563 ได้รับ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ในหุ้นสามัญของบริ ษ ทั ย่อยที่ 2 เป็ นจานวน 909,998 หุ้น คิดเป็ นสัดส่ ว น
ร้อยละ 100 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
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ทั้งนี้ ในการพิจารณาการได้มาซึ่ งเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทั้ง 2 แห่ ง มีลกั ษณะและเงื่อนไขที่
สาคัญในการพิจารณาการรับรู ้รายการในการจัดทางบการเงินรวม ดังนี้
3.5.1 เงินลงทุนในบริ ษทั เดอะ มาสเตอร์ เรี ยลเอสเตท จากัด
การเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เดอะ มาสเตอร์ เรี ยลเอสเตท จากัด (บริ ษทั ย่อยที่ ) มีลกั ษณะ
ไม่ใช่ธุรกิจจากการทดสอบการกระจุกตัวของมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อ เนื่ องจาก จานวนเงินจ่ายซื้ อ
ทั้งจานวนเป็ นการจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยที่ 1 ที่มีเพียงอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่ ดินที่มี
มูลค่ายุติธรรมเป็ นจานวนเงิน 884.00 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ฯได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ดินโดย
ผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยวิธีเปรี ยบเทียบตามราคาตลาดตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้มีการจ่ายเงินซื้ อหุ ้นสามัญเป็ นจานวน 838.11 ล้านบาท บริ ษทั ฯ จึงได้มีการรับรู ้
รายการซื้อหุน้ ในบริ ษทั ย่อยที่ 1 นี้เป็ นการจ่ายซื้อสิ นทรัพย์สาหรับการจัดทางบการเงินรวม
รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั เดอะ มาสเตอร์ เรี ยลเอสเตท จากัด ณ วันที่ซ้ือสิ นทรัพย์โดยการเข้า
ซื้อหุน้ มีรายละเอียดดังนี้
บาท
มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
28,001.44
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
838,181,998.56
รวมสิ นทรัพย์
838,210,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
100,000.00
รวมหนี้สิน
100,000.00
สิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา
838,110,000.00
มูลค่าจ่ายซื้อเงินลงทุน
หัก : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในบริ ษทั เดอะ มาสเตอร์ เรี ยลเอสเตท จากัด
: เจ้าหนี้ค่าหุน้ สามัญ
เงินสดจ่ายในการซื้อหุน้ สามัญในบริ ษทั ย่อย

838,110,000.00
(28,001.44)
(363,110,000.00)
474,971,998.56

3.5.2 เงินลงทุนในบริ ษทั อริ ยา เอสเตท จากัด
การเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั อริ ยา เอสเตท จากัด (บริ ษทั ย่อยที่ 2) มีลกั ษณะการเป็ นธุรกิจ
เนื่ องจากไม่พบการกระจุกตัวของกลุ่มกิจกรรมหรื อสิ นทรัพย์จากการทดสอบการกระจุกตัวของ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อ
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รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ บริ ษัท อริ ยา เอสเตท จ ากัด ณ วัน ที่ ซ้ื อ ธุ ร กิ จ โดยการเข้ า ซื้ อหุ ้ น
มีรายละเอียดดังนี้
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา
บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
88,825.65
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
1,337,956.82
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
12,675,790.28
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
744,266.60
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
84,065,866.54
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน
100,000.00
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
200,000.00
รวมสิ นทรัพย์
99,212,705.89
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
7,010,184.84
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
7,984,209.16
หนี้สินที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
5,777,740.27
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
32,767,137.72
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
1,359,810.00
รวมหนี้สิน
54,899,081.99
สิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้
44,313,623.90
มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้
: เงินสดจ่ายเป็ นสิ่ งตอบแทนที่โอนให้
: เจ้าหนี้ค่าหุน้ สามัญ
รวมมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนการลงทุนอัตราร้อยละ 100.00
ค่าความนิยม
หัก : ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
สุทธิ
มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้
หัก : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในบริ ษทั อริ ยา เอสเตท จากัด
: เจ้าหนี้ค่าหุน้ สามัญ
เงินสดจ่ายในการซื้อหุน้ สามัญในบริ ษทั ย่อย
รายงานประจาปี 2563

175,000,000.00
25,000,000.00
200,000,000.00
44,313,623.90
155,686,376.10
(155,686,376.10)
-

200,000,000.00
(88,825.65)
(25,000,000.00)
174,911,174.35
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าความนิยม จานวน 155.69 ล้านบาท เป็ นค่าความนิยมที่เกิดจาก
การซื้ อธุ รกิจของบริ ษทั อริ ยา เอสเตท จากัด บริ ษทั ฯ ได้ทดสอบการด้อยค่าและรับรู ้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของค่าความนิยมแล้วทั้งจานวน
3.5.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เจ้าหนี้ ค่าหุ ้นสามัญ จานวนเงิน 363.11 ล้านบาท และจานวนเงิน 25.00
ล้านบาท เป็ นเจ้าหนี้ จากการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง ที่ได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในหุ้น
แล้วทั้งจานวน ปัจจุบนั ได้มีการจ่ายชาระแล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
4. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่จานวนหลายฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับ
งบการเงิ นที่ มี รอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถื อปฏิ บัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมา
ถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่ อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภท
และการวัดมู ล ค่ า เครื่ องมื อทางการเงิ น ด้วยมูล ค่ายุติธ รรมหรื อ ราคาทุ นตัดจาหน่ ายโดยพิ จารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิ น ลัก ษณะของกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาและแผนธุ ร กิ จ ของกิ จ การ
(Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น และหลักการเกี่ ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึ งการ
แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
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การนามาตรฐานกลุ่ ม นี้ ม าถื อปฏิ บ ัติมี ผ ลกระทบต่ องบการเงิ นของกลุ่ม บริ ษ ทั ฯ จากรายการ
ดังต่อไปนี้
- การจัดประเภทและวัดมู ล ค่ า ยุติธ รรมของเงิ นลงทุ นในตราสารทุน ของบริ ษ ทั ที่ ไ ม่ใ ช่ บ ริ ษ ัท
จดทะเบียน
กลุ่มบริ ษทั ฯ วัดมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนในตราสารทุนของบริ ษ ทั ที่ ไม่ใ ช่บริ ษ ัท จด
ทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบ
การเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- การรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยไม่
จาเป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั ฯ จะใช้วิธีการอย่าง
ง่ า ยในการพิ จารณาค่ า เผื่ อผลขาดทุ นที่ ค าดว่ า จะเกิ ดขึ้ น ตลอดอายุส าหรั บ ลู ก หนี้ ก ารค้า โดย
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ พิ จารณาแล้วว่าการรั บรู ้ รายการผลขาดทุนด้านเครดิ ตข้างต้นไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ฯ นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้ มาถื อปฏิบตั ิ โดยไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสาคัญให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ ำ
มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการ
เปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
กลุ่มบริ ษทั ฯ นามาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่ อง สัญญาเช่า มาถือปฎิบตั ิโดยไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสาคัญให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
5. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ม ในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2564
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับใหม่ที่ประกาศใช้แล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลา
รายงานปั จจุบนั ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้นามาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ยกเว้น การนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวมธุ รกิจ (ปรับปรุ ง 2563) ซึ่ งจะมีผ ลบังคับใช้สาหรั บ งบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่จะมีผลบังคับ
ใช้ ทั้งนี้ ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 30/2563 อนุญาตให้กิจการนาไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 เรื่ อง กำรรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวมธุรกิจ (ปรับปรุ ง 2563) มาตรฐานฉบับนี้
ได้กาหนดหลักการของการปรับปรุ งการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้
มีการกาหนดทางเลือกการทดสอบการกระจุกตัวของมูลค่ายุติธรรมเพื่อใช้ในการพิจารณาการเป็ นธุ รกิจ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เลือกปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั การลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่เกิดขึ้น
ในปี 2563 เป็ นต้นไป
อย่า งไรก็ ตาม ยกเว้น การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวมธุ รกิ จ
(ปรับปรุ ง 2563) มาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการประเมินผล
กระทบต่อรายงานทางการเงินจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ขา้ งต้นมาถือปฏิบตั ิ
ในปี ที่มีผลบังคับใช้
6. ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบัติ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินและสัญญาเช่ามา
ถือปฏิบตั ิในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญให้มีการปรับปรุ งกาไรสะสม ณ
วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่ องจากการนามาตรฐานเหล่านี้ มาถือปฏิบตั ิ
แสดงได้ดงั นี้

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
บาท
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

รายงานประจาปี 2563

748,935,000.00
583,611,124.60
-

งบการเงินรวม
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน รายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 16
บาท
บาท

748,935,000.00
(748,935,000.00)
-

(549,093.34)
1,743,854.09

ณ วันที่
1 มกราคม 2563
บาท

748,935,000.00
583,062,031.26
1,743,854.09
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
บาท
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า-หมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

บาท

-

784,049.92

1,375,129.44

684,224.69

-

2,807,867.44

3,492,092.13

บาท

รายงานประจาปี 2563

ณ วันที่
1 มกราคม 2563

591,079.52

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า – หมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
รายงานทาง
ฉบับที่ 9
การเงิน ฉบับที่ 16
บาท
บาท

748,935,000.00
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน รายงาน ทางการเงิน
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 16
บาท
บาท

748,935,000.00
(748,935,000.00)
-

ณ วันที่
1 มกราคม 2563
บาท

712,763.65

748,935,000.00
712,763.65

-

-

509,524.93

509,524.93

-

-

1,842,015.89

1,842,015.89
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เครื่ องมือทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า และมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิมนั้น แสดงได้
ดังนี้
มูลค่าตาม
หลักการบัญชีเดิม

บาท

งบการเงินรวม
การจัดประเภทและวัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ราคาทุน
รวม
กาไรหรื อขาดทุน
ตัดจาหน่าย
บาท
บาท
บาท

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการ
ของตลาด
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

748,935,000.00
1,107,483,609.41

หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
หนี้สินผิดนัดชาระ
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สินทำงกำรเงิน

61,469,979.62
7,989,175.16
137,640,405.20
5,294,491.47
31,420,000.00
2,390,102.96
15,194,178.08
8,000,000.00
1,275,304.21
13,753,567.60
284,427,204.30

รายงานประจาปี 2563

3,973,078.23
270,426,681.42
83,506,944.77
641,904.99

-

748,935,000.00
748,935,000.00
-

3,973,078.23
270,426,681.42
83,506,944.77
641,904.99

3,973,078.23
270,426,681.42
83,506,944.77
641,904.99

358,548,609.41

748,935,000.00
1,107,483,609.41

61,469,979.62
7,989,175.16
137,640,405.20
5,294,491.47
31,420,000.00
2,390,102.96
15,194,178.08
8,000,000.00
1,275,304.21
13,753,567.60
284,427,204.30

61,469,979.62
7,989,175.16
137,640,405.20
5,294,491.47
31,420,000.00
2,390,102.96
15,194,178.08
8,000,000.00
1,275,304.21
13,753,567.60
284,427,204.30
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มูลค่าตาม
หลักการบัญชีเดิม

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทและวัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ราคาทุน
รวม
กาไรหรื อขาดทุน
ตัดจาหน่าย
บาท
บาท
บาท

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการ
ของตลาด
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินทำงกำรเงิน

1,286,711.22
18,163,567.99
52,097,897.04

748,935,000.00
820,483,176.25
2,594,280.67
2,594,280.67

-

748,935,000.00
748,935,000.00

1,286,711.22
18,163,567.99
52,097,897.04

1,286,711.22
18,163,567.99
52,097,897.04

71,548,176.25

748,935,000.00
820,483,176.25

2,594,280.67
2,594,280.67

2,594,280.67
2,594,280.67

-

สัญญำเช่ ำ
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้สิน
ตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของเงินจ่าย
ชาระตามสัญญาเช่าที่ เหลื ออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงิ นกูย้ ืมส่ วนเพิ่มและการจัดประเภทหนี้ สินตาม
สัญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่เปิ ดเผย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก สัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง
บวก สิ ทธิที่จะซื้อหรื อขยายระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่ที่จะมีการใช้สิทธิ
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ประกอบด้วย
หนี้สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

รายงานประจาปี 2563

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

2,678,428.49
(1,573,678.49)
3,033,000.00
(545,832.64)

2,212,036.67
(1,443,286.67)
1,845,000.00
(262,209.18)

3,591,917.36
1,275,304.21
4,867,221.57

2,351,540.82
2,351,540.82

1,375,129.44
3,492,092.13
4,867,221.57

509,524.93
1,842,015.89
2,351,540.82
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7. นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
7.1 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จดั ทางบการเงิน
เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จดั ทางบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์อื่นๆ
สาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินบางประเภทที่ มีการใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าอื่ นได้เปิ ดเผยเกณฑ์การวัด
มูลค่าที่ใช้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
7.2 เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวก
ด้วยต้นทุ นการท ารายการเฉพาะในกรณี ที่ เป็ นสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นที่ ไ ม่ไ ด้ว ดั มูล ค่าด้วยมู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม สาหรับลูกหนี้ การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการ
จัดหาเงินที่มีนยั สาคัญ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่
กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่ องการรับรู ้รายได้
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ ำของสิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์
ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ ำด้ วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
กลุ่มบริ ษทั ฯ วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อ กลุ่มบริ ษทั ฯ ถือ
ครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์
ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นการรับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของ
เงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีการ
ประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการการเปลี่ยนแปลง หรื อการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรมผ่ ำนกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน จะแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงสุ ทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุน
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ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงิน
ลงทุนในตราสารทุ นซึ่ ง บริ ษทั ฯ ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดั มูล ค่าด้วยมูล ค่ายุติธ รรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชาระเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรมผ่ ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (เป็ นรายตราสาร) ทั้งนี้เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
การเลือกกาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นไม่สามารถปฏิบตั ิได้ หาก
ตราสารทุนเป็ นการถือไว้เพื่อค้าหรื อหากเป็ นสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู ้โดยผูซ้ ้ื อในการ
รวมธุรกิจ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นวัดมูลค่า
เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมรวมต้นทุนการทารายการรายการดังกล่าววัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่า
ยุติธรรมกับก าไรและขาดทุ นที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธ รรมที่ รับรู ้ ในก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นและสารองการวัดมูลค่าเงินลงทุนสะสม ผลสะสมกาไรหรื อขาดทุนจะไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่เป็ นกาไรหรื อขาดทุนเมื่อตัดจาหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดังกล่าวจะโอนไป
กาไรสะสมแทน
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นรายได้อื่นในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ วัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
กำรตัดรำยกำรของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของ
สิ นทรัพย์น้ นั ได้สิ้นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึง
ได้มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุม
ในสิ นทรัพย์น้ นั แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ฯ ตัดรายการหนี้ สิ นทางการเงินก็ ต่อเมื่ อได้มีการปฏิ บตั ิ ตามภาระผูกพันของ
หนี้ สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการ
เปลี่ยนหนี้ สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็ นหนี้ สินใหม่จากผูใ้ ห้กูร้ ายเดียวกันซึ่ งมีขอ้ กาหนดที่แตกต่าง
กันอย่างมาก หรื อมีการแก้ไขข้อกาหนดของหนี้ สินที่มีอยู่อย่างเป็ นสาระสาคัญ จะถือว่าเป็ นการตัด
รายการหนี้ สินเดิมและรับรู ้หนี้ สินใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุน
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่ม บริ ษ ทั ฯ ใช้วิธี ก ารอย่างง่ า ยในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ ค าดว่า จะเกิ ดขึ้น
สาหรั บลูกหนี้ การค้าและสิ นทรั พย์ที่เกิ ดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกลุ่ม
บริ ษ ทั ฯ จึ ง ไม่ มี ก ารติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงของความเสี่ ยงทางด้านเครดิ ต แต่จะรั บรู ้ ค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้ การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิด
จากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูล
การคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นจะถูก ตัดจาหน่ ายออกจากบัญชี เมื่ อกิ จการคาดว่าจะไม่ไ ด้รั บ คื น
กระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป
กำรหักกลบของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะนามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิใน
งบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจานวน
เงิ นที่ รับรู ้ และกิ จการมี ความตั้งใจที่ จะชาระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่ จะรั บสิ นทรั พย์และช าระ
หนี้สินพร้อมกัน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนีก้ ำรค้ำ
ลู ก หนี้ การค้า แสดงมู ล ค่ าตามจ านวนมู ล ค่ าสุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ และค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ
ประมาณการจากลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชาระหนี้
เงินลงทุนชั่วครำว
เงินลงทุนในตราสารหนี้บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงราคาทุนตามวิธีราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของ
เงินลงทุน (ถ้ามี)
7.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวันและ
ประจาไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่มีขอ้ จากัดในการใช้
7.4 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือบันทึกตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ต้นทุน
ในการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้านั้น โดยราคาทุน
ของสิ นค้าคงเหลือคานวณตามวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย
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7.5 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนหักด้วยผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
7.6 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นที่ดินและอาคารที่ถือครองไว้
โดยที่ปัจจุบนั ยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคตและ/หรื อมีไว้เพื่อหาประโยชน์จาก
รายได้ค่าเช่า หรื อจากการเพิ่มมูลค่าของสิ นทรัพย์ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยวัดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
7.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงตามราคาทุน ณ วันที่เริ่ มรายการหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์บนั ทึกตามราคาทุน ณ วันที่เกิดรายการหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม และ
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า สะสม (ถ้ามี ) ค่าเสื่ อมราคาค านวณตามวิธี เส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณ ดังนี้
สนามกอล์ฟ
20 ปี
อาคาร
5-25 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 นทรั พย์ชนิ ดอื่ นนั้น โดยจะหยุดบันทึกเมื่ อสิ นทรั พย์
ถาวรอื่นนั้นพร้อมใช้งาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
การซ่อมแซมและบารุ งรักษา จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น
ต้นทุนของการปรับปรุ งให้ดีข้ นึ อย่างสาคัญจะถูกรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากรายการนั้น และสามารถวัดมู ล ค่ า ต้นทุ นของรายการนั้น ได้อย่า งน่ า เชื่ อถื อ ต้นทุ นของการ
ปรับปรุ งจะถูกตัดค่าเสื่ อมราคาตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ ายอุปกรณ์ คานวณจากผลต่างระหว่างเงินสดรับกับราคาตาม
บัญชีและรับรู ้เป็ นรายได้อื่นหรื อค่าใช้จ่ายอื่นในกาไรหรื อขาดทุน
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7.8 สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช้ดาเนินงานบันทึกด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
7.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งแสดงรวมในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่นแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี ) และตัดจาหน่ายโดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายในระยะเวลา 5 ปี
รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่ งเกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชี ของ
สิ นทรั พย์ที่เกี่ ยวข้องต่อเมื่ อก่ อให้เกิ ดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จเพิ่ม เติ มในอนาคตเกินกว่าที่ไ ด้จาก
สิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังอื่นๆ จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
7.10 ค่าความนิยม
ค่าความนิยม คือสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่ วนแบ่งของกลุ่มกิจการใน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ระบุได้และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยนั้น
ค่าความนิ ยมที่เกิดจากการได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยจะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ค่าความนิยมที่รับรู ้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อ
การด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิ ยมที่รับรู ้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้ มูลค่า
คงเหลื อตามบัญชี ข องค่ า ความนิ ย มจะถูก รวมค านวณในก าไรหรื อขาดทุน เมื่ อมี ก ารขายกิ จ การ
ในการทดสอบการด้อยค่า ของค่ า ความนิ ยม ค่ า ความนิ ย มจะถูกปั นส่ วนไปยัง หน่ วยที่ ก่ อให้เกิ ด
กระแสเงิ น สดโดยที่ ห น่ ว ยนั้ น อาจเป็ นหน่ ว ยเดี ย วหรื อ หลายหน่ ว ยรวมกัน ซึ่ ง คาดว่ า จะได้ รั บ
ประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซึ่งค่าความนิยมเกิดขึ้นจากส่ วนงานปฏิบตั ิการที่ระบุได้
7.11 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ได้รับการประเมิ น ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อ
บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กาลังพิจารณานั้นรวมอยูโ่ ดย
รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนทันที
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
- มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์
หรื อหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสด หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า
- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่
คาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์จะถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่เป็ นอั ตรา
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ก่อนภาษีเงินได้ที่สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
- สิ นทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ก่ อให้ เกิ ด เงิ นสดซึ่ ง ส่ วนใหญ่ เป็ นหน่ วยอิ ส ระแยกจากสิ นทรั พ ย์อื่ น ๆ
จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ที่สินทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการหากประมาณ
การที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังจากรับรู ้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ดแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่า
มูลค่าตามบัญชี ที่ควรเป็ น (สุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่ าย) หากไม่เคยรับรู ้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์น้ นั มาก่อน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
7.12 สัญญาเช่า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั ฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิ
ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรื อตาม
ระยะเวลาที่เหลืออยูข่ องสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิ ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา
เช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ เลือกนั้นและระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ จะไม่ใช้สิทธิ เลื อกนั้น ทั้งนี้ พิจารณาถึง
ผลกระทบของ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่า
ดังกล่าว เป็ นต้น
กลุ่มบริ ษทั ฯ ในฐานะผูเ้ ช่า
กลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้วิธีการบัญชีเดียวสาหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา
เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล (วันที่
สิ นทรัพย์อา้ งอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริ ษทั ฯ บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ซ่ ึ งแสดงสิ ทธิ ในการใช้
สิ นทรัพย์อา้ งอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
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สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมี ผล สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั
มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัด
มูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงินของ
หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่ายชาระ
ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตาม
สัญญาเช่าที่ได้รับ
หากกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิง
จะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะถูกคิดค่าเสื่ อมราคา
โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงนั บ จากวัน ที่ สั ญ ญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ลจนถึ ง วัน สิ้ น สุ ด ของอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ข อง
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ณ วันที่ สั ญญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ล กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ รั บ รู ้ หนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ า ด้วยมู ล ค่ า ปั จจุ บ ันของ
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบี้ย
เงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินตาม
สัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ ยจากหนี้ สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ าย
ชาระตามสัญญาเช่าที่ จ่ายชาระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะถูก วัด
มูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที่มี อายุสัญญาเช่า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่ วนั ที่
สั ญญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ล หรื อสั ญญาเช่ า ซึ่ ง สิ นทรั พย์อ้า งอิ ง มี มูลค่ า ต่ า จะถู ก รั บ รู ้ เป็ นค่ า ใช้จ่า ยตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั ฯ ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
กรณีสัญญาเช่าดาเนินงาน
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู ้
เช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน กลุ่มบริ ษทั ฯ บันทึกจานวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ น
รายได้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรก
ที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่ งสัญญาเช่าดาเนิ นงานรวมในมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงและรับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

รายงานประจาปี 2563

หน้ า 137

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

7.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับงวดที่เกิด
รายการผลประโยชน์ระยะยาว
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ของพนักงานเพื่อจ่ายเป็ นเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานของประเทศ
ไทยด้วยเทคนิ คการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่
ประมาณการไว้ และแสดงเป็ นหนี้สินไม่หมุนเวียน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ
พนักงานจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการวัด มู ล ค่ า ใหม่ ส าหรั บ ผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของ
พนักงานจะรับรู ้ในกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
7.14 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ของ
การเกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์
ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้ งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระ
ผูกพันและจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่ อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็ น
สิ น ทรั พ ย์แ ยกต่ า งหากก็ ต่ อ เมื่ อ การได้รั บ คื น คาดว่า จะได้รั บ อย่า งแน่ น อนและเมื่ อ ได้จ่ า ยชาระ
ประมาณการหนี้สินไปแล้ว
7.15 การรับรู ้รายได้
- รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว
- รายได้ค่าบริ การใช้สนามกอล์ฟ รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์กีฬา และรายได้ค่าบริ การโรงแรมรับรู ้เมื่อ
ได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
- ในกรณีที่มีการขายสิ นค้าพร้อมการให้บริ การ (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของ
รายได้จะปั นส่ วนตามสัดส่ วนให้กับสิ นค้าที่ส่งมอบและภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในการให้บริ การที่
รวมอยู่ในสัญญาโดยให้มีความสัมพันธ์กบั ราคาขายแบบเอกเทศของสิ นค้าหรื อบริ การที่แตกต่าง
กันตามข้อผูกพันตามสัญญา
รายได้ที่รับรู ้แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกาหนดเรี ยกชาระตามสัญญาแสดงไว้เป็ น “สิ นทรัพย์ที่เกิดจาก
สัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิ น ซึ่ งจะจัดประเภทเป็ นลูกหนี้ อื่นเมื่ อกิ จการมี สิทธิ ที่จะได้รับ
ชาระโดยปราศจากเงื่อนไข
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จานวนเงินที่กิจการได้รับหรื อมีสิทธิ ได้รับจากลูกค้าแต่ยงั มีภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้กบั ลูกค้า
แสดงไว้เป็ น “หนี้ สินที่ เกิ ดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ งจะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อได้
ปฏิบตั ิตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็ จสิ้ น
- รายได้รับล่วงหน้าค่าสมาชิกและค่าบารุ งสมาชิก รับรู ้ตามงวดระยะเวลา
- รายได้จากดอกเบี้ยรับรับรู ้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง โดยคานวณจากยอดเงินต้นคงค้าง
- รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
7.16 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
7.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อ
รั บ รู ้ โ ดยตรงในส่ ว นของผู ้ถื อ หุ้ น ซึ่ ง จะได้รั บ รู ้ ใ นก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น หรื อ รั บ รู ้ โ ดยตรง
ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ เช่นเดียวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงาน
จัดเก็บภาษีของรัฐโดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากรโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึ กภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยวิธีหนี้ สินตามงบแสดงฐานะ
การเงินซึ่ งคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผล
บังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากาไร
เพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีดงั กล่าว ทั้งนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมี
โอกาสถูกใช้จริ ง
7.18 กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
การคานวณกาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ดว้ ยจานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
ก าไร(ขาดทุ น)ต่อหุ้นปรั บลดค านวณโดยหารกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ด้วยผลรวมของจานวน
หุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปี กับจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญ
ที่บริ ษทั ฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุน้ สามัญ
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7.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สิน
ในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯ ใช้ราคาเสนอซื้ อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่ มี
สภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายใน
ตลาดที่ มี ส ภาพคล่องได้ บริ ษ ทั ฯ จะประมาณมูล ค่ายุติธ รรมโดยใช้เทคนิ คการประเมิ น มู ล ค่ า ที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่าง
เดียวกัน และบริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ ไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสาหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะประเมินความจาเป็ นในการโอน
รายการระหว่า งลาดับ ชั้นของมูลค่ า ยุติธรรมสาหรั บ สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นที่ ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
7.20 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดท างบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้อ งใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
สัญญำเช่ ำ
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
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ค่ ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ การค้า ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจาก
ลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึ งประสบการณ์ การเก็บ เงิ นในอดี ต อายุของหนี้ ที่ค งค้า งและสภาวะ
เศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูล
ผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ
อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริ งในอนาคต
มูลค่ ำสุ ทธิที่จะได้ รับของสิ นค้ ำคงเหลือ
ผูบ้ ริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ โดยจานวน
เงินที่คาดว่าจะได้รับจากสิ นค้าคงเหลื อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรื อต้น ทุนที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ค่ำเสื่ อมรำคำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน และสิ นทรัพย์ สิทธิกำรใช้
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนตลอดจน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หาก
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จะต้องพิจารณาการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนหากมี ขอ้ บ่งชี้ และ
บัน ทึ ก ขาดทุ นจากการด้อ ยค่ าหากคาดว่า มูล ค่า ที่ ค าดว่าจะได้รั บคื น ต่ ากว่า มูล ค่ าตามบัญ ชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั
สัญญำเช่ ำ
การกาหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า
ในการกาหนดอายุสัญญาเช่า ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่า
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า
หรื อยกเลิ ก สั ญญาเช่ า โดยค านึ ง ถึ ง ข้อเท็จจริ ง และสภาพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องทั้ง หมดที่ ท าให้เกิ ด
สิ่ งจูงใจในทางเศรษฐกิจสาหรับกลุ่มบริ ษทั ฯ ในการใช้หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
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อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่ม
กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้นจึงใช้อตั ราดอกเบี้ย
เงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มเป็ น
อัตราดอกเบี้ ยที่ กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จาเป็ นเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่ มี
มูลค่าใกล้เคียงกับสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลา
การกูย้ มื และหลักประกันที่คล้ายคลึง
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย ต้อ งประเมิ น การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ใ นแต่ ล ะ
ช่ วงเวลา และต้องใช้ดุล ยพิ นิจในการพิ จารณามูล ค่ าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรั พ ย์จากการ
คาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ประมำณกำรหนีส้ ินสำหรับผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สาหรั บผลประโยชน์ หลังออกจากงานของ
พนักงานประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกาหนดในเวลาใกล้เคียงกับ
ก าหนดช าระของหนี้ สิ น ดังกล่าว กระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะต้องจ่ ายในอนาคตประมาณการจาก
เงิ นเดื อนพนัก งาน อัตราการลาออก อัตราการเสี ย ชี วิต อายุงาน และปั จจัย อื่ นที่ เกี่ ยวข้องในเชิ ง
ประชากรศาสตร์ ในการกาหนดอัตราคิดลด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณารับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี โดยการประมาณการกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลาและ
ประเมินความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั ฯ จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์ได้
8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
รวม
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท
205,002.52
302,534.00
5,064,598.34
350,265.53
32,645,081.87
3,320,278.70
37,914,682.73
3,973,078.23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท
6,548.50
2,725.00
85,622.81
308,432.81
11,165,840.14
975,553.41
11,258,011.45
1,286,711.22
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9. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท
304,319,980.59

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
บาท
260,975,030.48

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท
12,101,208.59
12,101,208.59

(12,396,995.99)
291,922,984.60
30,707,878.18

(12,220,647.59)
248,754,382.89
37,975,553.24

(12,101,208.59)
39,911,832.46

(12,101,208.59)
32,086,231.17

(14,012,339.91)
16,695,538.27
308,618,522.87

(16,303,254.71)
21,672,298.53
270,426,681.42

(16,624,663.25)
23,287,169.21
23,287,169.21

(13,922,663.18)
18,163,567.99
18,163,567.99

ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

อยูใ่ นกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ 1 - 30 วัน
เกินกาหนดชาระ 31 - 60 วัน
เกินกาหนดชาระ 61 - 90 วัน
เกินกาหนดชาระ 90 วันขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

รายงานประจาปี 2563

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท
243,052,098.91
45,244,540.90
3,796,968.50
3,364.49
12,223,007.79
304,319,980.59

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
บาท
158,578,495.82
27,122,584.28
58,049,253.04
5,001,370.00
12,223,327.34
260,975,030.48

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท
12,101,208.59
12,101,208.59
12,101,208.59
12,101,208.59

(12,396,995.99)
291,922,984.60

(12,220,647.59)
248,754,382.89

(12,101,208.59)
-

(12,101,208.59)
-
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ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ลูกหนี้กรมสรรพากร
ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท
22,445,132.16
66,332.67
8,196,413.35
30,707,878.18

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
บาท
21,228,950.79
10,640,552.50
6,106,049.95
37,975,553.24

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท
22,433,580.70
21,217,399.33
11,827,816.85
5,327,537.31
5,650,434.91
5,541,294.53
39,911,832.46
32,086,231.17

(14,012,339.91)
16,695,538.27

(16,303,254.71)
21,672,298.53

(16,624,663.25)
23,287,169.21

(13,922,663.18)
18,163,567.99

ตามงบการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลู ก หนี้ ก ารค้า ส่ วนหนึ่ ง จานวน 2.80 ล้านบาท
ได้มีการโอนสิ ทธิ เรี ย กร้ องในการเรี ย กเก็บ หนี้ ใ ห้กับ สถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง ตามหมายเหตุ 22 โดย
บริ ษทั ย่อยยังคงต้องรับผิดชอบในลูกหนี้การค้า หากสถาบันการเงินไม่สามารถเรี ยกรับชาระหนี้จากลูกหนี้
การค้าดังกล่าวได้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
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งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
(28,523,902.30) (26,035,280.54)
(264,913.13)
(2,658,963.76)
2,379,479.53
170,342.00
(26,409,335.90) (28,523,902.30)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
(26,023,871.77) (26,023,871.77)
(2,702,000.07)
(28,725,871.84) (26,023,871.77)
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10. สินทรัพย์ ที่เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวียน
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่า
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท
82,119,801.59
(10,592,671.18)
71,527,130.41

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
บาท
94,333,391.59
(10,826,446.82)
83,506,944.77

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท
10,554,001.59
10,554,001.59
(10,554,001.59) (10,554,001.59)
-

ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 ค่ า เผื่ อ หนี้ การลดมู ล ค่ า สิ น ค้า มี ร ายการ
เคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
(10,826,446.82)
(10,554,001.59)
(38,669.59)
(272,445.23)
272,445.23
(10,592,671.18)
(10,826,446.82)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
(10,554,001.59)
(10,554,001.59)
(10,554,001.59)
(10,554,001.59)

11. เงินให้ ก้ ูยืมระยะสั้ นแก่ บุคคลอื่น
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กูย้ ืมแก่บุคคลอื่นทั้งจานวน เป็ นการให้กยู้ มื
ในรู ป ตั๋วสั ญญาใช้เ งิ น ประเภท เมื่ อทวงถาม มี อัตราดอกเบี้ ย ร้ อยละ 6.20 ต่อปี โดยไม่มี หลัก ทรั พ ย์
ค้ าประกัน ปัจจุบนั ได้รับชาระคืนเงินให้กยู้ มื แล้วทั้งจานวน เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2564

รายงานประจาปี 2563

หน้ า 145

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

12. สินค้ำคงเหลือ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท
47,113,031.42
41,265,190.29
138,493.61
267,693.88
704,576.85
691,341.51
47,956,101.88
42,224,225.68

สิ นค้าสาเร็จรู ป
อาหารและเครื่ องดื่ม
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
13. สินทรัพย์ ทำงกำรเงินไม่ หมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนระยะยำวอื่น
ประกอบด้วย
ทุนชาระแล้ว
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
2562
ล้านบาท ล้านบาท
เงินลงทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่อยูใ่ นความ
ต้องการของตลาด
ตราสารทุน
- บริ ษทั ราชบุรี-อีอีพี รี นิวเอเบิล้ เอนเนอจี้ จากัด
- บริ ษทั อีเทอร์นิต้ ี พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
รวม
หัก : ตราสารทุนที่นาไปเป็ นหลักประกัน
รวม
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1,000
1,200

1,000
1,200

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนการลงทุน
วิธีราคาทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
ร้อยละ ร้อยละ
บาท
บาท

10.00
6.40

10.00
1.92

190,000,000.00
558,935,000.00
748,935,000.00
(147,967,820.00)
600,967,180.00

190,000,000.00
558,935,000.00
748,935,000.00
748,935,000.00

เงินปันผล
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท

38,387,500.00
38,387,500.00
38,387,500.00
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สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น/เงินลงทุน
ระยะยาวอื่นมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
ยอดคงเหลือต้นปี
748,935,000.00
351,000,000.00
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
397,935,000.00
ยอดคงเหลือปลายปี
748,935,000.00
748,935,000.00
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้เข้าทา
บันทึ กความเข้าใจ เรื่ อง การซื้ อขายหุ ้นจานวน 153,550,000 หุ ้น ในบริ ษทั อี เทอร์ นิต้ ี พาวเวอร์ จากัด
(มหาชน) กับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ซึ่ งมีมูลค่าราคาซื้ อขาย หุ ้นละ 3.69 บาทต่อ
หุ้น เป็ นจานวนเงิน 566.60 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ได้รับเงินมัดจาค่าหุ้นเป็ นจานวนเงิน 150.00 ล้านบาท
และได้มีการนาหุ ้นสามัญของบริ ษทั อีเทอร์ นิต้ ี พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) จานวน 40,650,500 หุ้น รวม
มูลค่าตามบัญชี จานวน 147.97 ล้านบาท ไปเป็ นหลักประกันตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจดังกล่าว
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 และได้รับชาระเงินจากการขายเงิน
ลงทุนดังกล่าว เป็ นจานวนเงิน 416.60 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 มีมติอนุมตั ิให้
บริ ษทั ฯ เข้าลงทุนในสัดส่ วนร้อยละ 4.48 ของบริ ษทั อีเทอร์ นิต้ ี พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (“ETP”) ซึ่ ง
ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์
รวมทั้งสิ้ น 107,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 3.70 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน
397.94 ล้านบาท และได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์หุน้ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562
มู ล ค่ า ยุติธ รรมของเงิ นลงทุนในตราสารทุนของบริ ษ ทั ที่ไ ม่ใช่ บริ ษ ทั จดทะเบีย นค านวณโดย
ประเมิ น และพิ จ ารณาจากการเปลี่ ย นแปลงในฐานะทางการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของกิ จ การ
ที่ ถูก ลงทุนรวมถึงปั จจัยอื่ นๆ ซึ่ ง สรุ ปได้ว่า ราคาทุนของเงิ นลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวได้สะท้อน
มูลค่ายุติธรรมแล้ว ซึ่งเป็ นข้อมูลระดับ 3

รายงานประจาปี 2563

หน้ า 147

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

14. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ประกอบด้วย
ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

ทุนชาระแล้ว

ล้านบาท
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เดอะมาเจสติค ครี ก
คันทรี คลับ จากัด
บริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั เดอะ มาสเตอร์
เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั อริ ยา เอสเตท จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
สุ ทธิ

บริ การสนามกอล์ฟ
ภัตตาคาร และบริ การ
โรงแรม
ผลิตและจาหน่าย
น้ ามันปาล์ม
พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
บริ การโรงแรม

อัตราส่วน
ของการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
ร้อยละ ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
บาท

เงินปันผล
สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท

260.00

80

80

260,000,000.00

260,000,000.00

-

-

250.00

60

60

280,000,000.00

280,000,000.00

-

-

39.00
910.00

100
100

-

838,110,000.00
200,000,000.00
1,578,110,000.00
(488,480,340.00)
1,089,629,660.00

540,000,000.00
(48,880,000.00)
491,120,000.00

-

-

ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 และ 2562 ค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่ า เงิ น ลงทุ น มี ร ายการ
เคลื่อนไหวดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
ยอดคงเหลือต้นปี
(48,880,000.00)
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
(439,600,340.00)
(48,880,000.00)
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
(488,480,340.00)
(48,880,000.00)
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ข้อมู ล เกี่ ย วกับ บริ ษ ทั ย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่ มี ส่ วนได้เสี ย ที่ ไ ม่มี อานาจควบคุมที่มี
สาระสาคัญ แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย:พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั เดอะ มาเจสติค บริ ษทั เอชเอ็นซีเพาเวอร์
รายการ
ครี ก คันทรี คลับ จากัด จากัด และบริ ษทั ย่อย
ตัดบัญชี
ร้อยละของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ร้อยละ 20
ร้อยละ 40
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
3,111
435,591
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
272,221
91,625
หนี้สินหมุนเวียน
(125,017)
(230,383)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
(52,260)
(3,792)
สิ นทรัพย์สุทธิ
98,055
293,041
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
19,611
117,216
22,346
รายได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)ที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
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53,120

1,286,616

6,430
6,430

(172)
(172)

1,286

(68)

-

-

(1,484)
(50)
1,305
(229)

รวม

159,173

(552)

666
-

(30,723)
(500)
50,475
19,252

หน้ า 149

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

(หน่วย:พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั เดอะ มาเจสติค บริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ รายการตัดบัญชี
ครี ก คันทรี คลับ จากัด จากัด และบริ ษทั ย่อย
ร้อยละของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ร้อยละ 20
ร้อยละ 40
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
12,204
374,029
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
281,931
99,976
หนี้สินหมุนเวียน
(163,130)
(179,366)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
(39,381)
(1,426)
สิ นทรัพย์สุทธิ
91,624
293,213
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
18,325
117,285
22,897
รายได้

49,881

1,440,409

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

(9,567)
(5)
(9,572)

12,076
12,076

(1,913)

4,830

(31,347)

-

-

กาไร(ขาดทุน)ที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

(1)
10,932
(1,491)
(9,943)
(502)

รวม

158,507

(28,430)
(1)

(7,458)
(337)
3,150
(4,645)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้นางบการเงินรวมของบริ ษทั เอชเอ็นซี
เพาเวอร์ จากัด และบริ ษ ทั ย่อย ส าหรั บ งวดเก้า เดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่ งยัง ไม่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอนุญาต มาจัดทางบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ซึ่งได้รวมสิ นทรัพย์รวม จานวนเงิน 527.22 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 20.57 ของสิ นทรัพย์รวมในงบ
แสดงฐานะการเงินรวม หนี้ สินจานวนเงิน 234.17 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.14 ของสิ นทรัพย์รวมในงบ
แสดงฐานะการเงินรวม และรายได้รวมสาหรับงวดเก้าเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 จานวนเงิน
1,286.62 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 90.76 ของรายได้รวมในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ทั้งนี้ จากการซื้ อ
ธุรกิจของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในปี 2560 ทาให้มีค่าความนิยมเป็ นจานวน 128.03 ล้านบาท
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ค่ ำควำมนิยม

รายการเคลื่อนไหวของค่าความนิ ยมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวม
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128,033,927.32
155,686,376.10
283,720,303.42

128,033,927.32
128,033,927.32

(155,686,376.10)
(155,686,376.10)
128,033,927.32

128,033,927.32
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15. อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ที่ดินและอาคาร
บาท
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
รำคำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาที่แสดงในกาไรขาดทุนสาหรับปี
รำคำตำมบัญชีปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
รำคำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ได้มาจากการซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าเสื่ อมราคาที่แสดงในกาไรขาดทุนสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
รำคำตำมบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
บาท

11,739,178.87
(219,717.25)
(3,340,500.00)
8,178,961.62

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

(138,768.79)
8,040,192.83
11,739,178.87
(358,486.04)
(3,340,500.00)
8,040,192.83

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

838,181,998.56
(284,672,338.56)
(39,000.83)
561,510,852.00
849,921,177.43
(397,486.87)
(288,012,838.56)
561,510,852.00

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

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนส่วนหนึ่งราคาทุน
จานวนเงิน 838.18 ล้านบาท มีมูลค่าตามบัญชี จานวนเงิน 553.51 ล้านบาท เป็ นที่ดินซึ่ งมี พ้ืนที่อยู่ภายใต้
การหวงห้ามที่ดินตาม พ.ร.ฎ. กาหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. 2492 และอยู่ภายใต้บงั คับของกฎกระทรวง
ฉบับ 1018 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่ งได้มาจากการซื้ อ
หุน้ ของบริ ษทั เดอะ มาสเตอร์ เรี ยลเอสเตท จากัด ตามหมายเหตุ 3.5.1 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการ
พิ จารณาผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ตามมูล ค่ายุติธ รรมของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ นที่ ไ ด้มี ก าร
ปรับปรุ งข้อมูลเกี่ยวกับราคาอ้างอิงของที่ดิน จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระด้วย
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วิธี เปรี ย บเที ย บตามราคาตลาด ตามรายงานลงวันที่ 15 มี นาคม 2564 ทั้ง นี้ ผูป้ ระเมิ นราคาอิ ส ระได้มี
ข้อสังเกตพิเศษหรื อข้อพิจารณา เกี่ยวกับข้อจากัดในการได้มาซึ่ งเอกสารสิ ทธิ์ ตามขั้นตอนของกฎหมาย
การถูกเพิกถอนสิ ทธิ ในที่ดินที่เกี่ยวกับพื้นที่ต้ งั ของที่ ดินดังกล่าวที่ อาจเกิ ดขึ้นในอนาคตที่ อาจส่ งผลต่อ
มูลค่าที่ดินโดยกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้นาปั จจัยดังกล่าวมาร่ วมพิจารณามูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ที่ใช้ใ นการ
พิจารณาผลขาดทุนจากการด้อยค่า ทั้งนี้ งบการเงิน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ
ได้มีการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดินจานวนเงิน 284.67 ล้านบาท
เนื่องจากมูลค่าที่ดินมีมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ คืนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
ที่ดินจากผูป้ ระเมินราคาอิสระดังกล่าว
ตามงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 และ 2562
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ราคาทุนจานวนเงิน 3.34 ล้านบาท เป็ นที่ดินที่บริ ษทั ฯ ได้รับชาระหนี้มาจาก
ลู กหนี้ ต้ งั แต่ ปี 2542 - 2551 อย่า งไรก็ ต าม บริ ษ ัท ฯ ได้พิ จ ารณารั บ รู ้ ข าดทุ น จากการด้อ ยค่ า ทั้ง จานวน
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถรังวัดพื้นที่ดงั กล่าวได้
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยได้จดจานองอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จานวนเงิน 8.00 ล้านบาท และจานวนเงิน 8.04 ล้านบาท ตามลาดับ
ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ตามหมายเหตุ 25
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยมีมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน และ
อาคาร จานวนเงิน 591.88 ล้านบาท และจานวนเงิน 13.50 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยมีการวัด
มูลค่ายุติธรรมจากผลการประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระด้วยวิธีเปรี ยบเทียบตามราคาตลาดตาม
รายงานลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 และวันที่ 9 สิ งหาคม 2562 ตามลาดับ ซึ่งเป็ นข้อมูลระดับ 3
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16. ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือต้ นปี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
รำยกำรระหว่ ำงปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากการ
นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 16 มาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก
ราคาทุนได้มาจากการซื้อธุรกิจ
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมสะสมได้มาจากการซื้อธุ รกิจ
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสาหรับส่ วนที่ตดั จาหน่าย
มูลค่ ำตำมบัญชีปลำยปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี

รายงานประจาปี 2563

ที่ดิน

สนามกอล์ฟ
บาท

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร
บาท

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
บาท

บาท

526,447,817.50
(166,935,866.19)
359,511,951.31

145,049,186.76
(25,491,558.33)
(38,565,776.93)
80,991,851.50

117,919,540.01
(23,231,595.12)
94,687,944.89

58,067,721.56
(14,731,312.86)
43,336,408.70

7,641,500.00
367,153,451.31

(20,086,999.37)
60,904,852.13

87,903,431.99
(878,680.88)
(13,671,123.49)
(3,377,844.16)
424,308.93
165,088,037.28

534,089,317.50
(166,935,866.19)
367,153,451.31

145,049,186.76
(45,578,557.70)
(38,565,776.93)
60,904,852.13

204,944,291.12
(39,856,253.84)
165,088,037.28

งบการเงินรวม
เครื่ องใช้
สานักงาน
บาท

เครื่ องตกแต่ง
และติดตั้ง
บาท

ยานพาหนะ

1,367,719.04
(1,071,728.84)
295,990.20

5,591,794.63
(1,985,141.57)
3,606,653.06

5,560,964.26
(4,473,639.18)
1,087,325.08

92,999.86
92,999.86

860,097,743.62
(70,984,975.90)
(205,501,643.12)
583,611,124.60

3,180,225.46
85,925.89
(65,000.00)
(1,340,638.30)
(10,737,433.88)
64,999.00
34,524,486.87

548,050.78
170,313.26
(195,579.90)
(134,898.39)
683,875.95

2,990.00
(1,801,186.47)
1,808,456.59

(549,093.34)
(198,938.00)
339,293.74

307,749.64
400,749.50

(549,093.34)
99,273,208.23
566,978.79
(943,680.88)
(15,207,341.69)
(36,337,300.27)
489,307.93
630,903,203.37

61,268,872.91
(26,744,386.04)
34,524,486.87

2,086,083.08
(1,402,207.13)
683,875.95

5,594,784.63
(3,786,328.04)
1,808,456.59

3,372,727.75
(3,033,434.01)
339,293.74

400,749.50
400,749.50

956,806,013.25
(120,401,166.76)
(205,501,643.12)
630,903,203.37

บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

รวม
บาท
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ที่ดิน

สนามกอล์ฟ
บาท

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร
บาท

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
บาท

บาท

งบการเงินรวม
เครื่ องใช้
สานักงาน
บาท

เครื่ องตกแต่ง
และติดตั้ง
บาท

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

รวม
บาท

ยอดคงเหลือต้ นปี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
รำยกำรระหว่ ำงปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ซื้อสิ นทรัพย์
รับโอน/โอนออก
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสาหรับส่ วนที่จาหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ ำตำมบัญชีปลำยปี

526,447,817.50
526,447,817.50

145,049,186.76
(21,136,033.33)
123,913,153.43

119,854,993.44
(19,402,860.96)
100,452,132.48

55,919,107.18
(10,800,300.70)
45,118,806.48

1,276,613.49
(961,490.09)
315,123.40

5,599,232.01
(1,889,705.16)
3,709,526.85

10,567,885.75
(8,242,090.23)
2,325,795.52

715,058.46
715,058.46

865,429,894.59
(62,432,480.47)
802,997,414.12

(166,935,866.19)
359,511,951.31

(4,355,525.00)
(38,565,776.93)
80,991,851.50

255,150.00
164,799.50
(2,355,402.93)
(6,184,136.09)
2,355,401.93
94,687,944.89

1,916,467.53
690,955.26
(458,808.41)
(4,389,768.57)
458,756.41
43,336,408.70

119,593.16
(28,487.61)
(138,723.36)
28,484.61
295,990.20

(7,437.38)
(102,871.79)
7,435.38
3,606,653.06

57,200.00
(5,064,121.49)
(1,295,658.44)
5,064,109.49
1,087,325.08

233,696.16
(855,754.76)
92,999.86

2,582,106.85
(7,914,257.82)
(16,466,683.25)
7,914,187.82
(205,501,643.12)
583,611,124.60

ยอดคงเหลือปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี

526,447,817.50
(166,935,866.19)
359,511,951.31

145,049,186.76
(25,491,558.33)
(38,565,776.93)
80,991,851.50

117,919,540.01
(23,231,595.12)
94,687,944.89

58,067,721.56
(14,731,312.86)
43,336,408.70

1,367,719.04
(1,071,728.84)
295,990.20

5,591,794.63
(1,985,141.57)
3,606,653.06

5,560,964.26
(4,473,639.18)
1,087,325.08

92,999.86
92,999.86

860,097,743.62
(70,984,975.90)
(205,501,643.12)
583,611,124.60
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เครื่ องใช้สานักงาน
บาท
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ซื้อสิ นทรัพย์
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสาหรับส่วนที่จาหน่าย
มูลค่ ำตำมบัญชีปลำยปี
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี

รายงานประจาปี 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
ยานพาหนะ
และติดตั้ง
บาท
บาท

รวม
บาท

599,043.46
(573,702.17)
25,341.29

279,771.30
(279,725.30)
46.00

2,522,429.91
(2,485,131.22)
37,298.69

3,401,244.67
(3,338,558.69)
62,685.98

(22,862.74)
2,478.55

46.00

(37,297.69)
1.00

(60,160.43)
2,525.55

599,043.46
(596,564.91)
2,478.55

279,771.30
(279,725.30)
46.00

2,522,429.91
(2,522,428.91)
1.00

3,401,244.67
(3,398,719.12)
2,525.55
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เครื่ องใช้สานักงาน
บาท
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ซื้อสิ นทรัพย์
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสาหรับส่วนที่จาหน่าย
มูลค่ ำตำมบัญชีปลำยปี
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี

รายงานประจาปี 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
ยานพาหนะ
และติดตั้ง
บาท
บาท

รวม
บาท

599,043.46
(548,432.16)
50,611.30

279,771.30
(274,033.85)
5,737.45

2,522,429.91
(1,980,921.72)
541,508.19

3,401,244.67
(2,803,387.73)
597,856.94

(25,270.01)
25,341.29

(5,691.45)
46.00

(504,209.50)
37,298.69

(535,170.96)
62,685.98

599,043.46
(573,702.17)
25,341.29

279,771.30
(279,725.30)
46.00

2,522,429.91
(2,485,131.22)
37,298.69

3,401,244.67
(3,338,558.69)
62,685.98
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างและเครื่ องจักร มีมูลค่าสุ ทธิ ตาม
บัญชีจานวนเงิน 770.76 ล้านบาท และจานวนเงิน 270.36 ล้านบาท ตามลาดับ ได้นาไปจดจานองไว้เป็ น
หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น ตามหมายเหตุ 24 และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินดังกล่าว ตามหมายเหตุ 25
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯได้มีการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้าง จานวนเงิน 205.50 ล้านบาท เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงินของบริ ษทั ย่อย มีมูลค่า
สุทธิตามบัญชีจานวนเงิน 0.09 ล้านบาท และจานวนเงิน 0.55 ล้านบาท ตามลาดับ
17. สินทรัพย์ สิทธิกำรใช้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
งบการเงินรวม
บาท
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
การจัดประเภทจากการนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับ 16 มาถือปฎิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
549,093.34
ผลกระทบของการนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรก
1,743,854.09
เพิ่มขึ้นจากการทาสัญญาเช่า
3,296,508.00
ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
(823,241.71)
ค่าเสื่ อมราคาที่รับรู ้ในกาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
(1,305,707.36)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
3,460,506.36

รายงานประจาปี 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
712,763.65
(570,210.92)
142,552.73
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18. สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ ดำเนินงำน
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
บาท
21,077,660.31
(4,401,885.01)
(16,675,775.30)
-

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช้ดาเนินงานเป็ นสิ นทรัพย์ของส่ วนงานการ
ผลิตและจาหน่ายเครื่ องจักรกลการเกษตรที่ได้ยกเลิกการดาเนินงานแล้ว
19. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวทั้งจานวนตามวิธีหนี้ สินโดยใช้อตั รา
ภาษีร้อยละ 20 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายการผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีและฐาน
ภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
บาท
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการลดมูลค่า-เงินจ่ายล่วงหน้าค่า
สิ นค้า
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

รายงานประจาปี 2563

-

งบการเงินรวม
ได้มาจากการซื้อ
ส่วนที่รับรู ้
ส่วนที่รับรู ้
ณ วันที่
ธุรกิจ
ในกาไร(ขาดทุน) ในกาไร(ขาดทุน) 31 ธันวาคม 2563
สาหรับปี
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท
บาท
บาท
-

29,324.53

-

29,324.53

54,489.05
3,222,047.97
148,299.90
3,424,836.92

-

(27,012.86)
986,989.20
17,209.78
232,260.17
1,238,770.82

-

27,476.19
4,209,037.17
165,509.68
232,260.17
4,663,607.74

43,049,068.17
43,049,068.17

1,359,810.00
1,359,810.00

(2,674,614.72)
(2,674,614.72)

-

41,734,263.45
41,734,263.45
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ณ วันที่
1 มกราคม 2562
บาท
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

งบการเงินรวม
ส่วนที่รับรู ้
ส่วนที่รับรู ้
ในกาไร(ขาดทุน) ในกาไร(ขาดทุน)
สาหรับปี
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
บาท

71,990.31
4,205,228.13
94,435.82
3,200.89
4,374,855.15

54,489.05
(71,990.31)
(983,180.16)
53,864.08
(3,200.89)
(950,018.23)

-

54,489.05
3,222,047.97
148,299.90
3,424,836.92

84,248,368.95
84,248,368.95

(41,199,300.78)
(41,199,300.78)

-

43,049,068.17
43,049,068.17

20. สินเชื่ อและกำรคำ้ ประกัน
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่ อจาก
สถาบัน การเงิ น ในรู ป ของวงเงิ น กู้ยืม ระยะสั้ น และระยะยาว วงเงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี และวงเงิ น สิ นเชื่ อ
แฟคตอริ่ ง รวมวงเงิน 176.16 ล้านบาท และ 125.95 ล้านบาท ตามลาดับ และค้ าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ ง
ปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อย ตามหมายเหตุ 15 และ 16 และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
และกรรมการของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันร่ วมค้ าประกันเต็มวงเงิน
21. หนีส้ ินผิดนัดชำระ
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หนี้สินผิดนัดชาระทั้งจานวน เป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งบริ ษทั ย่อยผิดนัดชาระการจ่ายชาระคืนค่างวดให้กบั สถาบันการเงิน จึงทา
ให้ผิดเงื่ อนไขการจ่ า ยชาระหนี้ เงิ นกู้ยืม ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น ตามหมายเหตุ 25 อย่างไรก็ ตาม
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 บริ ษทั ย่อยได้ยื่นหนังสื อขอผ่อนผันการชาระหนี้ ตามคาพิพากษาใหม่ และ
สถาบันการเงินได้อนุ มตั ิแผนการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ แล้ว ซึ่ งบริ ษทั ย่อยสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ดังกล่าวได้

รายงานประจาปี 2563

หน้ า 160

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

22. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท
14,298,006.08
1,800,000.00
16,098,006.08

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
บาท
7,989,175.16
7,989,175.16

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงิ นกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ นทั้งจานวน
เป็ นเจ้าหนี้แฟคตอริ่ ง มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 7.22 ต่อปี โดยมีกรรมการของบริ ษทั ย่อยค้ าประกันเต็มวงเงิน
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินเบิกเกินบัญชี จากสถาบันการเงิน
มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 6.245 ต่อปี และ MOR ตามลาดับ โดยมีที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 15
และ 16 และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของกรรมการบริ ษทั ย่อยเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกัน
23. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวม

รายงานประจาปี 2563

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
52,983,895.92
56,740,588.34
184,093,061.44
80,899,816.86
152,010,287.46
2,594,280.67
237,076,957.36 137,640,405.20
152,010,287.46
2,594,280.67
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เจ้าหนี้ อื่น ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เงินทดรองรับ
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
เงินมัดจาค่าหุน้
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
25,133,776.76
24,594,820.10
413,337.56
464,587.56
1,978,290.03
20,063,621.26
1,374,913.20
1,912,591.41
2,119,988.90
30,727,758.14
1,423,056.85
675,191.69
2,333,277.43
150,000,000.00
150,000,000.00
3,437,948.90
2,505,148.24
222,036.70
217,101.70
184,093,061.44
80,899,816.86
152,010,287.46
2,594,280.67

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินมัดจาค่าหุ้นทั้งจานวน
เป็ นการวางเงินมัดจาตามการเข้าทาบันทึกความเข้าใจในการซื้ อขายหุ ้น ตามหมายเหตุ 13
24. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกบุคคลและกิจกำรอื่น
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการอื่น
หัก ค่าธรรมเนียมรอตัดบัญชี
สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท
50,000,000.00
(448,767.13)
49,551,232.87

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
บาท
25,400,000.00
6,020,000.00
31,420,000.00

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น จานวนเงิน 50.00
ล้า นบาท เป็ นการกู้ยื ม ในรู ป สั ญ ญากู้ยื ม เงิ น โดยมี ก าหนดจ่ า ยช าระคื น ในวัน ที่ 5 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564
ดอกเบี้ยอัตราร้ อยละ 8.40 ต่อปี และมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ตามหมายเหตุ 16 และมีตวั๋ เงินจ่ ายลงวันที่
ล่ ว งหน้า จ านวนเงิ น 51.05 ล้า นบาท เป็ นหลัก ประกัน การกู้ยืม ตามหมายเหตุ 38.3 ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ย่อย
มีค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูย้ มื ดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 2.60 ต่อปี ของวงเงินที่ได้รับ
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ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่นส่ วนหนึ่งจานวนเงิน
23.10 ล้านบาท เป็ นการกูย้ มื ในรู ปสัญญากูย้ มื เงินโดยมีกาหนดจ่ายชาระคืนเมื่อทวงถาม ดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ 3.00 ต่อปี ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วนแล้วทั้งจานวน
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นส่ วนหนึ่ ง จานวน
เงิน 2.30 ล้านบาท เป็ นการกูย้ ืมโดยไม่มีการทาสัญญากูย้ มื เงินและไม่มีการคิดดอกเบี้ย ในระหว่างปี 2563
บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชาระคืนเงินต้นครบถ้วนแล้วทั้งจานวน
ตามงบการเงิ น รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 เงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ น จากกิ จ การอื่ น จ านวนเงิ น
6.02 ล้านบาท เป็ นการกูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้รับการปลดหนี้จากเจ้าหนี้ท้ งั จานวน
25. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะยาว
ดอกเบี้ยค้างจ่ายตั้งพัก
หัก หนี้สินผิดนัดชาระ
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท
86,232,215.43
8,329,598.02
(62,608,635.64)
31,953,177.81

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
บาท
52,025,398.91
9,444,580.71
(61,469,979.62)
-

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ มื ระยะยาวมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท
ยอดคงเหลือต้นปี
61,469,979.62
85,721,434.73
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุ รกิจ
38,544,877.99
กูย้ มื เพิ่มระหว่างปี
214,800.00
จ่ายชาระคืนระหว่างปี
(5,667,844.16)
(24,251,455.11)
ยอดคงเหลือปลายปี
94,561,813.45
61,469,979.62
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ตามงบการเงินรวม
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนหนึ่ง จานวนเงิน 56.76
ล้านบาท เป็ นการกูย้ ืมเงินจากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง มีวงเงินสิ นเชื่อรวม 124 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ย่อย
ได้รับอนุมตั ิปรับปรุ ง โครงสร้างหนี้ ใหม่เมื่ อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 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
เมื่ อวันที่ 20 เมษายน 2563 บริ ษ ทั ย่อยได้ยื่นหนัง สื อขอผ่อนผันการช าระหนี้ ตามค าพิ พ ากษากับ
สถาบันการเงินใหม่โดยมีเงื่อนไขการผ่อนชาระหนี้ ดังนี้
1) ผ่อนชาระคืนเงินกูย้ มื คงเหลือเป็ นงวดรายเดือน ดังนี้
- เดือนมีนาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563 ชาระไม่ต่ากว่า
300,000 บาทต่อเดือน
- เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2564 ชาระไม่ต่ากว่า
450,000 บาทต่อเดือน
- เดือนธันวาคม 2564
ชาระส่ วนที่เหลือให้เสร็ จสิ้ น
2) คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็ นต้นไป
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เงินกู้
ยืมดังกล่าว มีที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อย ตามหมายเหตุ 16 และที่ดินของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมทั้ง กรรมการบริ ษัท ฯ บริ ษัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั น แห่ ง หนึ่ งและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น กั บ กรรมการ
ของบริ ษทั ย่อย ร่ วมค้ าประกันเต็มวงเงิน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นส่ วนหนึ่ ง จานวน 0.23 ล้านบาท
เป็ นการกูย้ ืมเงินจากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง เพื่อนาไปจ่ายชาระค่าเบี้ยประกันชีวิตของกรรมการบริ ษทั ย่อย
จากการเป็ นผูค้ ้ าประกันวงเงินกูย้ ืมแฟคตอริ่ งจากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 22 มีอตั ราดอกเบี้ย MLR+
ร้อยละ 1 ต่อปี โดยกาหนดเงื่อนไขการผ่อนชาระทุกวันสิ้ นเดือน ๆ ละ 4,327.00 บาท เป็ นจานวน 60 เดือน
นับแต่วนั ที่ได้รับเงินกู้
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนหนึ่งจานวนเงิน 37.60 ล้านบาท เป็ น
การกูย้ ืมเงินจากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งเมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2563 ซึ่งมีระยะเวลาการจ่ายชาระคืนภายใน
6 ปี มี อัต ราดอกเบี้ ย MLR- ร้ อ ยละ 1.60 ต่ อ ปี โดยบริ ษัท ย่ อ ยต้ อ งจ่ า ยช าระคื น เงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย
เป็ นรายเดือนๆ ละ 0.60 ล้านบาท โดยมีที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง มูลค่าตามบัญชี จานวนเงิน 76.13 ล้านบาท
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ตามหมายเหตุ 16 รวมทั้งมี ที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างของบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องกัน 5 แห่ งและของบุคคลอื่ นเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าประกัน และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันร่ วมค้ าประกันเต็มวงเงิน และมีเงื่อนไขการกูย้ ืมที่สาคัญ ที่
ก าหนดให้บ ริ ษ ทั ย่อยต้องนาผูป้ ระกอบธุ รกิ จโรงแรมที่ มีก ารบริ หารภายใต้ชื่อทางการค้าที่ ได้รับการ
ยอมรับ (Chained brand-Hotel ) เข้ามาบริ หารกิจการภายในวันที่ 11 สิ งหาคม 2565
26. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลอื่น
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลอื่นทั้งจานวน เป็ นการ
กูย้ ืมเงินในรู ปของสัญญากูย้ ืมเงินโดยมีกาหนดจ่ายชาระคืนภายใน 3 ปี นับจากวันทาสัญญา และดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วนแล้ว
ทั้งจานวน
27. หนีส้ ินตำมสั ญญำเช่ ำ
ประกอบด้วย

หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
รวม
หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
5,302,506.00
1,408,679.00
205,000.00
(844,360.01)
(133,374.79)
(2,107.24)
4,458,145.99
1,275,304.21
202,892.76
(1,663,461.79)
2,794,684.20

(591,079.52)
684,224.69

(202,892.76)
-

-

จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว ดังนี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

รายงานประจาปี 2563

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
1,663,461.79
591,079.52
202,892.76
2,794,684.20
684,224.69
4,458,145.99
1,275,304.21
202,892.76
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28. ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงานมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนบริ การในอดีต
ต้นทุนการให้บริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจ่าย
รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผล(กาไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท
5,831,450.84
4,486,681.36

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท
2,656,764.78
2,060,958.27

795,152.51
106,711.52

422,622.99
827,603.76
90,020.32

566,962.36
49,757.04

7,239.77
553,306.13
35,260.61

6,733,314.87

627,508.76
61,393.84
(684,380.19)
5,831,450.84

3,273,484.18

2,656,764.78

ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
อัตราการลาออก
เกษียณอายุ

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
ร้อยละ 2.39-3.19 ต่อปี
ร้อยละ 3.00-5.00 ต่อปี
ร้อยละ 3.82-45.84 ต่อปี
55-60 ปี

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
ร้อยละ 2.39-3.11 ต่อปี
ร้อยละ 2.00-5.00 ต่อปี
ร้อยละ 0.96-55.56 ต่อปี
55-60 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
ร้อยละ 2.39 ต่อปี
ร้อยละ 2.39 ต่อปี
ร้อยละ 5.00 ต่อปี
ร้อยละ 5.00 ต่อปี
ร้อยละ 0.96-11.46 ต่อปี ร้อยละ 0.96-11.46 ต่อปี
55 ปี
55 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินรวมและตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ระยะเวลาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้เป็ น 9.00 – 14.00 ปี (2562 : 9.00 – 14.00
ปี ) และ 9.00 ปี (2562 : 9.00 ปี ) ตามลาดับ
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่ เกี่ย วข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลโดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่จะมีผลกระทบต่อประมาณ
การหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงานสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 0.50-1.00
ลดลงอัตราร้อยละ 0.50-1.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 1
ลดลงอัตราร้อยละ 1
อัตราการลาออก
เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 10-20
ลดลงอัตราร้อยละ 10-20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท

(87,544.99)
92,778.86

(175,688.23)
186,171.47

(13,086.20)
13,653.04

(66,858.19)
70,059.69

245,488.71
(220,204.95)

441,597.66
(397,698.07)

44,042.75
(40,583.64)

180,883.67
(165,780.71)

(207,889.70)
245,144.63

(342,834.23)
405,191.23

(12,747.23)
13,136.36

(53,904.64)
55,647.53

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานได้ถูก ปรับปรุ งให้นายจ้างต้องจ่ าย
ค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับ
ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงแก้ไขโครงงานผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณ
แก่พนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับปรับปรุ งในไตรมาสสอง ปี 2562
จากการแก้ไ ขโครงงานดัง กล่ า วท าให้บ ริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยต้องรั บ รู ้ ป ระมาณหนี้ สิ นผลประโยชน์
พนักงานเมื่อเกษียณอายุ และต้นทุนบริ การในอดีตเพิ่มขึ้นในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวนเงิน 0.42 ล้านบาท และจานวนเงิน 0.01 ล้านบาท ตามลาดับ
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29. ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยกชาระหุน้ สามัญ มีการเคลื่อนไหว ดังนี้
ราคาตาม
มูลค่า
บาท
ทุนจดทะเบียน
- หุ้นสามัญต้นงวด
หัก หุ้นสามัญลดลง
บวก หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
- หุ้นสามัญปลายงวด
ทุนที่ออกและชำระแล้ ว
- หุ้นสามัญต้นงวด
หัก หุ้นสามัญลดลง
บวก หุ้นสามัญเพิม่ ขึ้น
- หุ้นสามัญปลายงวด

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
จานวนหุ้น
จานวนเงิน
หุ้น
บาท

ราคาตาม
มูลค่า
บาท

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
จานวนหุ้น
จานวนเงิน
หุ้น
บาท

1.00
1.00
1.00
1.00

99,555,048,070
(69,704,755,246)
55,969,299,045
85,819,591,869

99,555,048,070.00
(69,704,755,246.00)
55,969,299,045.00
85,819,591,869.00

1.00
1.00
1.00
1.00

99,555,048,070
99,555,048,070

99,555,048,070.00
99,555,048,070.00

1.00
1.00
1.00
1.00

29,850,292,824
55,819,038,465
85,669,331,289

29,850,292,824.00
55,819,038,465.00
85,669,331,289.00

1.00
1.00
1.00
1.00

29,850,292,824
29,850,292,824

29,850,292,824.00
29,850,292,824.00

ตามที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมตั ิ ดังนี้
- อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากเดิมจานวน 99,555,048,070 บาท เป็ นจานวน 29,850,292,824
บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่าย จานวน 69,704,755,246 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 69,704,755,246 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
- อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 29,850,292,824 บาท เป็ นจานวน
85,819,591,869 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 55,969,299,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Right Offering)
ซึ่ งมีผูถ้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นจานวน 55,819,038,465 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท เป็ นจานวนเงิน
558,190,384.65 บาท โดยบริ ษทั ฯ ได้รับชาระค่าทุนจดทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว
ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ฯ ได้ดาเนิ นการลดทุ นจดทะเบี ยน และเพิ่ ม ทุนจดทะเบี ยน รวมทั้ง ได้ดาเนิ นการ
จดทะเบียนทุนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2563 และเมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2563 ตามลาดับ
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30. กำรบริหำรจัดกำรส่ วนทุน
วัตถุป ระสงค์ข องบริ ษ ัท ฯ ในการบริ หารจัดการทุน คื อ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและการดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงอัตราหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.51 : 1
และ 0.23 : 1 ตามลาดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนเป็ น 0.38 : 1 และ 0.01 : 1 ตามลาดับ
31. (ค่ำใช้ จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้
31.1 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
(1,450,028.41)
(2,803,913.74)
3,913,385.54
2,463,357.13

40,249,282.55
37,445,368.81

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
-

-

ผลต่า งระหว่า ง(ค่ า ใช้จ่า ย)รายได้ภาษี เงิ นได้ที่ ค านวณจากก าไรทางบัญชี ด้วยอัต ราภาษี ที่ ใ ช้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ร้อยละ 10-20 (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงไว้
ดังนี้

กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้
ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบนั ที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้

รายงานประจาปี 2563

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
บาท
บาท
บาท
บาท
(397,836,844.00) (198,960,875.07) (447,950,260.08) (77,569,712.12)
75,901,936.11
39,788,157.33
89,590,052.02
15,513,942.43
(82,960,567.44) (40,943,130.71) (92,507,988.11) (15,513,942.43)
5,608,602.92
(1,450,028.41)
3,913,385.54
2,463,357.13

(1,648,940.36)
(2,803,913.74)
40,249,282.55
37,445,368.81

2,917,936.09
-

-
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วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี แยกตามปี ที่สิ้นสุ ดประโยชน์ทางภาษีได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
ล้านบาท
ปี ที่สิ้นสุ ดประโยชน์ทางภาษี
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
รวม

30.06
37.17
27.75
34.79
5.87
135.64

23.43
38.25
36.28
9.68
9.85
117.49

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
ล้านบาท
23.42
20.75
44.17

17.64
23.42
20.75
61.81

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่ได้รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขา้ งต้น เนื่ องจากบริ ษทั ฯ
ยัง ไม่ มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ที่ จะมี ก าไรทางภาษี ใ นอนาคตเพี ย งพอจนสามารถใช้ป ระโยชน์
ทางภาษีน้ ีได้
31.2 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นประกอบด้วย
จานวนเงิน
ก่อนภาษี
บาท
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาหนดไว้

รายงานประจาปี 2563

(4,522.41)

งบการเงินรวม
รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
บาท

-

จานวนเงิน
สุทธิจากภาษี
บาท

(4,522.41)
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32. ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
ซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ป วัตถุดิบใช้ไป
และค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
หนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
(5,731,876.20)
24,243,650.84
1,266,744,010.35
27,360,945.28
(264,913.13)
37,697,123.99
440,358,714.66

1,402,196,627.02
28,712,713.27
(2,658,963.76)
16,620,526.30
205,501,643.12

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
8,802,879.22
24,552,000.07
645,486.88
439,600,340.00

8,096,391.40
29,462,000.00
550,245.22
48,880,000.00

33. กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
ส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษ ทั ฯ ค านวณก าไร(ขาดทุ น)ต่ อหุ ้นขั้น
พื้นฐานโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
กาไร(ขาดทุน)ที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ
(396,039,622.63) (133,085,109.53)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น) 49,066,683,116 29,850,292,824
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
(0.008)
(0.004)

รายงานประจาปี 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
(447,950,260.08)
49,066,683,116
(0.009)

(77,569,712.12)
29,850,292,824
(0.003)
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34. ส่ วนงำนดำเนินงำน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ระบุส่วนงานดาเนินงานโดยอ้างอิงจากรายงานภายในของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยซึ่ งรายงานดังกล่าวได้รับการสอบทานโดยผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานเป็ น
ประจาเพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่วนงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยประกอบธุ รกิจ 4 ประเภท คือ ธุ รกิจ ลงทุน ธุ รกิจบริ การสนามกอล์ฟ
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ ามันปาล์ม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และบริ การโรงแรม โดยดาเนินธุรกิจ
ในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ข้อมูลส่ วนงานดาเนินงาน มีดงั นี้
ส่วนงานธุรกิจลงทุน

ส่วนงานธุรกิจ
บริ การสนามกอล์ฟ

บาท
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้รวม
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้นของส่วนงาน
รายได้อื่น
รายได้เงินปันผล
กาไรจากการยกหนี้
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

6,744,706.88
38,387,500.00
1,796,792.41
(30,314,636.79)
(24,552,000.07)
(439,600,340.00)
(412,282.51)
(447,950,260.08)

บาท
32,186,592.69
32,186,592.69
(5,348,249.81)
635,832.37
20,297,535.81
(102,526.55)
(14,803,762.53)
(88,564.73)
(7,533,827.97)
(6,943,563.41)

สิ นทรัพย์ตามส่วนงาน

1,960,513,155.14

477,203,797.24

รายงานประจาปี 2563

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ส่วนงานธุรกิจผลิต ส่วนงานธุรกิจพัฒนา
และจาหน่าย
อสังหาริ มทรัพย์และ
น้ ามันปาล์ม
บริ การโรงแรม
บาท
บาท
1,286,464,753.58
1,246,196.93
1,286,464,753.58
1,246,196.93
28,793,221.84
(518,011.19)
150,921.35
114,636.17
(3,078,163.45)
(62,899.14)
(18,357,990.33)
(781,918.21)
(176,348.40)
(440,358,714.66)
(7,292,317.53)
(318,257.75)
39,323.48
(441,925,164.78)
527,215,614.87

130,732,580.66

รายการตัดบัญชี

รวม

บาท
(6,500,279.54)
36,051,801.55
24,552,000.07
439,600,340.00
5,238,958.71
498,942,820.79

บาท
1,319,897,543.20
1,319,897,543.20
22,926,960.84
1,145,817.23
38,387,500.00
58,146,129.77
(3,243,589.14)
(64,258,307.86)
(264,913.13)
(440,358,714.66)
(10,317,727.05)
(397,836,844.00)

(532,750,936.50)

2,562,914,211.41
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25,146,598.62
2,666,381.21
(27,040,691.95)
(29,462,000.00)

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ส่วนงานธุรกิจ
ส่วนงานธุรกิจผลิตและ
รายการตัดบัญชี
สนามกอล์ฟ
จาหน่ายน้ ามันปาล์ม
บาท
บาท
บาท
44,842,389.07
1,437,516,340.76
44,842,389.07
1,437,516,340.76
14,557,004.57
29,853,095.27
14,589.19
5,669.36
(4,673,161.97)
5,023,713.56
2,887,390.75
(426,195.17)
(540,975.84)
(15,565,350.66)
(10,644,362.25)
(2,386,518.53)
(272,445.23)
29,462,000.00

บาท
1,482,358,729.83
1,482,358,729.83
44,410,099.84
20,493,695.20
10,577,485.52
(967,171.01)
(53,250,404.86)
(2,658,963.76)

(48,880,000.00)
(77,569,712.12)

(205,501,643.12)
(11,278,979.98)
(215,563,380.14)

(5,458,154.87)
15,830,217.19

48,880,000.00
4,673,161.97
78,342,000.00

(205,501,643.12)
(12,063,972.88)
(198,960,875.07)

1,311,927,411.62

509,380,795.23

474,004,781.29

(420,736,933.42)

1,874,576,054.72

ส่วนงานธุรกิจลงทุน
บาท
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้รวม
กาไรขั้นต้นของส่ วนงาน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สงสัยจะสูญและรายการโอนกลับ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์ตามส่วนงาน

รวม

ลูกค้ ำรำยใหญ่
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากลูกค้าราย
ใหญ่จานวน 4 ราย เท่ากันทั้งสองปี เป็ นจานวนเงินรวม 1,070.43 ล้านบาท และจานวนเงินรวม 1,201.44
ล้านบาท ตามลาดับ
35. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
35.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสถานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงด้านเครดิต
ซึ่งบริ ษทั ฯ จะพิจารณาใช้เครื่ องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว อย่างไรก็
ตาม บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยไม่มี นโยบายที่ จะถื อหรื อออกเครื่ องมื อทางการเงิ นที่ เป็ นตราสาร
อนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
35.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่ ง
จะส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ฯ มิได้ใช้ตรา
สารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงนี้ อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่าจะไม่มี
ผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ

รายงานประจาปี 2563

หน้ า 173

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
MAX Metal Corporation Public Company Limited

กลุ่ม บริ ษ ทั ฯ มี สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นและหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ เปิ ดต่อ ความเสี่ ย งจากอัตรา
ดอกเบี้ย ดังนี้
มีดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้น-ลงตาม
คงที่
ราคาตลาด
บาท
บาท
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่
เงินสดที่เป็ นหลักประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เจ้าหนี้ค่าหุ้นสามัญ
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รายงานประจาปี 2563

32,645,081.87
100,000.00
-

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี

บาท

บาท

ร้อยละ

646,694.54
12,675,790.28
-

5,269,600.86
308,618,522.87
71,527,130.41
600,967,180.00

37,914,682.73
746,694.54
308,618,522.87
71,527,130.41
12,675,790.28
600,967,180.00

0.10 - 0.125
0.10 – 0.30
6.20
-

-

147,967,820.00

147,967,820.00

-

14,298,006.08
-

1,800,000.00
49,551,232.87

237,076,957.36
16,666,948.71
388,110,000.00
-

16,098,006.08
237,076,957.36
16,666,948.71
388,110,000.00
49,551,232.87

MOR , 14
2.60

94,561,813.45

2,390,102.96
4,458,145.99
-

-

-

2,390,102.96
3.00
4,458,145.99
0.73 - 0.82
94,561,813.45 MLR, MLR+1%,
MLR-1.6%
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มีดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้น-ลงตาม
คงที่
ราคาตลาด
บาท
บาท
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินผิดนัดชาระ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2,020,715.77
7,989,175.16
-

รายงานประจาปี 2563

11,165,840.14
-

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี

บาท

บาท

ร้อยละ

1,299,562.93
641,904.99
-

652,799.53
270,426,681.42
83,506,944.77
748,935,000.00

61,469,979.62
31,420,000.00
2,390,102.96
1,275,304.21
15,194,178.08
-

มีดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้น-ลงตาม
คงที่
ราคาตลาด
บาท
บาท
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สินทรพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่
เป็ นหลักประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่มีดอกเบี้ย

137,640,405.20
19,048,059.07
8,000,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ไม่มีดอกเบี้ย

83,197,897.04
-

บาท

3,973,078.23
641,904.99
270,426,681.42
83,506,944.77
748,935,000.00

0.30-0.625
1.375
-

61,469,979.62

18.00

7,989,175.16
137,640,405.20
19,048,059.07
31,420,000.00
2,390,102.96
1,275,304.21
15,194,178.08
8,000,000.00

6.495
2.00-6.00
3.00
0.73-0.82
7.50
-

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี

บาท

ร้อยละ

92,171.31
23,287,169.21
600,967,180.00

11,258,011.45
23,287,169.21
83,197,897.04
600,967,180.00

0.10
6.00-7.50
-

-

-

147,967,820.00

147,967,820.00

-

-

-

152,010,287.46

152,010,287.46

-
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เจ้าหนี้ค่าหุ้นสามัญ
หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

202,892.76

มีดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้น-ลงตาม
คงที่
ราคาตลาด
บาท
บาท
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

975,553.41
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่มีดอกเบี้ย

52,097,897.04
-

388,110,000.00
-

บาท

388,110,000.00
202,892.76

0.41

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี

บาท

ร้อยละ

311,157.81
18,163,567.99
-

1,286,711.22
18,163,567.99
52,097,897.04

0.50
5.00-6.50

2,594,280.67

2,594,280.67

-

35.3 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยไม่มี ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ย นในสกุล
เงินตราต่างประเทศ เนื่องจากธุรกรรมทางการค้าของบริ ษทั ทากับธุรกิจภายในประเทศ
35.4 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อจากการไม่ได้รับชาระหนี้ จากเงิน
ฝากสถาบันการเงิ น เงิ นให้กู้ยืม และลู ก หนี้ ก ารค้า อย่า งไรก็ ตาม บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยมี ก าร
พิ จ ารณาความสามารถในการจ่ า ยช าระหนี้ ของลู ก หนี้ แต่ ล ะรายในการพิ จ ารณาให้ สิ น เชื่ อ
และมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กูย้ มื และลูกหนี้การค้าแต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชาระหนี้ ซึ่งผูบ้ ริ หารเชื่อว่าเพียงพอแล้ว
35.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สิ น
ทางการเงิ นส่ วนใหญ่ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงิ นลงทุ นและเงิ นให้กู้ยืมมี อัตราดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยตลาด ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จึงเชื่ อว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทาง
การเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น แสดงมู ล ค่ า ไม่ แ ตกต่ า งจากมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมอย่า งมี ส าระส าคัญ
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน แสดงมูลค่า ตามหมายเหตุ 6)
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มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุน
บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุน
รวม
ตัดจาหน่าย
บาท
บาท

มูลค่ายุติธรรม

บาท

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บคุ คลอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นความต้องการ
600,967,180.00
ของตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสด
147,967,820.00
ที่เป็ นหลักประกัน
748,935,000.00
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ค่าหุน้ สามัญ
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมหนีส้ ินทำงกำรเงิน

รายงานประจาปี 2563

37,914,682.73
308,618,522.87
71,527,130.41
12,675,790.28
746,694.54

37,914,682.73
308,618,522.87
71,527,130.41
12,675,790.28
746,694.54

37,914,682.73
308,618,522.87
71,527,130.41
12,675,790.28
746,694.54

600,967,180.00

600,967,180.00

431,482,820.83

147,967,820.00
1,180,417,820.83

147,967,820.00
1,180,417,820.83

16,098,006.08
237,076,957.36
388,110,000.00
16,666,939.71
4,458,145.99
49,551,232.87
2,390,102.96
94,561,813.45
808,913,198.42

16,098,006.08
237,076,957.36
388,110,000.00
16,666,939.71
4,458,145.99
49,551,232.87
2,390,102.96
94,561,813.45
808,913,198.42

16,098,006.08
237,076,957.36
388,110,000.00
16,666,939.71
4,458,145.99
49,551,232.87
2,390,102.96
94,561,813.45
808,913,198.42

-
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มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุน
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุน
รวม
ตัดจาหน่าย
บาท
บาท

มูลค่ายุติธรรม

บาท

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นความต้องการ
ของตลาด
- สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสด
ที่เป็ นหลักประกัน
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ค่าหุน้ สามัญ
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ินทำงกำรเงิน

-

600,967,180.00
147,967,820.00
748,935,000.00
-

11,258,011.45
23,287,169.21
83,197,897.04

11,258,011.45
23,287,169.21
83,197,897.04

11,258,011.45
23,287,169.21
83,197,897.04

-

600,967,180.00

600,967,180.00

117,743,077.70

147,967,820.00
866,678,077.70

147,967,820.00
866,678,077.70

152,010,287.46
388,110,000.00
202,892.76
540,323,180.22

152,010,287.46
388,110,000.00
202,892.76
540,323,180.22

152,010,287.46
388,110,000.00
202,892.76
540,323,180.22

ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินมูลค่า และไม่มีการโอนรายการระหว่าง
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ในงบแสดงฐานะการเงินแบบเกิดขึ้นประจาที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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35.6 ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ายุติธรรมที่รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ข้อมูลระดับ 1
บาท
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ ไ ม่ใช่
เงินสดที่เป็ นหลักประกัน
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

600,967,180.00

600,967,180.00

-

-

147,967,820.00

147,967,820.00

-

-

591,880,000.00

591,880,000.00

รายงานประจาปี 2563

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลระดับ 2
ข้อมูลระดับ 3
บาท
บาท

รวม
บาท

-

-

748,935,000.00

748,935,000.00

-

-

13,500,000.00

13,500,000.00

ข้อมูลระดับ 1
บาท
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่
เงินสดที่เป็ นหลักประกัน

รวม
บาท

-

ข้อมูลระดับ 1
บาท
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลระดับ 2
ข้อมูลระดับ 3
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลระดับ 2
ข้อมูลระดับ 3
บาท
บาท

รวม
บาท

-

-

600,967,180.00

600,967,180.00

-

-

147,967,820.00

147,967,820.00
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ข้อมูลระดับ 1
บาท
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลระดับ 2
ข้อมูลระดับ 3
บาท
บาท
-

748,935,000.00

รวม
บาท
748,935,000.00

36. รำยกำรธุรกิจกับบริษัทและบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดย
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
36.1 ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่อ
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั เดอะมาเจสติค ครี ก คันทรี คลับ จากัด
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั เดอะ มาสเตอร์ เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั อริ ยา เอสเตท จากัด
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั ริ ชฟิ ลด์ ออยล์ จากัด
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
บริ ษทั เอชเอ็นซี กรี น เอ็นเนอร์จี จากัด
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
บริ ษทั ไซมิส แอสเสท จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
(สิ้ นสุ ดการเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563)
บริ ษทั หัวหินพัฒนา จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สยามรี สอร์ทแอนด์คนั ทรี คลับ จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการของบริ ษทั ย่อยร่ วมกัน
บริ ษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์ เนชัน่ แนล กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของ
(ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โอไรอ้อน แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด
กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน โดยมี ก รรมการร่ ว มกัน (ตั้ง แต่ ว นั ที่ 19
มิถุนายน 2563 ถึง 17 พฤศจิกายน 2563)
บริ ษทั พร้อมทรัพย์ เรี ยลเอสเตท จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผูบ้ ริ หารสาคัญของบริ ษทั ย่อยเป็ น
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั คณาทรัพย์ เรี ยลเอสเตท จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผูบ้ ริ หารสาคัญของบริ ษทั ย่อยเป็ น
ผูถ้ ือหุน้
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ชื่อ
บริ ษทั เดลีเซีย จากัด
บริ ษทั 108 วัสดุ จากัด
บริ ษทั เค.พี.พัฒนาที่ดิน จากัด
บริ ษทั น้ าใสทะเลสวย จากัด
คุณธิติยา รามนุช
คุณศิริพร สุขสุวรรณ

คุณสิ รภพ ปานเพ็ชร

คุณพิศิษฐ์ รามนุช
คุณศิริเพ็ญ รามนุช
คุณพัชมน ธนาเดชาพิชช์
คุณมนู ธารพิพิธชัย
คุณนุสรา บุญวัฒน์
คุณศุภพิสุทธิ์ พิสุทธิ์ธนนันท์
คุณธงชัย สุวรรณวิหค
คุณธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์
คุณฉัตรชัย ภู่โคกหวาย
คุณธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์

รายงานประจาปี 2563

ลักษณะความสัมพันธ์
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผูบ้ ริ หารสาคัญของบริ ษทั ย่อยเป็ น
ผูถ้ ือหุน้
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผูบ้ ริ หารสาคัญของบริ ษทั ย่อยเป็ น
ผูถ้ ือหุน้
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารสาคัญ
ของบริ ษทั ย่อยเป็ นผูถ้ ือหุน้
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารสาคัญ
ของบริ ษทั ย่อยเป็ นผูถ้ ือหุน้
ผูบ้ ริ หารสาคัญของบริ ษทั ย่อย (ตามหนังสื อมอบอานาจ ตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ผูบ้ ริ ห ารส าคัญ ของบริ ษ ัท ย่ อ ย (ตามสั ญ ญาจ้า งบริ ห ารและ
หนังสื อมอบอานาจ ตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2564)
ผูบ้ ริ หารส าคัญของบริ ษ ทั ย่อย (ตามสั ญญาจ้า งบริ หารตั้ง แต่
วันที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2563 ถึ งวันที่ 31 มกราคม 2564 และ
ตามหนังสื อมอบอานาจ ตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสาคัญของบริ ษทั ย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสาคัญของบริ ษทั ย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุ้นของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริ ษทั ย่อย
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
กรรมการของบริ ษทั ย่อย (สิ้ นสุ ดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
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36.2 รายการค้าระหว่างกัน

นโยบาย
การกานดราคา

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ดอกเบี้ยรับ
ร้อยละ 5.00-7.50 ต่อปี
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กาไรจากการยกหนี้
ราคาตามสัญญา
ต้นทุนจากการบริ การ
ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าอาคารสานักงาน
ราคาตามสัญญา
ค่าบริ การอาคารสานักงาน
ราคาตามสัญญา
ค่าที่ปรึ กษา
ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย
ร้อยละ 7.50 ต่อปี
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กาไรจากการยกหนี้
ราคาตามสัญญา
ค่าที่ปรึ กษา
ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย
ร้อยละ 3.00 ต่อปี

งบการเงินรวม
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
-

6,500,279.54

4,673,161.97

20,901,747.28
471,480.75
153,750.00
70,524.00
2,590,000.00
-

615,000.00
282,096.00
8,013.70

153,750.00
70,524.00
1,090,000.00
-

615,000.00
282,096.00
-

28,051,801.55
160,000.00
53,679.34

1,430,000.00
394,667.44

100,000.00
-

1,430,000.00
-

36.3 รายการคงค้างระหว่างกัน
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท
สิ นทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั สยามรี สอร์ทแอนด์คนั ทรี คลับ จากัด
บริ ษทั พร้อมทรัพย์ เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั คณาทรัพย์ เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั เดลิเซีย จากัด
บริ ษทั 108 วัสดุ จากัด
รวมลูกหนี้อื่น

รายงานประจาปี 2563

70,059.65
91,589.75
871,779.75
91,939.75
145,000.00
1,270,368.90

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
บาท

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท

-

-
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท
ลูกหนี้จากการโอนสิ ทธิ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เดอะมาเจสติค ครี ก
คันทรี คลับ จากัด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
เงินทดรองจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เดอะ มาสเตอร์ เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั เอชเอ็นซี กรี น เอ็นเนอร์จี จากัด
บริ ษทั ริ ชฟิ ลด์ ออยด์ จากัด
รวม
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เดอะมาเจสติค ครี ก
คันทรี คลับ จากัด
ยอดยกมาต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
บริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด
ยอดยกมาต้นปี
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
รวมเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น

รายงานประจาปี 2563

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท

-

-

36,051,801.55
(36,051,801.55)
-

-

-

140,200.00
140,200.00

186,335.20
8,730.00
30,361.20
225,426.40

-

29,462,000.00
27,850,000.00
57,312,000.00
(51,312,000.00)

24,462,000.00
5,000,000.00
29,462,000.00
(29,462,000.00)

-

6,000,000.00

-

52,097,897.04
25,100,000.00
77,197,897.04
83,197,897.04

-

-

-

52,097,897.04
52,097,897.04
52,097,897.04
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท

ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เดอะมาเจสติค ครี ก คันทรี คลับ จากัด
บริ ษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั หัวหินพัฒนา จากัด
รวมดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั พร้อมทรัพย์ เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั คณาทรัพย์ เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั เดลิเซีย จากัด
บริ ษทั เค.พี.พัฒนาที่ดิน จากัด
เจ้าหนี้ - ระบบแลกเปลี่ยน (Barter)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) จากัด
เจ้าหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) จากัด
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) จากัด

รายงานประจาปี 2563

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท

-

-

2,702,000.07
9,125,816.78

167,578.35
5,159,958.96

-

10,460,287.61
10,460,287.61
(2,379,479.53)

11,827,816.85
(2,702,000.07)

5,327,537.31

-

8,080,808.08

9,125,816.78

5,327,537.31

-

1,328,313.40
2,283,995.22
2,301,143.10
180,000.00

886,763.49
-

-

-

1,479,492.00

1,479,492.00

-

-

-

19,684,700.93

-

-

-

1,533,481.43

-

-
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั หัวหินพัฒนา จากัด
บริ ษทั เค.พี.พัฒนาที่ดิน จากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
คุณศิริพร สุขสุวรรณ
นายสิ รภพ ปานเพ็ชร
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินทดรองรับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
คุณธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์
คุณมนู ธารพิพิธชัย
คุณนุสรา บุญวัฒน์
คุณศุภพิสุทธิ์ พิสุทธิ์ธนนันท์
รวม
เงินเดือนค้างจ่าย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
คุณนุสรา บุญวัฒน์
คุณศุภพิสุทธิ์ พิสุทธิ์ธนนันท์
คุณธงชัย สุวรรณวิหค
คุณฉัตรชัย ภู่โคกหวาย
รวมเงินเดือนค้างจ่าย
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) จากัด
ยอดยกมาต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

รายงานประจาปี 2563

321,000.00
361,109.66

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
บาท

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท

-

-

40,000.00
40,000.00
8,335,053.38

23,584,437.85

-

-

640,595.15
2,257,938.90
2,898,534.05

28,051,801.55
696,418.19
656,802.29
1,483,001.00
30,888,023.03

-

-

4,930,000.00
8,330,000.00
805,000.00
770,000.00
14,835,000.00

4,580,000.00
7,860,000.00
700,000.00
700,000.00
13,840,000.00

-

-

1,000,000.00
(1,000,000.00)
-

-

-

-
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งบการเงินรวม

เงินกูย้ ืมระยะสั้น(ต่อ)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
คุณนุสรา บุญวัฒน์
ยอดยกมาต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
คุณศุภพิสุทธิ์ พิสุทธิ์ธนนันท์
ยอดยกมาต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
รวมเงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินกูย้ ืมระยะยาว
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั หัวหินพัฒนา จากัด
ยอดยกมาต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
คุณนุสรา บุญวัฒน์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
บาท

2,390,102.96
2,390,102.96

2,390,102.96
2,390,102.96

-

-

14,000,000.00
600,000.00
(14,600,000.00)

-

-

-

-

-

2,390,102.96

2,390,102.96

-

8,000,000.00
(8,000,000.00)
-

10,000,000.00
(2,000,000.00)
8,000,000.00

-

53,679.34

255,375.31

-

-

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั
ย่อยจานวน 134.51 ล้านบาท และจานวน 81.56 ล้านบาท ตามลาดับ เป็ นการให้กยู้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน
และสัญญากู้ยืมเงิ นชนิ ดจ่ ายคื นเมื่ อทวงถาม คิดดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 6.00 - 7.50 ต่อปี และร้อยละ
5.00 - 6.50 ต่อปี ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นอัตราเทียบเคียงจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้
เงิ นให้กู้ยืม ส่ วนหนึ่ ง จานวน 6.00 ล้านบาท บริ ษ ทั ย่อยได้นาที่ ดินจานวน 9 แปลง ซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งมาเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกัน

รายงานประจาปี 2563
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ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
จ านวน 2.39 ล้า นบาท เท่ า กันทั้ง สองปี เป็ นการกู้ยื ม ในรู ป ตั๋วสั ญญาใช้ เงิ นชนิ ด จ่ า ยคื น เมื่ อ ทวงถาม
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี เท่ากันทั้งสองปี
ตามงบการเงิ น รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 เงิ น กู้ยืม ระยะยาวจากกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน
จานวนเงิน 8.00 ล้านบาท เป็ นการกู้ยืมในรู ปสัญญากู้ยืมเงิ นและไม่มีการคิดดอกเบี้ ยระหว่างกัน ทั้งนี้
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้รับการปลดหนี้จากเจ้าหนี้ท้ งั จานวน
36.4 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
- โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
10,874,200.00 13,586,934.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
5,764,200.00
8,136,934.00

153,600.00
98,006.88
11,125,806.88

153,600.00
5,917,800.00

151,900.00
249,523.95
13,988,357.95

151,900.00
128,311.57
8,417,145.57

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ
ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และค่าตอบแทน
กรรมการ รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ หมายถึงบุคคลที่
กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
36.5 การค้ าประกันระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษ ทั คณาทรั พย์ เรี ยลเอสเตท จากัด บริ ษ ทั เดลิ เซี ย จากัด
บริ ษทั พร้อมทรัพย์ เรี ยลเอสเตท จากัด บริ ษทั เค.พี.พัฒนาที่ดิน จากัด บริ ษทั น้ าใสทะเลสวย จากัด
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย ได้นาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างเพื่อเป็ นหลักประกัน และเป็ นบุคคล
ค้ าประกัน 2 ราย ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อย ตามหมายเหตุ 25
36.6 ภาระผูกพันระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาจ้างบริ หาร จานวน 2 สัญญา
กับผูบ้ ริ หารสาคัญ 2 ราย ซึ่งสัญญาจะครบกาหนดในวันที่ 31 มกราคม 2564 และวันที่ 31 มีนาคม
2564 ตามลาดับ บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายค่าบริ หารเป็ นจานวน 0.07 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาหนังสื อมอบอานาจ จานวน 3 ฉบับ กับ
ผูบ้ ริ หารสาคัญ 3 ราย เพื่อดาเนิ นการเกี่ยวกับการทาธุ รกรรมการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและ
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ธุ รกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งสัญญาจะครบกาหนดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามลาดับ โดยไม่มีค่าบริ การระหว่างกัน
37. ข้ อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสด
37.1 รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด
ประกอบด้วย

ดอกเบี้ ยค้างรั บจากกิ จการที่ เ กี่ ย วข้องกันลดลงจากการ
โอนไปหักกลบกับ
- เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
- ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากกิจการอื่น

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

บาท

บาท

บาท

บาท

6,020,000.00

-

-

-

1,167,002.24

-

-

-

ซื้ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น เป็ นเงิ น เชื่ อ /เจ้ า หนี้
ค่าหุ้นสามัญ
โอนดอกเบี้ยค้างรับเป็ นเงินลงทุนชัว่ คราว

388,110,000.00
-

3,136,894.97

โอนดอกเบี้ยค้างรับเป็ นเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น

-

2,399,342.47

-

2,399,342.47

388,110,000.00
-

3,043,561.63

ซื้อสินทรัพย์ถาวรเป็ นเงินเชื่อ
มูลค่าสินทรัพย์

-

2,180,633.11

-

-

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

-

152,644.32

-

-

โอนดอกเบี้ยค้างรับไปเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

1,291,101.83

-

1,291,101.83

โอนดอกเบี้ยค้างรับของเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
หักกลบหนี้กบั เงินกูย้ ืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โอนเงินลงทุนชัว่ คราวไปเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

2,000,000.00
312,244,555.70

-

312,244,555.70

-

84,399,342.47

-

84,399,342.47

-

14,600,000.00

-

-

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นไปเป็ น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หักกลบหนี้เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
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37.2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ สินที่เกิดจากกิจกรรม
จัดหาเงินมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
ยอดคงเหลือ
ต้นปี

หนี้สินผิดนัดชาระ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
- หมุนเวียน
- ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
- ไม่หมุนเวียน
รวม
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บาท
61,469,979.62

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
การเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงอื่น
จากกระแสเงินสด
จากการจัดหาเงิน
บาท
บาท
(61,469,979.62)

7,989,175.16
11,917,179.71
2,390,102.96
31,420,000.00
15,194,178.08
8,000,000.00
2,333,277.43

1,098,646.08
(11,063,614.54)
24,151,232.87
(15,000,000.00)
(1,636,773.50)

7,010,184.84
(157,262.86)
(6,020,000.00)
(194,178.08)
(8,000,000.00)
940,269.57

591,079.52
684,224.69

(1,113,934.28)

(591,079.52)
429,709.59

141,989,197.17

(5,453,044.16)
(9,017,487.53)

100,014,857.61
31,962,521.53

ยอดคงเหลือ
ปลายปี
บาท
16,098,006.08
696,302.31
2,390,102.96
49,551,232.87
1,636,773.50
94,561,813.45
164,934,231.17
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ยอดคงเหลือ
ต้นปี

หนี้สินผิดนัดชาระ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
- หมุนเวียน
- ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
- หมุนเวียน
- ไม่หมุนเวียน
รวม

บาท
6,277,234.65

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงอื่น
จากกระแสเงินสด
จากการจัดหาเงิน
บาท
บาท
(4,439,750.51)
59,632,495.48

ยอดคงเหลือ
ปลายปี
บาท
61,469,979.62

10,549,206.88
21,099,598.69
17,390,102.96
1,191,150.65

(2,560,031.72)
(21,109,436.48)
(400,000.00)
10,800,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
-

11,927,017.50
(14,600,000.00)
20,620,000.00
194,178.08
(2,000,000.00)
1,142,126.78

7,989,175.16
11,917,179.71
2,390,102.96
31,420,000.00
15,194,178.08
8,000,000.00
2,333,277.43

2,701,647.43
1,275,304.21

(2,858,904.55)

(2,110,567.91)
2,267,825.03

591,079.52
684,224.69

33,763,102.82
51,958,331.91
146,205,680.20

(33,291,716.83)
(28,859,840.09)

(33,763,102.82)
(18,666,615.08)
24,643,357.06

141,989,197.17

38. ภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 นอกจากหนี้ สินที่ปรากฏในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการ กลุ่มบริ ษทั ฯยังมีภาระผูกพันดังนี้
38.1 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการทาสัญญาเช่าและบริ การต่าง ๆ กับกิจการอื่น โดยจาแนกการจ่าย
ชาระค่าเช่าตามสัญญาได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ภายใน 1 ปี
7.57
2.45
7.05
1.99
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
0.22
0.22
0.04
0.22
รวม
7.79
2.67
7.09
2.21
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38.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการทาสัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินที่
จะต้องจ่ายชาระเป็ นจานวนเงิน 3.40 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองงวด
38.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากตัว๋ เงินจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า จานวน 2 ฉบับ
รวมจานวนเงิน 51.05 ล้านบาท เพื่อนาไปเป็ นหลักประกันในการจ่ ายชาระคืนเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น
จากบุคคลอื่นพร้อมดอกเบี้ย ตามหมายเหตุ 24
39. คดีควำมฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีคดีความถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหายฐานผิ ดสั ญญาซื้ อขาย
สิ นค้า เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เป็ นจานวนเงิน 8.88 ล้านบาท สื บเนื่ องจากบริ ษทั ย่อยทาสัญญาซื้ อขาย
น้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มกับบริ ษทั แห่งหนึ่ ง และค้างชาระค่าสิ นค้าดังกล่าว
40. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการเข้าทาสัญญาที่สาคัญ ดังนี้
ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ย่อยได้มีการเข้าทาสั ญญาเช่าระยะยาว 3 ฉบับ เพื่อดาเนิ นธุ รกิจ
โรงแรมภายใต้โครงการ Wisdom Hotel ดังนี้
- สัญญาเช่าระยะยาว ฉบับที่ 1 เป็ นสัญญาเช่ าที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ างระยะยาว ซึ่ งเป็ นอาคารจานวน
67 ห้อง อายุสัญญาเช่า 25 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564 และเมื่อครบกาหนดสัญญาเช่าจะสามารถ
ต่อสัญญาเช่าได้อีก 25 ปี รวมอายุสัญญาเช่า 50 ปี มีมูลค่าค่าเช่าตามสัญญา เป็ นจานวนเงิน 119.56
ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ย่อยจะต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าสาหรับระยะเวลาการเช่า 10 ปี แรก เป็ นจานวนเงิน
17.64 ล้านบาท ปั จจุบนั ได้มีการจ่ ายชาระแล้วทั้งจานวน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ อาคารเช่ า
ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
- สัญญาเช่าระยะยาว ฉบับที่ 2 เป็ นสัญญาเช่ าที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ างระยะยาว ซึ่ งเป็ นอาคารจานวน
66 ห้อง อายุสัญญาเช่า 25 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564 และเมื่อครบกาหนดสัญญาเช่า จะสามารถต่อ
สั ญ ญาเช่ า ได้อี ก 25 ปี รวมอายุสั ญ ญาเช่ า 50 ปี มี มู ล ค่ า ค่ า เช่ า ตามสั ญ ญา เป็ นจ านวนเงิ น 104.10
ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ย่อยจะต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าสาหรับระยะเวลาการเช่า 10 ปี แรก เป็ นจานวนเงิน
15.36 ล้านบาท ปัจจุบนั ได้มีการจ่ายชาระแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 จานวนเงิน 11.31 ล้านบาท
และวัน ที่ 5 สิ ง หาคม 2564 จ านวนเงิ น 4.05 ล้า นบาท ทั้ง นี้ อาคารเช่ า ดัง กล่ า วอยู่ ร ะหว่ า งการขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
- สัญญาเช่ า ระยะยาว ฉบับ ที่ 3 เป็ นสั ญญาเช่ า ที่ ดินและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งระยะยาว ส าหรั บ อาคารพื้ น ที่
ส่ วนกลาง อายุสัญญา 25 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564 และเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่า จะ
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ทาการเช่าใหม่เป็ นระยะเวลา 25 ปี รวมระยะเวลาการเช่าทั้งหมด 50 ปี มีมูลค่าค่าเช่าตามสัญญา เป็ น
จานวนเงิน 27.12 ล้านบาท
ทั้ง นี้ ตามสั ญญาเช่ า ระยะยาว ฉบับ ที่ 1 และ 2 ได้ก าหนดให้ผูใ้ ห้เช่ าวางหลัก ประกันสาหรับ
การจ่ า ยช าระค่ า เช่ า งวดแรกจ านวนเงิ น รวม 33.00 ล้า นบาท ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ย่ อ ย โดยหลัก ประกัน เป็ น
หุ้นสามัญของบริ ษ ทั ผูใ้ ห้เช่ าฉบับที่ 2 ในสัดส่ วนร้อยละ 100 โดยได้มีการประเมิ นมูล ค่ายุติธ รรมหุ้น
ได้จานวน 162.78 ล้านบาท ปัจจุบนั บริ ษทั ย่อยยังไม่ได้รับหลักประกัน
41. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
_____________________________________
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เลขที่ 90 อำคำรซีดบั เบิล้ ยู ทำวเวอร์ ห้ องบี 2202 ชั้น 22
ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310

