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รายงานคณะกรรมการบริษัท 
เรียน ทานผูถือหุน
 บรษิทั เอม็ ด ีเอก็ซ จาํกดั (มหาชน) ดาํเนนิธรุกจิโดยยดึมัน่ในพนัธกจิของบรษิทั “ลงทนุ 
พฒันาและดาํเนนิธรุกจิดานพฒันาอสงัหารมิทรพัย สาธารณปูโภคพืน้ฐาน และพลงังานไฟฟา 
เพ อตอบสนองการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และการเติบโตของบริษัท” ที่นําไปสู
ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมที่ดําเนินการโดยบริษัท และธุรกิจไฟฟาที่ดําเนินการโดยบริษัทยอย
 ป  2556 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) มีผลประกอบการอยูในระดับใกลเคียง
กับปที่ผานมา ดวยการรับรูรายไดรวมที่ 1,154.35 ลานบาท แยกออกเปน รายไดธุรกิจนิคม
อุตสาหกรรม 52.83% ธุรกิจไฟฟา 42.72% และธุรกิจที่ปรึกษาและบริการ 4.45% ของราย
ไดรวม
 ในสวนของธรุกจิไฟฟา ทีด่าํเนนิงานโดยบรษิทัยอย จ ีเอม็ เอส เพาเวอร จาํกดั (มหาชน) 
สามารถรับรูรายไดที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากโรงไฟฟาพลังน้ําเทิน-หินบูน ที่สามารถ
ขายพลังงานไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและการไฟฟาลาวไดมากกวา 
3,300  กกิะวตัต-ชัว่โมง สงูกวาทีป่ระมาณการไว ดวยความสาํเรจ็ของโครงการนี ้บรษิทัโดย 
บจ.เทนิ-หนิบนู กาํลงัพจิารณาทบทวนเบือ้งตน ในการพฒันาโครงการพลงัน้าํในสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่มเติม นอกจากนี้บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด (มหาชน) 
ยังไดกาวเขาสูธุรกิจไฟฟาในประเทศสาธารณรฐัแหงสหภาพเมียนมาร “เมียนมาร” โดยรวมกับ 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (GPSC) ซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความเขาใจกับกรมพลังงานไฟฟา กระทรวงพลังงานไฟฟา 
ของเมียนมารเม อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เพ อดําเนินการศึกษาและพัฒนาโครงการโรง
ไฟฟาพลังงานความรอนรวมในเขตยางกุงและอิระวดี ขนาดกําลังผลิต 500 เมกะวัตต
 สําหรับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมที่ดําเนินงานโดยบริษัทโดยตรง รับรูรายไดจากการขาย
ทีด่นิ 451.65 ลานบาท และจากการใหบรกิารระบบสาธารณปูโภคและสิง่อาํนวยความสะดวก 
148.65 ลานบาทในป 2556 สําหรับการดําเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในป 2557 การดํารง
อยูของสถานการณทางการเมอืง จะมผีลตอการพจิารณาลงทนุของผูประกอบการพอควร ดงั
นั้นการขายที่ดินใหกับนักลงทุนอาจมีความเคล อนไหวไมมากนัก อยางไรก็ตามบริษัทยังคง
เช อมั่นวาในระยะยาว ประเทศไทยยังเหมาะสมที่นักลงทุนจะตัดสินใจเขามาจัดตั้งประกอบ
กิจการ บริษัทจึงยังคงเดินหนาเพิ่มพื้นที่ขายระยะที่ 1 พี้นที่ประมาณ 900 ไร ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางการจัดทํารายงานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 คณะกรรมการบริษัทขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผูถือหุน ลูกคา คูคา พนักงาน และผูมีสวน
รวมทุกทานที่ได ใหความไววางใจ และสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯดวยดีตลอดมา

....................................................
(นายประชา  เหตระกลู)

ประธาน บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)

......................................................
ป
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สรุปขอมูลทางการเงิน

งบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ : กําไรขั้นตนที่แสดง ยังไมไดรวมรายไดเงินปนผล รายไดอ น และสวนแบงกําไร จากเงินลงทุนในบริษัทรวม

ฐานะทางการเงิน (ลานบาท) 2556 2555 2554
   (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)  

ฐานะทางการเงิน 
 สินทรัพยรวม
 หนี้สินรวม
 สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
 ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว-สุทธิ
ผลการดําเนินงาน 
 รวมรายได
 รวมตนทุนขาย
 กําไรขั้นตน*
 คาใชจายในการขายและบริหาร
 คาใชจายภาษีเงินได
 กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ
ขอมูลตอหุน (บาท) 
 กําไรตอหุน
 มูลคาที่ตราไวตอหุน
 มูลคาตามบัญชีตอหุน
อัตราสวนทางการเงิน 
 อัตราผลตอบแทนผูถือหุนของบริษัทใหญ
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

 
5,310.13 

 1,450.07 
 1,669.16 
 4,110.05 

 1,182.32 
 345.65 
 315.62 
 550.92 
 43.36 

 216.68 

 0.53 
 10.00 
 4.06 

14.03%
4.69%

 
4,988.90 
 1,422.11 
 1,418.73 
 4,110.05 

 1,280.22 
 367.35 
 681.30 
 301.21 
 137.28 
 437.44 

 1.06 
 10.00 
 3.45 

36.29%
9.83%

 
4,657.81 
 1,545.34 
 992.34 

 4,110.05 

 782.73 
 224.98 
 289.88 
 297.22 
 87.95 

 144.41 

 0.35 
 10.00 
 2.41 

15.69%
3.79%

หนวย : ลานบาท
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ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท
1. ขอมูลทั่วไป

 ชื่ อบริษัท / ที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ชนิดหุน มูลคาที่ตราไว จํานวนหุนที่  จํานวนหุน สัดสวนการ
    ตอหุน(บาท) นําออก ที่ถือ (หุน) ถือหุน (%)  
     จําหนาย (หุน)

ช อ : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที่ : 0107536000811 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 199 ชั้น 12 A ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท : 0-2302-2300  
โทรสาร  : 0-2302-2400 
Home Page : www.mdx.co.th
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย สาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงาน
ทุนจดทะเบียน : 4,756,303,780  บาท  เรียกชําระแลวจํานวน 4,755,931,420  บาท 
  แบงเปนหุนสามัญจํานวน 475,593,142 หุน มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท 

1. บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
   ที่ตั้ง  : กทม. ประเทศไทย 
 โทร  :  0-2302-2000  
 แฟกซ : 0-2302-2100 

2. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ วอเตอร จํากัด
 ที่ตั้ง : กทม. ประเทศไทย  
 โทร  : 0-2302-2300    
 แฟกซ  : 0-2302-2400

3. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ บีวีไอ จํากัด  
 ที่ตั้ง  : บริติช เวอรจนิ ไอสแลนด

4. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ กรุป จํากัด
 ที่ตั้ง : กทม. ประเทศไทย 
 โทร : 0-2302-2300 
 แฟกซ : 0-2302-2400

5. บริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด
 ที่ตั้ง  : กทม. ประเทศไทย 
 โทร :  0-2302-2300
 แฟกซ  :  0-2302-2400   

2. การลงทุนในบริษัทยอย   

 ผลิตและจําหนาย สามัญ  
 กระแสไฟฟา

 พัฒนาระบบ สามัญ 
 สาธารณูปโภคนํา

 ที่ปรึกษาดาน สามัญ 
 การเงิน

 ลงทุนในกิจการ สามัญ 
 อ นๆ 

 ใหบริการ สามัญ 
 สาธารณูปโภค

6

10

 1 (เหรียญ สรอ.)

 10 

 100 

286,500,000

2,000,000

1

4,000,000

560,000 

 148,998,600

1,999,993

 1

3,900,001

199,993  

52.01

99.99

100.00

 97.50

35.71

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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หมายเหตุ * ถือหุนโดย บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด (มหาชน)  ** ถือหุนโดย บริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จํากัด
 *** ถือหุนโดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ กรุป จํากัด

 ชื่ อบริษัท / ที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ชนิดหุน มูลคาที่ตราไว จํานวนหุนที่  จํานวนหุน สัดสวนการ
    ตอหุน(บาท) นําออก ที่ถือ (หุน) ถือหุน (%)  
     จําหนาย (หุน)

ผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟา  

ผลิตและจําหนาย 
กระแสไฟฟา

ท่ีปรึกษาดาน
การเงิน

ท่ีปรึกษาดาน
การเงิน

ท่ีปรึกษาดาน
การเงิน

รวมทุนในโครง
การสรางเข อนผลิต
พลังงานกระแส
ไฟฟาในเมียนมาร 

สามัญ 

สามัญ 

สามัญ 

สามัญ

สามัญ

สามัญ

10 

10 

1 (เหรียญ สรอ.)

 1 (เหรียญ สรอ.)

 
1 (เหรียญ สรอ.)

100 (เหรียญ สรอ.)

75,000,000

1,800,000 

 4,000

42,500

 
30,000

10,000 

*74,999,993
 

*1,799,993 

 *4,000 

*42,500

 
**30,000

***8,500
     

*99.99

*99.99 

*100.00  

*100.00

 **100.00

***85.00 

3. การลงทุนในบริษัทรวมหรือบริษัทอื่ น 

 ชื่ อบริษัท / ที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ชนิดหุน มูลคาที่ตราไว จํานวนหุนที่  จํานวนหุน สัดสวนการ
    ตอหุน(บาท) นําออก ที่ถือ (หุน) ถือหุน (%)  
     จําหนาย (หุน)

1. บริษัท อีสเทิรน เพาเวอร แอนด อิเล็คทริค 
 จํากัด 
 ที่ตั้ง  : กทม. ประเทศไทย
 โทร  : 0-2302-2000 
 แฟกซ  : 0-2302-2100

2. บริษัท เทิน-หินบูน พาวเวอร จํากัด    
ที่ตั้ง  : เวียงจันทน สาธารณรัฐ-
   ประชาธิปไตยประชาชนลาว

3. บริษัท ไฟฟา นํางึม 3 จํากัด
 ที่ตั้ง  : เวียงจันทน สาธารณรัฐ
   ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟา

 

ผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟา

ผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟา  

สามัญ 

สามญั

สามัญ

100

50  
(เหรียญ สรอ.)

100  
(เหรียญ สรอ.)

   26,675,155

1,100,000 
  

3,000

   จีเอ็มเอส
  เพาเวอร

 ถือ 

     
**220,000

**810 

*32.00

**20.00

**27.00

หมายเหตุ * ถือหุนโดย บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด (มหาชน) ** ถือหุนโดย บริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จํากัด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

6. บริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จํากัด 
 ที่ตั้ง  : กทม. ประเทศไทย 
 โทร  : 0-2302-2300   
 แฟกซ  : 0-2302-2400 

7. บริษัท เกตเวย เพาเวอร จํากัด
 ที่ตั้ง  : กทม. ประเทศไทย 
 โทร : 0-2302-2000   
 แฟกซ  : 0-2302-2100  

8. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ พาวเวอร อินเตอรเนช่ันแนล 
 บีวีไอ จํากัด
 ท่ีตั้ง : บริติช เวอรจิน ไอสแลนด

9. บริษัท จี เอ็ม เอส อีเปค บีวีไอ จํากัด 
 ที่ตั้ง : บริติช เวอรจิน ไอสแลนด

10.บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร อินเตอร
 เนชั่นแนล (บีวีไอ) จํากัด 
 ที่ตั้ง : บริติช เวอรจิน ไอสแลนด 

11.TA SANG HYDROPOWER
 COMPANY LIMITED
 ท่ีตั้ง : สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
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 4. บุคคลอางอิงอื่ นๆ

4.1 นายทะเบียนหุน 
: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 ชั้น 4  อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110 
 โทรศัพท : 0-2229-2800 โทรสาร : 0-2359-1259
4.2 ผูสอบบัญชี  
: นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4996
 บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด 
 128/150-153 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท 
 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท : 0-2214-6464  โทรสาร  : 0-2215-4772
 หรือ นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306
 บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด
 503/21 อาคารเค.เอส.แอล ทาวเวอร ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  
 10400 โทรศัพท : 0-2938-1773-5 

5.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในเครือ ดําเนินธุรกิจดาน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย สาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงาน โดยมุงเนนโครงการเพ อ
ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลและสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนในระยะยาว อันไดแก 
โครงการนคิมอตุสาหกรรม โครงการผลติกระแสไฟฟา โครงการผลติน้าํประปา เปนตน รวม
ทัง้รบับรหิารโครงการดานอสงัหารมิทรพัยโดยมนีโยบายในการแบงการดาํเนนิงาน ของแตละ
บริษัท ตามโครงสรางการถือหุน ดังนี้ 
    บริษัท   การลงทุน
 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)  :   พัฒนาและขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด :   โครงการทางดานไฟฟา 
 (มหาชน)และบริษัทยอย 
 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ วอเตอร จํากัด :    โครงการเกี่ยวกับน้ําประปา 
 บริษัทยอยและบริษัทรวมอ นๆ  :   รับบริหารโครงการดานอสังหาริมทรัพย 
 โดยที่บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) ในปจจุบันมีโครงการหลักในการดําเนินงาน 
คือ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ ในขณะที่บริษัท จ ี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยรับผิดชอบโครงการดานไฟฟา มีการวางโครงสรางในลักษณะ
ของ Holding Company คอืจะจดัตัง้บรษิทัยอยแตละแหงขึน้ เพ อรบัผดิชอบแตละโครงการ 
สําหรับบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ วอเตอร จํากัด ซึ่งรับผิดชอบโครงการดาน น้ําประปา และใน
ปจจุบันอยูระหวางการศึกษาโครงการดานตางๆ สวนบริษัทยอยและ บริษัทรวมอ นๆ ดําเนิน
งานดานการพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย

 5. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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 5.2  โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

MDX PUBLIC COMPANY LIMITED 

Eastern Power 
& Electric 

Co.,Ltd. cap. THB 2,667 

Gateway Power 
Co.,Ltd 

cap. THB 18 mil. 

GMSEPEC BVI Ltd. 
cap. US$ 42,500 

MDX Power 
International BVI. 

cap. US$ 4,000 

GMS LAO Co.,Ltd. 
cap. THB 750 mil.

GMS Power International
BVI Ltd.cap.
US$ 30,000

Theun Hinboun 
Power Co.,Ltd. 
cap.US$ 55 mil 


 

MDX BVI Ltd. 
cap. US$ 1 

Gateway Development 
Co.,Ltd. cap. THB 56 mil

MDX Water Co.,Ltd. 
cap. THB 20 mil. 

MDX Group Co.,Ltd. 
cap. THB40 mil. 





 



  

GMS Power Plc. 
cap. THB 1,719 mil. 



EDL-Generation Public Company





Nordic Hydropower 

Total Gas and Power Thailand S.A. 

Axia Power Holding, B.V. 

China Development 
Industrial Bank Inc.  







Ta Sang  Hydropower Co., Ltd.
cap. us$ 1 mil. 

NAM NGUM 3 POWER
 Co.,Ltd. 

cap.US$ 300,000 



Ratchaburi Electricity Generating Holding Plc.

Axia Power Holding B.V.

Lao Holding State Enterprise
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 ผลิตภัณฑ / บริการ ดําเนินการโดย %การถือหุน  2556 2555 2554

5.3 โครงสรางรายได  

หมายเหตุ            * รายไดจากธุรกิจไฟฟาอยูในรูปของสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวม

5.4 ลักษณะโครงการ 

 5.4.1 โครงการดานอสังหาริมทรัพยและสาธารณูปโภคพื้นฐาน
(1) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้  
  โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิต้ี (“นิคมฯ”) เปนการดําเนินงานดานการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยหลักของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยูบริเวณ
กิโลเมตรที่ 10 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มี
เนื้อที่พัฒนาประมาณ 5,200 ไร (กรรมสิทธิ์ในที่ดินเปนของบริษัท) เปนการรวมดําเนินงาน 
ระหวางบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) กับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(“กนอ.”) โดยบริษัทเปนผูรวบรวมจัดหาที่ดิน และพัฒนากอสรางระบบสาธารณูปโภค 
สวนกลางรวมทั้งเปนผูบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค สวนการนิคมอุตสาหกรรมแหง 
ประเทศไทย เปนผูสนับสนุนการดําเนินงานและควบคุมกํากับดานนโยบายตามระเบียบ 

 
    

หนวย : ลานบาท

ขายท่ีดิน
คาเชา

คาบริการ
สาธารณูปโภค

คาบริการท่ีปรึกษา  

รายไดจากธุรกิจไฟฟา*

รายไดอ น

บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ 
บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ 
บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร
บจ เกตเวย ดิเวลลอปเมนท

บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ 
บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร
บจ เกตเวย  ดิเวลลอปเมนท

บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ 
บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร
บจ เกตเวย ดิเวลลอปเมนท

บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร

รวมรายไดท้ังหมด  

52.01%
35.71%

52.01%
35.71%

52.01%
35.71%

52.01%

 451.65  38.20%
 28.83  2.44%
  -    0.00%
  9.54  0.81%
  38.37  3.25%
 119.82  10.13%
  -    0.00%
  -    0.00%
 119.82  10.13%
 17.64 1.49%
 32.70  2.77%
  1.08  0.09%
 51.42  4.35%
 493.07  41.70%

 27.97  2.37%
 1,182.32  100.00%

 354.77 45.33%
 21.70  2.77%
  -    0.00%
  9.54  1.22%
  31.24  3.99%
 71.46  9.13%
  -    0.00%
  -    0.00%
 71.46  9.13%
 19.68  2.51%
 36.63  4.68%
  1.08  0.14%
  57.39  7.33%
 247.50  31.62%

  20.36  2.60%
782.73  100.00%

 860.31 67.20%
 24.43  1.91%
  -    0.00%
  9.54  0.75%
  33.97 2.65%
 103.03 8.05%
  -    0.00%
  -    0.00%
  103.03  8.05%
 17.16  1.34%
  33.11 2.59%
  1.08  0.08%
  51.35 4.01%
 207.29  16.19%
 
 24.27  1.90%
1,280.22  100.00%
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ราชการ ซึ่งบริษัทไดทําการพัฒนาที่ดินพรอมระบบสาธารณูปโภคตางๆ อาทิเชน ถนน ราง
ระบายน้ําฝน ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบโทรศัพท ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบ กําจัด
ขยะ และสิ่งอํานวยความสะดวกในดานอ นๆ เชน อาคารสํานักงาน อาคารที่ พักอาศัย และ
อาคารพาณชิย เปนตน รวมถงึการใหบรกิารดานสาธารณปูโภคดงักลาว หลงัการขายใหแกผู
ประกอบการอตุสาหกรรม ทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศทีป่ระกอบกจิการอยูภายในนคิมฯ 
ทัง้นีผู้ประกอบการในนคิมฯ สามารถไดรบัสทิธปิระโยชนสงูสดุจากการนคิมอตุสาหกรรมแหง
ประเทศไทยและจากสาํนกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ (เขตสงเสรมิการลงทนุที ่2)
 ในปจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมที่เปดดําเนินการแลว 47 แหง ตามรายละเอียดดังนี้
รายชื่ อนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
มนีคิมอตุสาหกรรมทีเ่ปดดาํเนนิการแลว 47 นคิม กระจายอยูใน 15 จงัหวดั แบงเปน 3 เขต
เขต1  ประกอบดวย เขตประกอบการที่อยูในพื้นที่จังหวัด กทม. ปทุมธานี สมุทรปราการ 
  สมุทรสาคร
 กรุงเทพ จังหวัดสมุทรปราการ    
  นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  นิคมอุตสาหกรรมบางปู   
  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
  นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี  นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) 
  นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (โครงการ 2)
 จังหวัดสมุทรสาคร  
  นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  
  นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร  
  นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร
เขต 2  ประกอบดวย เขตประกอบการที่อยูในจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา ระยอง 
  ราชบุรี สระบุรี
 จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว  นิคมอุตสาหกรรมบานหวา   
  นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน   
  นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี  นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร  
 จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง   
  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 
  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2) (มาบตาพุด)   
  นิคมอุตสาหกรรมผาแดง  นิคมอุตสาหกรรมปนทอง   
  นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด  นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (แหลมฉบัง)  
  นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  นคิมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม  
  นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย  นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (โครงการ 3) 
  นิคมอุตสาหกรรมอาร ไอ แอล  นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  
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นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ คงอาศัยปจจัยหลักที่เปนจุดขายดังนี้
  1. นคิมอตุสาหกรรมเกตเวย ซติี ้ตัง้อยูในเขตจงัหวดัฉะเชงิเทรา หางจากกรงุเทพ 
มหานครประมาณ 82 กม. สนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 65 กม. และทาเรือน้ําลึกแหลม
ฉบังประมาณ 85 กม. ซึ่งเปนทําเลที่ตั้งที่ถือวามีการคมนาคมสะดวก ประหยัดเวลา และคา
ใชจายในการขนสงสินคาของผูประกอบการ
  2. มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ไดมาตรฐานตาม 
เกณฑของนคิมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทยและเพยีงพอในการรองรบัการลงทนุของลกูคา
  3. ไดรบัสทิธปิระโยชนตามเกณฑของเขตการสงเสรมิการลงทนุที ่2 จากสาํนกังาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) และยังมีเขตการคาเสรี (Free Trade Zone) เพ อ
รองรับอุตสาหกรรมที่เนนการสงออกเปนหลัก
  นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ ยังคงเนนกลุมเปาหมายอุตสาหกรรมดานชิ้นสวน 
ยานยนต และอิเล็คทรอนิคส เปนสําคัญ และเปดกวางตออุตสาหกรรมทุกประเภทใหมาจัด 
ตั้งภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้  ไดดวยศักยภาพความพรอมของพื้นที่ตั้งโครงการ 
ความสมบูรณพรอมของระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกอีกทั้งเปนพื้นที่ที่
ไมอยูในบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ที่มีจุดอิ่มตัวของธรรมชาติ ในการรองรับมลพิษและ
ฟนฟูสภาพแวดลอมที่แมวาแตละโรงงานอุตสาหกรรม จะมีมาตรการคุมเขมในการควบคุม
การปลอยมลพิษใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับแลวก็ตาม
  ปจจบุนัการพฒันาโครงการเสรจ็สมบรูณแลว และบรษิทัยงัคงมพีืน้ทีเ่ขตอตุสาหกรรม
พรอมขายเหลืออยูอีกประมาณ 192 ไร โดยแบงเปนเขตทั่วไป General  Zone ประมาณ 
138 ไร และเปนเขตอุตสาหกรรมฟรีโซน (Free Zone) ประมาณ 54 ไร

  นิคมอุตสาหกรรมทาเรือ เอเชีย เทอรมินัส นิคมอุตสากรรมระยอง (บานคาย)  
 จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระบุรี    
  นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง  นิคมอุตสาหกรรมแกงคอย   
  นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี  นิคมอุตสาหกรรมหนองแค   
  นิคมอุตสาหกรรมวีอาร เอ็ม
เขต3 จะมเีขตประกอบการอยูในพืน้ทีจ่งัหวดัลาํพนู พจิติร สงิหบรุ ีปราจนีบรุ ีนครราชสมีา 
  เพชรบุรี สงขลา ปตตานี
 จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพิจิตร    
  นิคมอุตสาหกรรม 304  นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร   
  นิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรี จังหวัดลําพูน    
  นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ  นิคมอุตสาหกรรมลําพูน   
  นิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน  นิคมอตุสาหกรรมลําพูน 2
 จังหวัดปตตานี จังหวัดสงขลา   
  นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล   นิคมอุตสาหกรรมภาคใต  
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  โดยบรษิทัไดพยายามดาํเนนิการดานการตลาด และการขายอยางตอเน อง และเนน
กลยุทธการเขาถึงลูกคากลุมเปาหมายโดยตรงและเนนการบริการใหเกิดความพึงพอใจกับ
ลูกคาปจจุบัน จนสามารถแนะนําลูกคารายใหม ตอมาซึ่งถือไดวาประสบความสําเร็จเปนที่
นาพอใจในป 2556 นอกจากพื้นที่พฒันาพรอมขายแลว บริษัทยังคงมีพื้นที่รอการพัฒนาอีก
จาํนวนหนึง่ โดยขณะนีอ้ยูในระหวางการดาํเนนิการขออนญุาตจิากหนวยงานราชการ ซึง่การ
ดาํเนนิงานพฒันาพืน้ที่ใหม บรษิทัคงตองพจิารณาชวงจงัหวะเวลาทีเ่หมาะสม โดยในปจจบุนั
บรษิทัจะเนนการขายพืน้ทีท่ีพ่ฒันาแลว พรอมกบัพฒันาปรบัปรงุการใหบรกิารและดูแลระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกในเขตพื้นที่ที่พัฒนาแลวเปนหลัก  ดังนั้นการ
ดําเนินงานดานธุรกิจอสังหาริมทรัพยของบริษัท จะเปนไปในอัตราที่ไมสูงมาก และเปนการ
รอคอยจังหวะและเวลาที่เหมาะสม
  สําหรับการใหบริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก                       
ในนิคมอุตสาหกรรม นับเปนธุรกิจอีกแขนงหนึ่งของบริษัท ที่สรางรายไดอยางคอนขางคงที่ 
และมโีอกาสทีจ่ะเพิม่ขึน้ตอไปตามปรมิาณกาํลงัการผลติของสถานประกอบการ และรวมถงึ
ยอดการใชพืน้ทีท่ีเ่พิม่ขึน้ ปจจบุนัดวยขนาดของระบบสาธารณปูโภค อาท ิระบบผลติจายน้าํ
ประปา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะ ระบบไฟฟา ระบบส อสาร ระบบถนน ที่ไดจัด
เตรยีมไวรองรบัการดาํเนนิงานของสถานประกอบการภายในนคิมอตุสาหกรรมอยางเพยีงพอ 
และพรอมที่จะรองรับการลงทุนครอบคลุมพื้นที่ขายทั้งหมด โดยไมจําเปนตองลงทุนขยาย
กาํลงัการผลติของระบบสาธารณปูโภคแตอยางใด ซึง่นบัไดวาเปนขอดปีระการหนึง่ของการ
ประกอบธุรกิจ
  ในการดําเนินงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ บริษัทในฐานะสวนหนึ่งของสังคม
ไทย ไดมกีจิกรรมเพ อตอบแทนสงัคมควบคูกนัไปดวย เชน การมอบอปุกรณ การศกึษาใหแก
เดก็นกัเรยีน การซอมแซมอาคารเรยีน การใหทนุการศกึษา เปนตน นอกจากนีย้งัเปดโอกาส
ใหคณะนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจเขาเยี่ยมชมการดําเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย ซิตี้ เพ อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ ตลอดจน ใหตระหนักถึงความสําคัญของ
การจดัการดานสิง่แวดลอมอยางมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้นคิมฯยงัไดมกีารจดัการน้าํ เพ อชวย
บรรเทาความเดอืดรอนของชาวบาน และเกษตรกรในพืน้ที่ใกลเคยีง เน องจากพืน้ที่ในบรเิวณ
นี้จะอยูหางจากพื้นที่ชลประทาน
  ดงันัน้ในฤดแูลงปญหาการขาดแคลนน้าํจงึเกดิขึน้อยูเสมอ แตทางนคิมฯกย็งัคงตอง
ยึดหลักในการบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการในนิคมฯ เปน
หลักและในขณะเดียวกันนิคมฯ ก็ใหความสําคัญกับชุมชนโดยรวมไปพรอมๆกัน

 5.4.2 โครงการดานไฟฟา
 ป 2556 เปนปที่ครบรอบ 20 ปของการจัดตั้ง บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร ซึ่งเปน 
บริษัทยอยของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาเอกชน
 ตั้งแตเริ่มจัดตั้ง บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอรไดเจริญเติบโตและกาวหนาทั้งในดาน
ธุรกรรมทางธุรกิจและโครงการใหม ๆ ในระหวางการพัฒนา จี เอ็ม เอส (GMS) ยอมา
จาก Greater Mekong Sub-region ซึ่งหมายรวมถึงประเทศตาง ๆ ตลอดสายน้ําโขงตั้งแต          
จังหวัดยูนนานของ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมียนมาร ประเทศไทย สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
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ประชาชนลาว กัมพูชา และเวียตนาม บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร มีโครงการหรือกําลัง
วางแผนโครงการในประเทศเหลานี้ ซึ่งจะนําไปสูภาพของโครงขายกําลังไฟฟา สําหรับ        
ดินแดนแถบนี้ซึ่งมีประชากรมากกวา 230 ลานคน
 ดวยทีมงานคุณภาพสูงท้ังทางดานเทคนิคและดานการเงิน บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร       
วางเปาหมายที่จะเปนผูนําในการเปนผูพัฒนาโครงการโรงไฟฟาเอกชนใน ภูมิภาค โดยการ
เขารวมทนุกบัรฐับาลประเทศตางๆ เพ อนาํการผลติไฟฟาทีย่ัง่ยนื และเปนมติรตอสิง่แวดลอม
ไปสูภูมิภาค และเพ อเสริมสรางศักยภาพของกระแสรายไดที่มั่นคง เพ อการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจสําหรับทุกประเทศที่เกี่ยวของ 
 ในป 2556 บมจ. จ ีเอม็ เอส เพาเวอร ประสบความสาํเรจ็ทีส่าํคญัๆ ในหลายประการ 
อันไดแก การประสบความสําเร็จในการพัฒนาและดําเนินการในโครงการ ที่ดําเนินการรวม
ถึงการเปดตลาดใหม ดังนี้

(1) โครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 บมจ. จี เอ็ม  เอส เพาเวอร โดยการถือหุน 100% ในบริษัทยอยคือ บจ. จี เอ็ม เอส ลาว 
ไดแสวงหาโอกาสตางๆ ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาเอกชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (“ลาว”) การเจรญิเตบิโตของอปุสงคทางดานพลงังานในประเทศไทย ประกอบ
กับทรัพยากรทางดานน้ําที่อุดมสมบูรณของลาว เปนผลใหรัฐบาล ของสองประเทศลงนาม
ในบันทึกความเขาใจในหลายๆฉบับ เพ อการซื้อขายพลงังานไฟฟาจากลาวไปสูไทย รวมทั้ง
สิ้น 7,000 เมกะวัตต ซึ่งยอมเปนหลักฐานสําคัญในความมุงมั่นที่จะสนับสนุนประเทศชาติ 
โครงการแรกที่บริษัทฯ ไดดําเนินการคือ โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเทิน-หินบูน

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเทิน-หินบูน
 โครงการโรงไฟฟาโครงการแรกที่พัฒนาโดย บจ. จี เอ็ม เอส ลาว คือ โครงการ
โรงไฟฟาพลังน้ําเทิน-หินบูน บจ. เทิน-หินบูน พาวเวอร ไดถูกจัดตั้งขึ้นมาในป 2537 โดย
เปนบริษัทรวมทุนระหวาง บจ. จี เอ็ม เอส ลาว (20%) การไฟฟาลาว (60%) และ Nordic 
Hydropower (20%) เพ อพัฒนาและเปนเจาของโครงการซึ่งเปนโครงการโรงไฟฟาเอกชน
ตางชาติแหงแรกท่ีจะถูกพัฒนาข้ึนเพ อขายไฟฟาใหแกประเทศไทย บจ. เทิน-หินบูน พาวเวอร 
ไดรบัสมัปทานในการดาํเนนิกจิการโรงผลติไฟฟาสาํหรบั ระยะเวลา 30 ป ซึง่สามารถตออายุ
สัญญาไดภายใตสัญญาอนุญาตประกอบกิจการซึ่งลงนามโดยรัฐบาลลาว ในเดือนตุลาคม 
2537 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเทิน-หินบูน เปนโครงการโรงไฟฟาในลาวโครงการแรกที่
มีการลงนามในสัญญาเปนโครงการโรงไฟฟาเอกชน (ไอพีพี) กับการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยในเดือนมิถุนายน 2539 ตอมา ในเดือนตุลาคม 2539 โครงการนี้ไดกลายเปน
โครงการโรงไฟฟาในลาวโครงการแรกทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการไดรบัการสนบัสนนุทางการ
เงินระหวางประเทศ เปนเงินกูที่มีสิทธิไลเบี้ยจํากัดจํานวน 207 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ 
โดยสวนหนึง่เปนการสนบัสนนุโดยกลุมผู ใหกูเชงิพาณชิยระหวางประเทศหลายกลุม ใหกูเปน
เงนิเหรยีญดอลลารสหรฐั ภายใตการค้าํประกนัโดยสาํนกังานเครดติการสงออก และอกีสวน
หนึ่งไดรับการสนับสนุนจากกลุมธนาคารพาณิชยไทยรวมใหกูเปนเงินบาท ธุรกรรมทางการ
เงินดังกลาวนี้ ไดรับการกลาวถึงวาเปนธุรกรรมประวัติศาสตรแหงป (Deal of the Year) ใน
วารสารตีพิมพในตางประเทศหลายฉบับ นับเปนผลงานกาวสําคัญของบริษัท และเปนแบบ
อยางที่สําคัญสําหรับธุรกรรมทางการเงินในอนาคตของประเทศ



บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน)       13

 การกอสรางโครงการซึ่งมีมูลคา 280 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ไดเริ่มขึ้นในเดือน
ธันวาคม 2537 ดวยสัญญารับเหมากอสรางสําคัญ ๆ ซึ่งทางบริษัทมอบหมายใหกับผูรับ
เหมาทีม่ชี อเสยีงและประสบการณทีผ่านการคดัเลอืกตามขัน้ตอนการประมลูแขงขนัระหวาง
ประเทศ และการกอสรางโครงการไดสรางเสรจ็สมบรูณกอนกาํหนด โดยเริม่ปฏบิตักิารในเชงิ
พาณิชยไดตั้งแต 31 มีนาคม 2541 รวมตนทุนที่ใช ในการกอสรางโครงการประมาณ 240 
ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ซึ่งต่ํากวางบประมาณที่ตั้งไวมาก
 บจ. เทิน-หินบูน พาวเวอร ประสบความสําเร็จในการปรับโครงสรางเงินกู ใหม ใน
เดือนเมษายน 2545 โดยสามารถจัดหาเงินกู ใหมเพ อทดแทนวงเงินกูเดิม เปนเงินจํานวน    
3 พันลานบาท จากกลุมผู ใหกูรวมที่เปนธนาคารของไทย โดยมีธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) เปนแกนนําและรวมใหกู โดย ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทย
พาณชิย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั 
(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุนเอกชาติ นอกจากนี้ยังไดรับ
วงเงินกูเปนเหรียญดอลลารสหรัฐอีกจํานวน 30 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ เปนระยะเวลา 
10 ป จากธนาคารเพ อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) ซึ่งไดมาทดแทนเงิน
กูเดิมของ ธสน. และเงินกูดอยสิทธิของ AMI (Asian Mezzanine Infrastructure Fund) 
ซึ่งวงเงินกู ใหมนี้ นับเปนวงเงินกูที่ไมมีขอผูกมัดกอนที่ใหญที่สุดที่ ธสน. เคยใหกับบริษัทที่
ไมใชบริษัทของไทย
 โครงสรางทางการเงินนี้ประสบความสําเร็จเปนอยางมากในหลายดาน ไมเพียงแต
จะสามารถลดภาระดอกเบี้ยลงไดจํานวนมาก แตยังเปนการจัดโครงสรางเงินกูที่เหมาะสม
กับโครงสรางรายไดของ บจ. เทิน-หินบูน พาวเวอร ซึ่งยังผลใหความเสี่ยงจากอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราลดลงอีกดวย นอกจากนี้โครงสรางทางการเงินโดยการหาเงินกูทดแทนนี้ยัง
ชวยลดการลงทุนของผูถือหุน ซึ่งทําใหผูถือหุนไดรบัผลตอบแทนในอัตรารอยละ 100 ของ
การลงทนุภายในระยะเวลาประมาณ 4 ป หลงัจากเริม่ดาํเนนิการเชงิพาณชิยแลว สิง่เหลานี้
คอืผลลพัธทีน่าภาคภมูใิจยิง่ สาํหรบัโครงการโรงไฟฟาซึง่มกัจะไมคอยไดเกดิขึน้กบัโครงการ
ดานพลังน้ํา
 ในวันที่ 5 มีนาคม 2547 บจ. เทิน-หินบูน พาวเวอร ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ 
กับรัฐบาลลาวโดยใหสิทธิ บจ. เทิน-หินบูน พาวเวอร ในการขยายโครงการของบริษัท ตอ
มา บจ. เทนิ-หนิบนู พาวเวอร จงึไดเริม่การทาํการสาํรวจและศกึษาในรายละเอยีดหลายครัง้
ทั้งทางดานเทคนิค ดานสิ่งแวดลอมและการศึกษา ความเปนไปไดทางดานการเงินสําหรับ
โครงการสวนขยายนี้
 โครงการเทิน-หินบูนสวนขยาย ประกอบดวย อางเก็บน้ําใหม โรงผลิตไฟฟา ซึ่งอยู
ทางดานเหนือน้ําของเข อนเดิมและการขยายกําลังการผลิตของโรงไฟฟาที่มีอยูเดิม ดังนั้น
กําลังผลิตพลังงานไฟฟาที่ขายใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จะเพิ่มขึ้นจาก 210 
เมกะวัตต เปน 440 เมกะวัตต และอีก 60 เมกะวัตตจากโรงไฟฟาใหม ที่เหนือน้ําจะขาย
ใหกับการไฟฟาลาว ดังนั้นกําลังการผลิตรวมของโครงการจึงเพิ่มขึ้นเปน 500 เมกะวัตตต
 ป 2551 มีการบรรลุขอตกลงทางการคาสําคัญหลายประการ ยังผลให โครงการ        
เทนิ-หนิบนู สวนขยายเริม่ดาํเนนิการไปได มกีารตอรองและแกไขสญัญาสาํหรบัสญัญา ผูถอื
หุนของ บจ. เทนิ-หนิบนู พาวเวอร สญัญาซือ้ขายไฟฟากบัการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 
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และการไฟฟาลาว และสัญญาอนุญาตประกอบกิจการระหวาง บจ. เทิน-หินบูน พาวเวอร 
กับรัฐบาลลาว นอกจากนี้ยังมีการตอรองและอนุมัติสัญญาการกอสรางใหกับบริษัท CMC 
จากประเทศอิตาลี สําหรับงานดานโยธา บริษัท Andritz จากประเทศออสเตรีย สําหรับงาน
ดานเคร องจักรกล และระบบไฟฟา และบริษัท รวมทุนระหวาง Loxley และ RCR จาก
ประเทศไทย สาํหรบังานทางดานสายสง สญัญาเหลานีเ้ปนสญัญาสาํหรบังานหลกัทีส่าํคญัใน
การดําเนินการกอสรางโครงการเทิน-หินบูนสวนขยาย และไดมีการออกประกาศเริ่มดําเนิน
การสําหรับทุกสัญญาในป 2551 เพ อใหเริ่มดําเนินการกอสรางตอไป
 อาจจะเปนไปไดวาความสําเร็จที่นาประทับใจที่สุดสําหรับโครงการเทิน-หินบูน สวน
ขยายในป 2551 คือ การที่โครงการประสบความสําเร็จในการจัดหาเงินกูชนิดไมมีสิทธิไล
เบี้ย ซึ่งเทียบไดเปนจํานวนกวา 600 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐในเดือนตุลาคม โดยแมวา
ในชวงระยะเวลานั้นจะยังอยูในชวงวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกที่เลวรายที่สุดในประวัติศาสตร 
และนี่ยอมเปนหลักฐานสําคัญที่แสดงถึงความเขมแข็งของโครงการ และผูสนับสนุนเงิน
กูประกอบดวยสวนที่เปนเงินเหรียญดอลลารสหรัฐและเงินบาท โดยมีสถาบันการเงินหลัก
ไดแก BNP Paribas, ANZ, KBC และ ธสน. เปนผูนําใน การใหเงินกูเปนเหรียญดอลลาร
สหรัฐ และสําหรับเงินบาท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนสถาบันการเงินหลัก โดย
มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ธนชาติ จํากัด (มหาชน) และ ธสน. เปนผูรวม ใหเงินกู
 การกอสรางโครงการเทนิ-หนิบนู สวนขยายไดเริม่ดาํเนนิการอยางจรงิจงัในป 2552 
แตสิ่งที่สําคัญยิ่งกวานั้นคือ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 บจ. เทิน-หินบูน พาวเวอร ได
ลงนามในสัญญาเงินกูจํานวน 112.5 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ กับ 3 สถาบันการเงินเพ อ
สนับสนุนเงินลงทุนในการพัฒนา ไดแก PROPACO จากฝรั่งเศส FMO จากเนเธอรแลนด 
และ DEG จากเยอรมัน (หรือเรียกรวมกันวา DFIs) เงินกูจํานวนนี้จะมาทดแทนเงินกูที่
เปนเงินบาทสวนเกินซึ่งเกิดจากการเพิ่มเงินกูครั้งแรกในป 2551 ซึ่งจําเปนตองจัดหามา
เพิ่มเติมเน องจากไดรับผลกระทบจากเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก ที่ทําใหปริมาณเงิน             
กูเหรียญดอลลารสหรัฐที่มีในตลาดลดลง และผลจากการทําธุรกรรมในครั้งนี้ ทําใหสามารถ
รักษาสัดสวนของเงินกูที่เปนเหรียญดอลลาร สหรัฐตอเงินกูที่เปนเงินบาทของโครงการ    
เทิน-หินบูน สวนขยายใหกลับมาอยูที่สัดสวนหาสิบตอหาสิบไดตามความประสงคเดิม
 นอกเหนือจากเหตุผลในการรักษาสัดสวนเงินตราระหวางสกุลเงิน สําหรับเงินกูยืม 
ธรุกรรมนีย้งัมคีวามสาํคญัในแงของการรกัษามาตรฐานของโลก ทางหลกัการดานสิง่แวดลอม 
และสังคม ซึ่งทางโครงการนํามาเปนหลักปฏิบัติสําหรับสถาบันการเงินเพ อสนับสนุนเงินกู  
ในการพัฒนาแตละแหงลวนสงผูเชี่ยวชาญทางดานสิ่งแวดลอม และสงัคมมาเยี่ยมสถานที่
กอตัง้โครงการในลาวและประเมนิการดาํเนนิงานทางดานสิง่แวดลอมและสงัคม ซึง่เปนสวน
หนึ่งของการประเมินโครงการกอนการอนุมัติวงเงิน และการประเมินเหลานี้สรุปผลวาแผน
งานและประสิทธิภาพการดําเนินงานของ บจ. เทิน-หินบูน พาวเวอร เปนไปตามมาตรฐาน
สูงสุดของมาตรฐานที่เกี่ยวของสําหรับโครงการประเภทนี้ ยังผลใหสถาบันการเงินเหลานี้
อนุมัติเงินกู ใหแกโครงการ
 ในป 2555 โครงการเทิน-หินบูน สวนขยายไดประสบความสําเร็จสามารถเริ่มจาย 
กระแสไฟฟาในเชิงพาณิชยได ในเดือนธันวาคม 2555 เดินเคร องผลิตไฟฟาหนวยใหม   
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ขนาดกําลังผลิต 220 เมกะวัตต จายกระแสไฟฟาในเชิงพาณิชยเขาสูระบบของ กฟผ. และ
เดนิเคร องไฟฟาขนาดกาํลงัผลติขนาดหนวยละ 30 เมกะวตัต จายกระแสไฟฟาในเชงิพาณชิย
เขาสูระบบของการไฟฟาลาวภายใตเง อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวางกัน จากการ
ดําเนินการดังกลาวทําให บจ. เทิน-หินบูน พาวเวอร ไดเพิ่มกําลัง ผลิตรวมทั้งสิ้นเปน 500 
เมกะวัตต โดยที่ 440 เมกะวัตต สงเขาสูระบบของ กฟผ. และอีก 60 เมกะวัตต จายเขาสู
ระบบของการไฟฟาลาว
 การประสบความสาํเรจ็ในการจายกระแสไฟฟาในเชงิพาณชิยในปลายป 2555 มผีล
ให ในป 2556 เปนปที่บันทึกไดวา บจ. เทิน-หินบูน พาวเวอร สามารถเดินเคร องและขาย
พลังงานไฟฟาโดยรวมใหแก กฟผ. และการไฟฟาลาวไดมากกวา 3,300 กิกะวัตต-ชั่วโมง 
สูงกวาที่ประมาณไว จากตัวเลขสูงดังกลาวยังผลให บจ. เทิน-หินบูน พาวเวอร มีรายได
มากกวา 180 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ และมีกําไรสุทธิ 100 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ 
โดยประมาณ มากกวาทีป่ระมาณการไวอยางงายดาย ซึง่เปนตวับงชีถ้งึความสาํเรจ็ในอนาคต
ของโครงการสวนตอขยายในเบื้องตน
 จากการประสบความสําเร็จของโครงการเทิน-หินบูนสวนขยาย บจ. เทิน-หินบูน    
พาวเวอร ไดเขาเจรจากับ รัฐบาลแหง สปป. ลาว เพ อพัฒนาโครงการพลังน้ําแหงใหม ภาย
ใตการดาํเนนิงานของ บจ. เทนิ-หนิบนู พาวเวอร ซึง่พบวามอียหูลายโครงการ และกาํลงัอยู
ในระหวางพิจารณาทบทวนในเบื้องตน เพ อเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุด

(2) โครงการในประเทศไทย
โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางบอ
 บมจ. จ ีเอม็ เอส เพาเวอร และ Marubeni Corporation  จากญีปุ่น (“Marubeni”) 
ไดรวมกันจัดตั้ง บจ. อีสเทิรน เพาเวอร แอนด อิเล็คทริค โดย บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร 
ถอืหุนในอตัราสวนรอยละ 67 เพ อประมลูโครงการโรงไฟฟาภายใตโครงการโรงไฟฟาเอกชน 
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งไดรวมประมูลหลายครั้งกับการไฟฟาฝายผลิต
ในเดือนมิถุนายน 2538 ในเดือนมีนาคม 2540 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดแจง 
บจ. อีสเทิรน เพาเวอร แอนด อิเล็คทริค วาไดคัดเลือก 1 ใน 2 โครงการที่ บจ. อีสเทิรน 
เพาเวอร แอนด อิเล็คทริค เสนอประมูลและผานการคัดเลือกเขารอบสุดทาย คือ โครงการ
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางบอ ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด
สมทุรปราการ เพ อเจรจาตอรองหลงัจากการปรกึษาหารอืเจรจาตอรองกบัการไฟฟาฝายผลติ
แหงประเทศไทยแลว บจ. อสีเทริน เพาเวอร แอนด อเิลค็ทรคิ ไดลงนาม ในสญัญาโรงไฟฟา
เอกชน (PPA) กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เม อวันที่ 19 พฤศจกิายน 2540 
 ในป 2542 ไดมีการดําเนินการปรับโครงสรางผูถือหุนของ บจ. อีสเทิรน เพาเวอร 
แอนด อิเล็คทริค โดยดึงเอาผูรวมทุนที่มีศักยภาพเขามาเสริม อันไดแก TOTAL FINA 
S.A. (“TOTAL”)  จากฝรั่งเศส และ China Development Industrial Inc (“CDIB”) จาก
ไตหวัน ซึ่ง TOTAL เปนบริษัทพลังงานที่ใหญติดอันดับหนึ่งในหาของโลก ซึ่งดําเนินธุรกิจ
ในการพัฒนาดานกาซธรรมชาติในไทยและภูมิภาคใกลเคียงไดเขาซื้อหุนของ บจ. อีสเทิรน 
เพาเวอร แอนด อิเล็คทริค ในอัตรารอยละ 28 เม อวันที่ 9 สิงหาคม 2542 ซึ่งเปนการนํา
โอกาสทางธรุกจิในอนาคตทีด่มีาสู บจ.  อสีเทริน เพาเวอร แอนด อเิลค็ทรคิ สวน CDIB เปน
ธนาคารเพ ออุตสาหกรรมชั้นนําของไตหวัน ซึ่งดําเนินธุรกิจในดานการลงทุนในประเทศไทย
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และภูมิภาคใกลเคียง ไดเขาซื้อหุนในอัตรารอยละ 12 เม อวันที่ 23 มิถุนายน 2542 ซึ่ง
เปนการสนับสนุนดานการเงินที่สําคัญแก บจ. อีสเทิรน เพาเวอร แอนด อิเล็คทริค ผลจาก
การปรับโครงสรางถือหุนดังกลาว ทําใหสัดสวนการถือหุนของ บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร 
ใน  บจ. อีสเทิรน เพาเวอร แอนด อิเล็คทริค ลดลงเหลือรอยละ 32 และ Marubeni  มี
สัดสวนถือหุนลดลงเหลือรอยละ 28 ซึ่ง บมจ. จี เอ็ม เอส เพาวเวอร ก็ยังคงเปนผูถือหุน
รายใหญที่สุดและเปนผูนําหลักในการพัฒนา บจ. อีสเทิรน เพาเวอร แอนด อิเล็คทริค ใน
ขณะเดยีวกนัเปนการเพิม่ศกัยภาพความเขมแขง็และโอกาสทางธรุกจิในอนาคตทีด่ขีึน้ใหกบั 
บจ. อีสเทิรน เพาเวอร แอนด อิเล็คทริค
 ในป 2543 การพัฒาโครงการไดประสบความสําเร็จกาวใหญอีกกาว เม อสามารถ 
จดัหาแหลงเงนิทนุไดสาํเรจ็เม อวนัที ่14 กมุภาพนัธ 2543 โดย บจ. อสีเทริน เพาเวอร แอนด 
อิเล็คทริค ไดลงนามในสัญญาเงินกูเพ อพัฒนาโครงการเปนจํานวนเงิน ถึง 181,875,000  
เหรียญดอลลารสหรัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - เงินกูกอนแรกมากกวา 115 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐเปนเงินกูเพ อสนับสนุน 
  โครงการ โดยมีการค้ําประกันความเสี่ยงทางการเมืองโดยหนวยงานภาครัฐ 
  จาก ประเทศญี่ปุน (MITI) จัดเตรียมโดย Citicorp, Tokai Bank, BNP 
  Paribas, และ Credit Agricole Indosuez และรวมจัดการโดย Standard 
  Chartered Bank
 - เงินกูกอนที่ 2 เปนจํานวนประมาณ 45 ลานเหรียญดอลลารสหรฐั ไดรับการ 
  สนับสนุนจาก TOTAL FINA ELF S.A. จัดเตรียมโดย BNP และรวมจัดการโดย 
  Credit Agrocole Indosuez  และ Fortis Bank
 - เงินทุนหมุนเวียนและเงินค้ําประกันอีกจํานวน 525 ลานบาท สนับสนุนโดย 
  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
 - เงนิกูเพ อใชชาํระคาภาษมีลูคาเพิม่จาํนวน 350 ลานบาท สนบัสนนุโดย ธนาคาร 
  กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
 การสนับสนุนดานการเงินของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางบอในคร้ังน้ี 
นับวาประสบความสําเร็จอยางยิ่ง และถือวาเปนหนึ่งในธุรกรรมการสนับสนุนดานการเงินที่
ประสบความสาํเรจ็เปนครัง้แรกสาํหรบัธรุกรรมทางการเงนิประเภทเดยีวกนัในภมูภิาคเอเซยี 
นับตั่งแตเกิดวิกฤตการณทางการเงินในเอเซียเปนตนมา
 หลังความสําเร็จที่สําคัญดานการเงินโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางบอ
ไดรับเงินกูรอบแรก ในเดือนมีนาคม 2543 ซึ่งทําใหการพัฒนาโครงการสามารถดําเนินการ
พัฒนาไปไดตามกําหนด และในเดือนเดียวกันนี้ไดมีการแจงประกาศเริ่มดําเนินการใหแก 
ผูรับเหมาหลักที่สําคัญทั้งหมด รวมถึงสัญญากอสรางโครงการกับ Alstom Power (เดิม
ช อ ABB Power ) สัญญากอสรางสําหรับสายสงและทอสงกาซ กับ Sumitomo Electric               
Industries และ  Italian Thai Development Plc. ตามลําดับ
 โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางบอไดผานการทดสอบการเดินเคร อง ครั้ง
สุดทาย และเริ่มเดินเคร องเพ อผลิตกระแสไฟฟาเชิงพาณิชยเม อวันที่ 25 มีนาคม 2546 
ถึงแมจะเผชิญความยากลําบากในการพัฒนาแตในที่สุดโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน
รวม บางบอ กลับใชเงินลงทุนรวมตํากวางบประมาณที่ตั้งไวถึงประมาณ 30 ลานเหรียญ        
ดอลลารสหรัฐ ซึ่งถือเปนผลงานที่นาภูมิใจสําหรับโครงการที่มีความซับซอนและทาทายนี้ 
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นอกจากนี้โครงการยังไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกมุาร ีในการเสดจ็มาเปนองคประธานในพธิฉีลองเปดโครงการเม อวนัที ่1 ตลุาคม 2546 
และยังมีบุคคลสําคัญอ น ๆ อีกหลายทาน มารวมฉลองความสําเร็จของ โครงการนี้
 ในเดือน ธันวาคม 2547 ความสําเร็จอีกประการของโครงการโรงไฟฟาพลังความ 
รอนรวมบางบอคือสามารถจัดหาเงินกูทดแทนเงินกูเดิมได โดยมีกลุมผูสนับสนุนเงินกู ใหม 
ไดแก China Construction Bank และ Bank of China จากจนี, KBC Bank จากเบลเยยีม 
และ Citicorp จากสหรัฐอเมริกา ยังผลใหมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในดานเง อนไขการกูยืม 
และยงัสามารถลดสวนตางทางดานดอกเบีย้ไดอกีดวย นอกจากนีย้งัสามารถยกเลกิขอ เรยีก
รองในการค้าํประกนัความเสีย่งทางดานการเมอืง และสาํหรบัขอเรยีกรองในการ สาํรองเงนิ
เพ อชดใชหนี้สามารถลดลงไดเหลือเพียง 3 เดือน 
 ความสําเร็จกาวสําคัญของธุรกรรมนี้ ไดแก
 - เปนการจัดหาเงินทุนทดแทนไดเปนครั้งแรกสําหรับโครงการโรงไฟฟาเอกชน
 - เปนโครงการทางดานสาธารณูปโภคโครงการแรกในประเทศไทยที่ไดรับการ 
  สนุบสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินจากประเทศจีนและเปนครั้งแรกที่ 
  สถาบันการเงินจากประเทศจีนไดสนับสนุนเงินกู ให โครงการในตางประเทศ 
  ที่ไมมีผูรวม สนับสนุนจากประเทศจีน
 - เปนการใหการสนับสนุนเงินกู ใหกับโครงการในประเทศไทยเปนครั้งแรก ที่มี 
  ระยะเวลากูมากกวา 10 ป โดยไมตองมีการประกันความเสี่ยงทางดาน 
  การเมืองนับตั้งแตวิกฤตการณทางการเงินทั่วเอเซีย
 - เป็นโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนโครงการแรกในภูมิภาคที่ ได้รับเงื่อนไขข้อ 
  เรียกรอง ในการสํารองเงินเพ อชดใชหนี้เพียง 3 เดือน
 บนพืน้ฐานของความสาํเรจ็อยางยิง่ทางดานการเงนินี ้ในป 2548 โครงการ โรงไฟฟา
พลงัความรอนรวมบางบอยงัประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนนิการเปนอยางยิง่ คอื โครงการ
สรางสถติใิหมระดบัโลกสาํหรบัการทาํงานอยางตอเน องของเคร องกงัหนักาซ GT-26 โดยเม อ
มกีารหยดุการเดนิเคร องเพ อการตรวจเชค็ตามกาํหนดในเดอืนพฤศจกิายน เคร องกงัหนักาซ 
GT-26 ไดทํางานอยางตอเน องไปแลวถึง 189 วัน นับเปนความสําเร็จ อยางยิ่งใหญสําหรับ
เคร องระบบพลงัความรอนรวม และเปนสถติทิีเ่คร องกงัหนักาซ GT-26 อ น ๆ  ในโลกไมเคย
ทาํได
 ในป 2553 นับเปนปที่โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางบอประสบความ
สาํเรจ็อยางยิง่ใหญอกีครัง้คอืโครงการไดสรางสถติโิลกใหมอกีครัง้ในการทาํงานอยางตอเน อง
ของเคร องกงัหนักาซ GT-24/26 โดยไดทาํงานตดิตอกนัถงึ 246 วนั ระหวางกาํหนดการพกั
การเดินเคร องในเดือนกุมภาพันธและเดือนตุลาคม 2553 ซึ่งทําลายสถิติเดิมและเปนครั้งที่ 
2 ที่ โครงการนี้ไดสรางเกณฑมาตรฐานใหมของโลก
 ในป 2556 โครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนรวมบางบอไดประสบความสาํเรจ็เปนที่
นาประทับใจในหลาย ๆ ประการ ในแงการเดินเคร อง โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม
บางบอ ไดประสบความสาํเรจ็ในการเดนิเคร องครบจาํนวนชัว่โมงเดนิเคร องสงูสดุ ทีก่าํหนด
ไว ในสัญญาซื้อขายไฟฟากับทาง กฟผ. รวมทั้งยังสามารถเดินเคร องเพิ่มเติม ไดอีกตามที่ 
กฟผ. รองขอการประสบความสําเร็จดังกลาวเปนที่นาประทับใจมากแมวาในป 2556 นี้ จํา
ตองขยายเวลาบาํรงุรกัษาเพ อเปลีย่น Turbine Blades เน องจากพบปญหาของ Fleet-wide 
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ตามที่ Alstom ผูเดินเคร องตรวจพบ นอกจากนี้ในป 2556 โครงการ โรงไฟฟาพลังความ
รอนรวมบางบอ ไดประสบความสําเร็จอยางยอดเยี่ยมอีกครั้ง โดยปราศจากขอรองเรียน
ทางดานสุขอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ยิ่งไปกวานั้นในปลายป 2556 โครงการ
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางบอสามารถเดินเคร องไดมากกวา 2 ลานคน/ชั่วโมง (man/
hour) ในชวงเวลามากกวา 3,300 วนั โดยปราศจากการเสยีเวลาเน องจากอบุตัเิหต ุนอกจาก
นี ้โครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนรวมบางบอ ยงัสามารถดาํเนนิการเปนไปตามกฏระเบยีบ
และเง อนไขตางๆทางดานสิ่งแวดลอมมาตั้งแตแรก โดยปราศจากขอรองเรียนใดๆอีกดวย
 นอกจากความสําเร็จที่นาประทับใจดังกลาว โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
บางบอ ยังประสบความสําเร็จที่สําคัญอีก 2 เร อง ในป 2556 นี้ สิ่งแรกคือ โครงการโรง
ไฟฟาพลงัความรอนรวมบางบอ ไดทาํสญัญาเดนิเคร องและบาํรงุรกัษาฉบบัใหมกบั Alstom 
อายุสัญญา 10 ป โดยการเดินเคร องจะเปนไปตามเง อนไขของสัญญาซื้อขายไฟของ กฟผ. 
ภายใตสญัญาดงักลาวจะเปนหลกัประกนัวาโรงไฟฟาจะสามารถเดนิเคร องผลติกระแสไฟฟา
ไดอยางตอเน อง รวมทั้งการบํารุงรักษาได ในระดับสูงสุด ทั้งนี้ยังไดตกลงอีกดวยวาอุปกรณ
ตางๆ ของโรงไฟฟาจะไดรับการปรับปรุงเพ อเพิ่มประสิทธิภาพในราคาที่สมเหตุผล ความ
สําเร็จที่สําคัญที่สองในป 2556 นี้คือ โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางบอ สามารถ
ดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้หลักของบริษัทฯ ไดเม อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 การ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ดังกลาวไดเพิ่มหนี้ในสวนของเงินบาทใหมากกวา 2,000 ลานบาท มี
ผลใหเพิ่มความสามารถทางเศรษฐศาตรของบริษัทฯ โดยการลดคาใชจายเกี่ยวกับการกูเงิน 
และลดความเสีย่งเกีย่วกบัเคล อนไหวของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศ อกีทัง้ไดเพิม่
วงเงินเพ อรองรับภาระคาใชจายตามสัญญาเดินเคร อง และบํารุงรักษาฉบับใหม ซึ่งจะมีผล
ใหเงินปนผลตอผูถือหุนของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น 
(3) โครงการในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
 สาธารณรฐัแหงสหภาพเมยีนมารเปนตลาดทีส่าํคญัอกีแหงหนึง่ในภมูภิาคของ บมจ. 
จ ีเอม็ เอส เพาเวอร บรษิทัฯ ไดเคยแสวงหาโอกาสในการพฒันาหลาย ๆ  โครงการในประเทศ
เพ อนบานนี ้แตเน องจากสภาวะทางการเมอืงไมเหมาะสมตอการเริม่ตนโดย ลาํพงัจนกระทัง่
ในชวงเวลาที่ผานมา สภาวะทางการเมืองไดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ ในป 2556 
บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร กระทําการครั้งสําคัญโดยไดกาวเขาสูตลาดใหมนี้ โดย ทําการ
บุกเบิกเหมือนกับที่ดําเนินการใน สปป.ลาวเม อ 20 ปที่แลว
 โดยในวนัที ่20 มถินุายน 2556 บมจ. จ ีเอม็ เอส เพาเวอร ไดลงนามในบนัทกึความ
เขาใจกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (GPSC) ซึ่งเปนบริษัทลงทุนทางดาน
พลงังานไฟฟาในเครอืของบรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ในความรวมมอืเพ อพฒันา โครงการ
โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม ในเมียนมาร ความรวมมือกับ GPSC ถือเปนกลยุทธที่
สําคัญ เน องจากบริษัทแมของ GPSC ไดดําเนินธุรกิจในเมียนมารมาเปนระยะเวลานาน 
และเปนผูลงทนุในแหลงกาซธรรมชาตแิหลงใหม ซึง่เปนเร องสาํคญัของโรงไฟฟาพลงัความ
รอนรวมแหงใหมในเมียนมาร ในลําดับสําคัญตอมา บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร และ GPSC  
ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ กับกรมพลังงานไฟฟา (DEP) กระทรวงพลังงานไฟฟาของ 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เม อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เพ อดําเนินการศึกษาและ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมในเขต ยางกุงและอิระวดี ขนาดกําลังผลิต 
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500 เมกะวัตต โดยประมาณ
 จากการลงนามในบันทึกความเขาใจดังกลาว บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร พรอมดวย 
DPSC และ DEP ไดดาํเนนิการมอบหมายใหทีป่รกึษานานาชาตทิีม่คีณุภาพดาํเนนิ การศกึษา
โครงการตามที่ตองการ เพ อออกแบบและพัฒนาโรงไฟฟา และสาธารณูปโภค ที่เกี่ยวของ 
ในขณะเดียวกัน บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร ไดดําเนินการปรึกษาหารือกับ บรรดาสถาบัน
การเงินหลาย ๆ แหงเพ อสนันสนุนการหาแหลงเงินกูที่ตองการสําหรับการ พัฒนาโครงการ
ที่นาสนใจนี้ใหประสบความสําเร็จ
 ดวยโครงการเหลานีท้ีก่าํลงัดาํเนนิการ และโครงการอ น ๆ  อกีหลายโครงการทีย่งัอยู
ในระหวางตดัสนิใจ บมจ. จ ีเอม็ เอส เพาเวอร มคีวามมุงมัน่อยางเตม็ที ่ในการสนบัสนนุการ
เจรญิเตบิโตทางดานเศรษฐกจิของประเทศไทย และของภมูภิาคใกล เคยีงในแถบลุมน้าํโขง
นี้ โดยสนับสนุนความชวยเหลือในการพัฒนาสาธารณูปโภค พื้นฐานที่สําคัญและจําเปนตอ
การรักษาโอกาสทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอยางยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันกระแส
การพัฒนาของโลกเนนไปในทางพลังงานเพ อสิ่งแวดลอม (Green Energy) มากขึ้น  บมจ. 
จี เอ็ม เอส เพาเวอร มีความภูมิใจที่ไดรับฐานะเปนผูนําในการพัฒนาโครงการที่เปนมิตรตอ
สิง่แวดลอมอยางยัง่ยนื คาํมัน่สญัญาระยะยาวนีเ้ปรยีบเสมอืนเสาหลกัสาํหรบัแผนกลยทุธของ
บริษัท และ บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร มีความมั่นใจวาโอกาสในอนาคตของบริษัทฯ ยังคง
สดใส และยังผลใหโครงการ ตางๆ ในอนาคตของบริษัทฯ จะประสบความสําเร็จ ตอ ๆ ไป
5.4.3 ธุรกิจการใหบริการที่ปรึกษา
 รายไดคาบริการที่ปรึกษาที่เกิดขึ้นนั้น สวนใหญเกิดจากการรับจางบริหารงานใน
ดานตางๆ เชน ดานการบริหารจัดการการเงินและบัญชี ดานกฎหมาย ดานการปฏิบัติการ
บํารุงรักษา เปนตน ใหกับบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพ อการ
ใชประโยชนจากทรพัยากรบคุคลทีม่อียูใหเกดิรายไดเพิม่ และเพ อบรหิารทรพัยากรบคุคลให
เกิดประโยชนสูงสุด

5.5 การดําเนินงานในปที่ผานมา
 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สําคัญ
 ในรอบป 2556  บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) บริษัทยอยและบริษัทรวมมี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญเกี่ยวกับการบริหารงานและการประกอบธุรกิจดังนี้
 •  โครงสรางองคกร
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) มีมติเปนเอกฉันท
รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
ในเดือนพฤษภาคม 2556
 • พัฒนาการที่สําคัญ
  ในรอบป 2556 ที่ผานมาการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปมีดังนี้
  • โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้  ดําเนินการเพิ่มพื้นที่ขายในรอบ
   ปทีผ่านมา ขณะนีอ้ยูในกระบวนการจดัทาํรายงานผลกระทบตอสิง่แวดลอม 
   และปรบัปรงุระบบสาธารณปูโภคเพ อรองรบันกัลงทนุทีส่นใจลงทนุในนคิม
   อุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ ซึ่งยังคงมีแนวโนมที่ดี
 • โครงการดานไฟฟา
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 6.  ปจจัยความเสี่ยง
 ปจจัยความเสี่ยงของบริษัทฯ แบงออกเปน 
 6.1 ความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)
 6.2 ความเสี่ยงของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม   
 6.3 ความเสี่ยงของธุรกิจพลังงาน
 6.4 ความเสี่ยงทางการเงินของธุรกิจพลังงาน 
6.1 ความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)
 - ความเสี่ยงดานความสามารถในการจายเงินปนผล
  ถึงแมบริษัทฯ จะออกจากกระบวนการฟนฟูกิจการมาแลวก็ตาม  แตบริษัทฯ ยังคง
ตองชําระหนี้ใหกับเจาหนี้  ตามที่ระบุไว ในแผนฟนฟูกิจการ ประกอบกับปจจุบัน บริษัทฯ ยัง
มีผลขาดทุนสะสมอยูเปนจํานวนมาก จึงทําใหไมสามารถท่ีจะจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนได
 -  ความเสี่ยงดานการเงิน
  เน องจากบรษิทัฯ มหีนาทีต่องชาํระเงนิตนและดอกเบีย้ทีเ่กดิจากการปรบัโครงสราง
หนี้ของบริษัทฯ โดยชําระดอกเบี้ยทุกไตรมาสและเงินตนทุก 6 เดือน อาจสงผลกระทบตอ
สภาพคลองและฐานะการเงินของบริษัทฯ ไดดังกลาว จึงไดมีการจัดทําประมาณการกระแส
เงินสดระยะสั้นและระยะยาว เพ อที่จะทราบผลทางการเงินทั้งในปจจุบันและประมาณการ
ในอนาคต เพ อการวางแผนตดิตามความตองการเงนิทนุ และจดัเตรยีมแผนจดัหาเงนิลงทนุ
อยางเหมาะสม นับตั้งแตบริษัทฯ ออกจากแผนฟนฟูฯ บริษัทฯ ไมเคยผิดนัดชําระหนี้และ
สามารถปฏิบัติตามเง อนไขของสัญญาปรับโครงสรางหนี้
 - ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
  บริษัทฯลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟาผานบริษัทยอยและบริษัทรวมทุน โดยบริษัทฯ 
จะไดรับผลตอบแทนการลงทุนในรูปเงินปนผล ปจจุบันการรวมทุนดังกลาวอยูระหวางการ
พัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ําเทิน-หินบูน สวนขยาย  ซึ่งตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก จึงไม
สามารถจายเงินปนผลใหกับริษัทฯ ไดสงผลใหเกิดความไมแนนอนของผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในระยะเวลาดังกลาว

   •  โครงการโรงไฟฟาพลงัน้าํเทนิ-หนิบนู ดาํเนนิการกอสรางสวนตอขยายแลว
   เสร็จ และเริ่มจายกระแสไฟฟาเชิงพาณิชยตั้งแตเดือนธันวาคม 2555
   •  โครงการในสาธรณรฐัแหงสหภาพเมยีนมารดาํเนนิการรวมกบั บรษิทั โกลบอล 
   เพาเวอร ซนิเนอรยี ่จาํกดั (GSPC) ลงนามบนัทกึความเขาใจกบักรมพลงังาน
   (DEP) กระทรวงพลังงานไฟฟา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
   เพ อศกึษาพฒันาโรงไฟฟาพลงังานความรอนรวม ในเขตยางกุง และอริะวะดี
   ขนาด 500 เมกกะวัตต เม อวันที่ 25 กรกฏาคม 2556
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 ถงึแมวาการลงทนุในบรษิทัยอยและบรษิทัรวมจะใหผลตอบแทน จากการลงทนุในระยะ
ยาวที่นาลงทุน แตอาจเกิดความไมแนนอนของผลตอบแทน การลงทุนอันเน องมาจากการ
ขยายโครงการ และโครงการที่อยูระหวางการกอสรางและการเปลี่ยนแปลงปจจัยสําคัญ 
ดานอ นที่อาจสงผลตอการจายเงินปนผลและการดําเนินงานของบริษัทฯ
 -  ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการถือหุนไขว
 บริษัทฯมีโครงสรางการถือหุนไขวกับบริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท  จํากัด เน องจากการแปลงหนี้เปนทุนตามขอกําหนดในแผน
ฟนฟูกิจการของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) ที่ไดรับการลงมติจากที่ประชุมเจาหนี้
และไดรับความเห็นชอบจากศาลลมละลายกลางแลว ซึ่งการถือหุนไขวดังกลาวอาจทําให
บรษิทัฯ ไมสามารถทาํการเสนอขายหุนเพิม่ทนุตอประชาชนทัว่ไปได บรษิทัฯ ไดเปดเผยขอมลู
การถือหุนดังกลาวไว ในรายงานประจําปที่สงตอผูถือหุนตลอดมาในปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมมี
นโยบายที่จะดําเนินการในเร องดังกลาวแตอยางใด
 -  ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินมาพัฒนาเพื่ อขาย
  เพ อใหบริษัทฯมีสภาพคลองทางการเงินและนําเงินไปลงทุนใหเกิดผลประโยชน 
สูงสุดแกบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังไมซื้อที่ดินมาไวเปนจํานวนมากเพ อไมให ใชเงินลงทุน 
จาํนวนมากเกนิไปหรอืจะตองแบกภาระดอกเบีย้  ดงันัน้บรษิทัฯ จงึอาจมคีวามเสีย่งจากราคา
ตนทุนที่ดินที่อาจสูงขึ้นในอนาคต
 - ความเสี่ยงดานการเมือง
  เม อปลายป 2556 มีประชาชนกลุมหนึ่งประทวงรัฐบาลและยืดเยื้อเปนระยะเวลา
นานถงึตนป 2557 และไมทราบวาจะสิน้สดุลงเม อใด สงผลใหบรษิทัในตางประเทศ ทีจ่ะเขา 
มาลงในประเทศไทยลงัเลและชะลอการตดัสนิใจในการซือ้ทีด่นิของบรษิทัฯ ออกไปกอนเพ อ
รอดูสถานการณทางการเมือง ซึ่งอาจสงผลตอยอดขายที่ดินของบริษัท

6.2 ความเสี่ยงของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ เปนโครงการพัฒนาที่ดินใหมีมูลคาเพิ่ม โดยพัฒนา 
ควบคูกับการกอสรางระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ อ
ใหผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไดเขามาซื้อที่ดินที่มีความพรอมในการจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีสถานบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับที่เอื้อ
ประโยชนในดานการลงทุน และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม และชุมชนโดย
รอบและใกลเคียง 
 การเจริญเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมขึ้นกับศักยภาพในการขายที่ดินภายในนิคม
อตุสาหกรรม จงึมปีจจยัภายนอกทีม่สีวนกระตุน หรอืสงเสรมิสนบัสนนุใหเกดิการพฒันาอยาง
ตอเน อง ประกอบดวย การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคอตุสาหกรรมทัง้ภายในประเทศ
และตางประเทศ การเปดเสรทีางการคาเกีย่วกบัการเคล อนยายแหลงเงนิทนุ แรงงานวชิาชพี 
การลดราคาดานภาษอีากร  การคมนาคมขนสงทีส่ะดวกรวดเรว็ และความเปนศนูยกลางใน
การกระจายสินคา และผลิตภัณฑ
 ในป 2556 ที่ผานมา นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ ถือไดวามีการพัฒนาเติบโตอยูใน
ระดับที่นาพอใจ มีผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจที่ดิน  ซึ่งเกิดจากการขยายตัว
ของการผลิตสินคาผลิตภัณฑ  การรองรับการเปดเสรีการคาในป ค.ศ. 2015 และที่สําคัญ
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ความไดเปรยีบเกีย่วกบัภมูศิาสตรทาํเลทีต่ัง้ของโครงการทีอ่ยูสงูจากระดบัน้าํทะเลปานกลาง
ถงึ 50 เมตร ซึง่นกัลงทนุหลายรายยงัคงมคีวามหวาดระแวงจากมหาอทุกภยัของประเทศใน 
ปลายป พ.ศ. 2554
 ปจจัยความเสี่ยงที่เริ่มสงผลใหเห็นตอสัญญาณการชะลอตัวบาง ก็คือปญหาความ     
ขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศในชวงครึ่งปหลังของ ป พ.ศ. 2556 และตอเน องจนถึง
ปจจบุนั ทาํใหนกัลงทนุผูประกอบการอตุสาหกรรมขนาดใหญ มกีารทบทวนหรอืชะลอแผนการ
ลงทนุในการจดัหาทีด่นิเพ อการขยายกาํลงัการผลติ แตอยางไรกต็ามดวยความแขง็แกรงพืน้
ฐานของเศรษฐกิจที่แทจริงและความเปนแรงงานที่มีคุณภาพมีความโอบออมอารี เปนพื้น
ฐาน ยังคงมีความเช อมั่นวา สภาวะการชะลอตัวดังกลาวคงเปนระยะเวลาอันสั้นในชวงเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ
6.3  ความเสี่ยงของธุรกิจพลังงาน
 บริษัทไดลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาผานบริษัทยอย และบริษัทรวม โดยผลิตและจัด
จําหนายกระแสไฟฟา ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวซึ่งมีความเสี่ยงของการพัฒนา
โครงการดังนี้
 6.3.1 ความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการใหม
  1.1  ความเสี่ยงจากปจจัยแวดลอมในการพัฒนาโครงการ
    ในการพฒันาโครงการดานไฟฟานัน้ จะมปีจจยัแวดลอมทีเ่กีย่วของทีอ่าจกอ
ใหเกดิความเสีย่งหลายประการ ไดแก สภาพการแขงขนั อตัราการเตบิโตของความตองการ
พลังงานการเติบโตในอุตสาหกรรม ตนทุนเคร องจักร อุปกรณ ราคาน้ํามัน และราคาคา
กอสราง ผลกระทบตอสิง่แวดลอมและชมุชน รวมทัง้การเปลีย่นแปลง ของขอกฎหมายและ
ขอกําหนดอ น ๆ ที่เกี่ยวของ และความเสี่ยงทางการเมือง
    มาตรการปองกนัและจดัการความเสีย่งดงักลาวขางตนในการดาํเนนิธรุกจิ 
การผลติและจาํหนายไฟฟาของบรษิทั คอื การศกึษาขอมลูและวเิคราะหความเปนไปไดของ
โครงการและการประเมนิความเหมาะสม ภายใตกรอบการลงทนุอยางรอบคอบและครบถวน 
โดยรายงานตอคณะกรรมการบริหารอยางสม่ําเสมอ เพ อใหมั่นใจวาโครงการลงทุนแตละ
โครงการนั้นมีความเหมาะสมและใหประโยชนกับกลุมบริษัท
  1.2 ความเสี่ยงของประเทศที่เขาไปลงทุน
    ดวยภาวะการแขงขนัภายในประเทศทีส่งู ในขณะทีก่ารเตบิโตในตลาด ของ
กลุมประเทศเพ อนบานยงัมอียูมาก บรษิทัจงึมองหาโอกาสการลงทนุตางประเทศโดย เฉพาะ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงซึ่งมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมดานพลังงาน มีความ
ตองการพลังงานไฟฟาสูงและมีขอตกลงความรวมมือกับประเทศไทย
    สาํหรบัการพจิารณาลงทนุในตางประเทศนัน้ บรษิทั ไดนาํขอมลูตาง ๆ  เชน 
สภาวะเศรษฐกจิมหภาค สภาวะอตุสาหกรรม นโยบายดานพลงังานเศรษฐกจิการเมอืง และ
สงัคมรวมทัง้ขอกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ  มาศกึษาวเิคราะหและพจิารณาเพ อใหแนใจวาการ
ลงทนุในโครงการดงักลาว มคีวามเปนไปไดทัง้ทางดานวศิวกรรมการจดัการและผลตอบแทน
ทางการลงทนุโดยมรีะดบัความเสีย่งทีเ่หมาะสม และยอมรบัไดทัง้ในชวงกอนการลงทนุและ
ตลอดระยะเวลาโครงการ
   โดยทีผ่านมาจากการศกึษาและวเิคราะหการลงทนุ บรษิทัไดเลง็เหน็ศกัยภาพ
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําในประเทศลาว ดวยความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
น้ําและภูมิศาสตรที่เหมาะสมกับการสรางเข อนและโรงไฟฟาพลังน้ํา และมีชายแดนติดกับ
ประเทศไทย ซึง่ทาํใหมตีนทนุในการพฒันาระบบสงทีน่อยกวา อกีทัง้ประเทศลาวเปนประเทศ
ทีส่งบเรยีบรอย ความเสีย่งทางดานการเมอืงนอย และมนีโยบายสนบัสนนุ ความรวมมอืการ
พัฒนาดานพลังงานรวมกับประเทศไทยอีกดวย
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   นอกจากน้ีภายหลังจากท่ีการเมืองในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (เมียนมาร) 
ไดเปลี่ยนแปลงไปและเปนที่ยอมรับของนานาชาติ และมีความเจริญเติบโต ของเศรษฐกิจ
อยางรวดเร็ว บริษัทฯ ไดติดตามทําการศึกษาวิเคราะหการลงทุน และเล็งเห็นถึงศักยภาพ
การพัฒนาโครงการไฟฟาในหลายรูปแบบในเมียนมาร อีกทั้งเมียนมารอุดมสมบูรณไปดวย
ทรพัยากรน้าํ กาซธรรมชาต ิและถานหนิ ซึง่เปนปจจยัสาํคญั ตอตนทนุในการพฒันาโครงการ
โรงไฟฟาพลงัน้าํและพลงัความรอน การเมอืงในประเทศมคีวามสงบเรยีบรอยมากขึน้ ความ
เสี่ยงทางดานการเมืองลดลง และมีนโยบายในการสงเสริมการพัฒนาดานพลังงานไฟฟา
อยางชัดเจน เพ อสนองตอบตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับมี
ความชวยเหลือจากนานาประเทศรวมทั้งสถาบัน การเงินหลัก ๆ แกเมียนมาร นอกจากนี้ยัง
มีความรวมมือการพัฒนาดานพลังงานรวมกับ ประเทศไทยอีกดวย
 6.3.2. ความเสี่ยงของโครงการที่อยูระหวางการกอสราง
   ในป 2556 บริษัทไมมีโครงการไฟฟาที่อยูระหวางการกอสราง เน องจาก 
โครงการเข อนไฟฟาพลังน้ําเทิน-หินบูน สวนขยายไดแลวเสร็จไปในปลายป 2555 แตคาด 
วาบริษัทฯ จะเริ่มกอสรางโครงการใหมในอีก 1-2 ปขางหนา จากประสบการณของบริษัทฯ 
และทมีงานคณุภาพสงูทัง้ทางดานเทคนคิและการเงนิ บรษิทัฯ ตระหนกัดถีงึความเสีย่งหลกั
ในชวงเวลากอสรางโครงการ คอื งานกอสรางอาจลาชากวากาํหนดและตนทนุโครงการ อาจ
สงูกวาทีป่ระมาณการไว ซึง่อาจสงผลใหผลตอบแทนจากการลงทนุลดลง และการรบัรูรายได
ลาชากวาที่ประมาณการไว การวางแผนการทํางานอยางรอบคอบ มาตรการ การแกไข การ
ซื้อประกันภัยครอบคลุมภาระดอกเบี้ย และตนทุนการผลิตบางสวนที่อาจเกิดขึ้นจากความ
ลาชาเขามารองรับไวดวย
 6.3.3. ความเสี่ยงของโรงไฟฟาที่กําลังดําเนินการผลิต
  3.1  ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกคาหลัก
    ธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาของบริษัท เปนการดําเนินกิจการโดย 
มีสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟาระยะยาวกับ กฟผ. และกับรัฐบาลของประเทศเพ อนบานที่ไป 
ลงทุน ซึ่งรายไดจากการขายกระแสไฟฟาใหกับ กฟผ. นั้นคิดเปนประมาณรอยละ 99 ของ
รายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟาในป 2552 ดังนั้นการพึ่งพาลูกคารายใหญ อาจมีความ
เสีย่งทีส่งผลตอรายไดจากธรุกจิผลติ และจาํหนายกระแสไฟฟาของบรษิทัได แตดวยภารกจิ
ของ กฟผ. ทีต่องสรางความมัน่คงดานพลงังานไฟฟากบัประเทศ และ กฟผ. เปนรฐัวสิาหกจิ
ที่มีช อเสียงดี และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมาตลอด จึงอาจถือไดวาบริษัทมีความเสี่ยงใน
สวนนี้นอยมาก
    ในรอบปที่ผานมาความตองการใชกระแสไฟฟาของประเทศเพิ่มสูงขึ้น 
เน องจากภาวะทางเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัในชวงปทีผ่านมานัน้ไมสงกระทบตอรายไดของ บรษิทั
ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวในปจจุบัน อีกทั้งสัญญาซื้อขายไฟฟาที่มีกับ กฟผ. มี
ขอกําหนดให กฟผ. ตองรับซื้อไฟฟาสวนใหญหรือทั้งหมดที่โครงการสามารถผลิตได ไมวา
ประเทศไทยจะมคีวามตองการไฟฟาเพิม่ขึน้หรอืลดลง สงผลใหความเสีย่งทางดานการตลาด
นอยมาก
 3.2  ความเสี่ยงดานการปฎิบัติการของโรงไฟฟา
  การผลิตกระแสไฟฟาตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟานั้น อาจมีความเสี่ยงดังนี้
  3.2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟา
    กระบวนการผลิตกระแสไฟฟามีปจจัยหลายประการที่เปนตัววัด 
ประสทิธภิาพของโรงไฟฟา ซึง่การบาํรงุรกัษาโรงไฟฟาอยางมปีระสทิธภิาพกเ็ปน ปจจยัสาํคญั
ปจจัยหนึ่ง โดยเฉพาะในสวนของโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมนั้น คาความพรอมจาย 
(Equivalent Availability Factor : EAF) คาอตัราการใชความรอน  (Heat Rate) ถกูกาํหนด
ไว ในสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟากับ กฟผ. หากโรงไฟฟาไมสามารถ รักษาประสิทธิภาพใน
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การผลิตไวได เชน ถาระดับความพรอมจายต่ํากวาที่กําหนดไว อาจตองเสียคาปรับใหแก 
กฟผ. บริษัทตระหนักดีถึงเร องนี้ และไดมีนโยบายเกี่ยวกับการบํารุงรักษาโรงไฟฟาอยาง
สม่ําเสมอดวยวิธีการที่เหมาะสมโดยมืออาชีพ จึงทําใหสามารถควบคุมความเสี่ยงในเร องนี้
ไดดี อันสะทอนไดจากการที่โรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ไดรับ
บันทึกสถิติระดับโลกสําหรับการทํางานตอเน องของเคร องกังหันกาซรุน GT-26  ยาวนานที่
ที่สุดถึง 189 วัน ซึ่งเปนระยะเวลาที่ยาวนานกวาสถิติโลก เดิมที่มีการบันทึกไว
    อยางไรก็ตาม ผูบริหารยังคงใหความสําคัญกับมาตรการตาง ๆ เพ อ 
สรางความมั่นใจวาการปฎบัติการที่เกี่ยวของจะบรรลุผลตามเปาหมาย อาทิ
    - กําหนดปจจัยหลักที่ เปนตัวกําหนดประสิทธิภาพในการผลิต 
     กระแสไฟฟาเปนตัววัดผลการดําเนินการที่สําคัญ (KPI) ของ 
     โรงไฟฟา เพ อใหมั่นใจวาประสิทธิภาพในการผลิตจะไดรับการดูแล 
     อยางใกลชิด และพนักงานทุกคนจะมีสวนรวมในความรับผิดชอบ
    - ทําสัญญาระยะยาวกับบริษัทชั้นนําในตางประเทศใหเปนผูดูแล 
     จัดการการเดินเครื่องและบํารุงรักษา เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักร 
     ไดรับการดูแลรักษาจากผูชํานาญการเฉพาะทางอยางแทจริง
    - กําหนดใหมีการตรวจสอบการใชงานของอุปกรณตาง ๆ ตามเวลา 
     ที่กําหนด และจัดการใหมีการบํารุงรักษาตามตารางบํารุงรักษา 
     อยางตอเน อง
    - จดัใหมกีารสาํรองพสัดทุีจ่าํเปน และเพยีงพอตอการใชงานและบาํรงุ 
     รักษาภายใตการบริหารพัสดุที่เหมาะสม
    - มีการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยางตอเน อง
  3.2.2  การขาดแคลนน้ําดิบในการผลิตไฟฟา
    หากเกิดขาดแคลนน้ําดิบจะสงใหการผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟา 
พลงัความรอนรวม บางบอ จงัหวดัสมทุรปราการ ตองหยดุชะงกัและสงผลกระทบตอรายได
หรอือาจทาํใหเสยีคาปรบัไดแตในชวง 3-4 ปทีผ่านมายงัไมเคยประสบกบัภาวะการขาดแคลน
น้าํดบิแตอยางใด ถงึกระนัน้กต็ามบรษิทัไดมกีารกาํหนดและดาํเนนิการตามมาตรการการใช
น้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ อปองกันและลดความเสี่ยงจากการขาดน้ําดิบ ในกระบวนการ
ผลิตกระแสไฟฟา
    สวนโครงการไฟฟาพลังน้ําเทิน-หินบูนนั้น ขณะนี้การกอสรางโครงการ 
สวนขยายแลวเสร็จ ทําใหพื้นที่เก็บน้ําสํารองเพ อผลิตกระแสไฟฟาในฤดูแลงของโครงการ 
เพิ่มขึ้น และถือเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรที่ลดความเสี่ยงเร องปริมาณน้ําดิบ ที่สงผล 
กระทบโดยตรงตอโครงการไฟฟาพลังน้ําเทิน-หินบูนดวย
  3.2.3  การขาดแคลนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
    โรงงานพลังงานความรอนรวมบางบอ ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 
หลักในการผลิตกระแสไฟฟาโดยมีสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงระยะยาวที่แนนอนกับ ปตท. จึง
มีความเสี่ยงในเร องนี้นอย
  3.2.4  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 
    บรษิทัตระหนกัดวีากระบวนการผลติกระแสไฟฟานัน้อาจสงผล กระทบ
ตอความปลอดภัยสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต ของชุมชนที่อยูใกลเคียงโรงไฟฟา
   - จึงกําหนดมาตรฐานปองกันผลกระทบในทางลบและลดโอกาสที่อาจ 
    เกิดขึ้น เชน ศึกษาวิเคราะห วางแผน และจัดระบบบริหารจัดการดาน 
    สิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานสากลเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมและ 
    สังคม (Equator Principles) ซึ่งเปนที่ยอมรับของสถาบันการเงิน 
    ทัว่โลกในการบรหิารจดัการผลกระทบตอสงัคมทองถิน่และสิง่แวดลอม 
    ของโรงไฟฟาพลังน้ําเทิน-หินบูน
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   - ดําเนินการตามคูมือระบบจัดการความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมที่จัด 
    ทําขึ้นเพ อเปนแนวทางการปฎิบัติงาน
   - ดําเนินการตามคูมือการปฎิบัติงาน จัดใหมีการฝกอบรมการฝกซอม 
    การจัดทําแผนฉุกเฉิน การทดสอบแผนงานเคร องมือ ระบบเตือนภัย 
    และปฎิบัติตามคูมืออยางเครงครัด
   - ดําเนินการตามทะเบียนขอกฎหมายที่เกี่ยวของในเร องนี้ที่ตองปฎิบัติ 
    ตามพรอมกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการอยางชัดเจน
  3.2.5  ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
    ในกระบวนการผลติและดาํเนนิการของโรงไฟฟาอาจมอีบุตัเิหต ุทีท่าํให
เกดิเพลงิไหมจากการปฎบตังิาน และอาจเกดิการตอตานจากชมุชน หากกระบวนการผลติกอ
ใหเกิดผลกระทบ ฝายบริหารตระหนักถึงความเสี่ยงเหลานี้จึงกําหนดมาตรการ ตางๆ เพ อ
เปนการปองกันและลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงดังกลาว เชน
   - เนนย้ํากับผูปฎิบัติงานอยางสม่ําเสมอถึงความไมประมาท
   - บํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว เพ อใหอุปกรณ 
    นั้นสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
   - สรางความสัมพันธอยางดีเย่ียมตอชุมชนรอบโรงไฟฟาอันจะกอใหเกิด 
    ความเขาใจที่ถูกตองได
   - กําหนดแผนรักษาความปลอดภัย การติดตั้งอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งการ 
    ฝกซอมเปนประจํา
   - จัดทําประกันภัยโรงไฟฟาที่คลอบคลุมในเร อง Properties All Risks, 
    Machinery Breakdown, Business Interruption และ  Third Party 
    Liability เพ อความมั่นใจวาหากมีเหตุการณดังกลาวขึ้น ทรัพยสินและ 
    บุคคลที่ ไดรับความเสียหายจะไดรับความคุมครองอยางเพียงพอ 
    และเหมาะสม
6.4  ความเสี่ยงดานการเงินของธุรกิจพลังงาน
 การลงทนุในธรุกจิการผลติและจาํหนายกระแสไฟฟาของกลุมบรษิทั ตองใชเงนิลงทนุ
จาํนวนมาก โดยเงนิทนุทีน่าํมาใชสวนหนึง่เปนการกูยมืจากสถาบนัการเงนิ จากทัง้ในและตาง
ประเทศ ซึ่งความเสี่ยงสําคัญคือ ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนซึ่ง
อาจสงผลใหประมาณการผลประกอบการของบรษิทั จากการผลติและจาํหนายกระแสไฟฟา
ลดลง ดังนั้นแนวทางปองกันและลดความเสี่ยงทางการเงิน มีดังนี้
 4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
  บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน                
ของโครงการจากโรงไฟฟาตาง ๆ  โดยพยายามจัดให โครงสรางของสกุลเงินกูสอดคลองกับ 
โครงสรางของรายไดและคาใชจายของโครงการ และบริหารใหคาใชจายสําหรับการพัฒนา 
และกอสรางโครงการเปนเงินสกุลเดียวกับ เงินกูที่ไดรับในสัดสวนที่ใกลเคียงกันมากที่สุด
เทาที่จะทําได
 4.2  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
  บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เชน 
การใชอัตราดอกเบี้ยคงที่ การทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) 
เพ อลดความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย ใหอยูในระดับที่เหมาะสม ทําใหสามารถประมาณการ 
กระแสเงินสดของคาใชจายเงินกูของโครงการต ลอดอายุของสัญญาไดอยางถูกตองและ
หากไมสามารถลดความเสีย่งไดตลอดอายโุครงการ บรษิทัจะหาเคร องมอืทางการเงนิทีม่ ีใน
ตลาด เพ อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยใหอยูในเกณฑที่เหมาะสมตอไป
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STANDARD MERCHANT BANK (ASIA) LIMITED
บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
ORIENTAL PACIFIC VENTURES LIMITED
THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.
นายประชา เหตระกูล
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
พ.ญ.พวงทอง ชุตาภา
บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จํากัด
บริษัท แอล แอนด อาร พร็อพเพอรตี้ จํากัด
MR. DAVID LAWRENCE MICHAELS
บริษัท ออคิด พลาซา จํากัด
บริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จาํกัด
SIAM LAND HOLDING (1990) CO., LTD.
น.พ.โอภาส ชุตาภา
บริษัท แอล แอนด อาร พร็อพเพอรตี้ จํากัด
นางซาลี่ ชุตาภา
น.ส.มยุรี โฉมเชิด
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD 
FOR DEPOSITOR
นายสมลักษณ ทูลกําธรชัย
นายชาลี ชุตาภา
นางอําไพ หาญไกรวิไลย

69,590,077
58,794,745
44,751,401
39,413,146
12,560,900
10,877,300
10,795,917
  9,407,711
8,097,397  
8,000,000
6,243,500

  5,793,751
5,348,837

  5,199,701
  4,833,922
  4,131,589
3,700,000
3,317,200

 
3,169,600  
3,017,300
3,000,000

14.632
12.362
  9.410
  8.287
2.641
2.287  
2.270

  1.978
1.703
1.682
1.313

  1.218
  1.125  
1.093

  1.016
  0.869
0.778
0.697

 
  0.666
  0.634
0.631

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

 7. ผูถือหุนรายใหญ
 ผูถือหุนรายใหญ ณ วันปดสมุดทะเบียน ณ. วันที่ 14 มีนาคม 2557
 มีดังตอไปนี้

    % ของ  
 ลําดับ ผูถือหุนรายใหญ จํานวนหุน จํานวน 
    หุนทั้งหมด
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ผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการบริหารที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

ฝายการตลาดฝายการธุรการสํานักบริหาร
และกฎหมาย

ฝายการเงินและ
การวางแผนฝายการบัญชี

- สวนการขาย 1

- สวนการขาย 2

- สวนการขาย 3

- สวนวางแผนและ
 ระบบขอมูล
- สวนการเงินและ
 การลงทุน

- สวนการบัญชี 1

- สวนการบัญชี 2

- สวนการพนักงาน
- สวนประสานงาน
 เลขานุการ

- สวนงานเลขานุการ
 บริษัท
- สวนกฎหมาย 1

- สวนกฎหมาย 2

- สวนส อสารองคกร

คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการ

 8.  การจัดการ
  8.1  โครงสรางการจัดการ
   8.1.1 โครงสรางองคกรของบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

ฝายโครงการพิเศษนิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย ซิตี้ฝายวิศวกรรม ฝายพัฒนา

โครงการ
- สวนโครงการพิเศษ- ฝายพัฒนาและ

 บริหารโครงการ

- สวนประสานงาน
 โครงการ

- สวนออกแบบ 1

- สวนออกแบบ 2

- สวนปฏิบัติการ
- สวนวิชาการและ
 สารสนเทศ

- สวนกอสราง

- สวนบริการงาน
 วิศวกรรม

- สวนบํารุงรักษา
- สวนบริการนิคม
 อุตสาหกรรม

ฝายออกแบบ
โครงการ

- สวนจัดซ้ือโครงการ - สวนบริการ
 โครงการพิเศษ
- สวนลูกคาสัมพันธ
 โครงการพิเศษ
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  8.1.2 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
  บริษัทมีคณะกรรมการท้ังหมด 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ แตละ
ชุด ดังนี้ 

 - ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
  1. การกาํหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนนิงานของบรษิทั และกาํกบัดแูล ให
   ฝายจัดการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพมีการติด 
   ตามการดําเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา 
  2. รับผิดชอบจัดการและตัดสินใจในกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทภายใน
   ขอบเขตทีร่ะบไุว ในวตัถปุระสงคและขอบงัคบัของบรษิทั รวมทัง้ควบคมุดแูล
   ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ    
  3. มีอํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูถือหุน เวนแตเร องตอไปนี้ซึ่ง
   คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนดําเนินการ 
   3.1 เร องที่กฎหมายกําหนดใหตองมีมติที่ประชุมผูถือหุน
   3.2 การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีขนาดของรายการเม อคํานวณตาม 
    เกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดแลวมีคาตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป 
   3.3 การซื้อหรือขายสินทรัพย์สําคัญที่มีขนาดของรายการเมื่อคํานวณ
    ตามเกณฑท่ีตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดแลวมีคาต้ังแตรอยละ 50 ขึ้นไป 

 - ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
  1. กําหนดกระบวนการดําเนินงานธุรกิจในทางปฏิบัติตามนโยบายและทิศทาง
   ของคณะกรรมการบริษัท
  2. กํากับควบคุมดูแลฝายจัดการใหดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดใน
   ขอ 1.
  3. พิจารณาทบทวน อนุมัติระเบียบวิธีการปฏิบัติวาดวย การจัดซื้อ จัดจาง การ
   พนักงาน ฯลฯ
  4. พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งโยกยายพนักงานในระดับผูชวยรองกรรมการ
   ผูจัดการและต่ํากวา
  5. พจิารณานาํเสนอตอคณะกรรมการบรษิทัเพ อขออนมุตั ิอตัราการขึน้เงนิเดอืน 
   คาจางและเงินรางวัล(โบนัส)ประจําป สําหรับพนักงาน
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 - ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
  2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบ
   การตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและ 
   พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ 
   เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจ 
   สอบภายใน หรือหนวยงานอ นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  3. สอบทานใหบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 
   ขอกาํหนดของตลาดหลกัทรพัย และกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัธรุกจิของบรษิทั
  4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ อทําหนาที่เปน 
   ผูสอบบญัชขีองบรษิทั และเสนอคาตอบแทนของบคุคลดงักลาว รวมทัง้เขา 
   รวมประชมุกบัผูสอบบญัช ีโดยไมมฝีายจดัการเขารวมประชมุดวยอยางนอย
   ปละ 1 ครั้ง
  5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผล 
   ประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ 
   เพ อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ 
   บริษัท
  6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงาน
   ประจําป ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธาน 
   คณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
   (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช อถือไดของรายงาน
    ทางการเงินของบริษัท
   (ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
   (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ 
    ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่ 
    เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
   (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
   (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
   (ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุม 
    กรรมการตรวจสอบแตละทาน
   (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจาก
    การปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter )
   (ซ) รายการอ นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบ 
    เขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
    บริษัท
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  7. ปฏิบัติการอ นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบ
   จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
  8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามี
   รายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
   ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
   รายงานตอคณะกรรมการของบริษัทเพ อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายใน
   เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
   (ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
   (ข) การทจุรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรองทีส่าํคญัในระบบควบคมุ
    ภายใน
   (ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด 
    ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ของบรษิทั
  หากคณะกรรมการของบรษิทัหรอืผูบรหิารไมดาํเนนิการใหมกีารปรบัปรงุ แกไข
ภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามี รายการหรือ
การกระทาํตามวรรคหนึง่ ตอสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและ ตลาดหลกัทรพัย
หรือตลาดหลักทรัพย

  ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ 
ตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการ 
ดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก

   8.1.3 รายช อและตําแหนงของกรรมการและผูบริหาร  
ณ วันที่  27 กุมภาพันธ 2557 

  คณะกรรมการบริษัท

  1. นายประชา  เหตระกูล  ประธานกรรมการ
  2. นายพิชญพงศ  ณ บางชาง กรรมการและกรรมการผูจัดการ
  3. นายปรีชา  เศขรฤทธิ์  กรรมการและกรรมการบริหาร 
  4 นายกมลศักดิ์  พันธุเสน กรรมการและกรรมการอิสระ 
  5. นายสวาสดิ์  ปุยพันธวงศ  กรรมการและกรรมการอิสระ 
  6. นางพิมพใจ  ศรีสวัสดิ์  กรรมการและกรรมการอิสระ 
  7. นายสมชัย  ไชยศุภรากุล กรรมการและกรรมการอิสระ 
  8. นางสาวประภา  เทียนเกษม กรรมการ
  9. นางพูนทรัพย  อัศวนภากาศ  กรรมการ



บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน)       33

 คณะกรรมการบริหาร

  1. นายประชา เหตระกูล ประธานกรรมการบริหาร 
  2. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการ 
  3. นายพิชญพงศ  ณ บางชาง กรรมการ

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
  
  1. *นายกมลศักดิ์ พันธุเสน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2.  นายสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ  กรรมการตรวจสอบ 
  3. *นางพิมพใจ ศรีสวัสดิ์  กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ  * มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

 คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

  1. นายศุกรีย แกวเจริญ  ประธานที่ปรึกษา 
  2. ดร. สุบิน ปนขยัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
  3. ศ.ศิริ เกวลินสฤษดิ์  ที่ปรึกษา 
  4. นายสมศักดิ์ ตีระพัฒนกุล ที่ปรึกษา 

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

  1. นางสองศรี  กัลยาณมิตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

 เจาหนาที่ระดับบริหาร

  1. นางสุจีปภา สิงโตกุล รองกรรมการผูจัดการ (การตลาด) 
  2. นางสาวจิรประภา แสงจันทร  รองกรรมการผูจัดการ    
     (การเงินและวางแผน) 
  3. นายวิรัตน จุลนวล รองกรรมการผูจัดการ 
     (บริหารและกฎหมาย)
     และเลขานุการบริษัท 
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นายประชา  เหตระกูล
อายุ 72 ป
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
2.641
ไมมี

B.S., Mechanical Eng., Batter Sea College of Advanced 
Technology, England
Director Accreditation Program (DAP) ป 2550

2516 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
   บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี

วาระที่ 6 เร องคาตอบแทนกรรมการ

ช อ-สกุล
อายุ
ตําแหนงปจจุบัน

สัดสวนการถือหุนในบริษัท(%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
วุฒิการศึกษาสูงสุด

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
และทักษะของการเปนกรรมการ
ประสบการณการทํางาน

ขอพิพาททางกฎหมาย
ประวัติการกระทําผิด
ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย
อาญา ในระยะเวลา 10 ป ที่ผานมา
การมีสวนไดสวนเสียในวาระ
การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้ 

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท
 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) 

คุณสมบัติตองหาม
1.ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยสินซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา
การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
   เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําป 2556 จํานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
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นายพิชญพงศ  ณ บางชาง
56 ป 
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
0.002 
ไมมี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(ไฟฟา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Director Accreditation Program (DAP) ป 2552

- 2555 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการผูจัดการ
 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)  
- 2553-2555 กรรมการและกรรมการบริหาร
 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)  
-  2551-2552 รองกรรมการผูจัดการ
 (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้)
-  2544-2550 ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ    
 (วิศวกรรม) บริษัทเกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด
-  2540-2543 ผูจัดการนิคมอุตสาหกรรม      
 เกตเวย ซิตี้ บริษัทเกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด
- 2523-2540 วิศวกรไฟฟาฝายกอสรางโรง    
 ไฟฟาพลังนาํ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี

วาระที่ 6 เร องคาตอบแทนกรรมการ

ช อ-สกุล
อายุ
ตําแหนงปจจุบัน

สัดสวนการถือหุนในบริษัท(%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
วุฒิการศึกษาสูงสุด
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
และทักษะของการเปนกรรมการ
ประสบการณการทํางาน

ขอพิพาททางกฎหมาย
ประวัติการกระทําผิด
ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย
อาญา ในระยะเวลา 10 ป ที่ผานมา
การมีสวนไดสวนเสียในวาระ
การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท
 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) 

คุณสมบัติตองหาม
1.ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยสินซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา
การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
   เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําป 2556 จํานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
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นายปรีชา เศขรฤทธิ์
67 ป
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
0.005
ไมมี

- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- M. Eng., Asian Institute of Technology.  
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม), 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- Director Accreditation Program (DAP) ป 2547 
- Director Certification Program (DCP) ป 2550
- 2555-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)  
- 2536-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จ ีเอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
- 2517-ปจจุบัน ประธานกรรมการ
 บริษัท เซาทอี๊สทเอเซียเทคโนโลยี จํากัด
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี

วาระที่ 6 เร องคาตอบแทนกรรมการ
 

ช อ-สกุล
อายุ
 ตําแหนงปจจุบัน

สัดสวนการถือหุนในบริษัท(%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
วุฒิการศึกษาสูงสุด

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
และทักษะของการเปนกรรมการ
ประสบการณการทํางาน

ขอพิพาททางกฎหมาย
ประวัติการกระทําผิด
ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย
อาญา ในระยะเวลา 10 ป ที่ผานมา
การมีสวนไดสวนเสียในวาระ
การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท
 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) 

คุณสมบัติตองหาม
1.ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยสินซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา
การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
   เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําป 2556 จํานวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง



บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน)       37

ช อ-สกุล
อายุ
ตําแหนงปจจุบัน

สัดสวนการถือหุนในบริษัท(%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
วุฒิการศึกษาสูงสุด

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
และทักษะของการเปนกรรมการ
ประสบการณการทํางาน

ขอพิพาททางกฎหมาย
ประวัติการกระทําผิด
ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย
อาญา ในระยะเวลา 10 ป ที่ผานมา
การมีสวนไดสวนเสียในวาระ
การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท
 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) 

นายกมลศักดิ์  พันธุเสน
78 ป
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
0
ไมมี

- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- Director Accreditation Program (DAP) ป 2550

- 2541-2549 ผูสอบบัญชีอิสระ 
- 2535-2540 สรรพากร-จังหวัดยะลา
 สรรพากร-จังหวัดสงขลา 
 สรรพากรพื้นที่-กรุงเทพมหานคร 6

ไมมี 
ไมมี 
ไมมี

วาระที่ 6 เร องคาตอบแทนกรรมการ
   
 

คุณสมบัติตองหาม
1.ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยสินซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา
การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
   เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําป 2556 จํานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบป 2556 จํานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
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ช อ-สกุล
อายุ
ตําแหนงปจจุบัน

สัดสวนการถือหุนในบริษัท(%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
วุฒิการศึกษาสูงสุด

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
และทักษะของการเปนกรรมการ
ประสบการณการทํางาน

ขอพิพาททางกฎหมาย
ประวัติการกระทําผิด
ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย
อาญา ในระยะเวลา 10 ป ที่ผานมา
การมีสวนไดสวนเสียในวาระ
การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท
 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) 

นายสวาสดิ์  ปุยพันธวงศ
82 ป
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
0
ไมมี 

- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 27
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- M.S.E.E. Oregon State University, USA. 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Director Accreditation Program (DAP) ป 2548

- 2548-2550 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) 
- 2546-2549 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท แพคเดลตา จํากัด (มหาชน)
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี

วาระที่ 6 เร องคาตอบแทนกรรมการ
 

คุณสมบัติตองหาม
1.ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยสินซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา
การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
   เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําป 2556 จํานวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบป 2556 จํานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
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ช อ-สกุล
อายุ
ตําแหนงปจจุบัน

สัดสวนการถือหุนในบริษัท(%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
วุฒิการศึกษาสูงสุด
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
และทักษะของการเปนกรรมการ
ประสบการณการทํางาน

ขอพิพาททางกฎหมาย
ประวัติการกระทําผิด
ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย
อาญา ในระยะเวลา 10 ป ที่ผานมา
การมีสวนไดสวนเสียในวาระ
การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท
 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) 

นางพิมพ์ใจ  ศรีสวัสดิ์ 
78 ป
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
0
ไมมี

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP) ป 2550 

- 2540-2549  นักบัญชีอิสระ 
- 2534-2539  ผูอํานวยการกองรายได การไฟฟานครหลวง
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี

วาระที่ 6 เร องคาตอบแทนกรรมการ

คุณสมบัติตองหาม
1.ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยสินซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา
การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
   เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําป 2556 จํานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบป 2556 จํานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
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คุณสมบัติตองหาม
1.ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยสินซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา
การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
   เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําป 2556 จํานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

ช อ-สกุล
อายุ
ตําแหนงปจจุบัน

สัดสวนการถือหุนในบริษัท(%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
วุฒิการศึกษาสูงสุด

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
และทักษะของการเปนกรรมการ
ประสบการณการทํางาน

ขอพิพาททางกฎหมาย
ประวัติการกระทําผิด
ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย
อาญา ในระยะเวลา 10 ป ที่ผานมา
การมีสวนไดสวนเสียในวาระ
การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท
 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) 

นายสมชัย ไชยศุภรากุล
65 ป
กรรมการ
กรรมการอิสระ
0
ไมมี

- Assumption Commercial College
- MBA-University of Leicester, UK
- Henley Management College, UK
- Director Accreditation Program (DAP) ป 2547

 2538-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ไวทกรุป จํากัด(มหาชน)
 กรรมการผูจัดการ บริษัท โอสถสภา จํากัด
 กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี

วาระที่ 6 เร องคาตอบแทนกรรมการ

 



บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน)       41

ช อ-สกุล
อายุ
ตําแหนงปจจุบัน

สัดสวนการถือหุนในบริษัท(%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
วุฒิการศึกษาสูงสุด

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
และทักษะของการเปนกรรมการ
ประสบการณการทํางาน

ขอพิพาททางกฎหมาย
ประวัติการกระทําผิด
ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย
อาญา ในระยะเวลา 10 ป ที่ผานมา
การมีสวนไดสวนเสียในวาระ
การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท
 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) 

นางสาวประภา เทียนเกษม
53 ป  
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท   
0.0003
ไมมี

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร), 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร), 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- Director Accreditation Program (DAP) ป 2550 
 
- 2547-ปจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผูจัดการอาวุโส (การบัญชี) 
 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)   
- 2548-2549  กรรมการ บริษัท วิทยุแพลนเนอร จํากัด
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี

วาระที่ 6 เร องคาตอบแทนกรรมการ
  

คุณสมบัติตองหาม
1.ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยสินซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา
การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
   เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําป 2556 จํานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
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คุณสมบัติตองหาม
1.ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยสินซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา
การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
   เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําป 2556 จํานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

ช อ-สกุล
อายุ
ตําแหนงปจจุบัน

สัดสวนการถือหุนในบริษัท(%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
วุฒิการศึกษาสูงสุด
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
และทักษะของการเปนกรรมการ
ประสบการณการทํางาน
ในชวงระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา

ขอพิพาททางกฎหมาย
ประวัติการกระทําผิด
ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย
อาญา ในระยะเวลา 10 ป ที่ผานมา
การมีสวนไดสวนเสียในวาระ
การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท
 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) 

นางพูนทรัพย อัศวนภากาศ
59 ป
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
0.001
ไมมี

- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
- Director Accreditation Program (DAP) ป 2554
- Director Certification Program (DCP) ป 2554
- 2533-ปจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ (ธุรการ) 
 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)   
- 2519-2532 ฝายบุคคล บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร จํากัด
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี

วาระที่ 6 เร องคาตอบแทนกรรมการ
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นางสาวจิรประภา  แสงจันทร 
ตําแหนง    
- รองกรรมการผูจัดการ (การเงินและวางแผน)
อายุ  48 ป 
วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประสบการณการทํางาน 
- 2533-2535  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย สหธนกิจ   
 ไทย จํากัด 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท(%) 0.0004   
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร ไมมี 
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการ 
เปนผูบริหาร ไมมี
ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมี 
ประวัติการกระทําผิด ไมมี 

นายวิรัตน  จุลนวล
ตําแหนง    
- รองกรรมการผูจัดการ(สํานักบริหารและกฎหมาย) และเลขานุการบริษัท 
อายุ  49 ปี 
วุฒิการศึกษา 
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณการทํางาน 
- 2551-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเทค เคเบิล เทเลวิชั่น จํากัด  
- 2548-2550 กรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ แอสเซท จํากัด
- 2531-2533 ธนาคารศรีนคร จํากัด
สดัสวนการถือหุนในบริษัท(%)  0   
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร  ไมมี 
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการ 
เปนผูบริหาร     ไมมี
ขอพิพาททางกฎหมาย    ไมมี 
ประวัติการกระทําผิด    ไมมี 

นางสุจีปภา  สิงโตกุล 
ตําแหนง    
- รองกรรมการผูจัดการ (การตลาด) 
อายุ  53 ป 
วุฒิการศึกษา 
- วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประสบการณการทํางาน 
- 2531-2533 ผูจัดการฝายการตลาด 
 บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
- 2526-2530 เจาหนาที่ฝายการตลาด 
 บริษัท วอลลสตรีททาวเวอร จํากัด 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท(%) 0 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร ไมมี 
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการ 
เปนผูบริหาร ไมมี
ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมี 
ประวัติการกระทําผิด ไมมี 

เจาหนาที่ระดับบริหาร
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รายช อผูบริหาร

  8.1.5 ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจ
  ควบคุมในบริษัทบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของกัน   

บร
ิษัท

 เอ
็ม 
ดี 
เอ
็กซ
 จํา

กัด
 (ม

หา
ชน

) 

บร
ิษัท

 จี 
เอ
็ม 
เอ
ส 
เพ
าเว

อร
 จํา

กัด
 (ม

หา
ชน

) 

บร
ิษัท

 จี 
เอ
็ม 
เอ
ส 
ลา
ว จ

ําก
ัด 

บร
ิษัท

 เอ
็ม 
ดี 
เอ
็กซ
 วอ

เต
อร
 จํา

กัด
 

บร
ิษัท

 เอ
็ม 
ดี 
เอ
็กซ
 ก
รุป

 จํา
กัด

 

บร
ิษัท

 เก
ตเ
วย
 เพ

าเว
อร
 จาํ

กัด
 

บร
ิษัท

 เก
ตเ
วย
 ด
ิเวล

ลอ
ปเ
มน
ท 
จํา
กัด

 

บร
ิษัท

 เก
ตเ
วย
 เอ

สเ
ตท

 จํา
กัด

 

บร
ิษัท

 เซ
็นท
รัล

 อ
พา
รท
เม
นท
 จํา

กัด
 

 1. นายประชา เหตระกูล /x// /      /
 2. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ /  // / // / / /  /  /
 3. นายพิชญพงศ  ณ บางชาง / //
 4. นายกมลศักดิ์ พันธุเสน /
 5. นายสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ /
 6. นางพิมพใจ ศรีสวัสดิ์ /   
 7. นายสมชัย  ไชยศุภรากุล    /
 8. นางสาวประภา เทียนเกษม /    /
 9. นางพูนทรัพย อัศวนภากาศ /
หมายเหตุ : / = กรรมการ x = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
แสดงเฉพาะทานที่ดํารงตําแหนงในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

  8.1.6 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย (ที่มีนัยสําคัญ)    

รายชื่อกรรการ
บริษัทย่อย

บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ บจ. จี เอ็ม เอส ลาว

 1. นายประชา  เหตระกูล /
 2. นายปรีชา  เศขรฤทธิ์ /     // /
 3. นายรอย  อิศราพร ชุตาภา  /
 4. นายเดวิด  แอล ไมค์เคิลส์ /    // /
 5. นางส่องศรี  กัลยาณมิตร / /
 6. นายสว่าง  จําปา /    //
 7. นายวีระวัฒน์  ชลายน /
 8. นายเวนย์  เอิร์ล แพรทริจ /
 9. นายชาลี  โสภณพนิช / 
หมายเหตุ : / = กรรมการ  x = ประธานกรรมการ         // = กรรมการบริหาร
ที่มีนัยสําคัญ หมายถึง มีรายไดเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกําไรขาดทุนรวม ของปบัญชีลาสุด 

 บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยว
  ของกัน   
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 8.2  รายละเอียดที่กรรมการแจงตอบริษัท
   8.2.1 สวนไดสวนเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม ในสัญญาใดๆ 
    ที่บริษัททําขึ้นระหวางรอบปบัญชี 2556
    - ไมมี- 

   8.2.2 การถือหุนของกรรมการในบริษัท

ช อกรรมการ ชนิดหุน จํานวนหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม เพิ่ม (ลด)
2556 2555

   8.2.3 การถือหุนของกรรมการในบริษัทในเครือ

ช อบริษัท กรรมการผูถือหุน
ในบริษัทในเครือ

ชนิดหุน
จํานวนหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เพิ่ม (ลด)2556 2555

 1. นายประชา เหตระกูล    สามัญ  12,560,900  12,560,900 - 
 2. นายปรีชา เศขรฤทธิ์    สามัญ  22,500  22,500  - 
 3. นายพิชญพงศ  ณ บางชาง    สามัญ  10,400  10,400 - 
 4. นายสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ    สามัญ  -   - - 
 5. นายกมลศักดิ์ พันธุเสน    สามัญ  -  - - 
 6. นางพิมพใจ ศรีสวัสดิ์   สามัญ  
 7. นายสมชัย  ไชยศุภรากุล    สามัญ -  - -
 8. นางสาวประภา เทียนเกษม    สามัญ  1,200  1,200 - 
 9. นางพูนทรัพย อัศวนภากาศ   สามัญ 8,800 8,800 -

 1. บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร    นายปรีชา เศขรฤทธิ์  สามัญ  100  100   - 
     จํากัด (มหาชน)      

 2. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ วอเตอร  นายปรีชา เศขรฤทธิ์  สามัญ  -  - -
  จํากัด  

 3. บริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จํากัด - - - - -

 4. บริษัท อีสเทิรน เพาเวอร  - - - - -
     แอนด อิเลคทริค จํากัด

 5. บริษทั เกตเวย เพาเวอร จํากัด  นายปรีชา เศขรฤทธิ์  สามัญ  -  -   -
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 1. นายประชา เหตระกูล 7 7
 2. นายพิชญพงศ  ณ บางชาง  7 7 
 3. นายปรีชา เศขรฤทธิ์  7 6
 4. นายกมลศักดิ์ พันธุเสน  7 7
 5. นายสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ  7 6
 6. นางพิมพใจ ศรีสวัสดิ์  7 7
 7. นายสมชัย  ไชยศุภรากุล  7 7 
 8. นางสาวประภา เทียนเกษม  7 7 
 9. นางพูนทรัพย อัศวนภากาศ 7 7

 8.3  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
   8.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ดังนี้ 

 (3) เงินเดือนและคาตอบแทนของกรรมการที่เปนผูบริหาร
   เงินเดือน เทากับ 8,102,400.- บาท
   เงินโบนัส เทากับ 1,350,400.- บาท
    8.3.2 คาตอบแทนอ น 
     กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเทากับ 223,296.- บาท
     คาตอบแทนสําหรับกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร เทากับ 540,000 บาท
  8.4 การเขารวมประชุมของกรรมการ
  ในป พ.ศ. 2556 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น  7 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของกรรมการ  
 แตละทานสรุปได ดังนี้ 
 ช อกรรมการ จํานวนการประชุม (คร้ัง) จํานวนการเขาประชุม (คร้ัง)

ช อกรรมการ คาตอบแทนรวมตอป

 1. นายกมลศักดิ์ พันธุเสน 70,000 
 2. นายสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ  50,000  
 3. นางพิมพใจ ศรีสวัสดิ์  50,000  

 
 

 (2) คาตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ

ช อกรรมการ คาตอบแทนรวมตอป

 1. นายประชา เหตระกูล 120,000
 2. นายพิชญพงศ  ณ บางชาง 100,000
 3. นายปรีชา เศขรฤทธิ์   100,000 
 4. นายกมลศักดิ์ พันธุเสน 100,000
 5. นายสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ  100,000
 6. นางพิมพใจ ศรีสวัสดิ์  100,000  
 7. นายสมชัย  ไชยศุภรากุล  100,000
 8. นางสาวประภา เทียนเกษม  100,000 
 9. นางพูนทรัพย อัศวนภากาศ 100,000 
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 8.5  การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
  กรรมการบริหารและกรรมการบริษัท เปนผูคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มี 
คณุสมบตัคิรบถวนเหมาะสม และนาํเสนอตอทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพ อพจิารณาเหน็
ชอบแลวจงึนาํเสนอตอทีป่ระชมุผูถอืหุนเพ อพจิารณาอนมุตั ิ โดยในปจจบุนับรษิทัยงัไมมกีาร
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) 

  การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน ใชหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
  (1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
  (2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้ง 
   บุคคลคนเดียว หรือหลายคน เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียง 
   ใหแกผู ใดมากนอยเพียงใดไมได 
  (3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ัง
   เปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ใน
   กรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากนั 
   เกนิจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผูเปนประธาน
   เปนผูออกเสียงชี้ขาด

 8.6  การคัดเลือกกรรมการอิสระ
  บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ โดยกรรมการอิสระคือกรรมการ 
ที่ไมไดบริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผูบริหารและผู
ถือหุนรายใหญและไมมีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบ ตอผลประโยชนของ
บริษทัและ/หรือผลประโยชนของผูถือหุน

(1)   คุณสมบัติประการสําคัญของกรรมการอิสระรวมถึง 
 - ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยนับรวมการถือหุน 
ของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
 - ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ไดรบัเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแยง
 - ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตาม 
กฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของ
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
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 -  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวาง การใช               
วิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่ง 
ไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ  
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
 - ไมเปนหรือเคยเปนผู ใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ 
ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ในกรณีที่
ผู ใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช
กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผู ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย
 - ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้น เพ อเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท              
ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุน ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
 - ไมมีลักษณะอ นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการ 
ดําเนินงานของบริษัท

(2) กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
 คณะกรรมการบริหารจะเปนผูสรรหา และคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
ที่จะแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ และมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติกับหนวยงาน               
ที่เกี่ยวของ แลวจึงนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ อพิจารณาอนุมัติ เม อผาน 
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว จึงนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

 9. การกํากับดูแลกิจการ 
 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกํากับดูแล 
กิจการที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน  ตามแนวทางตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ 
ของบรษิทัทกุประการ โดยไดมกีารปรบัปรงุการปฏบิตัใิหครบถวนตอเน องตลอดมา เพ อใหมี
มาตรฐานการจดัการกจิการทีด่สีรางประสทิธภาพความโปรงใสในการดาํเนนิธรุกจิ ของบรษิทั  
และสรางความเช อมั่นแกผูถือหุน นักลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย แบงเปน 5 หมวด 
ไดแก
9.1 สิทธิของผูถือหุน
9.2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
9.3  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
9.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
9.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

9.1 สิทธิของผูถือหุน
 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผูถือหุนในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการ
แตงต้ังคณะกรรมการบริษัทใหทําหนาท่ีแทนผูถือหุน และมีสิทธิในการตัดสินใจ เก่ียวกับ
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การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัทสงเสริมใหผูถือหุนได ใชสิทธิ            
ของตน และไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยบริษัทจะไมกระทําการใดๆ อันเปนการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน
 ในการจัดประชุมสามัญผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังน้ี
 - เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะกําหนดวันประชุมที่ไม่ใช่วันหยุด 
  ตอเน อง หรือวันนักขัตฤกษ และกําหนดสถานที่ประชุมบริเวณที่มีการคมนาคม 
  สะดวก มีสถานที่จอดรถเพียงพอ พรอมแนบแผนที่ประชุม
 - บริษัทฯ ใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปน 
  นายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทเปนผูดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุม
  ผูถือหุน โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
  กอนวันประชุมและบริษัทไดเผยแพรขอมูลของบริษัท ทั้งภาษาไทยและ 
  ภาษาอังกฤษ ทั้งหมดไวบนเว็บไซต www.mdx.co.th ลวงหนากอนวันประชุม  
  และไดประกาศลงหนงัสอืพมิพรายวนัตดิตอกนัไมนอยกวา 3 วนักอนวนัประชมุ
  ท้ังน้ีเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับทราบถึงเร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น                            
  พรอมทั้งไดรับขอมูลประกอบการตัดสินใจลวงหนากอนการประชุม
 - คณะกรรมการไดตระหนักถึงความสําคัญใหผูถือหุนไดรับขอมูลอยางเพียงพอ 
  ดังนั้น
  - หนังสือเชิญประชุม จึงประกอบไปดวยรายละเอียดวาระการประชุม 
   ขอมูลประกอบที่สําคัญ และจําเปนสําหรับการตัดสินใจพรอมความเห็น 
   ของคณะกรรมการประกอบเหตุผล และความจําเปนในแตละวาระ/
   รายงานการประชุมของปที่ผานมา/ รายงานประจําปและงบการเงิน 
   ประจําปพรอมแผน CD-ROM/ ขอมูลของกรรมการที่ตองออกตาม 
   วาระ และที่ไดรับการเสนอช อใหกลับเขาดํารงตําแหนง/ รายละเอียดคา
   ตอบแทนกรรมการ/ขอมูลเกี่ยวกับผูสอบบัญชีของบริษัท/ ขอมูลของ 
   กรรมการเพ อประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน/ รายการเอกสารหรือ 
   หลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขา 
   รวมประชุม/ ขอบังคับของบริษัทและแผนที่ของสถานที่จัดการประชุม  
  - กอนการเริม่ประชมุผูถอืหุนในแตละครัง้ ประธานกรรมการซึง่เปนประธาน 
   ในที่ประชุมไดแนะนําคณะกรรมการบริษัท ประวัติความเปนมาของบริษัท
   ผลการดําเนินงานสรุปในรอบปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลโดย 
   สรุปก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธาน 
   กรรมการจะแจงองคประชุม ซึ่งประกอบไปดวยจํานวนผูถือหุนที่เขารวม 
   ประชมุดวยตนเอง จาํนวนผูรบัมอบฉนัทะประชมุแทนผูถอืหุน และจาํนวน 
   ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
   ผูจัดการเปนผูรับมอบฉันทะ พรอมทั้งชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับ 
   คะแนนในแตละวาระ 
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 - บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนที่เขารวมประชุมลงทะเบียนลวง 
  หนากอนการประชุมอยางนอย 2 ชั่วโมง จัดใหมีของวางสําหรับผูถือหุนที่เขา
  รวมประชุม พรอมทั้งจัดเจาหนาที่คอยดูแลตอนรับและใหขอมูลแกผูถือหุน
  ท้ังกอน-หลังการประชุม สําหรับกรณีท่ีผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขารวมประชุมใหญ 
  สามัญผูถือหุนดวยตนเอง บริษัทไดเสนอใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ  หรือกรรมการผูจัดการ อยางนอย 1 ทาน เขาประชุม  
  และลงคะแนนเสียงแทนได
 - คณะกรรมการบริษัทได ใหความสําคัญในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน 
  เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น การประชุมดําเนิน 
  ไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว ในหนังสือเชิญประชุม ไมมีการ 
  เพิ่มวาระอ นๆ ที่ไมไดระบุไว ในหนังสือเชิญประชุมและเปดโอกาสใหผูถือหุน 
  แสดงความคิดเห็นและซักถามเร องตาง ๆ ในแตละวาระอยางเพียงพอ
 - สําหรับวาระการเลือกต้ังกรรมการเพ่ือส่งเสริมระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
  บริษัทฯ ดําเนินการใหผูถือหุนลงมติแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล เพ อเปด
  โอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเลือกกรรมการที่ตองการไดอยางแทจริง
 - ในการประชุมทุกครั้งจะสรุปคะแนนเสียงที่ลงมติในแตละวาระที่เห็นดวย 
  ไมเห็นดวย และงดออกเสียง และระบุช อและจํานวนหุนของผูที่ไมมีสิทธิออก 
  เสียงในแตละวาระ(ถามี) และจดบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน

9.2  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
 บริษัท ใหความสําคัญและดูแลใหมีปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และ 
เปนธรรม โดยดําเนินการดังนี้
 - บริษัท เสนอรายช อของประธานกรรมการตรวจสอบอยางนอยจํานวน 1 ทาน 
  และกรรรมการผูจัดการ 1 ทาน เพ อเปนทางเลือกในการมอบฉันทะ ใหกับ 
  ผูถือหุนในหนังสือบมอบฉันทะเพ อใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียง 
  ลงคะเนนในแตละวาระ
 - บรษิทั จดัทาํหนงัสอืเชญิประชมุผูถอืหุนเปนภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร 
  พรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนที่เปนฉบับภาษาไทย
 - บริษัท ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับวาระที่ไดแจงไว ในหนังสือเชิญ 
  ประชุม และไมเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบ 
  ล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ระเบียบวาระตางๆ
 - บริษัท จัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบียบวาระ พรอมทั้งจัดให 
  มีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตร ลงคะแนนเสียงในหอง 
  ประชุม 
 - บริษัท ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท จัดทําและบันทึกรายงานการประชุม 
  อยางถูกตองครบถวน และเผยแพรรายงานการประชุมใหผูถือหุนทุกรายรับ 
  ทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท(http//:www.mdx.co.th) และบริษัทไดจัดสง 
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  รายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วัน หลังการประชุม 
  เสร็จสิ้น
 - บริษัท ไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในเพ อหาประโยชนของ 
  กรรมการและผูบริหาร โดยการแจงทุกทานใหรับทราบบทบาทภาระหนาที่ 
  ที่ตองรายงานการถือหลักทรัพยของตนคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ 
  ซึ่งถือหลักทรัพยของบริษัท และรับทราบการจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลง 
  การถือหลักทรัพยทุกครั้งที่มาการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักหลักทรัพย 
  ตอคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหง 
  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ป พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน 
  ทําการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ซึ่งบริษัทมีการแจง 
  เตือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง นอกจากนี้กรรมการและ 
  ผูบริหารยังไดรับทราบหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนด รวมถึงบท 
  กําหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
  และบริษัทไดกําหนดหามผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในกระทําการใดๆ
  ซึ่งเปนการขัดตอมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติฯดังกลาว รวมถึงกฎเกณฑ 
  อ นที่เกี่ยวของ

9.3  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
 9.3.1 บทบาทของผูมีสวนไดเสียของบริษัท
 บรษิทัฯ ไดตระหนกัถงึสทิธขิองผูมสีวนไดเสยีทกุกลุม ตัง้แตผูถอืหุน พนกังาน ลกูคา 
เจาหนี้ คูคาและคูแขง ชุมชนและหนวยงานอ นๆ ที่เกี่ยวของ ใหไดรับการดูแลสิทธิตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วของหรอืตามขอตกลงโดยตองไมถกูละเมดิใดๆ โดยกาํหนดขอพงึ ปฏบิตัติอ
ผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ดังนี้
 - ตอผูถือหุน
  บริษัทฯ เปดเผยขอมูลที่สําคัญทั้งขอมูลการเงิน และขอมูลไมใชทางการเงิน 
  ตอผูถือหุนอยางถูกตอง เหมาะสม โปรงใส เช อถือได เทาเทียมและทันเวลา  
 - ตอลูกคา
  บริษัทฯ ใหบริการและปฏิบัติตามเง อนไขและขอกําหนดของสัญญา เนนการ 
  ดําเนินธุรกิจอยางถูกตองเปนธรรม เพ อใหลูกคาไดรับสินคาหรือบริการ ที่มี
  คุณภาพในราคาที่เหมาะสม  รวมถึงใหความสําคัญในการรักษาความลับของ
  ลูกคา เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผยตอบุคคลภายนอกตามกฎหมาย ตางๆ ที่
  เกี่ยวของ
 - ตอคูคาและ/หรือเจาหนี้
  บริษัทฯ มีนโยบายที่ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค และตั้งอยูบนพื้นฐานของ 
  ความเปนธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทและตั้งอยูบน
  พื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย โดยบริษัทยึดมั่นที่ 
  จะรักษาและปฏิบัติตามเง อนไขขอตกลงตางๆ ที่มีตอคูคา และ/หรือเจาหนี้
  ไวอยางเครงครัด
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 - ตอคูแขง
  บรษิทัฯ ประพฤตปิฏบิตัติอคูแขงทางการคาภายใตกรอบกตกิามารยาท ของการ
  แขงขันที่ดี และไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีที่ไมสุจริต
  หรอืไมเหมาะสมหรอืขดัตอกฎหมายใดๆ รวมทัง้ไมกระทาํโดยเจตนาเพ อทาํลาย
  ช อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางเส อมเสีย
 - ตอสังคมและสิ่งแวดลอม
  บริษัทฯ รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่องคกรตั้งอยู 
  ท้ังยังตระหนักถึงความสําคัญในการชวยเหลือสังคม โดยสนับสนุน และสงเสริม 
  กิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคมสวนรวมและสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้น 
  ในหมูพนักงานทุกระดับ  บริษัทยึดมั่นที่จะไมกระทําการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหาย
  ตอช อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 - ตอพนักงาน
  บริษัท เนนการใหความสําคัญกับการพัฒนาความรู ความสามารถและการมี 
  จริยธรรมของพนักงานทุกระดับอยางตอเน อง ใหผลตอบแทนและสวัสดิการ 
  แกพนักงานอยางเหมาะสม เปนธรรม ตามความรู ความสามารถ และผลการ 
  ปฏิบัติงานของพนักงานบนพื้นฐานของความเหมาะสมและเปนธรรม โดยไม
  เลือกปฏิบัติใหความเคารพตอสิทธิหนาที่สวนบุคคล และสงเสริมใหพนักงาน 
  ปฎิบัติงานภายใตวัฒนธรรม และคานิยมที่ดีรวมกัน ตลอดจนมีความสามัคคี 
  ภายในองคกร สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในการกําหนดทิศทางการ
  ทํางานและการแกไขปญหาของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดใหมีการดูแล 
  รกัษาสภาพแวดลอมทีด่ีในการทาํงานเพ อสขุอนามยั และมคีวามปลอดภยัตอชวีติ
  และทรัพยสินของพนักงาน
 บริษัทฯ มีความตระหนักดีตอบทบาทที่ควรตองรับผิดชอบตอสังคมและองคกร จึง
ไดพยายามใหบทบาทของบรษิทัมสีวนในเร องนี้ในทกุรปูแบบ บรษิทัเช อวาการ รบัผดิชอบตอ
สังคมชุมชนและสิ่งแวดลอม  สิ่งที่สําคัญที่สุดควรจะตองเริ่มจากภายในกอน คือ การทําให
พนกังานมคีวามสขุในการทาํงานและมคีวามมัน่คงในชวีติ การมสีวนรวมของพนกังานทกุคน 
จะเปนการสรางมลูคาเพิม่ในการดาํเนนิงานขององคกรได ดงันัน้การใหสวสัดกิารทีด่สีาํหรบั
พนักงานจึงถูกสะทอนออกมาในรูปของสวัสดิการผานโครงการตาง ๆ ของบริษัทดังตอไปนี้
 - โครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ มุงหวังที่จะใหพนักงานมีการเก็บ 
  ออมเงินไวใชจายในยามเกษียณ จึงจัดใหมีการจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึน 
  เพ อใหพนกังานจายเงนิเขากองทนุสาํรองเลีย้งชพีในสดัสวน 4% ของเงนิเดอืน 
  ตั้งแตวันแรกที่พนักงานสมัครเขากองทุน  โดยบริษัทฯ จะจายสมทบใหอีก 4% 
  เชนกัน 
 - โครงการตรวจสุขภาพประจําป บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในการ 
  ดูแลรักษาสุขภาพของพนักงาน จึงจัดใหมีการบริการตรวจสุขภาพพนักงานฟรี
  เนนใหพนักงานทราบสุขภาพและความเสี่ยงตอโรคภัยของตนเอง และจัดให 
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  พนักงานพบแพทย์เพื่อขอรับคําแนะนําหลังจากทราบผลตรวจสุขภาพเพื่อ
  ลดโอกาสการเกิดปญหาทางสุขภาพในอนาคต ที่อาจกอนใหเกิดภาระคาใช 
  จายสูงตามมา
 - โครงการสวัสดิการคารักษาพยาบาล บริษัทฯ มีนโยบายในการเขาไปชวย 
  รับผิดชอบและแบงเบาภาระคาใชจายใหกับพนักงาน ในยามที่พนักงานเจ็บ 
  ปวยตองเขารกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล  โดยไดมกีารจดัสวสัดกิาร คารกัษาพยาบาล
  โดยเนนในกรณีผูปายใน (กรณีที่ตองนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล) เพ อชวย
  เหลือพนักงานใหมีกําลังใจ และกลาที่จะเขาไปรับการรักษาจนหายดี และกลับ
  มาทุมเททํางานใหกับบริษัทตอไป
 - โครงการพฒันาการศกึษาและฝกอบรม  บรษิทั สงเสรมิใหมกีารพฒันาบคุลากร 
  ใหมีคุณคาตอสังคม โดยสนับสนุนใหบุคคลากรไดรับการศึกษาตอในดาน            
  ตางๆ เพ อเพิ่มพูนความรู ในดานตาง ๆ เพ อสรางธุรกิจที่เปนธรรมอยางยั่งยืน 
  และเพ อรองรับการแขงขันในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนใหพนักงานเขารับการ 
  อบรมในหลักสูตรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกรอยางตอเน องเพ อให 
  พนักงานสามารถนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานในสวนที่รับผิดชอบเฉพาะ 
  และเพ อประโยชนตอสังคม
 - โครงการสงเสรมิความปลอดภยัในการทาํงาน  บรษิทัได ใหความสาํคญักบัความ
  ปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรเร อยมา  ดังนั้นบริษัท ไดจัดใหบุคลากรเขา
  รวมการซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงอยางตอเน อง ตลอดจนมีการจัดสถานที่
  ทาํงานและระบบโครงสรางพืน้ฐานตางๆ รวมถงึการจดัเตรยีมอปุกรณดานความ
  ปลอดภัยตางๆ ใหเพียงพอตอการทํางาน เพ อใหพนักงานทุกๆ คนไดรับความ
  ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีจากการทํางาน

9.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
 คณะกรรมการของบรษิทัฯ ใหความสาํคญัตอการเปดเผยขอมลูทีเ่กีย่วของกบับรษิทั
เปนอยางมากทั้งขอมูลทางดานการเงิน ผลการดําเนินงานและขอมูลที่มิใชทางดานการเงิน 
ตลอดจนขอมูลสําคัญที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ตองสามารถเปดเผย
ไดอยางถกูตองโปรงใสและตรวจสอบได โดยบรษิทัฯ ไดจดัทมีงานเพ อใหขอมลูแกนกัลงทนุ
และไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ใหแกผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยผานชองทางและส อ
การเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งเผยแพรขอมูล ในรายงานประจํา
ปของบริษัทและคณะกรรมการไดกํากับใหฝายบริหารเปดเผยขอมูลอยางครบถวน ตรงตอ
ความเปนจริงเช อถือไดและทันเวลา  ทั้งยังมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปด
เผยขอมลูเปนประจาํ พรอมกนันีบ้รษิทัยงัมกีารเปดเผยบทบาท และหนาทีข่องคณะกรรมการ 
รวมทัง้จาํนวนครัง้ของการประชมุและนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบรหิาร
ไว ในรายงานฉบับนี้แลว
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9.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 -  โครงสรางคณะกรรมการ
  บริษัท ไดกําหนดวิธีสรรหาคณะกรรมการอยางเปนทางการ และโปรงใสโดยได
  เปดเผยรายช อกรรมการ ประวตั ิคณุวฒุ ิประสบการณ การถอืหุนในบรษิทั และ
  ขอมลูทีเ่ปนประโยชนผานชองทางตางๆ เชน รายงานประจาํปของบรษิทั เปนตน 
  บริษัท ไดกําหนดรายช อและตําแหนงคณะกรรมการไวอยางชัดเจน ซึ่งปจจุบัน
  บรษิทัมกีรรมการจาํนวน 9 ทานประกอบดวยกรรมการทีเ่ปนอสิระ และกรรมการ
  จากภายนอกจํานวน 4 ทาน และบริษัท มีนโยบายการเลือกบุคคลมาเปน
  กรรมการดังนี้
  (1) ประธานกรรมการของบริษัท ไมไดเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ 
   และไดมีการแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแล และ 
   บริหารงานอยางชัดเจน
  (2)  กรรมการบริษัทไดพิจารณาถึงความเหมาะสมในการรับเปนกรรมการ 
   บริษัทอ นในจํานวนที่ทําใหเขารวมประชุมคณะกรรมการ และการติดตาม 
   การดําเนินงานของบริษัทได โดยตอเน อง นอกจากนั้นกรรมการของบริษัท 
   ไมรับเปนกรรมการในบริษัทอ นที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
   กับบริษัท
  (3) กรรมการผูจัดการของบริษัท ไดดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของ 
   บริษัทจดทะเบียนเพียงแหงเดียว เพ อใหมีเวลาที่เพียงพอในการบริหาร 
   บริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
 -  คณะกรรมการชุดยอย
  คณะกรรมการชุดยอยควรประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของ 
  กรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดยอยของบริษัท ไดแก คณะกรรมการ
  ตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน เพ อทําหนาที่ถวงดุล 
  และตรวจทานการบริหารงานของบริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาด 
  กับบุคคลหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง สวนคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและ 
  คณะกรรมการสรรหา ยังอยูระหวางการสรรหาและเพ อความโปรงใสและเปน 
  อิสระในการปฏิบัติหนาที่ประธานคณะกรรมการ ไมทําหนาที่เปนประธานหรือ 
  สมาชกิในคณะกรรมการชดุยอย เพ อใหการทาํหนาทีข่องคณะกรรมการชดุยอย
  มีความเปนอิสระอยางแทจริง
 -  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
  คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณา และใหความเห็นชอบในเร องที่สําคัญเกี่ยวกับ 
  การดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งกํากับ ควบคุม ดูแลใหฝายจัดการดําเนินงาน 
  ตามนโยบาย และแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  และคณะกรรมการตองเขารับการฝกอบรมอยางนอยในหลักสูตร Director  
  Accreditation Program (DAP) เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และทักษะของการ 
  เปนกรรมการ รวมทั้งมีการสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกทานเขาใจถึง
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  มาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัท ใช ในการดําเนินธุรกิจและสามารถนํามาใช ให
  เปนประโยชนในการปฏิบัติงานได
 ดานระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายในบรษิทั ไดจดัใหมรีะบบควบคมุภายใน
ทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิาน และไดกาํหนดขอบเขตภาระหนาที ่
อาํนาจการดาํเนนิการของผูปฏบิตังิาน รวมทัง้ผูบรหิารไวอยางชดัเจน มกีารควบคมุดแูลการ
ใชทรพัยสนิของบรษิทัใหเกดิประโยชนอยางเตม็ที ่และมกีารแบงแยกหนาทีท่ีผู่ปฏบิตังิาน ผู
ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพ อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงินการบัญชีที่รัดกุม
และเพียงพอ
 -  การประชุมคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมอยางสม่ําเสมออยางนอยทุกๆ 3
  เดือน โดยมีการกําหนดวาระการประชุมอยางชัดเจนเกี่ยวกับเร องเพ อทราบ 
  หรือเร องเพ ออนุมัติ บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระ
  การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการลวงหนาอยางนอย 
  7 วันกอนวันประชุม เพ อใหกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการ 
  ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยประธานการประชุมไดทําหนาที่ 
  จัดสรรเวลาอยางเพียงพอ เพ อใหฝายบริหารนําเสนอเอกสารหรือขอมูลรวม 
  ทั้งอภิปรายในประเด็นสําคัญ และใหคณะกรรมการบริษัทแสดงเอกสารหรือ 
  ขอมูลรวมทั้งอภิปรายในประเด็นสําคัญ และใหคณะกรรมการบริษัทแสดง 
  ความคิดเห็นอยางอิสระ  โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวน 
  เกี่ยวของอยางเปนธรรม
 บริษัทไดทําการจดบันทึกรายละเอียดของการประชุมเปนลายลักษณอักษร จัดทํา
รายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการตรวจสอบจากผูบริหารและ 
กรรมการ พรอมกับการลงนามของประธานการประชุมอยางเรียบรอยซึ่งผูที่เกี่ยวของ 
สามารถตรวจสอบได
 -  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
  คณะกรรมการของบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจํา 
  ทกุปเพ อใหคณะกรรมการรวมกนัพจิารณาผลงานและปญหา  เพ อการปรบัปรงุ 
  แกไขในครั้งตอไป
 -  คาตอบแทน
  บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตามหลักและนโยบายของบริษัท 
  ดวยความโปรงใส ตามหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการภายใน 
  กรอบที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และเพ อประโยชนสูงสุดของบริษัท
 -  การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
  คณะกรรมการทกุคนเขาใจหนาที ่ความรบัผดิชอบและลกัษณะการดาํเนนิธรุกจิ
  ของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายและวิธีการใหความรูแกกรรมการ ปจจุบัน 
  อยางตอเน องทัง้ยงัสงเสรมิใหความรูแกผูบรหิารและผูทีเ่กีย่วของใน ระบบการ
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  กํากับดูแลกิจการของบริษัทมีแผนสืบทอดงานและพัฒนาผูบริหาร  โดยมีการ
  ฝกอบรมใหความรู และจัดใหมีแผนการพัฒนางานเพ อประโยชน ในการสืบ
  ทอดงานโดยใหมีการรายงานเปนประจําทุกปถึงสิ่งที่ไดทําในระหวางป
 -  การดูแลเร องการใชขอมูลภายใน
  บริษัทฯ มีมาตรการปองกันไมใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน นําขอมูล 
  ภายในของบริษัทไปใชเพ อประโยชนสวนตัว หรือนําออกนอกบริษัทกอนไดรับ 
  อนุญาต รวมทั้งหามนําขอมูลงบการเงินหรือขอมูลอ นที่รับทราบเปดเผยแก 
  บุคคลภายนอกหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ ตลอดจนหามทําการซื้อขายหลักทรัพย 
  โดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะถูกเผยแพรตอสาธารณชน  
  โดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานตอบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อขาย 
  หลักทรัพยของบริษัท และมีมาตรการตรวจสอบดูแลไมใหมีการนําขอมูล 
  ภายในไปใชเพ อประโยชนสวนตน หากมีการตรวจพบก็จะมีการตักเตือนและ 
  ลงโทษตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 -  การควบคุมภายใน
  บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของระบบการควบคมุภายในของบรษิทั จงึมุงเนน
  ใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจ ทั้งใน
  ดานองคกรและสภาพแวดลอม การประเมนิความเสีย่ง กจิการการควบคุมระบบ
  สารสนเทศและการส อสารขอมูล  และระบบการติดตามและประเมินผล นอกจาก
  นี้คณะกรรมการและผูบริหารไดสงเสริมใหบริษัท มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  และขอบังคับตางๆ ของกฎหมายและหนวยงานกํากับดูแลตางๆ บริษัทได
  ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเปน 5 สวน ดังนี้
 1.  องคกรและสภาพแวดลอม
  บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดี ซึ่งเปนรากฐานที่ 
  สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยมีปจจัยตางๆ ที่ 
  เกี่ยวของกับปรัชญาและรูปแบบการทํางาน ของผูบริหารสงเสริมและเอื้อให 
  ผูบริหารมีทัศนคติที่ดี มีการสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนน 
  ความสําคัญของความซ อสัตยและจริยธรรมหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทมี 
  กําหนดทักษะความรูความสามารถของบุคลากร และจัดใหมีการฝกอบรม 
  บุคลากรอยางเหมาะสม รวมทั้งการมีโครงสรางองคกรและสายการบังคับ 
  บัญชาที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินงานที่ชัดเจน
 2.  การประเมินความเสี่ยง
  บริษัทมีการพิจารณาและไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู 
  หรือคาดวาจะประสบ ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก เชน ความเสี่ยงจาก
  สภาพเศรษฐกจิ รวมทัง้กฎเกณฑและเง อนไขการดาํเนนิงานทีม่กีารเปลีย่นแปลง
  และมีผลกระทบตอบริษัท รวมทั้งกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณ
  ท่ีเปนสาเหตุของความเส่ียง และมาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น
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  3.  กิจกรรมการควบคุม
   เพ อใหม่ันใจวาแนวทางฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนอง และปฎิบัติ
ตามบริษัท จึงมีนโยบายในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดังน้ี
 - การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารในแตละ 
  ระดับไวอยางชัดเจน และเปนลายอักษร
 - การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ออกจากกันโดย 
  เด็ดขาด เพ อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
  - หนาอนุมัติ
  - หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ
  - หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
 - ความถูกตอง และเพียงพอของเอกสารเพ อการบันทึกรายการอยางถูกตอง
 - การสอบถามงานโดยผูบริหารแตละระดับอยางตอเน องและเหมาะสม
 4.  ระบบสารสนเทศและการส อสารขอมูล
  มกีารจดัเตรยีมขอมลูทีส่าํคญัตาง ๆ  อยางเพยีงพอเพ อใชประกอบการวางแผน 
การตดัสนิใจ และการสัง่การของฝายบรหิาร  สวนผูปฏบิตังิานใชเปนเคร องชีน้าํในการ ปฏบิตัิ
งานตามความรับผิดชอบ
 - จดัใหมรีะบบสารสนเทศ และสายการรายงานเพ อใชสาํหรบัการบรหิารงาน และ 
  การตัดสินใจของฝายบริหาร
 - มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การจายเงินการรับเงินไวเปน 
  หมวดหมูเปนระเบียบและครบถวน
 - มีระบบการติดตอส อสารทั้งภายในและภายนอกอยางเพียงพอ
 - มีการรายงานขอมูลท่ีจําเปนท้ังจากภายในและภายนอกใหกับผูบริหารทุกระดับ
 5.  ระบบการติดตาม
  เพ อการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทมีนโยบายใน
การติดตามอยางสม่ําเสม วามีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยัง
ดาํเนนิอยูอยางตอเน อง และมกีารปรบัปรงุแกไขใหสอดคลองกบัสถานการณทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป เพ อใหขอบกพรองตางๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที
  ในภาพรวม บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลภายใตองคประกอบการควบคุมตามแนวทางของ The Committee of              
Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO)
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 10. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities)

 ดวยพันธกิจของบริษัท “ลงทุน พัฒนา และดําเนินธุรกิจ ดานพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
สาธารณูปโภคพื้นฐาน และพลังงานไฟฟ้า เพื่อตอบสนองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ                
ของประเทศและการเติบโตของบริษัท” ที่นําไปสูโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้  ที่
ดําเนินงานโดยบริษัท โครงการโรงไฟฟาความรอนรวม และโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําที่ 
ดําเนินงานโดยบริษัทยอย
 การดําเนินธุรกิจขางตน ชัดเจนวามีสวนที่เกี่ยวของกับสังคมและสิ่งแวดลอม               
บนพื้นฐานแนวทางความรับผิดชอบตาม “หลักการ 8 ขอ” ที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย อยางหลีกเลี่ยงไมได
 10.1 นโยบายภาพรวม
   บรษิทัไดตระหนกัถงึความเกีย่วของระหวางธรุกจิของบรษิทั และสงัคม สิง่
แวดลอมและกลุมผูมีสวนไดเสีย จึงไดมีการกําหนดกลยุทธไวเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
 (1)  ยืนยันเจตนาความรับผิดชอบของบริษัทตอผูบริโภค/ลูกคา การแขงขันที่
   เปนธรรมในการดาํเนนิธรุกจิ การดแูลรกัษาสิง่แวดลอม คาํนงึถงึการปฏบิตัิ
   อยางเทาเทยีมกบัผูมสีวนไดเสยีทกุกลุม รวมถงึความปลอดภยั ในการทาํงาน
   ของพนกังานและผูเกีย่วของ ดวยการเคารพและปฏบิตั ิตามกฎหมาย และ
   ขอกําหนดของทางราชการที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
 (2)  มีสวนเขาไปรวมทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม โดย 
   เฉพาะชุมชนในพื้นที่รอบกิจการของบริษัท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ 
   พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ในฐานะองคกรธุรกิจท่ีรับผิดชอบ
 10.2   การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
   การรายงานความรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม มคีวามประสงคเพ อ 
เผยแพรการดําเนินงาน ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ใหมีผูมีสวนไดเสีย 
ของบริษัท และสาธารณชนไดรับทราบ โดยแสดงในรายงานประจําปของบริษัท และมีเนื้อ 
หาครอบคลมุแสดงถงึความรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม เพ อความยัง่ยนืของกจิการ 
และสังคมโดยรวม ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจปกติ (in-process) และกิจกรรมเพ อ
เปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (after-process)  
   สําหรับกลุมผูมีสวนไดเสียท่ีบริษัทใหความสําคัญในการดําเนินงานประกอบ             
ดวย ลูกคา ชุมชน หนวยราชการ และผูถือหุน โดยบริษัทไดมีการดําเนินงาน เพ อแสดง
ถึง ความรับผิดชอบตอสังคม กลุมผูสวนไดเสียบนพื้นฐานของ “หลักการ 8 ขอ” ของตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้
 (1)  ลูกคา
  - ยึดมั่นและปฏิบัติสงมอบพื้นที่ดินตามขอกําหนดและเง อนไขสัญญาการ 
   ซื้อขายที่ดินอยางเครงครัด
  - ผลิต ควบคุมคุณภาพและสงมอบสินคา งานใหบริการระบบสาธารณูปโภค 
   อาทิ ระบบน้ําประปาระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะ ระบบถนนและ 
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   การจราจร ระบบระบายน้ํา ระบบความปลอดภัย ใหเปนไปตามมาตรฐาน 
   ที่ไดมีการกําหนดตกลงไว
  -   รกัษาประสทิธภิาพความพรอมจายพลงังานไฟฟา ผลติไฟฟาใหม ีคณุลกัษณะ 
   ตรงตามมาตรฐาน และครบตามปริมาณที่กําหนด รวมถึงปฏิบัติตามขอ 
   กําหนดและเง อนไขตาง ๆ ของสัญญาซื้อขายไฟฟาอยางเครงครัด
  - รักษาความลับของลูกคา ไมเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของลูกคาโดยไมไดรับ 
   ความยินยอม
  - สงเสริมรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอยางตอเน อง
 (2)   พนักงาน
  - กําหนดระเบียบปฏิบัติ โดยยึดถือตามกฎหมายแรงงาน เพื่อให้มีการ 
   ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรม
  -  จัดใหมีการดูและดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีใหแกพนักงาน 
   อาทิ จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปแกพนักงานทุกคน
  - สงเสริมใหพนักงานทุกระดับไดเขาอบรมทัศนศึกษาดูงาน  เพ อพัฒนาความรู 
   ความสามารถอยางตอเน อง
  - มีกระบวนการพิจารณาผลตอบแทนอยางเปนธรรม
 (3) ชุมชน
  - เปดใหชุมชนไดมีสวนรวมในการออกความเห็น และติดตามการทํางาน 
   ในการพัฒนาโครงการของบริษัท อาทิ การจัดประชาพิจารณกอนพัฒนา 
   โครงการ
  - เปดใหมีการปรึกษาหารือรวมกันอยางสม่ําเสมอ โดยรูปแบบของไตรภาคี 
  -  จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่กอใหเกิดประโยชนตอชุมชน อาทิ ดานการ 
   ศึกษา ดานศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาม ดานการกีฬา
 (4) หนวยราชการ
  - ปฏิบัติทําธุรกรรมกับองคกรของรัฐตามหลักธรรมาภิบาล และใหความ 
   รวมมือและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยราชการ
  -   ดําเนินงานตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ ขอกําหนดตาง ๆ ของ 
   หนวยราชการอยางเครงครัด
  - เปดใหมีการปรึกษาหารืออยางสม่ําเสมอ โดยรูปแบบของไตรภาคี
 10.3 การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม (หากมี)
   นอกเหนือจากที่ระบุไว ในหมายเหตุงบการเงินของบริษัทแลว บริษัทและ 
บริษัทยอยไมมีการดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบดานลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม อยางมีนัย
สําคัญ
 10.4   กิจกรรมเพ อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (after-process)
        (1) นิคมอุตสาหกรรม
  โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ เปนโครงการรวมดําเนินการของ             
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) กับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ,) 
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โดยไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จากคณะกรรมการ                
สิง่แวดลอมแหงชาตติัง้แต พ.ศ. 2533 และไดดาํเนนิโครงการตอเน องเร อยมาจนถงึปจจบุนั
เปนระยะเวลา 23 ป โดยผูบริหารของบริษัทฯ ไดเล็งเห็นและคํานึงถึงเสมอวาตองบริหาร
จัดการโครงการใหอยูคูกับสังคมโดยรอบไดอยางยั่งยืน ดังนั้นการคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคม เพ อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูมีสวนไดสวนเสียและคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชนใน
บริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมฯ และพื้นที่ใกลเคียงจึงเปนพันธกิจ เปนหนาที่และความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ ที่ตองผลักดันใหมีและธํารงรักษาใหยังคงอยูตลอดไป
 การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของโครงการนิคมฯสามารถแบงออก
เปนดานตางๆ โดยในป พ.ศ. 2556นิคมฯไดดําเนินการดังนี้
 1. ดานทางสังคม
 นิคมฯได ใหความสําคัญกับสังคมที่อยูโดยรอบนิคมฯ และรวมถึงพื้นที่ใกลเคียงโดย
ไดดําเนินงานตางๆเพ อสังคม ดังนี้
  1.1 ดานการศึกษาไดดําเนินการตางๆ ไดแก
   1.1.1 การมอบทนุการศกึษาประจาํปและสงเสรมิกจิกรรมในวนัเดก็แหงชาติ
ในเดอืนมกราคม โดยบรษิทัฯ ทาํการมอบทนุใหนกัเรยีนทีก่าํลงัทาํการศกึษากบัโรงเรยีนทีอ่ยู
ในพืน้ทีโ่ดยรอบนคิมฯ ไดแกโรงเรยีนวดัหวัสาํโรง (ศรรีาษฎรบาํรงุ) โรงเรยีนบานหนองสทติ  
โรงเรียนบานเนินไร (ประชารักษอุปถัมภ) โรงเรียนไมแกวประชานุเคราะห โรงเรียน วัดวังกะจะ 
โรงเรียนทุงสะเดาประชาสรรค โรงเรียนวัดวังเย็น (รัฐราษฎรประสาทวิทยา) โรงเรียน วัด
อาวชางไล โรงเรียนวัดแปลงยาว
   1.1.2 การใหการสนับสนุนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆ เขารับ
การฝกงานในสาขาที่เกี่ยวของ เชนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
ลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาการจัดการสิ่งแวดลอม เขาฝกงานในแผนก
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม สวนปฏิบัติการ 2 ของนิคมฯ เปนตน
   1.1.3 การใหการสนับสนุนกับพนักงานในบริษัทฯใหไดเขารับการศึกษาเพิ่ม
เตมิ เพ อเปนการเพิม่วทิยฐานะของพนกังาน ซึง่เทากบัเปนการเพิม่ศกัยภาพของบรษิทัฯ ไป
ในตัว
  1.2 ดานสาธารณะประโยชนไดดําเนินโครงการตางๆ เพ อสังคมดังนี้
   1.2.1 การผันน้ําเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อต้านภัยแล้งเป็น
ประจําทุกป เน องจากพื้นที่โดยรอบนิคมฯเปนพื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทาน ดังนั้นในชวง
ฤดูแลงเกษตรกรจึงขาดแคลนน้ําที่ใชเพ อทําการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรที่เปน
ชาวนาและไดดาํเนนิการทาํนาปรงัไวแลว นคิมฯ ไดเลง็เหน็ถงึความเดอืดรอนของเกษตรกร
และความจําเปนที่ตองใชน้ํา ดังนั้นนิคมฯ จึงไดทําการสูบสงน้ําดิบที่เตรียมไวสําหรับผลิต
น้ําประปาผานเขาสูคลองวังดวนใหกับชุมชนในเขตตําบลหัวสําโรง และตําบลแปลงยาวที่
ขาดแคลนน้าํ ซึง่ทาํใหสามารถบรรเทาความเดอืดรอนเน องจากสภาพภยัแลงใหกบัประชาชน
ที่สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร และในปพ.ศ. 2556 เกษตรกรมีความตองการใชน้ําตั้งแตตนป 
โดยนิคมฯ ไดผันน้ําใหเกษตรกรเพ อใชทําการเกษตร
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   1.2.2 การปรบัปรงุซอมแซมถนนสาธารณะ โดยทางนคิมฯ ไดจดังบประมาณ
เพ อใช ในการปรับปรุงผิวจราจรและเสนแบงจราจรที่ชํารุดเปนประจําทุกป เพ อเปนการลด
ความเดอืดรอนของประชาชน และผูประกอบการทีผู่ ใชเสนทางสาธารณะเพ อการสญัจรโดย
ในป พ.ศ. 2556 มีฝนตกในชวงกลางปคอนขางรุนแรงและมีปริมาณน้ําฝนมากกวาปกติจน
ทาํใหเกดิความเสยีหายกบัเสนทางจราจร ซึง่ทางนคิมฯ ไดสนบัสนนุการซอมแซมถนนทีช่าํรดุ
บริเวณชวงกลางของถนนสายบานหัวสําโรง-บานแปลงไมแดง ตัดกับทางหลวงหมายเลข 
304 ที่เปนเสนทางหลักที่เขาออกนิคมฯ และสนับสนุนการซอมระบบระบายน้ําบนถนนเสน
รองที่เสียหายจากนําฝนจนทําใหสามารถบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่ใชเสนทาง
สัญจรทั้งสองเสนนี้ได 
   1.2.3 การสนับสนุนปรับปรุงถนนสายรองเพ อบรรเทาปญหาจราจร โดย
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) ไดสนับสนุนในการปรับปรุงถนนลูกรังสายดานขาง
ทีท่าํการองคการบรหิารสวนตาํบลหวัสาํโรง หมูที ่9 ตาํบลหวัสาํโรง อาํเภอแปลงยาว จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา จากทางหลวงหมายเลข 304 ถึง นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ ซึ่งเปนถนน
สาธารณะเพ อใหเปนเสนทางสํารอง โดยทําการปรับพื้นผิวจราจรเดิม และเสริมลูกรังใน
สวนที่ยังขาดอยูเพ อใหไหลทางมีความกวาง 12 เมตร และลงหินคลุกบดอัดแนนความหนา 
15 เซนติเมตร ในความกวางผิวจราจร 8 เมตร ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร รวมทั้งวาง
ทอคอนกรีตรอดถนนในจุดที่มีทางน้ําไหลผานอยูเดิมเพ อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบาย
น้ํา เปนที่เรียบรอยโดยคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว ทางบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด 
(มหาชน) เปนผูที่รับผิดชอบออกใหทั้งหมด
   1.2.4 การสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณะภัย โดยนิคมฯไดสนับสนุนการ
ดับไฟไหมหญาแหงในพื้นที่นอกนิคมฯ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเปนประจําทุกปเน องจากสภาพของ
หญาในฤดแูลงจะแหงและมจีาํนวนมาก จงึทาํใหสามารถตดิไฟไดงาย และมกัจะลกุลามเปน
บรเิวณกวางในเวลาอนัรวดเรว็ โดยทางนคิมฯได ใหการสนบัสนนุหนวยงานบรรเทาสาธารณะ
ภัยในการจัดรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา พรอมทีมดับเพลิงของนิคมฯ เขาสนับสนุนในการดับ
เพลงิมาโดยตลอด โดยในป พ.ศ. 2556 ทางนคิมฯ ไดออกชวยดบัเพลงิพืน้ทีต่าํบลหวัสาํโรง
รวมกับ อบต.หัวสําโรง ในบริเวณ Plant ปูนซิเมนตกอนถึงคายลูกเสือซึ่งเปนพื้นที่นอกเขต
นิคมฯ
   1.2.5 การสนับสนุนการฝกซอมบรรเทาสาธารณะภัยระดับอําเภอ โดย               
นิคมฯ ไดจัดเตรียมงบประมาณและทีมบุคคลากรในการเขารวมฝกซอมบรรเทาสาธารณะ
ภัยรวมกับหนวยงานบรรเทาสาธารณะภัย ในระดับอําเภอเปนประจําทุกป เพ อเปนการ
เตรยีมความพรอมหากเกดิอบุตัภิยัในพืน้ทีข่องอาํเภอแปลงยาวและรวมถงึพืน้ทีอ่ นๆ ทีน่คิมฯ
สามารถใหการสนับสนุนไดทัน โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 นิคมฯ ไดเขารวมซอม
แผนระงับเหตุเพลิงไหมและอพยพหนีไฟ ระดับ 3 ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแปลง
ยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และในชวงเวลาเดียวกันไดรวมซอมแผนบรรเทาสาธารณะ
ภัยกับสํานักงานบรรเทาสาธารณะภยัเขต 3 จังหวัดปราจีนบุรี ท่ีโรงงานไทยนันเฟอรรัส เมททอล 
นิคมฯเกตเวยซิตี้
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   1.2.6 การสนับสนุนการสงทีมรวมฝกซอมแผนฉุกเฉินในโรงงานผูประกอบ
การเปนประจําทุกป โดยในป พ.ศ. 2556ไดเขาทําการฝกซอมแผนระงับเพลิงไหมและ
อพยพหนไีฟรวมกบัโรงงานโตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) โรงงานยนูลิเีวอร ไทย โฮลดิง้ส 
โรงงานเอปสันพรีซิซั่น (ไทยแลนด) โรงงานทีทีเค เอเชีย ทรานสปอรต (ประเทศไทย) โรง
งานกรีนเมทัลส (ประเทศไทย) โรงงานทีทีเคโลจีสติคส และโรงงานเอ็นโด สแตนเลสสตีล 
(ประเทศไทย)
   1.2.7 การสนบัสนนุตาํรวจภธูรแปลงยาว โดยทางนคิมฯได ใหการสนบัสนนุ
งานวันตํารวจแหงชาติในเดือนตุลาคมและสนับสนุนอําเภอแปลงยาวโดยการจัดเคร องด ม
สําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในศูนยปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในชวง
เทศการสงกรานตและเทศกาลปใหมเปนประจําทุกป ทั้งนี้ในป พ.ศ. 2556 ทางนิคมฯ ได
สนับสนุนมอบปายไฟหยุดตรวจใหกับทางตํารวจไว ใชงานในราชการ เพ อเปนการอํานวย
ความสะดวกใหกับเจาหนาที่ตํารวจและรวมถึงประชาชนที่ใชสัญจรในเสนทางตางๆ ในเขต
อําเภอแปลงยาว
  1.3  ดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี นิคมฯไดดําเนินโครงการตางๆ ดังนี้
   1.3.1 การทอดกฐินนิคมฯ รวมสนับสนุนในการจัดงานทอดกฐินประจําป ให
กบัวดัทีอ่ยูบรเิวณรอบนคิมฯ และวดัทีอ่ยูหางไกลออกไป โดยทาํการหมนุเวยีนกนัไปและรวม
ถึงการทอดกฐินรวมกับหนวยงานราชการ โดยในพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ทางนิคมฯ ไดรวม
เปนเจาภาพในการที่ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปาปวย ต.บานโฮง อ.บานโฮง จ.ลําพูน รวมกับ
การนิคมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย   
   1.3.2 การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมงานขึ้นเขาเผาขาวหลามของวัด
สุวรรณคีรี ซึ่งทางนิคมฯไดจัดบุคลากรเขารวมงานเปนประจําในชวงเดือนกุมภาพันธของ
ทุกปเพ อรวมเปนสวนหนึ่งในการรักษาประเพณีที่ดีของจังหวัดฉะเชิงเทรา นี้ไว ใหคงสืบตอ
ไปซึ่งงานดังกลาวไดจัดขึ้นเปนประจําจนเปนวัฒนธรรมทองถิ่น และเปนงานระดับจังหวัด
ฉะเชิงเทราไปแลวโดยในป พ.ศ. 2556 ทางนิคมฯ ไดสนับสนุนและเขารวมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมงานขึ้นเขาเผาขาวหลาม ณ โรงเรียนวัดหัวสําโรง ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว 
จ.ฉะเชิงเทรา
   1.3.3 การรวมสนับสนุนประเพณีในเทศการอ นๆ เปนประจําทุกป ไดแก 
ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทงรวมกับชุมชนทองถิ่น การสนับสนุนและรวมหลอ
เทียนจํานําพรรษาถวายแดวัดตางๆ การสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ใน
เขตพืน้ทีอ่าํเภอแปลงยาว การสนบัสนนุงานพธิถีอืศลีกนิผกั ณ มลูนธิพิทุธเมตตาธรรมสถาน 
ตลาดบางบอ อ.แปลงยาวและในป พ.ศ. 2556 นิคมฯ ได ใหการสนับสนุนการตอเติมและ
ซอมแซมศูนยศิลปวัฒนธรรมพื้นบานหัวสําโรง ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
  1.4  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต นิคมฯ ไดดําเนินการ ดังนี้
   1.4.1 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในสถานประกอบการเน องดวย
ปญหายาเสพตดิ เปนปญหาทีส่งผลกระทบในเชงิลบตอประสทิธภิาพการทาํงานของพนกังาน
และประสิทธิภาพขององคกร ดังนั้นเพ อเปนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดที่อาจ
แพรระบาดสูพนักงานของนิคมฯ จึงจัดใหมีโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดกับ
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พนักงานโดยทําการตรวจยาเสพติดกับพนักงานทุกคนที่สังกัดฝายนิคมฯ พรอมกับการตรวจ
สุขภาพประจําป พ.ศ. 2556 ซึ่งโครงการนี้จะดําเนินการโดยตอเน อง
   1.4.2 การสนบัสนนุโครงการกฬีาตางๆ ไดแกกฬีาสมัพนัธเกตเวยเกมสเปน
โครงการทีน่คิมฯ ไดรวมกบัชมรมผูบรหิารผูประกอบการในนคิมฯ ที่ไดรวมกนัจดัขึน้เปนประจาํ
ตอเน องทุกป เพ อสงเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีใหกับพนักงาน และรวมถึงเปนการสงเสริม
ความสัมพันธที่มีอันดีตอกันระหวางองคกร โดยในป พ.ศ. 2556 ไดจัดขึ้นในเดือน มีนาคม
ถงึเดอืนพฤษภาคม โดยเปนการจดัครัง้ที ่18 และนอกจากนัน้นคิมฯ ไดสนบัสนนุกฬีาประจาํ
ปของนกัเรยีนอาํเภอแปลงยาว ซึง่เปนโครงการที่ใหเยาวชนมารวมเลนกฬีาเพ อความสามคัคี
และปองกันปญหายาเสพติด
   1.4.3 การสนับสนุนและเขารวมโครงการทอดผาปาสามัคคีตางๆ ไดแก 
ผาปาสามัคคี ณ วัดเขาสุวรรณคีรี ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ทอดผาปา
สามัคคี ณ วัดปตุลาราชรังสฤษฎิ์โครงการ “ อรหันต ลานโพธิ์ “ จ.ฉะเชิงเทรา
   1.4.4 การสนบัสนนุและเขารวมโครงการสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสงัคม
และชวยเหลือผูประสบภัยหนาวรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหัวสําโรง ประจําป 2556
 2. ดานสิ่งแวดลอม
  ถึงแมวานิคมฯจะตองดําเนินโครงการใหสอดคลองกับมาตรการลดผลกระทบ           
สิ่งแวดลอม และรวมถึงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่ระบุไว ในรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ แตดวยสถานการณดานสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไปทําใหบริษัทฯตองตระหนักถึงผลกระทบตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมโดยรอบนิคมฯ 
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดดําเนินการงานดานสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเหนือรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยไดดําเนินโครงการตางๆ เพ อเปนการอนุรักษและรักษา
สิ่งแวดลอมดังนี้
  2.1  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเพิ่มเติม ไดแก 
   2.1.1 การตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินในลําคลองวังดวน เพ อเปนการคอย
เฝาระวังคุณภาพน้ําวามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไมอยางไร รวมถึงการส อสารใหขอมูลผล
การตรวจวัดกับหนวยงานราชการเพ อทราบโดยในป พ.ศ. 2556 ทางนิคมฯ ไดรวมกับทาง 
อบต.หัวสําโรง ในการเก็บตัวอยางน้ําผิวดิน เพ อใหไดตัวอยางน้ําเดียวกัน และไปดําเนิน
ตรวจวิเคราะห โดยทางนิคมฯ ไดสงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินใหกับทาง อบต.
หัวสําโรงทราบมาอยางตอเน อง
   2.1.2 การตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินเพิ่มเติมบริเวณบอฝงกลบขยะ เพ อ
เปนการคอยเฝาระวงัคณุภาพน้าํใตดนิวามกีารเปลีย่นแปลงหรอืไมอยางไร เพราะชมุชนโดย
รอบยงัมกีารใชน้าํบาดาลเพ อการอปุโภค จะไดทราบลวงหนากอนทีจ่ะเกดิผลกระทบกบัการ
ใชน้ําใตดินของคนในชุมชน
   2.1.3 การเฝาระวังและสุมตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งโรงงานเพิ่มเติมจากที่
ตรวจปกติ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน Parameter ที่อาจมีความเสี่ยงตอระบบบําบัดน้ําเสียรวม
และอาจสงผลไปถึงคุณภาพน้ําทิ้งที่ปลอยออกสูสาธารณะ



64         บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) 

  2.2  การเปนที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม เชน งานใหความรูดานการจัดการระบบ
บาํบดัน้าํเสยี โดยใหความรูกบัผูประกอบการและชมุชน ทัง้นีเ้น องจากนคิมฯ มบีคุคลากรทีม่ี
ความรูดานการจดัการสิง่แวดลอมจงึทาํใหสามารถคอยใหความชวยเหลอืในการใหองคความ
รู ในเร องการจดัการมลพษิทางน้าํ และรวมถงึการจดัการเพ อปรบัปรงุคณุภาพสิง่แวดลอมให
กับผูประกอบการในนิคมฯ และรวมถึงชาวบานในชุมชนที่อยูในบริเวณที่ติดกับนิคมฯ และ
ซึง่พนกังานของบรษิทัฯ จะคอยออกตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอมอยางตอเน องเปนระยะๆ
รวมถงึการเขาพบชาวบานเพ อตดิตามสอบถามถงึผลกระทบกบัชาวบานในชมุชนอกีทัง้ใหคาํ
แนะนาํกบัชาวบานในกรณทีีพ่บสิง่ผดิปกต ิซึง่เทากบัเปนการรวมกนัคอยเฝาระวงัสิง่ทีอ่าจกอ
ใหเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอม และหาทางแกไขปองกันไดอยางทันทวงที
  2.3 การปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งนิคมฯได ใหการสนับสนุนโดยไดรวมกับ
หนวยงานราชการและประชาชนโดยรอบนิคมฯ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับชุมชน เพ อ
เปนการหนทางหนึ่งในการชวยลดคารบอนไดออกไซด และเปนการสงเสริมใหพนักงานเกิด
ความตระหนกัในการชวยกนัอนรุกัษสิง่แวดลอมโดยในป พ.ศ. 2556 ทางนคิมฯ ไดสนบัสนนุ
ทั้งงบประมาณและพนักงานในการเขารวมโครงการปลูกตนไมเพิ่มเติม ดังนี้
   2.3.1 ในชวงวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจาพระบรมราชนินีาถ
ในเดอืนสงิหาคม ไดเขารวมโครงการปลกูปาเฉลมิพระเกยีรตวินัแม ประจาํป 2556 ณ.พืน้ที่
แลกเปลี่ยนในนิคมฯ
   2.3.2 โครงการรักษคลองวังดวน ครั้งที่ 2 โดยนิคมฯ รวมกับสํานักงาน             
นคิมฯ อตุสาหกรรมเกตเวยซติี ้(สน.กว.) ของการนคิมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) 
และ อบต.หัวสําโรง รวมกันปลูกตนไมบริเวณพื้นที่วางของโรงบําบัดน้ําเสียของนิคมฯ ใน
เดือนสิงหาคม
   2.3.3 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในนิคมฯตามนโยบายของกระทรวง
อุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ) เพ อเปนการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวของโครงการนิคมฯ ไดพิจารณาพื้นที่ที่สามารถดําเนินการปลูกตนไมเพิ่มเติม โดยไม
เปนการขดักบัผงัแมบทของนคิมฯ ดงันัน้จงึไดจดัทาํแผนงานในการปลกูตนไมเพิม่เตมิเสนอ
ตอสํานักงาน  นคิมฯ อุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ (สน.กว.) โดยพิจารณาจากหลักการที่มุงให
เกิดความยั่งยืนและประโยชนสูงสุดในการปลูก คือ ตองเลือกพันธุไมที่เหมาะสมกับสภาพ
ของพื้นที่ และตองไมสิ้นเปลืองงบประมาณในการบํารุงรักษาในระยะยาว ดังนั้นทางนิคมฯ 
จึงพิจารณาพื้นที่ และพันธุไมเพ อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในนิคมฯ โดยเปนแผนรวมทั้งระยะสั้น 
ระยะกลางและระยะยาวอยางตอเน อง โดยในป พ.ศ. 2556 นิคมฯ ไดทําการปลูกตนไมตาม
โครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกตนไมฟนผืนดิน ในบริเวณพื้นที่ขางปาย Landmark 
ของนิคมฯ
  2.4  การเฝาระวังรวมกับชุมชน เร องการปลอยมลพิษทางอากาศโดยในป พ.ศ. 
2556 ทางนิคมฯ ไดรวมกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) และเจาหนาที่
ทองถิ่น ไดเขารวมประชุมติดตามการดําเนินการของโรงงานบางโรงที่อาจกอใหเกิดผล               
กระทบตอสิ่งแวดลอมทางอากาศและชุมชน โดยคอยรวมเฝาระวังติดตามการดําเนินการ
วาเปนไปตามแผนการปรับปรุงที่ทางราชการกําหนดหรือไม และรวมถึงคอยเฝาระวังและ
รายงานกับหนวยงานราชการหากมีผลกระทบ
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  2.5  การเฝาระวังรวมกับชุมชน เร องการปลอยสิ่งปนเปอนในรางระบายน้ํา
ฝนของนิคมฯ กอนปลอยสูสาธารณะ โดยในป พ.ศ. 2556 ทางนิคมฯ รวมกับการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) และเจาหนาที่ทองถิ่น ไดเขารวมประชุมและติดตาม
การดาํเนนิการของโรงงานบางโรงทีอ่าจกอใหเกดิผลกระทบตอสิง่แวดลอมทางน้าํ โดยคอย
รวมเฝาระวัง และทําการบล็อกน้ําในรางระบายน้ําฝน เม อพบสิ่งผิดปกติในรางฯ รวมทั้ง
กาํหนดมาตรการใหมกีารสบูกลบัไปเพ อบาํบดัอยางถกูตอง และไดทาํการตดิตามการดาํเนนิ
การวาเปนไปตามแผนการปรบัปรงุทีท่างราชการกาํหนดหรอืไม และรวมถงึคอยเฝาระวงัและ
รายงานกับหนวยงานราชการหากมีผลกระทบ
  2.6  การมีสวนรวมกับประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 
(โครงการธงขาวดาวเขียว) ตามแผนปฏิบัติการรับผิดชอบตอสังคม ประจําปของการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) โดยไดจัดผูแทนเขารวมโครงการฯ เพ อสรางความ
สัมพันธที่ดีระหวางผูประกอบการ ชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในการจัดการสิ่งแวดลอม และ
เพ อทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการดําเนินงานของนิคมฯโดยในป พ.ศ. 2556ไดเขารวมตรวจ
เยี่ยมชมโรงงานอีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) ซึ่งเปนโรงงานประกอบรถยนต และโรงงาน 
GS Yuasa Siam Industry ซึ่งเปนโรงงานที่ผลิตชิ้นสวนรถยนต โดยในการเยี่ยมชมทาง               
เจาหนาที่ของนิคมฯ ไดแลกเปลี่ยนองคความรู ในเร องการแกไขปองกันลักษณะปญหา              
สิ่งแวดลอมของโรงงาน และทางโรงงานไดแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจในการแกไขปองกัน
ปญหารวมทัง้ปรบัปรงุจดุตางๆ ทีอ่าจกอใหเกดิปญหาอยางตอเน อง ซึง่นบัไดวาโครงการนีเ้ปน
ประโยชนตอการอยูรวมกันของชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรม และจะมีการดําเนินโครงการ
นี้อยางตอเน องตอไป
  2.7 การมีสวนรวมกับชมรมรักษสิ่งแวดลอม ตําบลหัวสําโรง ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้น
โดย อบต.หัวสําโรงและอบต.แปลงยาว อันมีวัตถุประสงคเพ อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่ไมใหไดรับผลกระทบจากกิจกรรมตางๆ ไมวาจะจากในนิคมฯหรือนอกนิคมฯ โดยในป 
พ.ศ. 2556 ทางนิคมฯได ใหการสนับสนุนในการตรวจวัดคุณภาพน้ําในคลองวังดวนบริเวณ
จุดบรรจบสะพานไม คลองวังดวนไปตรวจหาคาโลหะหนัก เปนตน
  2.8  การบรหิารจดัการแบบมสีวนรวมกบัการนคิมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย
หนวยราชการทองถิน่ และชมุชนโดยรอบนคิมฯ โดยการยกระดบัเปนเมอืงอตุสาหกรรมเชงิ
นิเวศ ซึ่งทางนิคมฯ ไดเขารวมโครงการฯเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กับทาง กนอ.และอยู
ในระหวางการจัดทําแผนแมบทของโครงการ
 เพ อใหเกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนืทางบรษิทัฯ จะยงัคงแสวงหาแนวทางอนัเหมาะสมกบั
องคกรเพิม่เตมิเพ อปรบัปรงุและปรบัใชเปนแนวทางในการทีจ่ะตองแสดงความรบัผดิชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม เพ อใหเศรษฐกิจสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงถาวรตอไป
 การสนับสนุนและเขารวมกิจกรรมชุมชน ดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาประเพณี  
สังคม และสิ่งแวดลอม
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 2. โครงการโรงไฟฟา
  การสนับสนุนและเขารวมกิจกรรมชุมชน ดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา
ประเพณี สังคมและสิ่งแวดลอม
 1. การศึกษา 
  วัตถุประสงค  
  - เพ อสงเสรมิการศกึษาของเยาวชนในชมุชน โดยการมอบทนุการศกึษาใหแก
   เยาวชนที่ขาดแคลน
  - การมอบอปุกรณการเรยีน และสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนแกสถาน
   ศึกษาในพื้นที่
 ประกอบดวย    
  - มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนที่เรียนดีแตขาดแคลนในวันเฉลิมพระชนม
   พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
  - มอบทนุการศกึษาแกนกัเรยีนทีข่าดแคลนทนุทรพัยในการศกึษาระดบัมธัยม
   ปลาย โรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ
  - มอบทนุการศกึษาแกบตุรเจาหนาทีต่าํรวจสถานตีาํรวจภธูรตาํบลคลองดาน 
  - มอบชดุเคร องเขยีนแกนกัเรยีนในโรงเรยีนตาํบลคลองดาน และตาํบลสอง
   คลอง
  - สนับสนุนการจัดสอนภาษาอังกฤษใหแกโรงเรียนในตําบลคลองดาน
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 2. การกีฬา 
  วัตถุประสงค  
  - เพ อสงเสรมิสขุภาพพลามยัขอประชาชนในชมุชม ดวยการสนบัสนนุกจิกรรม
   กีฬาของชุมชน 
  - โดยการมอบอปุกรณเพ อใช ในกจิกรรม มอบทนุการจดักจิกรรม และเขารวม
   กิจกรรมกีฬาของชุมชน
  ประกอบดวย
  - มอบอุปกรณเคร องเสียงเพ อใช ในการออกกําลังกายของกลุมแอโรบิค เพ อ
   สุขภาพ
  - มอบเงนิสนบัสนนุการจดัการแขงขนัฟตุบอลตอตานยาเสพตดิ ของเยาวชน
   ชุมชนคลองดาน
  - มอบเงินสนับสนุนการจัดการแขงขันฟุตบอลเพ อสุขภาพ แกหนวยงาน
   ราชการเทศบาลคลองดาน
  - จดัการแขงขนักฬีาใหแกเยาวชนในโรงเรยีนเขตตาํบลคลองดาน “โรงไฟฟา
   บางบอเกมส”
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 3. ศาสนาประเพณี
  วัตถุประสงค  
  - เพ อดํารงรักษาประเพณีท่ีดีงาม และเปนท่ีศรัทธาเช อถือของชุมชนใหสืบตอไป 
  ประกอบดวย
  - การเปนเจาภาพหลักการจัดงานทอดกฐินสามัคคีประจําป วัดแจมราษฎร 
   ศรัทธาธรรม
  - สนับสนุนการจัดบรรยายธรรมเร องธรรมะเพ อกายและใจ ใหแกนักเรียน
   และประชาชนในชุมชน
  - สนับสนุนการถมดินกอสรางกุโบว สุสานชาวอิสลามมัสยิดอัลยามาอะห 
  - บรจิาคขาวสารแกผูขาดแคลนในงานประเพณไีทย-จนี เทศกาลทิง้กระจาด 
   ศาลเจาตั๋วปุนทาว
  - มอบชุดขาวสารแกผูสูงอายุ เน องในวันผูสูงอายุแหงชาติ และเทศกาล
   สงกรานต
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 4. สังคมและสุขภาพ
  วัตถุประสงค  
  - เพ อใหประชาชนในชมุชมมคีวามสมคัรสมานสามคัคีในการทาํกจิกรรมตางๆ
   รวมกัน เพ อประโยชนแกชุมชนโดยรวม 
  ประกอบดวย
  - มอบอปุกรณการจดัทาํสมนุไพรเพ อสขุภาพแกโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพ
   ชุมชนตําบลคลองดาน
  - สนับสนุนการประกอบอาชีพปลูกขา แกกลุมเกษตรกรมัสยิดคลองกันยา
  - สนับสนุนโครงการปองกันยาเสพติดในชุมชนรวมกับสถานีตํารวจตําบล 
   คลองดาน
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 5. สิ่งแวดลอม
  วัตถุประสงค  
  - เพ อรกัษาสิง่แวดลอมในชมุชนที่ใหมคีวามอดุมสมบรูณตอไป และสงเสรมิ
   การเรียนรูและพัฒนาใหสิ่งแวดลอมในชุมชนดีขึ้น 
  ประกอบดวย
  - สนับสนุนโครงการฝกอบรมการทําลูกบอลชีวภาพ เพ อเพิ่มคุณภาพน้ําที่ดี
   ใหแกกลุมชาวประมง
  - สนบัสนนุโครงการปลกูปาชายเลน เพ อเพิม่ปรมิาณตนไมและระบบนเิวศน
   ที่ดีในปาชายเลน
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 11. นโยบายการจายเงินปนผล 
 บรษิทัมนีโยบายการจายเงนิปนผลใหกบัผูถอืหุน ไมต่่าํกวารอยละ 40 ของกาํไรสทุธิ
หลงัหกัภาษแีละทนุสาํรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบรษิทัจะเปนผูกาํหนด อตัราการ
จายเงินปนผล โดยพิจารณาจากผลกําไรสภาวะการประกอบธุรกิจ แผนการลงทุนและความ
เหมาะสมอ นๆ และจะนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
 ทั้งนี้ในการจายเงินปนผล บริษัทตองปฏิบัติตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ที่บัญญัติวา  
 “การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีที่ 
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล 
 เงินปนผลนั้นใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน เวนแตจะมีขอบังคับกําหนดไว 
เปนอยางอ นในเร องหุนบรุมิสทิธ ิโดยการจายเงนิปนผลตองไดรบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถอืหุน 
 เม อขอบังคับของบริษัทกําหนดใหทําได คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวาง 
กาลใหแกผูถอืหุนไดเปนครัง้คราว เม อเหน็วาบรษิทัมกีาํไรสมควรพอทีจ่ะทาํเชนนัน้ และเม อ
ไดจายเงินปนผลแลว ใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราว ตอไป 
 การจายเงินปนผลนั้นใหกระทําภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน           
หรอืคณะกรรมการลงมตแิลวแตกรณ ีทัง้นี้ใหแจงเปนหนงัสอืไปยงัผูถอืหุนกบัใหโฆษณา คาํ
บอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย” 
 สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย คณะกรรมการของบริษัทยอย 
จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในระดับที่
เหมาะสมโดยพิจารณาจากผลกําไรและโอกาสในการลงทุนของบริษัทยอยนั้นๆ 
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12. รายการระหวางกัน
 12.1 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหวางกัน 
 

บริษัท เกตเวย เอสเตท  จํากัด 

-   นายประชา   เหตระกูล 
ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบรหิารของบรษิทัฯ เปน
กรรมการและเปนผูถือหุนราย
ใหญของบริษัท เกตเวย เอสเตท  
จํากัด โดยมีสัดสวนการถือหุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  คิด
เปนรอยละ 25 ของทนุชาํระแลว

รายไดคาบริหาร

คาท่ีปรึกษา คาบริหาร 
และดําเนินโครงการ

เงินใหกูยืม
ยอดตนงวด
บวก ใหกูเพ่ิมระหวางงวด
หัก รับชําระคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด
หักคาเผ อหน้ีสงสัยจะสูญ
สุทธิ
ดอกเบี้ยคางรับ
ยอดตนงวด
บวก ใหกูเพิม่ระหวางงวด
หัก รับชําระคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด
หัก คาเผ อหน้ีสงสัยจะสูญ
สุทธิ
เงินทดรองจาย
ยอดตนงวด
บวก เพิ่มระหวางงวด
หัก รับชําระคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด
หัก คาเผ อหน้ีสงสัยจะสูญ
สุทธิ

2,880,000.00

12,000,000.00

584,743,171.80
-

(10,000,000.00)
574,743,171.80

(574,743,171.80)
-

419,394,115.45
-
-

419,394,115.45
(419,394,115.45)

-

7,673,232.73

-
7,673,232.73

(7,673,232.73)
-

คาบริการกําหนดจากตนทุน
ท่ีเกิดข้ึนจริงของบุคลากร 
บวกอัตรากําไร 

คาบริการกําหนดจากตนทุน
ที่ เกิดขึ้นจริงของบุคลากร
บวกอัตรากําไร 

อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมคิด
ต ามอั ต ร า  MLR  ของ 
ธนาคารพาณิชย

เพ อเปนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชน 
สูงสุดและกอใหเกิดรายไดเพิ่ม บริษัทฯ ไดเขาทํา 
สัญญารับบริหารจัดการดานตางๆ เชน การติดตอ 
ประสานงานในดานตางๆ งานดานกฎหมาย งาน
ดานการกอสราง เปนตน ใหกับบริษัท เกตเวย เอส
เตท จํากัด 

บริษัท เกตเวย เอสเตท จํากัด  มีบุคลากรที่ชํานาญ 
งานดานการปฏิบัติการ การบํารุงรักษา ซอมแซม 
ระบบและอุปกรณตางๆ บริษัทฯ จึงทําสัญญาจาง
ให บริษัท เกตเวย เอสเตท จํากัด บริหารจัดการ
งานดังกลาว

เปนเงนิใหกูยมื เพ อนาํไปใชเปนเงนิทนุในการ ดาํเนนิ
ธุรกิจ ณ ปจจุบัน บริษัท เกตเวย เอสเตท จํากัด อยู
ระหวางการดาํเนนิการตามแผนฟนฟ ูกจิการ การจาย
ชําระคืนหนี้เปนไปตามเง อนไข ตามแผนฟนฟูกิจการ

เปนดอกเบี้ยคางรับจากเงินใหกูยืมขางตน

บริษัทฯ จายเงินทดรองใหกับบริษัท เกตเวย เอสเตท 
จาํกดั เพ อนาํไปใชเปนเงนิทนุหมนุเวยีนในการ ดาํเนนิ
ธุรกิจ

บริษัท เซ็นทรัล  อพารทเมนท  จํากัด 
-  นายปรีชา  เศขรฤทธิ์  
กรรมการของบริษัท เปนกรรมการ 
ของบจ. เซ็นทรัล อพารทเมนท 

รายไดคาบริหาร

ตนทุนการใหบริการ

1,080,000.00

132,000.00

คาบริการกําหนดจากตนทุน
ท่ีเกิดข้ึนจริงของบุคลากร 
บวกอัตรากําไร 

การกําหนดราคาของคาเชา
เปนไปตามเง อนไขทีเ่ปนปกติ
ธุรกิจ เชนเดียวกับที่บริษัท 
เซ็นทรัล อพารทเมนท จํากัด 
ใหบริการกับบุคคลภายนอก

บริษัทยอย ทําสัญญารับจางบริหารจัดการงาน ดาน
ตางๆ ใหกับบริษัทเซ็นทรัล อพารทเมนท จํากัด รวม
ทั้งงานดานบริหารจัดการแจงหนี้และการจัดเก็บคา 
บริการของอาคารชุด
บรษิทัฯ ทาํสญัญาเชาหองชดุ 2 หอง เพ อใชเปนทีเ่กบ็ 
เอกสารโดยตออายุสัญญาทุก 1 ป

 บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการ นโยบายการกําหนดราคา ความจําเปนและรายละเอียด
 เกี่ยวของกัน/ความสัมพันธ ระหวางกัน ป 2556 (บาท)
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บริษัท  สยามแลนด   โฮลด้ิง 
(1990) จํากัด
-  ณ  วันที่เกิดรายการ บจ. 
สยาม แลนด โฮลดิ้ง (1990) มี
สถานะ เปนผูถอืหุนรายใหญของ 
บริษัทฯ โดยถือหุนในอัตรารอย
ละ 43.77 ของทุนจดทะเบียนที่
เรียกชําระแลว 
-  ปจจุบัน บจ. สยามแลนด โฮ
ลดิ้ง (1990) ไมไดเปนผูถือหุน
รายใหญ ของบริษัทฯ แลว

เงินใหกูยืม
ยอดตนงวด
บวก ใหกูเพ่ิมระหวางงวด
หัก รับชําระคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด
หัก คาเผ อหน้ีสงสัยจะสูญ
สุทธิ

190,000,000.00
-
-

190,000,000.00
(190,000,000.00)

-

- ในป 2539 บริษัทยอยใหความชวยเหลือทางการ 
เงินแกบจ. สยามแลนด  โฮลดิ้ง (1990) โดยใชสิน 
ทรัพยเปนหลักทรัพย ์ค้ําประกันการขอสินเช อ ของ 
บจ. สยามแลนด  โฮลดิ้ง (1990) ตอสถาบัน การเงิน  
- ตอมา บจ. สยามแลนด โฮลดิ้ง (1990) ไมสามารถ 
ไถถอนหลักทรัพยดังกลาวคืนได จึงขอผอนปรน 
เงื่อนไขการชําระหนี้โดยจะชดใช้เงินจํานวน 200 
ลานบาทแทน 
 - สิ้นสุด ณ เดือนมกราคม 2551 บจ. สยามแลนด 
โฮลดิ้ง (1990)  ไดชําระคืนหนี้แกบริษัทยอย เปน 
จํานวนเงินรวม 10 ลานบาท ณ ปจจุบัน บจ. สยาม 
แลนด โฮลดิง้ (1990)  อยูระหวางการชาํระบญัช ี  ซึง่
บรษิทัยอยดังกลาวไดย นขอเฉล่ียทรัพยสินเพ อรักษา สิทธิ
ตามกฏหมายแลว แตยังไมทราบผล 

บริษัท สมุทรปราการ ออฟเปอรเรท 
ติ้ง จํากัด
-  ณ วันที่เกิดรายการ   
นายรอย อิศราพร ชุตาภา  เปน
กรรม การในบริษัทยอย และเปน
กรรมการ ของ บจ. สมุทรปราการ 
ออพเปอรเรทติ้ง 

เงินกูยืม (เงินตน)
ยอดตนงวด
บวก กูเพิ่มระหวางงวด
หัก จายชําระคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด

1,750,000.00
-
-

1,750,000.00

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ
ของสถาบันการเงิน

บริษัทยอยกูยืมเงินระยะสั้นจาก บจ. สมุทรปราการ 
ออพเปอรเรทติ้ง เพ อใชเปนทุนหมุนเวียน

ดอกเบี้ยคางจาย
ยอดตนงวด
บวก กูเพิ่มระหวางงวด
หัก จายชําระคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด

1,531,034.23
87,500.00

-
1,618,534.23

บริษัท สยาม พาวเวอร แอนด อิเลค
ทริคจํากัด
- ณ วันที่เกิดรายการ นายรอย 
อิศราพร ชุตาภา เปนกรรมการ
ของ บริษัทฯ บริษัทยอย  และเปน
กรรมการ ของ บจ. สยาม พาวเวอร 
แอนด อเิลคทริค  
-  ปจจบุนั นายรอย อศิราพร  ชตุาภา
 ไดลาออกจากบริษัทดังกล าว
ทั้งหมดแลว

นางสาวพิมพรรณ ศรีสวัสดิ์
นางสาวพิมพรรณ ศรีสวัสดิ์
เปนญาติสนิทของกรรมการของ
บริษัทฯ

เงินกูยืม (เงินตน)
ยอดตนงวด
บวก กูเพิ่มระหวางงวด
หัก จายชําระคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด

53,976,156.01
-

(3,160,324.05)
50,815,831.96

เปนดอกเบี้ยคางจายของ
มูลหนี้ตามสัญญาปรับโครง 
สรางหนี้

- บริษัทยอยโอนขายสิทธิเรียกรองในมูลหนี้ ที่มีกับ
บริษัทฯ ใหกับทางบริษัท สยาม พาวเวอร แอนด 
อิเลคทริค จํากัด 
- ณ ปจจุบันบริษัทฯ ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 
กับบริษัท สยาม พาวเวอร แอนด อิเลคทริค จํากัด 
ตามที่กําหนดโดยแผนฟนฟูกิจการมูลหนี้ดังกลาวจึง
เปนมูลหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ซึ่งจะชําระ
คืนปละ 2 ครั้ง

ดอกเบี้ยคางจาย
ยอดตนงวด
บวก กูเพิ่มระหวางงวด
หัก จายชําระคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด

ดอกเบี้ยคางจาย
ยอดตนงวด
บวก กูเพิ่มระหวางงวด
หัก จายชําระคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด

8,735,007.43
-

(1,859,520.66)
6,875,486.77

5,642.08
548,528.25

-
554,170.33

เงินกูยืม (เงินตน)
ยอดตนงวด
บวก กูเพิ่มระหวางงวด
หัก จายชําระคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด

4,000,000.00
5,250,000.00

-
9,250,000.00

บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จํากัด
-  ณ วันท่ีเกิดรายการ นายรอย          
อิศราพร  ชุตาภา  เปนกรรมการของ 
บริษัทฯ   และเปนกรรมการ และ
ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท เอ็ม 
เอส  ซี ซี จํากัด โดยมี สัดสวนการ
ถือหุน คิดเปนรอยละ  99.99  ของ
ทุนชําระแลว

เงินกูยืม (เงินตน)
ยอดตนงวด
บวก กูเพิ่มระหวางงวด
หัก จายชําระคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด

34,549,795.28
-

(2,022,903.39)
32,526,891.89

- บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จํากัด ไดนําทรัพยสินตี โอน 
ชําระหนี้ของบริษัทฯ ที่มีตอสถาบันการเงิน แหงหนึ่ง 
บริษัทฯ จึงบันทึกใหบริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จํากัด เปน 
เจาหนี้ ซึ่ง ณ ปจจุบัน บริษัทฯ มีการทําสัญญาปรับ 
โครงสรางหนี้กับบริษทั เอ็ม เอส ซี ซี จํากัด ตาม ที่
กําหนดโดยแผนที่ฟนฟูกิจการ มูลหนี้ดังกลาวจึงเปน
มูลหนี้ตามสัญญาปรับโครง สรางหนี้ ซึ่งจะชําระคืน
ปละ 2 ครั้ง

 บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการ นโยบายการกําหนดราคา ความจําเปนและรายละเอียด
 เกี่ยวของกัน/ความสัมพันธ ระหวางกัน ป 2556 (บาท)

อัตราดอกเบี้ย MLR
ธนาคารทหารไทย จํากัด 
(มหาชน)  

บริษัทยอยกูยืมเงินระยะสั้นจากคุณพิมพรรณ เพ อใช
เปนทุนหมุนเวียน
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บริษัท บี เค ซี ซี จํากัด
- ณ วันที่เกิดรายการ นายรอย 
อิศราพร ชุตาภา เปนกรรมการ 
ของบริษัทฯ และเปนกรรมการ 
และผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
บี เค ซี ซี จํากัด โดยมีสัดสวน
การถือหุน คิดเปนรอยละ  99.99  
ของทุนชําระแลว

- ปจจุบันนายรอย อิศราพร        
ชุตาภาไดลาออกจากบริษัท เอ็ม 
ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) แลว

นายรอย อิศราพร ชุตาภา
- ณ วันที่เกิดรายการ นายรอย
อิศราพร ชุตาภา เปนกรรมการ
ในบจ. เกตเวย ดิเวลลอปเมนท
- ในป 2548 นายรอย อิศราพร 
ชุตาภา ไดเขาถือหุนใน บจ . 
เกตเวย ดิเวลลอปเมนท โดย
เปนผูถือหุนรายใหญ มีสัดสวน
การถือหุนรอยละ 64
- ปจจุบัน นายรอย อิศราพร ชุตาภา 
ลาออกจากตําแหนงกรรมการ 
บริษัท บจ. เกตเวย ดิเวลลอปเมนท 
แลว แตยังเปนผูถือหุนรายใหญ
ใน บจ. เกตเวย ดิเวลลอปเมนท

บรษิทั บ ีเค ซ ีซ ีจาํกดั ไดนาํทรพัยสนิตโีอน เพ อชาํระ
หนี้ของบริษัทที่มีตอสถาบันการเงินแหงหนึ่ง บริษัทฯ
จึงบันทึกให บริษัท บี เค ซี ซี จํากัด เปน เจาหนี้ ซึ่ง 
ณ ปจจุบัน บริษัทมีการทําสัญญา ปรับโครงสรางหนี้
กับบริษัท บ ี เค ซี ซี จํากัด ตามที่กําหนดโดยแผน
ฟนฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมูลหนี้ ดังกลาวจึงเปน
มูลหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ซึ่งจะชําระคืน
ปละ 2 ครั้ง

เงินกูยืม (เงินตน)
ยอดตนงวด
บวก กูเพิ่มระหวางงวด
หัก จายชําระคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด

2,991,058.63
-

(175,127.60)
2,815,931.05

เปนดอกเบี้ยคางจายของมูล
หนีต้ามสญัญาปรบัโครงสราง
หนี้

บริษัท เกตเวย  ดิเวลลอปเมนท จํากัด ขณะนั้น มี
สถานะเปนบริษัทยอยใหกูยืมเงินกับนายรอย 
อิศราพร ชุตาภา

ดอกเบี้ยคางจาย
ยอดตนงวด
บวก กูเพิ่มระหวางงวด
หัก จายชําระคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด

484,045.55
-

(103,044.30)
381,001.25

เงินใหกูยืม
ยอดตนงวด
บวก ใหกูเพ่ิมระหวางงวด
หัก รับชําระคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด
หักคาเผ อหน้ีสงสัยจะสูญ
สุทธิ

1,995,000.00
-
-

1,995,000.00
(1,995,000.00)

-

นางสองศรี  กัลยาณมิตร
- ณ วันที่เกิดรายการ นางสองศรี   
กัลยาณมิตร เปนกรรมการของ 
บริษัทฯ และบริษัทยอย
- ปจจุบันนางสองศรี กัลยาณมิตร 
ไดลาออกจากตาํแหนงกรรมการของ 
ทั้ง 2 บริษัทแลว

เงินทดรองรับ
ยอดตนงวด
บวก เพิม่ขึน้ระหวางงวด
หัก ชําระคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด

658,000.00
60,000.00

-
718,000.00

นางสองศรี กัลยาณมิตร จายเงินทดรองใหกับบริษัท 
ยอย เพ อใชเปนทุนหมุนเวียน  

 บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการ นโยบายการกําหนดราคา ความจําเปนและรายละเอียด
 เกี่ยวของกัน/ความสัมพันธ ระหวางกัน ป 2556 (บาท)

  12.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
  ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม และ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของกัน บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจําเปนและ
ความเหมาะสมในการทํารายการนั้น ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก 
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติหลักการเกี่ยวกับขอตกลงทางการคาที่มีเง อนไขการคาโดย
ทั่วไป ในการทําธุรกรรมระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กับกรรมการ ผูบริหารหรือบุคคล
ท่ีมีความเก่ียวของกัน โดยอนุมัติใหฝายจัดการสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาว หากธุรกรรม  
เหลานั้น มีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไป
ในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเปนกรรมการ

(ตอ)
- ปจจุบันนายรอยอิศราพร  ชุตาภา 
ไดลาออกจากบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ 
จํากัด (มหาชน)  แลว 

เปนดอกเบี้ยคางจายของมูล
หนีต้ามสญัญาปรบัโครงสราง
หนี้

ดอกเบี้ยคางจาย
ยอดตนงวด
บวก กูเพิ่มระหวางงวด
หัก จายชําระคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด

5,591,222.88
-

(1,190,267.39)
4,400,955.49
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    (ก) งบการเงนิป 2554 ตรวจสอบโดยนางสาววรรญา พทุธเสถยีร ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 จากบริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด
   ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได ใหความเห็นวางบ
การเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ  แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับป สิ้นสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
   บรษิทัฯ ไดเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีในการรบัรูรายไดจากการขายทีด่นิ
จากวธิกีารรบัรูรายไดตามเงนิงวดทีถ่งึกาํหนดชาํระมาเปนวธิรีบัรูรายไดเม อโอนกรรมสทิธิใ์ห
แกผูซื้อ ซึ่งเปนไปตามขอกาํหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร อง
รายได ที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป
   กลุมบริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในการบันทึกบัญชีเงินลงทุน
ระยะยาวอ นจากวธิมีลูคายตุธิรรมมาเปนวธิรีาคาทนุ  ซึง่เปนไปตามขอกาํหนดของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 105 เร อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (ฉบับที่ 
40 เดิม)
   (ข)  งบการเงนิป 2555 ตรวจสอบโดยนางสาววรรญา พทุธเสถยีร ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 จากบริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด
   ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได ใหความเห็นวางบ
การเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ  แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับป สิ้นสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   (ค) งบการเงนิป 2556 ตรวจสอบโดยนางสาววรรญา พทุธเสถยีร ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 จากบริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด

13. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
 13.1 งบการเงิน
  13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

  12.3 นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
         เน องจากการทํารายการระหวางกันมักเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติ
หรอืเปนธรุกจิทีส่นบัสนนุธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะดาํเนนิการใหการทาํ
รายการระหวางกนัดงักลาวเปนไปเพ อประโยชนสงูสดุของบรษิทัฯ  โดยขัน้ตอนการอนมุตัจิะ
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว  ทั้งนี้ ในการพิจารณาการทํารายการระหวางกันกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงที่เปนผูถือหุนหรือผูบริหารของบริษัทนั้น ผูถือหุนหรือผูบริหารดังกลาว
จะไมมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติ และบริษัทฯ จะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
  ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีรายการระหวางกันในอนาคตที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง บริษัทฯ จะมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผู ใหความเห็นเกี่ยวกับ
ความจาํเปนและความสมเหตสุมผลในการเขาทาํรายการ และความเหมาะสมของการกาํหนด
ราคาของรายการตางๆ เพ อใหเปนไปตามราคาตลาดตามปกติธุรกิจทั่วไป โดยมีเง อนไขไม
แตกตางจากบุคคลภายนอก
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   ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได ใหความเห็นวางบ
การเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับป สิ้นสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม การตคีวามมาตรฐานการบญัชีใหม และแนวปฎบิตัทิางบญัชีใหมทีม่ผีลบงัคบัใชสาํหรบั
รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ตนในหรอืภายหลงัวนัที ่1 มกราคม 2556 มาถอืปฎบิตั ิโดยไมมผีล
กระทบตอรายงานทางการเงนิงวดปจจบุนั ยกเวน มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 ภาษเีงนิได 
ซึ่งจะมีผลกระทบตองบการเงินตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
 13.1.2 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน

 

 

 581.47  11.66%

  103.60  2.08%

 67.66  1.36%

 

 2.34  0.05%

  655.61  13.14%

 1,410.67  28.28%

 

  11.82  0.24%

  32.58  0.65%

 2,148.75  43.07%

  479.07  9.60%

  11.60  0.23%

  487.19  9.77%

  49.85  1.00%

  333.77  6.69%

  12.97  0.26%

  10.62  0.21%

  3,578.23  71.72%

  4,988.90  100.00%

 

 

 989.44  18.63%

  160.01  3.01%

  38.64  0.73%

 

  -    -  

  691.67  13.03%

  1,879.75  35.40%

 9.45  0.18%

  30.25  0.57%

  2,245.68  42.29%

  480.47  9.05%

  16.00  0.30%

  227.73  4.29%

  49.85  0.94%

  343.84  6.48%

  18.75  0.35%

  8.35  0.16%

  3,430.38  64.60%

  5,310.13  100.00%

 หนวย: ลานบาท  2554   2555   2556
  ลานบาท  รอยละ ลานบาท  รอยละ ลานบาท  รอยละ

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

 เงินลงทุนชั่วคราว

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ น - สุทธิ

 สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

 ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย - สุทธิ

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคําประกัน

 เงินลงทุนเผ อขาย

 เงินลงทุนในบริษัทรวม

 เงินลงทุนระยะยาวอ น - สุทธิ

 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

 เงินลงทุนในโครงการ

 ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

 สินทรพัยไมหมุนเวียนอ น 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

 

 

 644.73  13.84%

  50.56  1.09%

  68.31  1.47%

 

 -    -  

  596.58  12.81%

  1,360.18  29.20%

 

  10.79  0.23%

  25.70  0.55%

  2,035.26  43.70%

  479.41  10.29%

  4.59  0.10%

 367.49  7.89%

  34.97  0.75%

  315.53  6.77%

  16.54  0.36%

  7.35  0.16%

  3,297.63  70.80%

  4,657.81  100.00%
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สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน (ตอ)

 

 

 

 160.38  3.21%

  0.06  0.00%

 

 128.73  2.58%

  13.77  0.28%

  302.94  6.07%

 

  0.03  0.00%

 

  1,071.60  21.48%

  5.75  0.12%

  3.90  0.08%

  34.62  0.69%

  3.28  0.07%

  1,119.17  22.43%

  1,422.11  28.51%

 

4,756.30  

 

 4,755.93  95.33%

 (645.88) (12.95%)

 4,110.05  82.38%

 (2,703.22) (54.18%)

  11.91  0.24%

  1,418.73  28.44%

 2,148.06  43.06%

 3,566.79  71.49%

 4,988.90  100.00%

 หนวย: ลานบาท  2554   2555   2556
  ลานบาท  รอยละ ลานบาท  รอยละ ลานบาท  รอยละ 

 

 

 217.15  4.66%

  0.06  0.00%

 

  92.86  1.99%

  57.05  1.22%

  367.11  7.88%

 

  0.09  0.00%

 

  1,152.05  24.73%

  1.75  0.04%

  2.78  0.06%

  19.10  0.41%

  2.46  0.05%

  1,178.22  25.30%

 1,545.34  33.18%

  

  

  

 4,756.30  

   

  4,755.93  102.11%  

 (645.88) (13.87%) 

 4,110.05  88.24%

 (3,140.67) (67.43%)  

 22.96  0.49%

 992.34  21.30% 

 2,120.13  45.52% 

  3,112.47  66.82% 

 4,657.81  100.00%

 

 

 

 242.58  4.57%

  0.03  0.00%

 

  188.00  3.54%

  19.71  0.37%

  450.32  8.48%

 

  -    -  

 

  942.00  17.74%

  11.00  0.21%

  2.76  0.05%

  39.82  0.75%

  4.17  0.08%

  999.75  18.83%

  1,450.07  27.31%

4,756.30  

 

  4,755.93  89.56%

 (645.88) (12.16%)

 4,110.05  77.40%

 (2,488.65) (46.87%)

  47.77  0.90%

  1,669.16  31.43%

  2,190.89  41.26%

  3,860.06  72.69%

  5,310.13  100.00%

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

   เจาหนี้อ น

  สวนของหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชํารภายในหน่ึงป

  สวนของหนี้สินภายใตแผนฟนฟูกิจการและภายใตสัญญา

     ปรับโครงสรางหนี้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

  ภาษีเงินไดคางจาย

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

     หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ

     หนี้สินภายใตแผนฟนฟูกิจการและภายใตสัญญา-

            ปรับโครงสรางหนี้ - สุทธิ

     เงินกูยืมจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน

     หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

     ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

     หนี้สินไมหมุนเวียนอ น

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

สวนของผูถือหุน

   ทุนเรือนหุน

       ทุนจดทะเบียน

           หุนสามัญ 475,630,378 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท

        ทุนที่ออกและชําระแลว

            หุนสามัญ 475,593,142 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท

            หัก  เงินลงทุนในบริษัทใหญที่ถือโดยบริษัทยอย

          สุทธิ

  ขาดทุนสะสม

  องคประกอบอ นของสวนของผูถือหุน

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ

   สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
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สรุปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
   2554   2555   2556
  ลานบาท  รอยละ ลานบาท  รอยละ ลานบาท  รอยละ

  451.65  38.20%
 38.37  3.25%
  119.82  10.13%
  51.42  4.35%
  1.12  0.10%
  26.85  2.27%
  493.07  41.70%
  1,182.32  100.00%
  196.94  16.66%
  18.34  1.55%
  67.32  5.69%
  63.05  5.33%
  345.65  29.24%
  315.62  26.70%
  
 36.03  3.05%
  514.89  43.55%
  0.71  0.06%
  285.04  24.11%
  43.36  3.67%
  241.68  20.44%
 
  216.68  
  25.00  
  
 241.68  
 
 0.53  

 354.77  45.33%
 31.24  3.99%
 71.46  9.13%
 57.39  7.33%
 2.21  0.28%
  18.15  2.32%
  247.50  31.62%
  782.73  100.00%
  96.31  12.30%
  16.39  2.09%
  49.62  6.34%
  62.66  8.00%
 224.98  28.74%
  289.88  37.04%
  
 30.37  3.88%
  266.85  34.09%
  0.10  0.01%
  260.42  33.27%
  87.95  11.24%
  172.47  22.03%
 
  144.41  
  28.06  
 
 172.47  
 
 0.35  

  860.31  67.20%
  33.97  2.65%
  103.03  8.05%
  51.35  4.01%
  0.89  0.07%
  23.38  1.83%
  207.29  16.19%
  1,280.22  100.00%
  227.95  17.81%
  17.52  1.37%
  58.30  4.55%
  63.59  4.97%
  367.35  28.69%
  681.30  53.22%
  
 55.02  4.30%
  246.19  19.23%
  0.10  0.01%
  611.55  47.77%
  137.28  10.72%
  474.27  37.05%
 
  437.44  
 36.83  
  
 474.27  
 
 1.06  

รายไดจากการขาย
รายไดคาเชา
รายไดคาบริการสาธารณูปโภค
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหาร
รายไดเงินปนผลรับ
รายไดอ น
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
รวมรายได
ตนทุนขาย
ตนทุนคาเชา
ตนทุนคาบริการสาธารณูปโภค
ตนทุนคาที่ปรึกษาและบริหาร
รวมตนทุน
กําไรขั้นตน (ไมรวมปนผล รายไดอ น และสวนแบงกําไรฯ
จากเงินลงทุนในบริษัทรวม)

คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
การแบงปนกําไร
 สวนที่เปนของบริษัทใหญ
 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมี  
 อํานาจควบคุม

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
     สวนที่เปนของบริษัทใหญ
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งบกระแสเงินสด
หนวย : ลานบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  
 กําไรกอนภาษีเงินได 
 รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย)
 จาก การดําเนินงาน 
 รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ 
 (กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว 
 คาใชจายตัดจาย 
 ตัดจายสวนเกินมูลคาพันธบัตรรัฐบาล 
 เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอ น 
 (กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 
 ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 
 รายการโอนกลับผลขาดทุนจากการดอยคา 
 คาเส อมราคา 
 สวนแบง(กําไร)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
 คาใชจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 ดอกเบี้ยรับ 
 ดอกเบี้ยจาย 
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน  
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง  
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ น 
 ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ น 
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)  
 เจาหนี้อ น 
 หนี้สินไมหมุนเวียนอ น 
 เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน 
  เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน
  เงินสดจายจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน
  เงินสดจายชดเชยพนักงานเกษียณอายุ
  เงินสดจายคาใชจายภาษีเงินไดและภาษีถูกหัก ณ ที่จาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 
 

 
260.42 

(2.27)
-   

 23.51 
 0.34 
(2.21)
(2.52)
 0.00 

 -   
 25.60 

(247.50)
 19.18 
(16.72)

 0.10 
 57.94 

(11.18)
 92.99 
(4.51)

 16.85 
 0.47 

 152.56 
 -   
 -   

(0.08)
(36.23)
 116.25 

 611.55 

(5.24)
(1.18)
 22.90 
 0.34 
(0.89)
(0.41)
 0.00 

(18.21)
 25.22 

(207.29)
 19.31 
(20.12)

 0.10 
 426.09 

(28.90)
(59.03)

 3.74 

 10.26 
 0.82 

 352.98 
 0.47 
(0.93)
(3.80)

(177.72)
 170.99 

 
285.04 

(59.66)
(1.75)
 18.37 
 0.21 
(1.12)
(2.65)

 -   
 275.31 
 28.28 

(493.07)
 8.73 

(19.29)
 0.71 

 39.11 

 
77.81 

(36.06)
(2.73)

 79.30 
 0.89 

 158.32 
 0.46 

 -   
(7.96)

(46.73)
 104.10 

 ป 2554 ป  2555 ป  2556
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หนวย : ลานบาท

 -   
(50.00)
(0.13)
(0.93)

 302.80 
 2.21 

 -   
 -   

 2.23 
(0.90)

(150.58)
 3.57 

(17.22)
 71.80 
 13.28 

 176.13 

(6.95)
 -   

(0.07)
(88.72)

 -   
(95.74)
 0.46 

197.11 
 447.63 
 644.73 

 240.46 
(291.53)

 -   
(1.03)
 68.47 
 0.89 

 -   
 -   

 2.23 
(8.00)

(117.18)
 0.43 

(26.77)
(54.67)
 15.80 

(170.89)

(21.55)
 -   

(0.07)
(44.57)

 
4.00 

(62.19)
(1.18)

(63.26)
 644.73 
 581.47 

 144.58 
(200.05)

 -   
 2.37 

 462.06 
 1.12 
(1.61)

 -   
 16.00 
(6.36)

(15.84)
 2.66 

(37.96)
 1.35 

 21.99 
 390.30 

 -   
(13.39)
(0.07)

(70.33)
 

5.25 
(78.54)
(7.90)

 
407.96 

 581.47 
 989.44 

 ป 2554 ป  2555 ป  2556

งบกระแสเงินสด (ตอ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
 เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว 
 เงินสดจายในเงินลงทุนชั่วคราว 
 เงินสดจายลวงหนาคากอสราง 
 เงินสดจายในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 
 เงินสดรับจากเงินปนผลจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
 เงินสดรับจากเงินปนผลจากเงินลงทุนระยะยาวอ น 
 เงินสดจายในเงินลงทุนระยะยาวอ น 
 เงินสดรับจากเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 
 เงินสดรับจากเงินใหกูยืมแกบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวขอกัน 
 เงินสดจายในเงินใหกูยืมแกบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวขอกัน 
 เงินสดจายลงทุนในโครงการ 
 เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 
 เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
 เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินทดรองรับจากบริษัทอ น 
 เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืม 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  
 เงินสดจายเจาหนี้คาเงินลงทุนในโครงการ 
 เงินสดจายเจาหนี้คาทรัพยสิน 
 เงินสดจายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 
 เงินสดจายชําระหนี้สินภายใตแผนฟนฟูกิจการและภายใตสัญญา 
 ปรับโครงสรางหนี้ 
 เงินสดรับจากเงินกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในผลตางจากการแปลงคางบการเงินของหนวย
งานตางประเทศ  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด                              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด                              
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 3.71 
 2.08 
 1.80 

 202.35 
 0.15 

 2,437.05 
 1.21 

 301.54 
 2,337.86 

56.30%
72.85%
47.53%
30.57%
(9.18%)
33.27%
22.03%
18.45%
15.69%

3.79%
5.31%

0.50
na
na

 4.66 
 2.49 
 2.77 

 131.75 
 0.36 

 1,002.53 
 1.95 

 187.55 
 946.73 

64.97%
73.50%
48.42%
43.42%

(23.85%)
47.77%
37.05%
34.17%
36.29%

9.83%
13.80%

0.40
na
na

 4.17 
 2.64 
 3.94 

 92.55 
 0.29 

 1,248.49 
 1.72 

 212.76 
 1,128.28 

47.73%
56.40%
52.20%
43.82%

(22.61%)
24.11%
20.44%
18.33%
14.03%

4.69%
6.90%

0.38
na
na

 13.1.3 ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

อัตราสวนสภาพคลอง
       อัตราสวนสภาพคลอง
       อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
       อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
       ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
       อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
       ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
       อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
       ระยะเวลาชําระหนี้
        Cash  Cycle
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
       อัตรากําไรขั้นตน
          - อัตรากําไรขั้นตนจากการขาย
          - อัตรากําไรขั้นตนจากคาเชา
          - อัตรากําไรขั้นตนจากคาบริการสาธารณูปโภค
          - อัตรากําไรขั้นตนจากคาที่ปรึกษาและบริหาร
       อัตรากําไรกอนหักภาษีเงินได
       อัตรากําไรสุทธิ
       อัตรากําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ
       อัตราผลตอบแทนผูถือหุนของบริษัทใหญ
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
       อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม
       อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
       อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
       อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย
       อัตราการจายเงินปนผล

เทา
เทา
เทา
วัน
เทา
วัน
เทา
วนั
วัน

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%

เทา
เทา
%

13.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
 13.2.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา
   เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ คือธุรกิจด้านการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยสาธารณูปโภคพื้นฐาน และพลังงาน ซึ่งลวนเปนธุรกิจที่เกี่ยวเน อง
และสัมพันธกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยธุรกิจหลัก
ของบรษิทัฯ คือการพฒันาเพ อขายและการใหบรกิารดานสาธารณปูโภคในนคิมอตุสาหกรรม
เกตเวย ซติี ้ซึง่มกีารขยายตวัตามการเจรญิเตบิโตของภาคการผลติและการลงทนุภาคเอกชน  
ประกอบกบันโยบายภาครฐัในการดาํเนนิการดานสิง่แวดลอม ทีเ่ปนปจจยัชวยผลกัดนัใหเกดิ
ความตองการพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม

 ป 2554 ป  2555 ป  2556
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท
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  นอกจากนัน้  จากสถติใินการย นขอรบัการสงเสรมิการลงทนุในประเทศไทยของ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน พบวา การลงทุนไดขยายตัวตอเน องนับตั้งแตป 
2552 เปนตนมาถึงป 2555 สําหรับในป 2556 แมวาจํานวนโครงการที่ย นขอรับการสงเสริม
การลงทุนจะลดลงไปบาง โดยมีทั้งสิ้น 2,237 โครงการ แตในแงของมูลคาการลงทุน ก็ยัง
อยูในระดับที่สูง โดยมีมูลคาการลงทุนรวม 1,110,400 ลานบาท 
  ปจจยัดงักลาวยงัคงเปนแรงผลกัดนัในดานบวกตอการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ 
ทัง้ในดานนคิมอตุสาหกรรมและธรุกจิดานพลงังานไฟฟา  อยางไรกต็าม ในดานธรุกจิพลงังาน
ของบริษัทฯนั้น  ถึงแมปจจัยดังกลาวจะเปนภาพในเชิงบวก แตไมไดสงผลกระทบโดยตรง
ตอโครงการที่ดําเนินการอยูแลว เน องจากในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาในลักษณะของ
โครงการ IPP นัน้ จะตองมกีารทาํสญัญาซือ้ขายไฟฟากบัการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย
ไวลวงหนาแลว  
  (ก) รายไดและตนทุน
   บริษัทฯ มีรายไดรวมในป 2554-2556 จํานวน 782.73 ลานบาท 1,280.22 
ลานบาท และ 1,182.32 ลานบาท ตามลาํดบั อนัประกอบไปดวยรายไดจากธรุกจิทีเ่กีย่วเน อง
กับนิคมอุตสาหกรรม  รายไดคาที่ปรึกษาและบริหาร รายไดจากธุรกิจไฟฟา และรายไดอ นๆ  
โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
  รายไดจากการขายและตนทุนขาย
  ในป 2554 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายที่ดินจํานวน 354.77 ลานบาท เพิ่ม
ขึ้นจากป 2553 ถึงรอยละ 735.93 โดยมีการโอนที่ดินใหกับลูกคาประมาณ 177 ไร  (เทียบ
กับ 21 ไร ในป 2553) ในขณะที่มีตนทุนขายจํานวน 96.31 ลานบาท สงผลใหมีกําไรขั้นตน
จํานวน 258.46 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 72.85 
  สําหรับป 2555 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายที่ดินจํานวน 860.31 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากป 2554 ในอัตรารอยละ 142.50 ทั้งนี้เปนผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในประเทศและมาตรการการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐหลังมหาอุทกภัย นอกจากนั้น สวน
หนึง่อาจเปนผลพลอยไดจากเหตกุารณมหาอทุกภยัทีเ่กดิขึน้ เน องจากนคิมเกตเวยฯ ตัง้อยูใน
บริเวณพื้นที่ที่ไมไดรับความเสียหายจากเหตกุารณน้ําทวมใหญในป 2554 จึงทําใหเปนพื้นที่
เปาหมายในการลงทุนของผูประกอบการ โดยในป 2555 นี้ บริษัทฯ โอนที่ดินใหกับลูกคา
จํานวนประมาณ 407 ไร ในขณะที่มีตนทุนขายจํานวน 227.95 ลานบาท สงผลใหมีกําไรขั้น
ตนจํานวน 632.36 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 73.50
  ป2556 รายไดจากการขายที่ดินไดกลับสูระดับปกติ โดยบริษัทฯ มียอดการ
โอนที่ดิน 159 ไร คิดเปนรายไดจํานวน 451.65 ลานบาท ในขณะที่ตนทุนที่ดินและคาใช
จายในการพัฒนาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงสงผลกระทบตออัตรากําไรขั้นตนจากการขายที่ดิน 
โดยบริษัทฯมีกําไรขั้นตนจากการขายที่ดินจํานวน 254.71 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตน 
รอยละ 56.40 
  รายไดคาเชาและตนทุนคาเชา
  เพ อเปนการอาํนวยความสะดวกใหกบัผูประกอบการภายในนคิมฯ บรษิทัฯ จงึ
จดัใหมอีาคารพกัใหเชาสาํหรบัพนกังานทีป่ฏบิตังิานอยูภายในนคิม  โดยมรีายไดคาเชาจาํนวน 
31.24 ลานบาท 33.97 ลานบาท และ 38.37 ลานบาท ในป 2554, 2555 และ2556 ตาม
ลําดับ โดยรายไดคาเชาที่เพิ่มขึ้นนั้นเปนไปตามการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูปฏิบัติงานในนิคมฯ 
และสาํหรบัในป 2556 นี ้บรษิทัฯ ยงัไดมกีารปรบัเพิม่อตัราคาเชาและคาบรกิารสาธารณปูโภค
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ในนคิมอกีดวย  ในขณะทีม่ตีนทนุคาเชาจาํนวน 16.39 ลานบาท 17.52 ลานบาท และ 18.34 
ลานบาท สงผลใหมีกําไรขั้นตนจํานวน 14.85 ลานบาท 16.45 ลานบาท และ 20.03 ลาน
บาท ในป 2554-2556
  รายไดคาบริการสาธารณูปโภคและตนทุนคาบริการสาธารณูปโภค
  รายไดสวนนี้เกิดจากการใหบริการระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดในนิคมฯ อัน
ประกอบดวยรายไดจากคาน้ําประปา รายไดจากการบําบัดน้ําเสีย รายไดจากการกําจัดขยะ 
และรายไดคาบํารุงสาธารณูปโภคสวนกลาง โดยบริษัทฯ มีรายไดคาบริการสาธารณูปโภค
จํานวน 71.46 ลานบาท 103.03 ลานบาท และ 119.82 ลานบาท ในป 2554-2556 ตาม
ลําดับ โดยรายไดดังกลาวมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูประกอบ
การรายใหม และการขยายกําลังการผลิตของผูประกอบการเดิม  ในดานตนทุนคาบริการ
สาธารณูปโภคนั้น มีจํานวน 49.62 ลานบาท 58.30 ลานบาท และ 67.32 ลานบาท สงผล
ใหมีกําไรขั้นตนจํานวน 21.84 ลานบาท 44.73 ลานบาท และ 52.50 ลานบาท ในป 2554 
ป 2555 และป 2556 ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 30.57 รอยละ 43.42  
และรอยละ 43.82
  รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารและตนทุนคาที่ปรึกษาและบริหาร
  จากการที่บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานดาน
ตางๆ อยางหลากหลาย บรษิทัฯ จงึมนีโยบายในการใชบคุลากรบางสวนงานรวมกนั ระหวาง
บรษิทัยอย บรษิทัรวม และบรษิทัทีเ่กีย่วของกนั  โดยมกีารคดิคาบรกิารระหวางกนั ซึง่จะกอ
ใหเกิดประโยชนรวมกัน คือบริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด  
และมรีายไดเพิม่ขึน้  ในขณะทีผู่รบับรกิารกส็ามารถประหยดัตนทนุดานบคุลากร เชน ตนทนุ
ในการฝกอบรมและพัฒนา รวมถึงตนทุนดานสวัสดิการตางๆ อีกดวย
  อยางไรกต็าม ดวยหลกัเกณฑของการจดัทาํงบการเงนิรวม ทีต่องตดัรายการที่
เกดิระหวางบรษิทัใหญกบับรษิทัยอยออก ทาํใหรายไดบางสวนถกูตดัออกไป ในขณะทีบ่รษิทัฯ 
ยังคงตองบันทึกคาใชจายดานพนักงานเปนตนทุนเชนเดิม จึงทําใหรายไดและตนทุนคาที่
ปรึกษาและบริหารที่แสดงในงบการเงินรวมไมสัมพันธกัน
  ในป 2554-2556 บรษิทัฯ มรีายไดคาทีป่รกึษาและบรหิาร จาํนวน 57.39 ลาน
บาท 51.35 ลานบาท และ 51.42 ลานบาท ในขณะที่บันทึกตนทุนคาที่ปรึกษาและบริหาร
จํานวน 62.66 ลานบาท 63.59 ลานบาท และ 63.05 ลานบาทตามลําดับ  สงผลใหมีขาดทุน
จํานวน 5.27 ลานบาท 12.24 ลานบาท และ 11.63 ลานบาท ในป 2554  ป 2555 และ  
ป 2556 ตามลําดับ  
  รายไดอ น
  ในป 2554 ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีรายไดอ นจํานวน 18.15 ลานบาท 
23.38 และ 26.85 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเกือบทั้งจํานวนเปนดอกเบี้ยรับจากการบริหาร
สภาพคลองของบริษัทฯ 
  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
  บรษิทัฯ ลงทนุในธรุกจิผลติและจาํหนายกระแสไฟฟา ผานบรษิทัรวม ดงันัน้จงึ
บนัทกึรบัรูรายได ในรปูแบบของสวนแบงกาํไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรวม ปจจบุนัมโีครงการ
ที่ดําเนินการและกอใหเกิดรายไดแลว 2 โครงการคือ โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเทิน-หินบูน 
ในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และโครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนรวม
บางบอ ในประเทศไทย  
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  ในป 2554 บรษิทัฯ บนัทกึรายไดจากธรุกจิไฟฟาจาํนวน 247.50 ลานบาท คดิ
เปนสัดสวนรอยละ 31.62  ของรายไดทุกประเภท  ป 2555 มีรายไดจากธุรกิจไฟฟา จํานวน 
207.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ16.19 และป 2556 มีรายไดจากธุรกิจไฟฟา 493.07 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 41.70 ของรายไดทุกประเภทของบริษัทฯ
  เน องจากการผลิตและขายไฟฟา จะดําเนินการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา
ระยะยาวกบัการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย  ซึง่จะกาํหนดเง อนไขตางๆรวมถงึราคาซือ้
ขายไฟฟาไวลวงหนาแลว  ดังนั้น จึงไมมีความเสี่ยงดานการตลาด  ปจจัยที่จะกระทบตอผล
ประกอบการในแตละปทีส่าํคญัสวนหนึง่จะมาจากการเปลีย่นแปลงคาเงนิบาท  สวนปจจยัอ น
จะแตกตางกันไปตามประเภทของโรงไฟฟา  สําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนนั้น ตองมีการ
หยุดเดินเคร องเพ อบํารุงรักษาใหญ  ทุกระยะ 3 ป ซึ่งไดดําเนินการไปในป 2555 ที่ผานมา 
ในดานโรงไฟฟาพลังน้ํานั้น ปริมาณน้ําเปนปจจัยสําคัญตอผลประกอบการ  โดยในชวง 2-3 
ปที่ผานมา เกิดปญหาความแหงแลง ปริมาณน้ํานอย ปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดจึงนอยลงดวย  
อยางไรกต็าม ในชวงปลายป 2555 หลงัจากการกอสรางอางเกบ็น้าํของโครงการเทนิ-หนิบนู 
สวนขยายแลวเสร็จ  สงผลใหบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  จึงสงผลดานบวกตอการผลิตกระแสไฟฟาของโครงการ  ในขณะท่ีป 2556 ท่ีผานมา เปน
ปที่โครงการเทิน-หินบูนสวนขยายดังกลาว เปดดําเนินการอยางสมบูรณและกอใหเกิดราย
ได ในเชิงพาณิชยจึงสงผลใหรายไดของธุรกิจไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นเปนอยางมาก

  (ข) คาใชจาย
   คาใชจายในการขาย
   บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายในป 2554-2556 เปนจํานวน 30.37 
ลานบาท  55.02 ลานบาท และ 36.03 ลานบาท อันเน องมาจากคาธรรมเนียมการโอนที่ดิน
และภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งจะปรับตัวสัมพันธกับการขายที่ดิน 
   คาใชจายในการบริหาร
   บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารจํานวน 266.85 ลานบาทในป 2554  
จํานวน 246.19 ลานบาท ในป 2555  และ 514.89 ลานบาทในป 2556 หรือคิดเปนอัตรา
รอยละ 34.09  รอยละ 19.23 และรอยละ 43.55 ของรายไดรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้
   2554   2555   2556
  จํานวน  สัดสวน จํานวน  สัดสวน จํานวน  สัดสวน

  72.72  27.25%
  70.72  26.50%
  18.46  6.92%
  11.95  4.48%
  26.40  9.89%
  -    -  
  66.60  24.96%
  266.85  100.00%

  78.22  31.77%
  72.30  29.37%
  15.77  6.41%
  11.04  4.48%
  29.50  11.98%
  -    -  
  39.36  15.99%
  246.19  100.00%

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาใชจายพนักงาน
คาที่ปรึกษา
คาเส อมราคา
คาเชาสํานักงานและคาสาธารณูปโภค
ขาดทุนจากการดอยคา
คาใชจายอ นๆ

(หนวย : ลานบาท)

  68.86  13.37%
  72.46  14.07%
  6.99  1.36%
  11.87  2.31%
  31.59  6.14%
  275.31  53.47%
  47.81  9.29%
  514.89  100.00%

   คาใชจายในการบริหารที่สําคัญประกอบไปดวย คาใชจายเกี่ยวกับ
พนักงานและผูบริหาร ซึ่งเปนกลไกที่สําคัญตอการเจริญเติบโตของบริษัท  โดยคาใชจายดัง
กลาวมีสัดสวนราวครึ่งหนึ่งของคาใช ในการบริหารทั้งหมด  และจะเพิ่มขึ้นตามการปรับขึ้น
ของอัตราเงินเดือนและการขยายธุรกิจ  
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   อยางไรกต็าม ในป 2556 บรษิทัยอย ไดมกีารรบัรูผลขาดทนุจากการดอย
คาเงินลงทุนในโครงการเข อนไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 3  โดยบันทึกเปนสวนหนึ่งของคาใชจาย
ในการบริหาร เปนจํานวน 275.31 ลานบาท จึงทําใหคาใชจายในการบริหารในป 2556 เพิ่ม
สูงขึ้นเปนอยางมาก
   ตนทุนทางการเงิน
   เน องจากบริษัทฯ ยังอยูระหวางการชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกจิการ ซึ่งได
มีการคํานวณดอกเบี้ยที่ตองชําระทั้งหมดรวมไว ในภาระหนี้ตามแผนแลว และในชวงที่ผาน
มา บรษิทัฯ ไมมกีารกูเงนิเพิม่ ดงันัน้ จงึแทบไมมตีนทนุทางการเงนิปรากฏในงบกาํไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ
   ภาษีเงินได
   บริษัทฯ มีภาษีเงินได ในป 2554-2556 เปนจํานวน  87.95 ลานบาท  
137.28 ลานบาท  และ 43.36 ลานบาทตามลาํดบั  โดยในป 2554 อตัราภาษเีงนิไดนติบิคุคล
ถูกปรับกลับขึ้นเปนรอยละ 30 เชนเดิม (ในขณะที่ ในป 2553 บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินได
นิติบุคคลในอัตรารอยละ 25 ซึ่งเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 475 ใหลดอัตราภาษี
เงินไดฯ จากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 (เฉพาะกําไรสุทธิสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท) เปน
เวลา 3 รอบบัญชีนับจากป 2551) ประกอบกับบริษัทฯ ไมมียอดขาดทุนสะสมที่นํามาใชเพ อ
ลดหยอนภาษี จึงสงผลใหบริษัทฯ มีภาระภาษีเงินไดเปนจํานวนมากเม อเทียบกับรายได ในป
ดังกลาว
   สาํหรบัป 2555 อตัราภาษไีดถกูปรบัลดลงมาอกีครัง้ โดยพระราชกฤษฎกีา
ออกตามความในประมาลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 530) ให
ใชอัตรารอยละ 23 แตเน องจากรายไดจากการขายที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นกวาเทาตัว จงึสงผลให
จํานวนภาษีเงินไดเพิ่มสูงขึ้น
   ในป 2556 อัตราภาษีถูกปรับลงมาอยูที่อัตรารอยละ 20 ซึ่งเปนไปตาม 
พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 530  ที่กลาวถึงขางตน  จึงทําใหจํานวนภาษีเงินไดลดลงดวย

  (ค) กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทและอัตราผลตอบแทนผูถือหุน
   กําไรสวนท่ีเปนของบริษัทใหญในป 2554-2556 มีจํานวน  144.41 ลานบาท  
437.44 ลานบาท  และ 216.68 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุนจํานวน 0.35 บาท 1.06 บาท 
และ 0.53 บาท ตามลําดับ 
   ในป 2554 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายที่ดินจํานวน 354.77 ลานบาท 
มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 247.50 ลานบาท ในขณะที่มีคาใชจาย
ในการขายและบริหารสูงถึง 297.22 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 37.97 ของรายไดรวม  
นอกจากนั้น  อัตราภาษีเงินไดที่ถูกปรับกลับขึ้นไปสูอัตราเดิมคือรอยละ 30 (จากรอยละ 25 
ในปกอนหนา) ทําใหมีภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนจํานวนถึง 87.95 ลานบาท และที่สุดไดสงผล
ใหอตัรากาํไรสทุธสิวนทีเ่ปนของบรษิทัใหญลดลงเหลอืรอยละ 18.45 และอตัราผลตอบแทน
ผูถือหุนของบริษัทใหญเทากับรอยละ 15.69
   ป 2555 รายไดจากการขายที่ดินเพิ่มสูงขึ้นจากป 2554 กวาเทาตัว  ใน
ขณะที่สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมปรับลดลงเพียงเล็กนอย  นอกจากนั้น  การ
ทีอ่ตัราภาษเีงนิไดไดถกูปรบัลดลงมาอยูทีอ่ตัรารอยละ 23  ทาํใหจาํนวนคาใชจายภาษเีงนิได
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ตํากวาการเพิ่มขึ้นของรายได  จึงทําใหอัตรากําไรสุทธิสวนที่เปนของบรษิัท
ใหญและอัตราผลตอบแทนผูถือหุนของบริษัทใหญเพิ่มขึ้น
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   ป 2556 รายไดจากการขายทีด่นิทีล่ดลงเกอืบครึง่ ไดถกูชดเชยโดยสวน
แบงกาํไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรวมทีป่รบัตวัสงูขึน้กวาเทาตวัเชนกนั อยางไรกต็าม คาใชจาย
ในการบริหารที่เพิ่มสูงขึ้นเน องจากการตัดจําหนายเงินลงทุนในโครงการเข อนไฟฟาพลังน้ํา 
น้ํางึม 3 ไดสงผลใหกําไรสุทธิในป 2556 ลดลง   และถึงแมอัตราภาษีเงินได ในปนี้จะลดลง
กวาปทีผ่านมา  กย็งัสงผลใหอตัรากาํไรสทุธสิวนทีเ่ปนของบรษิทัใหญและอตัราผลตอบแทน
ผูถือหุนของบริษัทใหญลดลง

 13.2.2 ฐานะทางการเงิน
  (ก) สินทรัพย
   ณ สิน้ป 2554-2556 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยรวมจาํนวน 4,657.81 ลานบาท  
4,988.90 ลานบาท และ 5,310.13 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยที่สําคัญประกอบดวย 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  เงินลงทุนในบริษัท
รวม เงินลงทุนระยะยาวอ น และเงินลงทุนในโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้   
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด
   บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในป 2554-2556 เปน
จํานวน 644.73  ลานบาท  จํานวน  581.47 ลานบาท  และจํานวน 989.44 ลานบาท คิด
เปนสัดสวนรอยละ 13.84  รอยละ 11.66 และรอยละ 18.63  ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ 
โดยประกอบดวย เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินลงทุน
อายุ ไมเกิน 3 เดือน  โดยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่เพิ่มสูงขั้นในป 2556 นั้น 
สวนใหญมาจากเงินปนผลจากการลงทุนในบริษัทรวม 
   ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
   เปรยีบเสมอืนสนิคาคงเหลอืของบรษิทั อนัประกอบดวยตนทนุทีด่นิและ
คาใชจายในการพัฒนาที่ดินใหพรอมขาย รวมถึงดอกเบี้ยจายและคาธรรมเนียมของเงินกู
ดวย  ในป 2554-2556 มียอดคงเหลือของตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยจํานวน  596.58 
ลานบาท จาํนวน  655.61 ลานบาท และจาํนวน 691.67 ลานบาท ตามลาํดบั คดิเปนสดัสวน 
รอยละ 12.81  รอยละ 13.14  และรอยละ 13.03 ของสนิทรพัยรวม  เน องจากลกัษณะธรุกจิ 
ของบรษิทัฯ ซึง่ตองใชเงนิลงทนุเปนจาํนวนมากในการพฒันาและกอสรางระบบสาธารณปูโภค
ในนิคมฯ จึงทําใหมีมลูคาของสินคาคงเหลือสูง และสงผลใหอัตราการหมุนเวียนของสินคา
คงเหลือต่ํา  
   เงินลงทุนในบริษัทรวม
   ประกอบดวย เงินลงทุนในบริษัท อีสเทิรน เพาเวอร แอนดอิเล็คทริค 
จํากัด  บริษัท เทินหินบูน พาวเวอร จํากัด และ บริษัท น้ํางึม 3 พาวเวอร จํากัด  โดยมี
มูลคาเงินลงทุนในป 2554-2556 เทากับ 2,035.26 ลานบาท  2,148.75  ลานบาท และ 
2,245.68 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 43.70 รอยละ 43.07 และ
รอยละ 42.29 ของมลูคาสนิทรพัยรวม โดยการเพิม่สงูขึน้ของเงนิลงทนุในบรษิทัรวมในแตละ
ปนั้น เกิดจากรับรูสวนแบงกําไรของบริษัทรวมที่ลงทนุตามวิธีสวนไดเสีย
   เงินลงทุนระยะยาวอ น
   สวนใหญประกอบดวยเงินลงทุนในกองทุนรวมและเงินลงทุนในตราสารหน้ี
   เงินลงทุนในโครงการ
   ท้ังจํานวนเป็นเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลังนํ้า 
นํ้างึม 3 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มูลคาเงินลงทุนในโครงการ ณ ส้ินป  
2554-2556 เทากบั 367.49 ลานบาท  487.19 ลานบาท และ 227.73 ลานบาท คดิเปนสดัสวน
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รอยละ 7.89 รอยละ9.77  และรอยละ 4.29 ของสินทรัพยรวมในแตละป  โดยการเพิ่มขึ้น
ของเงิน ลงทุนในโครงการ แสดงถึงความกาวหนาของการพัฒนาโครงการ 
   อยางไรก็ตาม ในป 2556 บริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอย ไดมีมติเปนเอกฉันทใหตัดจําหนายเงินลงทุนในโครงการเข อนไฟฟาพลังน้ํา 
น้ํางึม 3 บางสวน เน องจากโครงการดังกลาวไมไดรับการอนุมัติการตออายุสัญญาพัฒนา
โครงการที่ไดหมดอายไุปเม อวนัที ่29 มนีาคม 2556 จากกระทรวงวางแผนและการลงทนุของ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันเปนผลสืบเน องมาจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการพฒันาพลงังานภายในประเทศของ สปป.ลาว โดยใหรบัรูผลขาดทนุจากการดอย
คาเงินลงทุนจํานวน 275.31ลานบาท เปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหาร สงผลใหเงิน
ลงทุนในโครงการที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงินรวมป 2556 ลดลง
   ในสวนของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ นนั้น  ถึงแมธุรกิจหลักอยางหนึ่ง
ของบริษัทฯ คือการพัฒนาและขายที่ดิน ซึ่งเปนสินคาที่มีมูลคาสูง แตบริษัทฯ กลับมีมูลคา
ลกูหนีก้ารคาและลกูหนีอ้ น-สทุธ ิไมมากนกั เน องจากมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 
2552)  เร องรายได  ที่เริ่มใช ในป 2554 นั้น กําหนดใหบริษัทฯ รับรูรายไดจากการขายเม อ
มีการโอนที่ดิน ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติ บริษัทฯ จะโอนที่ดินก็เม อไดรับชําระคาที่ดินครบ
จํานวนแลว จึงทําใหไมมีลูกหนี้จากการขายที่ดิน ดังนั้น ลูกหนี้สวนใหญจึงเปนลูกหนี้ที่เกิด
จากการใหบริการระบบสาธารณูปโภคในนิคมฯ  
   บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ น-สุทธิที่บันทึกในงบแสดงฐานะการ
เงินรวม จํานวน 68.31 ลานบาทในป 2554 จํานวน 67.66 ลานบาทและจํานวน 38.64 
ลานบาทในป 2555 และป 2556  หรือคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 1.47  รอยละ 1.36 และ
รอยละ 0.73 ของสนิทรพัยรวม ซึง่ในจาํนวนดงักลาว ประกอบดวยลกูหนีก้ารคาเพยีง 19.62 
ลานบาทในป 2554  จํานวน 19.49 ลานบาทในป 2555  และจํานวน 21.60 ลานบาทในป 
2556  โดยสามารถจําแนกอายุของลูกหนี้การคาไดดังนี้

   บริษัทฯ ไดมีการตั้งคาเผ อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวนสําหรับคาที่ปรึกษา
และคาบริหารโครงการดานวศิวกรรม ซึ่งคาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได เน องจากโครงการดัง
กลาวประสบปญหาดานการเงนิ อยางไรกต็าม  ในป 2556 บรษิทัฯ สามารถตดิตามทวงถาม
หนี้ดังกลาวคืนมาไดบางสวนเปนจํานวนเงินราว 50 ลานบาท  และบริษัทฯ จะยังคงติดตาม
ทวงถามตอไปเพ อใหเกิดความเสียหายนอยที่สุด  

  14.49  6.02%
 
  4.24  1.76%
  0.40  0.17%
  0.35  0.15%
  221.28  91.91%
  240.76  100.00%
 (221.27) 
 19.49  

อยูในกําหนดชําระ 
คางชําระ 
 ไมเกิน 3 เดือน
 3-6 เดือน
 6-12 เดือน
 มากกวา 12 เดือน
รวม 
หัก : คาเผ อหนี้สงสัยจะสูญ 
ลูกหนี้การคา-สุทธิ 

ระยะเวลาคางชําระ

  15.43  8.08%
 
  3.94  2.06%
  0.44  0.23%
  0.85  0.45%
  170.29  89.18%
  190.95  100.00%
 (169.35) 
  21.60  

  ณ.วันที่ 31 ธ.ค.2554 ณ.วันที่ 31 ธ.ค. 2555 ณ.วันที่ 31 ธ.ค. 2556

  17.06  7.00%
 
  2.49  1.02%
  0.02  0.01%
  0.02  0.01%
  224.26  91.97%
  243.85  100.00%
 (224.23) 
 19.62  
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   นอกจากลูกหนี้คาที่ปรึกษาที่กลาวไปแลว  ลูกหนี้การคาสวนใหญลวน
ยังอยูในกําหนดชําระ โดยมีอัตรารอยละของลูกหนี้ที่อยูในกําหนดชําระเทียบกับลูกหนี้คาง
ชําระใน ป 2554 เทากับ 7.00 : 1.04  ป 2555 เทากับ 6.02 : 2.08  และป 2556 เทากับ 
8.08 : 2.74  สงผลใหอตัราการหมนุเวยีนของลกูหนีก้ารคาเพิม่สงูขึน้เปนลาํดบั และในขณะ
เดียวกัน ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยก็ลดนอยลงดวย  ซึ่งเปนผลมาจากการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการบันทึกและติดตามลูกหนี้ใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น

   ในป 2554 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 
116.25 ลานบาท เน องจากบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 57.94 ลานบาท  และ
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยไดลดลงเปนจํานวน 92.99 ลานบาท จากการโอนขาย
ที่ดินใหกับลูกคา แตมีเงินสดจายภาษีเงินไดและภาษีหัก ณ ที่จาย จํานวน 36.23 ลานบาท 
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุนอีกจํานวน 176.13 ลานบาท  
เน องจากไดรบัเงนิปนผลจากเงนิลงทนุในบรษิทัรวมเปนจาํนวนถงึ 302.80 ลานบาท แตมกีาร
จายเงินลงทุนเพ อพัฒนาโครงการเข อนไฟฟาพลังนํา นํางึม 3 เปนจํานวน 150.58 ลานบาท  
สําหรับกิจกรรมจัดหาเงินนั้น มีเงินสดสุทธิใชไปจํานวน 95.74 ลานบาท เน องจากมีการจาย
ชําระหนี้สินภายใตแผนฟนฟูกิจการและภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้เปนจํานวน 88.72 
ลานบาท  ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดไดสงผลใหบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่ม
ขึ้นสุทธิเปนจํานวน 197.11 ลานบาท
   ในป 2555 บรษิทัฯ มกีาํไรจากการดาํเนนิงานจาํนวน 426.09 ลานบาท ใน
ขณะทีล่กูหนีก้ารคาและลกูหนีอ้ นเพิม่ขึน้ 28.90 ลานบาท  ตนทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย
เพิ่มขึ้น 59.03 ลานบาท และมีการจายภาษีเงินไดและภาษีหัก ณ ที่จายอีกเปนจํานวน
ถึง 177.72 ลานบาท ทําใหคงเหลือเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานเพียง 170.99 
ลานบาท  ในสวนของกจิกรรมลงทนุ บรษิทัฯ นาํเงนิไปลงทนุในเงนิลงทนุชัว่คราวสทุธจิาํนวน  
51.07 ลานบาท และยังมีการจายเงินลงทุนเพ อพัฒนาโครงการเข อนไฟฟาพลังนํ้า นํ้างึม 3  
อีก 117.18 ลานบาท ในขณะที่ไดรับเงินปนผลจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพียง 68.47 ลาน
บาท ทาํใหมเีงนิสดสทุธใิชไปในกจิกรรมลงทนุจาํนวน 170.89 ลานบาท  ในสวนของกจิกรรม
จัดหาเงินนั้น บริษัทฯ ไดจายชําระหนี้สินภายใตแผนฟนฟูกิจการและภายใตสัญญาปรับ
โครงสรางหนี้เปนจํานวน 44.57 ลานบาท  กิจกรรมทั้งหมดไดสงผลใหเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิจํานวน 63.26 ลานบาท
   ป 2556 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 
104.10 ลานบาท  ซ่ึงประกอบไปดวยการรับเงินคืนจากลูกหน้ีการคาจํานวน 77.81 ลานบาท 
การเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา จํานวน 79.30 ลานบาท รวมกับกําไรจากการดําเนินงาน    

  (ข) สภาพคลอง
   กระแสเงินสด หนวย : ลานบาท

 116.25 
 176.13 
(95.74)
 197.11 

 170.99 
(170.89)
(62.19)
(63.26)

 104.10 
 390.30 
(78.54)
 407.96 

 ป 2554 ป  2555 ป  2556

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน  
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 
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จํานวน 39.11 ลานบาท ในขณะที่มีการจายเงินเพ อพัฒนาที่ดินและจายภาษีเงินไดและภาษี
หกั ณ ทีจ่ายไปเปนจาํนวน 36.06 ลานบาท และ 46.73 ลานบาทตามลาํดบั  ในดานกจิกรรม
ลงทนุนัน้ บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธไิดมาจากกจิกรรมลงทนุ จาํนวน 390.30 ลานบาท  เน องจาก
การรบัเงนิปนผลจากการลงทนุในบรษิทัรวมเปนจาํนวนถงึ 462.06 ลานบาท ในขณะทีม่กีารนาํ
เงนิไปลงทนุในเงนิลงทนุชัว่คราวสทุธจิาํนวน 55.47 ลานบาท  และในสวนของกจิกรรมจดัหา
เงนินัน้ บรษิทัฯ ไดจายชาํระหนีส้นิภายใตแผนฟนฟกูจิการและภายใตสญัญาปรบัโครงสราง
หนี้เปนจํานวน 70.33 ลานบาท ทําใหมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 78.54 
ลานบาท  และกิจกรรมทั้งหมดจึงสงผลใหเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เปนจํานวน 407.96 ลานบาท
   อัตราสวนสภาพคลอง
   ในป 2554-2556 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง 3.71 เทา  4.66 เทา 
และ 4.17 เทา และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 2.08 เทา  2.49 เทา และ 2.64 เทา
ตามลําดับ  โดยสาเหตุที่อัตราสวนทั้งสองมีความแตกตางกันคอนขางมากนั้น เน องมาจาก
ลักษณะเฉพาะของธุรกิจที่มีมูลคาสินคาคงเหลือสูง  และสงผลใหอัตราการหมุนเวียนของ
สินคาคงเหลือมีคาเพียง 0.15 เทา 0.36 เทา และ 0.29 เทา ในป 2554-2556  ตามลําดับ  
อยางไรกต็าม การทีบ่รษิทัฯ มอีตัราสวนสภาพคลองหมนุเรว็ทีส่งูกวา 1 เทา นัน้  ทาํใหมัน่ใจ
ไดวาบริษัทฯ จะไมมีปญหาในชําระหนี้สินระยะสั้นที่ถึงกําหนด
   บรษิทัฯ มอีตัราการหมนุเวยีนของลกูหนีก้ารคาเพิม่ขึน้เปนลาํดบั ซึง่เกดิ
จากการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบันทึกและติดตามหนี้ใหมีประสิทธิภาพขึ้น  สงผลให
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 202 วันในป 2554 เหลือเพียง 93 วันในป 2556

  (ค) แหลงที่มาของเงินทุน
   หนี้สิน
   บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมเปนจํานวน 1,545.34 ลานบาท  
1,422.11 ลานบาท และ 1,450.07  ลานบาท ในป 2554-2556 คิดเปนสัดสวนรอยละ 
33.18 รอยละ 28.51  และรอยละ 27.31 ของสินทรัพยรวม โดยหนี้สินหลักคือหนี้สินภาย
ใตแผนฟนฟูกิจการและภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้  ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีภาระผูกพันที่
จะตองจายชําระคืนตามเง อนไขที่ระบุไว ในแผนฟนฟูฯและสัญญาปรับโครงสรางหนี้ โดยจะ
ชําระดอกเบี้ยเปนรายไตรมาส สวนเงินตนจะทําการชําระคืนปละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 
และธันวาคม ตามจํานวนที่ไดระบุไว ในสัญญาฯ 
   เน องจากบริษัทฯ ไดมีการชําระหนี้สินตามกําหนดเวลามาโดยตลอด ดัง
นัน้ยอดคงเหลอืของหนีส้นิภายใตแผนฟนฟฯู จงึคอยๆปรบัลดลงเร อยมา โดยมยีอดรวมในป 
2534-2556 เปนจํานวน 1,244.91 ลานบาท 1,200.33 ลานบาท และ 1,130.00 ลานบาท 
ตามลําดับ
   สวนของผูถือหุน
   จากการที่บริษัทฯ สามารถดําเนินงานจนมีผลกําไรเร อยมา โดยสามารถ
นาํผลกาํไรมาลดยอดขาดทนุสะสมเปนจาํนวน 144.41 ลานบาท ในป 2554  จาํนวน 437.44 
ลานบาทในป 2555 และจํานวน 216.68  ลานบาทในป 2556 สงผลใหยอดขาดทุนสะสมคง
เหลือ ณ สิ้นป 2556 มีจํานวน 2,488.65 ลานบาท เทียบกับจํานวน 3,140.67 ลานบาทใน
ป 2554 และจํานวน 2,703.22 ลานบาทในป 2555 ทําใหสวนของผูถือหุนที่เปนของบริษัท
ใหญไดปรับเพ่ิมข้ึน โดยมีจํานวน 992.34 ลานาท 1,418.73 ลานบาท และ 1,669.16 ลานบาท 
ในป 2554-2556 ตามลําดับ  
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   โครงสรางเงินลงทุน
   อตัราสวนหนีส้นิตอสวนของผูถอืหุนของบรษิทัฯ มคีาลดลงโดยตลอดใน
ชวงป 2554-2556 โดยมีคา 0.50 เทา ในป 2554  0.40 เทา ในป 2555  และมีคา 0.38 
เทา ในป 2556 เน องจากบริษัทฯ ไดจายชําระหนี้สินตามแผนฟนฟูฯ อยางตอเน อง ทําให
ยอดหนี้สินลดลง ในขณะที่สวนของผูถือหุนไดเพิ่มสูงขึ้นจากการบริหารงานที่เกิดผลกําไร  
และนอกจากนั้น เน องจากบริษัทฯ ยังอยูระหวางการชําระหนี้ภายใตแผนฟนฟูฯ จึงยังไมมี
นโยบายในการกอภาระหนี้เพิ่ม

 13.2.2 ปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะการ 
   เงินในอนาคต
   จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ในป 2557 แรงสงของ
เศรษฐกิจไทยจะคอยๆปรับตัวดีขึ้นจากป 2556 ตามภาคการสงออกที่นาจะกลับมามีบทบาท
ขับเคล อนเศรษฐกิจไดมากขึ้น การบริโภคภาคเอกชนจะคอยๆปรับตัวดีขึ้นและกลับมาขยาย
ตัวไดตามแนวโนมปกติ ความตองการใชจายในสินคาคงทนรวมถึงรถยนตจะทยอยฟนตัว
ขึ้น การลงทุนภาคเอกชนจะกลับมาขยายตัวดีขึ้นจากปจจัยสนับสนุน อาทิ การลงทุนในสวน
ที่เกี่ยวของกับโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ  การลงทุนภาคกอสรางที่เพิ่มขึ้นเพ อ
รองรับความตองการที่จะเพิ่มขึ้นจากการรวมกลุมประชาคมอาเซียน รวมถึงมูลคาการออก
บัตรสงเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ยังอยูในระดับสูง 
แตทั้งนี้หากภาครัฐเบิกจายงบประมาณตํากวาที่คาดไว และรายจายนอกงบประมาณในการ
ลงทนุโครงสรางพืน้ฐานถกูเล อนออกไป กอ็าจสงผลใหการฟนตวัของเศรษฐกจิทีค่าดไวตอง
ลาชาออกไปดวย
   จากแนวโนมดังกลาว คาดวาความตองการที่ดินจะยังคงมีอยูอยางตอ
เน อง ในขณะที่จํานวนที่ดินพรอมขายเริ่มลดนอยลง อาจทําใหบริษัทฯ ตองสูญเสียสวน
แบงทางการตลาดไดหากไมมีพื้นที่ขายเพียงพอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงเร องนี้
เปนอยางดี จึงพยายามจัดหาพื้นที่ขายเพิ่มเติม แตเน องจากขั้นตอนของการจัดเตรียมและ
พฒันารวมถงึการจดัทาํการวเิคราะหผลกระทบดานสิง่แวดลอม ยงัตองใชเวลาอกีระยะหนึง่ 
ทัง้นีบ้รษิทัฯ ยงัเช อมัน่วาจะสามารถบรหิารจดัการพืน้ทีข่ายใหเพยีงพอและสอดคลองกบัเปา
หมายการขยายในแตละปไดอยางตอเน อง
   นอกจากน้ี การแขงขันในเร องของการจัดการดานพลังงานไฟฟา ท้ังจาก
เช้ือเพลิงพ้ืนฐานและพลังงานทดแทนท่ีสูงข้ึนมาก อาจทําใหโอกาสท่ีจะดําเนินการโครงการดาน
พลังงานไฟฟาใหมๆ  มีอุปสรรคมากข้ึน แตบริษัทฯ ยังคงศึกษาและหาโอกาสน้ันตลอดเวลา
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14. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 
 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก 
 - ผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับป 2556 มีจํานวนเงินรวม 1,040,000 บาท 
 - สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับ   
 ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด สําหรับป 2556   
  มีจํานวนเงินรวม 1,332,000 บาท 
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
  คณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) ได ใหความสําคัญ 
ตอการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดกํากับดูแลการจัดทํางบการเงิน และ
รายงานทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป ใหมีขอมูลที่ถูกตองครบถวนและเพียง
พอ คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอยซึ่งงบการเงินดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรอง
ทัว่ไปในประเทศไทย โดยใชนโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยางสม่าํเสมอ ไดมี
การพิจารณาอยางรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูล อยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป

  งบการเงินของบริษัท ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของ บริษัท             
เอส. เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได ใหความเปนอิสระ 
แกผูสอบบัญชีอยางเต็มที่ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นที่มีตองบการเงิน เพ อ
ใหการจัดทํางบการเงินมีความนาเช อถือและถูกตองตามความเปนจริง รวมทั้งไดมอบหมาย
ใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ จํานวน 3 ทาน
เปนผูกํากับดูแลการจัดทํารายงานทางการเงิน การสอบถามนโยบายบัญชี การปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของและการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และ
มปีระสทิธภิาพ รวมทัง้จดัการใหบรษิทัมกีารบนัทกึและรวบรวมขอมลูทางบญัชทีีถ่กูตองครบ
ถวน อันเปนการดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของบริษัท เพ อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือมี
การดาํเนนิการทีผ่ดิปกต ิ โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดแสดงไว ในรายงานประจําป ฉบับนี้แลว
  คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วาระบบการควบคมุภายในของบรษิทั โดย
รวมมีความเหมาะสมและเพียงพอ และสามารถใหความเช อมั่นไดวางบการเงินของบริษัท
และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
อยางถูกตองในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และถูกตองตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

....................................................
(นายประชา  เหตระกูล)

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

....................................................
(นายพิชญพงศ  ณ บางชาง)

กรรมการผูจัดการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน    ทานผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)
 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองตามขอกําหนดของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในรอบป 2556 ไดจัดใหมีการประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบจํานวน  4 ครั้งและในป  2557 จนถึงวันที่รายงานจํานวน  1 ครั้ง รวม
ทัง้สิน้  5  ครัง้  โดยกรรมการตรวจสอบเขารวมประชมุครบทกุครัง้ และเปนการประชมุรวม
กบัผูสอบบญัชแีละผูตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึง่สรปุสาระสาํคญัของการปฏบิตัิ
งานไดดังนี้
 1. สอบถามงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2556 ของบริษัทฯ  
โดยไดพิจารณาในประเด็นที่มีสาระสําคัญ เพ อใหมั่นใจวางบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทํา
ขึ้นอยางถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ รวมทั้งการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอ
เพ อใหสอดคลองกับกฏหมายและประกาศที่เกี่ยวของตามกฏเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวางบการเงินดังกลาวมี
ความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 2. สอบถามขอมลูการดาํเนนิงานและระบบการควบคมุภายใน เพ อประเมนิความ
เพียงพอเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน อันจะชวยสงเสริมใหการ
ดาํเนนิงานของบรษิทัฯ บรรลตุามเปาหมายทีก่าํหนดไว  ทัง้นี้ไมพบจดุออนหรอืขอบกพรองที่
เปนสาระสาํคญั มกีารดแูลรกัษาทรพัยสนิทีเ่หมาะสม และมกีารเปดเผยขอมลูครบถวนและ
เช อถอืได  นอกจากนี้ไดประเมนิระบบการควบคมุภายในตามแนวทางทีก่าํหนดโดยสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วาบรษิทัฯ
มรีะบบการควบคมุภายในทีด่ ีและมรีะบบการตดิตามควบคมุดแูลการดาํเนนิงานอยางเพยีง
พอเหมาะสมและมีประสิทธิผล
 3. สอบถามการตรวจสอบภายใน  โดยไดพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงานหนาที่  
และความรับผิดชอบ ความเปนอิสระอัตรากําลัง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทฯ 
มรีะบบการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอ รวมทัง้มกีารพฒันาคณุภาพการตรวจสอบ ทัง้ในดาน
บุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานสากลอยางตอเน อง
 4. สอบถามการปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอ
กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฏหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดและขอผูกพันที่บริษัทฯ มีไว
กบับคุคลภายนอก ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วาไมพบประเดน็ทีเ่ปนสาระสาํคญัในเร อง
การไมปฏิบัติตามกฏหมาย ขอกําหนดและขอผูกพันที่บริษัทฯ มีไวกับบุคคลภายนอก
 5. สอบถามการบรหิารความเสีย่ง ใหมคีวามเช อมโยงกบัระบบการควบคมุภายใน
เพ อจดัการความเสีย่งทัง้บรษิทัฯ  โดยไดพจิารณานโยบายปจจยัความเสีย่งและแนวทางการ
บรหิารความเสีย่ง   ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา บรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสีย่ง
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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 6. สอบถามและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการเปดเผยขอมูลของรายการดังกลาว ตามขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
มีการเปดเผยรายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ที่มีสาระสําคัญไดแสดงรายการใน       
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคลองกับผูสอบบัญชีวา รายการดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลถูกตองและครบถวน
 7. พจิารณาการคดัเลอืกเพ อเสนอแตงตัง้ผูสอบบญัช ีและคาตอบแทนของผูสอบ
บญัชปีระจาํป 2557 โดยนาํเสนอตอคณะกรรมการบรษิทัฯ เพ อขออนมุตัทิีป่ระชมุสามญัผูถอื
หุนประจําป 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานความเปนอิสระ
ของผูสอบบญัช ีและความเหมาะสมของคาตอบแทนของผูสอบบญัชแีลว เหน็ควรเสนอแตง
ตั้ง นางสาวจันทรา  วองศรีอุดมพร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 4996 สังกัด บริษัท เอส.
เค.แอคเคานเตนท เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้กรณีที่ผูสอบบัญชีดัง
กลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเห็นควรเสนอแตงตั้ง นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 สังกัดบริษัท เอส พี ออดิท จํากัดเปนผูสอบบัญชีของบริษัท  
โดยกําหนดคาตอบแทนประจําป 2557 จํานวนเงิน 1,040,000 บาทเทากับปกอน
 มกีารปฏบิตัทิีส่อดคลองกบัขอกาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย
และตลาดหลักทรัพย ในเร องการกําหนดใหบริษัทจดทะเบียน ตองจัดใหมีการหมุนเวียนผู
สอบบัญชีที่ลงลายมือช อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปบัญชี 

ความเห็น/ขอสังเกตจากการปฏิบัติหนาที่ 

 โดยสรุปในภาพรวมแลว  คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามที่
ไดระบุไว ในกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมี
ความเหน็วา บรษิทัฯ มกีารรายงานขอมลูทางการเงนิและการดาํเนนิงานอยางถกูตอง มรีะบบ
การควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพและ
ประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฏหมายขอกําหนดและขอผูกพันตางๆ มีการเปดเผยรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันอยางถูกตองและมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับระบบการกํากับดูแลกิจการที่
ดอียางเพียงพอ โปรงใส และเช อถือได รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมี
คุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางตอเน อง

....................................................
( นายกมลศักดิ์ พันธุเสน  )
ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานการสอบบัญชีงบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั  เอม็ ดี เอก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จาํกดั (มหาชน) ซึ� งประกอบดว้ย     
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 งบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของ           
ผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม     
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชี
ที�สาํคญัและหมายเหตุเรื�องอื�น ๆ  
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณา  
ว่าจําเป็นเพื�อให้สามารถจัดทาํงบการเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ� งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่าง
สมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื�อให้ไดม้าซึ� งหลกัฐานการสอบบญัชี
เกี�ยวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที�เลือกใชขึ้�นอยู่กบัดุลยพินิจ  
ของผูส้อบบัญชี ซึ� งรวมถึงการประเมินความเสี� ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาํคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสี�ยงดงักล่าว 
ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้ง
ตามที�ควรของกิจการ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที� เหมาะสมกับสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื�อ
วตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีที�จดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมทั�งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
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 ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ความเห็น  
 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี� แสดงฐานะทาง
การเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั  เอม็ ดี เอก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
เฉพาะของบริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดาํเนินงานรวมและ  
ผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี
สิ�นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  

 
 
 
 

(นางสาววรรญา  พุทธเสถียร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� ���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แตน้ท ์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร  
วนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2557 
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ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

บาท บาท บาท
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวยีน
       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 989,435,888.86      581,474,399.60        644,733,206.04        
       เงินลงทุนชั�วคราว 8 160,007,980.71      103,595,771.02        50,556,767.53          
       ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 9 38,643,723.02        67,655,920.01          68,308,336.53          
       ส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการร่วมคา้
             ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 18 -                          2,338,733.15            -                           
       ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์- สุทธิ 10 691,665,484.89      655,609,036.02        596,582,018.75        
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,879,753,077.48   1,410,673,859.80     1,360,180,328.85     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
       เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั 11 9,449,993.65          11,823,505.92          10,792,413.16          
       เงินลงทุนเผื�อขาย 12 30,247,925.20        32,582,860.33          25,699,334.52          
       เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 2,245,679,463.47   2,148,747,068.60     2,035,255,666.84     
       เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ - สุทธิ 15 -                          -                           -                           
       เงินลงทุนระยะยาวอื�น - สุทธิ 16 480,469,984.50      479,066,701.38        479,410,490.87        
       เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ 18, 35.2 15,997,290.73        11,596,488.75          4,585,133.14            
       เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัเฉพาะกิจ - สุทธิ 19, 35.2 -                          -                           -                           
       เงินลงทุนในโครงการ - สุทธิ 20 227,727,993.35      487,189,340.87        367,491,571.35        
       ที�ดินรอการพฒันา - สุทธิ 21 49,853,249.52        49,853,249.52          34,974,800.00          
       ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 22 343,840,701.49      333,774,443.08        315,529,691.47        
       สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 18,754,655.70        12,974,566.83          16,542,949.99          
       สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 8,354,573.55          10,618,865.61          7,345,240.87            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,430,375,831.16   3,578,227,090.89     3,297,627,292.21     
รวมสินทรัพย์ 5,310,128,908.64   4,988,900,950.69     4,657,807,621.06     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษทั เอม็ ด ีเอก็ซ์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิรวม
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ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

บาท บาท บาท
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนี�สินหมุนเวยีน
      เจา้หนี� อื�น 24 242,578,640.89      160,379,928.37        217,148,267.00        
     ส่วนของหนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนด
            ชาํระภายในหนึ�งปี 25 25,357.04               64,932.48                 59,161.50                 
     ส่วนของหนี� สินภายใตแ้ผนฟื� นฟกิูจการและภายใตส้ญัญา
            ปรับโครงสร้างหนี� ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 26 188,000,396.01      128,729,944.92        92,858,050.30          
     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 19,714,826.04        13,767,510.90          57,047,280.05          
รวมหนี�สินหมุนเวยีน 450,319,219.98      302,942,316.67        367,112,758.85        
หนี�สินไม่หมุนเวยีน
     หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 25 -                          25,357.04                 90,289.52                 
     หนี� สินภายใตแ้ผนฟื� นฟกิูจการและภายใตส้ญัญา
            ปรับโครงสร้างหนี�  - สุทธิ 26 942,003,718.35      1,071,604,163.60     1,152,046,908.77     
     เงินกูย้มืจากบริษทัและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 35.2 11,000,000.00        5,750,000.00            1,750,000.00            
     หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 2,762,722.59          3,899,424.00            2,779,506.68            
     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27 39,815,589.00        34,615,814.40          19,102,077.20          
     หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 4,172,070.00          3,277,670.00            2,455,860.00            
รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 999,754,099.94      1,119,172,429.04     1,178,224,642.17     
รวมหนี�สิน 1,450,073,319.92   1,422,114,745.71     1,545,337,401.02     

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษทั เอม็ ด ีเอก็ซ์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิรวม
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ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

บาท บาท บาท
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
     ทุนเรือนหุน้ 28
            ทุนจดทะเบียน
                 หุน้สามญั 475,630,378 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10.00 บาท 4,756,303,780.00   4,756,303,780.00     4,756,303,780.00     
            ทุนที�ออกและชาํระแลว้
                 หุน้สามญั 475,593,142 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10.00 บาท 4,755,931,420.00   4,755,931,420.00     4,755,931,420.00     
                 หกั  เงินลงทุนในบริษทัใหญ่ที�ถือโดยบริษทัยอ่ย (645,884,960.00)     (645,884,960.00)      (645,884,960.00)      
             สุทธิ 4,110,046,460.00   4,110,046,460.00     4,110,046,460.00     
     ขาดทุนสะสม (2,488,654,072.88)  (2,703,224,165.81)   (3,140,666,882.85)   
     องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 47,771,301.64        11,905,909.95          22,963,502.41          
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่ 1,669,163,688.76   1,418,728,204.14     992,343,079.56        
     ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 2,190,891,899.96   2,148,058,000.84     2,120,127,140.48     
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,860,055,588.72   3,566,786,204.98     3,112,470,220.04     
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,310,128,908.64   4,988,900,950.69     4,657,807,621.06     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบแสดงฐานะการเงนิรวม
บริษทั เอม็ ด ีเอก็ซ์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

บาท บาท บาท
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวยีน
       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 586,835,586.55      447,345,723.29        264,880,714.23        
       เงินลงทุนชั�วคราว 8 160,000,000.00      96,518,907.66          -                           
       ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 9 25,673,451.15        48,328,490.43          23,865,264.68          
       ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์- สุทธิ 10 691,665,484.89      655,609,036.02        596,582,018.75        
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,464,174,522.59   1,247,802,157.40     885,327,997.66        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
       เงินลงทุนเผื�อขาย 12 30,247,925.20        32,582,860.33          25,699,334.52          
       เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 14 1,213,359,390.26   1,213,359,390.26     1,178,871,086.15     
       เงินลงทุนระยะยาวอื�น - สุทธิ 16 38,835,456.35        38,835,456.35          38,835,456.35          
       เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ 17, 35.2 -                          -                           -                           
       เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ 18, 35.2 -                          -                           -                           
       ที�ดินรอการพฒันา - สุทธิ 21 49,853,249.52        49,853,249.52          34,974,800.00          
       ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 22 142,864,933.06      142,165,351.19        120,615,521.31        
       สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 17,081,374.15        12,327,139.14          16,123,270.99          
       สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 4,744,733.34          5,015,208.34            4,494,625.59            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,496,987,061.88   1,494,138,655.13     1,419,614,094.91     
รวมสินทรัพย์ 2,961,161,584.47   2,741,940,812.53     2,304,942,092.57     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษทั เอม็ ด ีเอก็ซ์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ
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ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

บาท บาท บาท
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนี�สินหมุนเวยีน
      เจา้หนี� อื�น 24 228,462,378.15      144,227,812.31        120,367,736.96        
     ส่วนของหนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนด
            ชาํระภายในหนึ�งปี 25 25,357.04               64,932.48                 59,161.50                 
     ส่วนของหนี� สินภายใตแ้ผนฟื� นฟกิูจการและภายใตส้ญัญา
            ปรับโครงสร้างหนี� ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 26 213,942,633.75      142,618,157.81        99,552,033.12          
     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 19,714,826.04        13,315,182.03          45,774,694.05          
รวมหนี�สินหมุนเวยีน 462,145,194.98      300,226,084.63        265,753,625.63        
หนี�สินไม่หมุนเวยีน
     หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 25 -                          25,357.04                 90,289.52                 
     หนี� สินภายใตแ้ผนฟื� นฟกิูจการและภายใตส้ญัญา
            ปรับโครงสร้างหนี�  - สุทธิ 26 1,253,491,593.42   1,417,206,039.33     1,518,823,278.59     
     หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 2,762,722.59          3,899,424.00            2,779,506.68            
     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27 11,168,184.00        9,106,927.00            4,501,661.00            
     หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 4,024,450.00          3,075,550.00            2,225,940.00            
รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 1,271,446,950.01   1,433,313,297.37     1,528,420,675.79     
รวมหนี�สิน 1,733,592,144.99   1,733,539,382.00     1,794,174,301.42     

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษทั เอม็ ด ีเอก็ซ์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ
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ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

บาท บาท บาท
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
     ทุนเรือนหุน้ 28
            ทุนจดทะเบียน
                 หุน้สามญั 475,630,378 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10.00 บาท 4,756,303,780.00   4,756,303,780.00     4,756,303,780.00     
            ทุนที�ออกและชาํระแลว้
                 หุน้สามญั 475,593,142 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10.00 บาท 4,755,931,420.00   4,755,931,420.00     4,755,931,420.00     
     ขาดทุนสะสม (3,539,412,870.89)  (3,760,584,582.88)   (4,251,649,144.45)   
     องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 11,050,890.37        13,054,593.41          6,485,515.60            
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,227,569,439.48   1,008,401,430.53     510,767,791.15        
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,961,161,584.47   2,741,940,812.53     2,304,942,092.57     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษทั เอม็ ด ีเอก็ซ์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ
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งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555
บาท บาท บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
รายไดจ้ากการขาย 451,654,750.00     860,312,673.00    451,654,750.00    860,312,673.00    
รายไดค้่าเช่า 38,370,527.53       33,966,885.71      28,830,224.53      24,426,582.71      
รายไดค้่าบริการสาธารณูปโภค 119,824,082.50     103,025,840.53    119,824,082.50    103,025,840.53    
รายไดค้่าที�ปรึกษาและบริหาร 51,422,666.34       51,345,756.38      33,240,000.00      32,760,000.00      
รวมรายได้ 661,272,026.37     1,048,651,155.62 633,549,057.03    1,020,525,096.24 
ตน้ทุนขาย (196,939,889.13)   (227,947,759.19)   (196,939,889.13)   (227,947,759.19)   
ตน้ทุนค่าเช่า (18,342,009.18)     (17,519,751.62)     (24,860,825.30)     (23,570,184.43)     
ตน้ทุนค่าบริการสาธารณูปโภค (67,319,469.04)     (58,296,769.63)     (61,546,614.80)     (53,972,377.79)     
ตน้ทุนค่าที�ปรึกษาและบริหาร (63,050,238.19)     (63,589,400.31)     (22,231,495.17)     (19,940,010.18)     
รวมต้นทุน (345,651,605.54)   (367,353,680.75)   (305,578,824.40)   (325,430,331.59)   
กาํไรขั�นต้น 315,620,420.83     681,297,474.87    327,970,232.63    695,094,764.65    
รายไดเ้งินปันผลรับ 1,124,777.00         892,180.00           1,124,777.00        892,180.00           
รายไดอื้�น 26,845,566.21       23,379,652.07      17,685,073.22      15,613,141.33      
ค่าใชจ่้ายในการขาย (36,026,778.83)     (55,020,704.83)     (36,026,778.83)     (55,020,704.83)     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (514,885,818.74)   (246,185,848.99)   (47,616,893.34)     (30,443,717.98)     
ตน้ทุนทางการเงิน (710,756.87)          (104,600.56)          (5,687.52)              (11,458.50)            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 493,073,950.27     207,294,251.88    -                        -                        
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 285,041,359.87     611,552,404.44    263,130,723.16    626,124,204.67    
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 30 (43,357,095.83)     (137,279,594.02)   (42,538,405.17)     (135,059,643.10)   
กาํไรสําหรับปี 241,684,264.04     474,272,810.42    220,592,317.99    491,064,561.57    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
     ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 58,013,679.66       (26,508,393.12)     -                        -                        
     ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย (2,004,573.96)       6,551,567.64        (2,003,703.04)       6,569,077.81        
     ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,423,986.00)       -                        579,394.00           -                        
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 51,585,119.70       (19,956,825.48)     (1,424,309.04)       6,569,077.81        
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 293,269,383.74     454,315,984.94    219,168,008.95    497,633,639.38    

การแบ่งปันกาํไร
     ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 216,681,299.03     437,442,717.04    
     ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 25,002,965.01       36,830,093.38      

241,684,264.04     474,272,810.42    
การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
     ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 250,435,484.62     426,385,124.58    
     ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 42,833,899.12       27,930,860.36      

293,269,383.74     454,315,984.94    

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 
     ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 0.53                       1.06                      0.46                      1.03                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556 

หมายเหตุ
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งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

บาท บาท บาท บาท
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
       กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 285,041,359.87    611,552,404.44   263,130,723.16   626,124,204.67    
       รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน
        กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว (1,748,867.38)       (1,183,721.83)      (1,748,867.38)     (1,183,721.83)       
        รายการโอนกลบัหนี�สงสยัจะสูญ (59,660,128.18)     (5,237,851.00)      (72,226,022.11)   (15,247,371.55)     
        ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 18,368,115.00      22,898,250.00     -                      -                        
        เงินปันผลรับ (1,124,777.00)       (892,180.00)         (1,124,777.00)     (892,180.00)          
        ตดัจ่ายส่วนเกินมูลค่าพนัธบตัรรัฐบาล 208,465.14           343,789.49          -                      -                        
        กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (2,652,295.29)       (412,407.99)         (37,547.94)          -                        
        ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                        2.00                     -                      2.00                      
        ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า(โอนกลบั) 275,305,614.00    (18,206,318.75)    -                      (52,694,622.86)     
        ค่าเสื�อมราคา 28,284,636.59      25,222,891.57     22,857,190.15     20,205,325.14      
        ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (493,073,950.27)   (207,294,251.88)  -                      -                        
        ค่าใชจ่้ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,733,288.60        19,314,237.20     4,740,651.00       4,605,266.00        
        ดอกเบี�ยรับ (19,285,448.15)     (20,117,411.04)    (15,351,725.44)   (12,918,656.01)     
        ดอกเบี�ยจ่าย 710,756.87           104,600.56          5,687.52              11,458.50             
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
    หนี� สินดาํเนินงาน 39,106,769.80      426,092,032.77   200,245,311.96   568,009,704.06    
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง
        ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 77,806,431.58      (28,900,398.17)    89,929,841.64     (21,063,706.37)     
        ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ (36,056,448.87)     (59,027,017.27)    (36,056,448.87)   (59,027,017.27)     
        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (2,727,727.06)       3,737,119.75       (100.00)               (250,007.75)          
หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)
        เจา้หนี� อื�น 79,296,643.15      10,255,481.62     97,233,015.48     10,466,549.35      
        หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 894,400.00           821,810.00          948,900.00          849,610.00           
        เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 158,320,068.60    352,979,028.70   352,300,520.21   498,985,132.02    
                    เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน 463,435.00           467,505.00          270,575.00          274,425.00           
                    เงินสดจ่ายจากเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน -                        (931,000.00)         -                      (545,000.00)          
                   เงินสดจ่ายชดเชยพนกังานเกษียณอายุ (7,957,500.00)       (3,800,500.00)      (2,100,000.00)     -                        
                   เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละภาษีถูกหกั ณ ที�จ่าย (46,725,382.41)     (177,722,885.89)  (40,892,996.17)   (163,723,023.27)   
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 104,100,621.19    170,992,147.81   309,578,099.04   334,991,533.75    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

 บริษทั เอ็ม ด ีเอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556 
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งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555
บาท บาท บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     เงินสดรับจากเงินลงทุนชั�วคราว 144,582,559.41    240,462,394.00   107,512,559.41   70,000,000.00      
     เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั�วคราว (200,050,253.69)   (291,529,716.51)  (170,050,253.69) (164,529,716.51)   
     (เพิ�มขึ�น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั 2,373,512.27        (1,031,092.76)      -                      -                        
     เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 462,055,188.50    68,470,967.50     -                      -                        
     เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื�น 1,124,777.00        892,180.00          1,124,777.00       892,180.00           
     เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาวอื�น (1,611,748.26)       -                       -                      -                        
     เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย -                        -                       6,000,000.00       6,000,000.00        
     เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 16,000,000.00      2,234,911.60       10,000,000.00     2,234,911.60        
     เงินสดจ่ายในเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั (6,364,802.00)       (8,000,000.00)      -                      -                        
     เงินสดจ่ายลงทุนในโครงการ (15,844,963.66)     (117,182,471.34)  -                      -                        
     เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2,656,452.87        432,687.91          37,747.94            -                        
     เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (37,959,976.22)     (26,766,529.87)    (23,161,895.66)   (25,033,761.79)     
     เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเงินทดรองรับจากบริษทัอื�น 1,354,627.64        (54,666,457.70)    -                      -                        
     เงินสดรับจากดอกเบี�ยรับเงินให้กูย้ืม 21,989,587.76      15,796,238.25     4,302,945.19       16,531,596.58      
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 390,304,961.62    (170,886,888.92)  (64,234,119.81)   (93,904,790.12)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
      เงินสดจ่ายเจา้หนี�ค่าเงินลงทุนในโครงการ -                        (21,546,084.29)    -                      -                        
      เงินสดจ่ายเจา้หนี�ค่าทรัพยสิ์น (13,393,526.00)     -                       (13,393,526.00)   -                        
      เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (70,620.00)            (70,620.00)           (70,620.00)          (70,620.00)            
      เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินภายใตแ้ผนฟื� นฟูกิจการและภายใตส้ญัญา
                ปรับโครงสร้างหนี� (70,329,994.16)     (44,570,850.55)    (92,389,969.97)   (58,551,114.57)     
      เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 5,250,000.00        4,000,000.00       -                      -                        
 เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (78,544,140.16)     (62,187,554.84)    (105,854,115.97) (58,621,734.57)     
เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของ
      หน่วยงานต่างประเทศ (7,899,953.39)       (1,176,510.49)      -                      -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 407,961,489.26    (63,258,806.44)    139,489,863.26   182,465,009.06    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด                             7 581,474,399.60    644,733,206.04   447,345,723.29   264,880,714.23    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด                             7 989,435,888.86    581,474,399.60   586,835,586.55   447,345,723.29    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

หมายเหตุ

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556 

 บริษทั เอ็ม ด ีเอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
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บริษัท เอม็ ดี เอก็ซ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

วนัที ่31 ธันวำคม 2556 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป  
บริษทัฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ทะเบียนเลขท่ี 7018/2531   

เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2531 และจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชน จ ากดั เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2536 ทะเบียนเลขท่ี 
0107536000811 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 199 ชั้น 12A ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการลงทุนและพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์และ
สาธารณูปโภคพื้นฐานและกลุ่มบริษทัย่อยส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการลงทุนในโครงการผลิต
พลงังานไฟฟ้าและจดัจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  

 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงการตีความ

และแนวปฏิบตัิทางบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

2.2 การจดัรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมี
ในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

2.3 ในการจดัท างบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
ตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัรายได ้
ค่าใชจ่้าย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผล
ท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีไดป้ระมาณไว ้

2.4 เพื่อความสะดวกของผูใ้ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไดมี้การแปลงบการเงินเป็น
ภาษาองักฤษจากงบการเงินท่ีจดัท าเป็นภาษาไทย 
 

3. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
3.1 การจดัท างบการเงินรวม ถือหลกัเกณฑก์ารรวมเฉพาะบริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) 

ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัเหล่านั้น รวมถึงบริษทัยอ่ยซ่ึงถือหุน้บริษทัอ่ืนท่ี
เกินกวา่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน และบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ มีอ านาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 และ 2555 บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยตามอตัราส่วน ดงัน้ี 
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 อตัราร้อยละของการถือหุน้ จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทกิจการ 
 2556 2555   

บริษทัถือหุน้ทางตรงในบริษทัยอ่ย     
MDX BVI LIMITED 100.00 100.00 British Virgin Island  ลงทุนและใหค้ าแนะน าปรึกษาดา้นการเงิน 
บริษทั เกตเวย ์ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั 35.71 35.71 ประเทศไทย ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค 
บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ วอเตอร์ จ ากดั 99.99 99.99 ประเทศไทย หยดุด าเนินงาน 
บริษทั จี เอม็ เอส เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 52.01 52.01 ประเทศไทย ลงทุนในกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
บริษทั เอม็ ดี  เอก็ซ์  กรุ๊ป  จ ากดั 97.50 97.50 ประเทศไทย ด าเนินธุรกิจร่วมทุนในโครงการสร้างเข่ือนผลิต 
    พลงังานกระแสไฟฟ้าในประเทศพม่า 

บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย     
บริษทั จี เอม็ เอส เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 15.91 15.91 ประเทศไทย ลงทุนในกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
MDX POWER INTERNATIONAL BVI  LIMITED 67.92 67.92 British Virgin Island  ใหค้  าแนะน าปรึกษาดา้นการเงิน 
GMS POWER INTERNATIONAL BVI  LIMITED  67.91 67.91 British Virgin Island  ใหบ้ริการดา้นการเงินและการลงทุน 
GMS EPEC (BVI) LIMITED  67.92 67.92 British Virgin Island  ใหบ้ริการดา้นการเงินและการลงทุน 
บริษทั เกตเวย ์เพาเวอร์ จ ากดั  67.91 67.91 ประเทศไทย ร่วมทุนในโครงการผลิตพลงังานกระแสไฟฟ้า 
บริษทั จี เอม็ เอส  ลาว จ ากดั  67.91 67.91 ประเทศไทย ลงทุนในกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
TA SANG HYDROPOWER COMPANY LIMITED  82.88 82.88 The Union of Myanmar ด าเนินธุรกิจร่วมทุนในโครงการสร้างเข่ือนผลิต 
    พลงังานกระแสไฟฟ้าในประเทศพม่า 

บริษทัยอ่ยถือหุน้ในบริษทัใหญ่     
บริษทั เกตเวย ์ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั  1.22  1.22   
บริษทั จี เอม็ เอส เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  12.36 12.36   

 

3.2 รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ย ส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
3.3 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดั

บญัชีรายการระหวา่งกนัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
3.4 งบการเงินของ MDX BVI LIMITED, MDX POWER INTERNATIONAL BVI LIMITED, GMS 

POWER INTERNATIONAL BVI LIMITED, GMS EPEC (BVI) LIMITED และ TA SANG 
HYDROPOWER COMPANY LIMITED เป็นนิติบุคคลท่ีตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงถือเป็น
หน่วยงานต่างประเทศโดยการจดัท างบการเงินรวมไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 
- สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน แปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัส้ินงวด 
- รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ียของแต่ละเดือน 
- ทุนเรือนหุ้น แปลงค่าดว้ยอตัรา ณ วนัท่ีเกิดรายการ ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า 

งบการเงินดงักล่าวแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
3.5 นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยในส่วนของรายการบัญชีท่ีเหมือนกันใช้นโยบายการบัญชี

เช่นเดียวกนักบับริษทัฯ  
 
4. กำรน ำนโยบำยกำรบัญชีใหม่มำถือปฏิบัติ 

บริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการ
บญัชีใหม่ และแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2556 มาถือปฏิบติัโดยไม่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินงวดปัจจุบนั ยกเวน้ 

       มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้
 มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้มีผลกระทบต่องบการเงิน ดงัน้ี 
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  งบการเงินรวม  
 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 
 บาท บาท บาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,097,227,691.18 (50,003,858.82) 2,047,223,832.36 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 16,542,949.99 16,542,949.99 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 2,779,506.68 2,779,506.68 
ขาดทุนสะสม (3,124,519,073.84) (16,147,809.01) (3,140,666,882.85) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 38,110,486.18 (3,396,346.40) 34,714,139.78 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,137,040,928.74 (16,696,260.11) 2,120,344,668.63 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,437,345,803.48 (73,163,921.64) 2,364,181,881.84 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 12,974,566.83 12,974,566.83 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 3,899,424.00 3,899,424.00 
ขาดทุนสะสม (2,667,239,911.00) (35,984,254.81) (2,703,224,165.81) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 153,750,755.43 (3,157,975.72) 150,592,779.71 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,249,752,492.62 (24,946,548.30) 2,224,805,944.32 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปี    
   ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2555    
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 232,564,265.87 (25,270,013.99) 207,294,251.88 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้ (133,711,210.86) (3,568,383.16) (137,279,594.02) 
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 7,671,484.96 (1,119,917.32) 6,551,567.64 
ก าไรส าหรับปี    
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 457,279,162.84 (19,836,445.80) 437,442,717.04 
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 45,832,044.73 (9,001,951.35) 36,830,093.38 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จ    
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 572,919,432.09 (7,847,437.73) 565,071,994.36 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 112,711,563.88 (8,032,760.04) 104,678,803.84 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 1.12 (0.06) 1.06 
    

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 
 บาท บาท บาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 16,123,270.99 16,123,270.99 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 2,779,506.68 2,779,506.68 
ขาดทุนสะสม (4,267,772,415.44) 16,123,270.99 (4,251,649,144.45) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 9,265,022.28 (2,779,506.68) 6,485,515.60 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 
 บาท บาท บาท 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 12,327,139.14 12,327,139.14 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 3,899,424.00 3,899,424.00 
ขาดทุนสะสม (3,772,911,722.02) 12,327,139.14 (3,760,584,582.88) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 16,954,017.41 (3,899,424.00) 13,054,593.41 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปี    
   ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2555    
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้ (131,263,511.25) (3,796,131.85) (135,059,643.10) 
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 7,688,995.13 (1,119,917.32) 6,569,077.81 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 1.11 (0.08) 1.03 

 
5. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 และ 2559 บริษทัฯ ยงัไม่ไดน้ ามาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มี
ดงัต่อไปน้ี 
มีผลบงัคบัใชใ้นหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์พนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

       เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไดเ้พ่ือขายและ 

      การด าเนินงานท่ียกเลิก 
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มีผลบงัคบัใชใ้นหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557(ต่อ)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน    

      การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนร้ือถอน การบูรณะและ 

      การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงิน
เฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 ส่ิงจูงใจสัญญาเช่าด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของ

กฎหมายตามสัญญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
มีผลบงัคบัใชใ้นหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 

 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติัในงวดท่ีมีผลบงัคบัใช ้

  
6. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

6.1 เกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีใชจ้ดัท างบการเงิน 
เกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีใชจ้ดัท างบการเงิน คือ เกณฑร์าคาทุนเดิม โดยใชร่้วมกบัเกณฑอ่ื์น ๆ ส าหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินบางประเภทท่ีมีการใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าอ่ืนไดเ้ปิดเผยเกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีใชใ้นนโยบาย
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2 รายการเงินตราต่างประเทศ 
รายการท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศบนัทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินงวดแปลงค่าเป็น     
เงินบาทตามอตัราปิด ณ วนันั้น (ยกเวน้หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการใช้อตัราแลกเปล่ียนตามท่ี
ก าหนดในแผนฟ้ืนฟูกิจการ) ผลก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าน้ีแสดงเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดนั้น 
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6.3 เคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เงินลงทุน ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม เจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและ
ภายใตส้ัญญาปรับโครงสร้างหน้ี และเงินกูย้ืม ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะส าหรับรายการแต่ละรายการ    
ไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์กระแสรายวนั และประจ า
ไม่เกิน 3 เดือนท่ีไม่ติดภาระค ้าประกนั และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงก าหนดจ่ายคืน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

6.5 ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืนและค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ โดยค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญพิจารณา
จากลูกหน้ีแต่ละรายท่ีคาดวา่จะเกบ็เงินไม่ได ้

6.6 ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ตีราคาตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่อยา่งใดจะต ่ากว่า
โดยตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ยมูลค่าท่ีดิน ค่าใชจ่้ายและดอกเบ้ียจ่ายอ่ืนซ่ึงจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้
และพร้อมท่ีจะขาย 

6.7 เงินลงทุน 
6.7.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียและ         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตามวิธีราคาทุน
หกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า(ถา้มี) 

6.7.2 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด บริษทัฯ ถือเป็น
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงดว้ยราคายติุธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมเป็นรายการ
ต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้นและจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เม่ือได้จ  าหน่าย            
เงินลงทุนหรือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนเกิดการดอ้ยค่า 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด ค านวณจากราคาเสนอซ้ือ
หลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของปี 

6.7.3 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยู่ในความตอ้งการตลาด บริษทัฯ      
ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี) และจะบันทึก          
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือได้จ  าหน่ายเงินลงทุนหรือมีข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนเกิด           
การดอ้ยค่า 
 บริษทัฯ ใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

6.7.4 เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ีแสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและอายสุญัญาคงเหลือ 
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6.8 ท่ีดินรอการพฒันา 
ท่ีดินรอการพฒันาแสดงตามราคาทุน ซ่ึงประกอบด้วย ตน้ทุนในการได้มาซ่ึงท่ีดินและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งรวมทั้งดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากการกูย้ืมมาเพื่อซ้ือท่ีดิน และบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า    
หากมีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนอาจต ่ากวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

6.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดินบนัทึกบญัชีตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ บนัทึกบญัชีในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 
และค านวณค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใชง้านโดยประมาณ ส าหรับอาคารและ  
ส่วนปรับปรุงอาคารค านวณ 20 ปี เคร่ืองตกแต่งอาคารส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองผลิต
กระแสไฟฟ้า และยานพาหนะ ค านวณ 5 ปี 
- ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
- บริษทัฯ ตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ

ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไร
หรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ (ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่าย
สินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯ 
ตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

6.10 การดอ้ยค่า 
ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของบริษทัฯ ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินว่า
มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะได ้ 
รับคืน โดยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกใน
ก าไรขาดทุน 
การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
- มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง ราคาขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยแ์ลว้แต่

มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะ
ไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านวณภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้น
มูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับ
สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นๆ ให้พิจารณา       
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความ
เก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
- บริษทัฯ จะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการ

ค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
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- บริษทัฯ จะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพียงเพื่อใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่ายเช่นเดียวกบัในกรณีท่ีไม่เคยมีการ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน รายการกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกเป็นรายได้
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

6.11 เจา้หน้ีอ่ืน 
เจา้หน้ีอ่ืน แสดงในราคาทุน 

6.12 ผลประโยชน์พนกังาน 
- บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบนัทึกเงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม และเงินสมทบ

กองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
- บริษทัฯ และบริษทัย่อยรับรู้ผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจา้งหรือเกษียณอายเุพื่อจ่ายให้แก่

พนกังานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยรับรู้โดยประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน ซ่ึงค านวณโดย
ผูเ้ช่ียวชาญทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดว้ยเทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
(Actuarial Technique) และคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method)  ซ่ึงประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้ง
จ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลที่ครบก าหนดในเวลาใกลเ้คียงกบั
ก าหนดช าระของหน้ีสินดงักล่าว กระแสเงินสดที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตประมาณการจาก
เงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อตัราการเสียชีวิต อายงุานและปัจจยัอ่ืน โดยบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยบนัทึกประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียน ทั้งน้ี
ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์พนกังานจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเพื่อกระจาย
ตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน 

6.13 ประมาณการหน้ีสิน 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของการเกิด
ภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต 
ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระผกูพนั
และจ านวนท่ีต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะได้รับคืนบันทึกเป็น
สินทรัพยแ์ยกต่างหากกต่็อเม่ือการไดรั้บคืนคาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอนและเม่ือไดจ่้ายช าระประมาณการ
หน้ีสินไปแลว้ 

6.14 ทุนส ารองตามกฎหมาย 
การจดัสรรก าไรสะสมเป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 โดยบริษทัฯ จะจดัสรร
เม่ือไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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6.15 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีได้
ก าหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ และบริษทัย่อยและได้รับการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เงินจ่ายสมทบ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี          
ท่ีเกิดรายการนั้น 

6.16 การรับรู้รายได ้
6.16.1 รายไดจ้ากการขายท่ีดินรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ผูซ้ื้อเรียบร้อยแลว้ 
6.16.2 รายไดค่้าบริการสาธารณูปโภครับรู้รายไดเ้ม่ือใหบ้ริการแลว้เสร็จ 
6.16.3 รายไดจ้ากการบริการประกอบดว้ย ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าบริหารจดัการ และค่าเช่าหอ้งพกั

รับรู้รายไดต้ามระยะเวลาของสญัญาค่าบริการ 
6.16.4 รายไดเ้งินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
6.16.5 รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

6.17 การรับรู้ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้าย 
6.17.1 ตน้ทุนขาย 

บริษทัฯ ค านวณตน้ทุนขายของท่ีดิน โดยน าตน้ทุนท่ีดินและตน้ทุนอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กบัท่ีดิน 
(เช่น ดอกเบ้ียจ่ายท่ีคิดเป็นตน้ทุนของท่ีดินก่อนมีรายได ้ฯลฯ) ท่ีเกิดข้ึนแลว้เป็นตน้ทุนของท่ีดิน
ทั้งส้ินแลว้หารดว้ยจ านวนท่ีดินรวมเป็นราคาทุนของท่ีดินต่อหน่วยแลว้รับรู้เป็นตน้ทุนของ
ท่ีดินของเน้ือท่ีท่ีขาย โดยน าตน้ทุนท่ีดินต่อหน่วยคูณดว้ยเน้ือท่ีท่ีขายได ้

 ส่วนตน้ทุนจากการพฒันาเป็นต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริง  รวมทั้ งราคาทุนของท่ีดินท่ีใช้ใน    
ส่วนของการเป็นสาธารณประโยชน์  โดยบริษทัฯ จะปันส่วนเป็นตน้ทุนของแต่ละประเภทของ
พื้นท่ีขายตามสัดส่วนของการขายแต่ละประเภทของพื้นท่ีขายทั้งโครงการเป็นล าดบัแรกก่อน
แลว้หารดว้ยเน้ือท่ีท่ีคาดวา่จะขายไดข้องแต่ละประเภทพื้นท่ีเป็นตน้ทุนจากการพฒันาต่อหน่วย 
บริษทัฯ จะรับรู้ตน้ทุนพฒันาเป็นตน้ทุนขายของเน้ือท่ีท่ีขายไดข้องแต่ละประเภท โดยน าตน้ทุน
พฒันาต่อหน่วยของแต่ละประเภทคูณดว้ยพื้นท่ีท่ีขายไดข้องแต่ละประเภทนั้น 

6.17.2 ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
6.18 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ของหุน้สามญัท่ีออกและเรียกช าระแลว้ ซ่ึงไม่ไดค้  านวณก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากบริษทัฯ 
ไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่า 
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6.19 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั  
ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ ดุลยพินิจ

และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญั
มีดงัน้ี 

 ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 
ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บ
ช าระเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
กำรปรับลดต้นทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เป็นมูลค่ำสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 ในการประมาณรายการปรับลดตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ฝ่ายบริหาร  
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์โดยจ านวนเงิน
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยพ์ิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือ
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 
ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายและเงินลงทุนทัว่ไปจะถูกบนัทึกเม่ือมูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า 
การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างเป็นสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย และค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ 
ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย และบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าเงินลงทุน และการใชดุ้ลยพินิจ
วา่มูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัและเป็นการถาวรหรือไม่ 
ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่า   ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงขอ้สมมติฐานในการประมาณการดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราคิดลด จ านวนเงินเดือนท่ี
คาดว่าจะเพิ่มข้ึนในอนาคต อตัราการลาออกและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงประชากรศาสตร์ ในการ
ก าหนดอตัราคิดลดฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีสะทอ้นถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ    
ในปัจจุบนั อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลงัการเลิกจา้งงานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ี
ประมาณไว ้
ข้อพพิำทและคดีฟ้องร้อง 
บริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากขอ้พิพาทและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของขอ้พิพาทและคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหาย
เกิดข้ึนจึงจะไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม    
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณการไว ้
 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี  

 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสด 443,346.55  461,858.60  85,000.00  85,000.00 
เงินฝากกระแสรายวนั 111,462,999.56  85,219,450.56  31,344,144.52  22,548,618.93 
เงินฝากออมทรัพย ์ 57,296,378.67  48,220,328.64  16,098,052.94  17,325,014.59 
เงินฝากประจ าอาย ุ3 เดือน 165,029,579.37  185,672.03  14,104,804.38  - 
เงินลงทุนอายไุม่เกิน 3 เดือน 655,203,584.71  447,387,089.77  525,203,584.71  407,387,089.77 
         รวม 989,435,888.86  581,474,399.60  586,835,586.55  447,345,723.29 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในรูปใบรับเงินฝากและ

ตัว๋แลกเงินกบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง โดยใบรับเงินฝากและตัว๋แลกเงินมีอายไุม่เกิน 3 เดือน โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 2.15-3.20 ต่อปี และร้อยละ 2.00-3.40 ต่อปี ตามล าดบั 
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8. เงินลงทุนช่ัวครำว 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี  

 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี-ราคาทุน 7,703.33  95,789,153.41   -  95,713,438.34 
บวก ก าไรจากการวดัมูลค่าหน่วยลงทุน 277.38  806,617.61   -  805,469.32 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี-มูลค่ายติุธรรม 7,980.71  96,595,771.02   -  96,518,907.66 
เงินลงทุนอายไุม่เกิน 4 เดือน 160,000,000.00   -  160,000,000.00   - 
เงินฝากประจ าอาย ุ11 เดือน  -  7,000,000.00   -   - 
         รวม 160,007,980.71  103,595,771.02  160,000,000.00  96,518,907.66 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ และบริษทัย่อยลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี     
หลายแห่ง เป็นเงินลงทุนอาย ุ2-3 เดือนและท่ีไม่มีก าหนดอายโุครงการ โดยเงินลงทุนบางส่วนของบริษทัยอ่ย
เกิดจากเงินทดรองรับจากบริษทัผูร่้วมลงทุนในโครงการน ้างึม 3 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในรูปใบรับเงินฝากและตัว๋แลกเงินกบัสถาบนั
การเงินหลายแห่ง ซ่ึงมีอายไุม่เกิน 4 เดือน และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ต่อปี  

 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 
ประกอบดว้ย  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหน้ีการคา้ 190,949,670.14  240,756,583.99  187,489,970.14  243,347,633.99 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (169,349,821.99)  (221,272,898.91)  (169,349,821.99)  (221,272,898.91) 

         ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 21,599,848.15  19,483,685.08  18,140,148.15  22,074,735.08 
ลูกหน้ีอ่ืน 464,947,757.34  496,076,713.80  611,379,002.43  634,402,399.97 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (447,903,882.47)  (447,904,478.87)  (603,845,699.43)  (608,148,644.62) 

         ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 17,043,874.87  48,172,234.93  7,533,303.00  26,253,755.35 
                 รวม 38,643,723.02  67,655,920.01  25,673,451.15  48,328,490.43 
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 173,254,106.99  224,904,433.91  169,794,406.99  227,495,483.91 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 17,695,563.15  15,852,150.08  17,695,563.15  15,852,150.08 
                  รวม 190,949,670.14  240,756,583.99  187,489,970.14  243,347,633.99 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (169,349,821.99)  (221,272,898.91)  (169,349,821.99)  (221,272,898.91) 
                  สุทธิ 21,599,848.15  19,483,685.08  18,140,148.15  22,074,735.08 

 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายไุดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท   บาท   บาท   บาท  

ลูกหน้ีการคา้         
     ลูกหน้ีการคา้ท่ีอยูใ่นก าหนดช าระ 15,431,879.95  14,487,763.56  11,972,179.95  11,300,813.56 
     ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี        
     คา้งช าระ - ไม่เกิน 3 เดือน 3,939,695.34  4,237,139.81  3,939,695.34  5,521,139.81 
                    -  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 438,296.49  396,800.93  438,296.49  2,322,800.93 
                    -  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 845,016.37  352,350.78  845,016.37  2,920,350.78 
                    -  มากกวา่ 12 เดือน ข้ึนไป 170,294,781.99  221,282,528.91  170,294,781.99  221,282,528.91 
           รวม 190,949,670.14  240,756,583.99  187,489,970.14  243,347,633.99 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (169,349,821.99)  (221,272,898.91)  (169,349,821.99)  (221,272,898.91) 
           สุทธิ  21,599,848.15  19,483,685.08  18,140,148.15  22,074,735.08 
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ลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินทดรองจ่าย 8,141,937.92  7,673,292.35  9,333,710.97  9,082,111.10 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,527,805.06  16,672,339.43  2,168,419.72  2,549,994.13 
เงินมดัจ าค่าท่ีดิน -  19,788,100.00  -  19,788,100.00 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 427,434,431.45  422,499,980.84  598,171,404.81  600,531,419.98 
ลูกหน้ีอ่ืน 25,843,582.91  29,443,001.18  1,705,466.93  2,450,774.76 
               รวม 464,947,757.34  496,076,713.80   611,379,002.43   634,402,399.97 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ              (447,903,882.47)  (447,904,478.87)  (603,845,699.43)  (608,148,644.62) 
              สุทธิ 17,043,874.87  48,172,234.93  7,533,303.00  26,253,755.35 

 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ตน้งวด (669,177,377.78)  (672,180,317.72)  (829,421,543.53)  (836,434,004.02) 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด -  -  -  - 
โอนกลบัระหวา่งงวด 51,923,673.32  3,002,939.94  56,226,022.11  7,012,460.49 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ปลายงวด (617,253,704.46)  (669,177,377.78)  (773,195,521.42)  (829,421,543.53) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ลูกหน้ีการคา้ส่วนหน่ึง จ านวน 169.15 ลา้นบาท และ 221.08 
ลา้นบาท ตามล าดบั เป็นลูกหน้ีค่าท่ีปรึกษาและค่าบริหารเก่ียวกบัโครงการดา้นวิศวกรรม ซ่ึงผูบ้ริหารคาดว่า
จะเรียกเกบ็เงินไม่ได ้เน่ืองจากโครงการดงักล่าวประสบปัญหาดา้นการเงิน ซ่ึงไดมี้การพิจารณาค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
ทั้งจ านวน อยา่งไรกต็าม ผูบ้ริหารยงัติดตามทวงถามเพื่อใหเ้กิดความเสียหายนอ้ยท่ีสุด 
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10. ต้นทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ - สุทธิ 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท 

ท่ีดิน 50,918,101.67  53,747,207.56 
ค่าธรรมเนียมโครงการ 4,233,614.27  4,460,732.61 
ค่าพฒันาท่ีดิน 59,368,940.41  62,553,872.70 
ดอกเบ้ียจ่าย 4,119,676.44  4,340,682.42 
ค่าธรรมเนียมเงินกูย้มื 633,702.49  667,698.38 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยข์อง    

สินคา้ยดึคืนและสินคา้รับคืน 572,391,449.61  529,838,842.35 
               รวม 691,665,484.89  655,609,036.02 

 

11. เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกนั 
ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัเป็น

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละประเภทประจ า 6 เดือน โดยเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์      
บริษทัย่อยน าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการออกหนังสือค ้าประกนัตามหมายเหตุ 15 และเงินฝากธนาคาร
ประเภทประจ า 6 เดือน บริษทัยอ่ยไดน้ าเงินฝากพื่อเป็นไปตามเง่ือนไขในการออกหนงัสือค ้าประกนัธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหน่ึงตามหมายเหตุ 37.2  

 
12. เงินลงทุนเผือ่ขำย 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 

 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินลงทุนเผือ่ขาย - กองทุนรวม 15,039,080.00  15,039,080.00  15,039,080.00  15,039,080.00 
บวก  ก าไรจากการวดัมูลค่า -     12,531,626.00   -     15,974,611.13  
         รวม 15,039,080.00  27,570,706.00  15,039,080.00  31,013,691.13 
เงินลงทุนเผือ่ขาย - หุน้ทุน   1,395,232.24    1,395,232.24    1,395,232.24    1,395,232.24 
บวก  ก าไรจากการวดัมูลค่า -        1,281,986.96        -        173,936.96        
         รวม   1,395,232.24  2,677,219.20    1,395,232.24  1,569,169.20 
         รวมเงินลงทุนเผือ่ขาย  16,434,312.24  30,247,925.20  16,434,312.24  32,582,860.33 



              

 

29 

 

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
งบการเงินรวม 

ประกอบดว้ย 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  เงินปันผล 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุน สดัส่วน เงินลงทุน  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 
  ช าระแลว้ เงินลงทุน วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย    31 ธนัวาคม 2556 
   ร้อยละ บาท  บาท  บาท 

บริษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์   ประกอบกิจการผลิต 2,667,515,500.00 บาท 32.00 853,604,700.00  1,305,678,179.42  98,164,540.50 
แอนด ์อิเลค็ทริค จ ากดั             จ าหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจ        
 เก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า        
THEUN HINBOUN ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า USD 55,000,000 20.00 280,555,322.15  975,794,090.76  363,890,648.00 
POWER CO., LTD.         
NAM NGUM 3  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า USD 60,000 27.00 488,268.00  (35,792,806.71)  - 
POWER  CO., LTD.         

รวม    1,134,648,290.15  2,245,679,463.47  462,055,188.50 
 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  เงินปันผล 
ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุน สดัส่วน เงินลงทุน  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

  ช าระแลว้ เงินลงทุน วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย    31 ธนัวาคม 2555 
   ร้อยละ บาท  บาท  บาท 
      (ปรับปรุงใหม่)   
บริษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์   ประกอบกิจการผลิต 2,667,515,500.00 บาท 32.00 853,604,700.00  1,396,670,684.30  12,804,070.50 
แอนด ์อิเลค็ทริค จ ากดั             จ าหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจ        
 เก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า        
THEUN HINBOUN ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า USD 55,000,000 20.00 280,555,322.15  751,695,298.30  55,666,897.00 
POWER CO., LTD.         
NAM NGUM 3  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า USD 60,000 27.00 488,268.00  381,086.00  - 
POWER  CO., LTD.         

รวม    1,134,648,290.15  2,148,747,068.60  68,470,967.50 
 

ภายใตส้ัญญาเงินกูข้องบริษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ
บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยนั้น ไดจ้  าน าหุ้นสามญัทั้งหมดที่ถืออยู่
จ  านวนทั้งส้ิน 8,536,047 หุ้น รวมถึงจ านวนหุ้นสามญัท่ีจะออกเพิ่มเติมในอนาคตในบริษทัร่วมดงักล่าว
ตามสัญญาจ าน าหุ้นลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เพื่อเป็นหลกัประกนัความรับผิดชอบภายใตเ้ง่ือนไขของ
สัญญาเงินกูข้องบริษทัร่วมดงักล่าว ซ่ึงหุน้ท่ีไดจ้  าน าดงักล่าวจะปลอดภาระจ าน าเม่ือบริษทัร่วมดงักล่าวได้
ช าระหน้ีเงินกูค้รบถว้นแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 การลงทุนใน THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. ทั้งจ านวน
เป็นการลงทุนในบริษทัร่วมทางออ้ม โดยผ่านบริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยถือหุ้นใน 
THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. ในอตัราร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 
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ภายใตส้ัญญาเงินกูข้อง THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. บริษทั จี เอม็ เอส ลาว จ ากดั      
ไดจ้  าน าหุน้ทั้งหมดท่ีถืออยูจ่  านวนทั้งส้ิน 220,000 หุน้ในบริษทัร่วม เพื่อเป็นหลกัประกนัความรับผดิชอบ
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูข้องบริษทัร่วมดงักล่าว ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2551 THEUN HINBOUN 
POWER CO., LTD. ไดล้งนามในสัญญาเงินกูฉ้บบัใหม่เพื่อ Refinance เงินกูเ้ดิมทั้งหมดและลงทุนใน
โครงการขยายก าลงัการผลิตของเข่ือนไฟฟ้าเทิน-หินบูน โดยบริษทั จี เอม็ เอส ลาว จ ากดั ไดจ้  าน าหุ้นทั้งหมด 
ท่ีถืออยู่จ  านวนทั้งส้ิน 220,000 หุ้นดงักล่าวเป็นหลกัประกนัเงินกูใ้หม่ตลอดอายุเงินกูส้ิ้นสุดในปี 2567 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 การลงทุนใน NAM NGUM 3 POWER CO., LTD. ทั้งจ านวน
เป็นการลงทุนในบริษทัร่วมทางออ้มโดยผา่นบริษทั จี เอม็ เอส ลาว จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยถือหุ้นใน 
NAM NGUM 3 POWER CO., LTD. ในอตัราร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

ภายหลงัจากบริษทัยอ่ยและผูร่้วมทุนอ่ืนตามหมายเหตุ 20 ไดล้งนามบนัทึกความเขา้ใจกบัการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการซ้ือขายไฟฟ้าท่ีไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าน ้ างึม 3 ขนาดก าลงัการผลิต 440 
เมก็กะวตัต ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผูร่้วมทุนดงักล่าวไดด้ าเนินการจดัตั้ง NAM NGUM 3 
POWER CO., LTD. ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2553 ดว้ยทุนจดทะเบียน
จ านวน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อด าเนินโครงการโรงงานไฟฟ้าน ้างึม 3 ดงักล่าว 

มูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และผลก าไร(ขาดทุน)ของบริษทัร่วม มีดงัน้ี    
บริษทัร่วม ณ วนัท่ี ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2556 

 สินทรัพยร์วม 
พนับาท 

หน้ีสินรวม 
พนับาท 

รายไดร้วม 
พนับาท 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 
พนับาท 

บริษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด ์อิเลค็ทริค จ ากดั 5,447,444 1,359,716 6,990,264 22,093 
THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. 25,023,459 20,069,255 5,655,567 3,048,316 
NAM NGUM 3 POWER CO., LTD. 557,906 690,472 - (125,718) 

 

บริษทัร่วม ณ วนัท่ี ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2555 

 สินทรัพยร์วม 
พนับาท 

หน้ีสินรวม 
พนับาท 

รายไดร้วม 
พนับาท 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 
พนับาท 

บริษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด ์อิเลค็ทริค จ ากดั 6,066,708 1,699,053 6,405,670 12,806 
THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. 24,299,249 20,092,127 2,562,072 934,500 
NAM NGUM 3 POWER CO., LTD. 630,865 629,454 - (118) 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 
ประกอบดว้ย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  เงินปันผล 

ช่ือบริษทั ทุนท่ีออกและ สัดส่วน เงินลงทุน  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 
 เรียกช าระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  สุทธิ  31 ธนัวาคม 2556 
     เงินลงทุน     

 บาท ร้อยละ บาท  บาท  บาท  บาท 
MDX BVI LIMITED 25.00 100.00 620,000,000.00  (334,425,344.74)  285,574,655.26  - 
บริษทั เกตเวย ์ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั 56,000,000.00 35.71 19,999,300.00  (19,999,300.00)  -  - 
บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ วอเตอร์ จ ากดั 5,000,000.00 99.99 4,999,982.50  (4,999,982.50)  -  - 
บริษทั จี เอม็ เอส เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1,719,000,000.00 52.01 893,991,600.00  -  893,991,600.00  - 
บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ กรุ๊ป จ ากดั 40,000,000.00 97.50 39,000,010.00  (5,206,875.00)  33,793,135.00  - 

รวม   1,577,990,892.50  (364,631,502.24)  1,213,359,390.26  - 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  เงินปันผล 
ช่ือบริษทั ทุนท่ีออกและ สัดส่วน เงินลงทุน  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  

 เรียกช าระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  สุทธิ  31 ธนัวาคม 2555 
     เงินลงทุน     

 บาท ร้อยละ บาท  บาท  บาท  บาท 
MDX BVI LIMITED 25.00 100.00 620,000,000.00  (334,425,344.74)  285,574,655.26  - 
บริษทั เกตเวย ์ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั 56,000,000.00 35.71 19,999,300.00  (19,999,300.00)  -  - 
บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ วอเตอร์ จ ากดั 5,000,000.00 99.99 4,999,982.50  (4,999,982.50)  -  - 
บริษทั จี เอม็ เอส เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1,719,000,000.00 52.01 893,991,600.00  -  893,991,600.00  - 
บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ กรุ๊ป จ ากดั 40,000,000.00 97.50 39,000,010.00  (5,206,875.00)  33,793,135.00  - 

รวม   1,577,990,892.50  (364,631,502.24)  1,213,359,390.26  - 
 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนมีรายการเคล่ือนไหว
ดงัน้ี 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท 

 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน - ตน้งวด (364,631,502.24)  (399,119,806.35) 
 เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด -  - 
 โอนกลบัระหวา่งงวด -  34,488,304.11 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน - ปลายงวด (364,631,502.24)  (364,631,502.24) 
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15. เงินลงทุนในกจิกำรร่วมค้ำ - สุทธิ 
ประกอบดว้ย 

  งบการเงินรวม 
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
  บาท  บาท 
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้  5,060,000.00  5,060,000.00 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (5,060,000.00)  (5,060,000.00) 
               สุทธิ  -  - 

 

ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2551 กิจการร่วมคา้ท่ีบริษทั เกตเวย ์ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั ร่วมลงทุนมี
การท าสัญญาประนีประนอมยอมความกบัธนาคารพาณิชยต่์าง ๆ รวม 5 แห่ง บริษทัยอ่ยไดรั้บคืนส่วนของ
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้มูลค่า 50 ลา้นบาท และเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการร่วมคา้จ านวน 3.59 ลา้นบาท ในรูปของ
พนัธบตัรรัฐบาล และบริษทัยอ่ยไดจ้  าน าพนัธบตัรรัฐบาลดงักล่าวรวมทั้งบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออม
ทรัพยท่ี์ใชรั้บดอกเบ้ียท่ีเกิดจากพนัธบตัรรัฐบาลกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง เพื่อน ามาเป็นหลกัประกนัการ
ใหสิ้นเช่ือประเภทหนงัสือค ้าประกนัของกิจการร่วมคา้ เอน็วีพีเอสเคจี ท่ีมีอยูก่บัธนาคารพาณิชยด์งักล่าว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 พนัธบตัรรัฐบาลมีมูลค่า 53 ลา้นบาท  อาย ุ4 ปี 6 เดือน อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียทุก  6 เดือน  คือวนัท่ี 16 มิถุนายน และวนัท่ี 16 ธนัวาคม ของทุกปี และ
มูลค่า 52 ลา้นบาท  อาย ุ5 ปี 9 วนั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียทุก  6 เดือน คือวนัท่ี 13 
กนัยายน และวนัท่ี 13 มีนาคม ของทุกปี ตามล าดบั ตามหมายเหตุ 16 

 
16. เงินลงทุนระยะยำวอืน่ - สุทธิ 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 บาท  บาท 
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,761,780.00   1,761,780.00  
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (1,761,770.00) 10.00  (1,761,770.00) 10.00 
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 40,128,995.00   40,128,995.00  
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (40,128,995.00) -  (40,128,995.00) - 
เงินลงทุนในกองทุนอสงัหาริมทรัพย ์  427,000,000.00   427,000,000.00 
ตราสารหน้ี-พนัธบตัรรัฐบาล 53,000,000.00   52,000,000.00  
บวก ส่วนเกินมูลค่าพนัธบตัรรัฐบาล 469,974.50 53,469,974.50  66,691.38 52,066,691.38 
                  สุทธิ  480,469,984.50   479,066,701.38 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท 
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  10.00   10.00 
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 40,128,995.00   40,128,995.00  
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (40,128,995.00) -  (40,128,995.00) - 
เงินลงทุนในกองทุนอสงัหาริมทรัพย ์  38,835,446.35   38,835,446.35 
                  สุทธิ  38,835,456.35   38,835,456.35 

 
17. เงินให้กู้ยมืระยะยำวแก่บริษัทย่อย - สุทธิ 

ประกอบดว้ย     
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว    
     บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ วอเตอร์ จ ากดั 5,000,000.00  5,000,000.00 
     บริษทั เกตเวย ์ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั 285,883,750.00  291,883,750.00 
              รวม 290,883,750.00  296,883,750.00 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (290,883,750.00)  (296,883,750.00) 
              สุทธิ -  - 

 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเงินใหกู้ย้มืระยะยาว มีรายการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ตน้งวด (296,883,750.00)  (302,883,750.00) 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด -  - 
โอนกลบัระหวา่งงวด 6,000,000.00  6,000,000.00 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ปลายงวด (290,883,750.00)  (296,883,750.00) 

 

 
 
 



              

 

34 

 

18. เงินให้กู้ยมืระยะยำวแก่บริษัทและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว        
  -   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
           บริษทั เกตเวย ์เอสเตท จ ากดั 574,743,171.80  584,743,171.80  574,743,171.80  584,743,171.80 
           บริษทั สยามแลนด ์โฮลด้ิง (1990) จ ากดั  190,000,000.00  190,000,000.00  -  - 
  -    กิจการร่วมคา้ 15,997,290.73  13,935,221.90  -  - 
  -    ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,995,000.00  1,995,000.00  -  - 
                รวม 782,735,462.53  790,673,393.70  574,743,171.80  584,743,171.80 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (766,738,171.80)  (776,738,171.80)  (574,743,171.80)  (584,743,171.80) 
                สุทธิ 15,997,290.73  13,935,221.90  -  - 
หกั ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการร่วมคา้        
       ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี -  (2,338,733.15)  -  - 
                 สุทธิ 15,997,290.73  11,596,488.75  -  - 

 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเงินใหกู้ย้มืระยะยาว มีรายการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ตน้งวด (776,738,171.80)  (778,973,082.86)  (584,743,171.80)  (586,978,082.86) 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด (2,338,733.15)  -  -  - 
โอนกลบัระหวา่งงวด 12,338,733.15  2,234,911.06  10,000,000.00  2,234,911.06 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ปลายงวด (766,738,171.80)  (776,738,171.80)  (574,743,171.80)  (584,743,171.80) 
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19. เงินให้กู้ยมืระยะยำวแก่บริษัทเฉพำะกจิ - สุทธิ 
ประกอบดว้ย 

  งบการเงินรวม 
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
  บาท  บาท 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว  308,199,465.31  308,199,465.31 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (308,199,465.31)  (308,199,465.31) 
            สุทธิ  -  - 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัเฉพาะกิจ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี มีก าหนดระยะเวลาการ
ช าระคืนภายใน 15 ปี ก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูสู้งสุดต่อปีท่ีธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ประกาศ   
แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัย    
จะสูญเงินให้กูย้มืทั้งจ  านวนและไม่รับรู้ดอกเบ้ียรับเน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนว่าบริษทัเฉพาะกิจดงักล่าว
จะสามารถจ าหน่ายสินทรัพยร์องเพื่อน าเงินมาช าระหน้ีได ้

 
20. เงินลงทุนในโครงกำร - สุทธิ 

 ประกอบดว้ย 
  งบการเงินรวม 
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
  บาท  บาท 

เงินลงทุนในโครงการ  503,033,607.35  487,189,340.87 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (275,305,614.00)  - 
            สุทธิ  227,727,993.35  487,189,340.87 

 

 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2551 บริษทัย่อย ไดล้งนามในสัญญาร่วมทุน (Shareholders 
Agreement) กบั Marubeni Corporation บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) และ Lao Holding 
State Enterprise เพื่อร่วมลงทุนในการพฒันาโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 3 ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 Marubeni Corporation ไดโ้อนสัดส่วนการ
ลงทุนดงักล่าวทั้งจ านวนใหก้บั Axia Power Holdings B.V. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ Marubeni Corporation 
ในปัจจุบนัโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงัน ้า น ้ างึม 3 มีสดัส่วนการลงทุนในการพฒันาโครงการ ดงัน้ี  
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ช่ือผูร่้วมลงทุน สดัส่วนทุน (%) 
บริษทั จี เอม็ เอส ลาว จ ากดั 27 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 25 
Axia Power Holdings B.V. 25 
Lao Holding State Enterprise 23   

ภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงและสัญญาร่วมทุน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) และ 
Axia Power Holdings B.V. ตกลงจ่ายเงินทดรองใหแ้ก่บริษทัฯ ตามสัดส่วนการลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อ
ไวใ้ชใ้นโครงการ โดยบริษทัยอ่ยบนัทึกเงินทดรองรับดงักล่าวในส่วนท่ียงัไม่ไดน้ าไปใชใ้นโครงการอยูใ่น
บญัชีเงินทดรองรับจากบริษทัอ่ืน และจะท าการบนัทึกโอนเงินทดรองรับดงักล่าวเม่ือมีการจ่ายค่าใชจ่้ายจริง 
ส่วนค่าใชจ่้ายโครงการในส่วนของบริษทัยอ่ยจะบนัทึกไวใ้นบญัชีเงินลงทุนในโครงการ 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2556 ของบริษทั จี เอม็ 
เอส ลาว จ ากดั(“บริษทัย่อย”) โดยการถือหุ้นทางออ้ม มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้ตดัจ าหน่ายเงินลงทุนใน
โครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 3 บางส่วน เน่ืองจากโครงการดงักล่าวไม่ไดรั้บการอนุมติัการต่ออายุ
สัญญาพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าท่ีไดห้มดอายไุปเม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2556 จากกระทรวงวางแผนและ
การลงทุนของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(“สปป.ลาว”) อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการพฒันาพลงังานภายในประเทศของ สปป .ลาว ทั้งน้ีบริษทัย่อยมีมติให้รับรู้
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในโครงการดงักล่าว ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
เป็นจ านวนทั้งส้ิน 275.31 ลา้นบาท เป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร แต่ยงัคงใหบ้นัทึกเงินลงทุน
ในโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม3 ท่ีไดท้ดรองจ่ายให้แก่  NAM NGUM 3 POWER CO., LTD. 
จ  านวนเงินทั้งส้ิน 227.73 ลา้นบาท  เน่ืองจากผูถื้อหุ้นของโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม3 เช่ือว่า
สินทรัพยข์องโครงการท่ี NAM NGUM 3 POWER CO., LTD. ท่ีไดถื้อครองไวจ้ะสามารถโอนและ
จ าหน่ายใหแ้ก่ สปป. ลาว โดยข้ึนอยูก่บัผลการเจรจาดงักล่าว  

 
21. ที่ดินรอกำรพฒันำ - สุทธิ 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท 
ท่ีดินรอการพฒันา 67,684,316.94  67,684,316.94 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (17,831,067.42)  (17,831,067.42) 
              สุทธิ 49,853,249.52  49,853,249.52 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดินรอการพฒันา มีรายการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - ตน้งวด (17,831,067.42)    (32,709,516.94) 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด -  - 
โอนกลบัระหวา่งงวด -  14,878,449.52 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - ปลายงวด (17,831,067.42)  (17,831,067.42) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ มีท่ีดินจ านวน 499-2-56.0 ไร่ ราคาทุน 67.68 ลา้นบาท 
เท่ากันทั้ งสองปี ซ่ึงมีท่ีดินบางส่วนจ านวน 408-2-26.0 ไร่ บริษทัฯ น าไปจ านองกับสถาบนัการเงินเพื่อเป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัหนงัสือค ้าประกนัใหก้บัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามหมายเหตุ 37.1 
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22. 
ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 
 

ประกอบดว้ย 
 

งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
 

อาคารและส่วน 
 

เคร่ืองตกแต่ง 
 

เคร่ืองมือ 
 

เคร่ืองผลิต 
 

ยานพาหนะ 
 

งานระหวา่ง 
 

อ่ืนๆ 
 

รวม 
 

 
 

ปรับปรุงอาคาร 
 
อาคารส านกังาน 

 
เคร่ืองใช ้

 
กระแสไฟฟ้า 

 
 

 
ก่อสร้าง 

 
 

  
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2555 

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ราคาทุน 
132,908,029.77  

313,733,938.32  
31,006,201.35  

48,492,277.95  
13,727,782.09  

77,396,276.33  
44,423,672.96  

7,665,598.60  
669,353,777.37 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม 
- 

 
(204,729,979.22)  

(29,973,950.95)  
(44,304,391.60)  

(4,013,007.35)  
(59,830,531.43)  

- 
 

(7,644,356.12)  
(350,496,216.67) 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
- 

 
(3,327,869.23)  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(3,327,869.23) 
รำคำตำมบัญชี 

132,908,029.77  
105,676,089.87  

1,032,250.40  
4,187,886.35  

9,714,774.74  
17,565,744.90  

44,423,672.96  
21,242.48  

315,529,691.47 

รำยกำรระหว่ำงปี ส้ินสุดวนัที่ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

31 ธันวำคม 2555 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ซ้ือทรัพยสิ์น 
- 

 
11,770,500.00  

1,098,649.53  
5,115,724.65  

- 
 

7,330,153.69  
14,845,028.00  

- 
 

40,160,055.87 
รับโอน/(โอนออก) 

- 
 

88,000.00  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(88,000.00)  

- 
 

- 
จ าหน่ายทรัพยสิ์น 

- 
 

- 
 

(125,253.00)  
(272,799.07)  

- 
 

(3,113,820.00)  
- 

 
- 

 
(3,511,872.07) 

ตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 
- 

 
- 

 
(13,738.32)  

(98,440.00)  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(112,178.32) 

ค่าเส่ือมราคาประจ าปี 
- 

 
(15,976,970.48)  

(366,064.36)  
(2,071,011.17)  

(688,357.96)  
(6,112,927.59)  

- 
 

(7,560.01)  
(25,222,891.57) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย 
 

 
  

 
 

  
  

  
 

 
  

 
  /ตดัจ าหน่าย 

- 
 

- 
 

138,937.32  
351,014.15  

- 
 

3,113,817.00  
- 

 
- 

 
3,603,768.47 

โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
- 

 
3,327,869.23  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3,327,869.23 
รำคำตำมบัญชีปลำยปี 

132,908,029.77  
104,885,488.62  

1,764,781.57  
7,212,374.91  

9,026,416.78  
18,782,968.00  

59,180,700.96  
13,682.47  

333,774,443.08 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ราคาทุน 

132,908,029.77  
325,592,438.32  

31,965,859.56  
53,236,763.53  

13,727,782.09  
81,612,610.02  

59,180,700.96  
7,665,598.60  

705,889,782.85 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม 

- 
 

(220,706,949.70)  
(30,201,077.99)  

(46,024,388.62)  
(4,701,365.31)  

(62,829,642.02)  
- 

 
(7,651,916.13)  

(372,115,339.77) 
รำคำตำมบัญชีปลำยปี 

132,908,029.77  
104,885,488.62  

1,764,781.57  
7,212,374.91  

9,026,416.78  
18,782,968.00  

59,180,700.96  
13,682.47  

333,774,443.08 
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งบการเงินรวม 

 
ท่ีดิน 

 
อาคารและส่วน 

 
เคร่ืองตกแต่ง 

 
เคร่ืองมือ 

 
เคร่ืองผลิต 

 
ยานพาหนะ 

 
งานระหวา่ง 

 
อ่ืนๆ 

 
รวม 

 
 

 
ปรับปรุงอาคาร 

 
อาคารส านกังาน 

 
เคร่ืองใช ้

 
กระแสไฟฟ้า 

 
 

 
ก่อสร้าง 

 
 

  
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ราคาทุน 
132,908,029.77  

325,592,438.32  
31,965,859.56  

53,236,763.53  
13,727,782.09  

81,612,610.02  
59,180,700.96  

7,665,598.60  
705,889,782.85 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม 
- 

 
(220,706,949.70)  

(30,201,077.99)  
(46,024,388.62)  

(4,701,365.31)  
(62,829,642.02)  

- 
 

(7,651,916.13)  
(372,115,339.77) 

รำคำตำมบัญชี 
132,908,029.77  

104,885,488.62  
1,764,781.57  

7,212,374.91  
9,026,416.78  

18,782,968.00  
59,180,700.96  

13,682.47  
333,774,443.08 

รำยกำรระหว่ำงปี ส้ินสุดวนัที่ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

31 ธันวำคม 2556 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ซ้ือทรัพยสิ์น 
- 

 
1,519,233.00  

551,262.80  
1,950,221.76  

- 
 

18,604,795.62  
15,729,539.40  

- 
 

38,355,052.58 
รับโอน/(โอนออก) 

- 
 

71,182,265.96  
- 

 
905,000.00  

- 
 

- 
 

(72,087,265.96)  
- 

 
- 

จ าหน่ายทรัพยสิ์น 
- 

 
- 

 
(1,455,042.97)  

- 
 

- 
 

(7,538,569.12)  
- 

 
- 

 
(8,993,612.09) 

ตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 
- 

 
- 

 
(700.94)  

(930,411.51)  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(931,112.45) 

ค่าเส่ือมราคาประจ าปี 
- 

 
(18,577,529.66)  

(527,352.00)  
(2,324,119.24)  

(686,477.20)  
(6,161,598.51)  

- 
 

(7,559.98)  
(28,284,636.59) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย 
 

 
  

 
 

  
  

  
 

 
  

 
   /ตดัจ าหน่าย 

- 
 

- 
 

1,455,619.91  
930,303.51  

- 
 

7,534,643.54  
- 

 
- 

 
9,920,566.96 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี 
132,908,029.77  

159,009,457.92  
1,788,568.37  

7,743,369.43  
8,339,939.58  

31,222,239.53  
2,822,974.40  

6,122.49  
343,840,701.49 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ราคาทุน 

132,908,029.77  
398,293,937.28  

31,061,378.45  
55,161,573.78  

13,727,782.09  
92,678,836.52  

2,822,974.40  
7,665,598.60  

734,320,110.89 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม 

- 
 

(239,284,479.36)  
(29,272,810.08)  

(47,418,204.35)  
(5,387,842.51)  

(61,456,596.99)  
- 

 
(7,659,476.11)  

(390,479,409.40) 
รำคำตำมบัญชีปลำยปี 

132,908,029.77  
159,009,457.92  

1,788,568.37  
7,743,369.43  

8,339,939.58  
31,222,239.53  

2,822,974.40  
6,122.49  

343,840,701.49 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน 

 
อาคารและส่วน 

 
เคร่ืองตกแต่ง 

 
เคร่ืองมือ 

 
ยานพาหนะ 

 
งานระหวา่ง 

 
อ่ืนๆ 

 
รวม 

 
 

 
ปรับปรุงอาคาร 

 อาคารส านกังาน  
เคร่ืองใช ้

 
 

 
ก่อสร้าง 

 
 

  
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2555 

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ราคาทุน 
5,474,279.77 

 
311,100,095.03  

15,876,189.34  
29,371,488.28  

26,130,452.39  
88,000.00 

 
7,534,422.52  

395,574,927.33 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม 

- 
 (202,265,808.10)  (14,939,565.19)  (26,884,573.49)  

(20,028,371.97)  
- 

 
(7,513,218.04)  

(271,631,536.79) 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

- 
 

(3,327,869.23)  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(3,327,869.23) 

รำคำตำมบัญชี 
5,474,279.77 

 
105,506,417.70  

936,624.15  
2,486,914.79  

6,102,080.42  
88,000.00 

 
21,204.48  

120,615,521.31 

รำยกำรระหว่ำงปี ส้ินสุดวนัที ่
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

31 ธันวำคม 2555 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ซ้ือทรัพยสิ์น 
- 

 
11,770,500.00  

1,098,649.53  
4,985,123.56  

5,746,506.70  
14,826,508.00  

- 
 

38,427,287.79 
รับโอน/(โอนออก) 

- 
 

88,000.00  
- 

 
- 

 
- 

 
(88,000.00)  

- 
 

- 
ตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 

- 
 

- 
 

(13,738.32)  
(98,440.00)  

- 
 

- 
 

- 
 

(112,178.32) 
ค่าเส่ือมราคาประจ าปี 

- 
 

(15,909,037.26)  
(341,406.36)  

(1,490,066.62)  
(2,457,254.89)  

- 
 

(7,560.01)  
(20,205,325.14) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
  

 
  /ตดัจ าหน่าย 

- 
 

- 
 

13,737.32  
98,439.00  

- 
 

- 
 

- 
 

112,176.32 
โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของมูลค่าสินทรัพย ์

- 
 

3,327,869.23  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,327,869.23 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี 
5,474,279.77 

 
104,783,749.67  

1,693,866.32  
5,981,970.73  

9,391,332.23  
14,826,508.00  

13,644.47  
142,165,351.19 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ราคาทุน 
5,474,279.77 

 
322,958,595.03  

16,961,100.55  
34,258,171.84  

31,876,959.09  
14,826,508.00  

7,534,422.52  
433,890,036.80 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม 
- 

 (218,174,845.36)  (15,267,234.23)  (28,276,201.11)  
(22,485,626.86)  

- 
 

(7,520,778.05)  
(291,724,685.61) 

รำคำตำมบัญชี 
5,474,279.77 

 
104,783,749.67  

1,693,866.32  
5,981,970.73  

9,391,332.23  
14,826,508.00  

13,644.47  
142,165,351.19 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน 

 
อาคารและส่วน 

 
เคร่ืองตกแต่ง 

 
เคร่ืองมือ 

 
ยานพาหนะ 

 
งานระหวา่ง 

 
อ่ืนๆ 

 
รวม 

 
 

 
ปรับปรุงอาคาร 

 อาคารส านกังาน  
เคร่ืองใช ้

 
 

 
ก่อสร้าง 

 
 

  
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ราคาทุน 
5,474,279.77 

 
322,958,595.03  

16,961,100.55  
34,258,171.84  

31,876,959.09  
14,826,508.00  

7,534,422.52  
433,890,036.80 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม 
- 

 (218,174,845.36)  (15,267,234.23)  (28,276,201.11)  
(22,485,626.86)  

- 
 

(7,520,778.05)  
(291,724,685.61) 

รำคำตำมบัญชี 
5,474,279.77 

 
104,783,749.67  

1,693,866.32  
5,981,970.73  

9,391,332.23  
14,826,508.00  

13,644.47  
142,165,351.19 

รำยกำรระหว่ำงปี ส้ินสุดวนัที ่
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

31 ธันวำคม 2556 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ซ้ือทรัพยสิ์น 
- 

 
1,519,233.00  

530,735.09  
1,375,930.89  

4,401,533.64  
15,729,539.40  

- 
 

23,556,972.02 
รับโอน/(โอนออก) 

- 
 

26,828,073.00  
- 

 
905,000.00  

- 
 

(27,733,073.00)  
- 

 
- 

จ าหน่ายทรัพยสิ์น 
- 

 
- 

 
(1,400,642.97) 

 
- 

 
(30,841.12)  

- 
 

- 
 

(1,431,484.09) 
ตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 

- 
 

- 
 

(700.94)  
(581,906.81)  

- 
 

- 
 

- 
 

(582,607.75) 
ค่าเส่ือมราคาประจ าปี 

- 
 

(17,916,818.46)  
(493,987.53)  

(1,698,639.73)  
(2,740,184.45)  

- 
 

(7,559.98)  
(22,857,190.15) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
  

 
/ตดัจ าหน่าย 

- 
 

- 
 

1,401,233.91  
581,817.81  

30,840.12  
- 

 
- 

 
2,013,891.84 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี 
5,474,279.77 

 
115,214,237.21  

1,730,503.88  
6,564,172.89  

11,052,680.42  
2,822,974.40  

6,084.49  
142,864,933.06 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ราคาทุน 
5,474,279.77 

 
351,305,901.03  

16,090,491.73  
35,957,195.92  

36,247,651.61  
2,822,974.40  

7,534,422.52  
455,432,916.98 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม 
- 

 (236,091,663.82)  (14,359,987.85)  (29,393,023.03)  
(25,194,971.19)  

- 
 

(7,528,338.03)  
(312,567,983.92) 

รำคำตำมบัญชี 
5,474,279.77 

 
115,214,237.21  

1,730,503.88  
6,564,172.89  

11,052,680.42  
2,822,974.40  

6,084.49  
142,864,933.06 
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งบการเงินรวม  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่วนเป็น

สินทรัพยเ์พื่อเช่า โดยมีราคาทุน จ านวนเงิน 444.85 ลา้นบาท มูลค่าสุทธิตามบญัชี 245.98 ลา้นบาท และ
ราคาทุน 413.12 ลา้นบาท มูลค่าสุทธิตามบญัชี 230.09 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยูท่ี่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยมีราคาทุน 9.67 ลา้นบาท มูลค่าสุทธิตามบญัชี 3.64 ลา้นบาท และราคาทุน 7.96 ลา้นบาท 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 0.17 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยูท่ี่สหภาพพม่า โดยมีราคาทุน 63.38 
ลา้นบาท มูลค่าสุทธิตามบญัชี 52.18 ลา้นบาท และราคาทุน 63.33 ลา้นบาท มูลค่าสุทธิตามบญัชี 53.38 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัยอ่ยมีท่ีดินบางส่วนจ านวน 22-3-10.00 ไร่ มูลค่าตาม
บญัชี 11.39 ลา้นบาท ไดมี้ค าสัง่อธิบดีกรมท่ีดินใหเ้พิกถอนโฉนดท่ีดินดงักล่าว ตามหมายเหตุ 38 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์ค  านวณค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีราคาทุน 131.08 ลา้นบาท มูลค่าสุทธิตามบญัชี 8,915.50 บาท และมีราคาทุน 
50.51 ลา้นบาท มูลค่าสุทธิตามบญัชี 1,387 บาท ตามล าดบั 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่วนเป็นสินทรัพยเ์พื่อเช่า 
โดยมีราคาทุน จ านวนเงิน 317.78 ลา้นบาท มูลค่าสุทธิตามบญัชี 118.43 ลา้นบาท และราคาทุน 286.06 ลา้นบาท 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 102.62 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์ค  านวณค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงั   
ใชง้านอยู ่โดยมีราคาทุน 68.71 ลา้นบาท มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2,697 บาท และมีราคาทุน 27.74 ลา้นบาท มูลค่า
สุทธิตามบญัชี 280 บาท ตามล าดบั 
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23. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ค  านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทั้งจ านวนตามวิธีหน้ีสินโดยใชอ้ตัราภาษี

ร้อยละ 23 ส าหรับปี 2555 และร้อยละ 20 ส าหรับปี  2556  เป็นตน้ไป ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  ส่วนท่ีรับรู้  ส่วนท่ีรับรู้  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2555  ในก าไรหรือขาดทุน  ในก าไร(ขาดทุน)  31 ธนัวาคม 2556 
     เบด็เสร็จอ่ืน   
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
  เงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ 10,232,545.93  4,615,191.42  -  14,847,737.35 

  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,742,020.90  712,307.70  -  3,454,328.60 
  ดอกเบ้ียคา้งรับ -  452,589.75  -  452,589.75 
                    รวม 12,974,566.83  5,780,088.87  -  18,754,655.70 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี         - 
  ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า        
     เงินลงทุนเผือ่ขาย 3,899,424.00  -  (1,136,701.41)  2,762,722.59 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ส่วนท่ีรับรู้  ส่วนท่ีรับรู้  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2555  ในก าไรหรือขาดทุน  ในก าไร(ขาดทุน)  31 ธนัวาคม 2556 
     เบด็เสร็จอ่ืน   
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
  เงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ 10,232,545.93  4,615,191.42  -  14,847,737.35 
  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,094,593.21  139,043.59  -  2,233,636.80 
                    รวม 12,327,139.14  4,754,235.01  -  17,081,374.15 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี         - 
  ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า        
     เงินลงทุนเผือ่ขาย 3,899,424.00  -  (1,136,701.41)  2,762,722.59 
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24. เจ้ำหนีอ้ืน่ 
เจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 24,391,481.68  19,414,409.05  18,502,686.73  10,900,848.83 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,534,786.75  1,898,758.50  -  - 
เงินทดรองรับจากบริษทัอ่ืน 2,796,358.97  1,440,440.25  -  - 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 189,928,057.00  91,878,293.00  189,928,057.00  91,878,293.00 
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 395,076.36  13,393,526.00  395,076.36  13,393,526.00  - 
เจา้หน้ีร่วมด าเนินงานโครงการ 9,847,028.28           18,488,901.22  9,847,028.28            18,488,901.22 
อ่ืน ๆ 12,685,851.85  13,865,600.35  9,789,529.78  9,566,243.26 
              รวม 242,578,640.89  160,379,928.37  228,462,378.15  144,227,812.31 

เจา้หน้ีร่วมด าเนินงานโครงการทั้งจ านวนเป็นเจา้หน้ีตามสัญญาร่วมด าเนินงานโครงการนิคม
อุตสาหกรรมกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2544 บริษทัฯ 
ไดท้  าสัญญาแกไ้ขสัญญาร่วมด าเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ีกบัการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) ฉบบัเดิมลงวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2533 ซ่ึงมีเง่ือนไขดงัน้ี 

- บริษทัฯ ขอลดขนาดพื้นท่ีโครงการจากเดิม 6,900 ไร่ เป็น 5,183 ไร่ โดยบริษทัฯ ตอ้งด าเนินการ
ตามสัญญาเดิม ซ่ึงบริษทัฯ ยงัท างานไม่เสร็จหรือยงัไม่ไดท้  างานให้เสร็จตลอดพื้นท่ีโครงการ
ทั้งหมดภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

- ถา้บริษทัฯ ผดิสัญญา กนอ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลกัประกนั (L/G ตามหมายเหตุ 37.1) 
หรือบริษทัฯ ตอ้งช าระค่าปรับให ้กนอ. วนัละ 24,840.00 บาท 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการพฒันาโครงการตามสัญญาร่วม
ด าเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เสร็จ
สมบูรณ์แลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการติดตามรายงานผลการปฏิบติัตามสญัญาจาก กนอ. 
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25. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 
ประกอบดว้ย   

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี   
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 25,873.67  96,493.67 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (516.63)  (6,204.15) 
             รวม 25,357.04  90,289.52 
หกั ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 
      ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
(25,357.04) 

  
(64,932.48) 

             สุทธิ -  25,357.04 
 

 

จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าการเงินระยะยาว ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี   
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท 

ภายใน 1 ปี 25,873.67  70,620.00 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  25,873.67 
             รวม 25,873.67  96,493.67 
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26. หนีสิ้นภำยใต้แผนฟ้ืนฟูกจิกำรและภำยใต้สัญญำปรับโครงสร้ำงหนี ้- สุทธิ 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินกูย้มืจากธนาคาร 35,935,553.67  38,170,447.59  35,935,553.67  38,170,447.59 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 7,175,001.57  7,621,227.25  7,175,001.57  7,621,227.25 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 137,064,485.25  163,117,099.43  167,279,179.16  201,503,556.26 
หุน้กูใ้นประเทศ 78,074,140.87  82,571,948.20  78,074,140.87  82,571,948.20 
หุน้กูใ้นประเทศถือโดยบริษทัยอ่ย -  -  20,031,730.43  21,277,538.22 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 560,190,416.03  582,109,386.14  560,190,416.03  582,109,386.14 
หน้ีสินตามสัญญาแลกเปล่ียน        
       เงินตราต่างประเทศ 108,318,593.88  115,055,113.66  108,318,593.88  115,055,113.66 
หน้ีสินกรมสรรพากร 67,488,896.05  67,488,896.05  67,488,896.05  67,488,896.05 
เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย -  -  287,183,688.47  299,826,093.57 
เงินกูย้มืจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 86,158,654.88  91,517,009.92  86,158,654.88  91,517,009.92 
หน้ีสินจากการค ้าประกนั 49,598,372.16  52,682,980.28  49,598,372.16  52,682,980.28 
             รวม 1,130,004,114.36  1,200,334,108.52  1,467,434,227.17  1,559,824,197.14 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ       
       ภายในหน่ึงปี (188,000,396.01)  (128,729,944.92)  (213,942,633.75)  (142,618,157.81) 
            สุทธิ 942,003,718.35  1,071,604,163.60  1,253,491,593.42  1,417,206,039.33 

 

26.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินกูย้มืจากธนาคารและสถาบนัการเงินทั้งจ านวนเป็นการกูย้มืเงิน
จากธนาคารและสถาบนัการเงินหลายแห่งในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

26.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 หุน้กูใ้นประเทศทั้งจ านวนเป็นหุน้กูป้ระเภทไม่มีบุคคลค ้าประกนั
และไม่มีหลกัประกนัวงเงิน 1,000 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น 1 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 11.80 ต่อปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้บริษทัฯ ผดินดัไถ่ถอนหุน้กูเ้ม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 
2540 จนถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2541 

26.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 หุ้นกูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวนเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีไดเ้สนอขาย  
ในต่างประเทศ โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีมูลค่ารวม 100                
ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงินไทยโดยประมาณ 2,517 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.59 
ต่อปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้บริษทัฯ ผดินดัไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2544 นอกจากน้ี
บริษทัฯ ผิดนดัช าระจ่ายดอกเบ้ียหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีครบก าหนดช าระตั้งแต่วนัท่ี 17 กนัยายน 2541 
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 จ านวนเงิน 26.44 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (1,232.23 ลา้นบาท) และ
บริษทัฯ ไดแ้ปลงค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นเงินบาท ณ วนัท่ีศาลเห็นชอบแผนฟ้ืนฟกิูจการ 
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26.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ บนัทึกหน้ีสินตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
จ านวน 20.98 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากนัทั้งสองปี และดอกเบ้ียผิดนดัช าระคา้งจ่ายจ านวน 8.64 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากันทั้งสองปี ซ่ึงเกิดจากบริษทัฯ ไม่ปฏิบติัตามสัญญาแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศในปี 2540 และเจา้หน้ีไดย้ื่นค าขอรับช าระหน้ีในการฟ้ืนฟูกิจการตามค าสั่งศาล
ลม้ละลายกลางและศาลอนุญาตให้ไดรั้บช าระหน้ีเต็มจ านวน และบริษทัฯ ไดแ้ปลงค่าหน้ีสินตาม
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท ณ วนัท่ีศาลเห็นชอบแผนฟ้ืนฟกิูจการ  

26.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ มีภาษีคา้งจ่ายกบักรมสรรพากรจ านวน 67.49 ลา้นบาท 
เท่ากนัทั้งสองปี ซ่ึงภาษีคา้งจ่ายดงักล่าวไดร้วมภาระเก่ียวกบัเบ้ียปรับและเงินเพิ่มท่ีเกิดจากการท่ี
บริษทัฯ ไม่ไดย้ืน่แบบเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายกบักรมสรรพากร 

26.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ทั้งจ านวนเป็นการกูย้มืเงินจากบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยส่วนหน่ึงใน
รูปตัว๋สัญญาใชเ้งินและอีกส่วนหน่ึงจ านวน 500.00 ลา้นบาท เป็นเงินรับเพื่อการประกนัสิทธิในการใช้
ท่ีดินในอนาคต โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามค าสัง่ศาล  

26.7 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ทั้งจ านวนเป็นการกูย้มืเงินจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 แห่ง ท่ีโอน
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินเพื่อช าระหน้ีแก่ธนาคารแทนบริษทัตามสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  

26.8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ บนัทึกหน้ีสินจากการท่ีบริษทัฯ เขา้ร่วมค ้าประกนัหน้ีสิน 
ท่ีมีต่อเงินกูส้ถาบนัการเงินของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่ง ตามค าสัง่ศาลลม้ละลายกลาง 

26.9 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดอกเบ้ียคา้งจ่ายทั้งจ  านวนเป็นดอกเบ้ียจ่ายภาระหน้ีสินขอ้ 26.1-26.4 
และ 26.6-26.8 ตั้งแต่วนัท่ี 18 มิถุนายน 2547 บริษทัฯ บนัทึกดอกเบ้ียตามอตัราท่ีก าหนดในแผนฟ้ืนฟู
ของกิจการจากเงินตน้ท่ีไดรั้บการขยายเวลาช าระหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 
บริษทัฯ ไดจ่้ายช าระหน้ีเงินตน้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีก าหนดใหช้ าระเงินตน้งวดแรกใน

วนัท่ี 30 กนัยายน 2547 ตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี ดงัน้ี 
เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2547 บริษทัฯ และเจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ โดยท่ีศาล

ลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2546 และแผนฯ 
ไดก้ าหนดใหช้ าระหน้ีบางส่วนของเจา้หน้ีท่ีเลือกช าระหน้ีในทางเลือกท่ี 2 โดยการขยายระยะเวลาช าระหน้ี
เงินตน้เป็นเวลา 15 ปี ซ่ึงบริษทัฯ และเจา้หน้ีไดต้กลงกนัท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีภายใตเ้ง่ือนไข 
ดงัต่อไปน้ี 
1. หน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ี 

ณ วนัท่ีท าสัญญาน้ี เจา้หน้ีจะไดรั้บช าระหน้ีภายใตส้ัญญาน้ีมีจ านวนรวม 1,599.81 ลา้นบาท 
ซ่ึงภาระหน้ีดังกล่าวเป็นภาระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีบริษทัตอ้งช าระแก่เจา้หน้ี ทั้งน้ีเจา้หน้ี
รับทราบว่าหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการส่วนท่ีเหลือของเจา้หน้ี (นอกเหนือจากหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ี
ภายใตส้ญัญาน้ี) และดอกเบ้ียคา้งช าระ ค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง คิดค านวณจนถึงวนัท่ี 
18 มิถุนายน 2547 ซ่ึงเป็นวนัท่ีมีผลบงัคบั แต่ไม่รวมหน้ีส่วนท่ีจะตอ้งน าไปแปลงหน้ีเป็นทุนและมิใช่
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ส่วนท่ีจะตอ้งน าไปโอนใหแ้ก่บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ แอสเซท จ ากดั ตามแผนฯ เป็นอนัระงบัและส้ินสุดลง 
โดยไม่อาจเรียกร้องต่อบริษทัฯ ไดอี้กต่อไป 

2. การบงัคบัตามขอ้ตกลงการปรับโครงสร้างหน้ี 
2.1 ณ วนัท่ีในสญัญาน้ี ใหบ้รรดาเหตุการณ์ผดินดัท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญา ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และขอ้ตกลงเดิม

ในหน้ีท่ีเจา้หน้ียื่นขอรับช าระในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการเป็นอนัส้ินสุดลงโดยเพิกถอนไม่ได ้เวน้แต่
เหตุการณ์ผดินดัท่ีเกิดข้ึนหลงัจากวนัท่ีในสญัญาน้ี 

2.2 ณ วนัท่ีในสญัญาน้ี ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเก่ียวกบัหน้ีเดิมจะไดรั้บการแกไ้ขตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน 
โดยไม่น าขอ้ก าหนดอนัเก่ียวกบัหน้ีเดิมมาใชบ้งัคบัอีก โดยหน้ีท่ีปรับโครงสร้างจะไดรั้บช าระและ
บงัคบัใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาน้ีเท่านั้น 

2.3 สญัญาฉบบัน้ีจะไม่มีผลเป็นการแปลงหน้ีใหม่ในหน้ีเดิม 
3. การช าระหน้ี 

3.1 ดอกเบ้ีย 
เจา้หน้ีแต่ละรายจะไดรั้บดอกเบ้ียค านวณจากหน้ีท่ีปรับโครงสร้างในอตัราท่ีก าหนดในสัญญาฉบบัน้ี 
และบริษทัฯ จะช าระดอกเบ้ียใหแ้ก่เจา้หน้ีแต่ละรายเป็นไตรมาสโดยจะช าระงวดแรกในวนัท าการ
สุดทา้ยของไตรมาสแรกหลงัจากวนัท่ีมีผลบงัคบั 

3.2 หน้ีท่ีปรับโครงสร้าง 
บริษทัฯ จะช าระหน้ีท่ีปรับโครงสร้างให้แก่เจา้หน้ีเป็นราย 6 เดือน โดยจะช าระทุกวนัท าการสุดทา้ย 
ของเดือนมิถุนายนและเดือนธนัวาคมของแต่ละปี โดยเร่ิมช าระงวดแรกในวนัท่ี 30 กนัยายน 2547 

3.3 การผอ่นผนัการช าระหน้ี 
ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามระยะเวลาท่ีก าหนดได ้หากบริษทัฯ มีหนงัสือ
ขอผอ่นผนัการช าระหน้ี โดยเจา้หน้ีท่ีมีจ  านวนหน้ีรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 50 ของภาระหน้ีท่ีปรับ
โครงสร้างท่ีเหลือ ณ เวลานั้น ๆ ใหค้วามยนิยอมในการผอ่นผนันั้น และบริษทัฯ สามารถช าระหน้ี
คา้งช าระไดภ้ายในระยะเวลาท่ีไดมี้การผ่อนผนัให้ถือว่าบริษทัฯ ไม่เคยผิดนัดช าระหน้ีในงวด
ดงักล่าว 
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27. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีส่วนของหน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน ซ่ึง

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะทยอยรับรู้เป็นหน้ีสินตามวิธีเสน้ตรงภายในระยะเวลา 5 ปี  
ส่วนของหน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 

2555 มีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ส่วนของหน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลง        
       ท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ตน้งวด 36,728,152.60  48,970,869.80  8,311,657.00  11,082,209.00 
หกั ส่วนของหน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลง        
       ท่ีรับรู้ในงวดปัจจุบนั (9,885,262.00)  (12,242,717.20)  (2,770,552.00)  (2,770,552.00) 
      ส่วนของหน้ีสินท่ีปรับปรุงในงวดปัจจุบนั (7,072,366.60)  -  -  - 

ส่วนของหน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลง        
       ท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ปลายงวด 19,770,524.00  36,728,152.60  5,541,105.00  8,311,657.00 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายการ
เคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 34,615,814.40  19,102,077.20  9,106,927.00  4,501,661.00 
ส่วนของหน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลง        
       ท่ีรับรู้ในงวดปัจจุบนั 5,170,351.60  12,242,717.20  2,770,552.00  2,770,552.00 
ตน้ทุนการใหบ้ริการปัจจุบนั 2,445,263.00  4,474,576.00  1,304,227.00  1,244,065.00 
ดอกเบ้ียจ่าย 1,117,674.00  2,596,944.00  665,872.00  590,649.00 
หกั จ่ายผลประโยชน์พนกังานระหวา่งงวด (7,957,500.00)  (3,800,500.00)  (2,100,000.00)  - 
บวก ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม 
       หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
4,423,986.00 

  
- 

  
(579,394.00) 

  
- 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 39,815,589.00  34,615,814.40  11,168,184.00  9,106,927.00 
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28. ทุนเรือนหุ้น 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 ราคาตาม 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

 มูลค่าหุน้  จ านวนหุน้  มูลค่า  จ านวนหุน้  มูลค่า 
 บาท  หุน้  บาท  หุน้  บาท 

ทุนจดทะเบียน          
- หุน้สามญัตน้งวด 10.00  475,630,378  4,756,303,780.00  475,630,378  4,756,303,780.00 
- หุน้สามญัปลายงวด 10.00  475,630,378  4,756,303,780.00  475,630,378  4,756,303,780.00 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้         
- หุน้สามญัตน้งวด 10.00  475,593,142  4,755,931,420.00  475,593,142  4,755,931,420.00 
- หุน้สามญัปลายงวด 10.00  475,593,142  4,755,931,420.00  475,593,142  4,755,931,420.00 

 
29. กำรบริหำรจัดกำรส่วนทุน 

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อให้นักลงทุนและเจ้าหน้ี              
มีความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต บริษทัฯ ไดมี้
การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน โดยบริษทัฯ พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรม
ด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม 
 

30. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั (49,137,184.70)  (133,711,210.86)  (47,292,640.18)  (131,263,511.25) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
   (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,472,423,67  291,638.51  6,362,122.72  (34,035.28) 
   ผลกระทบจากการเปล่ียนอตัราภาษีเงินได ้ (1,692,334.80)  (3,860,021.67)  (1,607,887.71)  (3,762,096.57) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,780,088.87  (3,568,383.16)  4,754,235.01  (3,796,131.85) 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
   ส าหรับปี (43,357,095.83)  (137,279,594.02)  (42,538,405.17)  (135,059,643.10) 
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ผลต่างระหว่าง(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ท่ีค  านวณจากก าไรทางบญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีใช้ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ร้อยละ 20 (ปี 2555: ร้อยละ 23) (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงไวด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 285,041,359.87  611,552,404.44  263,130,723.16  626,124,204.67 

(คา่ใชจ่้าย)รายไดค้  านวณดว้ยภาษีเงินไดอ้ตัราร้อยละ 20        
       (ปี 2555 : ร้อยละ 23) (57,008,271.97)  (140,657,053.02)  (52,626,144.63)  (144,008,567.07) 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ 100,063,637.35  49,334,506.71  224,955.40  205,201.40 
(คา่ใชจ่้าย)รายไดท่ี้ไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร (69,305,103.20)  (22,313,033.59)  11,470,671.77  12,505,819.14 
ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้        
       เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (18,036,773.93)  (19,819,083.82)  -  - 
การบนัทึกผลขาดทุนทางภาษีในอดีตท่ีไม่ไดรั้บรู้        
       เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,621,750.72  35,091.38  -  - 
ผลกระทบจากการเปล่ียนอตัราภาษีเงินได ้ (1,692,334.80)  (3,860,021.67)  (1,607,887.71)  (3,762,096.57) 
(คา่ใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (43,357,095.83)  (137,279,594.01)  (42,538,405.17)  (135,059,643.10) 

 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม 
 จ านวนก่อนภาษี  รายได(้ค่าใชจ่้าย)  จ านวนสุทธิ 
   ภาษีเงินได ้  จากภาษี 
 บาท  บาท  บาท 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556      
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (3,141,275.37)  1,136,701.41  (2,004,573.96) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2555      
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 7,671,484.96  (1,119,917.32)  6,551,567.64 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนก่อนภาษี  รายได(้ค่าใชจ่้าย)  จ านวนสุทธิ 
   ภาษีเงินได ้  จากภาษี 
 บาท  บาท  บาท 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556      
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (3,140,404.45)  1,136,701.41  (2,003,703.04) 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2555      
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 7,688,995.13  (1,119,917.32)  6,569,077.81 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
และ 2555 ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี        
เงินลงทุนชัว่คราว 55.48  264.11     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,508,789.20  5,219,616.41  -  - 
ขาดทุนสุทธิท่ีมีสิทธิน ามาหกัตามกฎหมาย 50,578,405.04  40,772,206.62  -  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน -  24,362.19  -  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร 295,994,068.01  289,391,663.91  239,611,046.02  287,983,781.48 
                     รวม 351,081,317.73  335,408,113.24  239,611,046.02  287,983,781.48 
        

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 222,206,234.66  233,242,719.04  -  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 7,520,027.24  -  -  - 
                     รวม 229,726,261.90  233,242,719.04  -  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับขาดทุน ทางภาษีทั้ง
จ านวน เกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษี แยกตามปีท่ีส้ินสุดประโยชน์ทางภาษีไดด้งัน้ี 
 
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ปีท่ีส้ินสุดประโยชน์ทางภาษี        
ปี 2556 -  10,156,775.60  -  - 
ปี 2557 35,433,767.47  39,839,299.87  -  - 
ปี 2558 98,671.36  98,671.36  -  - 
ปี 2559 41,005,787.10  41,005,787.10  -  - 
ปี 2560 86,169,929.64  86,169,929.64  -  - 
ปี 2561 90,183,869.65  -  -  - 
               รวม 252,892,025.22  177,270,463.57  -  - 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีไม่มีวนัส้ินสุดประโยชน์  
ทางภาษีภายใตก้ฎหมายภาษีอากรปัจจุบนั 

บริษทัฯ ไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีขา้งตน้ เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่มีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอจนสามารถใชป้ระโยชน์ทางภาษีน้ีได ้
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บริษทัฯ ไม่ไดรั้บรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีขา้งตน้ เน่ืองจากบริษทัฯ มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่
วา่จะไม่มีการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนัใกล ้

 
31. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของบริษทัท่ีสมคัรเป็น
สมาชิกกองทุน โดยหกัจากเงินเดือนของพนกังานส่วนหน่ึงและบริษทัจ่ายสมทบใหอี้กส่วนหน่ึง ซ่ึงกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพของบริษัทมีสถาบันการเงิน ซ่ึงได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้เป็นผูจ้ ัดการกองทุนตาม
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  

ตามงบการเงินรวม ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
จ่ายสมทบเป็นจ านวนเงิน 4.14 ลา้นบาท และ 3.99 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงรวมอยู่ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนแลว้ 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ จ่ายสมทบ 
เป็นจ านวนเงิน 1.39 ลา้นบาท และ 1.41 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงรวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุนแลว้ 

 
32. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

ประกอบดว้ย  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
การเปล่ียนแปลง(เพ่ิมข้ึน)ลดลง        
   ในตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ (36,056,448.87)  (59,027,017.27)  (36,056,448.87)  (59,027,017.27) 
ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 6,804,650.00  2,856,212.20  6,804,650.00  2,856,212.20 
ซ้ือท่ีดินเพ่ือพฒันาเป็นอสังหาริมทรัพย ์ 226,191,688.00  284,118,564.26  226,191,688.00  284,118,564.26 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 138,192,895.31  134,654,342.25  27,648,291.09  33,035,235.36 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 68,858,429.58  78,217,923.91  18,860,989.41  17,353,320.87 
ค่าเส่ือมราคา 28,284,636.59  25,222,891.57  22,857,190.15  20,205,325.14 
ค่าท่ีปรึกษา 62,428,306.17  54,024,005.85  46,361,580.00  42,642,040.00 
ค่าเช่า 25,532,756.06  22,704,244.40  12,666,231.72  10,939,399.10 
ค่าสาธารณูปโภค 29,629,003.12  25,217,705.65  28,169,312.88  23,790,092.57 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า(โอนกลบั) 275,305,614.00  (18,206,318.75)  -  (52,694,622.86) 
รายการโอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ (59,660,128.18)  (5,237,851.00)  (72,226,022.11)  (15,247,371.55) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 131,052,801.33  123,815,531.50  107,945,034.30  102,923,576.58 
                      รวม 896,564,203.11  668,560,234.57  389,222,496.57  410,894,754.40 
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33. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

ดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม 
   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 ขายท่ีดิน  ค่าเช่าและ

ค่าบริการ
สาธารณูปโภค 

 ค่าท่ีปรึกษาและบริหาร  รายการ 
ตดับญัชี 

 รวม 

     ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม     
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

รายได ้ 451,655  158,862  85,239  15,384  100,623  (49,868)  661,272 
ตน้ทุน (196,940)  (119,335)  (54,259)  (8,791)  (63,050)  33,673  (345,652) 
ก าไรขั้นตน้ 254,715  39,527  30,980  6,593  37,573  (16,195)  315,620 
ขาดทุนจากการด าเนินงาน            (522,942) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม            493,074 
ตน้ทุนทางการเงิน             (711) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (43,357) 
หกั ก าไรส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม          (25,003) 
ก าไรส าหรับปี             216,681 

 

   งบการเงินรวม 
   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 ขายท่ีดิน  ค่าเช่าและ

ค่าบริการ
สาธารณูปโภค 

 ค่าท่ีปรึกษาและบริหาร  รายการ 
ตดับญัชี 

 รวม 

     ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม     
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

รายได ้ 860,313  138,013  82,317  15,529  97,846  (47,521)  1,048,651 
ตน้ทุน (227,948)  (106,789)  (54,797)  (8,793)  (63,590)  30,973  (367,354) 
ก าไรขั้นตน้ 632,365  31,224  27,520  6,736  34,256  (16,548)  681,297 
ขาดทุนจากการด าเนินงาน            (276,935) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม            207,294 
ตน้ทุนทางการเงิน             (104) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (137,279) 
หกั ก าไรส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม          (36,830) 
ก าไรส าหรับปี             437,443 
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34. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
34.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดง
ฐานะการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือการคา้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 
เช่ือวา่จะไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

34.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะมี

ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั ซ่ึงบริษทัฯ  และบริษทัย่อยมิได้ใช ้     
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเส่ียงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ       
เช่ือว่าจะไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 จ านวนเงิน อตัราดอกเบ้ียต่อปี 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 
 บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ 
เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัเอกสิทธ์ิ 37,819,065.42 20,558,221.42 0.125 0.625 
เงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ 57,296,378.67 48,220,328.64 0.125-0.600 0.50-0.88 
เงินฝากธนาคารประจ า 165,029,579.37 7,185,672.03 1.50-3.10 0.75-2.00 
เงินลงทุนอายไุม่เกิน 3 เดือน 655,203,584.71 447,387,089.77 2.150-3.20 2.90-4.00 
เงินลงทุนอายไุม่เกิน 4 เดือน 160,000,000.00 - 3.00 - 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 9,449,993.65 11,823,505.92 0.28-0.75 0.75 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการร่วมคา้ 15,997,290.73 13,935,221.90 6.50-8.025 6.50-8.025 
เงินกูย้มืจากบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,000,000.00 5,750,000.00 5.00-7.375 5.00-7.375 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนเงิน อตัราดอกเบ้ียต่อปี 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 
 บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ 
เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัเอกสิทธ์ิ 29,510,589.10 19,546,049.27 0.125 0.625 
เงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ 16,098,052.94 17,325,014.59 0.125-0.600 0.75 
เงินฝากธนาคารประจ า 14,104,804.38 - 3.10 - 
เงินลงทุนอายไุม่เกิน 3 เดือน 525,203,584.71 407,387,089.77 2.50-3.20 2.00-3.40 
เงินลงทุนอายไุม่เกิน 4 เดือน 160,000,000.00 - 3.00 - 
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34.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจากหุ้นกูใ้นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และหน้ีสิน

ตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26.3 และ 26.4 ตามล าดบั 
บริษทัฯ มิไดมี้การจดัท าการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดแ้ปลงค่า
หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นเงินบาท ณ วนัท่ีศาลเห็นชอบแผนฟ้ืนฟกิูจการ (วนัท่ี 1 เมษายน 2546) แลว้ 

บริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัย่อยมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงมิไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียงไว ้อย่างไรก็ตาม 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เช่ือวา่จะไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
ซ่ึงไม่ไดมี้การท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 
สินทรัพย ์   
         เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 1,902,048.74 819,329.83 
         เหรียญสิงคโปร์ - 7.75 
         กีบ 2,760,170.00 925,620.00 
หน้ีสิน   
         เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 34,795.85 - 

 

34.4 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และ ลูกหน้ีอ่ืน 

ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดงันั้นบริษทัฯ และบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ 
นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากมีฐานของลูกคา้ท่ี
หลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการ
ใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

34.5 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
บริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  เน่ืองจากบริษทัฯ อยูร่ะหว่างการจ่ายช าระหน้ีตามแผน

ฟ้ืนฟูกิจการและสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี  อย่างไรก็ตามบริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าจะจ่ายช าระหน้ีไดต้าม
แผนท่ีก าหนดในสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 
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34.6 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญั ประกอบดว้ย 
- มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

ประมาณเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีซ่ึงใกลเ้คียงกนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีครบก าหนด
ในระยะสั้น 

- มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะยาวในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายเท่ากบัมูลค่าตามบญัชี 
- มูลค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้มืและเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีและเงินกูย้มืจากกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้มือ่ืน และเงินกูย้มืจากกรรมการ ประมาณเท่ากบัมูลค่าตามบญัชี 
- มูลค่ายติุธรรมของหุน้กู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพ เงินกูย้มื และดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งประมาณเท่ากบั

มูลค่าตามบญัชี ซ่ึงเป็นไปตามแผนฟ้ืนฟกิูจการและสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 
 

35. รำยกำรระหว่ำงกนั 
บริษทัฯ มีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัหรือกรรมการ

ร่วมกนั ยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีส าคญัระหวา่งบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
35.1  รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   นโยบาย 2556  2555  2556  2555 
 การก าหนดราคา ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
รายได ้         
รายไดค่้าท่ีปรึกษาโครงการ         
บริษทัร่วม         
     บริษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด ์อิเลค็ทริค จ ากดั ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 17.32  17.58  -  - 
     THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 15.38  15.53  -  - 
             รวม  32.70  33.11  -  - 

รายไดค่้าบริหาร         
บริษทัยอ่ย         
     บริษทั จี เอม็ เอส เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั -  -  8.40  8.40 
     บริษทั จี เอม็ เอส ลาว จ ากดั ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั -  -  7.20  7.20 
  -  -  15.60  15.60 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
    กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ดอะคอลมัน์ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 13.20  13.20  13.20  13.20 
    บริษทั เกตเวย ์เอสเตท จ ากดั ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั  2.88   2.88   2.88   2.88 
    บริษทั ไม่มีปัญหา จ ากดั ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 1.08  1.08  1.08  1.08 
    บริษทั เซ็นทรัล อพาร์ทเมนท ์จ ากดั ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 1.08  1.08  -  - 
                18.24  18.24  17.16  17.16 
              รวม  18.24  18.24  32.76  32.76 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   นโยบาย 2556  2555  2556  2555 
 การก าหนดราคา ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าท่ีดิน         
บริษทัร่วม         
     บริษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด ์อิเลค็ทริค จ ากดั ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 9.54  9.54  -  - 
ดอกเบ้ียรับ         
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามสัญญากูย้มืเงิน         
     กิจการร่วมคา้ เอน็วีพีเอสเคจี อตัราร้อยละ 6.50-8.025 ต่อปี 1.41  0.59  -  - 
 (เท่ากนัทั้งสองปี)        
ค่าใชจ่้าย         
ซ้ือท่ีดิน         
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
    บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ แอสเซท จ ากดั ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 2.75  -  2.75  - 
ค่าท่ีปรึกษา ค่าบริหารและด าเนินโครงการ         
บริษทัยอ่ย         
     บริษทั เกตเวย ์ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั -  -  33.60  30.90 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
     บริษทั เกตเวย ์เอสเตท จ ากดั ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 12.00  10.98  12.00  10.98 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
     กรรมการ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั -  3.64  -  - 
                รวม  12.00  14.62  45.60  41.88 

ค่าเช่าและค่าบริการส านกังาน         
บริษทัยอ่ย         
    บริษทั จี เอม็ เอส เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั -  -  0.05  0.05 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
    บริษทั เซ็นทรัล อพาร์ทเมนท ์จ ากดั ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 0.13  0.13  0.13  0.13 
     กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ดอะคอลมัน์ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 21.22  19.84  7.58  7.17 
                รวม  21.35  19.97  7.71  7.30 

ค่าเช่ารถและค่าบริการ         
บริษทัยอ่ย         
    บริษทั จี เอม็ เอส เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั -  -           -           - 
    บริษทั เกตเวย ์ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั -  -  0.39  0.69 
  -  -  0.39  0.69 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
     บริษทั บุญบนัดาลโชค จ ากดั ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 4.23  4.12  2.32  2.24 
     บริษทั สปริง แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 0.38  0.38  -  - 
                  4.61  4.50  2.32  2.24 
                รวม  4.61  4.50  2.71  2.93 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   นโยบาย 2556  2555  2556  2555 
 การก าหนดราคา ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ดอกเบ้ียจ่าย         
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
     บริษทั สมุทรปราการ ออพเปอร์เรทต้ิง จ  ากดั อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 0.09  0.09  -  - 
     บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัราร้อยละ 7.375 ต่อปี 0.55  0.01  -  - 
                 รวม  0.64  0.10  -  - 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         
     ผลประโยชน์ระยะสั้น  66.15  75.55  17.12  15.65 
     ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  2.71  2.67  1.74  1.70 
                 รวม  68.86  78.22  18.86  17.35 

 

35.2 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 
     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

ลูกหน้ีการคา้ค่าท่ีปรึกษาและค่าบริหาร        
บริษทัยอ่ย        
     บริษทั จี เอม็ เอส ลาว จ ากดั -  -  0.64  6.42 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
     กิจการร่วมคา้ เอน็วพีีเอสเคจี 169.15    221.08  169.15  221.08 
      หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (169.15)    (221.08)  (169.15)  (221.08) 
                   สุทธิ -  -  -  - 
บริษทัร่วม        
      THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. 4.10  3.83  -  - 
                   รวม 4.10  3.83  0.64  6.42 

เงินทดรองจ่าย        
บริษทัยอ่ย        
    บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ วอเตอร์ จ  ากดั -  -  1.41  1.41 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    บริษทั เกตเวย ์เอสเตท จ ากดั 7.67  7.72  7.67  7.72 
                   รวม 7.67  7.72  9.08  9.13 
     หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ        

 ยอดตน้งวด        (7.67)         (7.71)         (9.08)         (9.12) 
 เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด -  -  -  - 
 โอนกลบัระหวา่งงวด -  0.04  -  0.04 
 ยอดปลายงวด        (7.67)         (7.67)         (9.08)         (9.08) 

                   สุทธิ -  0.05  -  0.05 
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     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

เงินใหกู้ย้มื        
บริษทัยอ่ย        
     บริษทั เกตเวย ์ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั        
            ยอดตน้งวด -  -  291.88  297.88 
            เงินใหกู้ย้มืเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด -  -  -  - 
            เงินใหกู้ย้มืท่ีจ่ายคืนระหวา่งงวด -  -  (6.00)  (6.00) 
            ยอดปลายงวด -  -  285.88  291.88 
     หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ        

 ยอดตน้งวด -  -  (291.88)  (297.88) 
 เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด -  -  -  - 
 โอนกลบัระหวา่งงวด -  -  6.00  6.00 
 ยอดปลายงวด -  -  (285.88)  (291.88) 

                   สุทธิ -  -  -  - 
      บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ วอเตอร์ จ  ากดั        
            ยอดตน้งวด -  -  5.00  5.00 
            เงินใหกู้ย้มืเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด -  -  -  - 
            เงินใหกู้ย้มืท่ีจ่ายคืนระหวา่งงวด -  -  -  - 
            ยอดปลายงวด -  -  5.00  5.00 
     หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -    (5.00)    (5.00) 
                   สุทธิ -  -  -  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    บริษทั เกตเวย ์เอสเตท จ ากดั        
            ยอดตน้งวด 584.75  586.98  584.75  586.98 
            เงินใหกู้ย้มืเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด -  -  -  - 
            เงินใหกู้ย้มืท่ีจ่ายคืนระหวา่งงวด (10.00)  (2.23)  (10.00)  (2.23) 
            ยอดปลายงวด 574.75  584.75  574.75  584.75 
     หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ        

 ยอดตน้งวด (584.75)  (586.98)  (584.75)  (586.98) 
 เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด -  -  -  - 
 โอนกลบัระหวา่งงวด 10.00  2.23  10.00  2.23 
 ยอดปลายงวด (574.75)  (584.75)  (574.75)  (584.75) 

                   สุทธิ -  -  -  - 
    บริษทั สยามแลนด ์โฮลด้ิง (1990) จ ากดั        
            ยอดตน้งวด 190.00  190.00  -  - 
            เงินใหกู้ย้มืเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด -  -  -  - 
            เงินใหกู้ย้มืท่ีจ่ายคืนระหวา่งงวด -  -  -  - 
            ยอดปลายงวด 190.00  190.00  -  - 
             หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ          (190.00)           (190.00)  -  - 
                   สุทธิ -  -  -  - 
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     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

เงินใหกู้ย้มื(ต่อ)        
    กิจการร่วมคา้ เอน็วพีีเอสเคจี        
            ยอดตน้งวด 13.94  4.59  -  - 
            เงินใหกู้ย้มืเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 8.05  9.35  -  - 
            เงินใหกู้ย้มืท่ีจ่ายคืนระหวา่งงวด (6.00)  -  -  - 
            ยอดปลายงวด 15.99  13.94  -  - 
บริษทัเฉพาะกิจ        
    บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ แอสเซท จ ากดั        
            ยอดตน้งวด 308.20  308.20  -  - 
            เงินใหกู้ย้มืเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด -  -  -  - 
            เงินใหกู้ย้มืท่ีจ่ายคืนระหวา่งงวด -  -  -  - 
            ยอดปลายงวด 308.20  308.20  -  - 
     หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (308.20)  (308.20)  -  - 
                   สุทธิ -  -  -  - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
     ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ        
            ยอดตน้งวด 1.99  1.99  -  - 
            เงินใหกู้ย้มืเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด -  -  -  - 
            เงินใหกู้ย้มืท่ีจ่ายคืนระหวา่งงวด -  -  -  - 
            ยอดปลายงวด                     1.99                      1.99  -  - 
           หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ                  (1.99)                   (1.99)  -  - 
                   สุทธิ -  -  -  - 
                   รวม 15.99  13.94  -  - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ        
บริษทัยอ่ย        
    บริษทั เกตเวย ์ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั -  -  173.16  177.47 
    บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ วอเตอร์ จ  ากดั -  -  2.21  2.21 
                   รวม -  -  175.37  179.68 
     หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ        

 ยอดตน้งวด -  -  (179.68)  (183.69) 
 เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด -  -  -  - 
 โอนกลบัระหวา่งงวด -  -  4.31  4.01 
 ยอดปลายงวด -  -  (175.37)  (179.68) 

                   สุทธิ -  -  -  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    บริษทั เกตเวย ์เอสเตท จ ากดั 419.39  419.39  419.39  419.39 
    หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ              (419.39)              (419.39)              (419.39)              (419.39) 
                   สุทธิ -  -  -  - 
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     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

ดอกเบ้ียคา้งรับ(ต่อ)        
กิจการร่วมคา้ เอน็วพีีเอสเคจี 2.62  0.85  -  - 

    หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (2.62)  -  -  - 
                   สุทธิ -  0.85  -  - 
                   รวม -  0.85  -  - 

ค่าตอบแทนจ่ายล่วงหนา้ (ลูกหน้ีอ่ืน)        
     บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  13.95  -  - 
เงินทดรองรับ        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
     ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.72  0.66  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
     บริษทั สมุทรปราการ ออพเปอร์เรทต้ิง จ  ากดั 1.62  1.53  -  - 

กิจการร่วมคา้ เอน็วพีีเอสเคจี 0.36  0.36  -  - 
 1.98  1.89  -  - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.55  0.01  -  - 
                   รวม 2.53  1.90  -  - 

เงินกูย้มื        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    บริษทั สมุทรปราการ ออพเปอร์เรทต้ิง จ  ากดั        

            ยอดตน้งวด 1.75  1.75  -  - 
            เงินกูย้มืเพิม่ข้ึนระหวา่งงวด -  -  -  - 
            เงินกูย้มืท่ีจ่ายคืนระหวา่งงวด -  -  -  - 
            ยอดปลายงวด 1.75  1.75  -  - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
            ยอดตน้งวด 4.00  -  -  - 
            เงินกูย้มืเพิม่ข้ึนระหวา่งงวด 5.25  4.00  -  - 
            เงินกูย้มืท่ีจ่ายคืนระหวา่งงวด -  -  -  - 
            ยอดปลายงวด 9.25  4.00  -  - 
                   รวม 11.00  5.75  -  - 

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกิูจการ (เงินตน้)        
บริษทัยอ่ย        
    บริษทั จี เอม็ เอส เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน)        
            ยอดตน้งวด -  -  299.83  305.92 
            จ่ายช าระหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี -  -  (12.64)  (6.09) 
            ยอดปลายงวด -  -  287.19  299.83 
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     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกิูจการ (เงินตน้)(ต่อ)        
    บริษทั เกตเวย ์ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั        
            ยอดตน้งวด -  -  21.28  21.88 
            จ่ายช าระหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี -  -  (1.25)  (0.60) 
            ยอดปลายงวด -  -  20.03  21.28 
                   รวม -  -  307.22  321.11 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    บริษทั สยาม พาวเวอร์ แอนด ์อิเลค็ทริค จ ากดั        
            ยอดตน้งวด 53.98  55.50  53.98  55.50 
            จ่ายช าระหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี (3.16)  (1.52)  (3.16)  (1.52) 
            ยอดปลายงวด 50.82  53.98  50.82  53.98 
    บริษทั เอม็ เอส ซี ซี จ  ากดั        
            ยอดตน้งวด 34.55  35.52  34.55  35.52 
            จ่ายช าระหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี (2.02)  (0.97)  (2.02)  (0.97) 
            ยอดปลายงวด 32.53  34.55  32.53  34.55 
    บริษทั บี เค ซี ซี จ  ากดั        
            ยอดตน้งวด 2.99  3.07  2.99  3.07 
            จ่ายช าระหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี (0.18)  (0.08)  (0.18)  (0.08) 
            ยอดปลายงวด 2.81  2.99  2.81  2.99 
                   รวม 86.16  91.52  86.16  91.52 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ        
             ยอดตน้งวด 57.15  58.76  57.15  58.76 
             จ่ายช าระหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี (3.35)  (1.61)  (3.35)  (1.61) 
            ยอดปลายงวด 53.80  57.15  53.80  57.15 
                   รวม 139.96  148.67  447.18  469.78 

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกิูจการ(ดอกเบ้ียคา้งจ่าย)        
บริษทัยอ่ย        
    บริษทั จี เอม็ เอส เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) -  -  27.50  34.94 
    บริษทั เกตเวย ์ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั -  -  2.71  3.45 
             -  -  30.21  38.39 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    บริษทั สยาม พาวเวอร์ แอนด ์อีเลค็ทริค จ ากดั 6.88  8.74  6.88  8.74 
    บริษทั เอม็ เอส ซี ซี จ  ากดั 4.40  5.59  4.40  5.59 
    บริษทั บี เค ซี ซี จ  ากดั 0.38  0.48  0.38  0.48 
             11.66  14.81  11.66  14.81 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    ผูถื้อหุน้ของบริษทั 7.28  9.25  7.28  9.25 
                   รวม 18.94  24.06  49.15  62.45 
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35.3 ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั จี เอม็ เอส เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ วอเตอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ กรุ๊ป จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เกตเวย ์ ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย 
MDX BVI LIMITED บริษทัยอ่ย 
บริษทั จี เอม็ เอส ลาว จ ากดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด ์อิเลค็ทริค จ ากดั บริษทัร่วม 
THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. บริษทัร่วม 
บริษทั เซ็นทรัล อพาร์ทเมนท ์จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการและผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เกตเวย ์เอสเตท จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั สยาม พาวเวอร์ แอนด ์อิเลค็ทริค จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั สปริง แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั สมุทรปราการ ออพเปอร์เรทต้ิง จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
กิจการร่วมคา้ เอน็วีพีเอสเคจี บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ แอสเซท จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั สยามแลนด ์โฮลด้ิง (1990) จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั เอม็ เอส ซี ซี จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั บี เค ซี ซี จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั บุญบนัดาลโชค จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั ไม่มีปัญหา จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ดอะคอลมัน์ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน                 

ในกองทุนรวม 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักรรมการในบริษทัยอ่ย  

 

 

36. รำยกำรที่ไม่กระทบกระแสเงินสด 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี  ส าหรับปี 

  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2556  2555   2556  2555   
 บาท  บาท  บาท  บาท 

-  เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน(ลดลง)จากการ        
        ปรับมูลค่าเงินลงทุน (806,340.23)  787,959.15  (805,469.32)  805,469.32 
-  เงินลงทุนเผือ่ขายเพิ่มข้ึน(ลดลง)จากการ        
        ปรับมูลค่าเงินลงทุน (2,334,935.13)  6,883,525.81  (2,334,935.13)  6,883,525.81 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2556  2555   2556  2555   
 บาท  บาท  บาท  บาท 
-  โอนดอกเบ้ียรับในเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน        
       เป็นเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,697,266.83  1,350,088.76  -  - 
-  ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเช่ือ 395,076.36  13,393,526.00  395,076.36    13,393,526.00 

 

37. ภำระผูกพนั 
37.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ มีภาระผูกพนักับธนาคารเก่ียวกับหนังสือค ้ าประกัน 

จ านวนเงิน 12.37 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองงวด เป็นการค ้าประกนัการจ่ายค่าบริหารโครงการแก่การ      
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามหมายเหตุ 24 

37.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามสัดส่วนการลงทุนของ
บริษทัยอ่ยจ านวนเงิน 15.43 ลา้นบาท กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงจากการให้ธนาคารออกหนงัสือค ้า
ประกนัให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภายใตส้ัญญา Memorandum of Understanding 
Relating to Nam Ngum 3 Hydropower Project เพื่อร่วมลงทุนในการพฒันาโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงัน ้ า 
น ้ างึม 3 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

37.3 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการพื้นท่ีอาคารส านกังานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ก าหนดส้ินสุดอายสุญัญาภายในปี 2558 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยมีค่าเช่าและค่าบริการบริหารจดัการส านกังานท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี  
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ภายใน 1 ปี 23,800,997.00  21,330,507.95  9,244,569.00  9,244,569.00 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9,553,638.20  32,123,435.20  4,369,523.00  13,614,092.00 

รวม 33,354,635.20  53,453,943.15  13,614,092.00  22,858,661.00 
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38. หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
บริษทั เกตเวย ์ดิเวลลอปเมนท์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยได้รับค าสั่งจากอธิบดีกรมท่ีดิน เลขท่ี 

1298/2555 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555 ให้มีการเพิกถอนโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 24106 ซ่ึงบริษทัฯ เป็นผูถื้อ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวซ่ึงมูลค่าตามบญัชีจ านวน 11.39 ลา้นบาท โดยระบุใหบ้ริษทัยอ่ยน าโฉนดท่ีดิน
ดงักล่าวมอบใหแ้ก่ประธานคณะกรรมการสอบสวนหรือกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสอบสวน 
ณ ส านักงานท่ีดินจงัหวดัสมุทรปราการ สาขาบางพลี ต่อมาบริษทัย่อยไดข้อยื่นคดัคา้นเพิกถอนโฉนดท่ีดิน
ดงักล่าวตามหนงัสือขอคดัคา้นเพิกถอนโฉนดท่ีดิน ลงวนัท่ี 4  กรกฎาคม 2555 พร้อมเอกสารหลกัฐาน ปัจจุบนั
อยูร่ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงยงัไม่อาจทราบขอ้ยติุ ดงันั้นบริษทัยอ่ย จึงยงัไม่ได้
บนัทึกค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเพิกถอนโฉนดท่ีดินดงักล่าวไวใ้นบญัชี อยา่งไรก็ตาม ท่ีดินดงักล่าว 
บริษัทย่อยให้บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงใช้เป็นสถานท่ีในการด าเนินธุรกิจเก่ียวกับโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้า  

 

39. รำยกำรปรับปรุงงบกำรเงินงวดก่อนใหม่ 
  บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ไดมี้การบนัทึกรับรู้ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน และเงินลงทุนใน

บริษทัร่วมสูงไปจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัร่วมในต่างประเทศแห่งหน่ึง บริษทัฯ จึงไดมี้การ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 
 ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  รายการปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่ 
 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม (ตำมหมำยเหตุ 4)      
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 2,047,223,832.36  (11,968,165.52)  2,035,255,666.84 
 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 34,714,139.78  (11,750,637.37)  22,963,502.41 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,120,344,668.63  (217,528.15)  2,120,127,140.48 
      

 

  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  รายการปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่ 
 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม (ตำมหมำยเหตุ 4)      
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 2,364,181,881.84  (215,434,813.24)  2,148,747,068.60 
 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 150,592,779.71  (138,686,869.76)  11,905,909.95 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,224,805,944.32  (76,747,943.48)  2,148,058,000.84 
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 (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  รายการปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่ 
 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม       
 ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน      
    ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 174,848,303.44  (201,356,696.56)  (26,508,393.12) 
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม (ตามหมายเหตุ 4)      
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 565,071,994.36  (138,686,869.78)  426,385,124.58 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 104,678,803.84  (76,747,943.48)  27,930,860.36 

 
40. คดีควำมฟ้องร้อง 

บริษทั เกตเวย ์ดิเวลลอปเมนท์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดถู้กฟ้องร้องจ านวน 5 คดี จากการ
ร่วมทุนกิจการร่วมคา้ เอน็วีพีเอสเคจี ในโครงการบ าบดัน ้ าเสียจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงผลของคดีดงักล่าว
ยงัไม่ส้ินสุด 

 
41. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมตัิให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ในวนัท่ี 
25 กุมภาพนัธ์ 2557 

 
 

 



(TRANSLATION) 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT  

 
To the Shareholders and Board of Directors of MDX PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

I have audited the accompanying consolidated and separate financial statements of MDX 
PUBLIC COMPANY LIMITED and its subsidiaries and of MDX PUBLIC COMPANY LIMITED, which 
comprise the consolidated and separate statement of financial position as at December 31, 2013, the 
consolidated and separate statement of comprehensive income, the consolidated and separate statement of 
changes in shareholders’ equity and the consolidated and separate statement of cash flows for the year then 
ended, and a summary of significant accounting policies and explanatory information. 

 
Management’s Responsibility for the Financial Statements 

Management is responsible for preparation and presentation of these financial statements in 
accordance with Financial Reporting Standards and for such internal control as deemed necessary to conduct 
free of maternal misstatements, whether by fraud or error. 

 
Auditor’s Responsibility  

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.    
I conducted my audit in accordance with Standards on Auditing. Those standards require that I comply with 
ethical requirements and that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial 
statements are free of material misstatement.  

An audit involves performing procedures to obtain evidence of the amounts and disclosures 
in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the 
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In 
making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair 
presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. 
An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 
accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial 
statements. 



2 
 

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for my audit opinion.  

 
Opinion 
  In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present 
fairly, in all material respects, the financial position of MDX PUBLIC COMPANY LIMITED and its 
subsidiaries and of MDX PUBLIC COMPANY LIMITED as at December 31, 2013, and their financial 
performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Financial Reporting Standards. 
 

 
 
 

(Wanraya Puttasatiean) 
Authorized Auditor No. 4387 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.K. Accountant Services Company Limited 
Bangkok, 
February 25, 2014 
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As at As at As at
Notes December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2012

Baht Baht Baht
(Restated) (Restated)

ASSETS  
CURRENT ASSETS
       Cash and Cash Equivalents 7 989,435,888.86      581,474,399.60        644,733,206.04        
       Temporary Investments 8 160,007,980.71      103,595,771.02        50,556,767.53         
       Trade and Other Accounts Receivables - Net 9 38,643,723.02        67,655,920.01         68,308,336.53         
       Current Portion of Long-term Loans to Joint Venture 18 -                         2,338,733.15           -                           
       Real Estate Development Cost - Net 10 691,665,484.89      655,609,036.02        596,582,018.75        
TOTAL CURRENT ASSETS 1,879,753,077.48   1,410,673,859.80     1,360,180,328.85     
NON-CURRENT ASSETS
       Deposit for Guarantee 11 9,449,993.65          11,823,505.92         10,792,413.16         
       Available-for-Sale Investments 12 30,247,925.20        32,582,860.33         25,699,334.52         
       Investments in Associates 13 2,245,679,463.47   2,148,747,068.60     2,035,255,666.84     
       Investments in Joint Venture - Net 15 -                         -                           -                           
       Other Long-term Investments - Net 16 480,469,984.50      479,066,701.38        479,410,490.87        
       Long-term Loans to Related Companies and Related Person - Net 18, 35.2 15,997,290.73        11,596,488.75         4,585,133.14           
       Long-term Loans to Special Purpose Company - Net 19, 35.2 -                         -                           -                           
       Investment in Project - Net 20 227,727,993.35      487,189,340.87        367,491,571.35        
       Land for Future Development - Net 21 49,853,249.52        49,853,249.52         34,974,800.00         
       Property, Plant and Equipments - Net 22 343,840,701.49      333,774,443.08        315,529,691.47        
       Deferred Tax Assets 23 18,754,655.70        12,974,566.83         16,542,949.99         
       Other Non-Current Assets 8,354,573.55          10,618,865.61         7,345,240.87           
TOTAL NON-CURRENT ASSETS 3,430,375,831.16   3,578,227,090.89     3,297,627,292.21     
TOTAL ASSETS 5,310,128,908.64   4,988,900,950.69     4,657,807,621.06     

Notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

MDX PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
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As at As at As at
Notes December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2012

Baht Baht Baht
(Restated) (Restated)

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
CURRENT LIABILITIES
      Other Accounts Payables 24 242,578,640.89      160,379,928.37        217,148,267.00        
      Current Portion of Liabilities under Financial Lease 25 25,357.04               64,932.48                59,161.50                
     Current Portion of Liabilities under Rehabilitation Plan and
            Debt Restructuring Contract 26 188,000,396.01      128,729,944.92        92,858,050.30         
     Income Tax Payable 19,714,826.04        13,767,510.90         57,047,280.05         
TOTAL CURRENT LIABILITIES 450,319,219.98      302,942,316.67        367,112,758.85        
NON-CURRENT LIABILITIES
     Liabilities under Financial Lease - Net 25 -                         25,357.04                90,289.52                
     Liabilities under Rehabilitation Plan and
            Debt Restructuring Contract - Net 26 942,003,718.35      1,071,604,163.60     1,152,046,908.77     
     Borrowing from Related Company and Related Person 35.2 11,000,000.00        5,750,000.00           1,750,000.00           
     Deferred Tax Liabilities 23 2,762,722.59          3,899,424.00           2,779,506.68           
     Employee Benefit Obligations 27 39,815,589.00        34,615,814.40         19,102,077.20         
     Other Non-Current Liabilities 4,172,070.00          3,277,670.00           2,455,860.00           
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 999,754,099.94      1,119,172,429.04     1,178,224,642.17     
TOTAL LIABILITIES 1,450,073,319.92   1,422,114,745.71     1,545,337,401.02     

 

Notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

MDX PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
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As at As at As at
Notes December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2012

Baht Baht Baht
(Restated) (Restated)

SHAREHOLDERS' EQUITY
     Share Capital 28
            Authorized Share Capital
                 475,630,378 Ordinary Shares, of par value Baht 10.00 each 4,756,303,780.00   4,756,303,780.00     4,756,303,780.00     
            Issued and Paid-Up Share Capital
                 475,593,142 Ordinary Shares, of par value Baht 10.00 each 4,755,931,420.00   4,755,931,420.00     4,755,931,420.00     
                 Less  Subsidiary Companies' Investments in the Parent Company (645,884,960.00)     (645,884,960.00)      (645,884,960.00)      
             Net 4,110,046,460.00   4,110,046,460.00     4,110,046,460.00     
     Retained Deficits (2,488,654,072.88)  (2,703,224,165.81)   (3,140,666,882.85)   
     Other Components of Equity 47,771,301.64        11,905,909.95         22,963,502.41         
EQUITY ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF THE COMPANY 1,669,163,688.76   1,418,728,204.14     992,343,079.56        
     Non-Controlling Interests 2,190,891,899.96   2,148,058,000.84     2,120,127,140.48     
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 3,860,055,588.72   3,566,786,204.98     3,112,470,220.04     
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 5,310,128,908.64   4,988,900,950.69     4,657,807,621.06     

Notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
MDX PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES
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As at As at As at
Notes December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2012

Baht Baht Baht
(Restated) (Restated)

ASSETS  
CURRENT ASSETS
       Cash and Cash Equivalents 7 586,835,586.55      447,345,723.29        264,880,714.23        
       Temporary Investments 8 160,000,000.00      96,518,907.66         -                           
       Trade and Other Accounts Receivables - Net 9 25,673,451.15        48,328,490.43         23,865,264.68         
       Real Estate Development Cost - Net 10 691,665,484.89      655,609,036.02        596,582,018.75        
TOTAL CURRENT ASSETS 1,464,174,522.59   1,247,802,157.40     885,327,997.66        
NON-CURRENT ASSETS
       Available-for-Sale Investments 12 30,247,925.20        32,582,860.33         25,699,334.52         
       Investments in Subsidiaries - Net 14 1,213,359,390.26   1,213,359,390.26     1,178,871,086.15     
       Other Long-term Investments - Net 16 38,835,456.35        38,835,456.35         38,835,456.35         
       Long-term Loans to Subsidiary Companies - Net 17, 35.2 -                         -                           -                           
       Long-term Loans to Related Companies and Related Person - Net 18, 35.2 -                         -                           -                           
       Land for Future Development - Net 21 49,853,249.52        49,853,249.52         34,974,800.00         
       Property, Plant and Equipments - Net 22 142,864,933.06      142,165,351.19        120,615,521.31        
       Deferred Tax Assets 23 17,081,374.15        12,327,139.14         16,123,270.99         
       Other Non-Current Assets 4,744,733.34          5,015,208.34           4,494,625.59           
TOTAL NON-CURRENT ASSETS 1,496,987,061.88   1,494,138,655.13     1,419,614,094.91     
TOTAL ASSETS 2,961,161,584.47   2,741,940,812.53     2,304,942,092.57     

Notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

MDX PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES
SEPARATE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION



7

As at As at As at
Notes December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2012

Baht Baht Baht
(Restated) (Restated)

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
CURRENT LIABILITIES
      Other Accounts Payables 24 228,462,378.15      144,227,812.31        120,367,736.96        
      Current Portion of Liabilities under Financial Lease 25 25,357.04               64,932.48                59,161.50                
     Current Portion of Liabilities under Rehabilitation Plan and
            Debt Restructuring Contract 26 213,942,633.75      142,618,157.81        99,552,033.12         
     Income Tax Payable 19,714,826.04        13,315,182.03         45,774,694.05         
TOTAL CURRENT LIABILITIES 462,145,194.98      300,226,084.63        265,753,625.63        
NON-CURRENT LIABILITIES
     Liabilities under Financial Lease - Net 25 -                         25,357.04                90,289.52                
     Liabilities under Rehabilitation Plan and
            Debt Restructuring Contract - Net 26 1,253,491,593.42   1,417,206,039.33     1,518,823,278.59     
     Deferred Tax Liabilities 23 2,762,722.59          3,899,424.00           2,779,506.68           
     Employee Benefit Obligations 27 11,168,184.00        9,106,927.00           4,501,661.00           
     Other Non-Current Liabilities 4,024,450.00          3,075,550.00           2,225,940.00           
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 1,271,446,950.01   1,433,313,297.37     1,528,420,675.79     
TOTAL LIABILITIES 1,733,592,144.99   1,733,539,382.00     1,794,174,301.42     

 

Notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

MDX PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES
SEPARATE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
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As at As at As at
Notes December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2012

Baht Baht Baht
(Restated) (Restated)

SHAREHOLDERS' EQUITY
     Share Capital 28
            Authorized Share Capital
                 475,630,378 Ordinary Shares, of par value Baht 10.00 each 4,756,303,780.00   4,756,303,780.00     4,756,303,780.00     
            Issued and Paid-Up Share Capital
                 475,593,142 Ordinary Shares, of par value Baht 10.00 each 4,755,931,420.00   4,755,931,420.00     4,755,931,420.00     
     Retained Deficits (3,539,412,870.89)  (3,760,584,582.88)   (4,251,649,144.45)   
     Other Components of Equity 11,050,890.37        13,054,593.41         6,485,515.60           
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 1,227,569,439.48   1,008,401,430.53     510,767,791.15        
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 2,961,161,584.47   2,741,940,812.53     2,304,942,092.57     

Notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

MDX PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES
SEPARATE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
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CONSOLIDATED SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS

2013 2012 2013 2012
Baht Baht Baht Baht

(Restated) (Restated)
Sales 451,654,750.00     860,312,673.00     451,654,750.00     860,312,673.00     
Rental Income 38,370,527.53       33,966,885.71       28,830,224.53       24,426,582.71       
Utility Service Income 119,824,082.50     103,025,840.53     119,824,082.50     103,025,840.53     
Consulting and Management Service Income 51,422,666.34       51,345,756.38       33,240,000.00       32,760,000.00       
Total Revenues 661,272,026.37     1,048,651,155.62 633,549,057.03     1,020,525,096.24 
Cost of Sales (196,939,889.13)   (227,947,759.19)   (196,939,889.13)   (227,947,759.19)   
Cost of Rental (18,342,009.18)      (17,519,751.62)     (24,860,825.30)     (23,570,184.43)     
Cost of Utilities Services (67,319,469.04)      (58,296,769.63)     (61,546,614.80)     (53,972,377.79)     
Cost of Consulting and Management Service (63,050,238.19)      (63,589,400.31)     (22,231,495.17)     (19,940,010.18)     
Total Cost (345,651,605.54)   (367,353,680.75)   (305,578,824.40)   (325,430,331.59)   
Gross Profit 315,620,420.83     681,297,474.87     327,970,232.63     695,094,764.65     
Dividend Income 1,124,777.00         892,180.00            1,124,777.00         892,180.00            
Other Income 26,845,566.21       23,379,652.07       17,685,073.22       15,613,141.33       
Selling Expenses (36,026,778.83)      (55,020,704.83)     (36,026,778.83)     (55,020,704.83)     
Administrative Expenses (514,885,818.74)   (246,185,848.99)   (47,616,893.34)     (30,443,717.98)     
Finance Costs (710,756.87)           (104,600.56)          (5,687.52)               (11,458.50)            
Participating Profit from Investments in Associates 493,073,950.27     207,294,251.88     -                         -                         
Profit Before Income Tax 285,041,359.87     611,552,404.44     263,130,723.16     626,124,204.67     
(Expense)Income Tax 30 (43,357,095.83)      (137,279,594.02)   (42,538,405.17)     (135,059,643.10)   
Profit for the Years 241,684,264.04     474,272,810.42     220,592,317.99     491,064,561.57     
Other Comprehensive Income
     Difference Exchange Rate from Conversion of Financial Statements 58,013,679.66       (26,508,393.12)     -                         -                         
     Profit(Losses) on Valuation of Available-for-Sale Investments (2,004,573.96)        6,551,567.64         (2,003,703.04)       6,569,077.81         
     Actuarial Gains(Losses) (4,423,986.00)        -                         579,394.00            -                         
Other Comprehensive Income (Expenses) for the Years - Net of Tax 51,585,119.70       (19,956,825.48)     (1,424,309.04)       6,569,077.81         
Total Comprehensive Income (Expenses) for the Years 293,269,383.74     454,315,984.94     219,168,008.95     497,633,639.38     

Profit Attributable to
     Equity holders of the Company 216,681,299.03     437,442,717.04     
     Non-Controlling Interests 25,002,965.01       36,830,093.38       

241,684,264.04     474,272,810.42     
Total Comprehensive Income (Expenses) Attributable to
     Equity holders of the Company 250,435,484.62     426,385,124.58     
     Non-Controlling Interests 42,833,899.12       27,930,860.36       

293,269,383.74     454,315,984.94     

Basic Earning Per Share
     Equity holders of the Company 0.53                       1.06                       0.46                       1.03                       

Notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

MDX PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

Notes
FINANCIAL STATEMENTS
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CONSOLIDATED SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS

Notes 2013 2012 2013 2012
Baht Baht Baht Baht

(Restated)
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
       Profit Before Income Tax 285,041,359.87    611,552,404.44   263,130,723.16   626,124,204.67    
       Adjustment to Reconcile Profit Before Income Tax 
                to Cash Received (Paid) from Operations
        Gain from Sales Temporary Investments (1,748,867.38)       (1,183,721.83)      (1,748,867.38)     (1,183,721.83)       
         Reversal of Doubtful Debts (59,660,128.18)     (5,237,851.00)      (72,226,022.11)   (15,247,371.55)     
        Amortization for expenses 18,368,115.00      22,898,250.00     -                      -                        
       Dividend Income (1,124,777.00)       (892,180.00)         (1,124,777.00)     (892,180.00)          
        Amortization Government Bond Premium 208,465.14           343,789.49          -                      -                        
        Gain from Sales Fixed Assets (2,652,295.29)       (412,407.99)         (37,547.94)          -                        
        Loss from written-off Fixed Assets -                        2.00                     -                      2.00                      
        Loss from  Impairment (Reverse) 275,305,614.00    (18,206,318.75)    -                      (52,694,622.86)     
        Depreciation 28,284,636.59      25,222,891.57     22,857,190.15     20,205,325.14      
        Participating Profit from Investment in Associates (493,073,950.27)   (207,294,251.88)  -                      -                        
        Employee Benefit Obligations Expenses 8,733,288.60        19,314,237.20     4,740,651.00       4,605,266.00        
        Interest Income (19,285,448.15)     (20,117,411.04)    (15,351,725.44)   (12,918,656.01)     
        Interest Expenses 710,756.87           104,600.56          5,687.52              11,458.50             
Profit from Operation before Changes in Operating Assets and Liabilities 39,106,769.80      426,092,032.77   200,245,311.96   568,009,704.06    
(Increase) Decrease in Operating Assets
        Trade and Other Accounts Receivables 77,806,431.58      (28,900,398.17)    89,929,841.64     (21,063,706.37)     
        Real Estate Development Cost (36,056,448.87)     (59,027,017.27)    (36,056,448.87)   (59,027,017.27)     
        Other Non-Current Assets (2,727,727.06)       3,737,119.75       (100.00)               (250,007.75)          
Increase (Decrease) in Operating Liabilities
        Other Accounts Payables 79,296,643.15      10,255,481.62     97,233,015.48     10,466,549.35      
        Other Non-Current Liabilities 894,400.00           821,810.00          948,900.00          849,610.00           
        Cash Received (Paid) from Operating Activities 158,320,068.60    352,979,028.70   352,300,520.21   498,985,132.02    
                   Cash Receipt from Long-term Loan to Employee 463,435.00           467,505.00          270,575.00          274,425.00           
                   Cash Paid in Long-term Loan to Employee -                        (931,000.00)         -                      (545,000.00)          
                   Cash Paid in Compensation, Employee Retirement (7,957,500.00)       (3,800,500.00)      (2,100,000.00)     -                        
                   Cash Paid in Income Tax Expenses and With Holding Tax (46,725,382.41)     (177,722,885.89)  (40,892,996.17)   (163,723,023.27)   
Net Cash Received from (Used in) Operating Activities 104,100,621.19    170,992,147.81   309,578,099.04   334,991,533.75    

Notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

MDX PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES
STATEMENT OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

FINANCIAL STATEMENTS
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CONSOLIDATED SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS

Notes 2013 2012 2013 2012
Baht Baht Baht Baht

(Restated)
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
     Cash Receipt  from Temporary Investments 144,582,559.41    240,462,394.00   107,512,559.41   70,000,000.00      
     Cash Paid  in Temporary Investments (200,050,253.69)   (291,529,716.51)  (170,050,253.69) (164,529,716.51)   
     (Increase) Decrease in Deposit for Guarantee 2,373,512.27        (1,031,092.76)      -                      -                        
     Cash Receipt from Dividend of  Investments in Associates 462,055,188.50    68,470,967.50     -                      -                        
     Cash Receipt from Dividend of  Other Long-Term Invesments 1,124,777.00        892,180.00          1,124,777.00       892,180.00           
     Cash Paid in Other Long-term Investments (1,611,748.26)       -                       -                      -                        
     Cash Receipt from Loan to Subsidiary Companies -                        -                       6,000,000.00       6,000,000.00        
     Cash Receipt from Loan to Related Companies and Related Person 16,000,000.00      2,234,911.60       10,000,000.00     2,234,911.60        
     Cash Paid in Loan to Related Companies and Related Person (6,364,802.00)       (8,000,000.00)      -                      -                        
     Cash Paid in Projects Investment (15,844,963.66)     (117,182,471.34)  -                      -                        
     Cash Receipt from Sales Fixed Assets 2,656,452.87        432,687.91          37,747.94            -                        
     Cash Paid in Purchase Property, Plant and Equipments (37,959,976.22)     (26,766,529.87)    (23,161,895.66)   (25,033,761.79)     
     Increase (Decrease) in Advance Receivable from Other Companies 1,354,627.64        (54,666,457.70)    -                      -                        
     Cash Receipt from Interest Income from Loan 21,989,587.76      15,796,238.25     4,302,945.19       16,531,596.58      
Net Cash Received from (Used in) Investing Activities 390,304,961.62    (170,886,888.92)  (64,234,119.81)   (93,904,790.12)     

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
     Cash Paid in Projects Investment Accounts Payable -                        (21,546,084.29)    -                      -                        
      Cash Paid in Payable for Assets (13,393,526.00)     -                       (13,393,526.00)   -                        
      Cash Paid in Liabilities under Financial Lease (70,620.00)            (70,620.00)           (70,620.00)          (70,620.00)            
      Cash Paid in Liabilities under Rehabilitation Plan and 
                Debt Restructuring Contract (70,329,994.16)     (44,570,850.55)    (92,389,969.97)   (58,551,114.57)     
       Cash Receipt from Borrowing from Related Person 5,250,000.00        4,000,000.00       -                      -                        
Net Cash Received from (Used in) Financing Activities (78,544,140.16)     (62,187,554.84)    (105,854,115.97) (58,621,734.57)     
Increase (Decrease) in Variance on Conversion of Financial Statement 
      of Foreign Units (7,899,953.39)       (1,176,510.49)      -                      -                        

Cash and Cash Equivalents Increase (Decrease) - Net 407,961,489.26    (63,258,806.44)    139,489,863.26   182,465,009.06    
Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Period                    7 581,474,399.60    644,733,206.04   447,345,723.29   264,880,714.23    
Cash and Cash Equivalents at Ending of the Period                          7 989,435,888.86    581,474,399.60   586,835,586.55   447,345,723.29    

Notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

FINANCIAL STATEMENTS

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

MDX PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES
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MDX PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT 

December 31, 2013 
 

1. General Information   
The Company was registered under the Civil and Commercial Code on September 7, 1988 with the 

company registration number 7018/2531 and then registered as a public company on July 30, 1993 with the 
public company registration number 0107536000811. The registered office is situated on 12Ath  Floor, 199 
Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok, Thailand. Its major business is investment and development of real 
estate and basic infrastructure projects and its subsidiary companies’ business activities are investments in 
various power plant projects and sales of electrical power.  

 

2. Basis of the Financial Statements Preparation 
2.1 The financial statements have been prepared in accordance with Financial Reporting Standards of 

Thailand including related interpretations and guidelines promulgated by the Federation of 
Accounting Professions and applicable rules and regulations of the Securities and Exchange 
Commission and The Stock Exchange of Thailand. 

2.2 The financial statements were presented in compliance with the notification of Department of 
Business Development regarding “Brief particulars must be contained in financial statements B.E. 
2554” dated on September 28, 2011, notified according to Accounting Act B.E. 2543. 

2.3 In order to prepare the financial statements to comply with financial reporting standards, the 
Company’s management had to make some estimates and suppositions which may have an effect on 
the amount shown for revenues, expenses, assets and liabilities and also on the disclosures 
concerning assets and contingent liabilities, therefore the actual result may differ from the estimated 
amount.  

2.4 For the convenience of the user, an English translation of the consolidated and separate financial 
statements has been prepared from the statutory financial statements that are issued in Thai 
language. 
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3. Basis of the Consolidated Financial Statements Preparation 
3.1 These consolidated financial statements consist of the accounts of MDX Public Company Limited and 

its subsidiary companies in which the Company holds shares more than 50% of each company’s 
registered capital including other companies in which subsidiary companies hold shares more than 50% 
of such company’s registered capital and the subsidiary Companies that the Company have a control 
power. As at December 31, 2013 and 2012, MDX Public Company Limited holds shares in its 
subsidiary companies as follows: 

 

 Percentage of Incorporated in Business Categories 
 Shareholding   
 2013 2012   

Direct shareholding Subsidiary Company     
MDX BVI LIMITED 100.00 100.00 British Virgin Island Investment and Financial Consulting Services 
Gateway Development Co., Ltd. 35.71 35.71 Thailand Utilities Service 
MDX Water Co., Ltd. 99.99 99.99 Thailand Dormant 
GMS Power Public Co., Ltd. 52.01 52.01 Thailand Investment in  Electrical Power Production and Distribution Project 
MDX Group Co., Ltd. 97.50 97.50 Thailand Joint Venture in Hydropower Projects in the Union  
    of Myanmar 

Indirect shareholding through Subsidiary Company      
GMS Power Public Co., Ltd. 15.91 15.91 Thailand Investment in  Electrical Power Production and Distribution Project 
MDX POWER INTERNATIONAL BVI  LIMITED 67.92 67.92 British Virgin Island Financial Consulting Services 
GMS POWER INTERNATIONAL BVI  LIMITED  67.91 67.91 British Virgin Island Financial and Investing Services 
GMS EPEC (BVI) LIMITED  67.92 67.92 British Virgin Island Financial and Investing Services 
Gateway Power Co., Ltd. 67.91 67.91 Thailand Joint Venture in Electrical Production Project 
GMS Lao Co., Ltd. 67.91 67.91 Thailand Investment in  Electrical Power Production and Distribution Project 
TA SANG HYDROPOWER COMPANY LIMITED  82.88 82.88 The Union of Myanmar Joint Venture in Hydropower Projects in the Union  
    of Myanmar 

Subsidiary Company  holds shares in Parent Company     
Gateway Development Co., Ltd.  1.22  1.22   
GMS Power Public Co., Ltd. 12.36 12.36   

 

3.2 The subsidiary companies’ accounting periods ended on the same date of MDX Public Company Limited. 
3.3 The balances between the Company and its subsidiary companies, investments in subsidiary 

companies and subsidiary companies’ share capitals were all eliminated in the consolidated financial 
statements.  

3.4 The financial statements of MDX BVI LIMITED, MDX POWER INTERNATIONAL BVI 
LIMITED, GMS POWER INTERNATIONAL BVI LIMITED, GMS EPEC (BVI) LIMITED and 
TA SANG HYDROPOWER COMPANY LIMITED which are legal entities established under 
foreign law, were consolidated using exchange rates as follows : 
- Assets and liabilities are converted by closing rate by the end of the period. 
- Revenues and expenses are converted by average exchange rate of each month. 
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- Share capital are converted by the exchange rate prevailing on the date the transaction occurred  
and the difference of exchange rate from conversion of such financial statements is shown in 
shareholders’ equity. 

3.5 Accounting  policy  applied for  the  subsidiary  companies  are  the  same  as  that  of  MDX Public 
Company Limited.  

 
4. The Adoption of New Accounting Policies 

The Company adopted the new accounting standards, financial reporting standards, interpretations 
accounting standards and accounting guidance, which are not effective for accounting periods beginning 
on or after January 1, 2013, except for the following accounting standard. 

TAS 12 Income Taxes 
Accounting standard above which is effective for financial statements are as follows: 

 Consolidated Financial Statements 
 As Previously Reported Adjustments Restated 
 Baht Baht Baht 

Statement of Financial Position as at  January 1, 2012  
Investments in associates 2,097,227,691.18 (50,003,858.82) 2,047,223,832.36 
Deferred tax assets - 16,542,949.99 16,542,949.99 
Deferred tax liabilities - 2,779,506.68 2,779,506.68 

Retained deficit (3,124,519,073.84) (16,147,809.01) (3,140,666,882.85) 
Other components of equity 38,110,486.18 (3,396,346.40) 34,714,139.78 
Non-controlling interests 2,137,040,928.74 (16,696,260.11) 2,120,344,668.63 
Statement of Financial Position as at  December 31, 2012  
Investments in associates 2,437,345,803.48 (73,163,921.64) 2,364,181,881.84 
Deferred tax assets - 12,974,566.83 12,974,566.83 
Deferred tax liabilities - 3,899,424.00 3,899,424.00 
Retained deficit (2,667,239,911.00) (35,984,254.81) (2,703,224,165.81) 
Other components of equity 153,750,755.43 (3,157,975.72) 150,592,779.71 
Non-controlling interests 2,249,752,492.62 (24,946,548.30) 2,224,805,944.32 
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 Consolidated Financial Statements 
 As Previously Reported Adjustments Restated 
 Baht Baht Baht 

Statement of Comprehensive Income for the year ended    
  December 31, 2012    
Participating profit from investments in associates 232,564,265.87 (25,270,013.99) 207,294,251.88 
(Expense) income tax (133,711,210.86) (3,568,383.16) (137,279,594.02) 
Profit (losses) on valuation of available-for sale 
investments 

 
7,671,484.96 

 
(1,119,917.32) 

 
6,551,567.64 

Profit for the Year    
     Equity holders of the Company 457,279,162.84 (19,836,445.80) 437,442,717.04 
     Non – controlling Interests 45,832,044.73 (9,001,951.35) 36,830,093.38 
Comprehensive Income (Expenses)    
     Equity holders of the Company 572,919,432.09 (7,847,437.73) 565,071,994.36 
     Non – controlling Interests 112,711,563.88 (8,032,760.04) 104,678,803.84 
     Basic earning per share  1.12 (0.06) 1.06 

  
     Separate Financial Statements 
  As Previously Reported Adjustments Restated 
 Baht Baht Baht 

Statement of Financial Position as at  January 1, 2012   
Deferred tax assets - 16,123,270.99 16,123,270.99 
Deferred tax liabilities - 2,779,506.68 2,779,506.68 
Retained deficit (4,267,772,415.44) 16,123,270.99 (4,251,649,144.45) 
Other components of equity 9,265,022.28 (2,779,506.68) 6,485,515.60 
Statement of Financial Position as at  December 31, 2012  
Deferred tax assets - 12,327,139.14 12,327,139.14 
Deferred tax liabilities - 3,899,424.00 3,899,424.00 
Retained deficit (3,772,911,722.02) 12,327,139.14 (3,760,584,582.88) 
Other components of equity 16,954,017.41 (3,899,424.00) 13,054,593.41 
Statement of Comprehensive Income for the   
year ended December 31, 2012   
(Expense) income tax (131,263,511.25) (3,796,131.85) (135,059,643.10) 
Profit (losses) on valuation of available-for-sale 
investments 

 
7,688,995.13 

 
(1,119,917.32) 

 
6,569,077.81 

Basis earing per share 1.11 (0.08) 1.03 
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5. New Financial Reporting Standards Not Yet Effective 
New accounting standards, financial reporting standards, interpretations accounting standards 

and interpretations financial reporting standards, which are effective for accounting periods beginning on 
or after January 1, 2014 and 2016, that the Company has not adopted, are as follows: 

 

Effective on or after January 1, 2014 
TAS 1 (revised 2012) Presentation of Financial Statements 
TAS 7 (revised 2012) Statement of Cash Flows 
TAS 12 (revised 2012) Income Taxes 
TAS 17 (revised 2012) Leases 
TAS 18 (revised 2012) Revenue 
TAS 19 (revised 2012) Employee Benefits 
TAS 21 (revised 2012) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 
TAS 24 (revised 2012) Related Party Disclosures 
TAS 28 (revised 2012) Investments in Associates 
TAS 31 (revised 2012) Interests in Joint Venture 
TAS 34 (revised 2012) Interim Financial Reporting 
TAS 36 (revised 2012) Impairment of Assets 
TAS 38 (revised 2012) Intangible Assets 
TFRS 2 (revised 2012) Share-based Payment 
TFRS 3 (revised 2012) Business Combinations 
TFRS 5 (revised 2012) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations    
TFRS 8 (revised 2012) Operating Segments 
TFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar  Liabilities 
TFRIC 4 Determining Whether an Arrangement Contains a Lease 
TFRIC 5 Rights to Interests Arising from Decommissioning, Restoration and     

Environmental Rehabilitation Funds 
TFRIC 7 Applying the Restatement Approach under TAS 29 Financial Reporting in 

Hyperinflationary Economies 
TFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment 
TFRIC 12 Service Concession Arrangement 
TFRIC 13 Customer Loyalty Programs 
TFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners 
TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers 
TSIC 15 Operating Leases – Incentives 
TSIC 27 Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a Lease 
TSIC 29 Disclousure - Service Concession Arrangement 
TSIC 32 Intangible Assets – Web Site Costs 
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Effective on or after January 1, 2016  
TFRS 4 Insurance Contracts 

 

The management of the Company believes that above financial reporting standards will not have 
any impact on the financial statements when they are applied. 

 
6. Significant Accounting Policies 

6.1 Measurements bases used in the Preparation of Financial Statements 
Measurement bases used in the preparation of financial statements are historical cost measurement 
basis and combination of variety measurement basis.  Other measurement bases used with some 
assets and liabilities are disclosed in the particular accounting policies. 

6.2 Items denominated in foreign currencies 
Items denominated in foreign currencies are recorded in Baht at the exchange rates ruling on the day 
that the transactions occur, while the remaining balances of assets and liabilities denominated in 
foreign currencies at the period end are translated  into Baht at the closing rates on that date, (except 
for liabilities under the rehabilitation plan which are translated at the exchange rate stipulated by the 
plan) the gain or loss from such translation is income or expenses in profit or loss. 

6.3 Financial instruments 
Financial Assets and Liabilities reflected in the statements of financial position compose of cash and 
cash equivalent, investments, trade and other accounts receivables, Loans, Other accounts payables, 
liabilities under rehabilitation plan and debt restructuring plan and borrowing, of which the 
accounting policy for each item is separately disclosed in related individual caption. 

6.4 Cash and cash equivalent 
Cash and cash equivalent includes bank deposits of saving, current and not exceeding three-month 
fixed deposit with no guarantee obligation and short-term investment with has hight liquidity that 
will be matured within 3 months since the acquisition date and has no any restriction to use.  

6.5 Trade accounts receivable, other account receivable and allowance for doubtful debt 
Trade accounts receivable and other account receivable are valued at net realizable value. 
Allowance for doubtful debt is estimated from those accounts receivable which are likely to be 
uncollectible. 

6.6 Real Estate development cost 
Real Estate development cost of land is valued at cost including cost of land, expenses and interest paid 
for its acquisition to make it ready for sale or at net realizable value, whichever is lower. 
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6.7 Investments : 
6.7.1 Investment in associated companies were recorded by equity method in the consolidated financial 

statements while investment in subsidiaries companies and associated companies were 
recorded by cost method less allowance for impairment (if any) of investment in the separate 
financial statements. 

6.7.2 Other Long-term Investments in marketable securities are recorded as securities available for 
sales at fair value. Changes in their fair value are recorded  as separate item under 
shareholders’ equity. Recording of profit or loss will be done when they are actually disposed 
or there is any indication that such investments have been impaired. 

The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last 
working day of the year. 

6.7.3 Other Long-term Investments in non-marketable securities are recorded as general investments 
at cost less allowance for impairment (if any). Recording of profit or loss will be done when 
they are actually disposed or there is any indication that such investments have been impaired. 
 The weighted average method is used for computation of the cost of investments. 

6.7.4 Investments in debt securities shown at cost amortized based on the real interest rates and the 
remaining contract. 

6.8 Land for future development 
Land for future development is shown at cost, which includes cost of land and other related 
expenses including interest paid on loan used for land acquisition. Loss on impairment is recognized 
if there is an indication that its realization value will be lower than net book value. 

6.9 Property plant and equipments 
Property is recorded at cost, while plant and equipments are recorded at cost after the subtraction of 
accumulated depreciation, depreciation allowances are calculated on a straight-line method using 
approximate useful life of 20 years for buildings and building improvement and 5 years for building 
decoration, tools and equipments, electrical generators and vehicles. 
- No depreciation for land and construction in progress. 
- Property, plant and equipment are written off upon disposal or when no future economic benefits 

left from usage or disposal. Any gain or loss on disposal of an asset (the difference between the 
net disposal value book value of the asset) will be then recorded in profit or loss. 
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6.10 Impairment 
The carrying amounts of the Company’s assets, are reviewed at each statements of financial position 
date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the 
asset’s recoverable amount is estimated. Loss from impairment is recognized when the book value 
of assets or book value of asset unit which generates cash higher than realizable value.  Loss from 
impairment is recognized in profit or loss. 
Calculation of recoverable amount 
- The recoverable amount is the greater of the asset’s net selling price and value in use. In 

assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using 
a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and 
the risks specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely 
independent of those from other assets, the recoverable amount is determined for the cash-
generating unit to which the asset belongs. 

Reversals of impairment 
- An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine 

profit or loss. 
- An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not 

exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or 
amortization, as if no impairment loss had been recognized. All reversals of impairment losses 
are recognized in profit or loss. 

6.11 Others Accounts Payable 
Others accounts payable were shown in cost value. 

6.12 Employees benefit 
- The Company and its subsidiary companies recognize salary, wage, bonus, as social security 

fund and provident fund for employees as expenses on date the transactions occur. 
- The Company and its subsidiary companies recognizes post employment benefits for employees or 

retirement indemnity employees under the labor laws applicable in Thailand and the Laos 
People’s Democratic Republic. The Company and its subsidiary companies records the liabilities 
in respect of employee benefits which are the present value of the defined benefit obligations 
calculated by an independent actuary in accordance with the actuarial technique, and 
discounted benefit by the projected unit credit method. The present value of the defined 
benefit obligations are determined by discounting estimated future cash flows using yields on 
the government bonds with terms to maturity  about the same to the terms of related liability. 



              

 

22 

 

The estimated future cash flows shall reflect employee salar ies, turnover rate, mortality, length 
of service and others. The Company and its subsidiary companies records provision of 
employee benefit as non-current liabilities. The costs associated with providing these benefits 
are charged in profit or loss  in order to spread the cost over the employment period during 
which the entitlement to benefits is earned. 

6.13 Provision of liabilities 
The Company and its subsidiary company records provision of liabilities when has a present legal or 
constructive obligation as a result of past events, it is probable that an outflow of resources will be 
required to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made. Where the 
company and its subsidiary companies expects a provision to be reimbursed, the reimbursement is 
recognized as a separate asset but only when the reimbursement is virtually certain and after the 
debt payment is made. 

6.14 Legal reserve 
Appropriation of retained earnings is complied with the Public Company Act, B.E. 2535 where by the 
company will appropriate as legal reserve when it is approved by the shareholders meetings. 

6.15 Provident fund 
The Company and its subsidiary companies have set up the provident fund in accordance with the 
contribution plan prior determined. The provident fund’s asset has been separated from the assets of the 
Company and its subsidiary companies and manages by an outside fund manager. The said provident 
fund receives contributions from the employees and the Company and its subsidiary companies. The 
contribution from the company and its subsidiary companies is recorded as expense in the income 
statements for the accounting period the transaction incurs.  

6.16 Recognition of Revenues 
6.16.1 Revenue from sales of land is recongnized when the right has been transferred to the buyer.  
6.16.2 Revenue from public utility is recognized when the service is completely rendered. 
6.16.3 Revenue from services - financial consulting fee, management fee and accommodation rental 

is recognized in accordance with the period of service contract. 
6.16.4 Dividends received are recognized when the right to receive the dividends is established. 
6.16.5 Other incomes are recognized by accounting accrual basis. 
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6.17 Cost of sales and Expenses recognition 
6.17.1 Cost of sales 

The Company computes cost of land sales by multiplying cost per unit with the sold 
area. Cost per unit is computed by dividing the total cost of land, including other related costs 
such as interest cost before such land is sold, with total related quantity of land. 

Moreover, development cost is the actual cost  incurred including cost of land used as 
public benefit. The land development cost is allocated for each type of land sold in proportion 
to the estimated income generated from that type of land in relation to the whole project. 
Then cost per unit of land development for each type of land is computed by dividing the 
amount obtained by estimated amount of expected sale of that type of land. The Company 
will recognize land development cost as cost of sales  for  each type  of  land  by  multiplying 
cost  per unit of land development for that type of  land with the amount of land sold. 

6.17.2 Expenses are recognized by accounting accrual basis. 
6.18 Basic Earnings (loss) per share 

Basic Earnings (loss) per share is calculated by dividing net profit (loss) with weighted average the 
number of  issued and paid-up shares. The Company does not calculate the fully diluted earnings 
(loss) per share since it has no ordinary share equivalent. 

6.19 Significant Accounting Judgments and Estimates 
In order to prepare the financial statements to comply with financial reporting standards, the 

Company’s management had to make some judgment and estimates which may have an effect on 
the amount shown in financial statements and notes to financial statements, therefore the actual 
result may differ from the estimated amount. Significant estimates and provisions are as follows: 

 Allowance for Doubtful debt - Trade and Other Accounts Receivables 
In determining an allowance for doubtful debt - trade and other accounts receivables, the 
management needs to make judgment and estimates based upon, among other things, past collection 
history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic situation.  

 Reduction of Real Estate Development Cost to Net Realizable Value 
In order to get net  realizable value of Real Estate Development Cost, management would evaluate, 
at its own discretion, from changing in sale price or direct cost related to the events occurring after 
of report date. 
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Impairment of Equity Investments 
Allowance for Impariment of Equity Investment is recorded when the fair value of such investment 
decreased significantly for a prolonged period of time or when evidence of impairment exists. 
However, the judgment depends on management’s discretion. 
Investments in Associates and Subsidiaries companies and Allowance for Impairment  
Being management is responsibility to review the impairment of investments in associates and 
subsidiaries, allowance for impairment is recorded at its own discretion, when recoverable value is 
significantly and permanently lower than value of investment.  
Property, Plant and Equipment and Depreciation  
To calculate depreciation of plant and equipment, useful life and residual values of these assets are 
estimated. Reviewing is needed when any change occured.  
In addition, management,  has to review the impairment of the assets periodically and records loss 
on impairment when at its own discretion estimatell recoverable value is lower than book value. In 
doing so, management , has to forecast future revenue and expense relating to there assets. 
Post Employment Benefits 
Provisions for post employment benefits are calculated by actuarial techniques, which 
characteerixed by  discount rate, salary incrasing rate, turnover rate and related demographic factors. 
To indicate discount rate, interest rate reflecting present economic situation will be taken into 
consideration. However, actual post employment benefits may differ from the estimates.  
Disputes and Litigations  
As management believe that there is no loss on the disputes and litigations of a subsidiary company, 
then, no contingent liabilities are recorded at the end of reporting period. However, actual result 
may differ form estimates. 
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7. Cash and Cash Equivalents 
Consisting of: 

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 
  As at  As at    As at    As at   

 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht  Baht  Baht 

Cash 443,346.55  461,858.60  85,000.00  85,000.00 
Cash Deposit - Current Account 111,462,999.56  85,219,450.56  31,344,144.52  22,548,618.93 
Cash Deposit - Savings Account 57,296,378.67  48,220,328.64  16,098,052.94  17,325,014.59 
Cash Deposit - 3-month Fixed Account 165,029,579.37  185,672.03  14,104,804.38  - 
Investment not over 3-month: 655,203,584.71  447,387,089.77  525,203,584.71  407,387,089.77 
         Total 989,435,888.86  581,474,399.60  586,835,586.55  447,345,723.29 

 

Consolidated and Separate Financial Statements   
 As at December 31, 2013 and 2012, the Company and its subsidiary companies had investments with 
many financial institutions in form of deposit receipts and bills of exchange with maturity not over 3-month 
with interest rates of 2.15-3.20% per annum and 2.00-3.40% per annum, respectively. 

 
8. Temporary Investments 

Consisting of: 
 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

  As at  As at  As at  As at 
 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht   Baht   Baht   Baht  

Unit Investment in Debt Instrument Mutual Funds-at Cost 7,703.33  95,789,153.41   -  95,713,438.34 
Plus  Allowance for Investment Value Adjustment 277.38  806,617.61   -  805,469.32 
Unit Investment in Debt Instrument Mutual Funds -Fair Value 7,980.71  96,595,771.02   -  96,518,907.66 
Investment not over  4-month 160,000,000.00   -  160,000,000.00   - 
Cash Deposit - 11-month Fixed Account  -  7,000,000.00   -   - 
                          Total 160,007,980.71  103,595,771.02  160,000,000.00  96,518,907.66 

Consolidated and Separate Financial Statements   
 As at  December 31, 2013 and 2012, The Company and its subsidiary companies invested in Debt 
Instrument Mutual Funds, having maturity of 2-3 months and without maturity date. A portion of such 
subsidiary company investment was made from the advance from the joint development parties in the Nam 
Ngum 3 Project as mentioned in note No. 20. 
 As at December 31, 2013, The company had investments with many financial institution in form of 
deposit receipts and bills of exchange with maturity not over 4-month with interest rate of 3.00% per annum. 
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9. Trade and Other Accounts Receivable - Net 
Consisting of:  

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 
 As at  As at  As at  As at 

 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 

 Baht   Baht   Baht   Baht  

Trade Receivables 190,949,670.14  240,756,583.99  187,489,970.14  243,347,633.99 
Less Allowance for Doubtful Accounts (169,349,821.99)  (221,272,898.91)  (169,349,821.99)  (221,272,898.91) 

        Trade Accounts Receivables - Net 21,599,848.15  19,483,685.08  18,140,148.15  22,074,735.08 
Other Receivables 464,947,757.34  496,076,713.80  611,379,002.43  634,402,399.97 
Less Allowance for Doubtful Accounts (447,903,882.47)  (447,904,478.87)  (603,845,699.43)  (608,148,644.62) 

        Other Accounts Receivables - Net 17,043,874.87  48,172,234.93  7,533,303.00  26,253,755.35 
                Total 38,643,723.02  67,655,920.01  25,673,451.15  48,328,490.43 

 

Trade Accounts as at December 31, 2013 and 2012, consisting of:  
 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 
 As at  As at  As at  As at 

 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 

 Baht   Baht   Baht   Baht  

Trade Receivable - Related Companies 173,254,106.99  224,904,433.91  169,794,406.99  227,495,483.91 
Trade Receivable - Other Companies 17,695,563.15  15,852,150.08  17,695,563.15  15,852,150.08 
                  Total 190,949,670.14  240,756,583.99  187,489,970.14  243,347,633.99 
Less Allowance for Doubtful Debt (169,349,821.99)  (221,272,898.91)  (169,349,821.99)  (221,272,898.91) 
                  Net 21,599,848.15  19,483,685.08  18,140,148.15  22,074,735.08 

 

Trade Accounts at December 31, 2013 and 2012, were classified by aging as follows: 
 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

  As at  As at  As at  As at 
 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht   Baht   Baht   Baht  

Trade Account Receivable        
     Within Credit Term 15,431,879.95  14,487,763.56  11,972,179.95  11,300,813.56 
     Aging of Trade Accounts Receivable :-        
     Overdue   - Not over  3-month 3,939,695.34  4,237,139.81  3,939,695.34  5,521,139.81 
                     -  Over 3-month to 6-month 438,296.49  396,800.93  438,296.49  2,322,800.93 
                     -  Over 6-month to 12-month 845,016.37  352,350.78  845,016.37  2,920,350.78 
                     -  Over  12-month 170,294,781.99  221,282,528.91  170,294,781.99  221,282,528.91 
           Total 190,949,670.14  240,756,583.99  187,489,970.14  243,347,633.99 
Less Allowance for Doubtful Debt (169,349,821.99)  (221,272,898.91)  (169,349,821.99)  (221,272,898.91) 
           Net  21,599,848.15  19,483,685.08  18,140,148.15  22,074,735.08 
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 Other Accounts Receivable as at December 31, 2013 and 2012, consisting of:  
 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 
 As at  As at  As at  As at 
 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht   Baht   Baht   Baht  

Advance Payment 8,141,937.92  7,673,292.35  9,333,710.97  9,082,111.10 
Prepaid Expense 3,527,805.06  16,672,339.43  2,168,419.72  2,549,994.13 
Deposit for Land -  19,788,100.00  -  19,788,100.00 
Accrued Interest 427,434,431.45  422,499,980.84  598,171,404.81  600,531,419.98 
Other Receivables 25,843,582.91  29,443,001.18  1,705,466.93  2,450,774.76 
                Total 464,947,757.34  496,076,713.80   611,379,002.43   634,402,399.97 
Less Allowance for Doubtful Debt (447,903,882.47)  (447,904,478.87)  (603,845,699.43)  (608,148,644.62) 
               Net 17,043,874.87  48,172,234.93  7,533,303.00  26,253,755.35 

 

For the year ended December 31, 2013 and 2012, the movement of allowance for doubtful debt of 
Trade and Other Account Receivable were as follows:       

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 
 As at  As at  As at  As at 
 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht   Baht   Baht   Baht  

Allowance for Doubtful Debt-Beginning (669,177,377.78)  (672,180,317.72)  (829,421,543.53)  (836,434,004.02) 
Increase during the period -  -  -  - 
Reverse during the period 51,923,673.32  3,002,939.94  56,226,022.11  7,012,460.49 
Allowance for Doubtful Debt-Ending (617,253,704.46)  (669,177,377.78)  (773,195,521.42)  (829,421,543.53) 

 

As at December 31, 2013 and 2012, part of Trade Receivable amount Baht 169.15 million and 
Baht 221.08 million, respectively, is trade accounts receivable from engineering project consulting fee 
which the management anticipated the possibility of uncollectibility, as such project faced with 
financial problem and was recognized to allowance for doubtful debt for the whole amount . However, 
the management still followed up for repayment so as to minimize the loss to be incurred. 
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10. Real Estate Development Cost - Net 
Consisting of: 

 Consolidated/Separate Financial Statements 
 As at  As at 
 December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht   Baht  

Land 50,918,101.67  53,747,207.56 
Project Fees 4,233,614.27  4,460,732.61 
Land Development Expenses 59,368,940.41  62,553,872.70 
Interest Expenses 4,119,676.44  4,340,682.42 
Bank Loan Charges 633,702.49  667,698.38 
Real Estate Development Cost of Confiscated Inventories    

and Returned Inventories 572,391,449.61  529,838,842.35 
               Total 691,665,484.89  655,609,036.02 

 

11. Deposits for Guarantee 
As Consolidated financial statement at December 31, 2013 and 2012, it was saving deposit and 

the six-month fixed deposit, the subsidiary company has pledged the saving deposit as collateral against 
the letter of guarantee as in note No. 15 and the six-month fixed deposit to one commercial bank as 
collateral against the letter of guarantee to be in line with its terms and conditions as per in note No. 37.2.  

 
12. Available-for-Sale Investments 

Consisting of: 
 Consolidated/Separate Financial Statements 

  As at  As at 
 December 31, 2013  December 31, 2012 

 Cost  Fair Value  Cost  Fair Value 
 Baht   Baht   Baht   Baht  
Available-for-Sale Investments - Unit Trusts 15,039,080.00  15,039,080.00  15,039,080.00  15,039,080.00 

Plus  Profit from Valuation -     12,531,626.00   -     15,974,611.13  

         Total 15,039,080.00  27,570,706.00  15,039,080.00  31,013,691.13 

Available-for-Sale Investments - Equity Securities   1,395,232.24    1,395,232.24    1,395,232.24    1,395,232.24 

Plus  Profit from Valuation -        1,281,986.96        -        173,936.96        

         Total   1,395,232.24  2,677,219.20    1,395,232.24  1,569,169.20 

         Total Available-for-Sale Investments  16,434,312.24  30,247,925.20  16,434,312.24  32,582,860.33 
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13. Investments in Associates 
Consolidated Financial Statements 

Consisting of: 
  As at December 31, 2013  Dividend 

Company Name Business  Categories Paid-up Paid-up Investment  For the year ended 
  Share Capital Shareholding Cost Method  Equity  Method  December 31, 2013 
   % Baht  Baht  Baht 

Eastern Power and Electrical Power Production Baht 2,667,515,500.00  32.00 853,604,700.00  1,305,678,179.42  98,164,540.50 
Electric Co., Ltd.   and Distribution, Other        
 Related Business        
THEUN HINBOUN Electrical Power Production USD 55,000,000 20.00 280,555,322.15  975,794,090.76  363,890,648.00 
POWER CO., LTD. and Distribution        
NAM NGUM 3  Electrical Power Production USD 60,000 27.00 488,268.00  (35,792,806.71)  - 
POWER  CO., LTD. and Distribution        

Total    1,134,648,290.15  2,245,679,463.47  462,055,188.50 
 
 

  As at December 31, 2012  Dividend 
Company Name Business  Categories Paid-up Paid-up Investment  For the year eded 

  Share Capital Shareholding Cost Method  Equity  Method  December 31, 2012 

   % Baht  Baht  Baht 

      (Restated)   
Eastern Power and Electrical Power Production   Baht 2,667,515,500.00  32.00 853,604,700.00  1,396,670,684.30  12,804,070.50 
Electric Co., Ltd.   and Distribution, Other        
 Related Business        
THEUN HINBOUN Electrical Power Production USD 55,000,000 20.00 280,555,322.15  751,695,298.30  55,666,897.00 
POWER CO., LTD. and Distribution        
NAM NGUM 3  Electrical Power Production USD 60,000 27.00 488,268.00  381,086.00  - 
POWER  CO., LTD. and Distribution        

รวม    1,134,648,290.15  2,148,747,068.60  68,470,967.50 
 

Under the borrowing contract of Eastern Power and Electric Co., Ltd., an associated company of 
GMS Power Public Co., Ltd., which is MDX Plc’s subsidiary, has pledged the whole common shares 
held in the associated company i.e. 8,536,047 shares together with additional common shares which may 
be issued in the future by such associated company in accordance with the condition specified in the 
pledged contract dated September 30, 2013, to assure the responsibility under the term of the loan 
contract. The pledged common shares will be released when the associated company has completely 
repaid the borrowing. 

As at  December 31, 2013 and 2012, the whole investment in Theun Hinboun Power  Co., Ltd., 
an associated company, was done through GMS Lao Co., Ltd.- a subsidiary, representing 20% of issued 
and paid-up share capital of  Theun Hinboun Power Co., Ltd.  



              

 

30 

 

Under the borrowing contract of Theun Hinboun Power Co., Ltd., GMS Lao Co., Ltd. has entirely 
pledged 220,000 shares held in associated company as collateral against responsibility under the term and 
covenant of the borrowing contract. On October 8, 2008, Theun Hinboun Power Co., Ltd. signed in the new 
borrowing contract to refinance all the existing debts and to invest in production capacity expansion of 
Theun Hinboun Hydropower project. GMS Lao Co., Ltd. has entirely pledged 220,000 shares as collateral 
against the new borrowing contract through age of the new borrowing ended on year 2024. 

As at  December 31, 2013 and 2012, investment in NAM NGUM 3 POWER CO., LTD., representing 
27% of issued and paid-up share capital, was done through GMS Lao Co., Ltd., a subsidiary. 

After Memorandum of Understanding regarding selling of electricity from 440 MW Nam Ngum 3 
Hydropower Project was signed between subsidiary, other investors as shown in note No. 20 and Electricity 
Generating Authority of Thailand,  Nam Ngum 3 Power Co., Ltd. was established in Lao People’s Democratic 
Republic on October 28, 2010 with registered capital of USD 300,000. 

The aggregated amounts of assets, liabilities, revenue and profit (loss) of associates are as 
follows:    

Associates As at For the year eded 

 December 31, 2013 December 31, 2013 

 Total Assets Total Liabilities Total Revenue Net Profit (Loss)  
 ’000 Baht ’000 Baht ’000 Baht ’000 Baht 

EASTERN POWER AND ELECTRIC CO., LTD.   5,447,444 1,359,716 6,990,264 22,093 
THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. 25,023,459 20,069,255 5,655,567 3,048,316 
NAM NGUM 3 POWER CO., LTD. 557,906 690,472 - (125,718) 

 

Associates As at For the year eded 

 December 31, 2012 December 31, 2012 

 Total Assets Total Liabilities Total Revenue Net Profit (Loss)  
 ’000 Baht ’000 Baht ’000 Baht ’000 Baht 

EASTERN POWER AND ELECTRIC CO., LTD.   6,066,708 1,699,053 6,405,670 12,806 
THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. 24,299,249 20,092,127 2,562,072 934,500 
NAM NGUM 3 POWER CO., LTD. 630,865 629,454 - (118) 
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14. Investments in Subsidiaries - Net 
Consisting of: 

Separate Financial Statements 
 As at December 31, 2013   Dividend 

Company Name Issue and Paid-up Percentage Investment  For the year ended 
 Share Capital of Share Cost  Method  Allowance for   Net  December 31, 2013 
  Holdings   Impairment of     
     Investments     

 Baht % Baht  Baht  Baht  Baht 
MDX BVI LIMITED 25.00 100.00 620,000,000.00  (334,425,344.74)  285,574,655.26  - 
Gateway Development Co.,  Ltd. 56,000,000.00 35.71 19,999,300.00  (19,999,300.00)  -  - 
MDX Water Co., Ltd. 5,000,000.00 99.99 4,999,982.50  (4,999,982.50)  -  - 
GMS Power Public Co., Ltd. 1,719,000,000.00 52.01 893,991,600.00  -  893,991,600.00  - 
MDX Group Co., Ltd. 40,000,000.00 97.50 39,000,010.00  (5,206,875.00)  33,793,135.00  - 

Total   1,577,990,892.50  (364,631,502.24)  1,213,359,390.26  - 
 

  As at December 31, 2012  Dividend 
Company Name Issue and Paid-up Percentage Investment  For the year ended 

 Share Capital of Share Cost  Method  Allowance for   Net  December 31, 2012 
  Holdings   Impairment of     
     Investments     

 Baht % Baht  Baht  Baht  Baht 
MDX BVI LIMITED 25.00 100.00 620,000,000.00  (334,425,344.74)  285,574,655.26  - 
Gateway Development Co.,  Ltd. 56,000,000.00 35.71 19,999,300.00  (19,999,300.00)  -  - 
MDX Water Co., Ltd. 5,000,000.00 99.99 4,999,982.50  (4,999,982.50)  -  - 
GMS Power Public Co., Ltd. 1,719,000,000.00 52.01 893,991,600.00  -  893,991,600.00  - 
MDX Group Co., Ltd. 40,000,000.00 97.50 39,000,010.00  (5,206,875.00)  33,793,135.00  - 

Total   1,577,990,892.50  (364,631,502.24)  1,213,359,390.26  - 
 

For the year ended December 31, 2013 and 2012,  the movements of allowance for impairment 
of Invesment were as follows: 

 Separate Financial Statements 
 For the year ended  For the year ended 
 December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht 

Allowance for impairment - Beginning (364,631,502.24)  (399,119,806.35) 
Increase during the period -  - 
Reverse during the period -  34,488,304.11 
Allowance for impairment - Ending (364,631,502.24)  (364,631,502.24) 
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15. Investments in  Joint Venture - Net 
Consisting of: 

  Consolidated Financial Statements 
  As at  As at 
  December 31, 2013  December 31, 2012 
  Baht  Baht 
Investments in  Joint Venture  5,060,000.00  5,060,000.00 
Less  Allowance for Impairment   (5,060,000.00)  (5,060,000.00) 
               Net  -  - 

 

  Refer to compromise agreement between joint venture of Gateway Development Co., Ltd. and five 
commercial banks. dated February 25, 2008, the government bond was given to Gateway Development Co., 
Ltd., to compensate for Baht 50 million investment in and Baht 3.59 million loan to joint venture. The 
subsidiary company pledged such government bonds and saving account, open for interest deposit from of 
such government bonds, to one commercial bank as collaterals against the letter of guarantee of NVPSKG 
Joint venture in such commercial bank. 
  As at December 31, 2013 and 2012, Baht 53 million of  government bond maturity date is 4 years 6 
months with semi-annually interest payment on June 16 and December 16 at 3.25% per annum and Baht 52 
million maturity date  is 5 years 9 days with semi-annually interest payment on September 13 and March 13 at 
4.25% per annum respectively in note No. 16. 
 
16. Other Long-Term Investments - Net 

Consisting of: 
 Consolidated Financial Statements 
 As at   As at  

 December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht 
Investments in  Related Companies 1,761,780.00   1,761,780.00  
Less  Allowance for Impairment (1,761,770.00) 10.00  (1,761,770.00) 10.00 
Investments in Other Companies 40,128,995.00   40,128,995.00  
Less  Allowance for  Impairment (40,128,995.00) -  (40,128,995.00) - 
Investments in Property  Fund  427,000,000.00   427,000,000.00 
Debt Securities-Government Bond 53,000,000.00   52,000,000.00  
Plus Government Bond Premium 469,974.50 53,469,974.50  66,691.38 52,066,691.38 
                 Net  480,469,984.50   479,066,701.38 
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 Separate Financial Statements 
 As at   As at  
 December 31,2013  December 31,2012 
 Baht  Baht 
Investments in  Related Company  10.00   10.00 
Investments in Other Companies 40,128,995.00   40,128,995.00  
Less  Allowance for  Impairment (40,128,995.00) -  (40,128,995.00) - 
Investments in Property  Fund  38,835,446.35   38,835,446.35 
                  Net  38,835,456.35   38,835,456.35 

 
17. Long-term Loans to Subsidiary Companies -Net  

Consisting of:        
 Separate Financial Statements 
 As at  As at 
 December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht 
Long-term Loan to    
     MDX Water Co., Ltd. 5,000,000.00  5,000,000.00 
     Gateway Development Co., Ltd. 285,883,750.00  291,883,750.00 
              Total 290,883,750.00  296,883,750.00 
Less Allowance for Doubtful Debt (290,883,750.00)  (296,883,750.00) 
              Net -  - 

 

For the year ended December 31, 2013 and 2012,  the movements of allowance for doubtful debt 
of long-term loans to were as follows: 

 For the year ended  For the year ended 
 December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht 

Allowance for Doubtful Debt - Beginning (296,883,750.00)  (302,883,750.00) 
Increase during the period -  - 
Reverse during the period 6,000,000.00  6,000,000.00 
Allowance for Doubtful Debt - Ending (290,883,750.00)  (296,883,750.00) 
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18. Long-term Loans to Related Companies and Related Person - Net 
Consisting of: 

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

 As at  As at  As at  As at 
 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht  Baht  Baht 
Long-Term Loan to        
  -   Related Companies        
           Gateway Estate Co., Ltd. 574,743,171.80  584,743,171.80  574,743,171.80  584,743,171.80 
           Siam Land Holding (1990) Co., Ltd. 190,000,000.00  190,000,000.00  -  - 
  -    Joint Venture 15,997,290.73  13,935,221.90  -  - 
  -    Shareholder’s Company 1,995,000.00  1,995,000.00  -  - 
               Total 782,735,462.53  790,673,393.70  574,743,171.80  584,743,171.80 
Less  Allowance for Doubtful Debt (766,738,171.80)  (776,738,171.80)  (574,743,171.80)  (584,743,171.80) 
                Net 15,997,290.73  13,935,221.90  -  - 
Less Current Portion of  Loan to Joint Ventrue -  (2,338,733.15)  -  - 
                 Net 15,997,290.73  11,596,488.75  -  - 

 

For the year ended December 31, 2013 and 2012, the movements of allowance for doubtful debt 
of long-term loan to were as follows: 

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

 For the year ended  For the year ended  For the year ended  For the year ended 
 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht  Baht  Baht 
Allowance for Doubtful Debt - Beginning (776,738,171.80)  (778,973,082.86)  (584,743,171.80)  (586,978,082.86) 
Increase during the period (2,338,733.15)  -  -  - 
Reverse during the period 12,338,733.15  2,234,911.06  10,000,000.00  2,234,911.06 
Allowance for Doubtful Debt - Ending (766,738,171.80)  (776,738,171.80)  (574,743,171.80)  (584,743,171.80) 

 
19. Long-term Loans to Special Purpose Company - Net 

Consisting of: 
  Consolidated Financial Statements 
  As at  As at 
  December 31, 2013  December 31, 2012 
  Baht  Baht 

Long-term Loans to  308,199,465.31  308,199,465.31 
Less  Allowance for Doubtful Debt  (308,199,465.31)  (308,199,465.31) 
            Net  -  - 
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As at December 31, 2013 and 2012, the entire amount of long-term loans to special purpose 
company, a related company was in form of promissory note in accordance with the debt restructuring 
agreement’s terms and conditions, with the period of debt repayment within 15 years. According to the 
rehabilitation plan, interest rate of loan equals to the highest lending rate per annum of Bangkok Bank 
Public Co., Ltd., reporting to the Bank of Thailand. The subsidiaries company recorded allowance for 
doubtful debt for the entire loan, as it is deemed uncertain that such special purpose company would be 
able to dispose subordinate assets so as to repay  the debts. 

 
20. Investment in Project - Net 

 Consisting of: 
  Consolidated Financial Statements 
  As at  As at 
  December 31, 2013  December 31, 2012 
  Baht  Baht 

Investment in Project  503,033,607.35  487,189,340.87 
Less  Allowance for Impairment  (275,305,614.00)  - 
            Net  227,727,993.35  487,189,340.87 

 

Shareholders agreement to develop Nam Ngum 3 Hydropower project in Lao People’s Democratic 
Republic (the “Lao PDR”) between subsidiary company, Marubeni Corporation, Ratchaburi Electricity 
Generating Holding Public Co., Ltd. and Lao Holding State Enterprise were signed on May 13, 2008. In 
November, 2012, Marubeni Corporation transfered the investment in Nam Ngum 3 Hydropower Project to 
their  subsidiary, Axia Power Holding B.V, Present Nam Ngum 3 Hydropower Project with investment 
proportion as follows:  

 

Join Developing Parties Proportion (%) 
GMS Lao Co., Ltd.   27 
Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Co., Ltd. 25 
Axia Power Holdings B.V. 25 
Lao Holding State Enterprise 23   

Under the signed memorandum and shareholders agreement, Ratchaburi Electricity Generating 
Holding Public Co., Ltd. and Axia Power Holding B.V. agreed to pay advance to the subsidiary 
companies according to their respective percentage of investment to use for project development. The 
subsidiary company recorded such advance under the advance from other companies and when the actual 
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payment occurs such advance from other companies will be reversed and transferred to be recorded 
under investment in project. 

Pursuant to the minutes of the Board of Directors’ Meeting of GMS Lao Company Limited 
No.5/2013 dated 21st October 2013 which is a subsidiary company by indirectly holding shares capital, 
the meeting has unanimously authorized to write off a partial amount of the aggregate Investment in NN3 
Project as a result of unable to obtain the Ministry of Planning and Investment of the Government of Lao 
PDR. (“GOL”) to renew the term of the Project Development Agreement to be expired on 29th March 
2013 due to the change of the GOL’s internal power development policy. The Company has resolved to 
recognize the loss from impairment of the Investment in NN3 Project totaling Baht 275.31 million and 
maintained the advance payment to NAM NGUM 3 POWER CO., LTD. in the amount of Baht 227.73 
million, as the shareholders believing that certain NN3 Project owned by NAM NGUM 3 POWER CO., LTD. 
may be able to be sold to the GOL based on ongoing negotiations with the GOL. 

 

21. Land for Future Development - Net 
Consisting of: 

 Consolidated/Separate Financial Statements 
 As at  As at 
 December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht 
Land for Future Development 67,684,316.94  67,684,316.94 
Less  Allowance for Impairment (17,831,067.42)  (17,831,067.42) 
              Net 49,853,249.52  49,853,249.52 

 

 

For the year ended December 31, 2013 and 2012, the movements of allowance for impairment of 
land for future development were as follows: 

 For the year ended  For the year ended 
 December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht 

Allowance for impairment - Beginning (17,831,067.42)    (32,709,516.94) 
Increase during the period -  - 
Reverse during the period -  14,878,449.52 
Allowance for impairment - Ending (17,831,067.42)  (17,831,067.42) 

 

As at December 31, 2013 and 2012, the Company has 499-2-56.0 rais of land valued  Baht 67.68 
million, equally. The part of land for 408-2-26.0 rais was pledged to financial institutions as collateral 
against the letter of guarantee to the IEAT as described in note No. 37.1. 
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22. 
Property, Plant and Equipment - Net 

 
 

Consisting of: 
 

Consolidated Financial Statements 
 

Land 
 

Building and 
 

Building 
 

Tools and 
 

Electrical 
 

Vehicles 
 

Building 
 

Others 
 

Total 
 

 
 Building Improvement 

 
Decoration 

 
Equipments 

 
Generators 

 
 

 
in Progress 

 
 

  

 
Baht 

 
Baht 

 
Baht 

 
Baht 

 
Baht 

 
Baht 

 
Baht 

 
Baht 

 
Baht 

As at January 1, 2012 
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Cost 

132,908,029.77  
313,733,938.32  

31,006,201.35  
48,492,277.95  

13,727,782.09  
77,396,276.33  

44,423,672.96  
7,665,598.60  

669,353,777.37 
Less  Accumulated Depreciation 

- 
 

(204,729,979.22)  
(29,973,950.95)  

(44,304,391.60)  
(4,013,007.35)  

(59,830,531.43)  
- 

 
(7,644,356.12)  

(350,496,216.67) 
Less  Allowance for Impairment 

- 
 

(3,327,869.23)  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(3,327,869.23) 

Book value 
132,908,029.77  

105,676,089.87  
1,032,250.40  

4,187,886.35  
9,714,774.74  

17,565,744.90  
44,423,672.96  

21,242.48  
315,529,691.47 

Transactions during the year ended 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   December 31, 2012 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Purchase 
- 

 
11,770,500.00  

1,098,649.53  
5,115,724.65  

- 
 

7,330,153.69  
14,845,028.00  

- 
 

40,160,055.87 
Transfer in/(Transfer out) 

- 
 

88,000.00  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(88,000.00)  

- 
 

- 
Sale 

- 
 

- 
 

(125,253.00)  
(272,799.07)  

- 
 

(3,113,820.00)  
- 

 
- 

 
(3,511,872.07) 

W
ritten-off Assets 

- 
 

- 
 

(13,738.32)  
(98,440.00)  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(112,178.32) 
Depreciation for the year 

- 
 

(15,976,970.48)  
(366,064.36)  

(2,071,011.17)  
(688,357.96)  

(6,112,927.59)  
- 

 
(7,560.01)  

(25,222,891.57) 
Depreciation for Sale/W

ritten-off Assets 
- 

 
- 

 
138,937.32  

351,014.15  
- 

 
3,113,817.00  

- 
 

- 
 

3,603,768.47 
Reversal of  Impairment 

- 
 

3,327,869.23  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,327,869.23 

Ending book value   
132,908,029.77  

104,885,488.62  
1,764,781.57  

7,212,374.91  
9,026,416.78  

18,782,968.00  
59,180,700.96  

13,682.47  
333,774,443.08 

As at December 31, 2012 
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Cost 

132,908,029.77  
325,592,438.32  

31,965,859.56  
53,236,763.53  

13,727,782.09  
81,612,610.02  

59,180,700.96  
7,665,598.60  

705,889,782.85 
Less  Accumulated Depreciation 

- 
 

(220,706,949.70)  
(30,201,077.99)  

(46,024,388.62)  
(4,701,365.31)  

(62,829,642.02)  
- 

 
(7,651,916.13)  

(372,115,339.77) 
Book value   

132,908,029.77  
104,885,488.62  

1,764,781.57  
7,212,374.91  

9,026,416.78  
18,782,968.00  

59,180,700.96  
13,682.47  

333,774,443.08 
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Consolidated Financial Statements 
 

Land 
 

Building and 
 

Building 
 

Tools and 
 

Electrical 
 

Vehicles 
 

Building 
 

Others 
 

Total 
 

 
 

Building Improvement 
 

Decoration 
 

Equipments 
 

Generators  
 

 
 

in Progress 
 

 
  

 
Baht 

 
Baht 

 
Baht 

 
Baht 

 
Baht 

 
Baht 

 
Baht 

 
Baht 

 
Baht 

As at January 1, 2013 
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Cost 

132,908,029.77  
325,592,438.32  

31,965,859.56  
53,236,763.53  

13,727,782.09  
81,612,610.02  

59,180,700.96  
7,665,598.60  

705,889,782.85 
Less  Accumulated Depreciation 

- 
 

(220,706,949.70)  
(30,201,077.99)  

(46,024,388.62)  
(4,701,365.31)  

(62,829,642.02)  
- 

 
(7,651,916.13)  

(372,115,339.77) 
Book value 

132,908,029.77  
104,885,488.62  

1,764,781.57  
7,212,374.91  

9,026,416.78  
18,782,968.00  

59,180,700.96  
13,682.47  

333,774,443.08 

Transactions during the year ended 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   December 31, 2013 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Purchase 
- 

 
1,519,233.00  

551,262.80  
1,950,221.76  

- 
 

18,604,795.62  
15,729,539.40  

- 
 

38,355,052.58 
Transfer in/(Transfer out) 

- 
 

71,182,265.96  
- 

 
905,000.00  

- 
 

- 
 

(72,087,265.96)  
- 

 
- 

Sale 
- 

 
- 

 
(1,455,042.97)  

- 
 

- 
 

(7,538,569.12)  
- 

 
- 

 
(8,993,612.09) 

W
ritten-off Assets 

- 
 

- 
 

(700.94)  
(930,411.51)  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(931,112.45) 
Depreciation for the year 

- 
 

(18,577,529.66)  
(527,352.00)  

(2,324,119.24)  
(686,477.20)  

(6,161,598.51)  
- 

 
(7,559.98)  

(28,284,636.59) 
Depreciation for Sale/W

ritten-off Assets 
- 

 
- 

 
1,455,619.91  

930,303.51  
- 

 
7,534,643.54  

- 
 

- 
 

9,920,566.96 
Ending book value   

132,908,029.77  
159,009,457.92  

1,788,568.37  
7,743,369.43  

8,339,939.58  
31,222,239.53  

2,822,974.40  
6,122.49  

343,840,701.49 

As at December 31, 2013 
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Cost 

132,908,029.77  
398,293,937.28  

31,061,378.45  
55,161,573.78  

13,727,782.09  
92,678,836.52  

2,822,974.40  
7,665,598.60  

734,320,110.89 
Less  Accumulated Depreciation 

- 
 

(239,284,479.36)  
(29,272,810.08)  

(47,418,204.35)  
(5,387,842.51)  

(61,456,596.99)  
- 

 
(7,659,476.11)  

(390,479,409.40) 
Book value 

132,908,029.77  
159,009,457.92  

1,788,568.37  
7,743,369.43  

8,339,939.58  
31,222,239.53  

2,822,974.40  
6,122.49  

343,840,701.49 
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Separate Financial Statements 

 
Land 

 
Building and 

 
Building 

 
Tools and 

 
Vehicles 

 
Building 

 
Others 

 
Total 

 
 

 
Building Improvement 

 
Decoration 

 
Equipments 

 
 

 
in Progress 

 
 

  
 

Baht 
 

Baht 
 

Baht 
 

Baht 
 

Baht 
 

Baht 
 

Baht 
 

Baht 
As at January 1, 2012 

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cost 
5,474,279.77 

 
311,100,095.03  

15,876,189.34  
29,371,488.28  

26,130,452.39  
88,000.00 

 
7,534,422.52  

395,574,927.33 
Less  Accumulated Depreciation 

- 
 

(202,265,808.10)  (14,939,565.19)  (26,884,573.49)  
(20,028,371.97)  

- 
 

(7,513,218.04)  
(271,631,536.79) 

Less  Allowance for Impairment 
- 

 
(3,327,869.23)  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(3,327,869.23) 
Book value 

5,474,279.77 
 

105,506,417.70  
936,624.15  

2,486,914.79  
6,102,080.42  

88,000.00 
 

21,204.48  
120,615,521.31 

Transactions during the year ended 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   December 31, 2012 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Purchase 
- 

 
11,770,500.00  

1,098,649.53  
4,985,123.56  

5,746,506.70  
14,826,508.00  

- 
 

38,427,287.79 
Transfer in/(Transfer out) 

- 
 

88,000.00  
- 

 
- 

 
- 

 
(88,000.00)  

- 
 

- 
W

ritten-off Assets 
- 

 
- 

 
(13,738.32)  

(98,440.00)  
- 

 
- 

 
- 

 
(112,178.32) 

Depreciation for the year 
- 

 
(15,909,037.26)  

(341,406.36)  
(1,490,066.62)  

(2,457,254.89)  
- 

 
(7,560.01)  

(20,205,325.14) 
Depreciation for Sale/W

ritten-off Assets 
- 

 
- 

 
13,737.32  

98,439.00  
- 

 
- 

 
- 

 
112,176.32 

Reversal of  Impairment of Asset 
- 

 
3,327,869.23  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3,327,869.23 
Ending book value   

5,474,279.77 
 

104,783,749.67  
1,693,866.32  

5,981,970.73  
9,391,332.23  

14,826,508.00  
13,644.47  

142,165,351.19 

As at December 31, 2012 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cost 
5,474,279.77 

 
322,958,595.03  

16,961,100.55  
34,258,171.84  

31,876,959.09  
14,826,508.00  

7,534,422.52  
433,890,036.80 

Less  Accumulated Depreciation 
- 

 
(218,174,845.36)  (15,267,234.23)  (28,276,201.11)  

(22,485,626.86)  
- 

 
(7,520,778.05)  

(291,724,685.61) 
Book value 

5,474,279.77 
 

104,783,749.67  
1,693,866.32  

5,981,970.73  
9,391,332.23  

14,826,508.00  
13,644.47  

142,165,351.19 
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Separate Financial Statements 

 
Land 

 
Building and 

 
Building 

 
Tools and 

 
Vehicles 

 
Building 

 
Others 

 
Total 

 
 

 Building Improvement  
Decoration 

 
Equipments 

 
 

 
in Progress 

 
 

  
 

Baht 
 

Baht 
 

Baht 
 

Baht 
 

Baht 
 

Baht 
 

Baht 
 

Baht 
As at January 1, 2013 

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cost 
5,474,279.77 

 
322,958,595.03  

16,961,100.55  
34,258,171.84  

31,876,959.09  
14,826,508.00  

7,534,422.52  
433,890,036.80 

Less  Accumulated Depreciation 
- 

 
(218,174,845.36)  (15,267,234.23)  (28,276,201.11)  

(22,485,626.86)  
- 

 
(7,520,778.05)  

(291,724,685.61) 
Book value 

5,474,279.77 
 

104,783,749.67  
1,693,866.32  

5,981,970.73  
9,391,332.23  

14,826,508.00  
13,644.47  

142,165,351.19 

Transactions during the year ended 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   December 31, 2013 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Purchase 
- 

 
1,519,233.00  

530,735.09  
1,375,930.89  

4,401,533.64  
15,729,539.40  

- 
 

23,556,972.02 
Transfer in/(Transfer out) 

- 
 

26,828,073.00  
- 

 
905,000.00  

- 
 

(27,733,073.00)  
- 

 
- 

Sale 
- 

 
- 

 
(1,400,642.97) 

 
- 

 
(30,841.12)  

- 
 

- 
 

(1,431,484.09) 
W

ritten-off Assets 
- 

 
- 

 
(700.94)  

(581,906.81)  
- 

 
- 

 
- 

 
(582,607.75) 

Depreciation for the year 
- 

 
(17,916,818.46)  

(493,987.53)  
(1,698,639.73)  

(2,740,184.45)  
- 

 
(7,559.98)  

(22,857,190.15) 
Depreciation for Sale/W

ritten-off Assets 
- 

 
- 

 
1,401,233.91  

581,817.81  
30,840.12  

- 
 

- 
 

2,013,891.84 
Ending book value   

5,474,279.77 
 

115,214,237.21  
1,730,503.88  

6,564,172.89  
11,052,680.42  

2,822,974.40  
6,084.49  

142,864,933.06 

As at December 31, 2013 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cost 
5,474,279.77 

 
351,305,901.03  

16,090,491.73  
35,957,195.92  

36,247,651.61  
2,822,974.40  

7,534,422.52  
455,432,916.98 

Less  Accumulated Depreciation 
- 

 
(236,091,663.82)  (14,359,987.85)  (29,393,023.03)  

(25,194,971.19)  
- 

 
(7,528,338.03)  

(312,567,983.92) 
Book value 

5,474,279.77 
 

115,214,237.21  
1,730,503.88  

6,564,172.89  
11,052,680.42  

2,822,974.40  
6,084.49  

142,864,933.06 
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Consolidated Financial Statements 
As at December 31, 2013 and 2012, part of  the Company and its subsidiaries’ property, plant 

and equipment are assets of rent, having cost and net book value of Baht 444.85 million and Baht 245.98 
million in 2013 and Baht 413.12 million and Baht 230.09 million, respectively.  

As at December 31, 2013 and 2012, a subsidiary company’s assets currently used in the Lao 
People’s Democratic Republic (the “Lao PDR”) have the cost value of Baht 9.67 million while net book 
value are Baht 3.64 million and the cost value of Baht 7.96 million while net book value are Baht 0.17 
million, respectively and the Union of Myanmar have the cost value of Baht 63.38 million while net book 
value are Baht  52.18 million and the cost value of Baht 63.33 million while net book value are Baht 53.38 
million, respectively. 

As at December 31, 2013 and 2012, 22-3-10.00 rai of land owned by one subsidiary company with 
book value of Baht 11.39 million were abrogated by the order of director general of Department of Lands 
as shown in note No. 38 

As at December 31, 2013 and 2012, fully depreciated assets of the company and it’s subsidiaries, 
having cost of  Baht 131.08 million and Baht 50.51 million are still in use with net book value of  Baht 
8,915.50 and Baht 1,387, respectively. 
Separate Financial Statements 

As at December 31, 2013 and 2012, part of  the company is land building and equipment are 
assets of rent, having cost and net book value of Baht 317.78 million and Baht 118.43 million in 2013 and 
Baht 286.06 million and Baht 102.62 million, respectively.  

As at December 31, 2013 and 2012, fully depreciated assets of the company, having cost of  
Baht 68.71 million and Baht 27.74 million are still in use with net book value of  Baht 2,697 and Baht 
280, respectively. 
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23. Deferred income taxes 
Deferred income taxes are calculated in full on temporary differences, using the liability method 

and applying a principal tax rate of 23% for 2012 and 20% for 2013 onwards. The deferred taxation 
related to the temporary differences between the carrying amounts and the tax bases of assets and 
liabilities of the Company and the subsidiaries company are summaries belows: 

 Consolidated Financial Statement 
 As at  Recognized  Recognized  As at 
 December 31, 2012  in profit or loss  in the other  December 31, 2013 
     comprehensive   
     income (expense)   
 Baht  Baht  Baht  Baht 

Deferred Tax Assets        
  Deposit from Customers 10,232,545.93  4,615,191.42  -  14,847,737.35 
  Employee benefit obligations 2,742,020.90  712,307.70  -  3,454,328.60 
  Accrued Interest -  452,589.75  -  452,589.75 
                   Total 12,974,566.83  5,780,088.87  -  18,754,655.70 

Deferred tax  Liabilities         - 
  Profit (Losses) on Valuation of        
     Available-for-Sale Investments 3,899,424.00  -  (1,136,701.41)  2,762,722.59 

 
 

 Separate Financial Statement 
 As at  Recognized  Recognized  As at 
 December 31, 2012  in profit or loss  in the other  December 31, 2013 
     comprehensive   
     income (expense)   
 Baht  Baht  Baht  Baht 

Deferred Tax Assets        
  Deposit from Customers 10,232,545.93  4,615,191.42  -  14,847,737.35 
  Employee benefit obligations 2,094,593.21  139,043.59  -  2,233,636.80 
                    Total 12,327,139.14  4,754,235.01  -  17,081,374.15 

Deferred tax liabilities         - 
  Profit (Losses) on Valuation of        
     Available-for-Sale Investments 3,899,424.00  -  (1,136,701.41)  2,762,722.59 
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24. Other Accounts Payables 
  Other Accounts Payables as at December 31, 2013 and 2012 consisting of: 

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 
 As at  As at  As at  As at 
 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht  Baht  Baht 

Accrued Expenses 24,391,481.68  19,414,409.05  18,502,686.73  10,900,848.83 
Accrued Interest Payable 2,534,786.75  1,898,758.50  -  - 
Advance Receivable from        
   Other Companies 2,796,358.97  1,440,440.25  -  - 
Deposit from Customers 189,928,057.00  91,878,293.00  189,928,057.00  91,878,293.00 
Payables for Assets 395,076.36  13,393,526.00  395,076.36  13,393,526.00  
Account Payable to Joint        
   Project Operation 9,847,028.28           18,488,901.22  9,847,028.28            18,488,901.22 
Others 12,685,851.85  13,865,600.35  9,789,529.78  9,566,243.26 
              Total 242,578,640.89  160,379,928.37  228,462,378.15  144,227,812.31 

The whole amount of other account payable came from industrial estate joint operating contract 
with the Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) dated February 14, 1990. On December 28, 
2001, the amendmemt to  the joint operating contract was made with the following conditions: 

- The Company requested to decrease the project area from 6,900 Rais to 5,183 Rais whereby 
the Company has to undertake what the Company has not yet completed pursuant to the 
contract within December 31, 2012. 

- Shall the Company breaches the contract, the IEAT is eligible to terminate the contract and 
confiscate all collateral (Letter of guarantee as in note No. 37.1) otherwise the Company has 
to pay fine to IEAT at Baht 24,840.00 daily. 

- As at December 31, 2013 and 2012, the Company has fully operate development project 
according to industrial estate joint operating contract with Industrial Estate Authority of 
Thailand (IEAT). Currently, in process of follow-up the contract compliance report from 
IEAT.   
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25. Liabilities under Financial Lease - Net 
Consisting of:  

 Consolidated/Separate Financial Statements 
 As at  As at 
 December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht 

Liabilities under financial lease 25,873.67  96,493.67 
Less Amortization for Interest (516.63)  (6,204.15) 
             Total 25,357.04  90,289.52 
Less Current portion liabilities under financial lease     (25,357.04)   (64,932.48) 
             Net -  25,357.04 

 

 

Amount of beginning paid liabilities under financial lease as follows: 
 Consolidated/Separate Financial Statements 
 As at    As at   
 December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht 

Not over 1 year 25,873.67  70,620.00 
Over 1 year but not over 5 years -  25,873.67 
             Total 25,873.67  96,493.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

45 

 

26. Liabilities under Rehabilitation Plan and Debt Restructuring Contract - Net 
Consisting of: 

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 
 As at  As at  As at  As at 
 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 

 Baht  Baht  Baht  Baht 
Loans from Banks 35,935,553.67  38,170,447.59  35,935,553.67  38,170,447.59 
Loans from Financial Institutions 7,175,001.57  7,621,227.25  7,175,001.57  7,621,227.25 
Accrued Interest Payable 137,064,485.25  163,117,099.43  167,279,179.16  201,503,556.26 
Local Debentures 78,074,140.87  82,571,948.20  78,074,140.87  82,571,948.20 
Local Debentures Hold By        
      Subsidiary Company -  -  20,031,730.43  21,277,538.22 
Convertible Debentures 560,190,416.03  582,109,386.14  560,190,416.03  582,109,386.14 
Liability under Foreign Exchange        
       Contract 108,318,593.88  115,055,113.66  108,318,593.88  115,055,113.66 
Liability to Revenue Department 67,488,896.05  67,488,896.05  67,488,896.05  67,488,896.05 
Loans from Subsidiary Company -  -  287,183,688.47  299,826,093.57 
Loans from Related Companies 86,158,654.88  91,517,009.92  86,158,654.88  91,517,009.92 
Guarantee Liability 49,598,372.16  52,682,980.28  49,598,372.16  52,682,980.28 
            Total 1,130,004,114.36  1,200,334,108.52  1,467,434,227.17  1,559,824,197.14 
Less Current Portion (188,000,396.01)  (128,729,944.92)  (213,942,633.75)  (142,618,157.81) 
            Net 942,003,718.35  1,071,604,163.60  1,253,491,593.42  1,417,206,039.33 

 

26.1 As at December 31, 2013 and 2012, all borrowing from several banks and Financial Institutions 
were in the form of promissory notes. 

26.2 As at December 31, 2013 and 2012, the whole amount of local debentures are unsecured with total 
amount of Baht 1,000 million dividing into 1 million units at par value of Baht 1,000 with  interest 
rate of 11.80% per annum throughout its term. The Company defaulted on redemption of local 
debentures on July 30, 1997 to July 31, 1998. 

26.3 As at December 31, 2013 and 2012, the whole amount of convertible debentures were offered for 
sales in overseas market and listed in the London Stock Exchange, England. Total value is US 
Dollars 100 million equivalent to approximately Baht 2,517 million with interest rate of 5.59% per 
annum throughout the debentures term. The Company defaulted on redemption of convertible 
debentures on January 12, 2001. Apart from this, the Company defaulted on interest payment due 
from September 17, 1998 to December 31, 2003 for the amount of US Dollars 26.44 million    
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(Baht 1,232.23 million). All the debenture is converted into Thai Baht when the Court approved the 
rehabilitation plan. 

26.4  As at December 31, 2013 and 2012, the Company recorded liability pursuant to currency swap 
exchange and default accrued  interest of  US Dollar 20.98 million and US Dollars 8.64 million, 
respectively  in both years. As creditor filed claim to the Central Bankruptcy Court against the 
company on breach of currency exchange contract and full amount of calain allowed  by the court, 
the company, then, converted those amount to Thai Baht on the date the court approved the plan. 

26.5 As at December 31, 2013 and 2012, the Company incurred accrued taxes to the Revenue 
Department in the amount of Baht 67.49 million in both years.  Such accrued taxes already 
included obligation relating to penalty and surcharge derived from the Company’s failure to file 
withholding tax to the Revenue Department. 

26.6 As at December 31, 2013 and 2012, the entire loans were loans from a subsidiary company in form 
of promissory notes and another part in amount of Baht 500.00 million was received as guarantee 
against the right to use land in the future with interest rates under the court’s order.  

26.7 As at December 31, 2013 and 2012, the whole amount were borrowing from three related 
companies which transferred the ownership of land as for debt repayment to the bank on behalf of 
the Company according to the debt restructuring agreement.  

26.8 As at December 31, 2013 and 2012, the Company recorded its debt from loan guarantee for its 2 
related companies as ordered by the Central Bankruptcy Court. 

26.9 As at December 31, 2013 and 2012, the whole amount of accrued interest is interest charged on 
liabilities as detailed in notes No. 26.1-26.4 and 26.6-26.8. As at June 18, 2004, the Company 
recorded interest, based on the rates specified in the rehabilitation plan for borrowing principal with 
expanded term of repayment. 

The Company paid principal in accordance with the debt restructuring contract, which 
specified that the first installment is payable on September 30, 2004 as follows: 

The Central Bankruptcy Court adjudicated to consent with the business rehabilitation plan 
of the Company dated April 1, 2003. The Plan states that debt repayment for creditors choosing debt 
repayment option No. 2 with debt principle repayment expanded over 15 years. As at August 10, 
2004, the Company and creditors in accordance with the business rehabilitation plan of the 
Company agreed to prepare debt restructuring contract under the following terms and covenants.  
1. Restructured Debt  

  As at the Contract date, total aggregate amount entitled for repayment is Baht 1,599.81 
million. Such  amount of debt is the Company’s obligation to make repayment to creditors in 
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accordance with the business rehabilitated plan. Creditors acknowledged that the remaining debt of 
the creditors (other than debt under debt restructuring contract) and accrued interest, expense, related 
fee calculated up to June 18, 2004 which is the enforcement date, excluding those to be converted to 
equity and amount to be transferred to MDX Asset Co., Ltd. in accordance with plan are forgiven 
without recourse against the Company. 

2. Enforcement of Debt Restructuring Agreement 
2.1 As at contract date, all events of default occurring under the existing contract, covenents, term 

and agreements in respect of the claims filed by the creditors in the business rehabilitation 
process shall be irrevocably cancelled except those occurring after the date hereof. 

2.2  As at Contract date, the original terms and conditions concerning the existing debt shall be 
amended as specified in the plan and shall no longer be applicable. Restructured debt shall be 
repaid an enforced pursuant to the terms and creditors of this contract only. 

2.3 This contract shall not result in the novation of the existing debt. 
3. Debt Repayment 

3.1 Interest Expense  
Each creditor will receive interest on debt restructuring at the rate appearing in this contract. The 
Company will pay interest to each creditor on quarterly basis. The first interest payment shall be 
made on the last business day of the first quarter after enforcement date. 

3.2 Debt of Restructuring 
The Company will repay restructured debt to the creditors on a semi-annual basis on the last 
business day of June and December of each year. The first principal repayment shall be made on 
September 30, 2004. 

3.3 Waiver of Debt Repayment 
If the Company could not make any repayment to creditors in accordance with the terms and 
period determined and the Company request in writing for waiver of such repayment, whereby 
creditor whose aggregate debt of more than 50% of the outstanding debt as at such period, grant 
fee extension and the Company can make the repayment in such period so extended, the 
Company is cleaned not to be in any default of such repayment. 
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27. Employee Benefits Obligations 
The Company and its subsidiaries have unrecognised liability, arising from adopting of new 

accounting standard, Using 5-year straight-line basis. 
Unrecognised part of transitional liability for the year ended December 31, 2013 and 2012,        

the movements are as follows: 
 

 Consolidated Financial Statement  Separate Financial Statement 
 For the year ended  For the year ended  For the year ended  For the year ended 
 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht  Baht  Baht 
Unrecognised part of transitional liability - Beginning 36,728,152.60  48,970,869.80  8,311,657.00  11,082,209.00 
Less Recognised part of transitional liability in current period (9,885,262.00)  (12,242,717.20)  (2,770,552.00)  (2,770,552.00) 
Less Restated of liabitity in current period (7,072,366.60)  -  -  - 

Unrecognised part of transitional liability - Ending 19,770,524.00  36,728,152.60  5,541,105.00  8,311,657.00 
 

Employee Benefits Obligations for the year ended December 31, 2013 and 2012, the movements 
are as follows: 

 Consolidated Financial Statement  Separate Financial Statement 
 For the year ended   For the year ended  For the year ended  For the year ended 
 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht  Baht  Baht 
Present value of the obligation as at January 1 34,615,814.40  19,102,077.20  9,106,927.00  4,501,661.00 
Recognised part of transitional liability in         
       current period 5,170,351.60  12,242,717.20  2,770,552.00  2,770,552.00 
Service cost 2,445,263.00  4,474,576.00  1,304,227.00  1,244,065.00 
Interest payable 1,117,674.00  2,596,944.00  665,872.00  590,649.00 
Less Payment during the period (7,957,500.00)  (3,800,500.00)  (2,100,000.00)  - 
Plus Actuarial gain (losses) 4,423,986.00                    -  (579,394.00)  - 
Present value of the obligation as at December 31 39,815,589.00  34,615,814.40  11,168,184.00  9,106,927.00 
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28. Share Capital 
  For the year ended For the year ended 
 Value December 31, 2013 December 31, 2012 

 Per Shares  Number of Share  Amount  Number of Share  Amount 
 Baht  Shares  Baht  Shares  Baht 

Authorized Share Capital:          
- Ordinary Shares of Beginning 10.00  475,630,378  4,756,303,780.00  475,630,378  4,756,303,780.00 
- Ordinary Shares of Ending 10.00  475,630,378  4,756,303,780.00  475,630,378  4,756,303,780.00 
Issued and Paid-up Share Capital         
- Ordinary Shares of Beginning 10.00  475,593,142  4,755,931,420.00  475,593,142  4,755,931,420.00 
- Ordinary Shares of Ending 10.00  475,593,142  4,755,931,420.00  475,593,142  4,755,931,420.00 

 

29.  Capital Management 
  The purpose of the Company is to maintain stable capital level so that investors and creditors  
have confidence in the continuous operation thus resulting in development of businesses in the future. 
The Company has supervised remuneration from investment by considering remuneration from operation 
to the total shareholder equity. 
 

30. (Expenses) Income Tax  
Income tax is recognized in the Profit (Loss) for the period, Consisting of: 

 Consolidated Financial Statement  Separate Financial Statement 
 For the year ended  For the year ended   For the year ended   For the year ended   
 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht  Baht  Baht 
Current (expense) income tax (49,137,184.70)  (133,711,210.86)  (47,292,640.18)  (131,263,511.25) 
Deferred income tax        
   (Expenses) Revenues deferred income tax 7,472,423,67  291,638.51  6,362,122.72  (34,035.28) 
   Impact of change in tax rate (1,692,334.80)  (3,860,021.67)  (1,607,887.71)  (3,762,096.57) 
Deferred income tax 5,780,088.87  (3,568,383.16)  4,754,235.01  (3,796,131.85) 
(Expenses) Revenues Income tax is        
   recognized in the profit (loss) for the Year (43,357,095.83)  (137,279,594.02)  (42,538,405.17)  (135,059,643.10) 
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The difference between (expenses) revenue income tax calculated from accounting profit at the tax rate 
for the year ended December 31, 2013 rate of 20% (2012 : 23%) (expenses)income tax are stated as follows: 

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 
 For the year ended  For the year ended   For the year ended  For the year ended 
 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht  Baht  Baht 
Profit loss before income tax 285,041,359.87  611,552,404.44  263,130,723.16  626,124,204.67 

(Expenes )revenue tax calculated at the tax rate        
       of  20% (2012 : 23%) (57,008,271.97)  (140,657,053.02)  (52,626,144.63)  (144,008,567.07) 
Effect of income that is exempt from taxation 100,063,637.35  49,334,506.71  224,955.40  205,201.40 
(Expenes )revenue not deductible for income tax (69,305,103.20)  (22,313,033.59)  11,470,671.77  12,505,819.14 
Unrecognized current tax losses        
        as  deferred  tax assets (18,036,773.93)  (19,819,083.82)  -  - 
Unrecognized the record of past tax losses        
       as deferred  tax assets 2,621,750.72  35,091.38  -  - 
Impact of change in tax rate (1,692,334.80)  (3,860,021.67)  (1,607,887.71)  (3,762,096.57) 
(Expenes )revenue income tax is recognized        
       In the Profit (loss) for the period (43,357,095.83)  (137,279,594.01)  (42,538,405.17)  (135,059,643.10) 

 

Income tax is recognized in the other comprehensive income (expense), Consisting of: 
 

 Consolidated Financial Statements 
 Amount Before Taxes  Revenues (Expenses)  Net of Tax 
   Income Taxes   
 Baht  Baht  Baht 

For the year ended  December 31, 2013      
Gains (Losses) on remeasuring available-for-sale investments (3,141,275.37)  1,136,701.41  (2,004,573.96) 
For the year ended  December 31, 2012      
Gains (Losses) on remeasuring available-for-sale investments 7,671,484.96  (1,119,917.32)  6,551,567.64 

 
 Separate Financial Statements 
 Amount Before Taxes  Revenues (Expenses)  Net of Tax 

   Income Taxes   

 Baht  Baht  Baht 
For the year ended  December 31, 2013      
Gains (Losses) on remeasuring available-for-sale investments (3,140,404.45)  1,136,701.41  (2,003,703.04) 

 

For the year ended  December 31, 2012      
Gains (Losses) on remeasuring available-for-sale investments 7,688,995.13  (1,119,917.32)  6,569,077.81 
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Deferred tax assets and liabilities which are not recognized in the financial statements as at December 
31, 2013 and 2012, consisting of: 
 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 
 As at  As at  As at  As at 
 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht  Baht  Baht 
Deferred Tax Assets        
Temporary Investments 55.48  264.11  -  - 
Employee Benefit Obligations 4,508,789.20  5,219,616.41  -  - 
Eligible deduction of net loss 50,578,405.04  40,772,206.62  -  - 
Difference Exchange Rate from Conversion of        
        Financial Statements -  24,362.19  -  - 
Expenes not deductible for income tax 295,994,068.01  289,391,663.91  239,611,046.02  287,983,781.48 
                     Total 351,081,317.73  335,408,113.24  239,611,046.02  287,983,781.48 

        
 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 
 As at  As at  As at  As at 
 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht  Baht  Baht 
Deferred Tax Liabilities        
Investments in Associates 222,206,234.66  233,242,719.04  -  - 
Difference Exchange Rate from Conversion of        
        Financial Statements 7,520,027.24  -  -  - 
                     Total 229,726,261.90  233,242,719.04  -  - 

 

As at December 31, 2013 and 2012,  the whole amount of deferred tax assets for tax losses was 
derived from accumulated tax losses which was classified by expiring year of tax benefits as follows: 
 
 
 

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 
 As at  As at  As at  As at 
 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht  Baht  Baht 
Expiring year of tax benefits        
2013 -  10,156,775.60  -  - 
2014 35,433,767.47  39,839,299.87  -  - 
2015 98,671.36  98,671.36  -  - 
2016 41,005,787.10  41,005,787.10  -  - 
2017 86,169,929.64  86,169,929.64  -  - 
2018 90,183,869.65                 -  -  - 
               Total 252,892,025.22  177,270,463.57  -  - 
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Deferred tax assets for deductible temporary differences do not expire under current tax legislation. 
The Company has not recognized the above deferred tax assets because it is not probable that future 

taxable profit will be available which the Company can utilize the tax benefits therefrom. 
 The Company has not recognized the above deferred tax liabilities because it is probable that in the 

near future there will be no reverse of temporary differences. 
 

31. Provident fund 
The Company and its subsidiaries  have established a provident fund for the employees who have 

indicated their wishes to join. The contributions to the Provident Fund are partly from the employees’ 
salary deduction and partly from the Company. The provident fund is managed by an  authorized fund 
manager in accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530.  

In the consolidated financial statements, for the year ended December 31, 2013 and 2012, the 
contributions of the Company and its subsidiary companies to the fund was equal to Baht 4.14 million and 
Baht 3.99 million, respectively, which have been included in profit or loss. 

In the separate financial statements, for the year ended December 31, 2013 and 2012, the 
contributions of  Company to the fund were equal to Baht 1.39 million and Baht 1.41 million, respectively, 
which have been included in profit or loss. 
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32. Expenses by Nature 
Consist of:  

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 
 For the year ended  For the year ended 
 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht  Baht  Baht 
Changes (Increase)Decrease in         
     Real Estate Development Cost (36,056,448.87)  (59,027,017.27)  (36,056,448.87)  (59,027,017.27) 
Real Estate Development Cost 6,804,650.00  2,856,212.20  6,804,650.00  2,856,212.20 
Purchase Land for Real Estate Development 226,191,688.00  284,118,564.26  226,191,688.00  284,118,564.26 
Employee Benefit Expenses 138,192,895.31  134,654,342.25  27,648,291.09  33,035,235.36 
Management Benefit Expenses 68,858,429.58  78,217,923.91  18,860,989.41  17,353,320.87 
Depreciation 28,284,636.59  25,222,891.57  22,857,190.15  20,205,325.14 
Consulting Expenses 62,428,306.17  54,024,005.85  46,361,580.00  42,642,040.00 
Rent Expenses 25,532,756.06  22,704,244.40  12,666,231.72  10,939,399.10 
Utility Expenses 29,629,003.12  25,217,705.65  28,169,312.88  23,790,092.57 
Loss from Impairment (Reverse) 275,305,614.00  (18,206,318.75)  -  (52,694,622.86) 
Reversal of Doubtful Debts  (59,660,128.18)  (5,237,851.00)  (72,226,022.11)  (15,247,371.55) 
Other Expenses 131,052,801.33  123,815,531.50  107,945,034.30  102,923,576.58 
                      Total 896,564,203.11  668,560,234.57  389,222,496.57  410,894,754.40 

 

33. Disclosure of Sectoral Business Operations  
For the year ended December 31, 2013 and 2012, information about sectoral business operations 

was as follows: 
 

   Consolidated Financial Statements 
   For the year ended December 31, 2013 
 Land Sale  Rental Income 

and Utility 
Services Income 

 Consulting and  Management Services  Account  
Elimination 

 Total 

     Domestic  Overseas  Total     
 ’000 Baht  ’000 Baht  ’000 Baht  ’000 Baht  ’000 Baht  ’000 Baht  ’000 Baht 

Sales 451,655  158,862  85,239  15,384  100,623  (49,868)  661,272 
Cost of  Sales (196,940)  (119,335)  (54,259)  (8,791)  (63,050)  33,673  (345,652) 
Gross Profit 254,715  39,527  30,980  6,593  37,573  (16,195)  315,620 
Loss from Operation            (522,942) 
Participating Profit from Investment in 
 Associated Companies 

            
493,074 

Finance Costs             (711) 
(Expenes) Income Tax             (43,357) 
Less  Profit of Non-Controlling Interests          (25,003) 
Profit for the Year             216,681 
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   Consolidated Financial Statements 
   For the year ended December 31, 2012 
 Land Sale  Rental Income  

and Utility 
ServicesIncome 

 Consulting and  Management Services  Account  
Elimination 

 Total 

     Domestic  Overseas  Total     
 ’000 Baht  ’000 Baht  ’000 Baht  ’000 Baht  ’000 Baht  ’000 Baht  ’000 Baht 

Sales 860,313  138,013  82,317  15,529  97,846  (47,521)  1,048,651 
Cost of  Sales (227,948)  (106,789)  (54,797)  (8,793)  (63,590)  30,973  (367,354) 
Gross Profit 632,365  31,224  27,520  6,736  34,256  (16,548)  681,297 
Loss from Operation            (276,935) 
Participating Profit from Investment in 
 Associated Companies 

           207,294 

Finance Costs             (104) 
(Expenes) Income Tax             (137,279) 
Less  Profit of Non-Controlling Interests          (36,830) 
Profit for the Year             437,443 

 
34. Financial Instruments 

34.1    Policy on Financial Risk Management 
The Company and its subsidiaries have no policy to trade or invest in derivative instruments 

which are not disclose in the statements of financial position. However,  the management of the 
Company and its subsidiary companies believed that there shall not be significant effect  to the financial 
statements. 

34.2 Interest Rate Risks 
Interest rate risks resulting from fluctuation of future interest rate will have an effect 

upon operating result and cash flow. The Company and its subsidiaries do not use any kind of 
instrument to hedge this risk. However, the management believed that there shall not be any 
significant effect on the financial statement. Assets and liabilities exposed to interest rate risk and 
as follows: 
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 Consolidated  Financial Statements 
 Amount Annual Interest Rate 
 As at As at As at As at 
 December 31, 2013 December 31, 2012 December 31, 2013 December 31, 2012 
 Baht Baht % % 
Cash Deposit-Current 3 in 1 37,819,065.42 20,558,221.42 0.125 0.625 
Cash Deposit-Savings Account 57,296,378.67 48,220,328.64 0.125-0.600 0.50-0.88 
Cash Deposit-Fixed Account 165,029,579.37 7,185,672.03 1.50-3.10 0.75-2.00 
Investment not over 3-month: 655,203,584.71 447,387,089.77 2.150-3.20 2.90-4.00 
Investment not over 4-month: 160,000,000.00 - 3.00 - 
Deposits for Guarantee 9,449,993.65 11,823,505.92 0.28-0.75 0.75 
Long-term loan to Joint Venture 15,997,290.73 13,935,221.90 6.50-8.025 6.50-8.025 
Borrowing from Related Company and     
 Related Person 11,000,000.00 5,750,000.00 5.00-7.375 5.00-7.375 

 
 

 Separate Financial Statements 
 Amount Annual Interest Rate 
 As at As at As at As at 
 December 31, 2013 December 31, 2012 December 31, 2013 December 31, 2012 
 Baht Baht % % 
Cash Deposit-Current 3 in 1 29,510,589.10 19,546,049.27 0.125 0.625 
Cash Deposit-Savings Account 16,098,052.94 17,325,014.59 0.125-0.600 0.75 
Cash Deposit-Fixed Account 14,104,804.38 - 3.10 - 
Investment not over 3-month: 525,203,584.71 407,387,089.77 2.50-3.20 2.00-3.40 
Investment not over 4-month: 160,000,000.00 - 3.00 - 

34.3 Exchange Rate Risks 
As mentioned in notes to financial statements No. 26.3 and 26.4 respectively the Company 

takes risk on exchange rates from debentures denominated in USD and on currency swap 
contract. The Company did not hedge against risk on exchange rates. However, the Company has 
already converted those USD debentures into Thai Baht on the date the Court approved the 
rehabilitation plan (on April 1, 2003). 

However foreign currency assets and liabilities which are not hedeged, the Subsidiary, 
then, expose to exchange rate risk. However, the management believe that there shall not be any  
significant effect on the financial statement.  

As at December 31, 2013 and 2012, the subsidiary companies have foreign currency 
assets and liabilities in exposed to exchange rate risk are as follows: 
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 Consolidated  Financial Statements 
 As at As at 
 December 31, 2013 December 31, 2012 
Assets   
         US Dollars 1,902,048.74 819,329.83 
         Singapore Dollars - 7.75 
         LAO KIP 2,760,170.00 925,620.00 
Liabilities   
         US Dollars 34,795.85 - 

 

34.4 Credit Risk 
The Company and its subsidiaries holds risk on trade credit provided to the clients on real estate 

business. With appropriated credit control, management believes that there would be no material loss 
on this. As having a wide customer base, the credit is diversified. The maximum loss on credit risk 
equals net book book value of trade receivables shown in the statement of financial position.  

34.5 Liquidity Risk 
The Company holds liquidity risk since it is under rehabilitation plan implementation 

which means debt repayment has to be strictly made pursuant to the plan. However, the Company 
believes that it will be able to pay debt according to the plan and contracts. 

34.6 Fair Value of the Financial Instruments  
 The fair values of significant financial instruments consisting of: 

- The fair values of cash and cash equivalents, trade accounts receivable,  other accounts payable and 
accrued expenses are estimated using the book values because they are short term financial 
instruments. 

- The fair value of long-term investments in the available for sale securities is equal to the book 
value. 

- The fair values of loans and advances to related companies, accounts payables and loans from 
related companies, other loans and loans from directors are estimated using the book values. 

- The fair values of debentures, convertible debentures, loans and accrued interest are estimated using 
the book values in compliance with the rehabilitation plan. 
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35. Inter-Company Transaction 
The Company had accounting transactions with related entities, which share the same group of 

shareholders or common directors. The outstanding balances of significant related transactions are as follows:  
35.1  Inter-Revenues and Expenses 

  Consolidated  
Financial Statements 

 Separate                  
Financial Statements 

  For the year  For the year 
  ended December 31,  ended December 31, 

    2013  2012  2013  2012 
 Pricing Policy Million Baht  Million Baht  Million Baht  Million Baht 
Revenues         
Consulting  Income         
Associated Companies         
     Eastern Power and Electric Co., Ltd. Mutually contract prices 17.32  17.58  -  - 
     THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. Mutually contract prices 15.38  15.53  -  - 
             Total  32.70  33.11  -  - 

Management Service Income         
Subsidiary Companies         

GMS Power Public Co., Ltd. Mutually contract prices -  -  8.40  8.40 
GMS Lao Co., Ltd. Mutually contract prices -  -  7.20  7.20 

  -  -  15.60  15.60 
Related Companies         
    The Column Property Fund Mutually contract prices 13.20  13.20  13.20  13.20 
    Gateway  Estate Co., Ltd Mutually contract prices  2.88   2.88   2.88   2.88 
    No Problem Co., Ltd. Mutually contract prices 1.08  1.08  1.08  1.08 
    Central Apartment Co., Ltd. Mutually contract prices 1.08  1.08  -  - 
                18.24  18.24  17.16  17.16 
              Total  18.24  18.24  32.76  32.76 

Land Rental Income         
Associated Companies         
     Eastern Power and Electric Co., Ltd. Mutually contract prices 9.54  9.54  -  - 
Interest Income         
Related Company by loan agreement        
          NVPSKG Joint Venture Rate 6.50-8.025% per annum 

(Equally) 
1.41  0.59  -  - 

Expenses         
Purchase land         
Related Company         
        MDX Asset Co., Ltd. Mutually contract prices 2.75  -  2.75  - 
Consulting, Management and Operation Expense        
Subsidiary Companies         
     Gateway Development Co., Ltd. Mutually contract prices -  -  33.60  30.90 
Related Companies         
     Gateway Estate Co., Ltd. Mutually contract prices 12.00  10.98  12.00  10.98 
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  Consolidated 
Financial Statements 

       Separate 
Financial Statements 

  For the year  For the year 
  ended December 31,  ended December 31, 
  2013  2012  2013  2012 
 Pricing Policy Million Baht  Million Baht  Million Baht  Million Baht 
Consulting, Management and Operation Expense(Continue)        
Related Person         
     Director Mutually contract prices -  3.64  -  - 
                Total  12.00  14.62  45.60  41.88 

Office Rent and Services         
Subsidiary Companies         
    GMS Power Public Co., Ltd. Mutually contract prices -  -  0.05  0.05 
Related Companies         
    Central Apartment Co., Ltd. Mutually contract prices  0.13  0.13  0.13  0.13 
    The Column Property Fund Mutually contract prices 21.22  19.84  7.58  7.17 
                Total  21.35  19.97  7.71  7.30 

Car Rent and Services         
Subsidiary Companies         
 GMS Power Public Co., Ltd Mutually contract prices -  -           -           - 
      Gateway Development Co., Ltd Mutually contract prices -  -  0.39  0.69 
  -  -  0.39  0.69 
Related Companies         
 Boonbuldalchock  Co., Ltd. Mutually contract prices 4.23  4.12  2.32  2.24 
     Spring Capital (Thailand) Co., Ltd Mutually contract prices 0.38  0.38  -  - 
                  4.61  4.50  2.32  2.24 
                Total  4.61  4.50  2.71  2.93 

Interest Expenses         
Related Company         
     Samut Prakarn Operating Co., Ltd. Rate 5.00% per annum 0.09  0.09  -  - 
Related persons Rate 7.375% per annum 0.55  0.01  -  - 
                 Total  0.64  0.10  -  - 

Key Management Personnel Compensation         
     Short-term Benefits  66.15  75.55  17.12  15.65 
     Post-Employment Benefits  2.71  2.67  1.74  1.70 
                Total  68.86  78.22  18.86  17.35 
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35.2  Inter-Assets and Liabilitie 
     Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 
 As at   As at    As at   As at  
 December 31,2013  December 31,2012  December 31,2013  December 31,2012 
 Million Baht  Million Baht  Million Baht  Million Baht 

Trade Accounts Receivable  - Consulting and  Management Fee       
Subsidiary Companies        
     GMS Lao Co., Ltd. -  -  0.64  6.42 
Related Companies        
     NVPSKG Joint Venture 169.15    221.08  169.15  221.08 
      Less  Allowance for Doubtful Debt (169.15)    (221.08)  (169.15)  (221.08) 
                   Net -  -  -  - 
Associated Company        
      THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. 4.10  3.83  -  - 
                   Total 4.10  3.83  0.64  6.42 

Advance Payments        
Subsidiary Company        
    MDX Water Co., Ltd. -  -  1.41  1.41 
Related Company        
    Gateway Estate Co., Ltd. 7.67  7.72  7.67  7.72 
                   Total 7.67  7.72  9.08  9.13 
     Less  Allowance for Doubtful Debt        

 Beginning balance        (7.67)         (7.71)         (9.08)         (9.12) 
 Increase during the period -  -  -  - 
 Reverse during the period -  0.04  -  0.04 
 Ending balance        (7.67)         (7.67)         (9.08)         (9.08) 

                   Net -  0.05  -  0.05 

Loan to         
Subsidiary Companies        
     Gateway Development Co., Ltd.        
            Beginning balance -  -  291.88  297.88 
            Additional loan given during the period -  -  -  - 
            Repayment during the period -  -  (6.00)  (6.00) 
            Ending balance -  -  285.88  291.88 
     Less  Allowance for Doubtful Debt        

 Beginning balance -  -  (291.88)  (297.88) 
 Increase during the period -  -  -  - 
 Reverse during the period -  -  6.00  6.00 
 Ending balance -  -  (285.88)  (291.88) 

                   Net -  -  -  - 
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     Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 
 As at   As at    As at   As at  
 December 31,2013  December 31,2012  December 31,2013  December 31,2012 
 Million Baht  Million Baht  Million Baht  Million Baht 

Loan to (Continue)        
      MDX Water Co., Ltd.        
            Beginning balance -  -  5.00  5.00 
            Additional loan given during the period -  -  -  - 
            Repayment during the period -  -  -  - 
            Ending balance -  -  5.00  5.00 

Less  Allowance for Doubtful Debt -  -    (5.00)    (5.00) 
                   Net -  -  -  - 
Related Companies        
    Gateway Estate Co., Ltd.        
            Beginning balance 584.75  586.98  584.75  586.98 
            Additional loan given during the period -  -  -  - 
            Repayment during the period (10.00)  (2.23)  (10.00)  (2.23) 
            Ending balance 574.75  584.75  574.75  584.75 
     Less  Allowance for Doubtful Debt        

 Beginning balance (584.75)  (586.98)  (584.75)  (586.98) 
 Increase during the period -  -  -  - 
 Reverse during the period 10.00  2.23  10.00  2.23 
 Ending balance (574.75)  (584.75)  (574.75)  (584.75) 

                   Net -  -  -  - 
    Siam Land Holding (1990) Co., Ltd.        
            Beginning balance 190.00  190.00  -  - 
            Additional loan given during the period -  -  -  - 
            Repayment during the period -  -  -  - 
            Ending balance 190.00  190.00  -  - 
            Less  Allowance for Doubtful Debt          (190.00)          (190.00)  -  - 
                   Net -  -  -  - 
    NVPSKG Joint Venture        
            Beginning balance 13.94  4.59  -  - 
            Additional loan given during the period 8.05  9.35  -  - 
            Repayment during the period (6.00)  -  -  - 
            Ending balance 15.99  13.94  -  - 
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     Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 
 As at   As at    As at   As at  
 December 31,2013  December 31,2012  December 31,2013  December 31,2012 
 Million Baht  Million Baht  Million Baht  Million Baht 

Loan to (Continue)        
Special Purpose Company        
    MDX Asset Co., Ltd.        
            Beginning balance 308.20  308.20  -  - 
            Additional loan given during the period -  -  -  - 
            Repayment during the period -  -  -  - 
            Ending balance 308.20  308.20  -  - 
            Less  Allowance for Doubtful Debt (308.20)  (308.20)  -  - 
                   Net -  -  -  - 
Related Person        
     Shareholder’s Company        
            Beginning balance 1.99  1.99  -  - 
            Additional loan given during the period -  -  -  - 
            Repayment during the period -  -  -  - 
            Ending balance                     1.99                   1.99  -  - 
           Less  Allowance for Doubtful Debt                  (1.99)                (1.99)  -  - 
                   Net -  -  -  - 
                   Total 15.99  13.94  -  - 

Accrued Interest Receivable        
Subsidiary Companies        
    Gateway Development Co., Ltd. -  -  173.16  177.47 
    MDX Water Co., Ltd. -  -  2.21  2.21 
  Total -  -  175.37  179.68 
     Less  Allowance for Doubtful Debt        

 Beginning balance -  -  (179.68)  (183.69) 
 Increase during the period -  -  -  - 
 Reverse during the period -  -  4.31  4.01 
 Ending balance -  -  (175.37)  (179.68) 

                   Net -  -  -  - 
Related Companies        
    Gateway Estate Co., Ltd. 419.39  419.39  419.39  419.39 
    Less  Allowance for Doubtful Debt             (419.39)              (419.39)              (419.39)              (419.39) 
                   Net -  -  -  - 

NVPSKG Joint Venture 2.62  0.85  -  - 
 Less  Allowance for Doubtful Debt (2.62)  -  -  - 
                   Net -  0.85  -  - 
                   Total -  0.85  -  - 
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     Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 
 As at   As at    As at   As at  
 December 31,2013  December 31,2012  December 31,2013  December 31,2012 
 Million Baht  Million Baht  Million Baht  Million Baht 

Prepaid Management Benefit  (Other Accounts Receivables)         
     Related Persons -  13.95  -  - 
Advance Receivable        
Related Person        
     Shareholder’s Company 0.72  0.66  -  - 
Accrued Interest Payable        
Related Company        
     Samut Prakarn Operating Co., Ltd. 1.62  1.53  -  - 

NVPSKG Joint Venture 0.36  0.36  -  - 
 1.98  1.89  -  - 
Related Person 0.55  0.01  -  - 
                   Total 2.53  1.90  -  - 

Borrowing        
Related Company        
    Samut Prakarn Operating Co., Ltd.        

            Beginning balance 1.75  1.75  -  - 
            Additional loan given during the period -  -  -  - 
            Repayment during the period -  -  -  - 
            Ending balance 1.75  1.75  -  - 
Related Person        
            Beginning balance 4.00  -  -  - 
            Additional loan given during the period 5.25  4.00  -  - 
            Repayment during the period -  -  -  - 
            Ending balance 9.25  4.00  -  - 
                   Total 11.00  5.75  -  - 

Liability under Rehabilitation plan (principal)        
Subsidiary Companies        
    GMS Power Public  Co., Ltd.        
            Beginning balance -  -  299.83  305.92 
            Repayment debt restructuring contract -  -  (12.64)  (6.09) 
            Ending balance -  -  287.19  299.83 
    Gateway Development Co., Ltd.        
            Beginning balance -  -  21.28  21.88 
            Repayment debt restructuring contract -  -  (1.25)  (0.60) 
            Ending balance -  -  20.03  21.28 
                   Total -  -  307.22  321.11 
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     Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 
 As at   As at    As at   As at  
 December 31,2013  December 31,2012  December 31,2013  December 31,2012 
 Million Baht  Million Baht  Million Baht  Million Baht 

Liability under Rehabilitation plan (principal) (Continue)       
    Related Companies        
    Siam Power and Electric Co., Ltd.        
            Beginning balance 53.98  55.50  53.98  55.50 
            Repayment debt restructuring contract (3.16)  (1.52)  (3.16)  (1.52) 
            Ending balance  50.82  53.98  50.82  53.98 
    MSCC Co., Ltd.        
            Beginning balance 34.55  35.52  34.55  35.52 
            Repayment debt restructuring contract (2.02)  (0.97)  (2.02)  (0.97) 
            Ending balance 32.53  34.55  32.53  34.55 
    BKCC Co., Ltd.        
            Beginning balance 2.99  3.07  2.99  3.07 
            Repayment debt restructuring contract (0.18)  (0.08)  (0.18)  (0.08) 
            Ending balance 2.81  2.99  2.81  2.99 
                   Total 86.16  91.52  86.16  91.52 
Related Person        
    Shareholder’s Company        
             Beginning balance 57.15  58.76  57.15  58.76 
             Repayment debt restructuring contract (3.35)  (1.61)  (3.35)  (1.61) 
             Ending balance 53.80  57.15  53.80  57.15 
                   Total 139.96  148.67  447.18  469.78 

Liability under Rehabilitation plan  (Accrued Interest Payable)       
Subsidiary Companies        
    GMS Power Public  Co., Ltd. -  -  27.50  34.94 
    Gateway Development Co., Ltd. -  -  2.71  3.45 
             -  -  30.21  38.39 
Related Companies        
    Siam Power and Electric Co., Ltd. 6.88  8.74  6.88  8.74 
    MSCC Co., Ltd. 4.40  5.59  4.40  5.59 
    BKCC Co., Ltd. 0.38  0.48  0.38  0.48 
             11.66  14.81  11.66  14.81 
Related Person        
    Shareholder’s Company 7.28  9.25  7.28  9.25 
                   Total 18.94  24.06  49.15  62.45 
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35.3  Nature of Relationship 
Name of Company Nature of Relationship 

GMS Power Public  Co., Ltd. Subsidiary Company 
MDX Water  Co., Ltd. Subsidiary Company 
MDX Group  Co., Ltd. Subsidiary Company 
Gateway Development Co., Ltd. Subsidiary Company 
MDX BVI LIMITED Subsidiary Company 
GMS Lao Co., Ltd. Subsidiary Company by Indirection 
Eastern Power and Electric Co., Ltd. Associated Company 
THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. Associated Company 
Central Apartment Co., Ltd. Related company by joint director  
Gateway Estate Co., Ltd. Related company by joint director and common shareholders 
Siam Power and Electric Co., Ltd. Related company by common shareholders 
Spring Capital (Thailand) Co., Ltd. Related company by common shareholders 
Samut Prakarn Operating Co., Ltd. Related company by common shareholders 
NVPSKG Joint Venture Related company by common shareholders 
MDX Asset Co., Ltd. Related company by common shareholders 
Siam Land Holding (1990) Co., Ltd. Related company by joint director with Related Company 
MSCC Co., Ltd. Related company by joint director and common shareholders with Related Company 
BKCC Co., Ltd. Related company by Related Company 
Boonbuldalchock  Co., Ltd. Related company by Related Company 
No Problem Co.,Ltd. Related company by Related Company 
The Column Property Fund Related company by Company and Subsidiary Companies                 

are Unitholders in the Column Property Fund 
Related Person Director and Related Person by Director in Subsidiary Companies 

 

 
36. Non-Cash Flows Transactions 

Consisting of: 
 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 
 For the year  For the year 

  ended December 31,  ended December 31, 
 2013  2012  2013  2012   
 Baht  Baht  Baht  Baht 

-  Increase (Decease) in Temporary Investments  from        
        Investments Value Adjustment      (806,340.23)  787,959.15  (805,469.32)  805,469.32 
-  Increase (Decease) in Available-for-sale Investments        
        from Investments Value Adjustment (2,334,935.13)  6,883,525.81  (2,334,935.13)  6,883,525.81 
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 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 
 For the year  For the year 
 ended December 31,  ended December 31, 
 2013  2012  2013  2012   
 Baht  Baht  Baht  Baht 

-  Transfer Interest Income in Other Long-trem        
       Investments to Loan to Related Companies 1,697,266.83  1,350,088.76  -  - 
-  Purchased Property, Plant and Equipments         
         with  Credit 395,076.36  13,393,526.00  395,076.36  13,393,526.00 

 

37. Obligations 
37.1 As at December 31, 2013 and 2012, the Company held obligation to bank in relation to letters of 

guarantee of Baht 12.37 million in both period which was a guarantee against payment for project 
management expenses to IEAT as shown in note No. 24 

37.2 As at December 31, 2013 and 2012, a subsidiary company had contingent liability in the amount 
equal to its pro-rata investment proportion of Baht 15.43 million under a bank guarantee issued by 
a commercial bank in favor of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) pursuant 
to the requirement under the executed Memorandum of Understanding relating to the Nam Ngum 
3 Hydropower Project development in  the Lao PDR. 

37.3 The Company and its subsidiaries have obligations pursuant to both domestic and oversea office 
space lease agreements which will ended in 2015. The Company also has obligations pursuant  to 
management services agreements ended in 2013. As at December 31, 2013 and 2012, the 
Company and its subsidiaries have rent expense and management services expense to be paid as 
 

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 
 As at  As at  As at  As at 
 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 
 Baht  Baht  Baht  Baht 
Within 1 year 23,800,997.00  21,330,507.95  9,244,569.00  9,244,569.00 
Over 1 year but not over 5 years 9,553,638.20  32,123,435.20  4,369,523.00  13,614,092.00 

Total 33,354,635.20  53,453,943.15  13,614,092.00  22,858,661.00 
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38. Contingent Liabilities 
By the notification from the director general of Department of Land no. 1298/2555 dated   

May 2, 2012, Gateway Development have to surrender the title deed no. 24106, have  book value of Baht 
11.39 million, to the chairman of the board of investigation or the director and the secretary of the board 
of investigation of Samutprakarn Provincial Land Office, Bang Plee branch , to revoke. GD, later on, 
filed a letter dated July 4, 2012, to oppose the cancellation of the title deed. The case is still under the 
consideration of the board of investigation so, GD, has not recorded any contingent liability. However, 
the land is now used by one related company as electricity generating plant.  

 

39. The Adjustments Prior Period 
  One of Subsidiary have recognized the difference in translation of financial statement and 

investment in associated company highly, resulting from the translations of financial statement in one of 
the foreign associated company. The Company has correearcts the error as shown in consolidated 
financial statement ended January 1, 2012 and December 31, 2012, and statement of comprehensive 
income for the year endeds December 31, 2012, detailed as follows; 

  (Unit :  Baht) 
 As at January 1, 2012 
 As Previously Report  Adjustments  Restated 
 The Consolidated Statement of Financial Position (Note 4)     
 Investments in Associates - Net 2,047,223,832.36  (11,968,165.52)  2,035,255,666.84 
 Other components of equity 34,714,139.78  (11,750,637.37)  22,963,502.41 
 Non-controlling interests 2,120,344,668.63  (217,528.15)  2,120,127,140.48 
      

 

  (Unit :  Baht) 
 As at December 31, 2012 
 As Previously Report  Adjustments  Restated 
The Consolidated Statement of Financial Position (Note 4)     
 Investments in Associates - Net 2,364,181,881.84  (215,434,813.24)  2,148,747,068.60 
 Other components of equity 150,592,779.71  (138,686,869.76)  11,905,909.95 
 Non-controlling interests 2,224,805,944.32  (76,747,943.48)  2,148,058,000.84 
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 (Unit :  Baht) 
 For the year ended December 31, 2012 
 As Previously Report  Adjustments  Restated 
The Consolidated Statement of Financial Income      
Other Comprehensive Income      

Difference Exchange Rate frome Conversion of            
  Financial Statement 174,848,303.44  (201,356,696.56)  (26,508,393.12) 

Total Comprehensive Income (Expense) Attributable to (Note 4)     
Equity holders of the company 565,071,994.36  (138,686,869.78)  426,385,124.58 
Non-controlling Interests 104,678,803.84  (76,747,943.48)  27,930,860.36 

 
40. Lawsuit 

 Gateway Development Co., Ltd., the subsidiary company, was filed 5 lawsuits due to 
investment in NVPSKG Joint Venture in Samutprakarn Waste Water Treatment  project. The lawsuits  
have not ended. 

 
41. Approval of the Financial Statements 

 The financial statements have been approved to issue by the Company’s audit committee on    
February 25, 2014. 
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