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สารจากคณะกรรมการบรษิัท 

เรยีน ผูถ้อืหุน้ทกุทา่น 

ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยและประเทศอื่นๆต่างต้องเผชิญกับสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 อย่างหนัก ซ่ึงได้สร้างปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขอนามัย 

พร้อมทั้งยังได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ การค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อัตราการว่างงาน 

ที่ เพิ่มขึ้นซ่ึงส่งผลต่อก าลังซ้ือที่อ่อนตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ อสังหาริมทรัพย์นับว่าเป็นหนึ่งใน

อุตสาหกรรมที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวท่ีมีต่อความมั่นใจในการตัดสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศัย 

จากปัญหาวิกฤติดังกล่าว ทางบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

ได้ทบทวนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสามารถที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการก าหนด

มาตรการที่มีความหลากหลาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ท้ังธุรกิจพัฒนา

โครงการที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร ที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการพัฒนา นอกจากนี้ ยังได้ทบทวนแผนการจัดอัตราก าลังคน พร้อมกับปรับปรุงการพัฒนา

ระบบงาน พัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคคลในองค์กร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและลดผลกระทบ

จากปัญหาวิกฤติ เพื่อที่จะส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าด้วยความภูมิใจและบริษัทสามารถที่จะ  

ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) ขอถือโอกาสขอบคุณ 

ผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทและบริษัทย่อย

เป็นอย่างดีตลอดมา จนท าให้เราเริ่มก้าวสู่ความส าเร็จ คณะกรรมการบริษัทตลอดจนพนักงานทุกท่าน 

มีความมุ่งมั่นที่จะน าพากิจการเติบโตไปอย่างมั่นคงและสร้างความส าเร็จอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของ

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและมีผู้มีส่วนได้เสียเป็นส าคัญ 

 

                  คณะกรรมการบริษัท 

          บริษัท โอเชี่ยน คอมเมริช จ ากดั (มหาชน) 

 



 

 

 

2 | P a g e  

 

คณะกรรมการบรษิัท 

1. นายกศุล สงัขนนัท ์
1/ 

 
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายยศทศัน ์ นธิศิรณัย ์
1/ 

 
ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการผู้จดัการ (รักษาการ) / กรรมการบริษัท 

3. นายประเสรฐิศกัดิ ์ อมาตยกลุ 
2/ 

 
กรรมการบริษัท 

4. นายพชิญา ซุน่ทรพัย์
 

 
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

5. นายบญุเลศิ เอีย้วพรชยั
 

 
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

6. นายธรชั วรวงศร์ตันา 

 
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

7. นายกติตศิกัดิ ์ ชนกมาต ุ
3/ 

 
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

หมายเหตุ : 

1/ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก ดังน้ี 

1) นายกุศล สังขนันท์ ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ แทน พลอากาศเอกพิธพร กล่ินเฟื่อง  

ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2563 

2) นายยศทัศน์ นิธิศรัณย์ ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) / กรรมการบริษัท แทน นายจิรัฎฐ์  

ไตรตระกูลชัย ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการสายงา นสนับสนุน 

(รักษาการ) เม่ือวันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

2/ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก ดังน้ี 

1) นายประเสริฐศักดิ ์อมาตยกุล ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม แทน นายอุชัย วิไลเลิศโภคา ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่งประธาน

บริหาร / กรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

3/ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก ดังน้ี 

1) นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ แทน นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่ง กรรมการบริษัท  

เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

2) นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ แทน นายธรัช วรวงศ์รัตนา ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ  

เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
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วสิยัทศันแ์ละพนัธกจิ 

วิสยัทศัน ์

บริษัทฯ ยึดหลักการท างานที่มุ่งมั่นจะพัฒนา และรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนการประกอบธุรกิจเคียงคู่กับการพัฒนาของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  

ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเคารพในสิทธิการด าเนินชีวิตขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชน  

 

พนัธกจิ 

Continuous Improvement : ปรับปรุง และพัฒนางานในทุกๆ ด้านของบริษัท ตามกลยุทธ์และ

แผนการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

Customer Satisfaction : ตอบสนองคุณค่าที่ลูกค้าต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ให้กับลูกค้า 

Quality Product & Services : สินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ประทับใจ 

Sustainable Growth : สร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบจริยธรรม 

ทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

 หน่วย: ล้านบาท 

 
2561 2562 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

2563 

รายได้จากการขายและบริการ 611.42 2,190.94 613.29 

รายได้รวม 613.67 2,196.72 627.67 

ก าไรขั้นตน้ 20.67 173.80 177.86 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ (146.28) (5.32) 89.37 

สินทรัพย์รวม 601.42 968.24 1,010.83 

หนี้สนิรวม 130.41 391.21 344.44 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 471.01 577.03 666.39 
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6 | P a g e  

 

โครงสรา้งองคก์ร 

 

 

กลุ่มบริษัท โอเชี่ยน คอมเมริช จ ากดั (มหาชน) (“OCEAN” หรือ “บริษัทฯ”) ประกอบด้วยบริษัท 

ดังต่อไปนี ้

บริษัทย่อยทางตรง 

1) บริษัท โอเชี่ยน วิคเตอร์ จ ากัด ด าเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding) 

บริษัทย่อยทางอ้อม 

2) บริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด ด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

3) บริษัท วี วิลล่า 62 จ ากัด ด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 

บรษิทั โอเชีย่น คอมเมริช จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั โอเชีย่น วคิเตอร ์จ ากดั 

บรษิทั วี สขุมุวทิ 81 จ ากดั 

99.97% 

55.00% 

บรษิทั วี วลิลา่ 62 จ ากดั 

99.97% 
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ลักษณะการประกอบธรุกจิและผลิตภัณฑ์ 

ในปี 2563 การประกอบธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 

ธุรกิจซื้อขายน้้ามันปาล์มดิบ ประเภท A (CPOA) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

 น้้ามันปาล์มดิบ ประเภท A (CPOA) เป็นผลิตภัณฑท์ี่ได้จากการสกัดผลปาล์มสด (FFB_Fresh 

Fruit Bunch) โดยเฉลี่ยผลปาล์มสดสมบูรณ์ 100 กิโลกรัม จะให้น้้ามันปาล์มดิบประมาณ 17 - 19 

กิโลกรัม และเมล็ดในปาล์มประมาณ 4 - 6 กิโลกรัม ซ่ึงเป็นวัตถุดิบที่ส่งต่อไปยังโรงกลั่นน้้ามันปาล์ม 

เพื่อผ่านกรรมวิธีบริสุทธ์ิ ซ่ึงน้้ามันปาล์มดิบจะน้าไปใช้ส้าหรับเป็นส่วนประกอบส้าคัญในอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องต่างๆ หลายประเภท โดยทั่วไปการใช้ประโยชน์ของน้้ามันปาล์มดิบแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

หลักๆ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การผลิตน้้ามันพืชเพื่อการบริโภค และใช้เป็น

วัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิตน้้ามันไบโอดีเซล 
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ธุรกิจให้ค้าปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

 บริษัทฯ ได้ เล็ง เห็นโอกาสทางธุรกิจจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงจะน้าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และช่วยกระจายความเสี่ยง

ในการด้าเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม 

 โดยบริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจให้ค้าปรึกษาการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้บริการ  

(1) ด้านการตลาด เกี่ยวกับที่ปรึกษาและให้ค้าแนะน้าด้านวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ และวางแผน 

กลยุทธ์แผนการตลาด และ (2) ด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับการบริหารจัดการควบคุมงานและ 

ให้ค้าแนะน้าทางวิศวกรรม และ/หรือทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้เริ่มสรรหาบุคลากร

และทีมงานเพิ่มเติมส้าหรับการเรียนรู้ และเริ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยในปัจจุบัน  

บริษัทฯ มีทีมงานภายในและทีมงานภายนอกที่ผ่านการว่าจ้าง (Outsource) เพื่อด้าเนินธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ในอนาคต 

 ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าศึกษาโครงการเข้าลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยบริษัท โอเชี่ยน  

วิคเตอร์ จ้ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบรษัิทฯ ได้เข้าท้ารายการการได้มาซ่ึงทรพัย์สินโดยการเข้าซ้ือหุน้

สามัญจ้านวนทั้งสิ้น 132,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 55 ในบริษัท วี สุขุมวิท 81 จ้ากัด (“วี 81”) 

เดือนสิงหาคม 2562 

 โดยวี 81 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อขาย 

ปัจจุบันโครงการ IKON77 ได้ด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มด้าเนินการ

โอนกรรมสิทธิ์ ให้แก่ลูกค้าตั้ งแต่ช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 เป็นต้นมา โดยโครงการ IKON77  

เป็นคอนโดมิเนียมประเภทไม่เกิน 8 ชั้น (Low rise) จ้านวน 3 อาคารซ่ึงตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 77  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุง เทพฯ มี เนื้อที่รวมประมาณ 3 ไร่  3 งาน 55 ตารางวา  

(3-3-55 ไร่) โดยโครงการ IKON77 ตั้งอยู่ในท้าเลที่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ เช่น  

BTS สถานีอ่อนนุช (1.0 กิโลเมตร) Tesco Lotus อ่อนนุช (2.2 กิโลเมตร) และโครงการคอมมูนิตี้

มอลล์ (20 เมตร) เป็นต้น 
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 โครงการ IKON77 มีจ้านวนห้องรวมทั้งหมด 442 ห้อง และ 1 ร้านค้า ซ่ึงประกอบด้วยห้องดังนี้ 

ลา้ดบั ประเภทหอ้ง ขนาดพืน้ที่ (ตารางเมตร) จา้นวนหอ้ง 

1 Studio 23.23 - 26.01 35 

2 1 Bedroom 27.45 - 31.56 373 

3 1 Bedroom Plus 34.15 - 34.85 17 

4 2 Bedrooms 43.27 - 47.05 17 

5 ร้านค้า 41.79 1 

รวม 443 

 โดยราคาขายเฉลี่ยประมาณ 90,000 - 120,000 บาทต่อตารางเมตร นอกจากนี้โครงการ 

IKON77 ยังมีสิ่งอ้านวยความสะดวกส่วนกลางมากมาย เช่น คลับเฮ้าส์ (Clubhouse) สระว่ายน้้า 

หินอ่อน (White marble pool) พื้นที่ส่วนกลางส้าหรับนั่ งท้างานหรือประชุมงานเปิดตลอด  

24 ชั่วโมง (24hr Co-thinking space) บริการเรียกรถรับ-ส่ง (On-call shuttle van service) 

และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง (24/7 Security) เป็นต้น 
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 บริษัทฯ ได้วางแผนว่า IKON77 จะเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแรกของ 

กลุ่มบริษัท โดยจะเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน ตลอดจนแสวงหาโอกาสในการด้าเนินธุรกิจดังกล่าวต่อไป 

เพื่อให้มั่นใจว่าการด้าเนินการเป็นไปตามแผนงานและรูปแบบที่ก้าหนด ตลอดจนการเข้าบริหารจัดการ

ด้านบัญชีและการเงินของ วี 81 ให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานของบริษัทฯ ส่วนกระบวนการในการ

ท้างานในด้านอื่นๆ บริษัทจะให้นโยบายและแนวทาง ตลอดจนการก้ากับและประเมินผลการด้าเนินงาน

ด้วย เช่น ทีมงานด้านการตลาด และทีมงานฝ่ายบุคคล เป็นต้น 

 โครงการ IKON77 ได้เริ่มด้าเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 โดยมีความคืบหน้า

เป็นไปตามแผนงานการก่อสร้างที่ก้าหนดไว้ และได้ด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ

เดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา และได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าแล้วประมาณร้อยละ 45  

ของจ้านวนห้องทั้งหมด 
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โครงการใหม่ 

 กลุ่มบริษัทได้ด้าเนินการในโครงการแห่งใหม่ คือ IKON UDOMSUK ซ่ึงได้ท้าการเปิดตัวโครงการ

เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ท้าให้ ณ สิ้นปี 2563 มียอดจอง

ห้องชุดของโครงการ IKON UDOMSUK แล้วเป็นจ้านวนร้อยละ 72 ของจ้านวนห้องทั้งหมด  

 
 

โครงการ IKON UDOMSUK มีจ้านวนห้องรวมทั้งหมด 334 ห้อง ซ่ึงประกอบด้วยห้อง 4 แบบ ดังนี้ 

ลา้ดบั ประเภทหอ้ง ขนาดพืน้ที่ (ตารางเมตร) จา้นวนหอ้ง 

1 1 Bedroom 22.11 105 

2 1 Bedroom + Walk-in Closet 26.94 – 28.19 150 

3 1 Bedroom Plus 33.53 32 

4 Loft (Lower 22.11 / Upper 10.62) -  

(Lower 33.53 / Upper 18.26) 

47 

รวม 334 

 

 โดยราคาขายเฉลี่ยทั้งโครงการประมาณ 65,000 บาทต่อตารางเมตร นอกจากนี้โครงการ IKON 

UDOMSUK ยังมีสิ่งอ้านวยความสะดวกส่วนกลางมากมาย เช่น Co-Living Space, Swimming 

Pool, Fitness, Meeting Room, และพื้นท่ีแปลกใหม่อย่าง Live & Studio ให้ลูกบ้านมาใช้งาน Live 

ขายของได้ นอกจากนี้จะมีบริการเพิ่มเติม คือ Laundry Room, Office Supply, ฟรีอินเตอร์เน็ต 

และน้้าดื่ม เป็นต้น 
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 โครงการ IKON UDOMSUK เป็นคอนโดมิเนียมประเภทไม่เกิน 8 ชั้น (Low rise) จ้านวน  

2 อาคารซ่ึงตั้งอยู่ที่ซอยอุดมสุข 29 เป็นซอยที่เชื่อมระหว่างถนนอุดมสุขและถนนสุขุมวิท 101/1  

(วชิรธรรมสาธิต) โดยโครงการ IKON UDOMSUK ตั้งอยู่ในท้าเลที่มีความอุดมสมบูรณ์หลากหลาย 

สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ง่าย ทั้งห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านอาหาร และ BTS สถานีอุดม

สุข เป็นต้น 

 โครงการ IKON UDOMSUK จะเริ่มด้าเนินการก่อสร้างในไตรมาส 2 ปี 2564 และคาดว่าจะ

ด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธ์ิได้ในไตรมาส 4 ปี 2565 
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ำคัญ 

การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่ำคญัในชว่ง 3 ปทีีผ่า่นมา 

ปี 2561 

• วันที่  27 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)  

ได้มีมติ 

ก) ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 36,184,761.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 217,155,228 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 180,970,466.50 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ยังมิได้

ออกจำหน่ายจำนวน 144,739,046 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

ข) เพ ิ ่มท ุนจดทะเบ ียนจำนวน 120,641,793.25 บาท จากท ุนจดทะเบ ียนเด ิมจำนวน 

180,970,466.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 301,612,259.75 บาท โดยการออกหุ้น

สามัญเพ่ิมทุนจำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

ค) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด 

(Private Placement) ซึ ่งเข ้าข ่ายเป็นรายการที ่ เก ี ่ยวโยงกันของบร ิษัทจดทะเบ ียน  

โดยนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ได้ชำระเง ินเพิ ่มทุนเมื ่อวันที ่ 27 กันยายน 2561 และ 

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 จำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.80 บาท  

ปี 2562 

• วันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช 

จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้บริษัทฯ 

ก) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 150,806,129.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 

301,612,259.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 452,418,389.50 บาท โดยการออกหุ้น

สามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 603,224,519 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งออกและจัดสรร

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
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ข) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (OCEAN-

W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่

เกิน 603,224,519 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยมีกำหนดอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออก

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญเพ่ิมทุน 1 หุ้น และมีราคาการ

ใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่

เกิน 603,224,519 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ

แสดงสิทธิฯ 

ค) แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจำนวน 29 ข้อ เป็น 

30 ข้อ ดังนี้ 

  ข้อ 30 ประกอบกิจการซื้อ จัดหา ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขนถ่าย ค้า และ

จำหน่ายปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม

ทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเคมีทุกชนิด พลังงานทุกประเภททุกรูปแบบ และน้ำมัน

เชื้อเพลิงทุกประเภท 

ง) แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติม

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

• วันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช 

จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้บริษัทฯ 

การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ   

ซึ่งที ่ประชุมมีมติให้หยุดประกอบธุรกิจผลิตให้แก่บุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทฯ และ อนุมัติการ

จำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด ได้แก่ 

ลำดบั สถานที ่ เนือ้ที ่

1 ที ่ดิน (จำนวน 5 แปลง โฉนดเลขที ่ 5560, 5566, 7701, 12700, และ13486) รวมถึง

ใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้อง 

51 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา 

2 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 16 หลัง ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 12700 และ 13486 

รวมถึงใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้อง 

6,336 ตารางเมตร 

3 เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจผลิต จำนวน 63 รายการ รวมถึงใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้อง - 
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เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยขายให้กับ บริษัท โอเชี่ยน 

ฟิตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดย บริษัท โอเชี่ยน ฟิตติ้ง จำกัด ได้ชนะ

ประกวดราคาในราคา 78,000,000 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 

และสูงกว่าราคาประเมิน 

• เดือนมิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดสรรทีมงานคุณภาพ เพื ่อเริ ่มดำเนินธุรกิจ  

การให้คำปรึกษาการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทได้เริ่มให้คำปรึกษาดังกล่าวแก่

บริษัท ว ี ส ุข ุมว ิท 81 จำกัด ซึ ่งเป็นเจ ้าของโครงการ ไอคอน (IKON) เป็นโครงการแรก  

โดยโครงการ IKON ตั้งอยู่ที ่ซอยสุขุมวิท 77 (สุขุมวิท 81 แยกอ่อนนุช 10) แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมประเภทไม่เกิน 8 ชั้น (Low rise) จำนวน 

3 อาคาร ตั้งอยู่บนเนื้อที่รวมประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา (3-3-55 ไร่) ซึ่งคาดว่าจะ

ก ่อสร ้างแล ้ว เสร ็จประมาณไตรมาสท ี ่  4 ปี 2563 โดยโครงการ IKON ตั ้ งอย ู ่ ในทำ เล 

ที่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ เช่น สถานี BTS อ่อนนุช (1.0 กิโลเมตร) ห้างเทสโก้ โลตัส  

(2.2 กิโลเมตร) โรงเรียนนานาชาติ (1.5 กิโลเมตร) โรงพยาบาล (3.0 กิโลเมตร) และโครงการ

คอมมูนิตี้มอลล์ (20 เมตร) เป็นต้น 

• วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562  มีมติดังนี้ 

ก) จัดตั ้งบริษัท โอเชี ่ยน วิคเตอร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน 1 ล้านบาท โดยเป็น 

หุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 100 บาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 100  

เพ่ือลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ข) บริษัท หรือบริษัทย่อยเข้าทำรายการซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วี สุขุมวิท  81 

จำกัด มูลค่าซื้อขายเป็นจำนวนเงิน 240 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ โดยการซื้อหุ้นสามัญ 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 1,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 
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• วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โอเชี่ยน วิคเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)  

มีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทพินวีล 1 จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถ ือหุ้นสามัญของ  

บริษัท วี สุขุมวิท 81 จำกัด มูลค่าซื้อขายจำนวนเงิน 240 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นสามัญจำนวน 

132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียน 

ที่ชำระแล้ว และอนุมัติลงนามในสัญญาโอนกิจการในฐานะผู้รับโอน 

• วันที่ 30 สิงหาคม 2562 บริษัทโอเชี่ยน วิคเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับโอนหุ้นสามัญของ

บริษัท วี สุขุมวิท 81 จำกัด และดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญกับกระทรวง

พาณิชย์แล้ว 

• วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 9/2562 หยุดประกอบธุรกิจ

ซ้ือขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

ปี 2563 

• วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช 

จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้บริษัทฯ 

ก) แก้ไขเพิ ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 31 ถึงข้อ 40 โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

  ข้อ 31 ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และ/หรือ ไอน้ำ และ/หรือ น้ำ 

รวมถึง การซ้ือ ขาย สำรวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ 

วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมา

ก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และ/หรือ 

ไอน้ำ และ/หรือ น้ำ แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม ความร้อน

ธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิง เป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน วัตถุเคมีจากถ่านหิน 

ไอน้ำ หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณูเพื่อการผลิตไฟฟ้า และงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการ

เช่นว่านั้น 
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  ข้อ 32 ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เช่า ให้เช่า หรือให้เช่าช่วง และ

รับโอนสิทธิการเช่า การเช่าซ้ือ ทรัพย์สิทธิต่างๆ การได้สิทธิครอบครองการได้สิทธิเหนือ

พ้ืนดิน หรือสิทธิเก็บกิน การให้สิทธิในภาระจำยอมทรัพย์สิทธิต่างๆ หรือภาระติดพันใดๆ 

อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 

  ข้อ 33 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก

อาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื ่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด 

รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท 

  ข้อ 34 ประกอบกิจการจัดสรรบ้าน ที่ดิน หรือแบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงๆ ให้

เช่า หรือขาย หรือสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด หรือ

พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน หรือตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อ 35 ประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียม ห้องชุด 

  ข้อ 36 ลงทุนในหุ้น ตราสารทุน และตราสารหนี้ ซ่ึงออกโดยบริษัท ห้างหุ้นส่วน

จำกัด หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย หรือต่างประเทศ 

  ข ้อ 37 ประกอบก ิจการร ้านอาหาร บาร ์ ไนต์คล ับ ตลาด ศ ูนย ์การค้า  

สถานออกกำลังกาย สถานบริหารร่างกาย สปา ฟิตเนส สถานที่ดูแลรูปร่างและผิวพรรณ

ครบวงจรร้านนวดแผนต่างๆ เช่น นวดแผนไทย 

  ข้อ 38 ประกอบกิจการค้าส่ง และค้าปลีกสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าเกษตร 

สินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด สินค้าหัตถกรรมทุกชนิด และดำเนินกิจการการค้าแบบ

ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านจำหน่ายและให้เช่าเทปบันทึก

ภาพยนตร์และเสียง ร้านจำหน่าย หนังสือพิมพ์ และวารสาร และธุรกิจบริการทุกชนิด ทุก

ประเภท 

  ข้อ 39 ประกอบกิจการ รับพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ติดตั้ง

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

  ข้อ 40 ประกอบกิจการค้าเครื ่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาร โทรคมนาคม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องรับ-ส่ง สัญญาณ 

ดาวเทียม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท 
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ข) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

ค) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับบริษัท เพ่ือรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะเป็นการอำนวย

ความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในหมวดที่ 6 การประชุม

ผู้ถือหุ้น ข้อ 41 ดังนี้ 

การจดัประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์

 ข้อ 41 บริษัทอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ 

ชุดย่อยของบริษัท หรือการประชุมผู ้ถือหุ ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการ

ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 

• วันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2563 ของบริษัท โอเชี่ยน 

คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดตั้ง บริษัท วี วิลล่า 62 จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 

จำนวนเงิน 1 ล้านบาท เป็นหุ ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ ้น มูลค่าที ่ตราไว้หุ ้นละ 100 บาท  

เพ่ือลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเม่ือวันที่ 24 กันยายน 2563 บริษัทได้ดำเนินการ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว 
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โครงสรา้งรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบรษัิท ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 3 ปี แสดงไว้ในตาราง ดงันี้ 

 2561 2562 2563 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิหลัก 

ธุรกิจก๊อกน้้า* 308.09 50.20 384.50 17.50 0.20 0.03 

ธุรกิจน้้ามันปาล์ม 303.33 49.43 1,804.34 82.14 73.57 11.72 

ธุรกิจให้ค้าปรึกษาและ 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

- - 2.10 0.10 539.52 85.96 

รวมรายไดจ้ากธรุกจิหลกั 611.42 99.63 2,190.94 99.74 613.29 97.71 

รายได้อื่น 2.25 0.37 5.78 0.26 14.38 2.29 

รวมรายได ้ 613.67 100.00 2,196.72 100.00 627.67 100.0 

*โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้หยุดประกอบธุรกิจก๊อกน้้า เน่ืองจากรายได้ธุรกิจมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง และไม่คุ้มค่าหากด้าเนินธุรกิจต่อไป 
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ภาวะตลาดและการแขง่ขนั 

ธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ ประเภท A (CPOA) 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

1) นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทฯ มีนโยบายด้านคุณภาพและการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าใน

ด้านต่างๆ เพื่อให้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และ  

เป็นความจริงแก่ลูกค้า โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า รวมถึงมีการ

ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการที่ได้รับจากบริษัทฯ อีกด้วย  

นโยบายราคา 

ระดับราคาของน้ำมันปาล์มดิบ จะถูกกำหนดจากปัจจัยต่างๆ เช่น 

- นโยบายของรัฐในการกำหนดราคา 

- ระดับราคาในตลาดโลก 

- การนำเข้าจากต่างประเทศ 

- ปริมาณการผลิต ปริมาณการใช้ และสต็อกน้ำมันคงเหลือในตลาด 

จากปัจจัยต่างๆ จะเห็นได้ว่า ราคาของน้ำมันปาล์มดิบจะถูกกำหนดจากหลายปัจจัย โดยใน

ภาวะปกติจะถูกกำหนดจากอุปสงค์และอุปทานในตลาด อย่างไรก็ตามในกรณีที่อุปสงค์และอุปทาน

ในตลาดมีมากเกินความต้องการ ราคาน้ำมันปาล์มจะถูกควบคุมโดยรัฐบาลจากการแทรกแซงราคา

ด้วยการประกาศราคาขั้นต่ำ  เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ราคาตกต่ำเกินไป รวมถึงมีการกำหนดราคา

ปลีกของสินค้าน้ำมันปาล์มไม่ให้เกินราคาที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้ราคาสูงเกินไปเช่นกัน 

จากข้อจำกัดดังกล่าว ทำให้นโยบายราคาสินค้าของบริษัทฯ เป็นไปตามภาวะและกลไกของ

ตลาด ซึ ่งบริษัทฯ มีการปรับนโยบายการขายในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความไม่แน่นอนของผลกระทบจากกลไกของ

ราคาในตลาด 
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การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย 

การจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในกลุ่ม

โรงงานที่ผลิตน้ำมันปาล์มเป็นหลัก โดยจะมีการตกลงซ้ือขายล่วงหน้าหรือส่งมอบทันทีแล้วแต่กรณี 

ซึ่งจะมีการตกลงราคาซื้อขาย จุดหมายปลายทางที่ดำเนินการส่งมอบ รวมถึงคุณภาพของน้ำมัน

ปาล์มดิบให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการตกลงทำสัญญาซ้ือขาย 

2) ภาวะการแข่งขัน 

แนวโน้มทางอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มโดยรวมยังซบเซา โดยความต้องการใช้มีแนวโน้มเติบโตค่อนข้างต่ำ 

ขณะที่ราคายังถูกกดดันจากภาวะอุปทานส่วนเกิน ซ่ึงเป็นผลจากการขยายพ้ืนที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง

มาตั้งแต่ปี 2552 และสต็อกน้ำมันปาล์มอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายทั้ง

ด้านต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการให้ความสำคัญ

กับสุขภาพ ตลอดจนแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้า อย่างไรก็ตามมาตรการดูแลจากภาครัฐ

โดยเฉพาะนโยบายการใช้พลังงานทดแทนที่มุ่งส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็น

น้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานและการออกพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันจะมีส่วนช่วยบรรเทา

ผลกระทบได้บ้าง 

แม้ว่าประเทศไทยมีผลผลิตน้ำมันปาล์มสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก แต่มีสัดส่วนน้อยเพียง 

3.9% ของผลผลิตน้ำมันปาล์มโลก จึงไม่มีอำนาจหรือบทบาทที่จะกำหนดทิศทางราคาเหมือน

อินโดนีเซียและมาเลเซีย พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมันและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบของไทยส่วนใหญ่อยู่

ในภาคใต้ คิดเป็นสัดส่วน 86.4% ของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วประเทศโดยเฉพาะในจังหวัดกระบี่ 

สุราษฎร์ธานี และชุมพร (สัดส่วนรวมกันเกิน 60%) ที่เหลือ 13.6% กระจายอยู่ในภาคเหนือ  

ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งหันมาปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

(2552 - 2561) ตามยุทธศาสตร์ของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศ 

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของไทยมีจ ุดแข ็งจากการมีห ่วงโซ่การผลิตที ่ครบวงจร 

ประกอบด้วย 1) เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน (อุตสาหกรรมขั้นต้น) มีจำนวนประมาณ 2.4 แสน

ครัวเรือนทั่วประเทศ ประมาณ 79% เป็นรายย่อย สำหรับเกษตรกรรายใหญ่มักมีการลงทุน

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบเป็นของตนเอง 2) โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ (อุตสาหกรรมขั้นกลาง)  
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มีจำนวน 149 แห่ง (ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(สศอ.) ประมาณการกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบในประเทศอยู่ที่ 2.8 ล้านตัน/ปี โดยผู้ผลิต

รายใหญ่มักขยายการลงทุนสวนปาล์มและเพาะพันธุ์ปาล์มควบคู่ไปด้วย โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

ดิบมักนำผลผลิตที่เหลือจากการสกัดน้ำมันปาล์มมาใช้ประโยชน์อื่นๆ อาทิ กากปาล์มที่ใช้ผลิต

อาหารสัตว์ ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใย และกะลาปาล์มใช้เป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น และ 3) โรงกลั่นน้ำมัน

ปาล์มบริสุทธิ์ (อุตสาหกรรมขั้นปลาย) มีจำนวน 19 แห่ง โดย สศอ. ประเมินกำลังการผลิต

รวมอยู่ที่ 2.5 ล้านตัน/ปี ผู้ประกอบการรายใหญ่มักลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน

ด้วย อาทิ โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบและธุรกิจผลิตน้ำมันพืช ปัจจุบันโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ใน

ไทยไม่สามารถดูดซับอุปทานน้ำมันปาล์มดิบได้ทั้งหมด โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบจึงต้องพึ่งพา

อุตสาหกรรมที่เกี ่ยวเนื่องอื่นๆ เพื่อระบายอุปทานน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกิน อาทิ โรงงานผลิต

น้ำมันไบโอดีเซล (B100) โรงงานไฟฟ้าและไอน้ำ โรงงานไบโอแก๊ส และคลังจัดเก็บน้ำมัน เป็นต้น 

ที่ผ่านมาการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวเนื่องกับปาล์มน้ำมันและการส่งเสริมการผลิต/

การตลาดของทางการยังขาดความเชื่อมโยง อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิ

คอล (Oleochemicals เป็นอุตสาหกรรมผลิตเคมีภัณฑ์จากไขมันปาล์มเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า

อุปโภคบริโภค) อยู่ภายใต้กำกับกระทรวงอุตสาหกรรม ขณะที่อุตสาหกรรมไบโอดีเซลดูแลโดย

กระทรวงพลังงาน ประกอบกับศักยภาพการผลิตน้ำมันปาล์มดิบของไทยยังอยู่ในระดับต่ำนับเป็น

ข้อจำกัดด้านการแข่งขันในตลาดโลก สอดคล้องกับช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2557 - 2561) อัตราการ

ใช้กำลังการผลิตของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ อยู่ที่ระดับเพียง 43% ขณะที่ต้นทุนการผลิตน้ำมัน

ปาล์มของไทยสูงกว่าอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งเป็นผลจาก 1) ผลผลิตปาล์มสดต่อไร่ของไทย

เฉลี่ยที่ 2.7 ตัน (อินโดนีเซีย 2.9 ตัน และมาเลเซีย 3.3 ตัน) 2) อัตราการสกัดน้ำมัน (Oil 

Extraction Rate : OER) ของไทยเฉลี่ยที่ 17 - 18% (มาเลเซียและอินโดนีเซียที่ 20% และ 22% 

ตามลำดับ) เนื่องจากเกษตรกรไทยมักเก็บเกี่ยวผลปาล์มก่อนสุก อัตราการให้น้ำมันจึงต่ำ และ 3) 

โครงสร้างเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันของไทยส่วนใหญ่เป็นรายย่อย มีพ้ืนที่เพาะปลูกเฉลี่ย 20 - 

25 ไร่ต่อราย ต่างจากอินโดนีเซียและมาเลเซียที่เป็นเกษตรกรรายใหญ่มากกว่า 80% และมีพื้นที่

เพาะปลูกเฉลี่ยมากกว่า 200 ไร่ต่อราย นอกจากนี้การจัดการผลผลิตของเกษตรกรไทยยังขาด

ประสิทธิภาพ เช่น กระบวนการคัดเลือกพันธุ์ปาล์ม การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และการเก็บ
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รักษาผลปาล์มสด อีกทั้งการขายผลปาล์มสดมักต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง หรือลานเทปาล์มน้ำมันที่

อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น เนื่องจากผลผลิตต่อรายน้อยจึงไม่คุ้มที่จะขนส่งไปขายตรงกับโรง

สกัดน้ำมันปาล์มดิบ หลายปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ไทยไม่สามารถเปิดเสรีการค้าน้ำมันปาล์ม

ภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ได้จนถึงปัจจุบัน 

ขณะที่ทางการไทยยังได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลและสร้างความเข้มแข็งครอบคลุมเกือบทั้งห่วงโซ่

การผลิต ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ทำหน้าที่ดูแลนโยบายและ

แผนพัฒนาปาล์มน้ำมัน จัดสรรผลผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อการบริโภค การใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

รวมถึงควบคุมการนำเข้าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ ตลอดจนรับซื้อผลผลิต

ปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรในช่วงราคาตกต่ำ และกรมการค้าภายใน (กระทรวงพาณิชย์) ทำหน้าที่

กำหนดราคารับซ้ือผลปาล์มสดและน้ำมันปาล์ม ดังนี้ 

1) ราคารับซื้อผลปาล์มสด คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) 

(สังกัดกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์) จะกำหนดราคาแบบคละเกรดตามเปอร์เซ็นต์

น้ำมันที่ตกลงกัน 

 2) ราคารบัซือ้นำ้มนัปาลม์ดบิ (Crude Palm Oil: CPO) จะพิจารณาจากต้นทุนวัตถดุบิ 

(ผลปาล์มสดในประเทศ) และทิศทางราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก 

 3) ราคาขายปลกีนำ้มนัปาล์มบรสิทุธิบ์รรจขุวด กรมการค้าภายในกำหนดให้ราคาน้ำมัน

ปาล์มบรรจุขวดลอยตัวโดยอ้างอิงตามราคาต้นทุน 

หลายปัจจัยข้างต้นมีส่วนทำให้ต้นทุนการผลิตน้ำมันปาล์มทั้งระบบของไทยสูงกว่ามาเลเซีย

และอินโดนีเซียมาโดยตลอด และมากกว่า 10% ในบางช่วงเวลาไทยจึงไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้

ในตลาดโลก ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบประมาณ 75% จึงใช้บริโภคในประเทศเป็นหลัก ส่วนการ

ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบแต่ละปีจะมีปริมาณไม่มากนักขึ้นอยู่กับผลผลิตส่วนเกินแต่ละช่วงเวลา 

อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2560 ทางการเร่งส่งเสริมให้มีการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเพ่ิมขึ้นเพ่ือบรรเทา

ภาวะอุปทานส่วนเกินในประเทศ  ส่วนการนำเข้าจะมีเป็นครั้งคราว เช่น ช่วงที่สต็อกน้ำมันปาล์มดิบ

ต่ำกว่าระดับสินค้าคงคลังสำรอง (Buffer Stock) ซ่ึงทางการกำหนดที่ระดับประมาณ  225,000 

- 250,000 ตัน 
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สำหรับการบริโภคน้ำมันปาล์มดิบในประเทศแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ใช้เป็นวัตถุดิบใน

อุตสาหกรรมต่างๆ (สัดส่วน 68%) ได้แก่ i) อุตสาหกรรมไบโอดีเซล หรือ B100 (สัดส่วน 49%) 

เพื่อนำไปผสมเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ โดยทางการจะปรับอัตราส่วนผสม B100 ใน

น้ำมันดีเซลให้สอดคล้องกับผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบแต่ละช่วงเวลา (เช่น ปี 2558 มีการปรับลด

จาก B7 เป็น B3.5 เนื่องจากปริมาณน้ำมันปาล์มดิบมีน้อย และปี 2562 ปรับเพิ่มจาก B7 เป็น 

B10 จากภาวะอุปทานส่วนเกินของนำ้มันปาล์มดิบที่ค่อนข้างสูง)  ii) อุตสาหกรรมอาหาร (สัดส่วน 

16%) อาทิ ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมข้นหวาน ครีมเทียม มาการีน เนยขาว ไอศกรีม 

รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพประเภทวิตามิน และ iii) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และ

อุตสาหกรรม Oleochemicals (สัดส่วนรวมกัน 3%) เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าอื่นๆ เช่น สบู่  

เครื่องสำอางและแชมพู เป็นต้น 2) ใช้กลั่นเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำมัน

ปาล์มขั้นปลาย คิดเป็นสัดส่วน 32% ของปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ 

โดยคาดว่าอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มยังเผชิญภาวะอุปทานส่วนเกินต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคามี

แนวโน้มทรงตัวในระดับต่ำ โดยอุปทานน้ำมันปาล์มได้ปัจจัยหนุนจาก 1) พื้นที่เพาะปลูกปาล์ม

น้ำมันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้ขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มเพ่ือ

ใช้เป็นพลังงานทดแทน โดยพ้ืนที่เป้าหมายหลักคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งปาล์มเป็นพืชที่

ให้ผลผลิตตลอดปี 2) ต้นปาล์มน้ำมันอายุเกิน 8 ปี มีจำนวนมากขึ้นซึ่งอยู่ในเกณฑ์อายุที่ให้ผล

ผลิตต่อไร่ (Yield) สูง และ 3) คาดสภาพอากาศจะเอื้ออำนวย โดยฤดูฝนในภาคใต้มีแนวโน้มอยู่

ในระดับปกติ ส่งผลให้ผลปาล์มสดต่อไร่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ปัจจัยข้างต้นจะส่งผลให้ปริมาณน้ำมัน

ปาล์มดิบสูงขึ้น 

สำหรับความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบในประเทศคาดว่าจะเติบโตแต่อยู่ในระดับต่ำกว่า

อุปทานใหม่ที่เข้าสู ่ตลาด จากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอัตราต่ำต่อเนื่อง โดยความ

ต้องการใช้น้ำมันปาล์มจากอุตสาหกรรมหลักมีดังนี้ 

• อุตสาหกรรมไบโอดีเซล  

คาดความต้องการใช้ไบโอดีเซลในประเทศจะอยู่ที่ 5.8 - 6.4 ล้านลิตรต่อวันหรือเติบโต

เฉลี่ย 5 - 10% ต่อปี จาก 1) การเติบโตของภาคขนส่งโดยเฉพาะการขนส่งทางบก ทั้งนี้ 

วิจัยกรุงศรีคาดว่าจำนวนรถเครื่องยนต์ดีเซลจะเพิ่มขึ้น 5 - 6% ต่อปี ทำให้ความต้องการ
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ใช้น้ำมันดีเซลเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 3% ต่อปี และ 2) ทางการกำหนดให้ใช้น้ำมันดีเซล B10 เป็น

เกรดน้ำมันมาตรฐานแทน B7 ในปัจจุบัน (เริ่ม 1 มกราคม 2563) และตั้งเป้าหมายให้ไทยใช้ 

B20 เป็นน้ำมันมาตรฐานในอนาคต โดยหลังบังคับใช้ B10 แล้วคาดว่าความต้องการใช้

น้ำมันปาล์มดิบเพื่อเป็นส่วนผสมในน้ำมันดีเซลจะอยู่ที่ 2 ล้านตันต่อปี สอดคล้องกับ

มาเลเซียและอินโดนีเซียที่เร่งส่งเสริมการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นส่วนผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง

มากขึ้น โดยปี 2563 อินโดนีเซียเตรียมประกาศใช้ B30 แทน B20 ขณะที่มาเลเซียเตรียม

ใช้ B20 แทน B7  

• อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์  

คาดความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อกลั่นเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์จะเติบโตในระดับต่ำ 

สะท้อนจากอัตราการใช้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเม่ือ

เทียบกับน้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันรำข้าว ซ่ึงเป็นสินค้าทดแทนและราคามีแนวโน้มอยู่ในระดับ

ใกล้เคียงกับน้ำมันปาล์ม ประกอบกับน้ำมันปาล์มมีไขมันอิ่มตัวสูง ทำให้ผู้บริโภคบางกลุ่ม

เลือกบริโภคน้ำมันประเภทอื่นแทน 

• อุตสาหกรรม Oleochemicals 

คาดความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบ/ไขมันปาล์ม (ได้จากกระบวนการสกัดบริสุทธิ์)  

จะเพิ่มขึ้นตามการบริโภคสินค้าในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ ผงซักฟอก สบู่ ยา และ

เครื่องสำอาง ล่าสุด ทางการยังมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ Oleochemicals ต่อเนื่องในส่วน

ของสารหล่อลื่นชีวภาพ (Biolubricant) หากมีการผลิตในประเทศได้มากขึ้น นับเป็นปัจจัย

บวกที่จะช่วยเพ่ิมมูลค่าและความต้องการใช้ปาล์มน้ำมันได้อีกทางหนึ่ง 

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าสต็อกน้ำมันปาล์มดิบสะสมในประเทศจะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นไป

ในทิศทางเดียวกับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบโลก ขณะที่ความต้องการใช้ยังเติบโตไม่มากพอจะ

ดูดซับอุปทานส่วนเกิน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศปี 2563 - 2565 จะทรงตัว

ที่ระดับต่ำในทิศทางเดียวกับราคาในตลาดโลกเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 15 – 17 บาท  

ในระยะต่อไป อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยยังเผชิญปัจจัยท้าทายหลายด้าน อาทิ  

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะสหภาพยุโรป (หนึ่งในผู้บริโภคน้ำมัน

ปาล์มหลักของโลก) ที่ดำเนินมาตรการอย่างจริงจัง โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกลดการใช้

เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืช (ซึ่งรวมถึงปาล์มน้ำมัน) ที่ปลูกในพื้นที่ที่มีคาร์บอนสูงจนเป็น 



 

 

 

26 | P a g e  

 

“ศูนย์” ในปี 2573 ส่งผลให้เกิดกระแส “Zero Palm Oil” ในภาคขนส่งของยุโรป และการให้

ความสำคัญกับสุขภาพยังทำให้เกิดกระแส “Palm Oil Free” ในสินค้าอาหารต่างๆ ในยุโรป 

เนื่องจากน้ำมันปาล์มถูกมองว่าเป็นแหล่งไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat) และมีสารก่อมะเร็งใน

ปริมาณมากเม่ือเทียบกับพืชน้ำมันอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการใช้มาตรการกีดกันจากประเทศผู้นำเข้า

รายใหญ่โดยเฉพาะอินเดียตลอดจนแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และสต็อกน้ำมันปาล์มดิบโลกที่

อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ปัจจัยข้างต้นนับเป็นแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศ ซ่ึง

ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามได้ประเมินว่า 

“แผนปฏ ิร ูปปาล ์มน ้ำม ันและน ้ำม ันปาล ์มท ั ้ งระบบปี  2560 - 2579” และการเร ่งออก 

“พระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน” เพื่อให้สามารถจัดตั้งกองทุนมา

บริหารจัดการน้ำมันปาล์มได้ทั้งระบบ น่าจะมีส่วนช่วยดูแลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มให้เติบโตได้

อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย 

ผลผลิตปาล์มน้ำมันขึ้นกับปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีอย่างมีนัยสำคัญ หากในปีใดที่มีปริมาณ

น้ำฝนลดลง ปริมาณผลผลิตปาล์มสดในปีต่อไปจะมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย ซึ่งจะกระทบต่อ

ปริมาณการขายและรายได้จากการทำธุรกิจซ้ือขายน้ำมันปาล์ม 

บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันปาล์มดิบจากผู้จัดจำหน่ายก่อนทำการซ้ือ

ขาย และจัดหาน้ำมันปาล์มดิบจากผู้จัดจำหน่ายที่น่าเชื่อถือเพ่ือให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตาม

ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 
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ธุรกิจให้คำปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

1) นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

กลุ่มบริษัทมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ปัจจัยพ้ืนฐานที่สมบูรณ์ เพ่ือเติมเต็มสังคม

ให้น่าอยู่ขึ้น เพ่ือมอบความสุขที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ ด้วยโครงการที่มาพร้อมความทันสมัยและ

เสริมสร้างคุณภาพให้แก่ผู้ซ้ือได้มากที่สุด โดยมีการวางแผนนโยบายและกลยุทธ์ ดังนี้ 

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาด โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ และ  

มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นกำลังซื้อสำคัญ รวมถึงเป็นผู้กำหนดทิศทางตลาดสินค้าและ

บริการในอนาคตอันใกล้ 

• มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้ว และได้รับการตอบรับอย่างดีให้ดียิ่งขึ้นไปอีก  

โดยมีการรับฟังข้อเนอแนะของลูกค้า และนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของลูกค้าสูงสุด 

• สร้างกลยุทธ์กระตุ้นยอดขายโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างสม่ำเสมอ 

• มุ่งสร้าง Brand Awareness อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้กลุ่มบริษัทเป็นตัวเลือกที่ลูกค้านึกถึง

อยู่เสมอ โดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้างสไตล์ที ่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น การเพ่ิม

ฟังก์ชันที่มีความหลากหลายตอบโจทย์การใช้งาน และตอบสนองการใช้ชีวิตได้อย่าง

แท้จริง รวมถึงราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถจับต้องได้ 

• การให้บริการและดูแลลูกค้า กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีระบบการให้บริการและการดูแลลูกค้า

อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าเข้าเยี ่ยมชมโครงการ จนกระทั่งตัดสินใจซื้อ โอน

กรรมสิทธิ์ และเป็นลูกบ้านที่อยู่อาศัยในโครงการของกลุ่มบริษัท โดยได้มีการพัฒนาฐาน

ลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีบุคลากรที่มีหน้าที่เฉพาะเพ่ือให้บริการได้อย่างเต็มที่และ

ทั่วถึง 
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• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื ่อง ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ที ่ไม่

เหมือนกับคู่แข่งในตลาด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ เกิดการบอกต่อ หรือ เพื่อน

แนะนำเพื่อน เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นแล้วว่า กลุ่มลูกค้าเดิมจะเป็นเครื่องมือทาง

การตลาดที่แข็งแรงให้กับกลุ่มบริษัท 

นโยบายราคา 

กลุ่มบริษัทคำนึงถึงความสามารถในการซื้อของกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับต่ำถึงปานกลาง 

กล ุ ่มคนร ุ ่นใหม ่ Gen Z ซ ึ ่ ง เป ็นกล ุ ่มล ูกค้าหล ักของทั ้ง โครงการ IKON77 และโครงการ  

IKON UDOMSUK กลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองกับ

ความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด โดยโครงการของกลุ่มบริษัทมีช่วงราคาตั้งแต่ 0.99 - 6.00 

ล้านบาท  

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการจัดจำหน่ายโดยทีมงานขายของกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วยพนักงาน

ขายที่มีประสบการณ์ มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและ

คำแนะนำเพ่ือประกอบการตัดสินใจแก่ลูกค้าได้ รวมถึงกลุ่มบริษัทยังได้ให้ความสำคัญกบัสำนักงาน

ขายและห้องตัวอย่างที่ถือเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายหลัก ซึ่งจะแสดงถึงรายละเอียดและจุดเด่น

ต่างๆ ของแต่โครงการได้เป็นอย่างดี ทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้เข้าร่วมการจัดงานของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ต่ างๆ เช่น  

งานมหกรรมบ้านและคอนโด 

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มบริษัทใช้ช่องทางการสื่อสารทั ้งแบบ Online และ Offline เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายให้ได้มากที่สุด รวมถึงสร้างการรับรู้เพ่ือให้กลุ่มบริษัทเป็นตัวเลือกที่ลูกค้านึกถึงอยู่เสมอ  

โดยปัจจุบันกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่มักจะค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการผ่าน

อินเทอร์เน็ต จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมธุรกิจจำเป็นต้องมีสื่อ Online ที่เข้าถึงได้ง่าย และนำเสนอข้อมูล

ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างละเอียดชัดเจน ซึ่งการโฆษณาผ่านสื่อ Online ที่กลุ่มบริษัทใช้มีทั้ง 

Facebook Google Line @ PR Review แ ล ะ  Web Register ท ี ่ ส าม า รถ เ ข ้ า ถ ึ ง ล ู ก ค้ า

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ตรงกลุ่ม และสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบัน รวมถึง
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ปัจจุบันการจัดให้มีผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ มีระบบเรทติ้งหรือระบบรีวิว ก็เป็นส่วนช่วยให้กลุ่ม

ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เนื่องจากกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเลือกผลิตภัณฑ์และบริการด้วย

ตนเองมักจะหาตัวเลือกเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และบริการก่อนการตัดสินใจซื้อเสมอ ดังนั้น 

การใช้สื่อ Online เหล่านี้จึงเป็นวิธีการในการสื่อสารที่รวดเร็ว และเหมาะสมกับยุคปัจจุบันได้อย่าง

ดี แต่ในขณะเดียวกันการสื่อสารแบบ Offline ก็ยังคงมีความสำคัญเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการ

จัดงานอีเว้นท์ การออกบูธ ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ การแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ เพ่ือกระตุ้นการ

รับรู้ของกลุ่มลูกค้าในพ้ืนที่ให้มากย่ิงขึ้น ซ่ึงสื่อ Offline เหล่านี้ ก็ยังคงเป็นวิธีการหลักที่กลุ่มบริษัท

ใช้ควบคู่กันไปกับการใช้สื่อ Online 

2) ภาวะการแข่งขัน 

แนวโน้มทางอุตสาหกรรม 

ปี 2563 เป็นปีแห่งความท้าทายสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจ รวมถึงกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างหนักหน่วง 

ทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อกำลังการซื้อและความมั่นใจในการ

ตัดสินใจซ้ือที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยสรุปได้ดังนี้ 

1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 

2) ภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับที่สูง ทำให้ความสามารถในการซ้ือที่อยู่อาศัยลดลง 

3) ความต้องการซื้อของผู้บริโภคลดลง เดิมกำลังการซื้อของผู้บริโภคในประเทศค่อนข้าง

เปราะบางมาก่อนหน้าที่จะเกิดการระบาดของ COVID-19 ส่วนหนึ่งมาจากภาระหนี ้ของ

ผู้บริโภคบางกลุ่มอยู่ในระดับที่สูงจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย และเมื่อเกิดการ

ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคบางกลุ่มได้รับผลกระทบจากการที่ต้องหยุดงาน

ชั่วคราวหรือถูกเลิกจ้างทำให้มีรายได้ลดลง ย่ิงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการซ้ือที่อยู่

อาศัยซ่ึงเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ขณะเดียวกันมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย

จากธนาคารแห่งประเทศไทย และความเข้มงวดของในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ 

มีผลให้ผู้กู้ได้วงเงินกู้น้อยลงหรือถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อสูงขึ้น ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคบางกลุ่มเช่นกัน 
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4) ความต้องการเสนอขายของผู้ประกอบการในปี 2563 นี้ยังคงมีมากกว่าความต้องการ

ซื้อของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามเมื่อปีที่ผ่านมาพบว่า จำนวนที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ มี

แนวโน้มลดลง จากการที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ๆ แต่หัน

ไประบายสต็อกคงค้างแทน โดยเฉพาะกลุ่มคอนโดมิเนียมที่มีสงครามราคาอย่างรุนแรง ผู้ขาย

หลายคนจึงเลือกที่จะยังไม่เปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงเวลานี้ เพ่ือรอดูสถานการณ์และทำการ

ขายในภายหลังเพื่อหวังผลตอบแทนที่ดีกว่า ซึ่งแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยโดยเฉลี่ยปรับตัว

ลดลงตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2562 ที่ผ่านมา เกิดจากกำลังการซื้อที่ลดลง ผู้ประกอบการทำ

การตลาดด้วยการออกแคมเปญต่างๆ เช่น การลดราคา การแจกของสมนาคุณต่างๆ เพ่ือ

ระบายสต็อกคงค้าง จึงเป็นโอกาสที่ดีอย่างมากสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่มีความพร้อมในการ

ซ้ือที่อยู่อาศัย 

แนวโน้มปี 2564 ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มคอนโดมิเนียมจะยังคงทรงตัวถึงเพ่ิมขึ้น

เล็กน้อย เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงจากการกลับมาระบาดของ COVID-19 ในช่วงปลายปี 2563 

ความขัดแย้งทางการเมือง ความผันผวนของเศรษฐกิจทั่วโลก และกำลังการซ้ือจากต่างชาติที่ลดลง 

โดยเชื่อว่าในปี 2564 เศรษฐกิจจะยังคงฟื้นตัวได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย 

มีการเดินทางเพิ่มขึ้น การจ้างงานที่ เพิ ่มขึ้น และการเปิดประเทศเพื่อรับนักลงทุนจากต่างชาติ  

ซ่ึงปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จะทำให้ฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งนั้น

จะต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย 

กลุ่มบริษัทมีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้ 

การจัดซ้ือที่ดิน 

ที่ดินเป็นต้นทุนหลักในการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญกับ

การซ้ือที่ดินเป็นอย่างมาก สำหรับการจัดซ้ือที่ดินเพ่ือทำโครงการนั้น กลุ่มบริษัทจะมองหาที่ดินที่มี

ศักยภาพ ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีและเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือให้ที่ดินดังกล่าวภายหลังการพัฒนาเป็นโครงการ

แล้วสามารถทำการขายและปิดโครงการได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และก่อนการจัดซื้อที่ดินในแต่ละ

ครั้งจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยสำรวจสภาวการณ์ของตลาดและการแข่งขัน 
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รวมทั้งความต้องการของลูกค้าในพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินโครงการ เพื่อหาโอกาสทางการตลาด

และความเป็นไปได้ของโครงการ จากนั้นจึงจะดำเนินการซื้อที่ดินโดยจะทำการติดต่อซื้อที่ดินผ่าน

นายหน้า หรือบางกรณีอาจติดต่อซื้อจากเจ้าของที่ดินเองโดยตรง โดยเป็นราคาที่เปรียบเทียบกับ

ราคาประเมินหรือราคาตลาดแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมจึงจะดำเนินการซื ้อที่ดินเพื่อพัฒนา

โครงการต่อไป 

การจัดหาผู้รับเหมาและการก่อสร้าง 

กลุ่มบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพและมีประวัติการทำงานที่ดี ซึ่งจะกำหนด

ค่าจ้างเหมาในอัตราที่เหมาะสม และมีการควบคุมคุณภาพให้ได้ตามที่กำหนดไว้ เพ่ือให้การส่งมอบ

สินค้าแก่ผู้บริโภคมีคุณภาพมากที่สุด 
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ปัจจัยความเสีย่ง 

ธุรกจิน า้มนัปาลม์ 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาน า้มนัปาลม์และการแทรกแซงจากภาครฐั 

น ้ามันปาล์มดิบเป็นสินค้าที่มีราคาค่อนข้างผันผวน เนื่องจากบางช่วงเกิดปัญหาขาดแคลน หรือ 

บางช่วงล้นตลาด โดยในปี 2563 มีราคาเฉลี่ยอยู่ตั งแต่ช่วงระหว่าง 19.34 - 38.76 บาท/กิโลกรัม  

(ปี 2562 : 14.76 - 29.75 บาท/กิโลกรัม) และมีราคาเฉลี่ยทั งปี 28.10 บาท/กิโลกรัม (ปี 2562 : 

18.23 บาท/กิโลกรัม) เนื่องจากความต้องการน ้ามันปาล์มมีมากขึ นจากการส่งเสริมการใช้น ้ามัน 

ไบโอดีเซล และมาตรการผลักดันการส่งออกน ้ามันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินในประเทศ ประกอบกับ

ช่วงไตรมาส 4 ของแต่ละปีเป็นช่วงที่ผลผลิตปาล์มน ้ามันออกสู่ตลาดน้อย ซ่ึงจะเห็นได้จากช่วงไตรมาส

สุดท้ายของปีที่ราคาน ้ามันปาล์มมาแตะระดับสูงสุดที่ 38.76 บาท/กิโลกรัมในเดือนธันวาคม ท้าให้เห็น 

ได้ว่าการคาดการณ์ราคาน ้ามันปาล์มดิบนั นมีความไม่แน่นอนสูง ความผันผวนของราคาน ้ามันปาล์มดิบ

ในประเทศและการแทรกแซงจากภาครัฐถือเป็นความเสี่ยงและอุปสรรคท่ีส้าคัญในการบริหารจดัการสินคา้

คงคลัง และมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบหลายด้านที่ไม่สามารถควบคุมได้ และส่งผลไปยังต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในการซื อขายน ้ามันปาล์มดิบแบบ Back to Back  

เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน ้ามันปาล์มดิบ และมีความเสี่ยงจากการบริหารจัดการ

สินค้าคงคลังน้อยที่สุด เพ่ือให้บริษัทมีก้าไรจากการซื อมาขายไปที่ชัดเจน 

 

ความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูคา้รายใหญ่ 

ในปี 2563 บริษัทมีการจ้าหน่ายน ้ามันปาล์มดิบใหก้ับลูกค้ารายใหญ่เพียงรายเดียว คิดเป็น 100% 

ของยอดขายน ้ามันปาล์มทั งหมด ปัจจัยเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย อาจส่งผลกระทบต่อ

รายได้ของบริษัท เมื่อไม่มีการซื อขายกับลูกค้าเหล่านี  แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการรักษา

ความสัมพันธ์กับลูกค้าเหล่านี เป็นอย่างดี รวมถึงยังมีการสรรหาลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่องในแต่ละกลุ่ม

ธุรกิจทั งเพื่อการบริโภคและการใช้เป็นพลังงานทดแทนด้วย 
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ธุรกจิใหค้า้ปรกึษาและพฒันาอสงัหารมิทรัพย์ 

ความเสีย่งดา้นการแขง่ขนั 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะพื นที่บริเวณใกล้เคียงกับระบบขนส่งมวลชนระบบราง  

ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง นอกจากนี โครงการที่แล้วเสร็จและโครงการที่ก้าลังก่อสร้างจ้านวนมาก 

ในตลาด มีความหลากหลายในขนาดและรูปแบบของห้องชุด ท้าให้ลูกค้ามีทางเลือกและอ้านาจในการซื อ

มากขึ น ท้าให้มีแนวโน้มอุปทานสูงกว่าอุปสงค์หรือความต้องการซื อของลูกค้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการ 

แต่ละรายต้องก้าหนดกลยุทธ์ในการขายและการตลาดมากขึ นเพื่อแย่งชิงก้าลังซื อของลูกค้า อย่างไรก็ตาม

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงเห็นว่าการคัดสรรท้าเลที่ตั งโครงการที่เข้าถึงแหล่งท้างานหรือ

ย่านธุรกิจ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื นฐานที่อ้านวยความสะดวกในราคาต้นทุนท้าเลที่ ตั ง

โครงการที่ไม่สูง การออกแบบโครงการภายในและภายนอกโครงการใหต้อบโจทย์ของตลาดของผู้อยู่อาศัย 

เช่น ทันสมัย น่าอยู่ หรือมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วนด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ด้านการตลาด 

ที่รวดเร็วและตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นปัจจัยส้าคัญในการแข่งขัน ซ่ึงบริษัทจ้าเป็นต้องศึกษาและ

วิจัยความต้องการของลูกค้าอย่างรอบคอบเพื่อสร้างจุดขายและความได้เปรียบในการแข่งขันของโครงการ 

 

ความเสีย่งจากการจดัหาเงนิทนุและสภาพคลอ่ง 

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต้องอาศัยเงินทุนส่วนใหญ่จากสถาบันการเงิน ซ่ึงหากบริษัท

ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้ได้มาส้าหรับพัฒนาโครงการในอนาคต จะส่งผลต่อการด้าเนินธุรกิจและ 

การรับรู้รายได้ของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงเห็นว่าต้องมีการ

วางแผนบริหารสภาพคล่องให้เพียงพอที่จะสามารถประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจ่ายช้าระคืนเงินต้นและ

ดอกเบี ยได้ตรงตามที่ก้าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ของโครงการต่างๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือ

ของบริษัทต่อสถาบันการเงิน นอกจากนี บริษัทต้องก้าหนดนโยบาย และแผนทางการเงินอย่างระมัดระวัง

ภายใต้งบประมาณที่ก้าหนด มีการบริหารการเงินอย่างมีวินัย การใช้เครื่องมือทางการเงินในการระดมทุน

ที่เหมาะสม เช่น การระดมทุนผ่านตลาดทุน หรือ ตลาดเงินที่มีโอกาสได้ต้นทุนเงินทุนที่ต่้าลง ตลอดจน

การควบคุม ติดตาม และวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินอย่างใกล้ชิด 
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ความเสีย่งดา้นงานกอ่สรา้ง  

การก่อสร้างเป็นปัจจัยที่ส้าคัญของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงหากมีการล่าช้าหรือไม่เป็นไป

ตามรูปแบบที่ก้าหนด จะส่งผลต่องบประมาณ แผนการขายและการส่งมอบห้องให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงเห็นว่าต้องก้าหนดขั นตอนในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง

และผู้ให้บริการอื่นๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยต้องพิจารณาจากประสบการณ์และผลงานการส่ง

มอบที่ตามก้าหนด ฐานะทางการเงิน และประวัติของผู้บริหารของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ให้บริการ

อื่นๆ ซ่ึงบริษัทเห็นว่ามาตราการดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงด้านงานก่อสร้างได้ 

 

ความเสีย่งจากการยกเลกิการจองหรอืยกเลกิสญัญาจะซื อจะขายหอ้งชดุของลกูคา้ 

โดยปกติผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะท้าการเปิดขายโครงการล่วงหน้าก่อนที่โครงการ

จะสร้างแล้วเสร็จ (Pre-sales) เนื่องจากต้องการเงินบางส่วนจากลูกค้าส้าหรับการพัฒนาโครงการ และ 

ต้องการแบ่งเบาภาระของลูกค้าที่ต้องช้าระเงินในช่วงโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โดยในช่วงที่เปิดขายโครงการ 

หรือ Pre-sales ดังกล่าว ลูกค้าจะต้องท้าสัญญาจอง และสัญญาจะซื อจะขายห้องชุด พร้อมกับช้าระ 

ค่าจอง ค่าท้าสัญญา และผ่อนช้าระเงินดาวน์ตามสัญญา ดังนั น หากในช่วงที่โครงการยังสร้างไม่เสร็จ

หรือการก่อสร้างล่าช้ากว่าก้าหนด แล้วมีลูกค้าท้าการยกเลิกการซื อห้องชุด ซ่ึงลูกค้าจะระงับการช้าระเงิน

ที่ต้องช้าระตามสัญญา เช่น เงินจอง เงินท้าสัญญา และเงินดาวน์ อาจท้าให้กระแสเงินสดรับจากลูกค้า 

อาจไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ ซ่ึงจะมีผลต่อการวางแผนการเงินส้าหรับการพัฒนาโครงการ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวทางการบรหิารจดัการความเสี่ยงดังกล่าว โดยจะก้าหนดขั นตอนการปฏิบตังิาน

ที่ชัดเจน รวมถึงมีทีมงานในการติดตามและประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทั งอ้านวยความสะดวกและ

แก้ไขปัญหา เพื่อให้ลูกค้าสามารถปฏิบัตไิด้ตามสัญญาจะซื อจะขายหอ้งชุดที่ท้าไว้กับกลุ่มบรษัิทได้ อีกทั ง

ห้องชุดที่ลูกค้าท้าการ ยกเลิกสัญญา ทางบริษัทยังสามารถน้ามาขายให้ลูกค้ารายใหมไ่ด้ ท้าให้ผลกระทบ

ของความเสี่ยงข้างต้นต่อบริษัทมีไม่มากนัก 
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ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง กฎหมายและกฎระเบยีบตอ่ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ 

การเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย และ กฎระเบียบ อาจจะส่งผลกระทบต่อแผนธุรกิจ ต้นทุน

และค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อก้าหนดการจัดสรร

ที่ดินตาม พ.ร.บ. อาคารชุด และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ดังนั น เพื่อลดความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยน

กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทเห็นว่าต้องท้าการศึกษา

และติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความ

พร้อมและพัฒนาโครงการอย่างรอบคอบ 
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โครงสรา้งการจัดการ 

โครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทั ณ วนัที่ 1 มนีาคม 2564 
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คณะกรรมการบรษิทั 

โครงสร้างการจัดการของบรษัิทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก ่

1) คณะกรรมการบริษัท 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ  

3) คณะกรรมการบรหิาร 

รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะ มีดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย 

ล าดบั ชือ่ - สกลุ ต าแหนง่ จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ / 

จ านวนการประชมุทัง้หมด 

(นับรวมการเข้ารว่มของ

กรรมการเดมิ) 

1 นายกุศล สังขนันท์
1/ 

ประธานกรรมการบริษัท /  

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7/8 

2 นายยศทัศน์ นิธิศรัณย์
1/
 ประธานกรรมการบริหาร /  

กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) / กรรมการบริษัท 

8/8 

3 นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล
2/

 กรรมการบริษัท  5/8 

4 นายพิชญา ซุ่นทรัพย์
 

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 8/8 

5 นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย
 

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 8/8 

6 นายธรัช วรวงศ์รัตนา
 

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 8/8 

7 นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ
3/

 กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 3/8 

หมายเหตุ : 

1/ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก ดังน้ี 

1) นายกุศล สังขนันท์ ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ แทน พลอากาศเอกพิธพร กล่ินเฟื่อง ซึ่งได้ลาออก

จากต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2563 

2) นายยศทัศน์ นิธิศรัณย์ ด ารงต า แหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้ จัดการ (รักษาการ) / กรรมการบริษัท แทน นายจิรัฎฐ์  

ไตรตระกูลชัย ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน (รักษาการ) 

เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2562 

2/ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก ดังน้ี 

1) นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม แทน นายอุชัย วิไลเลิศโภคา ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่งประธานบริหาร 

/ กรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

3/ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก ดังน้ี 

1) นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ แทน นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่ง กรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 15 

พฤษภาคม 2563 

2) นายกิตติศักดิ์  ชนกมาตุ  ด ารงต า แหน่งเ ป็นกรรมการตรวจสอบ แทน นายธรัช วรวงศ์รัตนา ซึ่ ง ได้ลาออกจากต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ  

เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริ ษัท ประกอบด้วย นายยศทัศน์  นิ ธิศรัณย์  และ 

นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ และประทับตราส าคัญของบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ชือ่ - สกลุ ต าแหนง่ จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ / 

จ านวนการประชมุทัง้หมด 

(นับรวมการเข้ารว่มของ

กรรมการเดมิ) 

1 นายกุศล สังขนันท์
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2 นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย
 

กรรมการตรวจสอบ 4/4 

3 นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ
1/ 

กรรมการตรวจสอบ 4/4 

หมายเหตุ : 

1/ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ แทน นายธรัช  

วรวงศ์รัตนา ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

 

คณะกรรมการบรหิาร 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564  บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ล าดบั ชือ่ - สกลุ ต าแหนง่ 

1 นายยศทัศน์ นิธิศรัณย์
 

ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล
1/
 กรรมการบริหาร 

3 นายเอก คล้ายบุญมี กรรมการบริหาร 

4 นางสาวมนิฎฐา สุชาติปัทมกุล
1/ 2/

 กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ : 

1/ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารแทนกรรมการบริหารที่ลาออก ดังน้ี 

1) นายประ เสริฐศักดิ์  อมาตยกุล ด ารงต า แหน่ง เ ป็นกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้ จัดการสายงานปฏิบัติการ - ธุรกิจน้ า มันปา ล์ม แทน  

นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2563 

2)  นา งสาวมนิฎฐา  สุ ชาติ ปัทมกุล ด า ร งต า แหน่ ง เ ป็นกรรมการบริหาร  /  ผู้ รั บผิดชอบสู งสุด ในสายงานบัญชีและการ เงิ น  (รั กษาการ)  แทน  

นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2563 

2/ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารแทนกรรมการบริหารที่ลาออก ดังน้ี 

1)  น ายกิ ตติ คุณ  พิ นขา ว  ด า ร งต า แห น่ ง เ ป็นกรรมกา รบริ ห า ร  /  ผู้ รั บผิ ด ชอบสู ง สุ ด ในส าย ง านบัญ ชี แล ะก า ร เ งิ น  แทน  น า งส า วม นิฎฐ า  

สุชาติปัทมกุล ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (รักษาการ) เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2564 
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ผู้บริหาร 

ล าดบั ชือ่ - สกลุ ต าแหนง่ 

1 นายยศทัศน์ นิธิศรัณย์
 

กรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

2 นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล
1/
 กรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ - ธุรกิจน้ ามันปาล์ม 

3 นายเอก คล้ายบุญมี รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ - ธุรกิจน้ ามันปาล์ม 

4 นางสาวมนิฎฐา สุชาติปัทมกุล
1/ 2/

 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (รักษาการ) 

1/ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารแทนกรรมการบริหารที่ลาออก ดังน้ี 

1) นายประ เสริฐศักดิ์  อมาตยกุล ด ารงต า แหน่ง เ ป็นกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้ จัดการสายงานปฏิบัติการ - ธุรกิจน้ า มันปา ล์ม แทน  

นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2563 

2)  นา งสาวมนิฎฐา  สุ ชาติ ปัทมกุล ด า ร งต า แหน่ ง เ ป็นกรรมการบริหาร  /  ผู้ รั บผิดชอบสู งสุด ในสายงานบัญชีและการ เงิ น  (รั กษาการ)  แทน  

นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2563 

2/ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารแทนกรรมการบริหารที่ลาออก ดังน้ี 

1)  น ายกิ ตติ คุณ  พิ นขา ว  ด า ร งต า แห น่ ง เ ป็นกรรมกา รบริ ห า ร  /  ผู้ รั บผิ ด ชอบสู ง สุ ด ในส าย ง านบัญ ชี แล ะก า ร เ งิ น  แทน  น า งส า วม นิฎฐ า  

สุชาติปัทมกุล ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (รักษาการ) เม่ือวันที่ 1 มีนาคา 2564 

 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกิตติยา นุชแฟง ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท 

แทน นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อท าหน้าที่ดูแลการจัด

กิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย  ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม โบนัส ซ่ึงจ่ายตามจ านวนครั้งที่เข้า

ประชุมดังนี้ 

รายชือ่ ต าแหนง่ ค่าตอบแทน เบีย้ประชมุ รวม 

คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

พลอากาศเอกพิธพร กล่ินเฟ่ือง
1/
 ประธานกรรมการบริษัท /  

กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

20,000 - - 20,000 

นายกุศล สังขนันท์
1/
 ประธานกรรมการบริษัท /  

กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

240,000 140,000 40,000 420,000 

นายยศทัศน์ นิธิศรัณย์
1/
 ประธานกรรมการบริหาร /  

กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) / 

กรรมการบริษัท 

- 80,000 - 80,000 

นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล
2/

 กรรมการบริษัท 108,000 50,000 - 158,000 

นายพิชญา ซุ่นทรัพย์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 144,000 80,000 - 224,000 

นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

144,000 80,000 40,000 264,000 

นายธรัช วรวงศ์รัตนา
3/

 กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 144,000 80,000 20,000 244,000 

นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ
3/

 กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

72,000 30,000 20,000 122,000 

รวม 872,000 540,000 120,000 1,532,000 

หมายเหตุ : 

1/ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก ดังน้ี 

1) นายกุศล สังขนันท์ ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ แทน พลอากาศเอกพิธพร กล่ินเฟื่อง ซึ่งได้ลาออก

จากต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2563 

2) นายยศทัศน์ นิธิศรัณย์ ด าร งต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้ จัดการ (รักษาการ) / กรรมการบริษัท แทน นายจิรัฎฐ์  

ไตรตระกูลชัย ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน (รักษาการ) 

เม่ือวันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

2/ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก ดังน้ี 

1) นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม แทน นายอุชัย วิไลเลิศโภคา ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่งประธานบริหาร 

/ กรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

3/ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก ดังน้ี 

1) นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ แทน นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่ง กรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 15 

พฤษภาคม 2563 

2) นายกิตติศักดิ์  ชนกมาตุ  ด ารงต า แหน่งเ ป็นกรรมการตรวจสอบ แทน นายธรัช วรวงศ์รัตนา ซึ่ ง ได้ลาออกจากต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ  

เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน 

โบนัส และ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารจ านวน 8 ท่าน รวมทั้งสิ้น 6.04 ล้านบาท   

ค่าตอบแทนอื่น 

-ไม่มี- 

 

บุคลากร 

จ านวนพนักงานและผลตอบแทน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีจ านวนพนักงานทั้งหมด 45 คน จากธุรกิจน้ ามันปาล์ม และ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท 

ครั้ งที่  9/2562 มีมติหยุดประกอบธุรกิจ ซ้ือขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ 

ก๊อกน้ า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดังนั้น จ านวนพนักงานในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ดังกล่าวจึงลดลงตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนในรูป 

เงินเดือน ค่านายหน้า โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ 

ให้แก่พนักงานจ านวนท้ังสิ้น 6.80 ล้านบาท ซ่ึงสามารถจัดแบ่งตามฝ่ายงานต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้ 

ฝ่าย ป ี2561 ป ี2562* ป ี2563 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

พนกังานประจ า 226 23 45 

ฝ่ายบริหาร - 4 2 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - - 5 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 1 

ฝ่ายการเงิน 7 2 3 

ฝ่ายบัญชี 4 5 9 

ฝ่ายขายและการตลาด 195 7 17 

ฝ่ายพัฒนาโครงการ - 3 5 

ฝ่ายจัดซื้อ / สโตร์ - 2 3 

ฝ่ายบริหารจัดส่ง 1 - - 

ฝ่ายคลังสินค้า / ประกอบผลิตภัณฑ์ 18 - - 

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 - - 

พนกังานรายวัน 19 - - 

รวม 245 23 45 

หมายเหตุ : *วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 9/2562 หยุดประกอบธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์กลุ่มช้ินส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ า ตั้งแต่วันที่ 1 

พฤศจิกายน 2562 ดังน้ัน จ านวนพนักงานในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวจึงลดลง 
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ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา   

-ไม่มี-   

 

นโยบายในการพัฒนาพนกังาน 

บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายให้พนักงานทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา และมีความรู้ในด้านวิชาการ 

รวมถึงวิทยาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และอนามัยของพนักงานทุกคน นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังให้ ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพ 

ในการท างาน  โดยก าหนดแผนการ พัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ เพื่อเป็นแผนงาน

ประจ าปีส าหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการท างาน ทั้งการอบรมภายในบริษัท และส่งเข้ารับ 

การอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท างาน บริษัทฯ ยังได้จัดให้มี

สวัสดิการให้กับบุคลากร เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุง 

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
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ขอ้มลูคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

ชื่อ-สกุล นายกุศล สังขนันท์ 

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ (ปี) 60 

คุณวุฒิทางการศึกษา • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หลักสูตรการอบรม • Role of the Chairman Program รุ่นท่ี 45/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นท่ี 20/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Board Nomination and Compensation Program 2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 1/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA)สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Mandatory Accreditation Program (MAP) (2004) KLSE TRAINING SDN.BHD. (MESDAQ SDN BHD) MALAYSIA 

• Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 26/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัท รุ่นท่ี 1/2539 ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา  

คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหนง่ ชือ่บรษิทั / ประเภท ธรุกจิ 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) 

- ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ 

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท /  

ประธานกรรมการตวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) 

- จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันปาล์ม และ 

ให้คำปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

- ถือหุ้นในบริษัทอื่น(Holding Company) 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนช่ันแนล ไทยแลนด์ จำกัด 

- ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล 

2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

- จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก เหล็กแปรรูป และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

 

บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

- จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และผลิตและจำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ 

2557 – 2563 ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย 

รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ  

คณะบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

2559 – 2562 กรรมการบริษัท 

 

บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 

- การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
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ชื่อ-สกุล นายยศทัศน์ นิธิศรัณย์ 

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) / กรรมการบริษัท 

อายุ (ปี) 42 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

หลักสูตรการอบรม • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 167/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหนง่ ชือ่บรษิทั / ประเภท ธรุกจิ 

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร /  

กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) / กรรมการบริษัท 

บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) 

- จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันปาล์ม และ 

ให้คำปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

2560 - 2562 ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) 

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

2552 - 2560 ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 

-  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

2546 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสาขาค้าปลีก  

สถานีบริการน้ำมัน 

บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด 

- ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ / มินิมาร์ท ร้านกาแฟ 

 

 

ชื่อ-สกุล นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล 

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท 

อายุ (ปี) 60 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

หลักสูตรการอบรม • Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหนง่ ชือ่บรษิทั / ประเภท ธรุกจิ 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) 

- จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันปาล์ม และ 

ให้คำปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

2559 - 2563 ผู้จัดการอาวุโสส่วนโครงการพิเศษค้าปลีก Online บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด 

- ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ / มินิมาร์ท ร้านกาแฟ 

2558 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก 

ค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ และร้านกาแฟ 

บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด 

- ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ / มินิมาร์ท ร้านกาแฟ 

2546 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสาขาค้าปลีก  

สถานีบริการน้ำมัน 

บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด 

- ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ / มินิมาร์ท ร้านกาแฟ 
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ชื่อ-สกุล นายพิชญา ซุ่นทรัพย์ 

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

อายุ (ปี) 32 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• Certified Financial Planner (CFP) 

• Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1 

• Certified Investment and Securities Analyst (CISA) Level 1 

• Investment Planning License (IP) 

• Insurance / Assurance Agent License 

หลักสูตรการอบรม • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 155/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหนง่ ชือ่บรษิทั / ประเภท ธรุกจิ 

2563 - ปัจจุบัน Independent Investment Planner (IIP) 

 

SCB Securities 

- ธุรกิจหลักทรัพย์ และการเงิน 

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) 

- จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันปาล์ม และ 

ให้คำปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

2561 - ปัจจุบัน Independent Investment Planner (IIP) 

 

MFC Asset Management 

- ธุรกิจหลักทรัพย์ และการเงิน 

2561 - ปัจจุบัน Independent Investment Planner (IIP) 

 

LH Asset Management 

- ธุรกิจหลักทรัพย์ และการเงิน 

2560 - ปัจจุบัน Independent Investment Planner (IIP) 

 

UOB Asset Management 

- ธุรกิจหลักทรัพย์ และการเงิน 

2560 - ปัจจุบัน Independent Investment Planner (IIP) 

 

Krungthai Asset Management 

- ธุรกิจหลักทรัพย์ และการเงิน 

2560 - ปัจจุบัน Independent Investment Planner (IIP) 

 

Asia Wealth Asset Management 

- ธุรกิจหลักทรัพย์ และการเงิน 

2559 - ปัจจุบัน Independent Investment Planner (IIP) 

 

TALIS Asset Management 

- ธุรกิจหลักทรัพย์ และการเงิน 

2559 - ปัจจุบัน Independent Investment Planner (IIP) 

 

CMSK Co., Ltd. 

- ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ 

2557 - ปัจจุบัน Independent Investment Planner (IIP) 

 

ONE Asset Management 

- ธุรกิจหลักทรัพย์ และการเงิน 
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ชื่อ-สกุล นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย 

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

อายุ (ปี) 50 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตรการอบรม • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 86/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหนง่ ชือ่บรษิทั / ประเภท ธรุกจิ 

2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

- ธุรกิจเทคโนโลยี 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) 

- จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันปาล์ม และ 

ให้คำปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

2563 – 2564 กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) 

- ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ 

2562 - 2563 กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ย่ี คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

2553 - 2563 กรรมการตรวจสอบ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) 

- ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

 

ชื่อ-สกุล นายธรัช วรวงศ์รัตนา 

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

อายุ (ปี) 46 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• Thai Lawyer License 

หลักสูตรการอบรม • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 167/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหนง่ ชือ่บรษิทั / ประเภท ธรุกจิ 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) 

- จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันปาล์ม และ 

ให้คำปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

 

บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายธรัช จำกัด 

- ให้บริการทางด้านกฎหมาย 
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ชื่อ-สกุล นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ 

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

อายุ (ปี) 50 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท สาขาการกำกับดูแล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หลักสูตรการอบรม • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 124/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 27/2559 

• Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 30/2561 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 27 

• หลักสูตร IDE to IPO รุ่นท่ี 5 

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหนง่ ชือ่บรษิทั / ประเภท ธรุกจิ 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) 

- จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันปาล์ม และ 

ให้คำปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ 

 

บริษัท พีแอนด์แอล แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด 

- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) 

- นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ 

 

บริษัท พีแอนด์แอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 

- บริษัทโฮลดิ้งท่ีไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก 

2561 - ปัจจุบัน 

 

กรรมการบริษัท บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด 

- ธุรกิจคลินิกโรคท่ัวไป 

2559 - ปัจจุบัน 

 

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

 

บริษัท พีแอนด์แอล โทเทิล โซลูช่ัน จำกัด 

- ธุรกิจการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ 

2558 - ปัจจุบัน 

 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

 

บริษัท พีแอนด์แอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 

- ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ 

2556 - ปัจจุบัน 

 

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

 

บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด 

- ธุรกิจการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ 

2556 - ปัจจุบัน 

 

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

 

บริษัท พีแอนด์แอล อินเตอร์ คอนซัลต้ิง จำกัด 

- ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ 

2555 - ปัจจุบัน 

 

กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ 

 

บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 

- ธุรกิจการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี 

2554 - ปัจจุบัน 

 

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

 

บริษัท พีแอนด์แอล บิสซิเนส เซอร์วิสเซส จำกัด 

- ธุรกิจการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี 

2549 - ปัจจุบัน 

 

กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ 

 

บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด 

- ธุรกิจการให้บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ 

2562 - 2563 กรรมการบริษัท บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) 

- ธุรกิจการผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
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ชื่อ-สกุล นายเอก คล้ายบุญมี 

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ - ธุรกิจน้ำมันปาล์ม 

อายุ (ปี) 35 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

หลักสูตรการอบรม • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 155/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหนง่ ชือ่บรษิทั / ประเภท ธรุกจิ 

2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ  

ธุรกิจน้ำมันปาล์ม 

บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) 

- จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันปาล์ม และ 

ให้คำปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

 

บริษัท พารากอนคอร์ แอสเซทส์ จำกัด 

- ให้บริการ Service Apartment และบริการอื่นๆ 

 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวมนิฎฐา สุชาติปัทมกุล 

ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (รักษาการ) 

อายุ (ปี) 30 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หลักสูตรการอบรม • ไม่มี 

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหนง่ ชือ่บรษิทั / ประเภท ธรุกจิ 

2563 - ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

(รักษาการ) 

บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) 

- จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันปาล์ม และ 

ให้คำปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

 

บริษัท วี สุขุมวิท 81 จำกัด 

- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

2555 – 2561 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 

- ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี 
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ขอ้มลูหลักทรพัย ์และผู้ถอืหุน้ 

หลักทรพัยข์องบรษิทั 

ทุนจดทะเบียน : 452,418,389.50 บาท 

หุ้นสามัญจ านวน : 1,809,673,558 หุ้น (มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 301,612,259.75 บาท 

หุ้นสามัญจ านวน : 1,206,449,039 หุ้น (มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

 

ผูถ้อืหุน้  

รายชื่อผู้ถือหุน้ใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสดุ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 

มีดังนี ้

ล าดบั รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวน (หุน้) อตัรารอ้ยละ (หุน้) 

1 นาย จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย 260,527,173 21.59 

2 นาย ธีร ชุติวราภรณ์ 198,600,000 16.46 

3 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 120,767,000 10.01 

4 นางสาว บุษยกร ยังตรง* 

(MAY BANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.) 

106,000,000 8.79 

5 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์* 65,280,500 5.41 

6 บริษัท ปาล์ม คอมเมิร์ซ โฮลดิ้ง จ ากัด 53,000,000   4.39 

7 นาย กิตติ ติกขปัญญกุล   36,846,000   3.05 

8 นาง อึ้งย้ง ตั้งศักดิ์ประเสริฐ 22,588,600   1.87 

9 นาย ชาตรี เดชะวลีกุล 19,577,442 1.62 

10 น.ส. ญาณี จีระประภากาญจน์ 15,831,000 1.31 

11 นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ 14,212,600 1.18 

12 นาย นัยพงษ์ กองบุญมา 12,000,000 0.99 

13 นาย มารชัย กองบุญมา 10,104,000 0.84 

หมายเหตุ:  

*นางสาวบุษยกร ยังตรง ได้แจ้งแบบ 246-2 ประจ าวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังน้ี 

ต า ม ส รุ ป แ บ บ  246- 2 ป ร ะ จ า วั น ที่  4 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2563 โ ด ย ส า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์   

ไ ด้ รั บ ร า ย ง า น ก า ร ไ ด้ ม า ข อ ง หุ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท  โ อ เ ช่ี ย น  ค อ ม เ มิ ร ช  จ า กั ด  ( ม ห า ช น )  โ ด ย น า ง ส า ว  บุ ษ ย ก ร  ยั ง ต ร ง  จ า ก  น า ย จิ รั ฏ ฐ์   

ไตรตระกูลชัย รวมทั้งสิ้น 45,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 3.73 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยการจ าหน่ายหุ้นให้กับบุคคลดังกล่าว เป็นการสร้าง

พันธมิตรทางธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความม่ันใจในการด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการเติบโตของบริษัทฯ  
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โดยโครงสรา้งผู้ถือหุ้นใหญข่องบริษัทฯ มีรายละเอยีดดงันี ้

กอ่นการเปลีย่นแปลง (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 มถิุนายน 2563) หลงัการเปลีย่นแปลง 

ล าดบั

ที ่

ชือ่ – นามสกลุ จ านวนหุ้น % หุน้ ล าดบั

ที ่

ชือ่ – นามสกลุ จ านวนหุ้น % หุน้ 

1 นาย จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย 260,527,173
2
 21.59 1 นาย จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย 215,527,173

2
 21.59 

2 นาย ธีร ชุติวราภรณ์ 198,600,000
2
 16.46 2 นาย ธีร ชุติวราภรณ์ 198,600,000

2
 16.46 

3 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 120,767,000
2
 10.01 3 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 120,767,000

2
 10.01 

4 นางสาว บุษยกร ยังตรง* 

(MAY BANK KIM ENG SECURITIES 

PTE. LTD.) 

106,000,000
1
 8.79 4 นางสาว บุษยกร ยังตรง* 

(MAY BANK KIM ENG SECURITIES 

PTE. LTD.) 

151,000,000
1
 8.79 

5 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์* 65,280,500
2
 5.41 5 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์* 65,280,500

2
 5.41 

6 บริษัท ปาล์ม คอมเมิร์ซ โฮลดิ้ง จ ากัด 53,000,000
2
   4.39 6 บริษัท ปาล์ม คอมเมิร์ซ โฮลดิ้ง จ ากัด 53,000,000

2
   4.39 

7 นาย กิตติ ติกขปัญญกุล   36,846,000
2
   3.05 7 นาย กิตติ ติกขปัญญกุล   36,846,000

2
   3.05 

8 นาง อึ้งย้ง ตั้งศักดิ์ประเสริฐ 22,588,600
2
 1.87 8 นาง อึ้งย้ง ตั้งศักดิ์ประเสริฐ 22,588,600

2
 1.87 

9 นาย ชาตรี เดชะวลีกุล 19,577,442
2
 1.62 9 นาย ชาตรี เดชะวลีกุล 19,577,442

2
 1.62 

10 น.ส. ญาณี จีระประภากาญจน์ 15,831,000
2
 1.31 10 น.ส. ญาณี จีระประภากาญจน์ 15,831,000

2
 1.31 

11 นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ 14,212,600
2
 1.18 11 นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ 14,212,600

2
 1.18 

12 นาย นัยพงษ์ กองบุญมา 12,000,000
2
 0.99 12 นาย นัยพงษ์ กองบุญมา 12,000,000

2
 0.99 

13 นาย มารชัย กองบุญมา 10,104,000
2
 0.84 13 นาย มารชัย กองบุญมา 10,104,000

2
 0.84 

หมายเหต:ุ 

1 ข้อมูลสรุปจากแบบ 246-2 ประจ าวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2 ข้อมูลปิดสมุด ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 
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การกำกบัดแูลกจิการ 

นโยบายการกำกบัดแูลกจิการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัตินโยบาย

กำกับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้กรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานสู่เป้าหมายของวิสัยทัศน์และพันธกิจบริษัท โดยคำนึงถึงการเป็นมติร

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ควบคู่ไปกับการเป็นบรรษัทภิบาล เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั ่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณทางธุรกิจนำไปเป็นข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท 

3. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั ่น รับผิดชอบ 

ซ่ือสัตย์  สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน 

โดยจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง 

4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะร่วมกันต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน 

รวมถึงการคอร์รัปชัน โดยหากพบปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นและจบขั้นตอนการสอบสวนอันเป็น 

ที่สุดแล้ว บริษัทจะมีบทลงโทษที่ชัดเจนและถือเป็นเด็ดขาด 

 

โดยจากนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นหลักการเพื่อให้นำไปปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น  

5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

บริษัทได้ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มของบริษัทได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการ

เข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทาง

ในการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท ดังนี้  
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• กำหนดให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที ่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และทันเวลา 

โดยบริษัทจะจัดส่ง หนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือ

ประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบ

วาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม หรืออย่างน้อย 14 

วันก่อนวันประชุมแล้วแต่กรณี และมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์ แจ้งวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 

วันก่อนถึงวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมถึง

การจัดสถานที่ประชุมที่ผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง 

• จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของ 

ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง    

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม  

โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าอย่างชัดเจนละแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับ 

การนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้

บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย    

• กำหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

เพื่อตอบข้อซักถามในที ่ประชุม ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วม  

ประชุมด้วย    

• กำหนดให้ประธานในที่ประชุมต้องทำการแจ้งเรื ่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการลงคะแนนและ

วิธีการแสดงผลคะแนน สิทธิในการลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน  

เรื่องที่พิจารณา และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการลงมติในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบก่อน

ดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็น ตั้งประเด็นและข้อ

ซักถามได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น    

• จัดทำบันทึกรายงานการประชุมโดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน โดยมีการบันทึกคำถาม 

คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู ้ถ ือหุ ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง 

เป็นอย่างไร รวมถึงรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย    
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• จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที ่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้ง

กรรมการ ในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น    

• จัดและส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นการนบั

คะแนนและแสดงผล เพ่ือให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 

• จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญ และ

วิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมมีการบันทึกลงในรายงานการประชุม    

• เผยแพร่รายงานการประชุมโดยรายงานถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและ

วิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และในเว็บไซต์ของ

บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องรอการส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ 

ผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุมครั้งถัดไป   

หมวดที ่2 : การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทมีนโยบายสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกลุ่มต่างๆ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริห าร 

และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ดังนี้    

• ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการนัดประชุม  

ผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยแจ้งระเบียบวาระพร้อมคำอธิบายและ

เหตุผลรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงสิทธิ  

การออกเสียงลงคะแนนตามประเภทของหุ้น โดยจัดทำทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยเผยแพร่

พร้อมกันโดยแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น และไม่เพิ่มวาระ 

การประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น    

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุม โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการ

พิจารณาการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้

ชัดเจน และแจ้งล่วงหน้า เพ่ือความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพ่ิมวาระตามที่ผู้

ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่    

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม 

ประชุมแทน โดยกำหนดทิศทางการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้    
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• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล    

• กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและ  

ผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว    

• แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งให้มีการเปิดเผย 

ในรายงานประจำปี    

• กำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูล

ภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ

บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซ่ึงได้แก่ 

ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงานทุกระดับ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น เพื่อสร้างเสริมผลการ

ดำเนินงานของบริษัท และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของกิจการ โดยนอกจากการตระหนักถึงสิทธิ

ของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  

ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น  

บริษัทเคารพต่อสิทธิของผู้ถ ือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยโดยปฏิบัติต่อผู้ถ ือหุ้นทุกราย 

อย่างเท่าเทียมกัน และมีการบริหารจัดการและกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่น ว่าจะได้รับ

ข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการ

ควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ป้องกันการ

ใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และห้ามกรรมการและผู้บริหารที่รับทราบข้อมูล

ภายในไม่ให้นำข้อมูลลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน    
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ลูกค้า    

บริษัทดูแลและรับผิดชอบลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ

สินค้าอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินการทางธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน

และครอบคลุมให้มากที่สุด รวมถึงการให้บริการดูแลและรับประกันคุณภาพสินค้าหลังการขาย

ตามอายุรับประกัน ทั้งหมดนี้เพ่ือมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในระยะยาว    

คู่ค้า   

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื ่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงทำ

ร่วมกัน และมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี ่ยง

สถานการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยการเจรจาแก้ปัญหาบนพ้ืนฐาน

ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการไม่เรียกรับหรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า   

คู่แข่ง 

บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม และพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์

ร่วมกันในอุตสาหกรรม    

เจ้าหนี้ 

บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญาการค้า รวมถึงการให้ข้อมูลต่างๆ  ตามที่

เจ้าหนี้ร้องขอด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต    

พนักงาน 

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งการสร้าง

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีมีคุณภาพ 

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  

• บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูล ทั้งข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่

ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากการ

เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญซ่ึง

อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อ
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ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์และ

เว ็บไซต์ของบริษัท www.oceancommerce.co.th  แบบแสดงรายการข ้อม ูลประจำปี  

(แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมถึงสื่อสาธารณชนต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชน

สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย  

• บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป เช่น 

นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี  

และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

• บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and  

Analysis (MD&A)) สำหรับงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจ

การเปลี ่ยนแปลงที่ เกิดขึ ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาส 

ได้ดียิ่งขึ้น     

• บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงาน

ประจำปี  

• บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน

ครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็น

จากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ

ในรายงานประจำปี 

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)   

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ โดยบริษัทมีกรรมการอิสระที่ไม่

เป็นผู ้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ ่งกรรมการดังกล่าวทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ 

ความสามารถและมีประสบการณ์ความชำนาญที ่ เป ็นประโยชน์ก ับธุรกิจของบริษัท  

โดยกรรมการอิสระ 3 ท่าน รับหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการ

ออกเสียงพิจารณาเรื ่องต่างๆ และสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื ่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

http://www.oceancommerce.co.th/
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• บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละ

บุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะ

เป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าดำรงตำแหน่งทั้งสอง 

• บริษัทมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทซ่ึงทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ

ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ 

รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท    

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณ

ประจำปี    

3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน 

พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการในกรณีที่

ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากออกตามวาระ 

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและ

ลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป    

6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซ่ึงมีอำนาจผูกพันบริษัทได้ 

7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือ

อาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้   
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8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าว

จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตาม

ประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ   

9. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/

หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ   

10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัท มีกำไร

พอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

ทั้งนี ้ กำหนดให้กรรมการ ซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสียหรือความขัดแย้ง  

ทางผลประโยชน์อื่นกับบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น   

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท   

(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ

บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือ 

การควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน   

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท  

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท   

(ฉ) การเลิกบริษัท    

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท   

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น   

(ฌ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ 

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย คะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไป

ซ่ึงทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน  เป็นต้น   
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วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ   

กรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที ่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป 

กรรมการซ่ึงพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้   

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้นจะไม่มีลักษณะ

เป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงทั้งนี้ ที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจ

จากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่

นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัทได้   

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการกำหนด

ค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น  

โดยจะมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน เพื่อทำหน้าที่เฉพาะ

ในเรื่องที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธภิาพของคณะกรรมการเนื่องจาก

คณะกรรมการชุดย่อยสามารถเข้าถึงประเด็นที่พิจารณาได้ใกล้ชิดกว่า 

2. คณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ได้แก่ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน 

และมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด คือต่อเนื่อง ไม่เกิน  

3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก    

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง

หัวหน้าหน่วยงานภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี  

ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชี

โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี ้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท   

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท  

ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย

ข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้   

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ

บริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ

หน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่

และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอื ่นใดตามที ่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ  

8. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามที่

กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท 
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วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลา

ระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี

ถดัไป กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรง

ตำแหน่งใหม่ได้ 

1. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ  

มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี ่ยวข้องมารายงาน  

ให้ความเห็น ร่วมประชุม  หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น 

2. ในการปฏิบัติหน้าที ่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

รับผิดชอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความ

รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมี

อำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่

จำเป็นหรือเห็นสมควร 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัท มาจากกรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบัติ

ตามข้อ 16  ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2553 ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวม

การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที ่ได้รับ

เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี ้ ลักษณะต้องห้าม

ดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ

ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท 
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3. ไม่มีบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ

ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ

ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที ่ยื ่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่ืนคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้

ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่ืนคำขออนุญาตต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท 

หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม

บริหารงาน  ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง

เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ

บริษัท   

10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้

ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ 

องค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 

• คณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ดำเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อนุมัติ   

2. ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึง 

กลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหรือกำหนดไว้แล้ว 

3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี 

4. กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขต

วัตถุประสงค์   

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที ่ได้รับอนุมัติ  

จาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติใน

หลักการแล้ว 
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6. มีอำนาจดำเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ 

หรือ จัดการโดยประการอื่นซ่ึงทรัพย์สินใดๆ รวมถึงการลงทุนตามแผนงานที่คณะกรรมการ

บริษัทได้มีมติอนุมัติแล้ว   

7. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการ

ดำเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือ ตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจ

อนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 

8. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซ้ือ 

การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระ

ค่าใช้จ่ายใดๆ ที ่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามคู ่มือการ

ปฏิบัติงาน-อำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 

9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติ 

การกู ้ย ืมเง ิน เบ ิกเง ินเก ินบัญชีจากธนาคาร นิต ิบ ุคคลหรือสถาบันการเง ินอ ื ่นใด  

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน-

อำนาจดำเนินการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 

10. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสถานะทาง

เศรษฐกิจ   

11. ดำเนินการเรื ่องอื ่นๆ เพื ่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการข้างต้น หรือต ามที ่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป 

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าว

ข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือ

ผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน)มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติ

รายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกำหนด 
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ

อย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้อง

มีถิ ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่

กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้   

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้   

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสยีง  

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียง

ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั ้งนั ้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ 

การเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ 

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด   

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งใน

สาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม

ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซ่ึงพ้นจาก

ตำแหน่ง อาจได้รับ เลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจาก

ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไป

ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผล

นับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 
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6. ในกรณีท ี ่ตำแหน ่งกรรมการว่างลง เพราะ เหตุอ ื ่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  

ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์แล ะตลาดห ลักทรัพย์ เข้า เป็น

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะ

เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่ง

กรรมการได้เพียงเท ่าวาระท ี ่ย ังเหลืออยู ่ของกรรมการที ่ตนเข้ามาแทน และมติของ

คณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 

(3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่   

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการ

พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ 

รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 
 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและ

เห็นชอบโดยผู ้ถือหุ ้นของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่

กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของ 

ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้  กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย  

1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว  

หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุด

ใหม่ ก็ให้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุด

เดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไป ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการ

ตรวจสอบที ่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ดังนี้ 

 

 

 



 

 

 

67 | P a g e  

 

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวม

การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที ่ได้

เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี ้ ลักษณะต้องห้าม

ดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ

ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน

ลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ

ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของผู้ท ี ่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที ่ยื ่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ

หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่ืนคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 



 

 

 

68 | P a g e  

 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื ่นคำขออนุญาตต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท 

หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม

บริหารงานลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง

เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ

บริษัท    

10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ 

องค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็น

บริษัทจดทะเบียน 

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ 

ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที ่จะ

สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
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4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย

คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับ

การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร และ 

โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ ให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคล

ที่มีชื ่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคล ที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
 

การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครัง้ 

โดยจะมีวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยประธานกรรมการได้

ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั ้ง หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวน 

การประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการส่ง

รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบในเดือนที ่ ไม ่ม ีการประชุม เพื ่อให้

คณะกรรมการ สามารถกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง 

และทันการ โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลกิจกรรมและการประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บันทึกรายงานการประชุมและต้องจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร    

ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คือ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม 

ต่อครั้ง ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความ

เพียงพอ ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งกรรมการต้องรับผิดชอบ และสำหรับกรรมการที่เป็น

ผู้บริหารไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยผู้บริหารจะได้รับ

ผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือน และโบนัสประจำปีโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็น

สำคัญ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องเป็นจำนวนไม่สูงผิดปกติ
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เมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้จะคำนึง

ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติ

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี 
 

การพัฒนา 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 

เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดทำเอกสารและแผนงานที่เป็นระบบ 

เพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับตำแหน่ง สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการ 
 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั ้งแรกหลังแปรสภาพ) ครั ้งที ่ 1/2556 เมื ่อวันที่  

22 สิงหาคม 2556 มีมติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับของบริษัทในการนำข้อมูลภายในของ

บริษัทไปใช้ เพ่ือให้เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้   

(ก) ต้องรักษาความลับ และหรือข้อมูลภายในของ/บริษัท 

(ข) ต้อ งไ ม่นำความลับ และ หรือ ข้อ มูลภายในของ  /บริษัทไปเปิดเผย หรือ แสวงห า

ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ

ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

(ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ

หรือ / ข้อมูลภายในบริษัท และหรือข้อมูลภายใน/ หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้

ความลับ และ/ ของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม ทั้งนี ้ กรรมการ ผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ใน

หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง ระยะเวลา เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเง ินต่อ

สาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้  1 รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบ

ข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำผิดร้ายแรง   
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2. กรรมการและผู ้บร ิหารของบริษัท รวมถึงผู ้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการ ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม

มาตรา 59   

3. ให้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบ 

โดยทั่วกัน 
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ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

บริษัทฯ ได้จัดท าจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยก าหนดประกาศใช้เริ่มตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2555 โดยเน้นหลักคุณธรรม ความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม การปฏิบัติตามกฎหมายซ่ึงมุ่งเน้น 

องค์กรและภาพรวมของสังคม โดยตระหนักดีถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด าเนินธุรกิจที่มี

ความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน เช่น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้ 

พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนคู่แข่งทางการค้า โดยให้ปฏิบัติในกรอบของกฎหมาย และเน้นหลัก

คุณธรรม ธรรมาภิบาลท่ีพึงปฏิบัติ โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 



 

 

 

73 | P a g e  

 

การควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างตอ่เนื่องโดยตระหนักว่า ระบบการควบคมุ

ภายในเป็นกลไกที่ส าคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหาร ในการช่วยลดปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับ

ธุรกิจ และช่วยให้การด าเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

(Good Corporate Governance) มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการร่วมนโยบาย No Gift Policy งดรับ และ งดให้ของขวัญ 

ตามเทศกาลต่างๆ เพ่ือลดโอกาสของการให้และรับสินบน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและ

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้บริษัทฯ  

มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง

พิจารณาผลการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน และความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบ

อย่างสม่ าเสมอทุกไตรมาส   

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ งที่  1/2564 เมื่อ วันที่  1 มีนาคม 2564 โดยมี

คณะกรรมการ ตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ 

ได้พิจารณาประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินระบบการ

ควบคุมภายในที่ผ่านการ พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามแบบประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงได้

จัดท าตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้านดังนี้ 
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ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนโดยมีการก าหนดกลยุทธ์และ

นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางด้านการเงิน การขาย และการจัดซ้ือ  

อย่างชัดเจน ซ่ึงบริษัทฯ ก าหนดไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

ครอบคลุมถึงบทลงโทษและช่องทางการรับ ข้อร้องเรียน และการคุ้มครองต่อผู้ที่แจ้งเบาะแส  

เพื่อปลูกจิตส านึกที่ดีให้กับผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติ ตามหลักการการก ากับดูแลกิจการ

ที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งได้ก าหนดระดับอ านาจการบริหารและระดับการอนุมัติ

รายการที่เหมาะสมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือปฏิบัติงานเรื่องอ านาจด าเนินการ เพื่อให้การ

ด าเนินการมีความคล่องตัวและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้  

ด้านการประเมินความเสี่ยง    

บริษัทฯ ให้ความส าคัญโดยตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญ  

ในป ี2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยของความเสี่ยงที่มีความส าคัญและแนวทางในการ

บริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และเป้าหมายของ

บริษัทฯ 

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานบริษัทฯจึงได้มีการก าหนดภาระหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการของผู้บริหาร และ

ผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนรวมถึงการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของ

บริษัทฯเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่ติดตาม

ตรวจสอบออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถ ตรวจสอบรายการระหว่างกันได้อย่าง

เหมาะสม 
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล   

บริษัทฯ ด าเนินการจัดการใหม้ีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอและเหมาะสมตอ่การ

พิจารณาและตัดสินใจ โดยบริษัทฯจัดให้มีการรายงานข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศ 

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ  

ของบริษัทฯ ประกาศแจ้งให้พนักงานได้ทราบ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ  

ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารให้ความส าคัญต่อการติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  

ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยบริษัทฯก าหนดให้มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  

ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งค้นหาสาเหตุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อน ามา

ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 

จะท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบ การควบคุมภายในของบริษัทฯที่วางไว้  

และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไข

ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ซ่ึงในระหว่างปีที่ผ่านมาผลการตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องที่เป็น

สาระส าคัญ 

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ ข้างต้นคณะกรรมการ

บริษัทมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่

เพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และ

ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญจากผู้สอบบัญชี

และฝ่ายตรวจสอบภายในแต่อย่างใด 

โดยรายงายของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ฉบับนี้ และในเอกสารแนบท้ายของแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากัด ในการตรวจสอบระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายของแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบประเมนิความเพยีงพอระบบการควบคมุภายใน 
 

การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรมคําถาม 

คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

1.1 คณะกรรมการและผู ้บร ิหารกําหนดแนวทาง และม ีการปฏ ิบ ัต ิท ี ่อย ู ่บนหลัก 

ความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง  

1.1.1 การปฏิบัติหน้าท่ีประจําวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 

1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก 

 

 

✓ 

 

✓ 

 • อ้างอิงข้อพึงปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ/ 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/คู่มืออาํนาจดําเนินการ/ 

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี/กฎบัตรของคณะกรรมการ 

1.2 มีข้อกําหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ 

ซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

1.2.1 มีข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สําหรับผู้บริหารและ

พนักงานท่ีเหมาะสม 

1.2.2 มีข้อกําหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซ่ึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทําให้

เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

1.2.3 มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น 

1.2.4 มีการสื ่อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บร ิหารและพน ักงาน 

ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู ่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้พนักงาน 

ลงนามรับทราบ ข้อกําหนดและบทลงโทษเป็นประจําทุกปี รวมท้ังมีการเผยแพร่ 

Code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

 • อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 1.1 

• บริษัทมีเผยแพร่ประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัท 
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คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 

1.3.1 การต ิดตามและประ เม ินผลโดยหน ่ วยงานตรวจสอบภายในหรือ 

หน่วยงานกํากับ ดูแลการปฏิบัติ (Compliance Unit) 

1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 

1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร  

 

 

 

 
 

✓ 

 
 

✓ 

 
 

✓ 

• มีการติดตามและประเมินผลโดยว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจาก

หน ่ วยงานภายนอก และรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื ่อให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ  

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับความซื่อตรง

และการรักษาจรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม  

1.4.2 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถลงโทษหรือจัดการกบัการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม 

และภายในเวลาอันควร 

1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 

 

 
 

✓ 
 

✓ 

 
 

✓ 

 • มีการตรวจสอบโดยว่าจ้างผู ้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงาน

ภายนอกให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลทุกไตรมาส 

นอกจากนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้กำหนดช่องทางการแจ้ง

เบาะแส หรือข้อร้องเรียนหากมีการฝ่าฝืน 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทําหน้าที่กํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดําเนินการด้านการควบคุมภายใน 

คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์

อํานาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน 

 

✓ 

 

 

 • บริษ ัทมีการกําหนดขอบเขตหน้าท ี ่ความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งกําหนด 

อํานาจอนุมัติเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขต

อํานาจ การอนุมัติไว้อย่างชัดเจนในคู่มืออํานาจดําเนินการ 

2.2 คณะกรรมการกํากบัดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดาํเนนิธรุกจิท่ีชัดเจนและ วัดผล

ได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

 

✓  • บริษ ัทก ําหนดเป้าหมายการดํา เน ินธ ุรกิจและแผนธ ุรกิจ 

โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและกํากับดูแลงบประมาณ

ให้อยู่ในกรอบตามท่ีบริษัทกําหนด 

2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าที ่ของคณะกรรมการและ 

ผู ้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ ่งครอบคลุมบทบาทที่ส ําคัญของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู ้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อ

รายงานทางการเงิน 

  

 ✓   

2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็น 

ประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้ 

 

✓   

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมี

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับ

บริษัทไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าท่ี

อย่างเป็นอิสระในจํานวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

 

✓  • บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการอิสระซึ่งเป็น

ผู ้ที ่ม ีความรู ้ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื ่องการควบคุมภายในในองค์กร  

ซ่ึงครอบคลุมท้ังการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมการประเมินความเส่ียง กิจกรรม

การควบคุมข้อมูลและการส่ือสารและการติดตาม 

 

✓   
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการ  และความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกํากับดูแล (Oversight)  

ของคณะกรรมการ  

คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

3.1 ผู้บริหารระดับสูงกําหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนับสนนุการบรรลุวตัถุประสงค์ของบรษิทั 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการ

ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าท่ีในส่วนงานท่ีสําคัญ ซ่ึงทําให้เกดิ

การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ ้นตรงกับกรรมการ

ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชัดเจน เป็นต้น 

 

✓  • บริษัทมีการกําหนดโครงสร้างองค์กรบริษัทให้เหมาะสมกับ 

สภาพของธุรกิจ โดยบริษัทมีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่และการ

ถ่วงด ุลในสายการบังค ับบัญชาและการรายงานที ่ช ัดเจน  

โดยบริษัทมีการว่าจ้างผู ้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงาน

ภายนอก กำหนดให้เสนอรายงานและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

3.2 ผู้บริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม 

เกี่ยวกับอํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารข้อมูล 

 

✓  • อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 3.1 

3.3 มีการกําหนดมอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 

ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน 

 

 

✓  • บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผดิชอบ 

ของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท (CEO) และ

ฝ่ายบริหาร รวมถึงระดับผู้จัดการและระดับหัวหน้างาน และ

บริษัทกําหนดอํานาจอนุมัติเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทตาม

ขอบเขต ในคู่มืออํานาจดําเนินการ (Level of Authorization) 

อย่างชัดเจน รวมท้ังได้กําหนดหน้าท่ีการทํางานของพนักงานทุก

ตําแหน่ง ( Job Description ) 
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพ่ือจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ และ

ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้น 

อย่างสม่ำเสมอ 

 

 

✓  • บริษัทมีการกําหนดหน้าที่การทํางาน (Job Description) และ 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารและหัวหน้างานทุกปี 

และบริษัทได้จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม

บุคลากรประจําปี 

4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากร 

ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการตอ่บคุลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง 

การส่ือสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ 

 

✓  • บริษ ัทก ําหนดหลักเกณฑ์การประเม ินผลที ่ช ัดเจน โดย

ผู้บังคับบัญชาจะประเมิน เป้าหมาย/ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล

ของการทำงาน เพื ่อนํามาประกอบการพิจารณาแรงจูงใจและ

รางวัลต่างๆ 

4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ 

และความสามารถท่ีเหมาะสมอย่างทันเวลา 

 

✓  • บริษัทให้ความสําคัญด้านทรัพยากรบุคคล โดยมีการจัดทําแผน

บริหารอัตรากำลังคนเป็นประจำทุกปี 

4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น  

การ จัดระบบท่ีปรึกษา (Mentoring) และการฝึกอบรม 

 

✓  • บริษัทมีกระบวนการสรรหา การทดลองงาน และการประเมินผล

การฝึกอบรม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปี 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่ง (Succession plan) ท่ีสําคัญ 
 

✓  • อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 4.3 
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5. องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  

คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบังคับ ให้บุคลากร 

ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการปฏิบัติ ในกรณีท่ีจําเป็น 

 

✓  • กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานมีหน้าที ่ปฏิบัติตามระบบ

ควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่าย

บริหารนำมาตรการควบคุมภายในไปสื่อสารและปฏิบัติ รวมท้ัง

จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบงานขายและการตลาด รวมถึงงาน

จัดซื้อ และทำสัญญาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ

การเบิกจ่าย และระเบียบการจัดซ้ือ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะให้

ความเห็น และติดตามวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสม 

5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และ 

การให้รางวัล ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาท้ังเรื่องการปฏบิัตติาม Code of Conduct และ 

วัตถุประสงค์ในระยะส้ันและระยะยาวของบริษัท 

 

 

✓  • บริษ ัทใช้งบประมาณเป็นเป ้าหมายในการประเมินผลการ 

ปฏ ิบ ัต ิงานและม ีการประเม ินแรงจูงใจ การให ้รางว ัลในแง่ 

ค่าคอมมิชชั่น และแรงจูงใจอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน บริษัทดําเนินการ

กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัตงิาน KPI เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ตามเป้าหมายในระยะส้ันและระยะยาว 

5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้น ให้

สามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย 

 

✓  • อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 5.2 

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

 

 

✓  • บริษัทกําหนดงบประมาณในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากปจัจัย 

ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก

แผนกต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ และ 

เป้าหมายทั้งด้านการลงทุน ด้านบุคลากร และงบประมาณด้าน

อื่นๆ 

 



 
 

 
 

83 | P a g e  

 

 

การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

6. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  

คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

6.1 บริษัทสามารถปฏิบัตติามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และเหมาะสมกับธุรกจิ

ในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึง

สิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูล

ครบถ้วนถูกต้อง 

 

 

✓  • บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินโดยปฏิบัติตามหลักการ

บัญชีที ่รับรองทั ่วไปอย่างครบถ้วน ซึ ่งผ่านการตรวจสอบ/ 

สอบทานจากผู ้ตรวจสอบบัญชีที ่ ได้ร ับความเห็นชอบโดย

สำนักงาน กลต. โดยข้อมูลท่ีจัดทำและเปิดเผยในรายงานทางการ

เงินสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่าง

แท้จริง 

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยท่ีสําคัญ เช่น 

ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

 

✓  • อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 6.1 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอย่าง แท้จริง 
 

✓  • อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 6.1 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการ 

บริหารความเส่ียงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัตจินเป็นส่วนหนึง่ 

ของวัฒนธรรมขององค์กร 

 

✓  • คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียง

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และเป็นหน้าที ่ฝ่ายบริหารในการ

วิเคราะห์ ประเมิน ป้องกัน และบริหารความเสี ่ยงในด้านต่างๆ  

ทั้งที่มาจากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ

การดำเนินธุรกจิของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หากมีเหตุการณใ์ด

ท่ีก่อให้เกิด หรืออาจจะก่อให้เกิดปัจจัยเส่ียงในการดำเนินธุรกิจ 

ผู้บริหารในสายงานท่ีเกี่ยวข้องจะวิเคราะห์ปัจจัยความเส่ียงนั้นๆ 

และเสนอแนวทางป้องกันต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นลำดับ 
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  

คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

7.1 บริษัทระบุความเสี ่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทั ้งระดับ 

องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าท่ีงานต่างๆ 

 

 

✓  • บริษัทมีการประเมินความเสี ่ยงที ่อาจจะส่งผลกระทบต่อการ

ดำเนินธุรกิจ ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงานครอบคลุม

ธุรกิจ และหน้าท่ีการทำงานในหน่วยงานต่างๆ  

7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

องค์กร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

✓  • บริษัทได้พิจารณาประเมินความเสี่ยงโดยพิจาณาจากปัจจัยท้ัง 

ภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึงครอบคลุมความเส่ียงในด้านต่างๆ 

7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง 
 

✓  • บริษัทมีการบริหารความเสี ่ยง โดยผู้บริหารและพนักงานใน

หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ร่วมกันพิจารณาประเด็นความ

เส่ียงท่ีจะอาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร 

7.4 บริษัทได้ประเมินความสําคัญของความเส่ียง โดยพิจารณาท้ังโอกาสเกิดเหตกุารณ ์และ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

 

✓  • บริษัทมีการพิจารณาและจัดระดับความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ 

ข้อมูลด้านโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น และผลกระทบ / ความเสียหาย ซ่ึง

จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร 

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับ 

ความเส่ียงนั้น (Acceptance) การลดความเส่ียง (Reduction) การหลีกเล่ียงความ

เส่ียง (Avoidance) หรือการร่วมรับความเส่ียง (Sharing) 

 

✓   
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น 

การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การท่ี 

ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management Override of internal 

Controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สําคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรพัย์สิน

โดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

 

✓  • บริษัทมีการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตภายในองค์กร  

ซึ่งครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้ผลการ

ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกประกอบการ

พิจารณา 

8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้

ของเป้าหมายที่กําหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจ

หรือ ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทําไม่

เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทําใหเ้กิด

แรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น 

 

✓  • บริษัทมีการติดตามผลการปฏบิัตงิานและงบประมาณต่างๆ อย่าง

สม่ำเสมอเพื ่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และมีการทบทวน 

เป้าหมาย ตลอดจนผลตอบแทนของพนักงาน เพ่ือให้สอดคล้อง

กับความเป็นจริง 

 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิด

ทุจริต และมาตรการท่ีบริษัทดําเนินการเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

 

✓  • อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 8.1 

8.4 บริษัทได้สื ่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติท่ี  

กําหนดไว้ 

 

✓  • บริษัทได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชันผ่านช่อง

ทางการส่ือสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์บริษัท แบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) 
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9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน  

คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนนิ 

ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการ

ตอบสนอง ต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

 

 

✓  • บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะ 

ผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ กรณีมีการเปลี ่ยนแปลงปัจจัยจาก 

ภายนอกองค์กร และการเปล่ียนแปลงอ ื ่นๆ ที ่อาจส่งผล

ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ นโยบาย การควบคุมภายใน และ

รายงานทางการเง ิน คณะกรรมการบริหารจะมีการทบทวน

เป้าหมาย งบประมาณ คู่มือการปฏิบัติงานและระเบียบต่างๆ และ

นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ 

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดํา เนิน 

ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการ

ตอบสนอง ต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

 

✓  • อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 9.1 

 

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผู้นําองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจการ 

ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ 

เปล่ียนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

 

✓  • อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 9.1 
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การควบคมุการปฏบิตังิาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะของ 

องค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงานลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนนิงาน 

รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ 

 

✓  • บริษัทได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงระเบียบปฏิบัติ

ของแต่ละส่วนงานไว้อย่างครอบคลุม 

10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม 

กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื ้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต 

อํานาจ หน้าท่ี และลําดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม 

เพ่ือให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนมัุตขิอง

ผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนมัุติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซ้ือและวิธีการ

คัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซ้ือ ขั้นตอนการเบิกจ่าย

วัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื ่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการ

สําหรับกรณีต่างๆ ดังนี้ 

10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ท่ี 

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการ

ติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมท้ังมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ 

 • บริษัทมีการจัดทําคู่มือระเบียบการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน 

และทุกระดับขององค์กร โดยกิจกรรมการควบคุมบริษัทมีดังนี้ 

▪ การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive) เช่น การแบ่งแยก 

หน้าท่ี/การกําหนดรหัส/การฝึกอบรม 

▪ การควบคุมแบบค้นพบ (Detective) เช่น การตรวจนับ

การย ืนยันยอด รายงานการสอบทานและรายงาน 

ข้อผิดพลาด 

▪ การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective) เช่น การกระทบ

ยอดบัญชี การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื ่อนไข และ 

ผลผูกพันตามสัญญาท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
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คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

10.2.2 กรณีท่ีบริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทําสัญญากับผู้ท่ีเกี่ยวขอ้งในลักษณะท่ีมีผล 

ผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสัญญาซ้ือขายสินค้า การให้กู้ยืม 

การค้ำประกัน บริษัทได้ติดตามให้ม่ันใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขท่ี

ตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนี้

ตามกําหนด หรือมีการ ทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น 

 

✓  • บริษัทมีคู ่มืออํานาจดําเนินการ ซึ ่งได้กําหนดขอบเขตอํานาจ 

หน้าที ่ในการอนุมัติรายการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุม

ระดับการปฏิบัติงานทุกระบบงาน ส่วนรายการที ่สําคัญจะ

ดําเนินการกําหนดอํานาจอนุมัติไว้ตามวงเงินท่ีบริษัทกําหนด 

• บริษัทมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามรายการระหว่างกัน 

รวมทั ้งบ ุคคลที ่เก ี ่ยวข้องให้มีความถูกต้องครบถ้วนอย่าง

สม่ำเสมอ 

10.3 บริษ ัทก ําหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น  

การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม 

 

✓  • อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 10.2 

 

10.4 บริษัทกําหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ท้ังระดับกลุ่มบริษัท 

หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

 

✓  • อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 10.2 

 

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดย 

เด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน กล่าวคือ  

1) หน้าท่ีอนุมัต ิ

2) หน้าท่ีบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  

3) หน้าท่ีในการดูแลจัดเกบ็ทรัพย์สิน 

 

 

 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 

 • บริษัทมีคู่มือระเบียบการปฏิบัติงาน / คู่มืออํานาจดําเนินการ 

และกําหนดหน้าที ่การทํางาน ( Job Description) ของแต่ละ 

หน่วยงานเพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที ่ความรับผิดชอบในการ 

ทํางานอย่างชัดเจน ตลอดจนมีตารางอํานาจการอนมัุติไวใ้นแตล่ะ

ระดับเพ่ือให้พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของรายการ 
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11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์  

คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

11.1 บริษัทควรกําหนดความเกี ่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 

กระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมท่ัวไปของระบบสารสนเทศ 

 

 

✓  • บริษัทมีการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศ ซ่ึงจะ

แบ่งแยกตามอำนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบตามแต่ละตำแหนง่

งานอย่างเหมาะสม 

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ

เหมาะสม 

 

✓  • อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 11.1 

 

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความ

เหมาะสม 

 

✓  • อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 11.1 

 

11.4 บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพัฒนา และการบํารุงรักษา ระบบ

เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

 

✓  • อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 11.1 

 

 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กําหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กําหนดไว้นั้นสามารถนําไปสู่การปฏิบัติ  

คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

12.1 บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกุมเพ่ือตดิตามให้การทําธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด 

เช่นข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของ

สํานักงาน ฯลฯ เพ่ือป้องกันการหาโอกาสหรือนําผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว 

 

 
 

 

✓  • หากบริษัทมีการเข้าทำรายการระหว่างกันท่ีเป็นไปตามการดำเนนิ

ธุรกิจปกติ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการ

ต่างๆ ให้ชัดเจน และสามารถเปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก 

ทั ้งน ี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที ่พิจารณาและแสดง

ความเห็นของความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของ

การทำรายการด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
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คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

   ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏบิตัิตามข้อกำหนดเกีย่วกบัการ

เปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี ่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ

จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และ

ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนด 

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใน

ธุรกรรมนั้น 

 

✓  • บริษัทมีนโยบายที่ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนในการพิจารณา

อนุมัต ิการทำธุรกรรมนั ้นๆ กับบริษัท โดยรายการที ่ถูก

พิจารณาว่าเป็นธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการสอบทาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเหมาะสม 

12.3 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

เป็นสําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (at 

arm’s length basis) 

 

✓  • หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันท่ีเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจ

ปกติ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการตา่งๆ 

ให้ชัดเจนและสมารถเปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและแสดงความเห็น

ของความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำ

รายการด้วย 

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมท้ัง

กําหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทยอ่ย

หรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้อง

ตอบข้อนี้) 

 

✓  • บริษัทมีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสดัส่วน

การถ ือห ุ ้น โดยจะต ้องได ้ร ับมต ิ เห ็นชอบจากที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีนโยบายที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

รายเดียวกันให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เพ่ือ

เป็นกลไกในการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และ 
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คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

   ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลท่ี

เกี ่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำ

รายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการ

ในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของ

บรษิัท 

12.5 บริษัทกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไป ปฏิบัติ

โดยผู้บริหารและพนักงาน 

 

✓  • บริษัทระบุในหน้าที ่และความรับผิดชอบ ( Job Description)  

แต่ละหน่วยงานท้ังระดับผู้บริหารและพนักงาน ในส่วนของบริษัท

ย่อย มีการแต่งตั้งผู้บริหารเข้าไปร่วมบริหารงานในบริษัทย่อย 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดย

บุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขขอ้ผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน 

 

✓  • บริษัทมีการกำหนดนโยบาย และคำสั ่งต ่างๆ ของบริษัทให้

ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ นําไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ 
 

✓  • บริษัทจะดําเนินการพิจารณาทบทวนนโยบาย และคู ่มือการ 

ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เพื ่อให้มีความ 

เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานและสภาพความเป็นจริงใน

การปฏิบัติงานของบริษัท 
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ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 

13. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

13.1 บริษัทกําหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดําเนินงาน ท้ังข้อมูลจากภายในและภายนอก 

องค์กรท่ีมีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน 

 

✓  • บริษัทใช้โปรแกรม ERP ในการจัดการขอ้มูลภายในและภายนอก

องค์กร โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลจากแผนกต่างๆ 

อย่างสม่ำเสมอ 

13.2 บริษัทพิจารณาท้ังต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้อง ของ

ข้อมูล 

 

 

✓  • บริษัทมีการพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ที ่จะได้รับ  รวมถึง 

ความคุ้มค่าจากการใช้ระบบสารสนเทศและความเชื่อถือได้ของ

ข้อมูลท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

13.3 บริษัทดําเนินการเพื ่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที ่สําคัญอย่างเพียงพอสําหรับใช้ 

ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สําคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ให้

พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ 

 

✓  • บริษัทมีการจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลที่สําคัญต่างๆ เพื่อให้ 

คณะกรรมการใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ท่ี

นําเสนอทุกไตรมาส 

13.4 บริษัทดําเนินการเพื ่อให้กรรมการบริษัทได้ร ับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร 

ประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จําเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม 

ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

✓  • บริษัทได้ดําเนินการส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับ 

เอกสารประกอบการประชุม / หรือส่งทาง email ก่อนการ

ประชุมภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด เพ่ือให้คณะกรรมการ

ได้พิจารณาข้อมูลท่ีสําคัญก่อนการประชุมทุกครั้ง 

13.5 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพ่ือให้

สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของ กรรมการ

แต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของ

กรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอ

พร้อมเหตุผล เป็นต้น 

 

✓  • เลขานุการบริษัทเป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม โดยมี

รายละเอียดความเห็น และข้อสังเกตของกรรมการ (ถ้ามี) ไว้ใน

รายงานการประชุมด้วย 
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คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดังต่อไปนี้ 

13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 

13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพรอ่งใน

การควบคุมภายในบริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว 

 

 
 

✓ 
 

✓ 

 • บริษัทจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้อย่างครบถ้วน โดยแยกเป็น

หมวดหมู่ตามระยะเวลาอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีสถานที่จัดเก็บ

เอกสารเป็นการเฉพาะ และหากได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรอืผู้

ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัท

จะกำหนดแนวทางการแก้ไข และผู้รับผิดชอบในการแก้ไข รวมท้ัง

ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จอย่างชัดเจน 

 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จําเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภาย ในสามารถ ดําเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ 

ส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน 

 

 

✓  • บริษัทมีช่องทางและกระบวนการส่ือสารข้อมูลสารสนเทศระหว่าง

หน ่วยงานภายในที ่ เกี่ยวข้องได้หลายช่องทาง เช ่น อ ีเมล 

อินทราเน็ต ปิดบอร์ดประกาศ รวมถึงการประชุมรายเดือนของ

ฝ่ายบริหารจากแต่ละแผนก 

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที ่สําคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และ 

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือ

สอบ ทานรายการต่าง ๆ  ตามท่ีต้องการ เช่น การกําหนดบคุคลท่ีเป็นศูนย์ตดิตอ่เพ่ือให้

สามารถ ติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากท่ีได้รับจากผู้บริหาร รวมท้ังการติดต่อสอบถาม

ข้อมูลจาก ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ

ผู ้บร ิหารตามที ่ คณะกรรมการร้องขอ การจ ัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่าง

คณะกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น 

 

✓  • ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูล รวมทั้งเอกสารหลักฐาน

ต่างๆ เพื ่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาพร้อม

รายละเอียดที่จำเป็นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ หากมีกรณีท่ี

ข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวไม่สมบูรณ์เพียงพอสำหรับการ

พิจารณา คณะกรรมการจะให้ฝ่ายบริหารไปดำเนนิการหาขอ้มูล

เพ ิ ่ม เต ิมให ้ครบถ้วน เพ ื ่อ ให้คณะกรรมการสามารถใช้

ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมท้ัง

มอบหมายให้ CFO และเลขานุการบริษัท เป็นศูนย์กลางในการ 
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คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

   ประสานงาน โดยคณะกรรมการสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า

ร่วมประชุม 

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายใน 

บริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี ่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท 

(Whistle-blower Hotline) ได้อย่างปลอดภัย 

 

✓  • บริษัทมีช่องทางการสื่อสาร โดยให้ส่งเป็นอีเมลถึงเลขานุการ

บริษัท หรือสื ่อสารทางเว ็บไซต์/ส่งจดหมายถึงกรรมการ

ตรวจสอบ/กล่องแสดงความคิดเห็นฯ เป็นต้น 

 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน  

คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื ่อสารข้อมูลกับผู ้ม ีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมี 

ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน 

เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

 

 

✓  • บริษัทแต่งตั้งผู้ประสานงานให้ขอ้มูลกบันกัลงทุนภายนอกองค์กร 

รวมทั้งได้เผยแพร่ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่าน

ช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์บริษัท แบบแสดง

รายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) 

โดยผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถติดต่อได้ผ่านทาง

อีเมลและโทรศัพท์ 

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อใหผู้้มีส่วนได้เสียภายนอก 

องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี ่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-

blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย 

 

✓  • อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 15.1 
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ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้าม

ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที ่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน ์ เช ่น ก ําหนดให ้แต ่ละส ่วนงานต ิดตามการปฏิบ ัต ิ  และรายงาน

ผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

 

✓  • อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 1.3 

 

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้ โดย การ

ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

 

 

✓  • ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ได้รับการตรวจสอบจากผู้

ตรวจสอบภายในที ่คณะกรรมการตรวจสอบแต่งต ั ้ งและ

มอบหมายให้ทำหน้าที่ภายใต้ขอบเขตตามแผนงานประจำปีที่มี

การพิจารณากำหนดไว้ 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของบริษัท 

 

 

✓  • ผู้ตรวจสอบภายในมีการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ

ภายในทุกไตรมาส เพื่อรายงานให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบ

รับทราบ 

16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที ่มีความรู ้และ

ความสามารถ 

 

✓  • อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 16.3 

 

16.5 บร ิษ ัทก ํ าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให ้ข ึ ้นตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

✓   

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงาน 

ว ิชาชีพการตรวจสอบภายใน ( International Standards for the Professional 

Practice of Internal Auditing, IIA) 

 

✓  • ผู้ตรวจสอบภายในที่ว ่าจ้างจากภายนอก จะปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
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17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตา มความเหมาะสม 

คำถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ คำอธบิาย 

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพ่ือ 

ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายท่ี

กำหนดไว้อย่างมีนัยสําคัญ 

 

✓   

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 

17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด 

เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืน

กฎหมาย หรือ มีการกระทําที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะ

การเงินของบริษัทอย่างมี นัยสําคัญ 

17.2.2 รายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะ

ได้เริ ่มดําเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือ พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 

17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที ่ เป็นสาระสําคัญต่อ 

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

✓ 

 

 

 
 

✓ 

 

 
 

✓ 

 • บร ิ ษ ั ทม ี น โยบายก ํ า หนด ให ้ ฝ ่ า ยบร ิ ห ารรายงานต่อ 

คณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว ในกรณีที ่เกิดเหตุการณ์หรือ

สงสัยว่ามีการทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทําที่อาจ

ส่งผล กระทบต่อชื่อเสียงหรือฐานะการเงินของบริษัทและบริษทัมี

การ รายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางในการ 

แก้ไข พร้อมกับรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารของบริษัท 
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รายการระหวา่งกนั 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซ่ึงรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าทั่วไป 

และรายการระหว่างกันได้กระท าอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล เป็นไปตามธุรกิจการค้า และเงื่อไนขตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน ซ่ึงเป็นไปตามปกติของธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

บรษิทั/บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ชือ่-สกลุ ผูเ้กีย่วขอ้ง ความสมัพนัธ ์ จ านวนหุน้ทีถ่อืใน

บรษิทัทีเ่กีย่วโยง 

นโยบายราคา ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ (บาท) 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

บริษัท วี สขุุมวิท 81 จ ากดั 

(บริษัทย่อย 55%) 

นายพรชัย เลิศอนันต์โชค 

(บิดานายธีร ชุติวราภรณ์) 

- ญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้ถือหุ้นและกรรมการ 

บริษัท วี สขุุมวิท 81 จ ากดั  

(บริษัทย่อย) 

108,000 

 

 

45%  

ราคาตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาตลาด 

 

 

ราคาตลาด 

 

 

รายการธรุกจิปกต ิ

- รายได้จากการบริหารโครงการ 

เป็นราย ได้ ในการบริหาร โครงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ทางด้านการตลาด เกี่ยวกับที่

ป รึ ก ษ า แ ล ะ ใ ห้ ค า แ น ะ น า ด้ า น ว า ง แ ผ น 

กลยุทธ์แบรนด์ และวางแผนกลยุทธ์แผนการ

ตลาด และด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการควบคุมงานและให้ค าแนะน าทางวิศวกรรม 

และ/หรือทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง 

รายการสนบัสนนุธรุกจิปกต ิ

- รายได้อื่น (ค่าจา้งบริหาร) 

เป็นรายได้ในการรับจ้างบริหาร เพื่อให้บริการงาน

ด้านบัญชีและการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล และ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 

- รายได้อื่น (ค่าเช่าและบริการพื้นที่อาคาร) 

เป็นรายได้ในการให้บริการเช่าช่วงและบริการ

พื้นที่ของส านักงานเพื่อใช้เป็นสถานประกอบการ

ของบริษัทตั้งแต่ช่วงเดือน 04 - 12/2563 

 

3,500,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,400,000 

 

 

220,650 

 

 

 

 

2,800,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 
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บรษิทั/บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ชือ่-สกลุ ผูเ้กีย่วขอ้ง ความสมัพนัธ ์ จ านวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั

ทีเ่กีย่วโยง 

นโยบายราคา ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ (บาท) 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

      

อัตรา 2.60 - 5.85% 

อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของ

ธนาคารพาณิชย ์

รายการชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

- ดอกเบี้ยรับ 

- เงินใหกู้้ยืมระยะสั้น 

ยกมา 01/01/2563              184,810,000 

ใหกู้้ยืมระหว่างปี 2563            28,800,000 

ช าระคืนระหว่างปี 2563          (5,400,000)  

    คงเหลือ 31/12/2563           208,210,000 

 

8,600,625 

208,210,000 

 

383,284 

184,810,000 

บริษัท พารากอนอกรีเทค จ ากดั 

ประกอบกิจการโรงงานสกดั และหีบ 

น้ ามันปาล์ม น้ ามันจากพืช ทกุชนิด(ได้

หยุดด าเนินธุรกิจซื้อขายน้ ามันปาล์มดิบ

ชนิด A (CPOA) แล้ว) 

นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย 

(คู่สมรสนายจิรัฏฐ์  

ไตรตระกูลชัย) 

 

 

 

 

นายจิรัฏฐ์ ไตรตระกลูชัย 

(คู่สมรสนางชัชชญา  

ไตรตระกูลชัย) 

 

- ญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ 

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 

(ลาออก 8 พฤษภาคม 2562) 

- ผู้ถือหุ้นและกรรมการ 

บริษัท พารากอนอกรีเทค จ ากดั 

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ 

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 

(ลาออก 27 ธันวาคม 2562) 

- ผู้ถือหุ้นและกรรมการ 

บริษัท พารากอนอกรีเทค จ ากดั 

4,000 

 

 

 

 

 

 

695,999 

0.57 

 

 

 

 

 

 

99.42 

 

ราคาตลาด 

 

รายการธรุกจิปกต ิ

- รายได้จากการขายน้ ามันปาล์มดิบ (CPOA) 

เป็นรายได้จากการขายน้ ามันปาล์มดิบ (CPOA) 

โ ด ยบ ริษั ท ไ ด้ ข า ย น้ า มั นป า ล์ มดิ บ ให้ กั บ 

บริษัท พารากอนอกรีเทค จ ากัด ปริมาณ 

5,000 ตัน คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 76.90 

ล้านบาท ซึ่ งราคาดังกล่าวเป็นไปตามราคา

ประกาศกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

โดยการท ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น

คร้ังเดียว ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีการท ารายการใน

ลักษณะดังกล่าวแล้ว 

 

 

- 

 

76,904,656 
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บรษิทั/บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ชือ่-สกลุ ผูเ้กีย่วขอ้ง ความสมัพนัธ ์ จ านวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั

ทีเ่กีย่วโยง 

นโยบายราคา ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ (บาท) 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

บริษัท ละแมน้ ามันปาล์ม จ ากัด 

ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย 

น้ าปาล์ม (ไดห้ยดุด าเนินธุรกิจซื้อขาย

น้ ามันปาล์มดิบชนิด A (CPOA) แล้ว) 

นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย 

(คู่สมรสนายจิรัฏฐ์  

ไตรตระกูลชัย) 

 

 

 

 

นายจิรัฏฐ์ ไตรตระกลูชัย 

(คู่สมรสนางชัชชญา  

ไตรตระกูลชัย) 

 

- ญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ 

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 

(ลาออก 8 พฤษภาคม 2562) 

- ผู้ถือหุ้นและกรรมการ 

บริษัท ละแมน้ ามันปาล์ม จ ากัด 

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ 

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 

(ลาออก 27 ธันวาคม 2562) 

- ผู้ถือหุ้นและกรรมการ 

บริษัท ละแมน้ ามันปาล์ม จ ากัด 

500 

 

 

 

 

 

 

899,000 

0.06 

 

 

 

 

 

 

99.89 

 

ราคาตลาด 

 

 

 

 

 

 

ประกวดราคาและราคา

ตามที่ตกลงร่วมกัน 

รายการสนบัสนนุธรุกจิปกต ิ

- ค่าขนส่ง 

บริษัทได้ว่าจ้างบริการขนส่งน้ ามันปาล์มดิบกับ

บริษัท ละแมน้ ามันปาล์ม จ ากัด เพื่อบริการ

ข นส่ ง สิ น ค้ า จ า กคลั ง สิ น ค้ า ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ า  

ซึ่ งรายการดั งกล่าว เป็นรายการสนับสนุน

ตามปกติของธุรกิจ 

รายการเกีย่วกบัทรพัยส์ิน 

- ขายทรัพยส์ิน 

เป็นการขายทรัพย์สินในส่วนเคร่ืองใช้ส านักงาน 

คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้อง เน่ืองจากบริษัทได้มีการย้ายส านักงาน

ในช่วงปลายปี 2562 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

35,086,080 

 

 

 

 

 

 

788,558 

 

บริษัท โอเชี่ยน ฟิตต้ิง จ ากดั นายรัตนชัย วิไลเลิศโภคา 

(บุตรนายอุชัย วิไลเลิศโภคา) 

- ญาติสนิทของผู้ถือหุ้นและกรรมการ 

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 

(ลาออก 15 ตลุาคม 2561) 

- ผู้ถือหุ้นและกรรมการ 

บริษัท โอเชี่ยน ฟิตต้ิง จ ากดั 

49,998 99.99  

ราคาตลาด 

 

 

 

 

ประกวดราคาและราคา

ตามที่ตกลงร่วมกัน 

รายการสนบัสนนุธรุกจิปกต ิ

- ค่าเช่าและบริการพื้นที่อาคาร 

เป็นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ในส่วนของโกดัง

โรงงานที่สิงห์บุรี ส าหรับส่วนของธุรกิจก๊อกน้ า

ตั้งแต่ช่วงเดือน 07 - 10/2562 

รายการเกีย่วกบัทรพัยส์ิน 

- ขายทรัพยส์ิน 

เป็นการขายทรัพย์สินส่วนของธุรกิจก๊อกน้ าจาก

การหยุดด าเนินธุรกิจประกอบด้วยที่ดินเน้ือที่ 

51 ไร่ 1 งาน 45 ตรว. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

จ านวน 16 หลัง เน้ือที่ 6,336 ตรม. เคร่ืองจักร

และอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจผลิตก๊อกน้ าจ านวน 

76 รายการ 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

63,871 

 

 

 

 

78,511,410 
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บรษิทั/บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ชือ่-สกลุ ผูเ้กีย่วขอ้ง ความสมัพนัธ ์ จ านวนหุน้ทีถ่อืใน

บรษิทัทีเ่กีย่วโยง 

นโยบายราคา ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ (บาท) 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

นายรัตนชัย วิไลเลิศโภคา นายรัตนชัย วิไลเลิศโภคา 

(บุตรนายอุชัย วิไลเลิศโภคา) 

- ญาติสนิทของผู้ถือหุ้นและกรรมการ 

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 

(ลาออก 15 ตลุาคม 2561) 

- -  

ประกวดราคาและราคา

ตามที่ตกลงร่วมกัน 

รายการเกีย่วกบัทรพัยส์ิน 

- ขายทรัพยส์ิน 

เป็นการขายทรัพยส์ินประเภทยานพาหนะในส่วน

ของธุรกิจก๊อกน้ าที่บริษัทไดห้ยดุประกอบการ

ด าเนินธุรกิจ 

 

- 

 

434,579 

นางรัตนา วิไลเลศิโภคา นางรัตนา วิไลเลศิโภคา 

(คู่สมรสนายอุชัย วิไลเลิศโภคา) 

- ญาติสนิทของผู้ถือหุ้นและกรรมการ 

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 

(ลาออก 1 เมษายน 2563) 

- -  

ราคาตลาด 

รายการสนบัสนนุธรุกจิปกต ิ

- ค่าเช่าและบริการพื้นที่อาคาร 

เป็นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ของส านกังานเพื่อใช้

เป็นสถานประกอบการของบริษัทตั้งแต่ช่วงเดือน 

1 - 10/2562 

 

- 

 

600,000 

บริษัท สุขมุวิท 43 คอนโดมิเนียม จ ากดั นายพรชัย เลิศอนันต์โชค 

(บิดานายธีร ชุติวราภรณ์) 

- ญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้ถือหุ้น 

บริษัท สุขมุวิท 43 คอนโดมิเนียม จ ากดั 

2,099,999 

 

 

 

99.99  

ราคาตลาด 

รายการสนบัสนนุธรุกจิปกต ิ

- ค่าเช่าและบริการพื้นที่อาคาร 

เป็นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ของส านักงานเพื่อใช้

เ ป็ นสถ านปร ะก อบก า รขอ งบ ริษั ท ย่ อ ย  

บริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด ตั้งแต่ช่วงเดือน 

10 - 12/2562 ถึง 03/2563 

 

298,833 

 

358,600 

บริษัท วี สขุุมวิท 36 ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากดั 

นายพรชัย เลิศอนันต์โชค 

(บิดานายธีร ชุติวราภรณ์) 

- ญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้ถือหุ้นและกรรมการ 

บริษัท วี สขุุมวิท 36 ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 

299,832 

 

99.94  

ราคาตลาด 

รายการเกีย่วกบัทรพัยส์ิน 

- เงินมัดจ าคา่ที่ดิน 

เป็นการจ่ายเงินมัดจ าเพื่อซื้อที่ดินส าหรับการ

พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต  

โดยมีมูลค่ าตามสัญญาจะซื้ อจะขาย เป็ น 

จ านวนเงิน 380.81 ล้านบาท (ราคาประเมิน

เฉพาะมูลค่าที่ดินเป็นจ านวน 360.60 ล้านบาท) 

เป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินเน่ืองจากมีส่วน

ของงานออกแบบที่ผู้จะขายตกลงที่จะส่งมอบให้

ผู้จะซื้อด้วย 

 

184,810,000 

 

184,810,000 
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สัญญาที่ส าคัญระหว่างกัน 

หนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า 

คุณอุชัย วิไลเลิศโภคา ออกหนังสืออนุญาตให้บริษัทใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยไม่คิดค่าตอบแทน ก าหนดระยะเวลา 10 ปี (เร่ิมวันที่ 15 มกราคม 2552) และขยายก าหนดระยะเวลา 3 ปี (เร่ิมวันที่ 15 มกราคม 2562)  

ทั้งน้ี ผู้ออกหนังสืออนุญาตขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกมัด 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัท สุขุมวิท 43 คอนโดมิเนียม จ ากัด (เดิมชื่อ: บริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด) ออกหนังสืออนุญาตให้บริษัทใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยไม่ คิดค่าตอบแทน  

และไม่มีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ีผู้ออกหนังสืออนุญาตขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกมัด 

สัญญาเช่า 

บริษัทท าสัญญาเช่าพื้นที่อาคารกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องกันท่านหน่ึง ก าหนดระยะเวลา  3 ปี ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2562 อัตราค่าเช่าต่อเดือน จ านวนเงิน 60,000 บาท  

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 บริษัทมีหนังสือแจ้งความจ านงการต่อสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร ชั้น 3 และ 5 และพื้นที่ส่วนกลาง ก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  

อย่างไรก็ตาม บริษัทหยุดเช่าพื้นที่เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 บริษัทท าสัญญาเช่าพื้นที่อาคารกับบริษัท พารากอน คอร์ แอสเซทส์ จ ากัด ก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อัตราค่าเช่าต่อเดือน  

จ านวนเงิน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บริษัทท าหนังสือแจ้งไม่ขอเช่าพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่อาคารดังกล่าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงธันวาคม 2562  

โดยไม่คิดค่าตอบแทน 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทย่อยท าสัญญาเช่าช่วงพื้นที่ส านักงานกับบริษัท สุขุมวิท 43 คอนโดมิเนียม จ ากัด ก าหนดระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 

2563 อัตราค่าเช่าและค่าบริการต่อเดือน จ านวนเงิน 89,650 บาท 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทท าสัญญาเช่าโกดังโรงงานสิงห์บุรีกับบริษัท โอเชี่ยน ฟิตติ้ง จ ากัด ก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 อัตราค่าเช่าต่อเดือน 

จ านวนเงิน 20,000 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทยกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

สัญญาขายทรัพย์สิน 

เมื่อวันที ่11 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทท าสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินกับบริษัท โอเชี่ยน ฟิตต้ิง จ ากัด มูลค่าตามสัญญา จ านวนเงิน 78 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงินมัดจ า จ านวนเงิน 7.80 ล้าน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 

2562 บริษัทโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่บริษัท โอเชี่ยน ฟิตต้ิง จ ากัด และบริษัทได้รับช าระเงินส่วนที่เหลือ จ านวนเงิน 70.20 ล้านบาท นอกจากน้ี บริษัทไถ่ถอนการจดจ านองที่ดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้างที่ใช้

เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ 
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สัญญารับจ้างบริหารโครงการ 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 บริษัทท าสัญญารับจ้างบริหารโครงการกับบริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด เพื่อให้บริการ  

1) ด้านการตลาด เกี่ยวกับที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าด้านวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ และวางแผนกลยุทธ์แผนการตลาด  

2) ด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับการบริหารจัดการควบคุมงานและให้ค าแนะน าทางวิศวกรรม และ/หรือทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อัตราค่าบริการต่อเดือน จ านวนเงิน 700,000 บาท  

สัญญารับจ้างบริหาร 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 บริษัทท าสัญญารับจ้างบริหารกับบริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด เพื่อให้บริการงานด้านบัญชีและการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ โดยมีก าหนดระยะเวลา  

7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราค่าบริการต่อเดือน จ านวนเงิน 200,000 บาท และเมื่อครบก าหนดอายุสัญญาตามสัญญาฉบับน้ี ให้ถือว่าสัญญามีผลใช้บังคับกันต่อไปอีก

คราวละ 1 ปี โดยถือข้อตกลงเดิมจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา โดยฝ่ายที่บอกเลิกสัญญาจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบก่อนหมดอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด ท าสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อซื้อที่ดินกับบริษัท วี สุขุมวิท 36 ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด มูลค่าตามสัญญา จ านวนเงิน 380.81 ล้านบาท (ราคาประเมิน  

จ านวนเงิน 360.60 ล้านบาท) ทั้งน้ี หากผู้จะขายจ่ายช าระค่าพัฒนาที่ดินแทนผู้จะซื้อ นับแต่วันที่ท าสัญญาจนถึงวันที่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้จะขายสามารถเรียกเก็บเงินจากผู้จะซื้อ ทั้งน้ี มูลค่ารวมทั้งหมดต้องไม่เกิน

จ านวนเงิน 400 ล้านบาท  โดยก าหนดช าระเงินแบ่งเป็นงวดดังน้ี 

งวดที่ 1 วันท าสัญญาจะซื้อจะขายจ่ายช าระเงินมัดจ า จ านวนเงิน 40 ล้านบาท 

งวดที่ 2 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 จ่ายช าระเงิน จ านวนเงิน 110 ล้านบาท  

งวดที่ 3 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 จ่ายช าระเงิน จ านวนเงิน 34.81 ล้านบาท 

งวดที่ 4 วันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จ่ายช าระเงิน จ านวนเงิน 196 ล้านบาท รวมต้นทุนที่จะเกิดขึ้น (ค่าพัฒนาที่ดิน) 

ก าหนดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายในเดือนธันวาคม 2563 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ได้มีหนังสือขยายระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินออกไปจากเดิมก าหนดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนธันวาคม 2563 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2564 
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันของปี 2563 รายการซ้ือขายสินค้า และบริการ รวมถึงรายการซ้ือสินทรัพย์

ระหว่างกัน เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจ และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าท ารายการดังกล่าว 

บริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกก าหนดให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขการค้าทั่วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขัน หรือราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการท ารายการค้ากับบุคคลภายนอก 

1. รายการธรุกจิปกต ิ

ซ้ือสินค้า/บริการ   นโยบายที่ใช้ในการจัดซ้ือสินค้า/บริการกับบริษัทดังกล่าวเป็นนโยบายเดียวกับที่ใช้กับคู่ค้าทั่วไป โดยมีการ 

     เจรจาต่อรองราคาเพื่อให้ได้ก าไรขั้นต้นที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ 

ขายสินค้า/บริการ   นโยบายที่ใช้ในการจัดซ้ือสินค้า/บริการกับบริษัทดังกล่าวเป็นนโยบายเดียวกับที่ใช้กับคู่ค้าทั่วไป โดยมีการ 

     เจรจาต่อรองราคาเพื่อให้ได้ก าไรขั้นต้นที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ 

2. รายการสนบัสนนุธรุกจิปกต ิ

ค่าเช่าจ่ายและบริการพื้นท่ีอาคาร เป็นการเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสถานประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  

     โดยมีการก าหนดราคาหรือเงื่อนไขของรายการโดยอ้างอิงราคาตลาด และ/หรือต้นทุนของการได้มารวมค่าใช้จ่าย

     ที่เกี่ยวข้องซ่ึงมีความสมเหตุสมผล 
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3. รายการเกีย่วกบัทรพัยส์นิ 

ซ้ือทรัพย์สิน   เป็นการจ่ายเงินมัดจ าเพื่อซ้ือที่ดินส าหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัท วี สุขุมวิท 

     81 จ ากัด 

ขายทรัพย์สิน   เป็นการขายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัท โดยมีการก าหนดราคาหรือเงื่อนไขของรายการ 

     โดยอ้างอิงราคาตลาด และเป็นการขายทรัพย์สินที่เกี่ยวกับธุรกิจผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและ 

     ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ าจากการหยุดประกอบธุรกิจ โดยมีการประกวดราคาเพื่อส ารวจความต้องการและ 

     ราคาของสินทรัพย์ และเปรียบเทียบกับราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 

4. รายการชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

ดอกเบี้ยรับ    นโยบายการก าหนดอัตราดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทดังกล่าวอ้างอิงอัตราอัตราดอกเบี้ยของ 

     ธนาคารพาณิชย์ 
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มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนมุตักิารท ารายการระหวา่งกนั 

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้

ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการ

ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกลา่ว 

เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มี สิทธิ

ออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท 

นอกจากนี้ การท ารายการระหว่างกันของบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ ง หรือ

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

ซ่ึงผู้ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท ารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการท ารายการระหว่างกันนั้นๆ 
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นโยบายเกีย่วกบัรายการระหวา่งกนัในอนาคต 

ในกรณีที่มีการเข้าท ารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซ่ึงก าหนดโดย 

สภาวิชาชีพบัญชี 

นอกจากนี้ หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว  

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลท่ีมีความรู้ ความช านาญ เช่น 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลท่ีมีความรู้

ความช านาญพิเศษจะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการบรษัิท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเขา้ท ารายการดังกลา่ว

จะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท ารายการที่ได้ค านึ งถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการทบทวนรายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจ าทุกไตรมาส 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำป ี2563 

เรียน ผู้ถือหุ้นทกุท่าน 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท โอเชี ่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

กรรมการอ ิสระจำนวน  3 ท ่าน โดยมีนายก ุศล ส ังขน ันท ์ เป ็นประธานกรรมการตรวจสอบ  

นายบุญเลิศ เอี ้ยวพรชัย และ นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตอำนาจหน้าที่  

ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย รวมทั้งดูแล

ให้ผู ้บริหารปฏิบัติหน้าที ่ตามนโยบายของบริษัทด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ  

โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ ้น 4 ครั้ง ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งมี

ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องด้วยทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามหน้าที่ และ 

ความรับผิดชอบ โดยสรุปได้ดังนี้ 

• สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจน 

การพิจารณานโยบายการบัญชีที่สำคัญร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท  

ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน 

ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รองรับทั่วไป และเชื ่อถือได้ รวมทั้งมีการ

เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

• สอบทานความเหมาะสม ความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก) เพื ่อให้มั ่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 
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• สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก) 

พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไป  

อย่างอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ

ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งภาระผูกพันที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอก และข้อเรียกร้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ดังกล่าวอย่าง

ถูกต้อง 

• พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั ้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีประจำปี 2563  

โดยประเมินความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงพิจารณาความ

เหมาะสมของค่าตอบแทน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี 

ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท และบริษัทย่อย 

• พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และประเมินความเสี่ยง โดยมุ่งเน้น 

ให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญในเชิงป้องกัน รวมถึง 

สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานผลการ

ตรวจสอบ และแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ

ภายใน รวมทั้งพิจารณาและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบสาเหตุและเสนอแนวทางในการ

ป้องกันความเสียหายที่อาจะเกิดขึ้นต่อฝ่ายบริหาร 

• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท 

รวมถึงสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดและแนวปฏิบัติ

ที ่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื ่นๆ  

ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำ
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รายการเช่นเดียวกันกับที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป มีเงื่อนไขทางการค้าตามปกติด้วยราคา

ที่สมเหตุสมผล 

• ทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที ่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้

สอดคล้องกับสภาวการณ์ 

 

 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานทางการเงินและเปิดเผย

ข้อมูลที่เพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป รวมถึง 

มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ

เหมาะสมกับลักษณะทางธุรกิจ และมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ 

 

                     ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

                (นายกุศล สังขนันท์) 

                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                   บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) 

 

 

 



 

 

 

110 | P a g e  

 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัตอ่รายงานทางการเงนิ 

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกทา่น 

 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากัด

(มหาชน) ซ่ึงได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณานโยบายการบัญชี 

ที่ เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบและการรายงาน 

ที่สมเหตุสมผลในการจัดท างบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอ และโปร่งใส  

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการก ากับดูแลกิจการและด ารงรักษาไว้ซ่ึงระบบการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

ทันเวลา และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซ่ึงสินทรัพย์ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรอืการด าเนนิการ

ในรายการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส าคัญ 

 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ  

เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ซ่ึงได้ก ากับ

ดูแลท าการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน 

ให้มีประสิทธิภาพโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจ าปีนี้แล้ว 

 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ ว่างบการเงินรวมของบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน)  

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด  

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินซ่ึงผู้สอบบัญชีของบริษัทได้

ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนี้แล้ว 

 

 



 

 

 

111 | P a g e  

 

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

• ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส ของบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) 

ค่าธรรมเนียม จำนวนเงนิ 

ค่าสอบบัญชีประจำปี 550,000 

ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 570,000 

 

• ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส ของบริษัท โอเชี่ยน วิคเตอร์ จำกัด 

คา่ธรรมเนยีม จำนวนเงนิ 

ค่าสอบบัญชีประจำปี 90,000 

ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 120,000 

 

• ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส ของบริษัท วี สุขุมวิท 81 จำกัด 

คา่ธรรมเนยีม จำนวนเงนิ 

ค่าสอบบัญชีประจำปี 750,000 

ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 300,000 
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บรษิทั โอเชี่ยน คอมเมริช จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

รายงานของผูส้อบบญัชแีละงบการเงนิ 

สำหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ซ่ึงประกอบดว้ย  
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและ  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุ 
สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

 
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบของเร่ืองที่  กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผลการด าเนินงานรวม และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
 
ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 แสดงรายการเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น จ  านวน 180.779  
ล้านบาท และ 17.588 ล้านบาท ข้าพเจ้าไม่ได้รับหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับความมีอยู่จริงใน  
ยอดคงเหลือของเจา้หน้ีรายหน่ึง ซ่ึงมีมูลค่าคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 16.098 ลา้นบาท เน่ืองจาก
เจ้าหน้ีดังกล่าว หยุดด าเนินงาน ทั้ งน้ีข้าพเจ้าไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้ีรายดังกล่าว และไม่สามารถใช้วิธีการ
ตรวจสอบอื่น เพื่อให้ได้รับเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความมีอยู่จริงในยอดคงเหลือของเจ้าหน้ีดังกล่าวได้  
ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้่ามีรายการปรับปรุงใดต่อจ านวนยอดคงเหลือดงักล่าวที่จ  าเป็นหรือไม่  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดย 
สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและข้าพเจา้ 
ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการ 
สอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดร้ับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเงื่อนไขของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า  
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมา
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปน้ี 
 
1)  การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  
 
ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  27 กลุ่มบริษทั มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จ  านวน 
539.448 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจ านวนที่มีนัยส าคญั และมีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่างๆ 
รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุน้ยอดขาย ดงันั้น ขา้พเจา้จึงพิจารณาเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 
ขา้พเจา้ไดร้ับความเช่ือมัน่เก่ียวกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์โดย 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เ ก่ียวข้องกับวงจรรายได้จากการ ขาย
อสังหาริมทรัพย ์

• ทดสอบการควบคุมที่ส าคญัเก่ียวกบัการเกิดขึ้นจริงและความครบถว้นของรายได ้
• วิเคราะห์และทดสอบการค านวณของบญัชีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อตรวจสอบความผิดปกติ

ที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี 
• สุ่มตัวอย่างสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ 

ในสัญญาขายของกลุ่มบริษทั และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยข์อง
กลุ่มบริษทั 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและ ช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาใน 
งบการเงิน รวมถึงรายการลดหน้ีที่ออกภายหลงัระยะเวลาในงบการเงิน และ 

• สอบทานใบส าคญัทัว่ไปเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได ้
 

2)  การแสดงมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.4 และขอ้ 11 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จ  านวน 524.260 ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญในงบการเงินรวม ไดถู้ก
แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า จากสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขนั
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ส่งผลต่อราคาของสินค้าส าเร็จรูป อีกทั้งตน้ทุนก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในส่วน
ค่าชดเชยที่อยูร่ะหว่างด าเนินคดี กบัผูร้ับเหมา อาจส่งผลต่อการแสดงมูลค่าสินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือตามวิธีราคาทุน
หรือมูลค่าสุทธิที่จะรับแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ขา้พเจา้จึงพิจารณาเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  
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ขา้พเจา้ไดร้ับความเช่ือมัน่ เก่ียวกบัการแสดงมูลค่าของตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดย 
• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนการขายและนโยบายการตั้งราคาขายของฝ่ายบริหาร และนโยบายส่งเสริม 

การขายที่จะผลกัดนัการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ฝ่ายบริหารไดค้าดการณ์ไว  ้
• ประเมินดุลยพินิจที่ส าคญัของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัราคาที่คาดว่าจะขายในอนาคต 

• เปรียบเทียบราคาขายของบริษทัฯ กบัราคาขายของคู่แข่งที่อยูใ่นพื้นที่เดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัซ่ึงเช่ือไดว้่า

พื้นที่ใกลเ้คียงดงักล่าวมีผลต่อการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
• ตรวจสอบการรับรู้และปันส่วนต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงรวมถึงประมาณการหน้ีสินที่อาจจะ

เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับ ในการประเมินมูลค่าของตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
เร่ืองอื่น 
 

งบการเงินรวม(ก่อนปรับปรุง)และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี

ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  ที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่น ซ่ึงแสดงความเห็น

อยา่งไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2563 

 
ข้อมูลอื่น 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั 
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที่อยูใ่นรายงานนั้น) ขา้พเจา้
คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้ับรายงานประจ าปีภายหลงัวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอื่น 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที่เก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ที่มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที่ไดร้ับจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏว่ามีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที่ ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าที่ในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าที่ในการก ากบัดูแล
ด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลที่แสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
โดยถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในที่ผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าจ  าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่  
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 
ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ  
กลุ่มบริษทั และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม 
และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือ 
หยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 
 
ผู ้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของ  
กลุ่มบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่น 
อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที่
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้
ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีข้าพเจ้าไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสั ยเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง 

 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเงื่อนไขของขา้พเจา้ ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดั
ต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ
แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษทั 
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
กล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการที่เก่ียวขอ้งหรือถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้า 
จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับจนถึงวนัที่ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที่ควรหรือไม่ 

• ไดร้ับหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผูร้ับผิดชอบ 
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นอยา่งมีเงื่อนไขของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว ้ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคญั 
ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หนา้ที่ในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าที่ในการก ากบัดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองที่ส่ือสารกับผูมี้หน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวใน
รายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 

 

 

(นายจุมพฏ ไพรรัตนากร) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  7645 

 

วนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 



บริษัท โอเชียน  คอมเมิรช จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562

(ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 40,669,052            16,505,931            1,020,866              11,696,494            83,881,410            

เงินลงทุนชวัคราว 9 60,809,024            40,000,000            60,809,024            40,000,000            -                         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื 7, 10 18,037,902            87,186,270            11,325,666            88,318,554            137,397,853          

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทเีกียวขอ้งกนั 7 -                         -                         208,210,000          184,810,000          -                         

สินคา้คงเหลือ -                         -                         -                         -                         187,018,374          

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 11, 13, 36 524,259,735          488,537,465          -                         -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พอืขาย -                         -                         -                         -                         76,852,982            

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 12 242,003,563          220,190,298          25,293,137            5,455                      107,007,299          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 885,779,276          852,419,964          306,658,693          324,830,503          592,157,918          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั -                         -                         -                         -                         742,760                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                         -                         244,926,500          244,926,500          -                         

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 14 -                         -                         395,450                 -                         -                         

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 15,566,937            5,527,025              2,464,274              -                         7,178,241              

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 3,506,376              -                         1,288,864              -                         -                         

ค่าความนิยม 13, 17, 36 105,190,452          105,190,452          -                         -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 107,147                 -                         107,147                 -                         979,560                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 -                         1,292,411              -                         -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 679,600                 3,810,590              333,000                 -                         365,879                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 125,050,512          115,820,478          249,515,235          244,926,500          9,266,440              

รวมสินทรัพย์ 1,010,829,788       968,240,442          556,173,928          569,757,003          601,424,358          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท โอเชียน  คอมเมิรช จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562

(ปรับปรุงใหม)่

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น          

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 19 -                         35,797,717            -                         35,797,717            85,375,552            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื 7, 20 180,779,211          54,963,261            17,588,131            23,317,487            34,699,626            

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 23 880,018                 -                         880,018                 -                         1,467,357              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,974,821              -                         -                         -                         -                         

เงินรับล่วงหนา้ 102,251,538          112,599,460          -                         -                         142,800                 

ประมาณการหนีสิน 21 39,318,283            28,442,283            33,850,115            28,442,283            -                         

หนีสินหมุนเวียนอนื 15,409,300            7,875,068              134,527                 88,297                   1,713,852              

รวมหนีสินหมุนเวียน 340,613,171          239,677,789          52,452,791            87,645,784            123,399,187          

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 -                         150,221,195          -                         -                         2,041,931              

หนีสินตามสัญญาเช่า 23 1,033,256              -                         1,033,256              -                         370,184                 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 1,952,183              -                         -                         -                         -                         

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 24 838,997                 1,012,376              300,269                 677,687                 4,598,911              

หนีสินไม่หมุนเวียนอนื -                         300,000                 -                         -                         -                         

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 3,824,436              151,533,571          1,333,525              677,687                 7,011,026              

รวมหนีสิน 344,437,607          391,211,360          53,786,316            88,323,471            130,410,213          

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 25

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 1,809,673,558 หุน้ ในปี 2563 และ 2562

หุน้สามญั 1,206,449,039 หุน้ ในปี 2561

มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 452,418,390          452,418,390          452,418,390          452,418,390          301,612,260          

ทุนทอีอกและเรียกชาํระแลว้

หุน้สามญั 1,206,449,039 หุน้ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 301,612,260          301,612,260          301,612,260          301,612,260          301,612,260          

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 341,054,345          341,054,345          341,054,345          341,054,345          341,054,345          

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 26 5,001,081              5,001,081              5,001,081              5,001,081              5,001,081              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (117,290,867)         (175,718,183)         (145,280,074)         (166,234,154)         (176,653,541)         

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 530,376,819          471,949,503          502,387,612          481,433,532          471,014,145          

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 136,015,362          105,079,579          -                         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 666,392,181          577,029,082          502,387,612          481,433,532          471,014,145          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,010,829,788       968,240,442          556,173,928          569,757,003          601,424,358          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท โอเชียน  คอมเมิรช จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การดําเนินงานต่อเนือง

รายได้จากการขายและบริการ 27 613,096,454              1,806,434,951           77,068,885                1,809,234,951           

ตน้ทุนขายและบริการ (435,428,372)            (1,737,411,688)         (73,212,295)              (1,737,411,688)         

กําไรขันต้น 177,668,082              69,023,263                3,856,590                  71,823,263                

รายไดอื้น  14,128,235                2,054,576                  21,499,676                4,399,667                  

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (50,613,640)              (37,907,889)              (4,517)                       (30,598,484)              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (33,359,225)              (62,213,157)              (5,095,656)                (56,576,885)              

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 107,823,452              (29,043,207)              20,256,093                (10,952,439)              

ตน้ทุนทางการเงิน (1,805,841)                319,849                    (69,586)                     -                            

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 106,017,611              (28,723,358)              20,186,507                (10,952,439)              

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 29 (17,422,385)              2,994,247                  -                            -                            

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนือง 88,595,226                (25,729,111)              20,186,507                (10,952,439)              

การดําเนินงานทียกเลิก

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลิก-สุทธิจากภาษีเงินได้ 767,573                    20,406,405                767,573                    20,406,405                

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 89,362,799                (5,322,706)                20,954,080                9,453,966                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน -                            965,421                    -                            965,421                    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            965,421                    -                            965,421                    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 89,362,799                (4,357,285)                20,954,080                10,419,387                

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 57,659,743                (20,436,468)              20,186,507                (10,952,439)              

จากการดาํเนินงานทียกเลิก - สุทธิจากภาษี 767,573                    20,406,405                767,573                    20,406,405                

รวมส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 58,427,316                (30,063)                     20,954,080                9,453,966                  

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 30,935,483                (5,292,643)                -                            -                            

89,362,799                (5,322,706)                20,954,080                9,453,966                  

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 57,659,743                (19,471,047)              20,186,507                (9,987,018)                

จากการดาํเนินงานทียกเลิก - สุทธิจากภาษี 767,573                    20,406,405                767,573                    20,406,405                

รวมส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 58,427,316                935,358                    20,954,080                10,419,387                

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 30,935,483                (5,292,643)                -                            -                            

89,362,799                (4,357,285)                20,954,080                10,419,387                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โอเชียน  คอมเมิรช จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพนืฐาน 30

กาํไรส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.0478                      (0.0169)                     0.0167                      (0.0091)                     

จากการดาํเนินงานทียกเลิก 0.0006                      0.0169                      0.0006                      0.0169                      

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 1,206,449,039           1,206,449,039           1,206,449,039           1,206,449,039           

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 30

กาํไรส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.0478                      (0.0140)                     0.0167                      (0.0075)                     

จากการดาํเนินงานทียกเลิก 0.0006                      0.0140                      0.0006                      0.0140                      

จาํนวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด (หุ้น) 1,206,449,039           1,456,859,639           1,206,449,039           1,456,859,639           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โอเชียน  คอมเมิรช จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (หน่วย : บาท)

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนไดเ้สียที

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 301,612,260 341,054,345 5,001,081 (176,653,541) 471,014,145 -                            471,014,145              

บริษทัยอ่ยรับเงินค่าหุน้สามญั -     -     -     -     -     73,500                       73,500                       

ซือบริษทัยอ่ย -     -     -     -     -     110,298,722              110,298,722              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -     -     -     935,358 935,358 (5,292,643) (4,357,285)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 301,612,260 341,054,345 5,001,081 (175,718,183) 471,949,503 105,079,579 577,029,082              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 301,612,260 341,054,345 5,001,081 (175,718,183) 471,949,503 105,079,579 577,029,082              

ลงทุนในบริษทัยอ่ย -     -     -     -     -     300                            300                            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -     -     -     58,427,316 58,427,316 30,935,483 89,362,799 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 301,612,260 341,054,345 5,001,081 (117,290,867) 530,376,819 136,015,362 666,392,181 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

ส่วนของบริษทัใหญ่

งบการเงินรวม
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บริษัท โอเชียน  คอมเมิรช จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563 (หน่วย : บาท)

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2562 301,612,260 341,054,345 5,001,081 (176,653,541) 471,014,145 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -     -     -     10,419,387 10,419,387 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 301,612,260 341,054,345 5,001,081 (166,234,154) 481,433,532 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 301,612,260 341,054,345 5,001,081 (166,234,154) 481,433,532 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -     -     -     20,954,080 20,954,080 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 301,612,260 341,054,345 5,001,081 (145,280,074) 502,387,612 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม
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บริษทั โอเชียน  คอมเมิรช จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 106,017,611 (28,723,358) 20,186,507 (10,952,439)

จากการดาํเนินงานทียกเลิก 767,573 20,406,405 767,573 20,406,405 

รวม 106,785,184 (8,316,953) 20,954,080 9,453,966 

ปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,184,415 6,639,850 1,519,074 5,278,360 

ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 28,359 261,022 -     334,940 

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (263,795) 675,495 (263,795) 675,495 

โอนกลบัขาดทุนจากปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ -     (19,028,687) -     (38,172,819)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(โอนกลบั) (15,658,210) 17,552,792 (15,658,210) 17,552,792 

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,385 (223,015) -     (223,015)

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 394,567 -     197,758 -     

ประมาณการหนีสินเพมิขึน 10,876,000 28,442,283 5,407,832 28,442,283 

ดอกเบียรับ (930,430) (204,848) (9,509,556) (3,384,326)

ตน้ทุนทางการเงิน 2,058,867 2,056,436 322,612 2,376,285 

กระแสเงนิสดก่อนการเปลยีนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 109,478,342 27,854,375 2,969,795 22,333,961 

การเปลยีนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื 69,412,163 49,536,088 85,857,308 48,787,087 

สินคา้คงเหลือ -     206,047,061 -     225,191,193 

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ (35,722,270) (171,155,955) -     -     

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื (5,371,386) (92,640,835) (9,514,693) 90,064,600 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื (591,000) (3,356,111) (333,000) 365,879 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื 125,848,298 (2,572,935) (5,729,357) (11,348,926)

เงินรับล่วงหนา้ (10,347,922) 8,956,052 -     (142,800)

หนีสินหมุนเวียนอนื 7,534,232 3,661,799 46,230 (1,625,556)

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (576,800) (2,844,240) (576,800) (2,955,803)

หนีสินไม่หมุนเวียนอนื (300,000) -     -     -     

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน 259,363,657 23,485,299 72,719,483 370,669,635 

รับดอกเบีย 40,522 -     19,024 -     

จ่ายดอกเบีย (2,028,618) -     (267,815) -     

จ่ายภาษีเงนิได้ (12,317,833) (176,014) (114,779) (175,665)

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 245,057,728 23,309,285 72,355,913 370,493,970 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โอเชียน  คอมเมิรช จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนัลดลง -     742,760 -     742,760 

เงินลงทุนชวัคราวเพมิขึน (20,809,024) (40,000,000) (20,809,024) (40,000,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 11,215 2,284,789 -     2,284,789 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พอืขาย -     76,237,425 -     76,237,425 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -     798,357 -     798,357 

ซืออาคารและอุปกรณ์ (13,214,475) (269,400) (2,954,861) (16,050)

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (120,000) (16,050) (120,000) (16,050)

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -     -     (23,400,000) (424,810,000)

รับชาํระเงนิให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -     -     -     240,000,000 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพมิขึน -     (245,034,354)

ซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -     (121,513,091) -     -     

รับดอกเบีย 889,909 286,286 889,909 3,001,042 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (33,242,375) (81,448,924) (46,393,976) (386,812,081)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลง (35,797,717) (49,577,835) (35,797,717) (49,577,835)

รับเงนิจากเงินกูย้มืระยะยาว 252,218,000 48,000,000 -     -     

จ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (964,815) -     (839,848) -     

จ่ายชาํระคืนเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (403,108,000) (3,148,659) -     (3,148,659)

จ่ายชาํระคืนหนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -     (730,813) -     (730,813)

บริษทัยอ่ยรับเงินค่าหุ้นสามญั -     73,502 -     -     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

เพมิขึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 300 -     -     -     

จ่ายดอกเบีย -     (3,852,035) -     (2,409,498)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (187,652,232) (9,235,840) (36,637,565) (55,866,805)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 24,163,121 (67,375,479) (10,675,628) (72,184,916)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 16,505,931 83,881,410 11,696,494 83,881,410 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 40,669,052 16,505,931 1,020,866 11,696,494 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563  

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัท 

บริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลซ่ึงจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีส ำนักงำน 
ตั้งอยู่เลขที่ 98 อำคำรอรรถกระวี 1 ชั้น 5 ซอยอำรี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
(เดิ ม: เลขที่  99/290 ชั้ น  1 ซอยสุขุมวิท 43 (แสงมุ กดำ) ถนนสุขุ มวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ 
กรุงเทพมหำนคร) 

บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย “ตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai)” เมื่อวนัที่ 23 ธันวำคม 
2556 เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยว่ำกลุ่มบริษทั 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ด ำเนินธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี  

- จ ำหน่ำยผลิตภณัฑก์๊อกน ้ำ (ดูหมำยเหตุขอ้ 31) 

- จ ำหน่ำยน ้ำมนัปำลม์ดิบ (CPOA) ส ำหรับไบโอดีเซลและน ้ำมนัเพ่ือกำรบริโภค 

- ให้ค ำปรึกษำและพฒันำอสังหำริมทรัพย ์

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ ปัจจุบันได้ขยำยวงกว้ำงขึ้ น 
อย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ 
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจ  
ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบั
มูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ประมำณกำร
และดุลยพินิจในประเด็นต่ำง  ๆเมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก  ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัติ
กำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำองักฤษ
แปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอื่นในนโยบำยกำรบญัชี 



 

128 | P a g e  

 

2.2 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินรวมไดร้วมงบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัยอ่ย ประเภทธุรกิจ 2563 2562
บริษทัย่อยทางตรง
บริษทั โอเช่ียน วิคเตอร์ จ  ำกดั ไทย ลงทุนในธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 100 100                  

บริษทัย่อยทางอ้อม
บริษทั วี สุขมุวิท 81 จ ำกดั ไทย พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 55 55                    
บริษทั วี วิลล่ำ 62 จ ำกดั ไทย พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 100 -                   

จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ

สดัส่วนกำรถือหุน้
ร้อยละ

31 ธนัวำคม

 

กำรรวมธุรกิจ  
กลุ่มบริษทับันทึกบัญชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจตำมวิธีซ้ือ เมื่อกำรควบคุม (ตำมที่กล่ำวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย)  
ถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีที่เป็นกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 

วนัที่ ซ้ือกิจกำรคือวนัที่อ  ำนำจในกำรควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยงัผูซ้ื้อ กำรก ำหนดวนัที่ ซ้ือกิจกำรและกำรระบุ
เก่ียวกบักำรโอนอ ำนำจควบคุมจำกฝ่ำยหน่ึงไปยงัอีกฝ่ำยหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขำ้มำเก่ียวขอ้ง รำยกำรบญัชีระหว่ำง
บริษทักบับริษทัยอ่ยที่เป็นสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุม 
ณ วันที่ ซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษัทวดัมูลค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุมตำมอัตรำส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิ 
ที่ไดม้ำจำกผูถู้กซ้ือ 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนที่
ไม่ได้เป็นของบริษัท ซ่ึงแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถ้ือหุ้น 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

กำรตดัรำยกำรในงบกำรเงินรวม 
ยอดคงเหลือและรำยกำรบัญชีระหว่ำงกิจกำรในกลุ่ม รวมถึงรำยได้ หรือค่ำใช้จ่ำยที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผล 
มำจำกรำยกำรระหว่ำงกิจกำรในกลุ่ม ถูกตดัรำยกำรในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม ก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผล 
มำจำกรำยกำรกบับริษทัร่วมและกิจกำรที่ควบคุมร่วมกนัถูกตดัรำยกำรกบัเงินลงทุนเท่ำที่กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สีย
ในกิจกำรที่ถูกลงทุนนั้น ขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้ นจริงถูกตัดรำยกำรในลักษณะเดียวกับก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้ นจริง  
แต่เท่ำที่เมื่อไม่มีหลกัฐำนกำรดอ้ยค่ำเกิดขึ้น 

งบกำรเงินรวมจดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบญัชีที่เหมือนกนั
หรือที่คลำ้ยคลึงกนั 
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3.    มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่  จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มี 
รอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบตัิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้
มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อ 
งบกำรเงินของกลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
หลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก ่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัที่ 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัที่ 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลักกำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวัด
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกลุ่มบริษทั (Business Model) หลกักำร
เก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญำเช่ำและ 
กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีที่เก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้  ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำรกำรวดัมูลค่ำ  
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบัญชีส ำหรับผู้ให้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่  17               
ผูใ้ห้เช่ำยงัคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำร
เช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 17 

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีมำถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีมำถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วันที่                         
1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเ ติมทำงบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้แนวปฏิบัติทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือก
เพ่ิมเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน  
ทำงกำรเงินบำงฉบับ และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบัติทำงบญัชีในช่วงเวลำที่ยงัมีควำมไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีดังกล่ำวได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวนัที่ 22 เมษำยน 2563 และมีผล
บงัคบัใชส้ ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษทัที่มีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 
1 มกรำคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563  

กลุ่มบริษทัไม่เลือกใชม้ำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวดงักล่ำว 
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ข)    มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2564 

สภำวิชำชีพบัญชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง 
วนัที่ 1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำ
เท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยมีกำรปรับปรุงและแกไ้ขหลกักำรดงัต่อไปน้ี  
- กำรปรับปรุงกำรอำ้งอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
- ค ำนิยำมของธุรกิจ 
- ค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคญั และ 
- กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอำ้งอิง   

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัฯอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีที่เร่ิมน ำมำตรฐำนดงักล่ำว
มำถือปฏิบตัิ 

4. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบัติ 

ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.ก) กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16  
เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบัติในระหว่ำงปีปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
โดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 
ทั้ งน้ี  กลุ่มบริษัทเลือกปฏิบั ติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีกับสัญญำเช่ำที่ ก่อนหน้ ำ 
จดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน โดยกำรรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้เป็นรำยสัญญำ โดยมีมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยเ์ท่ำกบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ปรับปรุงดว้ยจ ำนวนเงินของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำที่จ่ำยล่วงหน้ำหรือ
คำ้งจ่ำยซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำ ที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 
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ผลกระทบต่อยอดคงเหลือต้นปี 2563 จำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนน้ีมำถือ
ปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

31 ธนัวำคม 2562 

ผลกระทบจำกมำตรฐำน                    
กำรรำยงำนทำง                              
กำรเงินฉบบัท่ี 16 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 220,190 (3,722) 216,468 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(ดูหมำยเหตุขอ้ 16) - 6,549 6,549 
หนี้สิน    

หนี้สินหมุนเวียน    
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
- 

 
947 

 
947 

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

หน้ีสินสัญญำเช่ำ - 1,880 1,880 
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สัญญำเช่ำ 

 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติคร้ังแรก กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ส ำหรับสัญญำเช่ำที่ เคยจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนด้วยมูลค่ำปัจจุบันของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 
ที่เหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ส ำหรับสัญญำเช่ำที่เคย
จดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำ
ตำมบญัชีเดิมก่อนวนัที่น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 
  (หน่วย: พนับำท) 

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 401 276 

บวก: สัญญำเช่ำท่ีเพ่ิมระหว่ำงปี 2,531 2,531 

หัก: สญัญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ  - - 

หัก: ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (105) (104) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมขึ้นจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัครั้ งแรก 2,827 2,703 

หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - - 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 2,827 2,703 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

31 ธนัวำคม 2562 

ผลกระทบจำกมำตรฐำน                    
กำรรำยงำนทำง                              
กำรเงินฉบบัท่ี 16 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    

สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(ดูหมำยเหตุขอ้ 16) - 2,703 2,703 
หนี้สิน    

หนี้สินหมุนเวียน    
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
- 

 
823 

 
823 

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

หน้ีสินสัญญำเช่ำ - 1,880 1,880 
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  (หน่วย: พนับำท) 

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ประกอบดว้ย   

หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวียน 947 823 

หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 1,880 1,880 

 2,827 2,703 

รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้-ท่ีดิน (อำคำรส ำนกังำนขำย) 3,722 - 

อำคำรส ำนกังำน 2,827 2,703 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 6,549 2,703 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 กำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำและมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำง 
กำรเงินตำมที่ก  ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 และมูลค่ำตำมหลกักำร  บญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 

มูลค่ำตำม 
หลกักำรบญัชี

เดิม 
กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำ 

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 

  

มูลค่ำยตุิธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 16,506 - 16,506 16,506 
เงินลงทุนชัว่ครำว 40,000 - 40,000 40,000 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 87,186 - 87,186 87,186 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 143,692 - 143,692 143,692 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 

มูลค่ำตำม 
หลกักำรบญัชี

เดิม 
กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำ 

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 

  

มูลค่ำยตุิธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย รวม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงิน
กูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 35,798 - 35,798 35,798 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 54,963 - 54,963 54,963 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 150,221 - 150,221 150,221 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2,827 - 2,827 2,827 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 243,809 - 243,809 243,809 

 

 
 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำตำม 
หลกักำรบญัชี

เดิม 
กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำ 

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 

  

มูลค่ำยตุิธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 11,696 - 11,696 11,696 
เงินลงทุนชัว่ครำว 40,000 - 40,000 40,000 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียน
อื่น 88,319 - 88,319 88,319 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่
เก่ียวขอ้งกนั  184,810 - 184,810 184,810 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 324,825 - 324,825 324,825 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำตำม 
หลกักำรบญัชี

เดิม 
กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำ 

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 

  

มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงิน
กูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 35,798 - 35,798 35,798 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 23,317 - 23,317 23,317 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2,703 - 2,703 2,703 

รวมหนี้สินทำงกำรเงิน 61,818 - 61,818 61,818 

 
5. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

รำยไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยตุิธรรมของรำคำขำยแบบเอกเทศของแต่ละภำระที่ตอ้งปฏิบตัิตำมสัญญำ  

รำยไดจ้ำกสัญญำที่มีหลำยองค์ประกอบถูกปันส่วนตำมสัดส่วนโดยปันส่วนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของรำคำขำยแบบ
เอกเทศ ตำมภำระที่ตอ้งปฏิบตัิ กรณีที่สัญญำมีภำระที่ตอ้งปฏิบัติ ณ ช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง และตลอดช่วงเวลำหน่ึง 
ผลต่ำงจำกกำรรับรู้รำยไดแ้ละภำระที่ตอ้งปฏิบติั ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำ รับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินตำมสัญญำ และ
ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลำของสัญญำ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เมื่อโอนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้ คือ เมื่อกลุ่มบริษทัส่งมอบสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้ 

กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้รำยได้ถ้ำฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินค้ำที่ขำยไปแล้วนั้ น หรือมีควำม 
ไม่แน่นอนที่มีนยัส ำคญัในกำรไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินคำ้  

รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ไดรั้บหรือคำดว่ำจะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ที่ไดส่้งมอบหลงัจำกหักประมำณกำร
สินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
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ส ำหรับกำรขำยที่ให้สิทธิในกำรคืนสินคำ้ กลุ่มบริษทับนัทึกจ ำนวนที่คำดว่ำจะตอ้งคืนให้แก่ลูกคำ้โดยพิจำรณำจำก
ควำมสอดคลอ้งกับกำรส่งคืนสินคำ้ในอดีตซ่ึงมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกิดกำรกลบัรำยกำรรำยได้ที่
รับรู้ไปแลว้อย่ำงมีสำระส ำคญั เป็นประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับคืนสินคำ้ และบนัทึกสินคำ้ที่คำดว่ำจะไดรั้บคืน
จำกลูกค้ำเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงสินทรัพยด์งักล่ำววดัมูลค่ำโดยอำ้งอิงกบัมูลค่ำตำมบัญชีเดิม
ของสินคำ้คงเหลือหักดว้ยตน้ทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในกำรรับคืนสินคำ้ รวมถึงกำรลดลงที่อำจเกิดขึ้นในมูลค่ำของ
สินคำ้ที่คำดว่ำจะไดรั้บคืน 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 

กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรตลอดช่วงระยะเวลำของสัญญำ โดยรับรู้รำยได้ค่ำบริกำรเป็นเส้นตรง 
ตำมสัดส่วนของเวลำที่ไดใ้ห้บริกำรแลว้ต่อระยะเวลำที่ตอ้งให้บริกำรทั้งส้ินตำมสัญญำ  

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยรั์บรู้เมื่อกลุ่มบริษทัโอนอ ำนำจควบคุมหน่วยในอำคำรชุดพกัอำศยัให้แก่ลูกค้ำ
แลว้ คือ เมื่อกลุ่มบริษทัโอนกรรมสิทธ์ิ (Freehold) หรือโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยส ำคญัของควำมเป็น
เจำ้ของ (Leasehold) หน่วยในอำคำรชุดพกัอำศยัให้แก่ลูกคำ้  

รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรือคำดว่ำจะได้รับส ำหรับหน่วยในอำคำรชุดพักอำศัยที่ได้ส่งมอบ
หลงัจำกหักส่วนลดและมูลค่ำส่ิงตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ลูกคำ้ 

สัญญำกำรขำยอสังหำริมทรัพยท์ี่มีกำรให้สินค้ำโดยไม่คิดมูลค่ำ (ของแถม) รำคำขำยได้รวมรำคำของรำยกำรของ
แถม เช่น เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองตกแต่ง เน่ืองจำกเป็นส่วนประกอบของอสังหำริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นภำระหลักที่กลุ่ม
บริษทัต้องส่งมอบให้ลูกคำ้ตำมสัญญำ ในกรณีที่กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดส่้งมอบของแถม กลุ่มบริษทัปรับปรุงรำยได้
จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับของแถมและบันทึกมูลค่ำดังกล่ำวเป็นรำยได้รอกำรรับรู้จำกกำรขำย
อสังหำริมทรัพย ์และกลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนของรำยกำรกำรให้สินคำ้โดยไม่คิดมูลค่ำดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนขำยอสังหำริมทรัพย ์ 

กลุ่มบริษัทจ่ำยช ำระค่ำใช้ จ่ำยแทนลูกค้ำ เช่น ค่ ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนโอนอสังหำริมทรัพย์และ 
จดทะเบียนเช่ำอสังหำริมทรัพย ์และค่ำส่วนกลำงนิติบุคคลของโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์เป็นต้น หำกกลุ่มบริษทั
ได้รับสินคำ้หรือบริกำรจำกลูกคำ้ กลุ่มบริษทับันทึกกำรจ่ำยช ำระดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อได้รับประโยชน์จำก
สินคำ้หรือบริกำร หำกกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บสินคำ้หรือบริกำรจำกลูกคำ้ กลุ่มบริษทัจะรับรู้กำรจ่ำยช ำระดงักล่ำวเป็น
ส่วนหักจำกรำยไดจ้ำกกำรขำย 

ส ำหรับกำรขำยสินค้ำที่มีกำรรับประกันที่เป็นกำรให้ควำมเช่ือมั่นในสินค้ำที่ขำยว่ำเป็นไปตำมรำยละเอียดที่ 
ตกลงกัน กลุ่มบริษทับันทึกกำรรับประกันสินค้ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง “ประมำณกำรหน้ีสิน 
หน้ีสินที่อำจเกิดขึ้นและสินทรัพยท์ี่อำจเกิดขึ้น”  
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ส ำหรับกำรขำยสินค้ำที่มีกำรรับประกันที่ เป็นกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกกำรสร้ำง 
ควำมเช่ือมัน่ว่ำสินคำ้จะใช้งำนไดต้ำมคุณลกัษณะที่ตกลงกนั กลุ่มบริษทับนัทึกส่วนของกำรรับประกนัประเภทกำร
ให้บริกำรดงักล่ำวเป็นรำยไดต้ลอดระยะเวลำของกำรให้บริกำร 

เงินรับล่วงหนำ้ 

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำเป็นหน้ีสินหมุนเวียน กลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้จำกเงินรับล่วงหน้ำ 
เมื่อโอนกำรควบคุมในสินค้ำให้ลูกค้ำ หำกเงินรับล่วงหน้ำมีองค์ประกอบเก่ียวกับกำรจัดหำเงินที่มีนัยส ำคัญ 
รำยกำรดังกล่ำวจะมีดอกเบี้ ยจ่ำยบันทึกกับหน้ีสินตำมสัญญำโดยใช้วิธีอัตรำดอกเบี้ ยที่แท้จริง กลุ่มบริษัทใช ้
ขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบัติไม่ปรับปรุงส่ิงตอบแทนดว้ยผลกระทบที่เกิดจำกกำรมีองค์ประกอบเก่ียวกับกำรจดัหำ
เงินที่มีนยัส ำคญัหำกระยะเวลำของกำรจดัหำเงินนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 12 เดือน 

ส่ิงตอบแทนที่จ่ำยให้กบัลูกคำ้  

กลุ่มบริษทับนัทึกส่ิงตอบแทนที่จ่ำยให้กบัลูกคำ้หักจำกรำยไดท้ี่รับรู้จำกสัญญำที่ท ำกบัลูกคำ้ 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบี้ยถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนที่แทจ้ริง 

รำยได้อื่น 

รำยไดอ้ื่นรับรู้ตำมเกณฑ์คงคำ้ง 

 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ตน้ทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่ใช้ในกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำร
แปลงสภำพให้พร้อมใช้หรือขำย ถูกน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภำพพร้อม
ที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่ งประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอื่นถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่ เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกู้ยืม 
ประกอบดว้ย ดอกเบี้ยและตน้ทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูยื้มนั้น 

ตน้ทุนทำงกำรเงินจำกหน้ีสินทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชวิ้ธีดอกเบี้ยที่แทจ้ริงและ
รับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง  

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 

ค่ำใชจ่้ำยอื่นรับรู้ตำมเกณฑ์คงคำ้ง 



 

139 | P a g e  

 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวนัและออมทรัพย์ เงินฝำก
ธนำคำรที่มีก  ำหนดระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนและเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภำพคล่องสูง โดยไม่รวมเงินฝำกธนำคำร
ติดภำระหลกัประกนั 

5.3 สินค้ำคงเหลือ 

สินค้ำคงเหลือประเภทน ้ ำมันปำล์ม (CPOA) แสดงในรำคำทุนตำมวิธีถัวเฉลี่ย หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
รำคำใดจะต ่ำกว่ำ  

ตน้ทุนของสินคำ้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนที่ซ้ือ ตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือตน้ทุนอื่นเพื่อให้สินคำ้อยู่ในสถำนที่และ
สภำพปัจจุบนั 

มูลค่ำสุทธิที่จะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำที่จะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่ำใชจ่้ำยที่จ ำเป็นในกำรขำย 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผ่ือมูลค่ำสินคำ้ลดลงส ำหรับสินคำ้ที่เส่ือมคุณภำพ เสียหำย ลำ้สมยัและคำ้งนำน 

5.4 ต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 

 ตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพยแ์สดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ โดยแสดงสุทธิ
จำกกำรตดับญัชีเป็นตน้ทุนขำยอสังหำริมทรัพย ์  

รำคำทุน ประกอบดว้ย ที่ดิน งำนก่อสร้ำง และตน้ทุนกำรกูยื้มเพ่ือกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์

• ที่ดินค ำนวณจำกรำคำซ้ือที่ดิน ตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงที่ดินและกำรพฒันำที่ดินบนัทึกดว้ยวิธีถวัเฉลี่ยโดยปัน
ส่วนรำคำทุนตำมเน้ือที่หรือพ้ืนที่ส ำหรับขำยของแต่ละโครงกำร 

• งำนก่อสร้ำงเป็นตน้ทุนงำนก่อสร้ำง ประกอบดว้ย  

1) ค่ำออกแบบ ตน้ทุนงำนก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส่วนกลำง และค่ำใช้จ่ำยที่
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรพฒันำอสังหำริมทรัพยปั์นส่วนรำคำทุนตำมเน้ือที่หรือพ้ืนที่ส ำหรับขำย  

2) ตน้ทุนงำนก่อสร้ำงปันส่วนตำมเน้ือที่หรือพ้ืนที่ส ำหรับขำย 

• ต้นทุนกำรกู้ยืมเป็นดอกเบี้ ยจ่ำยและค่ำธรรมเนียมที่ เกิดขึ้ นจำกกำรกู้ยืมเพ่ือกำรได้มำซ่ึงกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ก่อนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์จะพฒันำแล้วเสร็จปันส่วนตำมที่เกิดขึ้นจริงของที่ดินและ
งำนก่อสร้ำง 

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำที่จะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นในกำรขำย
โดยประมำณ 
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ค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกับกำรขำย เช่น ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิทธ์ิ เป็นต้น บันทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยเมื่อมีกำรขำย 

ขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำโครงกำรบนัทึกไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

กำรค ำนวณหำต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัแบ่งสรรต้นทุนพฒันำอสังหำริมทรัพยท์ั้งหมดที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น (โดยค ำนึงถึงตน้ทุนที่เกิดขึ้นจริงดว้ย) ตำมเกณฑพ้ื์นที่ส ำหรับขำย 

ต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์จะประมำณกำรต้นทุนทั้ งหมดที่จะใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์
จนแลว้เสร็จจำกประมำณกำรในกำรประกอบธุรกิจและมีกำรทบทวนประมำณกำรดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ 

ดอกเบี้ ยจ่ำยเฉพำะที่ เกิดจำกกำรกู้ยืมเพ่ือใช้ในกำรได้มำซ่ึงที่ ดินและกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ถือเป็น 
ส่วนหน่ึงของรำคำทุนของตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพยแ์ละจะหยุดบนัทึกเมื่อที่ดินอยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้
ตำมประสงค์และกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับงำนก่อสร้ำงเสร็จสมบูรณ์หรือหยุดชะงักลง ดอกเบี้ ยจะถูก
บนัทึกเป็นตน้ทุนอีกก็ต่อเมื่อมีกิจกรรมกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยอ์ีกคร้ังหน่ึง 

5.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขำยแสดงด้วยจ ำนวนที่ต ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกับมูลค่ำยุติธรรมหัก
ตน้ทุนในกำรขำยแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ  นอกจำกน้ี กำรขำยต้องมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำก
และต้องคำดว่ำจะเข้ำเงื่อนไขในกำรรับรู้รำยกำรเป็นกำรขำยที่เสร็จสมบูรณ์ภำยใน 1 ปี นับจำกวนัที่จดัประเภท
สินทรัพย ์

5.6  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีรำคำทุนหักค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

5.7 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไดแ้ก่อสังหำริมทรัพยท์ี่ถือครองเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำหรือจำกมูลค่ำที่
เพ่ิมขึ้นหรือทั้งสองอย่ำง  ทั้งน้ีไม่ไดม้ีไวเ้พ่ือขำยตำมปกติธุรกิจหรือใช้ในกำรผลิตหรือจดัหำสินคำ้หรือให้บริกำร
หรือใชใ้นกำรบริหำรงำน   

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ   

ตน้ทุนรวมค่ำใช้จ่ำยทำงตรงเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงที่กิจกำรก่อสร้ำงเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่ำแรงทำงตรงและตน้ทุนทำงตรงอื่นเพื่อให้อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนอยูใ่นสภำพพร้อม
ใชง้ำนและรวมถึงตน้ทุนกำรกูยื้ม 
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ค่ำเส่ือมรำคำจะบันทึกในก ำไรหรือขำดทุน ซ่ึงค ำนวณโดยวิธีเส้นตรง และวิธีผลรวมจ ำนวนปีตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร  ประมำณกำรอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 อำยกุำรให้ประโยชน์ 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 3 ปี 

 

กำรจดัประเภทใหม่เป็นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนของอสังหำริมทรัพยโ์ดยจดัประเภทไปเป็นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  มูลค่ำตำม
บญัชี ณ วนัที่มีกำรจดัประเภทใหม่ถือเป็นรำคำทุนของสินทรัพยต์่อไป 

5.8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ที่ดินแสดงในรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพย ์(ถำ้มี) 

รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรงที่เก่ียวขอ้งกบักำรได้มำของสินทรัพย์ ต้นทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพย์ที่กิจกำร
ก่อสร้ำงเอง ซ่ึงรวมตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอื่น ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกับกำรจดัหำสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพย์นั้ นอยู่ในสถำนที่และสภำพที่พร้อมจะใช้งำนได้ตำมควำมประสงค์ ต้นทุนในกำรร้ือถอน  
กำรขนยำ้ย กำรบูรณะสถำนที่ตั้งของสินทรัพย ์และตน้ทุนกำรกูยื้ม  

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกจ ำนวนที่คิดค่ำเส่ือมรำคำของรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วย รำคำทุนของ
สินทรัพยหั์กดว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์  

ค่ำเส่ือมรำคำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุน ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 

 อำยุกำรให้ประโยชน์ 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 5 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 2 - 10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยท์ี่เช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในแต่ละปีบญัชี วิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ
ของสินทรัพยท์ี่เช่ำจะเป็นวิธีกำรเดียวกนักบักำรคิดค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยท์ี่เป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับที่ดินและสินทรัพยท์ี่อยู่ระหว่ำงกำรติดตั้ง 

วิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่ำคงเหลือ ไดรั้บกำรทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 
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มูลค่ำคงเหลือค ำนวณจำกจ ำนวนเงินที่กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บในปัจจุบนัจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ลงัจำกหัก
ต้นทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้ นจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ตำมอำยุและสภำพที่คำดว่ำจะเป็น ณ วนัส้ินสุดอำยุกำรให้
ประโยชน์ 

กลุ่มบริษทัทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยอ์ย่ำงน้อยที่สุดทุกส้ินรอบปีบัญชี และ
หำกมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่ำงไปจำกที่ได้ประมำณไว้ ให้ถือว่ำกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบญัชี 

5.9  สัญญำเช่ำ 

นโยบบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดย
สัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ถ้ำสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพย์ที่
ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนกบัส่ิงตอบแทน 

ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ณ วนัที่สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุน
หักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำ
เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกที่เกิดขึ้น จ ำนวนเงินที่จ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัที่สัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัที่สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำที่ไดรั้บ 

หำกกลุ่มบริษทัไม่มีควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงจะถูกโอนให้แก่
กลุ่มบริษทัเมื่อส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้จะถูกคิดค่ำเส่ือมรำคำโดยวิธีเส้นตรงนับจำกวนัที่
สัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้หรือวนัส้ินสุดอำยุ
สัญญำเช่ำแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

ข) หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 

ณ วนัที่สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำย
ตำมสัญญำเช่ำ คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ ยตำมนัยของสัญญำเช่ำหรืออัตรำดอกเบี้ ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกลุ่ม
บริษัทหลังจำกวนัที่สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพ่ิมขึ้นโดยสะท้อน
ดอกเบี้ยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงโดยสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำที่จ่ำยช ำระแลว้ นอกจำกน้ี 
มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญำเช่ำ
ใหม่ 
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ค) สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ 

จ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำที่มีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัที่สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 
หรือสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

สัญญำเช่ำ 

ก) สัญญำเช่ำกำรเงิน 

กำรเช่ำซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จำกกำรครอบครองสินทรัพยท์ี่เช่ำนั้น ๆ  จดั
ประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ไดม้ำโดยท ำสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ
หักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม ค่ำเช่ำที่ช ำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรเงินและส่วนที่จะหักจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ เพ่ือท ำให้อัตรำดอกเบี้ ยเมื่อเทียบกับยอดหน้ีที่คง
เหลืออยูใ่นแต่ละปีมีอตัรำคงที่ ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกโดยตรงในก ำไรหรือขำดทุน 

ข) สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

รำยจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนบันทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
ประโยชน์ที่ไดรั้บตำมสัญญำเช่ำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำทั้งส้ินตำมสัญญำ 
ค่ำเช่ำที่อำจเกิดขึ้นจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีที่มีรำยกำรดงักล่ำว 

5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มำจำกกำรรวมธุรกิจตำมมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ ณ วนัที่ ซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มำจำกกำรอื่น บริษทัฯจะบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของ
สินทรัพยน์ั้นตำมรำคำทุน  

 ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือ
กำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น    

 กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์ังกล่ำวเมื่อมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิด
กำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนดงักล่ำว
ทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์
จ ำกดัของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท  
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 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่มีอำยกุำรให้ประโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี  

 อำยกุำรให้ประโยชน์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5  ปี 

5.11 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกันกับบริษัท หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ  ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูกบริษัท
ควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของ
บริษทัฯที่มีอ  ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

5.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

นโยบบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์อสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ หรือสินทรัพยท์ี่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษทัฯหำกมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์
ดงักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยม์ีมูลค่ำต ่ำ
กว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำร
ขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ 

บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 กำรด้อยค่ำ  

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัไดรั้บกำรทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำร
ดอ้ยค่ำหรือไม่ ในกรณีที่มีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท์ี่คำดว่ำจะไดรั้บคืน ส ำหรับมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูก
ประมำณทุกปีในช่วงเวลำเดียวกนั 

ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรับรู้เมื่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท์ี่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ำมูล
ค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่เมื่อมีกำรกลับรำยกำรกำร
ประเมินมูลค่ำของสินทรัพยเ์พ่ิมขึ้นของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนักบัที่เคยรับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุ้นและมีกำรดอ้ยค่ำใน
เวลำต่อมำ ในกรณีน้ีรับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุ้น 
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เมื่อมีกำรลดลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเผ่ือขำยซ่ึงได้บันทึกในส่วนของผูถ้ือหุ้น และมีควำม
ชัดเจนว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวมีกำรด้อยค่ำ ผลขำดทุนซ่ึงเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน ถึงแมว่้ำจะยงัไม่มีกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว ผลขำดทุนที่บนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนเป็น
ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์กับรำคำทุนที่ ซ้ือหักด้วยผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น ๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก ำไรหรือขำดทุน 

กำรค ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดรั้บคืน 

มูลค่ำที่คำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์ี่ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพยห์รือ
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในกำรขำยแล้วแต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ กำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของ
สินทรัพยป์ระมำณจำกกระแสเงินสดที่จะไดรั้บในอนำคตคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดก่อนค ำนึงถึง
ภำษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจประเมินได้ในตลำดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงที่มีต่อ
สินทรัพย ์

กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 

ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกกลับรำยกำรเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนเพ่ิมขึ้ น 
ในภำยหลงั และกำรเพ่ิมขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำที่เคยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู้ในปีก่อนจะถูกประเมิน 
ทุกรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีข้อบ่งช้ีเร่ืองกำรด้อยค่ำหรือไม่ ซ่ึงหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้ในกำร
ค ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับรำยกำรเพียงเท่ำที่มูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสมหรือค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม เสมือนหน่ึงไม่
เคยมีกำรบนัทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

5.13  ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์ระยะยาว 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน - โครงกำรสมทบเงินที่ก  ำหนดไว ้

กลุ่มบริษทัด ำเนินกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพที่เป็นแผนจ่ำยสมทบที่ก  ำหนดกำรจ่ำยสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดย
สินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจำกสินทรัพย์ของกลุ่มบริษทั กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพดังกล่ำวได้รับเงินสมทบเข้ำ
กองทุนจำกพนักงำนและกลุ่มบริษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพและภำระหน้ีสินตำมโครงกำรสมทบเงิน
จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีที่เก่ียวขอ้ง  
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ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน - โครงกำรผลประโยชน์ที่ก  ำหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนส่วนที่เป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุกำรท ำงำน
ของพนักงำน โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตที่พนักงำนจะได้รับจำกกำรท ำงำนให้กบักลุ่ม
บริษทัตลอดระยะเวลำท ำงำนถึงปีที่เกษียณอำยุงำนในอนำคตตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภยั โดยผลประโยชน์
ดังกล่ำวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน อัตรำคิดลดใช้อัตรำผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบำลเป็นอัตรำอ้ำงอิง
เร่ิมต้น กำรประมำณกำรหน้ีสินดังกล่ำวค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เมื่อผลประโยชน์พนกังำนมีกำรเปลี่ยนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนให้กบักลุ่ม
บริษทัในอดีตของพนักงำนจะถูกบันทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุงำนคงเหลือโดยเฉลี่ย
จนกระทัง่ผลประโยชน์ไดม้ีกำรจ่ำยจริง  

เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยมีกำรเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทรับรู้ 
ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัที่เกิดขึ้นทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ทั้งจ ำนวน 

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจำ้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจำ้งเป็นหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำย เมื่อกลุ่มบริษทัยกเลิกกำรจำ้งพนักงำนหรือกลุ่ม
ของพนกังำนก่อนวนัเกษียณตำมปกติ 

5.14 ประมำณกำรหนี้สิน 

ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดขึ้นจำกข้อพิพำททำง
กฎหมำยหรือภำระผูกพันซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไปเพ่ือช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว โดยจ ำนวนภำระหน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวน
เงินได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ถ้ำผลกระทบดังกล่ำวมีจ ำนวนที่เป็นสำระส ำคัญ ประมำณกำรกระแสเงินสดที่จะจ่ำยใน
อนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดในตลำดปัจจุบนัก่อนค ำนึงภำษีเงินได ้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่ำที่
อำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงที่มีต่อหน้ีสิน 

ประมำณกำรตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์

กลุ่มบริษทัประมำณกำรต้นทุนสำธำรณูปโภคและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส่วนกลำงซ่ึงอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
ส ำหรับหน่วยในอำคำรชุดพกัอำศยัที่ไดรั้บรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยไปแลว้ของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของแบบ
ก่อสร้ำงและน ำมำค ำนวณจ ำนวนและมูลค่ำวสัดุก่อสร้ำงที่ตอ้งใชใ้นโครงกำรดงักล่ำว รวมถึงค่ำแรง ค่ำใชจ่้ำยอื่น  ๆ
ที่ต้องใช้ในกำรให้บริกำรก่อสร้ำงจนเสร็จ ประกอบกับกำรพิจำรณำถึงแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงรำคำวสัดุ
ก่อสร้ำง ค่ำแรง และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  กลุ่มบริษทัจะท ำกำรทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งสม ่ำเสมอ และทุกครำวที่
ตน้ทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอย่ำงเป็นสำระส ำคญั 
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5.15 เงินตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรบญัชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่
เกิดรำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงิน
ที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ไม่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นเงิน
บำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิดรำยกำร 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดร้วมอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

5.16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำร
เฉพำะในกรณีที่เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่ไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม 
ส ำหรับลูกหน้ีกำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับกำรจัดหำเงินที่มีนัยส ำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทำง
กำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมที่กล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วนัที่รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำ
จำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจัดกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เมื่อกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น
เพ่ือรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็น
กำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที่ระบุไวเ้ท่ำนั้น 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดังกล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริงและต้องมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำ 
ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปลี่ยนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์ังกล่ำวจะ
รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน    
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กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนกำรท ำรำยกำร และจัด
ประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใช้วิธีดอกเบี้ย
ที่แท้จริง ทั้ งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตัดจ ำหน่ำยตำมวิธี
ดอกเบี้ ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยค ำนึงถึง
ค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนที่ถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบี้ยที่แทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ย
ที่แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุด
ลง หรือได้มีกำรโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้ น รวมถึงได้มีกำรโอนควำมเส่ียงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว่้ำจะไม่มีกำรโอนหรือ
ไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตัดรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเมื่อไดม้ีกำรปฏิบัติตำมภำระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีกำรยกเลิก
ภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนหน้ีสินทำงกำรเงินที่มีอยู่ให้เป็น
หน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กูร้ำยเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก ำหนดที่แตกต่ำงกนัอย่ำงมำก หรือมีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของหน้ีสินที่มี
อยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำ
ตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหน้ีกำรค้ำและ
สินทรัพยท์ี่เกิดจำกสัญญำ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง
ของควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุ
ของลูกหน้ีกำรคำ้และสินทรัพยท์ี่เกิดจำกสัญญำ โดยอำ้งอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ใน
อดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ 

กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ก็
ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใช้ไดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหักกลบจ ำนวนเงินที่รับรู้ และกิจกำรมีควำมตั้งใจที่จะ
ช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่นแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหักค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้

กำรประมำณค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต กำรวิเครำะห์อำยุของหน้ีที่คง
คำ้งและภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนที่แตกต่ำง
กนัอำจมีผลต่อจ ำนวนค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ดงันั้น กำรปรับปรุงค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญอำจมีขึ้นไดใ้นอนำคต 

5.17 ภำษีเงินได้ 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดปั้จจุบัน
และภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในส่วนที่เก่ียวกบัรำยกำร
ที่บนัทึกในส่วนของผูถ้ือหุ้นให้รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั ได้แก่ ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือได้รับช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีที่
ตอ้งเสียภำษี โดยใชอ้ตัรำภำษีที่ประกำศใชห้รือที่คำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำร
ปรับปรุงทำงภำษีที่เก่ียวกบัรำยกำรในปีก่อนๆ  

ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีบันทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำ
ฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใช้อตัรำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กบัผลแตกต่ำงชั่วครำวเมื่อมีกำรกลบัรำยกำรโดย
ใชอ้ตัรำภำษีที่ประกำศใช้หรือที่คำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

กำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตัดบญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งค ำนึงถึงผลกระทบของ
สถำนกำรณ์ทำงภำษีที่ไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีที่ต้องจ่ำยเพ่ิมขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ตอ้งช ำระ กลุ่มบริษทั
เช่ือว่ำไดบ้นัทึกภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท้ี่จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบ
จำกหลำยปัจจยั รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษีและจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐำนกำร
ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำน และอำจจะเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ขอ้มูลใหม่อำจจะ
ท ำให้กลุ่มบริษทัเปลี่ยนกำรตดัสินใจโดยขึ้นอยูก่บัควำมเพียงพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยที่มีอยู่  กำรเปลี่ยนแปลงใน
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นปีที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหักกลบไดเ้มื่อกิจกำรมีสิทธิตำม
กฎหมำยที่จะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภำษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกัน ส ำหรับ
หน่วยภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั  
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สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื่อมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำก ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตจะ
มีจ ำนวนเพียงพอกบักำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวดังกล่ำว สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริง 

5.18  กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ้ื่นโดย
รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่ เกิดขึ้ นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซ้ือและผู้ขำย (ผู ้ร่วมตลำด) ณ วันที่วัดมูลค่ำ  
กลุ่มบริษัทใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลำดที่
มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มี
สภำพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่ เหมำะสมกับแต่ละ
สถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลที่สำมำรถสังเกตไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินที่จะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้น
ให้มำกที่สุด  

ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลที่น ำมำใช้ในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดที่มีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตที่กลุ่มบริษทัประมำณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำ
ยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้น
ประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ กำรประมำณ
กำรในเร่ืองที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่
แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำก
จ ำนวนที่ประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบญัชีที่ส ำคญัไดแ้ก่ 
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ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ 

ในกำรประมำณค่ ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ คำดว่ำจะเกิดขึ้ นของลูกหน้ี  ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช ้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้ นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีที่คงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจที่คำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ที่มีควำม
เส่ียงด้ำนเครดิตที่คล้ำยคลึงกัน เป็นต้น ทั้ งน้ี  ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำร
คำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของบริษทัฯอำจไม่ไดบ้่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ที่เกิดขึ้นจริงในอนำคต 

กำรประมำณกำรต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 

ในกำรค ำนวณต้นทุนขำยบ้ำนพร้อมที่ดินและอำคำรชุด กลุ่มบริษทัต้องประมำณต้นทุนทั้ งหมดที่จะใช้ในกำร
พฒันำ โครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ซ่ึงต้นทุนดังกล่ำวประกอบด้วย ต้นทุนที่ดินและกำรปรับปรุงที่ดิน ต้นทุนค่ำ
ออกแบบและก่อสร้ำง ตน้ทุนงำนสำธำรณูปโภค ตนัทุนกำรกูยื้มเพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำงโครงกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรได้ประมำณกำรตน้ทุนดงักล่ำวขึ้นจำกประสบกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจโดยจะมีกำร
ทบทวนกำรประมำณกำรดงักล่ำวเป็นระยะ ๆ หรือเมื่อตน้ทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอย่ำงมี
สำระส ำคญั 

ประมำณกำรค่ำซ่อมแซมจำกกำรรับประกันหลังกำรขำย 

ในกำรประมำณค่ำซ่อมแซมจำกกำรรับประกนั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยใน
กำรซ่อมแซมห้องชุดที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกประสบกำรณ์ในอดีตจำกกลุ่มธุรกิจที่คลำ้ยคลึงกนั  
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7. รำยกำรบัญชีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

กลุ่มบริษทัมีรำยกำรบัญชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวข้องกัน 
โดยกำรถือหุ้นและ/หรือมีกรรมกำรร่วมกัน หรือเป็นสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคล
หรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัที่มีสำระส ำคญัที่รวมไวใ้นงบกำรเงินใช้รำคำตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป 
หรือในรำคำที่ตกลงกนัตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ 

รำยกำรบัญชีและรำยกำรค้ำที่มีสำระส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่ เก่ี ยวข้องกันส ำหรับ ปี ส้ินสุดวันที่  
31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562

รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำร

บริษทั พำรำกอนอกรีเทค จ ำกดั -                        76,905                  -                        76,905                  

บริษทั วี สุขุมวิท 81 จ ำกดั -                        -                        3,500                    2,800                    

ดอกเบ้ียรับ

บริษทั โอเช่ียน วิคเตอร์ จ  ำกดั -                        -                        -                        2,830                    

บริษทั วี สุขุมวิท 81 จ ำกดั -                        -                        8,601                    383                       

รำยไดอ่ื้น

บริษทั วี สุขุมวิท 81 จ ำกดั -                        -                        1,621                    -                        

ค่ำขนส่ง

บริษทั ละแม น ้ำมนัปำลม์ จ  ำกดั -                        35,086                  -                        35,086                  

ค่ำเช่ำและบริกำรพ้ืนท่ีอำคำร

บริษทั โอเช่ียน ฟิตต้ิง จ  ำกดั -                        64                          -                        64                          

บริษทั สุขุมวิท 43 คอนโดมิเนียม จ ำกดั 299                       359                       -                        -                        

(เดิมช่ือ : บริษทั วี พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั)

คุณรัตนำ วิไลเลิศโภคำ -                        600                       -                        600                       

ขำยทรัพยสิ์น

บริษทั โอเช่ียน ฟิตต้ิง จ  ำกดั -                        78,511                  -                        78,511                  

บริษทั ละแม น ้ำมนัปำลม์ จ  ำกดั -                        789                       -                        789                       

คุณรัตนชยั วิไลเลิศโภคำ -                        435                       -                        435                       

(หน่วย: พนับำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่มีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 และวนัที่ 1 มกรำคม 2562 มีดงัน้ี 

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม
 2563 2562 2563 2562 2562

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

บริษทั วี สุขุมวิท 81 จ ำกดั -                  -                  -                  749                 -                  

บริษทั ละแม น ้ำมนัปำลม์ จ  ำกดั 844                 844                 844                 844                 -                  

รำยไดค้ำ้งรับ

บริษทั วี สุขุมวิท 81 จ ำกดั -                  -                  1,498              -                  -                  

ดอกเบ้ียคำ้งรับ

บริษทั วี สุขุมวิท 81 จ ำกดั -                  -                  8,984              383                 -                  

เงินมดัจ ำท่ีดิน
บริษทั วี สุขุมวิท 36 ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 184,810          184,810          -                  -                  -                  

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

บริษทั ละแม น ้ำมนัปำลม์ จ  ำกดั -                  102                 -                  102                 -                  
บริษทั สุขุมวิท 43 คอนโดมิเนียม จ ำกดั 289                 192                 -                  -                  -                  
(เดิมช่ือ : บริษทั วี พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(หน่วย: พนับำท)

งบกำรเงินรวม

 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และวนัที่ 1 มกรำคม 
2562 มีดงัน้ี 

ร้อยละ

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม
2563 2562 2563 2562 2562

บริษทัย่อย
บริษทั วี สุขมุวิท 81 จ ำกดั 2.60 - 5.85 4.50 208,210          184,810          -                  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(หน่วย: พนับำท)

อตัรำดอกเบ้ีย
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กำรเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 วนัที่ 31 ธันวำคม 
2562 และวนัที่ 1 มกรำคม 2562 มีดงัน้ี 

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม
2563 2562 2562

ยอดยกมำ 184,810                 -                        -                        
เพ่ิมข้ึน 28,800                   424,810                 -                        
ลดลง (5,400)                   (240,000)               -                        
ยอดคงเหลือ 208,210                 184,810                 -                        

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(หน่วย: พนับำท)

 
บริษทัมีเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั โดยกำรท ำตัว๋สัญญำใช้เงิน ก ำหนดระยะเวลำ 180 - 365 วนั 
และไม่มีหลกัประกนั 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562 2563 2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,035                  5,016                  4,089                  4,469                  
ผลประโยชน์ระยะยำว 228                     84                       198                     72                       
รวม 6,263                  5,100                  4,287                  4,541                  

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(หน่วย: พนับำท)

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรบริษทัตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชน
จ ำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เก่ียวขอ้งที่จ่ำยให้กับกรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของ
บริษทั 

กลุ่มบริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 จ ำนวนเงิน 1.53 ลำ้นบำท 
และ 1.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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สัญญำที่ส ำคัญระหว่ำงกัน 

หนังสืออนุญำตให้ใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

คุณอุชัย วิไลเลิศโภคำ ออกหนงัสืออนุญำตให้บริษทัใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้โดยไม่คิดค่ำตอบแทน ก ำหนดระยะเวลำ  
10 ปี (เร่ิมวนัที่ 15 มกรำคม 2552) และขยำยก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี (เร่ิมวนัที่ 15 มกรำคม 2562) ทั้งน้ีผูอ้อกหนังสือ
อนุญำตขอสงวนสิทธ์ิในกำรบอกเลิกกำรอนุญำตให้ใช้เคร่ืองหมำยกำรคำ้โดยไม่มีเงื่อนไขหรือขอ้ผูกมดั 

เมื่ อวันที่  23 ธันวำคม 2563 บริษัท สุขุ มวิท 43 คอนโดมิ เนี ยม จ ำกัด (เดิม ช่ือ : บริษัท วี  พร็อพเพอร์ ต้ี  
ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั) ออกหนังสืออนุญำตให้บริษทัใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้โดยไม่คิดค่ำตอบแทน และไม่มีก ำหนด
ระยะเวลำตั้ งแต่วันที่  1 มกรำคม 2561 เป็นต้นไป ทั้ งน้ี ผู ้ออกหนังสืออนุญำตขอสงวนสิทธ์ิในกำรบอกเลิก 
กำรอนุญำตให้ใช้เคร่ืองหมำยกำรคำ้โดยไม่มีเงื่อนไขหรือขอ้ผูกมดั 

สัญญำเช่ำ 

บริษัทท ำสัญญำเช่ ำพ้ื นที่ อำคำรกับบุ คคลที่ เก่ี ยวข้องกันท่ ำนหน่ึ ง ก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี  ตั้ งแ ต่ 
วันที่  1 สิงหำคม 2559 ถึงวันที่  31 กรกฎำคม 2562 อัตรำค่ำเช่ำต่อเดือน จ ำนวนเงิน 60,000 บำท เมื่อวันที่  15 
พฤษภำคม 2562 บริษทัมีหนังสือแจ้งควำมจ ำนงกำรต่อสัญญำเช่ำพ้ืนที่อำคำร ชั้น 3 และ 5 และพ้ืนที่ส่วนกลำง 
ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหำคม 2562 ถึงวนัที่ 31 กรกฎำคม 2563 อย่ำงไรก็ตำม บริษทัหยุดเช่ำพ้ืนที่
เมื่อวนัที่ 31 ตุลำคม 2562 

เมื่ อวันที่  30 มกรำคม 2562 บริษัทท ำสัญญำเช่ำพ้ืนที่ อำคำรกับบริษัท พำรำกอน คอร์ แอสเซทส์  จ ำกัด  
ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหำคม 2562 ถึงวนัที่ 31 กรกฎำคม 2563 อัตรำค่ำเช่ำต่อเดือน จ ำนวนเงิน 
100,000 บำท เมื่อวนัที่ 5 กรกฎำคม 2562 บริษทัท ำหนังสือแจง้ไม่ขอเช่ำพ้ืนที่ดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำม บริษทัได้ใช้
ประโยชน์จำกพ้ืนที่อำคำรดงักล่ำว ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561 ถึงธนัวำคม 2562 โดยไม่คิดค่ำตอบแทน 

เมื่อวนัที่ 1 กรกฎำคม 2562 บริษทัย่อยท ำสัญญำเช่ำช่วงพ้ืนที่ส ำนักงำนกบับริษทั สุขุมวิท 43 คอนโดมิเนียม จ ำกดั 
ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี 4 เดือน 14 วนั ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎำคม 2562 ถึงวนัที่  14 พฤศจิกำยน 2563 อัตรำค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรต่อเดือน จ ำนวนเงิน 89,650 บำท อยำ่งไรก็ตำม บริษทัหยดุเช่ำพ้ืนที่เมื่อวนัที่ 10 เมษำยน 2563 

เมื่อวนัที่ 26 กรกฎำคม 2562 บริษทัท ำสัญญำเช่ำโกดังโรงงำนสิงห์บุรีกับบริษัท โอเช่ียน ฟิตต้ิง จ ำกัด ก ำหนด
ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วนัที่ 26 กรกฎำคม 2562 ถึงวนัที่ 25 กรกฎำคม 2563 อัตรำค่ำเช่ำต่อเดือน จ ำนวนเงิน 20,000 
บำท อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยกเลิกสัญญำเมื่อวนัที่ 31 ตุลำคม 2562 

สัญญำขำยทรัพย์สิน 

เมื่อวันที่  11 กุมภำพันธ์ 2562 บริษัทท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยทรัพย์สินกับบริษัท โอเช่ียน ฟิตต้ิง จ ำกัด มูลค่ำ 
ตำมสัญญำ จ ำนวนเงิน 78 ลำ้นบำท และบริษทัไดรั้บเงินมดัจ ำ จ ำนวนเงิน 7.80 ลำ้นบำท  
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เมื่อวนัที่  25 เมษำยน 2562 บริษัทโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินดังกล่ำวให้แก่บริษัท โอเช่ียน ฟิตต้ิง จ ำกัด และ 
บริษัทได้รับช ำระเงินส่วนที่ เหลือ จ ำนวนเงิน 70.20 ล้ำนบำท นอกจำกน้ี บริษัทไถ่ถอนกำรจดจ ำนองที่ ดิน 
พร้อมส่ิงปลูกสร้ำงที่ใช้เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ (ดูหมำยเหตุขอ้ 22) 

สัญญำรับจ้ำงบริหำรโครงกำร 

เมื่อวนัที่ 1 มิถุนำยน 2562 บริษทัท ำสัญญำรับจำ้งบริหำรโครงกำรกบับริษทั วี สุขุมวิท 81 จ ำกดั เพื่อให้บริกำร  

1)  ดำ้นกำรตลำด เก่ียวกบัที่ปรึกษำและให้ค ำแนะน ำดำ้นวำงแผนกลยทุธ์แบรนด์ และวำงแผนกลยุทธ์แผน 
กำรตลำด  

2) ด้ำนวิศวกรรม เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรควบคุมงำนและให้ค ำแนะน ำทำงวิศวกรรม และ/หรือทำง
สถำปัตยกรรมที่เก่ียวขอ้ง  

ก ำหนดระยะเวลำ 12 เดือน ตั้ งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 ถึงวันที่  31 พฤษภำคม 2563 อัตรำค่ำบริกำรต่อเดือน  
จ ำนวนเงิน 700,000 บำท  

สัญญำรับจ้ำงบริหำร 

เมื่อวนัที่ 1 ธนัวำคม 2563 บริษทัท ำสัญญำรับจำ้งบริหำรกบับริษทั วี สุขุมวิท 81 จ ำกดั เพื่อให้บริกำรงำนดำ้นบญัชี
และกำรเงิน ด้ำนทรัพยำกรบุคคล และอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจ โดยมีก ำหนดระยะเวลำ 7 เดือน ตั้งแต่
วนัที่ 1 มิถุนำยน 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 อตัรำค่ำบริกำรต่อเดือน จ ำนวนเงิน 200,000 บำท  

สัญญำจะซ้ือจะขำยที่ดิน 

เมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 บริษทั วี สุขุมวิท 81 จ ำกดั ท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยเพ่ือซ้ือที่ดินกบับริษทั วี สุขุมวิท 
36 ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั มูลค่ำตำมสัญญำ จ ำนวนเงิน 380.81 ลำ้นบำท (รำคำประเมิน จ ำนวนเงิน 360.60 ลำ้นบำท) 
ทั้ งน้ี หำกผู้จะขำยจ่ำยช ำระค่ำพัฒนำที่ดินแทนผู้จะซ้ือ นับแต่วนัที่ท ำสัญญำจนถึงวันที่โอนกรรมสิทธ์ิที่ดิน  
ผูจ้ะขำยสำมำรถเรียกเก็บเงินจำกผูจ้ะซ้ือ ทั้งน้ี มูลค่ำรวมทั้งหมดตอ้งไม่เกินจ ำนวนเงิน 400 ลำ้นบำท  โดยก ำหนด
ช ำระเงินแบ่งเป็นงวดดงัน้ี 

งวดที่ 1  วนัท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยจ่ำยช ำระเงินมดัจ ำ จ ำนวนเงิน 40 ลำ้นบำท 
งวดที่ 2  วนัที่ 18 ธนัวำคม 2562 จ่ำยช ำระเงิน จ ำนวนเงิน 110 ลำ้นบำท  
งวดที่ 3  วนัที่ 26 ธนัวำคม 2562 จ่ำยช ำระเงิน จ ำนวนเงิน 34.81 ลำ้นบำท 
งวดที่ 4  วนัโอนกรรมสิทธ์ิที่ดิน จ่ำยช ำระเงิน จ ำนวนเงิน 196 ลำ้นบำท รวมตน้ทุนที่จะเกิดขึ้น (ค่ำพฒันำที่ดิน) 

ก ำหนดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินภำยในเดือนธนัวำคม 2563 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 ได้มีหนังสือขยำยระยะเวลำกำรโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินออกไปจำกเดิมก ำหนดจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิภำยในเดือนธนัวำคม 2563 เป็นภำยในเดือนกรกฎำคม 2564 
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ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ช่ือบริษทั/ บุคคล ประเทศ/สญัชำติ ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์
บริษทั โอเช่ียน วิคเตอร์ จ  ำกดั ไทย บริษทัยอ่ยทำงตรง ถือหุน้ทำงตรง
บริษทั วี สุขุมวิท 81 จ ำกดั ไทย บริษทัยอ่ยทำงออ้ม ถือหุน้ทำงออ้ม
บริษทั วี วิลล่ำ 62 จ ำกดั ไทย บริษทัยอ่ยทำงออ้ม ถือหุน้ทำงออ้ม

บริษทั ละแมน ้ำมนัปำลม์ จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้และกรรมกำรบริษทั

(ลำออก วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2562)

บริษทั พำรำกอนอกรีเทค จ ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้และกรรมกำรบริษทั

(ลำออก วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2562)

บริษทั พำรำกอน คอร์ แอสเซทส์ จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้และกรรมกำรบริษทั

(ลำออก วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2562)

บริษทั สุขุมวิท 43 คอนโดมิเนียม จ ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ญำติสนิทผูถื้อหุน้ร่วมกนั

(เดิมช่ือ : บริษทั วี พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั)

บริษทั วี สุขุมวิท 36 ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรร่วมกนั

บริษทั โอเช่ียน ฟิตต้ิง จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรเป็นญำติ

สนิทกนั

คุณอุชยั วิไลเลิศโภคำ ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้และกรรมกำรบริษทั 

(ลำออก วนัท่ี 16 กนัยำยน 2562)

คุณรัตนำ วิไลเลิศโภคำ ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ญำติสนิทของผูถื้อหุน้และกรรมกำร

(ลำออก วนัท่ี 1 เมษำยน 2563)

คุณรัตนชยั วิไลเลิศโภคำ ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ญำติสนิทของผูถื้อหุน้และกรรมกำร
(ลำออก วนัท่ี 15 ตุลำคม 2561)  

 

หลักเกณฑ์ในกำรคิดรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรโครงกำร รำคำตลำด

มูลค่ำซ้ือ-ขำยน ้ำมนัปำลม์ดิบ (CPOA) รำคำตลำด

ค่ำขนส่ง รำคำตลำด

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพ้ืนท่ีอำคำร รำคำตลำด

ดอกเบ้ียรับ อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรพำณิชย์

ขำยทรัพยสิ์น ประกวดรำคำและรำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั

มูลค่ำซ้ือท่ีดิน รำคำตลำด
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8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และวนัที่ 1 มกรำคม 2562 
ประกอบดว้ย 

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม
2563 2562 2563 2562 2562

เงินสด 50 107 10 57 160               
เงินฝำกธนำคำร 40,619 16,399 1,011 11,639 83,721          
ยอดคงเหลือ 40,669 16,506 1,021 11,696 83,881          

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(หน่วย: พนับำท)

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 เงินฝำกธนำคำรมีอตัรำดอกเบี้ ยระหว่ำงร้อยละ 0.05 ถึง ร้อยละ 0.40 ต่อปี (2562: 
ร้อยละ 0.10 ถึง ร้อยละ 0.70 ต่อปี) 

9. เงินลงทุนช่ัวครำว 

 เงินลงทุนชั่วครำวเป็นเงินลงทุนในตัว๋เงินซ่ึงถึงก ำหนดมำกกว่ำ 3 เดือนนับจำกวนัที่ไดม้ำ ซ่ึงแสดงดว้ยรำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำย 

10. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และวนัที่ 1 มกรำคม 2562 
ประกอบดว้ย 

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม

2563 2562 2563 2562 2562

ลูกหน้ีกำรคำ้ 17,151           86,637           -                 87,386           136,699         

-                 (295)               -                 (295)               -                 

สุทธิ 17,151           86,342           -                 87,091           136,699         

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 887                844                11,326           1,228             699                

-                 -                 -                 -                 -                 

สุทธิ 887                844                11,326           1,228             699                

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 18,038           87,186           11,326           88,319           137,398         

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(หน่วย: พนับำท)

หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
   จะเกิดข้ึน (2562: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ)

หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
   จะเกิดข้ึน (2562: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ)

 



 

159 | P a g e  

 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 วันที่  31 ธันวำคม 2562 และวันที่  1 มกรำคม 2562 กลุ่มบริษัทมียอดลูกหน้ีกำรค้ำ  
โดยแยกตำมจ ำนวนเดือนที่คำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม

2563 2562 2563 2562 2562

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 17,151           63,345           -                 64,094 103,490         

เกินก ำหนดช ำระ

นอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 3 เดือน -                 23,007           -                 23,007 32,988           

มำกกวำ่ 3 ถึง 6 เดือน -                 102                -                 102 207                

มำกกวำ่ 6 ถึง 12 เดือน -                 168                -                 168 14                  

มำกกวำ่ 12 เดือน -                 15                  -                 15 -                 

รวม 17,151           86,637           -                             87,386 136,699         

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(หน่วย: พนับำท)

 
 

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (2562 : ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) มีรำยกำรเคลื่อนไหว ณ วนัที่  31 
ธนัวำคม 2563 วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 และวนัที่ 1 มกรำคม 2562  ดงัน้ี 

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม
2563 2562 2563 2562 2562

ยอดยกมำ 295 -     295 -     -                 

-     295 -     295 -                 
หัก กลบัรำยกำร (295) -     (295) -     -                 
ยอดคงเหลือ -     295 -     295 -                 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(หน่วย: พนับำท)

บวก ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
   จะเกิดข้ึน (2562: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ)

 



 

160 | P a g e  

 

11. ต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 

ตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย:พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2563  2562 

ที่ดิน 80,617  277,006 
อำคำรชุดพกัอำศยัที่ก่อสร้ำงเสร็จแลว้ 801,585  - 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 3,340  204,885 
ตน้ทุนกำรกูย้ืมที่ถือเป็นตน้ทุน -  6,646 

รวม 885,542  488,537 
หัก: ตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพยโ์อนออกเป็นตน้ทุน (361,282)  - 

รวมตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยก์่อนหักค่ำเผ่ือกำรลดลง

ของมูลค่ำตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์
524,260  488,537 

หัก: ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์       -  - 

ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์- สุทธิ 524,260  488,537 

 

กลุ่มบริษัทจดจ ำนองที่ดินของโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์พร้อมส่ิงปลูกสร้ำงที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและ 
ที่จะมีขึ้นต่อไปในภำยหน้ำของโครงกำรดงักล่ำว เพ่ือใช้เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน ทั้งน้ี ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงินแลว้ตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 22 
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12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 และวนัที่ 1 มกรำคม 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับำท)

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม
2563 2562 2563 2562 2562

ตน้ทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือกำรไดม้ำซ่ึงสญัญำ 16,592                19,310                -                      -                      -                      
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 509                     316                     56                       -                      499                     
เงินประกนัและเงินมดัจ ำ 628                     228                     -                      -                      -                      
เงินจ่ำยล่วงหนำ้เพ่ือซ้ือน ้ำมนัปำลม์ดิบ 26,279                16,937                26,279                16,937                105,616              
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง 12,797                15,521                -                      -                      -                      
เงินมดัจ ำท่ีดิน 184,810              184,810              -                      -                      -                      
อ่ืนๆ 1,668                  5                         237                     5                         892                     
รวม                243,283                237,127                  26,572                  16,942                107,007 
หัก ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย์ (1,279)                 (16,937)               (1,279)                 (16,937)               -                          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 242,004              220,190              25,293                5                         107,007              

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 
 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสินทรัพย์มีรำยกำรเคลื่อนไหว ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 วันที่  31 ธันวำคม 2562 และวันที่  
1 มกรำคม 2562 ดงัน้ี 

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม
2563 2562 2563 2562 2562

ยอดยกมำ 16,937 -     16,937 -     -                   
บวก ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย์ (15,658) 16,937 (15,658) 16,937 -                   
ยอดคงเหลือ 1,279 16,937 1,279 16,937 -                   

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(หน่วย: พนับำท)
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 วันที่  31 ธันวำคม 2562 และ 
วนัที่ 1 มกรำคม 2562 ประกอบดว้ย 

ร้อยละ
บริษทัยอ่ย

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม
2563 2562 2562 2563 2562 2562 2563 2562 2562

บริษทัย่อยทางตรง
บริษทั โอเช่ียน วิคเตอร์ จ  ำกดั 100 100 -               245,000       245,000       -               244,927       244,927       -               

บริษทัย่อยทางอ้อม
บริษทั วี สุขมุวิท 81 จ ำกดั 55 55 -               240,000       240,000       -               240,000       240,000       -               
บริษทั วี วิลล่ำ 62 จ ำกดั 100 -               -               1,000           -               -               1,000           -               -               

สดัส่วนกำรถือหุน้ ทนุช ำระแลว้
(หน่วย: พนับำท)

รำคำทนุ

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย จ ำนวน 2 บริษัท 
ดงัต่อไปน้ี 

1) Ocean Petrochem Private Limited ทุนจดทะเบียน จ ำนวนเงิน 2 ลำ้นเหรียญดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ เพื่อรองรับ
กำรขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ และ 

2) บริษทั โอเช่ียน กรีน ไบโอเอ็นเนอร์ยี พลสั จ ำกดั ทุนจดทะเบียน จ ำนวนเงิน 1 ลำ้นบำท เพื่อรองรับกำรขยำย
ธุรกิจเพ่ิมเติม 

เมื่อวันที่  1 มีนำคม 2562 บริษัทด ำเนินกำรจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์เพ่ือจัดตั้ งบริษัท โอเช่ียน กรีน  
ไบโอเอ็นเนอร์ยี พลสั จ ำกดั เพ่ือด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัโรงงำนสกดัน ้ ำมนัปำล์ม หีบน ้ ำมนัปำล์ม น ้ ำมนัพืชทุกชนิด  
และซ้ือ จดัหำ ผลิต เก็บรักษำ ขนส่ง ขนถ่ำย และจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เมื่อวนัที่ 8 พฤษภำคม 2562 มีมติอนุมัติให้ยกเลิกกำรด ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตั้ง 
Ocean Petrochem Private Limited และด ำเนินกำรปิดบริษัทโอเช่ียน กรีน ไบโอเอ็นเนอร์ยี พลัส จ ำกัด เน่ืองจำก
บริษทัพิจำรณำแลว้ยงัไม่มีแผนกำรด ำเนินธุรกิจในระยะส้ัน และระยะยำวตำมวตัถุประสงคท์ี่ขอเปิดบริษทัยอ่ย 

เมื่อวนัที่ 28 พฤษภำคม 2562 บริษัท โอเช่ียน กรีน ไบโอเอ็นเนอร์ยี พลัส จ ำกัด ด ำเนินกำรจดทะเบียนเลิก
บริษทักบักระทรวงพำณิชย ์และบริษทัช ำระบญัชีแลว้เสร็จเมื่อวนัที่ 26 กรกฎำคม 2562 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เมื่อวนัที่ 8 สิงหำคม 2562 มีมติอนุมตัิให้ 

1) จดัตั้งบริษทั โอเช่ียน วิคเตอร์ จ ำกดั ทุนจดทะเบียน จ ำนวนเงิน 1 ลำ้นบำท โดยเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 10,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 100 บำท เพื่อลงทุนในธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพย ์  

  เมื่อวนัที่ 16 สิงหำคม 2562 บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 
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2) บริษัท หรือบริษัทย่อย ซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ำกัด มูลค่ำซ้ือขำย จ ำนวนเงิน  
240 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นบริษทัที่ประกอบธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพย ์โดยกำรซ้ือหุ้นสำมญั จ ำนวน 132,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 1,000 บำท สัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนช ำระแลว้  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โอเช่ียน วิคเตอร์ จ ำกดั “บริษทัยอ่ย” เมื่อวนัที่ 16 สิงหำคม 2562 มีมติอนุมตัิกำร
ซ้ือและรับโอนกิจกำรของบริษทั พินวีล 1 จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั วี สุขุมวิท 81 จ ำกดั มูลค่ำซ้ือ
ขำย จ ำนวนเงิน 240 ลำ้นบำท เพ่ือซ้ือหุ้นสำมญั จ ำนวน 132,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 1,000 บำท สัดส่วน
กำรถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนช ำระแลว้ และอนุมตัิลงนำมในสัญญำโอนกิจกำรในฐำนะผูรั้บโอน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ เมื่อวนัที่ 18 กันยำยน 2563 มีมติอนุมัติให้ จัดตั้งบริษัท วี วิลล่ำ 62 จ ำกัด  
ทุนจดทะเบียน จ ำนวนเงิน 1 ลำ้นบำท โดยเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 100 บำท 
เพื่อลงทุนในธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพย ์โดยเมื่อวนัที่ 24 กนัยำยน 2563 บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตั้ง
บริษทักบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 

บริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ำกัด 

เมื่อวนัที่ 3 กรกฎำคม 2562 บริษทัท ำบันทึกตกลงกำรซ้ือขำยหุ้นกับบริษทั วี พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมนท ์
จ ำกัด มูลค่ำตำมสัญญำ จ ำนวนเงิน 240 ล้ำนบำท เพ่ือซ้ือหุ้นสำมัญของบริษทั วี สุขุมวิท 81 จ ำกัด จ ำนวน 
61,200 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 1,000 บำท สัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนช ำระแลว้ 

เมื่อวนัที่ 17 กรกฎำคม 2562 บริษทัจ่ำยเงินมัดจ ำให้บริษัท วี พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด จ ำนวน  
50 ลำ้นบำท 

เมื่อวนัที่ 16 สิงหำคม 2562 บริษทั โอเช่ียน วิคเตอร์ จ ำกดั “บริษทัย่อย” (ผูรั้บโอน) ท ำสัญญำโอนกิจกำรกับ
บริษัท พินวีล 1 จ ำกัด (ผู ้โอน) เพื่อโอนหุ้นสำมัญของบริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ำกัด จ ำนวน 132,000 หุ้น  
มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 1,000 บำท โดยก ำหนดมูลค่ำผลตอบแทนกำรโอนกิจกำร จ ำนวนเงิน 240 ล้ำนบำท  
แบ่งช ำระเป็น 

งวดที่ 1  จ่ำยช ำระให้แก่ บริษทั วี พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด ตำมบันทึกข้อตกลงกำรซ้ือขำยหุ้น 
จ ำนวนเงิน 50 ลำ้นบำท 

งวดที่ 2  จ่ำยช ำระให้แก่ บริษทั พินวีล 1 จ ำกดั ในวนัที่ 19 สิงหำคม 2562 จ ำนวนเงิน 70 ลำ้นบำท 

งวดที่ 3  จ่ำยช ำระให้แก่ บริษทั พินวีล 1 จ ำกดั ในวนัที่ 29 สิงหำคม 2562 จ ำนวนเงิน 120 ลำ้นบำท 

เมื่อวนัที่ 30 สิงหำคม 2562 บริษทั โอเช่ียน วิคเตอร์ จ ำกดั ไดรั้บโอนหุ้นสำมญัของบริษทั วี สุขุมวิท 81 จ ำกดั 
และด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงรำยช่ือผูถ้ือหุ้นสำมญักบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 
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รำยละเอียดมูลค่ำยตุิธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั วี สุขุมวิท 81 จ ำกดั ณ วนัโอนกิจกำร สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท)
(ปรับปรุงใหม)่

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 118,487                      
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 81                               
ตน้ทนุพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 315,476                      
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ 17,726                        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 19,756                        
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 6,666                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 89                               
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (22,860)                       
เงินรับล่วงหนำ้ (103,476)                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,499)                         
เงินกูย้ืมระยะยำวสถำบนักำรเงิน (102,112)                     
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (1,702)                         
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน (223)                            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (300)                            
สินทรัพยสุ์ทธิ 245,109                      
หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม (110,299)                     
สินทรัพยสุ์ทธิ-ส่วนของบริษทัใหญ่ 134,810                      
ค่ำควำมนิยม 105,190                      
ผลตอบแทนกำรโอนกิจกำร 240,000                      

สดัส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ) 55                               

กระทบยอดเงนิสดสุทธิ
ผลตอบแทนกำรโอนกิจกำร 240,000                      
หัก เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด (118,487)                     
กระแสเงินสดจ่ำยเพ่ือรับโอนกิจกำร 121,513                      
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รำยละเอียดของบริษทัย่อยซ่ึงมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคัญ  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  
มีดงัน้ี 

ร้อยละ (หน่วย: พนับำท)

ก ำไรท่ีแบ่ง

สดัส่วนท่ีถือโดย ส่วนไดเ้สียท่ี ให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี เงินปันผลจ่ำยให้กบั

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี ไม่มีอ  ำนำจควบคุมใน อ ำนำจควบคุมใน ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจ

อ ำนำจควบคุม บริษทัยอ่ยสะสม บริษทัยอ่ยในระหวำ่งงวด ควบคุมในระหวำ่งงวด

บริษทัย่อยทางอ้อม

บริษทั วี สุขุมวิท 81 จ ำกดั 45 136,015                                30,935                                  -                                        

 

14. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ยอดคงเหลือของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อำคำรส ำนกังำน

ให้เช่ำช่วง

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563:
รำคำทุน 569                                 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (174)                                
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 395                                 

(หน่วย: พนับำท)

 
กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563

มลูค่ำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี -                                 
ซ้ือ/โอนเขำ้ 569                                
ค่ำเส่ือมรำคำ (174)                               
มลูค่ำสุทธิตำมบญัชีปลำยปี 395                                

(หน่วย: พนับำท)
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15. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์   
                ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ แสดงไดด้งัน้ี 

ท่ีดินและ อำคำรและ เคร่ืองตกแต่งและ สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร เคร่ืองใชส้ ำนกังำน ยำนพำหนะ ระหวำ่งก่อสร้ำง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 -                               5,595                            3,325                            7,404                            -                               16,324                          
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรับโอนกิจกำร (บริษทัยอ่ย) 2,470                            8,373                            905                               -                               -                               11,748                          
ซ้ือเพ่ิม -                               5                                   265                               -                               -                               270                               
จ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย -                               (5,933)                          (3,341)                          (7,404)                          -                               (16,678)                        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,470                            8,040                            1,154                            -                               -                               11,664                          
ซ้ือเพ่ิม -                               1,315                            1,818                            -                               10,081                          13,214                          
จ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย -                               (5,192)                          (478)                             -                               (43)                               (5,713)                          
โอนเขำ้ (โอนออก) -                               8,540                            1,498                            -                               (10,038)                        -                               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 2,470                            12,703                          3,992                            -                               -                               19,165                          
ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 -                               1,630                            2,311                            5,204                            -                               9,145                            
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรับโอนกิจกำร (บริษทัยอ่ย) -                               4,487                            595                               -                               -                               5,082                            
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -                               5,074                            781                               639                               -                               6,494                            
ค่ำเส่ือมรำคำส่วนท่ีจ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย -                               (5,902)                          (2,839)                          (5,843)                          -                               (14,584)                        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 -                               5,289                            848                               -                               -                               6,137                            
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -                               2,671                            460                               -                               -                               3,131                            
ค่ำเส่ือมรำคำส่วนท่ีจ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย -                               (5,192)                          (478)                             -                               -                               (5,670)                          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 -                               2,768                            830                               -                               -                               3,598                            
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,470                            2,751                            306                               -                               -                               5,527                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 2,470                            9,935                            3,162                            -                               -                               15,567                          

(หน่วย: พนับำท)
งบกำรเงินรวม
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ท่ีดินและ อำคำรและ เคร่ืองตกแต่งและ สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร เคร่ืองใชส้ ำนกังำน ยำนพำหนะ ระหวำ่งก่อสร้ำง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 -                               5,595                            3,325                            7,404                            -                               16,324                          
ซ้ือเพ่ิม -                               -                               16                                 -                               -                               16                                 
จ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย -                               (5,595)                          (3,341)                          (7,404)                          -                               (16,340)                        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 -                               -                               -                               -                               -                               -                               
ซ้ือเพ่ิม -                               1,315                            1,640                            -                               -                               2,955                            
จ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย -                               -                               -                               -                               -                               -                               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 -                               1,315                            1,640                            -                               -                               2,955                            
ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 -                               1,630                            2,310                            5,205                            -                               9,145                            
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -                               3,964                            529                               639                               -                               5,132                            
ค่ำเส่ือมรำคำส่วนท่ีจ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย -                               (5,594)                          (2,839)                          (5,844)                          -                               (14,277)                        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 -                               -                               -                               -                               -                               -                               
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -                               333                               158                               -                               -                               491                               
ค่ำเส่ือมรำคำส่วนท่ีจ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย -                               -                               -                               -                               -                               -                               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 -                               333                               158                               -                               -                               491                               
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 -                               -                               -                               -                               -                               -                               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 -                               982                               1,482                            -                               -                               2,464                            

(หน่วย: พนับำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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16. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563:
รำคำทุน 6,147                              1,856                              
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (2,641)                             (567)                                
มลูค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 3,506                              1,289                              

 
กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปี 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 

(หน่วย: พนับำท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี 6,549                              2,703                              
โอนออกไปเป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน -                                  (569)                                
เพ่ิมระหวำ่งปี -                                  -                                  
ตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งปี (402)                                (278)                                
ค่ำเส่ือมรำคำ (3,040)                             (842)                                
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย 399                                 275                                 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีปลำยปี 3,506                              1,289                              

 

17. ค่ำควำมนิยม 

ค่ำควำมนิยมเป็นผลจำกกำรที่เมื่อวนัที่ 30 สิงหำคม 2562 บริษทั โอเช่ียน วิคเตอร์ จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยที่
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ซ้ือหุ้นสำมัญร้อยละ 55 ในบริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ำกัด รำคำซ้ือส่วนที่เกินกว่ำ
สินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิที่ไดรั้บไดถู้กปันส่วนเป็นค่ำควำมนิยม จ ำนวนค่ำควำมนิยมคิดเป็นจ ำนวนเงิน 105.19 
ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 13 และ 36) 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท)
งบกำรเงินรวมและ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรมคอมพิวแตอร์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563:
รำคำทุน 120                                 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (13)                                  
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 107                                 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562:
รำคำทุน -                                  
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม -                                  
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ -                                  

 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 

(หน่วย: พนับำท)

2563 2562
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี -                                  980                                 
ซ้ือ 120                                 16                                   
จ ำหน่ำย -                                  (1,625)                             
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (13)                                  (146)                                
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมส่วนท่ีจ ำหน่ำย -                                  775                                 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีปลำยปี 107                                 -                                  

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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19. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 วนัที่ 31 ธันวำคม 
2562 และวนัที่ 1 มกรำคม 2562  ประกอบดว้ย 

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม
2563 2562 2563 2562 2562

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร -                -                -                -                11,903          
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน -                -                -                -                15,000          
ทรัสตรี์ซีท -                35,798          -                35,798          58,473          
รวม -                35,798          -                35,798          85,376          

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(หน่วย: พนับำท)

 

เมื่อวนัที่ 25 เมษำยน 2562 บริษทัยกเลิกวงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงิน และไถ่ถอนหลักประกันจำกกำร 
จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (ดูหมำยเหตุขอ้ 7) สรุปไดด้งัน้ี 

ล้านบาท
ประเภทสินเช่ือ วงเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 35.00               
สินเช่ือเพ่ือน ำเขำ้/ตัว๋สัญญำใชเ้งิน/ 95.00               
หนงัสือค ้ำประกนั
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 24.56               

154.56             
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20. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และวนัที่ 1 มกรำคม 
2562 ประกอบดว้ย 

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม
2563 2562 2563 2562 2562

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 101,852         45,479           16,102           17,752           12,892           
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน
   ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงท่ียงัไม่เรียกช ำระ 60,532           -                 -                 -                 -                 
   ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 6,232             8,273             1,434             5,523             19,835           
   อ่ืน ๆ 12,163           1,211             52                  42                  1,973             

รวม 78,927           9,484             1,486             5,565             21,808           
รวมทั้งหมด 180,779         54,963           17,588           23,317           34,700           

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(หน่วย: พนับำท)

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเจำ้หน้ี(ซ้ือสินคำ้)ชุมนุม
สหกรณ์ชำวสวนปำลม์น ้ำมนักระบี่ จ ำกดั จ ำนวน 16.098 ลำ้นบำท ซ่ึงปัจจุบนัหยดุด ำเนินกำรชัว่ครำวเน่ืองจำก
ประสบปัญหำขำดทุนและขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน กลุ่มบริษทัจึงไม่สำมำรถติดต่อกบัเจำ้หน้ีรำยดงักล่ำวได ้

21. ประมำณกำรหนี้สิน 

ประมำณกำรหน้ี สิน  ณ  วันที่  31 ธันวำคม  2563 วันที่  31 ธันวำคม  2562 และวันที่  1 มกรำคม 2562 
ประกอบดว้ย 

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม
2563 2562 2563 2562 2562

ประมำณกำรผลขำดทุนจำกตน้ทุน
สูงกวำ่รำยได้ 33,850           28,442           33,850           28,442           -                 

ประมำณกำรกำรรับประกนัห้องชุด 5,468             -                 -                 -                 -                 
รวมทั้งหมด 39,318           28,442           33,850           28,442           -                 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(หน่วย: พนับำท)
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22. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และวนัที่ 1 มกรำคม 2562 
ประกอบดว้ย 

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม
2563 2562 2563 2562 2562

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน
เงินตน้ -                     150,890            -                  -                 3,149              
ค่ำธรรมเนียม -                     (669) -                  -                 -                  

-                     150,221            -                  -                 3,149              
หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี -                     -     -                  -                 (1,107)
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน -                     150,221            -                  -                 2,042              

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(หน่วย: พนับำท)

 
เงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงินมีรำยละเอียดแยกตำมมูลหน้ีดงัน้ี 

ร้อยละ
ระยะเวลำ อำ้งอิง

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม จ่ำยช ำระหน้ี อตัรำดอกเบ้ีย 
2563 2562 2562 2563 2562 2562

บริษทั
ธนำคำร -            -     5.40 -            -     3.15 ภำยใน กนัยำยน 2564 MLR เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรำยเดือน

บริษทัย่อย  เดือนละ 106,000 บำท

ธนำคำร -            420.00 -     -            150.89 -     ภำยใน ตุลำคม 2565 MLR ปลอดจ ำนองห้องชุดของโครงกำร
รวม -            150.89 3.15 พฒันำอสงัหำริมทรัพย์

ล้านบาท

ผูใ้หกู้ ้

มลูหน้ีวงเงิน

กำรจ่ำยช ำระหน้ี

 

กำรเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 
วนัที่ 1 มกรำคม 2562 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท)

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม
2563 2562 2563 2562 2562

ยอดยกมำ 150,890 3,149 -     3,149 4,187 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรับโอนกิจกำร(บริษทัยอ่ย) -     102,890 -     -     -     
เพ่ิมข้ึน 252,218 48,000 -     -     -     
ลดลง (403,108) (3,149) -     (3,149) (1,038)
ยอดคงเหลือ -     150,890 -     -     3,149 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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หลักประกัน 

บริษทั 

บริษัทจดจ ำนองชุดผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (โครงกำร Solar Rooftop) เพื่อใช้เป็น
หลกัประกนัวงเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงิน ทั้งน้ี เมื่อวนัที่ 25 เมษำยน 2562 บริษทัจ่ำยช ำระคืนเงินกูยื้มและ
ไถ่ถอนกำรจดจ ำนองทั้งหมดแลว้  

บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยจดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยข์องบริษทัยอ่ยที่มีอยู่แลว้และ 
ที่จะมีขึ้นในภำยหนำ้ (ดูหมำยเหตุ 11) เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงิน  

ทั้งน้ี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทัย่อยได้ไถ่ถอนหลกัประกนัเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงินแลว้ตำมที่กล่ำวไว้
ในหมำยเหตุ 11 
 

23. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 

(หน่วย: พนับำท)

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม
2563 2562 2563 2562 2562

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 1,967                  -                    1,967                  -                    774                     
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (54)                      -                    (54)                      -                    (43)                      
รวม 1,913                  -                    1,913                  -                    731                     
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (880)                    -                    (880)                    -                    (361)                    
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ี

ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,033                  -                    1,033                  -                    370                     

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

บริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำเพื่อเช่ำอำคำรส ำนักงำนส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำร โดยมีก ำหนดกำรช ำระ
ค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 3 ปี 

        บริษทัมีภำระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำที่บอกเลกิไม่ไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท)

ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม
ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 918                     1,049                  1,967                  
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำรอกำรตดัจ ำหน่ำย (38)                      (16)                      (54)                      
มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 880                     1,033                  1,913                  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563
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(หน่วย: พนับำท)

ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม
ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ -                      -                      -                      
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำรอกำรตดัจ ำหน่ำย -                      -                      -                      
มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ -                      -                      -                      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562

 

(หน่วย: พนับำท)

ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม
ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 392                     381                     773                     
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำรอกำรตดัจ ำหน่ำย (31)                      (11)                      (42)                      
มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 361                     370                     731                     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562

 

24. ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน            
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงานต้นปี 1,012                            678                                
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:
   ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 395                               198                                
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 9                                    1                                     
   ตน้ทุนบริกำรในอดีต -                                -                                 
   หน้ีสินลดลงจำกกำรจ่ำยชดเชย -                                -                                 
   หน้ีสินลดลงจำกกำรกลบัรำยกำร (577)                              (577)                               
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงานปลายปี 839                               300                                

 

เมื่อวนัที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  
พระรำชบัญญัติคุ ้มครองแรงงำนฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมน้ีก ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง
ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 
วนัสุดทำ้ย  
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กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน เป็นผลให้
บริษทัมีภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนเพ่ิมขึ้น  

บริษทับนัทึกรับรู้ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวในตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในก ำไร
หรือขำดทุนส ำหรับปี 2563 

ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ส ำคัญ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 
(แสดงดว้ยค่ำเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั) มีดงัน้ี 

ร้อยละ

2563 2562 2563 2562
 
อตัรำคิดลด 2.16 2.16 1.61 1.61
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 4.00-5.00 4.00-5.00 4.00 4.00
อตัรำกำรลำออก 1.91-22.92 1.91-22.92 1.91-22.92 1.91-22.92
เกษียณอำยุ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี

อตัรำมรณะ 100 ของตำรำง
มรณะปี 2560

100 ของตำรำง
มรณะปี 2560

100 ของตำรำง
มรณะปี 2560

100 ของตำรำง
มรณะปี 2560

อตัรำกำรทุพพลภำพ รวมไวใ้นอตัรำ
มรณะ

รวมไวใ้นอตัรำ
มรณะ

รวมไวใ้นอตัรำ
มรณะ

รวมไวใ้นอตัรำ
มรณะ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลดประมำณกำรจำกอตัรำผลตอบแทนถวัเฉลี่ยของพนัธบตัรรัฐบำล ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและสะทอ้นประมำณกำรของจงัหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์ 

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนของพนกังำน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท)

เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1%
อตัรำคิดลด (54)                      66                       (17)                      20                       
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 72                       (60)                      22                       (20)                      

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

หน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) หน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
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(หน่วย: พนับำท)

เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1%
อตัรำคิดลด (75)                      95                       (8)                        9                         
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 89                       (73)                      9                         (8)                        

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562

หน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) หน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

 

25. ทุนเรือนหุ้นและใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ที่ประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้น เมื่อวนัที่ 15 มกรำคม 2562 มีมติอนุมติัดงัน้ี 

1) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวนเงิน 150,806,129.75 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม  จ ำนวนเงิน 
301,612,259.75 บำท เป็นทุนจดทะเบียน จ ำนวนเงิน 452,418,389.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน
จ ำนวนไม่เกิน 603,224,519 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ที่จะซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษทัซ่ึงออกและจัดสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
(Right Offering) และแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัเพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทั 

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที่  
23 มกรำคม 2562 

2) ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัคร้ังที่ 3 (“OCEAN-W3”) ชนิดระบุช่ือผูถ้ือ
และสำมำรถโอนเปลี่ยนมือไดใ้ห้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ในจ ำนวน
ไม่เกิน 603,224,519 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำ ในอัตรำส่วน 2 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 1  หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
(กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยมีก ำหนดอำยุไม่เกิน 3 ปี นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีอตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1 
หน่วยต่อหุ้นสำมัญ 1 หุ้น และรำคำใช้สิทธิ 1 บำทต่อหุ้น โดยผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดค้ร้ังเดียวในวนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุครบ 3 ปี นับจำกวนัที่ออกใบส ำคัญแสดง
สิทธิ ไดแ้ก่วนัที่ 13 กุมภำพนัธ์ 2565 

เมื่อวันที่  14 กุมภำพันธ์ 2562 บริษัทจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท คร้ังที่  3 
(“OCEAN-W3”) ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม จ ำนวน 603,224,281 หน่วย  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั ที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมีดงัน้ี 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั คร้ังที่ 3 (OCEAN-W3) จ ำนวน 603,224,281 หน่วย 

3) แกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยเพ่ิมเติมวตัถุประสงคเ์ดิมจ ำนวน 29 ขอ้ เป็น 30 ขอ้ ดงัน้ี 
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ขอ้ 30 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ ผลิต เก็บรักษำ ขนส่ง ขนถ่ำย ค้ำ และจ ำหน่ำยปิโตรเลียม ก๊ำซธรรมชำติ  
ก๊ำซธรรมชำติเหลว ผลิตภณัฑ์ที่ไดจ้ำกปิโตรเลียมทุกชนิด ผลิตภณัฑ์ที่ไดจ้ำกปิโตรเคมีทุกชนิด พลงังำนทุก
ประเภท ทุกรูปแบบ และน ้ำมนัเช้ือเพลิงทุกประเภท 

บริษทัด ำเนินกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัและหนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที่ 
23 มกรำคม 2562 

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้น เมื่อวนัที่ 15 มิถุนำยน 2563 มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท  
โดยเพ่ิมเติมวตัถุประสงคเ์ดิมจ ำนวน 30 ขอ้ เป็น 40 ขอ้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ  

บริษทัด ำเนินกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัและหนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที่ 
24 มิถุนำยน 2563 

26. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ตำมพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
ส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกว่ำร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำ
ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถ
น ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผล 

27. รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

 กำรจ ำแนกรำยได้  

(หน่วย: พนับำท)

2563 2562 2563 2562
ประเภทของสินค้าหรือบริการ

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 73,569              1,804,335        73,569              1,804,335        
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ 539,448           -                   -                   -                   
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 80                     2,100                3,500                4,900                

รวมรายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 613,097           1,806,435        77,069              1,809,235        

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้

รับรู้รำยได ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 613,097           1,804,335        73,569              1,804,335        
รับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง -                   2,100                3,500                4,900                

รวมรายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 613,097           1,806,435        77,069              1,809,235        

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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28. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะที่ส ำคญั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับำท)

2563 2562 2563 2562
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ -                   195,429           -                   195,429           
ซ้ือสินคำ้ 72,512              1,794,968        72,512              1,794,968        
วตัถุดิบ และวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป -                   54,896              -                   54,896              
ตน้ทุนค่ำท่ีดินและจ่ำยค่ำงำนก่อสร้ำงระหวำ่งปี 390,579           -                   -                   -                   
กำรเปล่ียนแปลงในท่ีดินและงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 35,722              -                   -                   -                   
เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 18,390              59,989              6,803                55,475              
ค่ำนำยหนำ้ และค่ำโฆษณำ 24,247              30,015              226                   24,965              
ค่ำธรรมเนียมกำรโอน 1,044                -                   -                   -                   
ภำษีธุรกิจเฉพำะ 18,056              -                   -                   -                   
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 4,160                6,640                1,519                5,278                
ค่ำจำ้งและค่ำบริกำร 9,491                11,831              4,364                10,869              
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(โอนกลบั) (999)                 17,553              (999)                 17,553              

-                   (19,029)            -                   (19,029)            
ค่ำขนส่งสินคำ้ -                   30,538              -                   30,538              
ขำดทุนจำกตน้ทุนสูงกวำ่รำยได้ 5,408                28,442              5,408                28,442              

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

โอนกลบัขำดทุนจำกปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลค่ำ
     สุทธิท่ีจะไดรั้บ

 

29. ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ค ำนวณขึ้นในอัตรำที่
ก  ำหนดโดยกรมสรรพำกรจำกก ำไรทำงบญัชีหลงัปรับปรุงเงื่อนไขบำงประกำรตำมที่ระบุในประมวลรัษฎำกร 
กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นค่ำใชจ่้ำยทั้งจ ำนวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภำระส่วนที่คำ้งจ่ำย
เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท)

2563 2562

ภาษเีงนิได้ปีปัจจุบัน:

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 14,177 -     

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว
และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 3,245 2,994 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน 17,422 2,994 

งบกำรเงินรวม

 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดม้ีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท)

2563 2562 2563 2562

ก ำไร (ขำดทนุ) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้ 106,785 (8,317) 20,954 9,454 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลคูณอตัรำภำษี 21,357 (1,663) 4,191 1,891 

กำรใชป้ระโยชน์จำกผลขำดทนุทำงภำษี (18,538) -     -     -     

คำ่ใชจ่้ำยตอ้งห้ำม (1,978) 9,974 (2,167) 9,753 

คำ่ใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1) (7,649) (1) (7,649)

รำยไดท่ี้ถือเป็นรำยไดท้ำงภำษี 7,424 -     -     -     

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับรำยไดแ้ละคำ่ใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถ

หกัเป็นคำ่ใชจ่้ำย (รำยได)้ ในทำงภำษี 7,869 -     -     

ขำดทนุทำงภำษีท่ีรับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี -     2,730 -     -     

ขำดทนุทำงภำษีท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,956) (3,392) (2,023) (3,995)

รวม (7,180) 1,663 (4,191) (1,891)

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีปัจจุบนั 14,177 -     -     -     

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลท่ีแทจ้ริง (ร้อยละ) 13 -     -     -     

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท)

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี

ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำยไดสุ้ทธิทำงบญัชีและภำษี 7,424 -                        
อุปกรณ์ 908 788 
ประมำณกำรหน้ีสินระยะสั้น 1,094 -     
ประมำณกำรหน้ีสินไมห่มนุเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 108 67 
ขำดทนุสะสมทำงภำษี -     18,461 
รวม 9,534 19,316 

หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี

ตน้ทนุส่วนเพ่ิมเพ่ือกำรไดม้ำซ่ึงสญัญำ (2,185) (2,611)
ตน้ทนุพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ (9,301) (15,413)
รวม (11,486) (18,024)

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี - สุทธิ (1,952) 1,292 

งบกำรเงินรวม
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30. ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั (ไม่รวม
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัที่ออกจ ำหน่ำยแลว้ในระหว่ำงปี 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัดว้ยผลรวม
ของจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนักที่ออกจ ำหน่ำยแล้วในระหว่ำงปีบวกด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ย 
ถ่วงน ้ ำหนักที่กลุ่มบริษทัอำจตอ้งออกเพ่ือแปลงสภำพหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญัโดยมิได้
รับส่ิงตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน และสมมติว่ำผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดเป็น 
หุ้นสำมญัเมื่อรำคำตำมสิทธิต ่ำกว่ำมูลค่ำยตุิธรรมของหุ้นสำมญั 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

2563 2562 2563 2562
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (พนับำท)

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 57,660                  (20,436)                 20,186                  (10,952)                 
กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 768                       20,406                  768                       20,406                  
รวม 58,428                  (30)                        20,954                  9,454                    

หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (พันหุ้น)
หุน้สำมญั ณ วนัตน้ปี 1,206,449             1,206,449             1,206,449             1,206,449             
ผลกระทบจำกกำรออกหุน้สำมญั -                        -                        -                        -                        
หุน้สำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 1,206,449             1,206,449             1,206,449             1,206,449             

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท)
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 0.0478                  (0.0169)                 0.0167                  (0.0091)                 
กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 0.0006                  0.0169                  0.0006                  0.0169                  

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

2563 2562 2563 2562
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (พนับำท)

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 57,660                  (20,436)                 20,186                  (10,952)                 
กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 768                       20,406                  768                       20,406                  
รวม 58,428                  (30)                        20,954                  9,454                    

หุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด (พันหุ้น)
หุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ณ วนัตน้ปี 1,206,449             1,206,449             1,206,449             1,206,449             
ผลกระทบของหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลด -                        250,411                -                        250,411                
หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลด 1,206,449             1,456,860             1,206,449             1,456,860             

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ปรับลด (บำท)
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 0.0478                  (0.0140)                 0.0167                  (0.0075)                 
กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 0.0006                  0.0140                  0.0006                  0.0140                  

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

31. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคล้องกับรำยงำนภำยในส ำหรับใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกร
ให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มบริษทั คือ กรรมกำรบริษทั 

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31
ธนัวำคม 2563 และ 2562  

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจผลิตและซ้ือขำยกลุ่มช้ินส่วนและผลิตภณัฑ์ก๊อกน ้ ำ 
ธุรกิจซ้ือขำยน ้ ำมนัปำล์มดิบ (CPOA) ส ำหรับไบโอดีเซลและน ้ ำมนัเพ่ือกำรบริโภค  และธุรกิจให้ค ำปรึกษำ
และพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เมื่อวนัที่ 15 ตุลำคม 2562 มีมติอนุมติัให้หยุดประกอบธุรกิจซ้ือขำยผลิตภณัฑ์
ก๊อกน ้ ำและอุปกรณ์ประปำ ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 ดงันั้น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีส่วน
งำนที่ยกเลิก 1 ส่วนงำน ไดแ้ก่ ส่วนงำนธุรกิจผลิตและซ้ือขำยกลุ่มช้ินส่วนและผลิตภณัฑก์๊อกน ้ำ 
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โดยขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจและกำรกระทบยอดก ำไรหรือขำดทุนตำมส่วนงำนที่รำยงำนของกลุม่บริษทั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562
รายได้ 190                384,505         73,569         1,804,335    543,028       4,900           (3,500) (2,800) 613,287       2,190,940    
ตน้ทนุขำย (7) (279,721) (73,212) (1,735,081) (362,216) (2,331) -     -     (435,435) (2,017,133)
ก าไรขั้นต้น 183                104,784         357              69,254 180,812 2,569           (3,500) (2,800) 177,852 173,807       
รำยไดอ่ื้น 14,382         5,782           
ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย (50,830) (98,121)
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (32,560) (87,729)
ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนนิงาน 108,844 (6,261)
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (2,059) (2,056)
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 106,785 (8,317)
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได้ (17,422) 2,994 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 89,363 (5,323)
ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจำกภำษีเงินได้ -     966 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 89,363 (4,357)

(หน่วย: พนับำท)

กอ๊กน ้ำ น ้ำมนัปำลม์ รวมและพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั
ใหค้  ำปรึกษำ

ข้อมูลเกีย่วกับลูกค้ำรำยใหญ่ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่ส่วนงำนน ้ ำมนัปำล์ม จ ำนวน 1 รำย จ ำนวนเงิน 73.57 ลำ้นบำท (ปี 2562: จ ำนวน 3 รำย 
จ ำนวนเงิน 1,180.17 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนน ้ำมนัปำลม์) 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ส ำคญั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  28,080 11,326 59,489 17,194 749 (10,482) (1,132) 18,038 87,186
ตน้ทุนพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ -  -  -  -  524,260 488,538 -  -  524,260 488,538
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  5 25,293 -  216,711 220,185 -  -  242,004 220,190
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -  -  2,464 -  13,103 5,527 -  -  15,567 5,527
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -  -  -  -  -  1,292 -  -  -  1,292

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน -  35,798 -  -  -  -  -  -  -  35,798

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  5,760 17,588 17,558 173,673 32,778 (10,482) (1,132) 180,779 54,964
ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี -  -  880 -  -  -  -  -  880 -  

เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ -  -  -  -  102,252 112,599 -  -  102,252 112,599
ประมำณกำรหน้ีสิน -  -  33,850 28,442 5,468 -  -  -  39,318 28,442
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  12 134 76 15,275 7,787 -  -  15,409 7,875
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน -  -  -  -  -  150,221 -  -  -  150,221
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -  -  1,033 -  -  -  -  -  1,033 -  
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -  -  -  -  1,952 -  -  -  1,952 -  
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ
    ผลประโยชนพ์นกังำน -  577 300 5 539 430 -  -  839 1,012

(หน่วย: พนับำท)

ก๊อกน ้ำ น ้ำมนัปำลม์ รวมและพฒันำอสงัหำริมทรัพย์
ให้ค  ำปรึกษำ

หนีสิ้น

ตดัรำยกำรระหวำ่งกนั

สินทรัพย์
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32. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษัทและพนักงำนร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ำรองเลี้ ยงชีพตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ ยงชีพ  
พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินที่พนกังำนจ่ำยสะสมและเงินที่กลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้ ปัจจุบนักองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกดั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 
ธนชำติ จ ำกดั และจะจ่ำยให้พนกังำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในปี 2563 กลุ่มบริษทัจ่ำยเงิน
สมทบเขำ้กองทุน จ ำนวนเงิน 0.14 ลำ้นบำท (ปี 2562: 0.26 ลำ้นบำท) 

33. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัและหน้ีสินที่อำจเกิดขึ้น ดงัน้ี  

33.1 ภำระผูกพัน 

33.1.1 ภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำบริกำร 

บริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำบริกำรที่เก่ียวขอ้งอำยสัุญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

บริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตสั้ญญำที่บอกเลิกไม่ไดด้งักล่ำวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ภำยใน 1 ปี 3,097                              706                                
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 699                                 699                                
รวม 3,796                              1,405                             

 

33.1.2 สัญญำจำ้งที่ปรึกษำ และบริกำรอื่น จ ำนวนเงิน 22.24 ลำ้นบำท 

33.1.3 บริษทัมีภำระผูกพนัภำยใตสั้ญญำซ้ือน ้ำมนัปำลม์ดิบกบับริษทัอื่น จ ำนวน 51.84 ลำ้นบำท 

33.1.4 บริษทัมีภำระผูกพนัภำยใตสั้ญญำขำยน ้ำมนัปำลม์ดิบกบับริษทัอื่น จ ำนวน 25.64 ลำ้นบำท 
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33.2 คดีควำม 

  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีคดีควำมฟ้องร้อง ดงัน้ี 

คดีคดีหมำยเลขด ำที่ พ.1366/2563 

เมื่อวนัที่ 8 มิถุนำยน 2563 บริษทั วี สุขุมวิท 81 จ ำกดั (บริษทัย่อย) ไดถู้กฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยจำก
บริษทัแห่งหน่ึง กล่ำวหำว่ำ บริษทัย่อยผิดสัญญำงำนจำ้งเหมำก่อสร้ำง โดยมีทุนทรัพย์จ ำนวน 101.10 
ลำ้นบำท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้จ ำนวน 98.73 ลำ้นบำท  

ต่อมำเมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 ศำลแพ่งกรุงเทพใตน้ัดช้ีสองสถำนและนดัสืบพยำน โดยมีค ำส่ังรับ
ค ำให้กำรและฟ้องแยง้ของบริษทัย่อย เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 ซ่ึงมีกำรเรียกค่ำเสียหำยจำกงำน
ก่อสร้ำงกบับริษทัดงักล่ำว (โจทก์) จ ำนวน 13.80 ล้ำนบำท ขณะเดียวกนัโจทก์ได้ย่ืนขอแก้ไขค ำฟ้อง
โดยลดจ ำนวนทุนทรัพยล์งจำก 101.10 ลำ้นบำท เป็น 100.88 ลำ้นบำท ศำลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดก้  ำหนดวนั
นดัสืบพยำนโจทก์ในวนัที่ 26 - 27 ตุลำคม 2564 และวนันดัสืบพยำนจ ำเลยในวนัที่ 28 - 29 ตุลำคม 2564 

อย่ำงไรก็ตำมบริษัทย่อยได้บันทึกหน้ีสินในส่วนที่ เก่ียวข้องกับสัญญำงำนจ้ำงเหมำก่อสร้ำงตำม
รำยละเอียดที่บริษทัย่อยมีแล้ว ส่วนรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมจำกผูรั้บเหมำ พบว่ำมีส่วนของ
ค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัสัญญำงำนจำ้งเหมำก่อสร้ำง โดยผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำมีควำมไม่แน่นอนในส่วนของจ ำนวนเงินและควำมน่ำจะเป็นที่จะต้องจ่ำ ยเงินดังกล่ำว  
ซ่ึงผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยเช่ือว่ำจ ำนวนเงินที่บนัทึกไวแ้ลว้นั้นเพียงพอส ำหรับค่ำเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น
จำกคดีควำมดงักล่ำว 
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34. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ส ำคัญของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุน
ชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั เงินเบิกเกินบญัชี
ธนำคำรและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น เงินกูยื้มระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงิน และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว 
และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

34.1 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ยและอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่ม
บริษทัมีกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว ดงัต่อไปน้ี 

34.1.1 ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น เงินฝำกกบัธนำคำร และ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินอื่น ๆ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงดำ้นลูกหน้ีกำรคำ้ โดยก ำหนดให้มีนโยบำยและ
วิธีกำรในกำรควบคุมเครดิตที่ เหมำะสม ดังนั้ นบริษัทฯจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่ เป็น
สำระส ำคญัจำกกำรให้เครดิตนอกจำกน้ี กำรให้เครดิตของบริษทัฯไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯมี
ฐำนของลูกคำ้ที่หลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย  

จ ำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้เครดิตคือมูลค่ำตำมบญัชีที่แสดงอยู่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน 

34.1.2 ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบี้ย 

ควำมเส่ี ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยเกิดขึ้ นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ ยในตลำดในอนำคต  
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำ
ดอกเบี้ยเน่ืองจำกมีเงินฝำกธนำคำร เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงิน และหน้ีสิน
ภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น
ลงตำมอตัรำตลำด โดยกลุ่มบริษทัมิไดท้ ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงไว ้
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินที่ส ำคญั สำมำรถจดัตำม
ประเภทอตัรำดอกเบี้ย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินที่มีอตัรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำม
วนัที่ครบก ำหนด หรือวนัที่มีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบี้ ยใหม่ (หำกวนัที่มีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบี้ยใหม่ถึง
ก่อน) ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 
 
 
 

รำยกำร 

 
 

หมำย
เหต ุ

อตัรำดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำ
ตลำด 

 
อตัรำ
ดอกเบ้ีย
คงท่ี 

  

 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย 

 
 

 
รวม 

 
 
 

อตัรำดอกเบ้ีย 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 8 17,990 -  22,679 40,669 0.05% - 0.40% 
เงินลงทุนชัว่ครำว 9 - 60,809  - 60,809 1.75% 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมุนเวียนอื่น 10 - -  18,038 18,038 - 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น 20 - -  180,779 180,779 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 23 - 1,913  - 1,913 2.50% 

 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 
 
 
 

รำยกำร 

 
 

หมำย
เหต ุ

อตัรำดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำ
ตลำด 

 
อตัรำ
ดอกเบ้ีย
คงท่ี 

  

 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย 

 
 

 
รวม 

 
 
 

อตัรำดอกเบ้ีย 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 8 13,088 -  3,418 16,506 0.10% - 0.70% 
เงินลงทุนชัว่ครำว 9 - 40,000  - 40,000 0.65% 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมุนเวียนอื่น 10 - -  87,186 87,186 - 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
 เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูยื้ม

ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
 
19 

 
35,798 

 
- 

  
- 

 
35,798 

 
4.775% 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น 20 - -  54,963 54,963 - 
เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 22 150,221 -  - 150,221 3.9125 - 4.10% 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 
 
 
 

รำยกำร 

 
 

หมำย
เหต ุ

อตัรำ
ดอกเบ้ียปรับ
ขึ้นลงตำม
รำคำตลำด 

 
อตัรำ
ดอกเบ้ีย
คงท่ี 

  

 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย 

 
 

 
รวม 

 
 
 

อตัรำดอกเบ้ีย 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 8 266 -  755 1,021 0.05% 
เงินลงทุนชัว่ครำว 9 - 60,809  - 60,809 0.25 - 1.75% 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมุนเวียนอื่น 10 - -  11,326 11,326 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ี

เกี่ยวขอ้งกนั 
 
7 

 
- 

 
208,210 

  
- 

 
208,210 

 
2.60 - 5.845% 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น 20 - -  17,588 17,588 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 23 - 1,913  - 1,913 2.50% 
 
 

       

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 
 
 
 

รำยกำร 

 
 

หมำย
เหต ุ

อตัรำ
ดอกเบ้ียปรับ
ขึ้นลงตำม
รำคำตลำด 

 
อตัรำ
ดอกเบ้ีย
คงท่ี 

  

 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย 

 
 

 
รวม 

 
 
 

อตัรำดอกเบ้ีย 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 8 9,616 -  2,080 11,696 0.125% - 0.375% 
เงินลงทุนชัว่ครำว 9 - 40,000  - 40,000 0.65% 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมุนเวียนอื่น 10 - -  88,319 88,319 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ี

เกี่ยวขอ้งกนั 
 
7 

 
- 

 
184,810 

 
 

 
- 

 
184,810 

 
4.50% 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
 เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูยื้ม

ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
 
19 

 
35,798 

 
- 

  
- 

 
35,798 

 
4.775% 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น 20 - -  23,317 23,317 - 
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34.1.3 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงเกิดจำกกำรซ้ือทรัพยสิ์นที่
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรเช่ือว่ำกลุ่มบริษทัไม่มีควำมเส่ียงในอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศที่เป็นสำระส ำคญั ดังนั้น บริษทัจึงไม่ไดใ้ช้อนุพนัธ์ทำงกำรเงิน
เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำว 

34.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินฝำกธนำคำร เงินลงทุนชั่วครำว ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ี
หมุนเวียนอื่นและเงินให้กู ้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีกำรให้สินเช่ือระยะส้ัน และหน้ีสิน
ทำงกำรเงิน โดยส่วนใหญ่เป็นเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงิน และเจำ้หน้ีกำรคำ้
และเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอื่น ซ่ึงมีอัตรำดอกเบี้ ยใกล้เคียงกับอัตรำในตลำด จึงท ำให้รำคำตำมบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่แตกต่ำงกบัมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

35. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั คือ กำรรักษำระดับเงินทุนให้มั่นคงเพ่ือรักษำนักลงทุน เจ้ำหน้ีและควำม
เช่ือมั่นของตลำดและก่อให้เกิดกำรพัฒนำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำกับดูแล
ผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจำรณำจำกสัดส่วนของผลตอบแทนจำกกิจกรรมด ำเนินงำนต่อส่วน
ของผูถ้ือหุ้น อีกทั้งยงัก ำกบัดูแลระดบักำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นสำมญั 
 

36. กำรแก้ไขข้อผิดพลำด 

ในปี 2563 บริษทัไดป้รับปรุงงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 (ออกเมื่อวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 
2563) เพ่ือแกไ้ขขอ้ผิดพลำดเสมือนว่ำขอ้ผิดพลำดดงัต่อไปน้ีไดถู้กปรับปรุงในปีที่เกิดรำยกำร 

งบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 

  (หน่วย: พนับำท) 
สำเหตุ ผลกระทบ จ ำนวนเงินสูงไป (ต ่ำไป) 

ปรับปรุงรำยกำรส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมกับ
รำคำซ้ื อ หุ้ นของบ ริษัท ย่อย ซ่ึ งรับ รู้ รำยกำรเป็น 
ส่วนหน่ึงของต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ เป็น  
ค่ำควำมนิยม เน่ืองจำกพิจำรณำว่ำเป็นกำรซ้ือธุรกิจ 

ตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์
ค่ำควำมนิยม 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

126,228 
(105,190) 

(1,292) 
21,038 

 

 

ผลกระทบที่เกิดจำกกำรปรับปรุงขอ้ผิดพลำดในงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 
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  (หน่วย: พนับำท) 
รำยกำร กำรแสดงรำยกำรเดิม กำรแสดง 

รำยกำรหลังปรับปรุง 
งบแสดงฐานะการเงิน   

ตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 614,766 488,538 
ค่ำควำมนิยม - 105,190 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - 1,292 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 19,746 - 

 

37. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเมื่อวนัที่ 1 มีนำคม 2564 
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การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมผลการด าเนนิงานของกลุม่บรษิทั 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

(งบการเงนิรวม) 

2563 2562 เพิม่ขึ้น (ลดลง) 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

การด าเนินงานตอ่เนือ่ง 

รายได้จากการขายและบริการ 613.09 97.75 1,806.44 99.89 (1,193.35) (66.06) 

รายได้อื่น 14.13 2.25 2.05 0.11 12.08 589.27 

รวมรายได ้ 627.22 100.00 1,808.49 100.00 (1,181.27) (65.32) 

ต้นทุนขายและบริการ (435.43) (69.42) (1,737.41) (96.07) (1,301.98) (74.94) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 191.79 30.58 71.08 3.93 120.71 169.82 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (50.61) (8.07) (37.91) (2.10) 12.70 33.50 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (33.36) (5.31) (62.21) (3.44) (28.85) (46.38) 

ต้นทุนทางการเงิน (1.80) (0.29) 0.32 0.02 2.12 662.50 

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษเีงินได ้

     จากการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง 

106.02 16.91 (28.72) (1.59) 134.74 469.15 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (17.42) (2.78) 2.99 0.17 20.41 682.61 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปจีากการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง 88.60 14.13 (25.73) (1.42) 114.33 444.35 

การด าเนินงานทีย่กเลิก* 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก 0.77 0.12 20.41 1.13 (19.64) (96.23) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ าหรับปี 89.37 14.25 (5.32) (0.29) 94.69 1,779.89 

*ธุรกิจก๊อกน้ าหยดุประกอบธรุกิจ ตั้งแต่วันที ่1 พฤศจิกายน 2562 

รายไดร้วม 

 2563 2562 เพิม่ขึ้น (ลดลง) 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิหลัก 

ธุรกิจก๊อกน้ า* 0.20 0.03 384.50 17.50 (384.30) (99.95) 

ธุรกิจซื้อขายน้ ามันปาล์ม 73.57 11.72 1,804.34 82.14 (1,730.77) (95.92) 

ธุรกิจให้ค าปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 539.52 85.96 2.10 0.10 537.42 25,591.43 

รวมรายไดจ้ากธรุกจิหลกั 613.29 97.71 2,190.94 99.74 (1,577.65) (72.01) 

รายได้อื่น 14.38 2.29 5.78 0.26 8.60 148.79 

รวมรายได ้ 627.67 100.00 2,196.72 100.00 (1,569.05) (71.43) 

*ธุรกิจก๊อกน้ าหยดุประกอบธรุกิจ ตั้งแต่วันที ่1 พฤศจิกายน 2562 
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กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมส าหรับปี 2563 จ านวน 627.67 ล้านบาท ลดลง 1,569.05 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 71.43 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมส าหรับปี 2562 ซ่ึงมีจ านวน 2,196.72  

ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ธุรกิจก๊อกน้ า 

รายได้จากธุรกิจก๊อกน้ าในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จ านวน 384.30 ล้านบาท โดยลดลง 

ทั้งจ านวน เนื่องจากบริษัทได้หยุดประกอบธุรกิจซ้ือขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ 

ก๊อกน้ า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สาเหตุมาจากธุรกิจก๊อกน้ ามีผลการด าเนินงานที่ลดลง 

อย่างต่อเนื่อง จากการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่น าเข้าจากต่างประเทศซ่ึงมีต้นทุนการผลิต 

ที่ถูกกว่าและมีรูปแบบที่หลากหลายกว่า รวมบริษัทถึงมีข้อจ ากัดในการด าเนินงานจากการที่ต้องมี

พนักงานจ านวนมากเพื่อท าหน้าที่เสนอสินค้าประจ าจุดขายต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีก 

เป็นต้น ซ่ึงจ านวนพนักงานที่มากส่งผลให้บริษัทมีข้อจ ากัดในการดูแล และการตรวจสอบการ

ด าเนินงานให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทต้องแบกรับค่าใช้จ่ายคงที่ต่างๆ เช่น ค่าเสื่อมราคา 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เป็นต้น ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานที่ลดลงส่งผลให้ 

ในปี 2561 บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ขาดทุนอย่างมาก ท าให้บริษัทวางแผนที่จะลดภาระค่าใช้จ่าย

ส่วนนี้และเพิ่มสภาพคล่องแก่บริษัท บริษัทจึงเล็งเห็นว่า การด าเนินธุรกิจก๊อกน้ าต่อไปจะไม่คุ้มค่ า 

จึงหยุดด าเนินธุรกิจ ท าให้รายได้จากธุรกิจก๊อกน้ าในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 

ธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์ม 

รายได้จากธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์มในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จ านวน 1,730.77 ล้านบาท 

โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีปริมาณการขายน้ ามันปาล์มอยู่ที่ประมาณ 3,500 ตัน และมีราคาขายเฉลีย่

อยู่ที่ประมาณ 21 บาท/กิโลกรัม เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีปริมาณการขายน้ ามันปาล์มอยู่ที่

ประมาณ 112,600 ตัน และมีราคาขายเฉลี่ยอยูท่ี่ประมาณ 21 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิ

และอุตสาหกรรมโดยรวมมีความเติบโตแต่ในอัตราที่ชะลอลง และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเป็นผลให้เกิดสภาวะ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงราคาน้ ามันปาล์มในตลาดที่มีความผันผวนอย่างมาก ท าให้บริษัทมี

นโยบายการขายแบบ Back to Back และมีการชะลอการซ้ือขายน้ ามันปาล์มเพื่อลดค่าใช้จ่ายและ

ความเสี่ยงด้านต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจกับธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์ม 
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ธุรกิจให้ค าปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 รายได้จากธุรกิจให้ค าปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562  

จ านวน 537.42 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน 

บริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ซ่ึงมีโครงการ IKON77 เป็นโครงการแรกของ

กลุ่มบริษัท โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 โดยมีความคืบหน้า 

เป็นไปตามแผนงานการก่อสร้างที่ก าหนดไว้ และได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์

แล้วในไตรมาส 4 ปี 2563 ท าให้รายได้จากธุรกิจให้ค าปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 

เพิ่มขึ้นจากปี 2562 

จากการด าเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2563 โดยรวมมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 

ทีบ่ริษัทได้มีการคาดการณ์ไว้ ดังนี้ 

- ธุรกิจก๊อกน้ า สืบเนื่องจากเดิมที่มีผลการด าเนินงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการแข่งขันที่

สูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าและมีรูปแบบที่

หลากหลายกว่า ท าให้บริษัทต้องแบกรับค่าใช้จ่ายคงที่ต่างๆ เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับพนักงาน เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานที่ลดลงส่งผลให้ในปี 2561 

บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ขาดทุนอย่างมาก โดยมีขาดทุนสุทธิจากธุรกิจก๊อกน้ าอยู่ถึง

ประมาณ 114.99 ล้านบาท ท า ให้บริ ษัทวางแผนที่จะลดภาระค่า ใช้จ่ ายส่วนนี้ และ 

เพิ่มสภาพคล่องแก่บริษัทโดยการหยุดด าเนินธุรกิจก๊อกน้ าเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

ท าให้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของธุรกิจก๊อกน้ าลงได้

อย่างมาก 

- ธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์ม ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ชะลอการขายน้ ามันปาล์มลง เนื่องจาก

ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เป็นต้นมา ทั่วโลกประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้กระทบกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม เป็นผลให้

เกิดสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และราคาน้ ามันปาล์มในตลาดที่มีความผันผวนอย่าง

มาก ท าให้บริษัทมีนโยบายการขายแบบ Back to Back และชะลอการซ้ือขายน้ ามันปาล์ม

เพื่อลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงด้านตา่งๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว ท าให้ยอดขาย

น้ ามันปาล์มลดลงอย่างมากจากปี 2562 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงรักษาก าไรจากการ

ด าเนินธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์มโดยการลดต้นทุนทางตรงให้ได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มสัดส่วน
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ก าไรให้ธุรกิจ โดยจะเห็นได้ว่า ก าไรขั้นต้นในปี 2563 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.49 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี 2562 ก าไรขั้นต้น อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.84 ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบจะเห็น

ได้ว่ามีก าไรขั้นต้นลดลง แต่เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วจะพบว่า ในปี 2563 

ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องในการขาย เช่น ค่าขนส่ง ได้ถูกรวมเข้าไปในต้นทุนขายแล้ว 

เนื่องจากราคาที่บริษัทซ้ือสินค้าจากผู้จัดจ าหน่ายนั้นเป็นราคาที่ได้รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

เข้าไปในต้นทุนสินค้าแล้ว ท าให้ก าไรขั้นต้นในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 0.49 แต่ส าหรับในปี 

2562 ก าไรขั้นต้นที่เกิดขึ้นร้อยละ 3.84 ยังไม่ได้รวมค่าขนส่งเข้าไปเป็นต้นทุนขาย ซ่ึงเมื่อ

เปรียบเทียบในลักษณะเดียวกันแล้ว ในปี 2562 จะมีก าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 0.02 เท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงรักษาสัดส่วนในการขาย และก าไรจากการด าเนินธุรกิจให้

ได้มากที่สุด 

- ธุรกิจให้ค าปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่เมื่อปี 2562 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง

โอกาสในการเริ่มด าเนินธุรกิจใหม่ โดยได้มีการเข้าลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน 

บริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด และมีโครงการ IKON77 เป็นโครงการแรกของกลุ่มบริษัท  

โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าโครงการอยู่ที่ประมาณ 1,000 - 1,300 ล้านบาท ซ่ึงมียอดจอง

ห้องแล้วประมาณร้อยละ 70 - 80 ของจ านวนห้องทั้ งหมด (442 ห้อง 1 ร้านค้า)  

โดยโครงการได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 และมีแผนงานการก่อสร้าง

เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ซ่ึงได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าจะโอนกรมสิทธิ์ได้ในไตรมาส 4 ปี 2563 

จ านวนประมาณ 200 ห้อง รายได้ประมาณ 600 ล้านบาท ซ่ึงการด าเนินงานดังกล่าวเป็นไป

ตามแผนงานที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ 
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ก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้ 

 2563 2562 เพิม่ขึ้น (ลดลง) 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

ธรุกจิกอ๊กน้ า* 

รายได้ 0.20 100.00 384.50 100.00 (384.30) (99.95) 

ต้นทุน (0.01) (5.00) (279.72) (72.75) (279.71) (100.00) 

ก าไรขั้นต้น 0.19 95.00 104.78 27.25 (104.59) (99.82) 

ธรุกจิซือ้ขายน้ ามันปาลม์ 

รายได้ 73.57 100.00 1,804.34 100.00 (1,730.77) (95.92) 

ต้นทุน (73.21) (99.51) (1,735.08) (96.16) (1,661.87) (95.78) 

ก าไรขั้นต้น 0.36 0.49 69.26 3.84 (68.90) (99.48) 

ธรุกจิใหค้ าปรึกษาและพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ 

รายได้ 539.52 100.00 2.10 100.00 537.42 25,591.43 

ต้นทุน (362.21) (67.14) (2.33) (110.95) 359.88 15,445.49 

ก าไรขั้นต้น 177.31 32.86 (0.23) (10.95) 177.54 (77,191.30) 

รวมก าไรขั้นต้น 177.86 29.00 173.81 7.93 4.05 2.33 

*ธุรกิจก๊อกน้ าหยดุประกอบธรุกิจ ตั้งแต่วันที ่1 พฤศจิกายน 2562 

กลุ่มบริษัทมีก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2563 จ านวน 177.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.05 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.33 เมื่อเปรียบเทียบกับก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2562 ซ่ึงมีจ านวน 173.81 ล้าน

บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ธุรกิจก๊อกน้ า 

ก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2563 จ านวน 0.19 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เกือบทั้งจ านวน 

เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการหยุดประกอบธุรกิจก๊อกน้ าตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2562 โดยปกติ

ส าหรับธุรกิจก๊อกน้ าจะมีก าไรขั้นต้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 - 25 ซ่ึ งก า ไรขั้นต้น 

ส าหรับปี 2562 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 27.25 เนื่องจากมีการกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

จากการเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าจ านวน 19.14 ล้านบาท จึงท าให้ตน้ทุนลดลงและก าไรขัน้ตน้สงูขึน้ 

ซ่ึงเมื่อน ารายการโอนกลับค่าเผื่อมูลสินค้าลดลงจากการเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าออก  

จะมีก าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 22.27 ซ่ึงอยู่ในไม่เปล่ียนแปลงมากจากก าไรขั้นต้นในปีก่อนๆ 
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ธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์ม 

ก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2563 จ านวน 0.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.49 ลดลง 68.90  

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 99.48 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซ่ึงมีก าไรขั้นต้นจ านวน 69.26  

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.84 สาเหตุจากในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายน้ ามันปาล์มลดลง 

รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าขนส่ง ได้ถูกรวมเข้าไปเป็นต้นทุนขาย เนื่องจากราคาที่บริษัทซ้ือ

สินค้าจากผู้จัดจ าหน่ายนั้นเป็นราคาที่ได้รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการขายเข้าไปในต้นทุน

สินค้าแล้ว แต่เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วจะพบว่า ในปี 2562 ก าไรขั้นต้นที่เกิดขึ้นร้อย

ละ 3.84 ยังไม่ได้รวมค่าขนส่งเข้าไปเป็นต้นทุนขาย ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบในลักษณะเดียวกันแล้ว  

ในปี 2562 จะมีก าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 0.02 เท่านั้น 

ธุรกิจให้ค าปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2563 จ านวน 177.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.86 เพิ่มขึ้น 177.53 

ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซ่ึงมีขาดทุนขั้นต้นจ านวน 0.23 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัท

มีการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในบริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 

ซ่ึงมีโครงการ IKON77 เป็นโครงการแรกของกลุ่มบริษัท โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่

เดือนมีนาคม 2562 โดยมีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานการก่อสร้างที่ก าหนดไว้ และได้ด าเนินการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 4 ปี 2563 แล้ว  

ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายส าหรับปี 2563 จ านวน 50.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.70 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.50 เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนในการจัดจ าหน่ายส าหรับปี 2562 ซ่ึงมีจ านวน 

37.91 ล้านบาท โดยต้นทุนในการจัดจ าหน่ายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นส าหรับปี 2563 นี้ เป็นต้นทุนในการ

จัดจ าหน่ายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (บริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด) เป็นจ านวนประมาณ 50.61 

ล้านบาท ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ห้อง

ชุดโครงการ IKON77 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจ านวนประมาณ 43.30 ล้านบาท และต้นทุนใน

การจัดจ าหน่ายที่ลดลงจากธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์มจ านวนประมาณ 30.60 ล้านบาท เนื่องมาจาก

การลดลงของค่าขนส่งจากธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์มจ านวนประมาณ 30.46 ล้านบาท เนื่องจากในปี 

2563 ราคาน้ ามันปาล์มที่บริษัทซ้ือสินค้าจากผู้จัดจ าหน่ายนั้นเป็นราคาที่ได้รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
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ทั้งหมดในการขาย เช่น ค่าขนส่ง เข้าไปในต้นทุนของสินค้าแล้ว จึงท าให้ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย

โดยรวมในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปี 2563 จ านวน 33.36 ล้านบาท ลดลง 28.85 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 46.38 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปี 2562 ซ่ึงมีจ านวน 62.21  

ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดขึ้นเป็นประจ าเพิ่มขึ้นจ านวน 9.84 ล้านบาท เนื่องจาก 

การขยายธุรกิจในส่วนงานอสังหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดขึ้นไม่เป็นประจ าลดลง

จ านวน 38.69 ล้านบาท เนื่องมาจากการลดลงของรายการส ารองเงินจ่ายล่วงหน้าค่าน้ ามันปาล์ม

จ านวน 15.66 ล้านบาท จากการโอนกลับรายการส ารองเนื่องจากได้รับคืนเงินค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า 

และการลดลงของรายการส ารองผลขาดทุนจากต้นทุนในการจัดหาสินค้าสูงกว่าราคาขายจ านวน 

23.03 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีการรับค าสั่งซ้ือจากลูกค้ารายหนึ่ง จึงท าการสั่งซ้ือ

สินค้าจากผู้จัดจ าหน่ายรายหนึ่งเพื่อที่จะท าการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยมีราคาขายน้ ามันปาล์มเฉลี่ย

อยู่ที่ประมาณ 16.50 บาท/กิโลกรัม แต่จากความผันผวนของราคาน้ ามันปาล์มในช่วงปลายปีที่เริ่ม 

มีการปรับราคาสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้จัดจ าหน่ายรายดังกล่าวไม่ได้ท าการส่งสินค้าให้แก่

บริษัท บริษัทจึงยังไม่ได้ท าการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ในปี 2562 จึงมีการตั้งส ารองจากรายการดังกล่าว

จ านวน 28.44 ล้านบาท คิดจากผลต่างของราคาตลาด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่

ประมาณ 35.00 บาท/กิโลกรัม เทียบกับราคาที่ตกลงกับลูกค้า ซ่ึงในปี 2563 มีการตั้งส ารองจาก

รายการดังกล่าวเพิ่มขึ้นจ านวน 5.41 ล้านบาท คิดจากส่วนต่างของราคาตลาดของน้ ามันปาล์ม ณ 

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 38.50 บาท/กิโลกรัม เทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ 

27 ธันวาคม 2562 ท าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปี 2563 ลดลงจากปี 2562 
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ฐานะทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

(งบการเงนิรวม) 

2563 2562 (ปรบัปรงุใหม)่ เพิม่ขึ้น (ลดลง) 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวยีน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40.67 4.02 16.50 1.71 24.17 146.48 

เงินลงทุนชั่วคราว 60.81 6.02 40.00 4.13 20.81 52.03 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 18.04 1.78 87.19 9.00 (69.15) (79.31) 

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 524.26 51.86 488.54 50.46 35.72 7.31 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 242.00 23.94 220.19 22.74 21.81 9.91 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 885.78 87.62 852.42 88.04 33.36 3.91 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15.57 1.54 5.53 0.57 10.04 181.56 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 3.50 0.35 - - 3.50 100.00 

ค่าความนิยม 105.19 10.41 105.19 10.87 - - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.11 0.01 - - 0.11 100.00 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - 1.29 0.13 (1.29) (100.00) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.68 0.07 3.81 0.39 (3.13) (82.15) 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 125.05 12.38 115.82 11.96 9.23 7.97 

รวมสนิทรพัย ์  1,010.83 100.00 968.24 100.00 42.59 4.40 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

(งบการเงนิรวม) 

2563 2562 (ปรบัปรงุใหม)่ เพิม่ขึ้น (ลดลง) 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

หนี้สินและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

หนี้สินหมนุเวยีน 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม 

     ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

- - 35.80 3.70 (35.80) (100.00) 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 180.78 17.88 54.96 5.67 125.82 228.93 

หน้ีสินส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 0.88 0.09 - - 0.88 100.00 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1.98 0.20 - - 1.98 100.00 

เงินรับล่วงหน้า 102.25 10.12 112.60 11.63 (10.35) (9.19) 

ประมาณการหน้ีสิน 39.32 3.89 28.44 2.94 10.88 38.26 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 15.41 1.52 7.88 0.81 7.53 95.56 

รวมหนี้สินหมนุเวยีน 340.62 33.70 239.68 24.75 100.94 42.11 

หนี้สินไมห่มนุเวยีน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 150.22 15.52 (150.22) (100.00) 

หน้ีสินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 1.03 0.10 - - 1.03 100.00 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1.95 0.19 - - 1.95 100.00 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 0.84 0.08 1.01 0.10 (0.17) (16.83) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น - - 0.30 0.03 (0.30) (100.00) 

รวมหนี้สินไมห่มนุเวยีน 3.82 0.37 151.53 15.65 (147.71) (97.48) 

รวมหนี้สิน 344.44 34.07 391.21 40.40 (46.77) (11.96) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ทุนจดทะเบียน 452.42  452.42  - - 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 301.61 29.84 301.61 31.15 - - 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 341.05 33.74 341.05 35.22 - - 

ก าไรสะสม       

     จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 5.00 0.49 5.00 0.52 - - 

     ยังไม่ได้จัดสรร (117.29) (11.60) (175.71) (18.15) 58.42 33.25 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิัท 530.37 52.47 471.95 48.74 58.42 12.38 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 136.02 13.46 105.08 10.86 30.94 29.44 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 666.39 65.93 577.03 59.60 89.36 15.49 

รวมหนี้สินและสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,010.83 100.00 968.24 100.00 42.59 4.40 
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สินทรัพย์รวม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 1,010.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.59 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.40 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีจ านวน 

968.24 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงหลักๆ ดังนี้ 

- เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น 20.81 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการน าเงินไปลงทุนในตั๋วเงิน

จ านวนประมาณ 61 ล้านบาท ท าให้เงินลงทุนชั่วคราวในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562  

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลง 69.15 ล้านบาท เนื่องจากได้รับช าระเงินจากลูกหนี้  

โดยเป็นลูกหนี้ที่ลดลงจากส่วนงานก๊อกน้ าจ านวนประมาณ 20 ล้านบาท เนื่องจาก 

ในปี 2562 มีการหยุดด าเนินธุรกิจและได้รับช าระหนี้คงค้างจากลูกหนี้การค้าส่วนงาน 

ก๊อกน้ าทั้งหมดแล้วในไตรมาส 1 ปี 2563 และจากลูกหนี้การค้าของส่วนงานน้ ามันปาล์มที่

ลดลงจากการรับช าระจ านวนประมาณ 60 ล้านบาท โดยสิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้

การค้าคงเหลือจากส่วนงานอสังหาริมทรัพย์จ านวนประมาณ 17 ล้านบาท ท าให้ลูกหนี้

การค้าและลูกหนี้อื่นในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 

- ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้น 35.72 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 โครงการ 

IKON77 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ ให้ลูกค้าแล้วในไตรมาส 4 ปี 2563  

โดยสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์อยู่ที่ร้อยละ 45 ของจ านวนห้องทั้งหมด รวมถึงบริษัทมีการ

เริ่มด าเนินการในโครงการใหม่ IKON UDOMSUK โดยมีการซ้ือที่ดิน และได้เริ่มด าเนินงาน

ออก แบบ ในส่ ว นต่ า ง ๆ  แ ล้ ว  ท า ใ ห้ โ ด ย ร วมต้ น ทุ นพัฒน าอสั ง ห า ริ มทรั พย์ 

ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 21.81 ล้านบาท เนื่องจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

น้ ามันปาล์มที่เพ่ิมขึ้นจ านวน 25 ล้านบาท 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 10.04 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อย V81 มีการ

ด าเนินการในโครงการใหม่ IKON UDOMSUK โดยมีการก่อสร้างส านักงานขายชั่วคราว และ

เปิดขายโครงการใหม่นี้เมื่อไตรมาส 4 ปี 2563 ท าให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในปี 2563 

เพิ่มขึ้น 
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หนี้สินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 344.44 ล้านบาท ลดลง 46.77 ล้านบาท หรือลดลง 

ร้อยละ 11.96 เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีจ านวน 391.21  

ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงหลักๆ ดังนี้ 

- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 35.80 ล้านบาท 

โดยลดลงทั้งจ านวน เนื่องจากเป็นเงินกู้ระยะสั้นประเภททรัสตร์รีซีทของธุรกิจก๊อกน้ า ซ่ึงได้

ยกเลิกการด าเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ในปี 2563 บริษัทฯ จึงท าการ 

จ่ายช าระหนี้ทั้งหมด 

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 125.82 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากส่วนงาน

อสังหาริมทรัพย์ โดยมาจากเจ้าหนี้การค้าจากส่วนงานอสังหาริมทรัพย์โครงการ IKON77  

ที่เพิ่มขึ้นจ านวนประมาณ 40 ล้านบาท รวมถึงต้นทุนค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกช าระของ

โครงการ IKON77 อีกจ านวนประมาณ 60 ล้านบาท เนื่องจากโครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ

และโอนกรรมสิทธิ์แล้วในไตรมาส 4 ปี 2563 

- เงินรับล่วงหน้า ลดลง 10.35 ล้านบาท เนื่องจากโครงการ IKON77 ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์

แล้ว ท าให้เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลงประมาณ 20 ล้านบาท จากการรับรู้เป็นรายได้ และ

เ งินรับล่วงหน้าที่ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจากการ เปิดขายโครงการใหม่  IKON UDOMSUK  

เมื่อเดือนตุลาคม 2563 โดยมีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึน้จ านวนประมาณ 10 ล้านบาท 

- ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น 10.88 ล้านบาท โดยมาจากส่วนของประมาณการผลขาดทุน

จากต้นทุนสูงกว่ารายได้เพิ่มขึ้น 5.41 ล้านบาท จากการที่บริษัทมีการออกใบสั่งขายแล้ว 

ยังส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าไม่ครบถ้วนท าให้มีการตั้งส ารองรายการดังกล่าว โดยราคาตลาด

เฉลี่ย ณ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 35 บาท/กิโลกรัม และราคาเฉลี่ย ณ 31 ธันวาคม 

2563 อยู่ที ่38.50 บาท/กิโลกรัม โดยราคาตลาดในปี 2563 มีการปรับเพิ่มขึน้ จึงท าให้ตัง้

ส ารองรายการหนี้สนิจากการประมาณการดังกล่าวเพ่ิมขึน้ และมาจากส่วนของประมาณการ

หนี้สินจากการรับประกันห้องชุดจ านวนประมาณ 5.47 ล้านบาท โดยเป็นประมาณการ

ส าหรับค่าซ่อมแซมห้องชุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการขายห้องชุดของโครงการ IKON77  

ซ่ึงอ้างอิงจากปริมาณการขายในปัจจุบัน และข้อมูลท่ีมีอยู่เกี่ยวกับรายการซ่อมแซม 

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ ลดลง 150.22 ล้านบาท โดยลดลงทั้งจ านวน เนื่องจาก

เงินกู้ดังกล่าว เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
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ของโครงการ IKON77 โดยโครงการได้มีการก่อสร้างแล้วเสรจ็และโอนกรรมสิทธิ์ใหลู้กค้าแลว้

ในไตรมาส 4 ปี 2563 เป็นจ านวนร้อยละ 45 ของห้องชุดทั้งหมด ท าให้บริษัทได้มีการ 

จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคารแล้วทั้งจ านวน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 530.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 12.38 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีจ านวน 471.95 

ล้านบาท เนื่องมาจากก าไรสุทธิส าหรับปีส าหรับส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ท่ีเพิ่มขึ้น 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 136.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.94 ล้านบาท เนื่องมาจาก

ก าไรสุทธิส าหรับปีส าหรับส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่เพิ่มขึ้น ส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ านาจควบคุมที่เป็นสาระส าคัญเป็นจ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัท วี สุขุมวิท 

81 จ ากัด (บริษัทย่อย) ส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ จ านวน 45% จากการเข้าลงทุนซ้ือธุรกิจพัฒนา

เข้าลงทุนซ้ือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในบริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด (บริษัทย่อย) จ านวน 55% 

โดย ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสีย  

ในสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มาจากผู้ถูกซ้ือ 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

โครงสร้างของเงินทุน 

จากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างเงินทุนมาจาก

ส่วนของผู้ถือหุ้น 666.39 ล้านบาท และมาจากส่วนของหนี้สิน 344.44 ล้านาบาท คิดเป็นร้อยละ 

65.93 และร้อยละ 34.07 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ในหนี้สินจ านวนดังกล่าวมาจากส่วนของ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้ าหนี้อื่ นจ านวน  180.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.49 ของหนี้สินรวม  

ซ่ึงประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าจ านวน 101.85 ล้านบาท และต้นทุนค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกช าระจ านวน 

60.53 ล้านบาท และอื่นๆ 18.40 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีส่วนของหนี้สินที่มาจากเงินรับล่วงหน้าจาก

ลูกค้าในการจองซ้ือห้องชุดของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด 

(บริษัทย่อย) จ านวน 102.25 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ 
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ผู้ถือหุ้นในปี 2563 เท่ากับ 0.52 เท่า (2561 : 0.68 เท่า) ท้ังนี้มาจากหนี้สินรวมในปี 2563 ที่ลดลง

จากส่วนของเงินรับล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากก าไร

ส าหรับปีท่ีเพิ่มขึ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 89.36 ล้านบาท เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้น

ของบริษัทเพิ่มขึ้น 58.42 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึ้น 30.94  

ล้านบาท โดยมาจากก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 ที่เพ่ิมขึ้น 

หนี้สิน 

บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินทั้งหมด 344.44 ล้านบาท ซ่ึงแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 340.62 

ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 3.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 46.77 ล้านบาท 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลงจากการจ่ายช าระหนี้ 

 

กระแสเงนิสด 

งบกระแสเงินสด 

(งบการเงนิรวม) 

2563 2562 2561 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 245.06 23.31 (293.59) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (33.24) (81.45) (2.08) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (187.65) (9.24) 378.29 

เงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 24.17 (67.38) 82.62 

สภาพคล่องทางการเงิน 

กระแสเงินสด 

ในปี 2563 กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 

40.67 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ซ่ึงมีจ านวน 16.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.17 ล้านบาท ซ่ึงมี

การเปล่ียนแปลง ดังนี้ 

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานของปี 2563 จ านวน 245.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 

221.75 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีจ านวน 23.31 ล้านบาท โดยเหตุผลหลัก

มาจากการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิจ านวน 115.10 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า

และเจ้าหนี้อื่นจ านวน 128.42 ล้านบาท 
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- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของปี 2563 จ านวน 33.24 ล้านบาท ลดลงจ านวน 

48.21 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีจ านวน 81.45 ล้านบาท โดยเหตุผลหลัก

มาจากการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เนื่องจากในปี 2562 มีจ่ายเงินลงทุนในบริษัท

ย่อย (บริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด) จ านวน 121.51 ล้านบาท 

- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของปี 2563 จ านวน 187.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 

178.42 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีจ านวน 9.24 ล้านบาท โดยเหตุผลหลัก

มาจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่สถาบันการเงินทั้งจ านวนแล้วประมาณ 

195.74 ล้านบาท 

อตัราส่วนทางการเงนิ 

อตัราสว่นทางการเงนิ 2563 2562  

(ปรบัปรงุใหม)่ 

2561 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.60 3.56 4.80 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.35 0.60 1.79 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.66 19.51 5.62 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 31 19 64 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.98 20.73 3.90 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 182 18 93 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี (เท่า) 3.69 45.00 15.52 

ระยะเวลาช าระหน้ี (วัน) 98 8 24 

Cash Cycle (วัน) 115 29 133 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร 

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 29.00% 7.93% 3.38% 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 14.24% (0.24)% (23.84)% 

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.37% (1.02)% (41.62)% 

อตัราสว่นแสดงประสิทธภิาพในการด าเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.03% (0.68)% (30.10)% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.63 2.80 1.26 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงิน 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.52 0.68 0.28 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (เท่า) - - - 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.0484 (0.0000) (0.1728) 
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อัตราส่วนสภาพคล่อง 

- อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 2.60 เท่า ลดลงจาก 3.56 เท่า ในปี 2562 จากการที่บริษัท 

มีหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าสินทรัพย์

หมุนเวียน 

- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อยู่ที่ 0.35 เท่า ลดลงจาก 0.60 เท่า ในปี 2562 จากการ 

ที่บริษัทมีลูกหนี้ลดลงเนื่องจากรับช าระหนี้ในธุรกิจก๊อกน้ าและธุรกิจน้ ามันปาล์ม 

- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า อยู่ที่ 11.66 เท่า ลดลงจาก 19.51 เท่า ในปี 2562 เนื่องจาก

ในปี 2563 ธุรกิจหลักของบริษัท คือธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์ม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงมี

สัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 12 และ 86 ของรายได้รวมตามล าดับ ซ่ึงโดยปกติการขายน้ ามนั

ปาล์มจะมีเครดิตเทอมในการรับช าระจากลูกหนี้อยู่ที่ประมาณ 15 - 30 วัน ซ่ึงยังคงสอดคล้อง

กับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 31 วัน และส าหรับการขายหอ้งชุดของธุรกิจอสังหารมิทรัพยโ์ดย

ปกติ ไม่มี เครดิตเทอม แต่จะ เป็นการรับเงินล่วงหน้าจากลูกค้ามาก่อนแล้วจึงท าการ 

โอนกรรมสิทธิ์ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้จากการขายน้ ามันปาล์มเป็นสัดส่วนถึง

ประมาณร้อยละ 82 ของรายได้รวม ซ่ึงเครดิตเทอมในการรับช าระอยู่ที่ประมาณ 15 - 30 วัน 

ท าให้ในปี 2563 นี้มีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าลดลง และระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย

เพิม่ขึ้น 

- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ อยู่ที่ 1.98 เท่า ลดลงจาก 20.73 เท่า ในปี 2562 เนื่องจาก

ในปี 2563 ธุรกิจหลักของบริษัท คือธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์ม ซ่ึงบริหารการซ้ือขายแบบ 

BACK TO BACK เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดการสินค้าและความผันผวนของราคาน้ ามันปาลม์ 

ท าให้ไม่มียอดคงเหลือของสินค้า และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากโครงการ IKON77 ได้

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนอาคารชุดที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นสินค้าคงเหลือแล้ว ซ่ึงโดย

ปกติระยะเวลาในการขายห้องชุดจะมีระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน ท าให้ในปี 2563 นี้มีอัตราส่วน

หมุนเวียนสินค้าคงเหลือลดลง และระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

- อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้อยู่ที่ 3.69 เท่า ลดลงจาก 45 เท่า ในปี 2562 เนื่องจากในปี 2563 

ธุรกิจหลักของบริษัท คือธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์ม ซ่ึงโดยปกติจะไม่มีเครดิตเทอม เนื่องจาก

ต้องท าการจ่ายเพื่อช าระค่าสินค้าล่วงหน้าเพ่ือล็อคราคาซื้อขาย ณ วันที่สั่งซื้อและช าระราคา และ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยปกติจะมีเครดิตเทอมในการช าระหนี้อยู่ที่ 30 วัน แต่เนื่องจากช่วง

ปลายปี  2563 โครงการ IKON77 มีการก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ท าให้มีการ
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บันทึกต้นทุนค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกช าระเข้าไปทั้งหมด จึงท าให้อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ในปี 

2563  ลดลง และระยะเวลาช าระหนี้เพิ่มขึ้น 

- Cash Cycle อยู่ที่ 115 วัน เพิ่มขึ้นจาก 29 วัน ในปี 2562 เนื่องจากในปี 2563 ธุรกิจหลัก

ของบริษัท คือธุรกิจซ้ือขายน้ ามนัปาล์ม และธุรกจิอสงัหารมิทรัพย ์ซ่ึงมีสัดส่วนรายได้ประมาณ

ร้อยละ 12 และ 86 ของรายได้รวมตามล าดับ ซ่ึง Cycle ของการซ้ือมาขายไปโดยปกติจะอยู่ที่

ประมาณ 15 - 30 วัน แต่ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะค่อนข้างยาว จึงเป็นผลให้ Cash 

Cycle ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

- อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 14.37% เพิ่มขึ้นจาก (1.02)% ในปี 2562 เนื่องจากปี 

2563 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 89.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีขาดทุนสุทธิ 5.32 

ล้านบาท 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อยู่ที่ 9.03% เพิ่มขึ้นจาก (0.68)% ในปี 2562 เนื่องจากปี 

2563 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 89.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีขาดทุนสุทธิ 5.32  

ล้านบาท  

- อัตราการหมุนของสินทรพัย์ อยู่ที่ 0.63 เท่า ลดลงจาก 2.80 เท่า ในปี 2562 เนื่องจากรายได้รวม

ในปี 2563 ที่ลดลง 

 

รายจ่ายลงทุน  

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในลักษณะของตั๋วเงินจ านวนประมาณ 61 ล้านบาท 

เนื่องจากได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าเงินฝากประจ าทั่วไป รวมถึงลงทุนในการซ้ือที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์จากการก่อสร้างส านักงานขายส าหรับโครงการใหม่ IKON UDOMSUK เพิ่มขึ้นจ านวน

ประมาณ 10 ล้านบาท 
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ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 

โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการด าเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์ม และธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ โดยมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 12 และ 86 ของรายได้รวมตามล าดับ ซ่ึงจะเห็น

ได้ว่า สัดส่วนรายได้ของธุรกิจน้ ามันปาล์มลดลง จากการที่บริษัทฯ ได้ชะลอการขายน้ ามันปาล์มลง 

สืบเนื่องจากตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เป็นต้นมา ท่ัวโลกประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้กระทบกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม เป็นผลให้เกิด

สภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และราคาน้ ามันปาล์มในตลาดที่มีความผันผวนอย่างมาก ดังนั้นเพื่อ

ลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว ท าให้มีการขายน้ ามันปาล์ม

ลดลงอย่างมากจากปี 2562  

 บริษัทฯ ยังคงคาดว่าแนวโน้มการตลาดน้ ามันปาล์มในปี 2564 จะยังคงมีความเสี่ยงอยู่

ค่อนข้างมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 รวมถึงความผันผวนของราคาที่ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจน้ ามันปาล์ม อย่างไร

ก็ตามบริษัทฯ จะยังคงรักษาสัดส่วนในการขาย และก าไรจากการด าเนินธุรกิจให้ได้มากที่สุด 

 ส าหรับในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มองหาโอกาสจากการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

โดยได้ด าเนินการลงทุนใน บริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด (บริษัทย่อย) รวมถึงเป็นการกระจายความ

เสี่ยงในการด าเนินธุรกิจในภาพรวม ซ่ึงในปี 2563 นี้ รายได้จากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นที่น่า

พอใจ ท าให้บริษัทสามารถรับรู้ผลการด าเนินงานและก าไรได้ในไตรมาส 4  ของปี 2563 นี้  

 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าแนวโน้มตลาดในปี 2564 จะยังมีความท้าทายส าหรับผู้ประกอบการอยู่

มาก ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังไม่ฟื้นตัว และอุปสงค์ของต่างชาติที่ลดลงอย่างมาจาก

ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่อย่างไรก็ตามมี

นโยบายของรัฐบาลมาช่วยในผู้ประกอบการ และลูกค้า ส าหรับการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น 

ค่าธรรมเนียมโอน ค่าจดจ านอง ซ่ึงบริษัทฯ คาดว่านโยบายจากรัฐบาลนี้จะมาช่วยกระตุ้นยอดขายและ

ลดค่าใช้จ่ายลงได้ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ อยู่ในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ค่อนข้างมาก

จากนโยบายนี้ 
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ขอ้มลูบรษิทั 

ขอ้มลูทัว่ไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) 

ช่ือย่อหลักทรัพย์ : OCEAN 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000558 

ทุนจดทะเบียน : 452,418,389.50 บาท  

(หุ้นสามัญ 1,809,673,558 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

ทุนชำระแล้ว : 301,612,259.75 บาท  

(หุ้นสามัญ 1,206,449,039 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.25 บาท) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก : • จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับไบโอดีเซลและ 

   น้ำมันเพ่ือการบริโภค 

• ให้คำปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี 1 ช้ัน 5 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26 

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

เว็บไซต์ : www.oceancommerce.co.th 

โทรศัพท์ : 0-2077-5853 

บุคคลอ้างอิง   

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกดั 

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991 

ผู้สอบบัญชี : 1. นายจุมพฏ ไพรรัตนาการ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 

  2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 

  3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 

  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด 

  เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2259-5300 

 



 

 

 


