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ขับเคลื่อน ปรับปรุง พัฒนา ธุรกิจขายและพัฒนาที่ดิน เพื่อประโยชนที่หลากหลาย 

การใหบริการนิคมอุตสาหกรรม พลังงานไฟฟา และพลังงานอื่น เภสัชวัตถุ และ

กิจการที่เกี่ยวเนื่องอยางเปนระบบ  เพิ่มพูนการยอมรับ และเสริมสรางความเชื่อมั่น 

การบริหารกํากับดูแลกิจการ ตอผูถือหุน ลูกคา ผูมีสวนไดเสียทุกระดับขององคกร

 สรางมลูคาเพิม่ทางธรุกจิใหองคกร ผูถอืหุน และผูมสีวนไดเสยีทกุระดบัขององคกร

 ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการการดําเนินงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง ดวยวิทยาการ

 และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 พัฒนา เสริมสราง ทักษะ ความสามารถของบุคลากรใหสอดรับกับการปรับปรุง

 พัฒนา การดําเนินงานขององคกร
 ปรับปรุง พัฒนาการบริหาร การกํากับดูแลกิจการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 โปรงใส เปนธรรม ตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย รวมถึงใหมีความรับผิดชอบตอ

 สังคมและสิ่งแวดลอม

มุง่มัน่  ตัง้ใจปฏบิตัหินาท่ี ศกึษา เรยีนรูอยางตอเนือ่ง เพือ่เปาหมายธรุกจิ

                   ขององคกร 

พฒันา  ไมหยดุยัง้ทีจ่ะปรบัเปลีย่นกระบวนการ เพือ่ใหการดาํเนนิงานมปีระสทิธภิาพ 

  ประสทิธผิลทีส่งูขึน้

โปรง่ใส  ดําเนนิงานโดยไมมเีรือ่งทจุรติคอรปัชัน่ทัง้ปวง สามารถและพรอมรบั    
                   การตรวจสอบในทกุขัน้ตอน

เป็นธรรม  คํานงึถงึความเปนธรรมอยางเทาเทยีมเสมอภาค ตอผูถอืหุน ลกูคา 
                   ผูมสีวนไดเสยีทกุระดบั 

เตม็ใจให้  ปฏบิตัหินาท่ีในความรบัผดิชอบดวยความเตม็ใจทีจ่ะใหบรกิารตอบรกิาร          

บริการ  ผูถอืหุน ลกูคา ผูมสีวนไดเสยีทกุระดบั

        

วิสยัทศัน์

        

พนัธกิจ

        

ค่านิยม

วสัิยทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยมองค์กร
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 สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในป 2564 เริ่มตนดูเสมือนวาจะกลับเขาสูสภาวะปกติ แตก็ปรากฏการ

ขยายตัวของการระบาดโรคโควิด 19 อีกครั้ง  สงผลใหเกิดสภาวะเศรษฐกิจสังคมซบเซาลงและเริ่มคลี่คลายก็เปนชวงปลายของ

ป  2564  ถงึแมกระนัน้บรษิทัก็ยงัคงดาํเนนิงานตาง ๆ  ทามกลางสภาวะเศรษฐกิจสังคมที่ซบเซาลงดังกลาวอยางตอเนื่อง

ปี 2564

 บริษัทไดดําเนินการแกไขปญหาหนี้สินตามแผนฟนฟูกิจการจํานวน 1,600 ลานบาท โดยประมาณ นับจากป 2548  

ถึง ณ วันนี้ ยังคงมีหนี้สินตามแผนฟนฟูกิจการคงเหลือประมาณ 287 ลานบาท แตบริษัทไดเตรียมดานการเงินเพื่อชําระ

หนี้ดังกลาวไวแลวเต็มจํานวน และคาดวาจะปดกระบวนการปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทโดยสมบูรณภายใน

ไตรมาสที่ 2 ป 2565

 บริษัทยังคงดําเนินธุรกิจหลัก  ไดแก  การขายที่ดินและการใหบริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

ภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิติ้ ถึง ณ ปจจุบัน ที่ดินภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ ยังคงมีพื้นที่พรอมขายอีก

ประมาณ 180 ไร ซึ่งคาดวาจะใชเวลาในการขายทั้งหมดภายใน 3 ป ซึ่งเรื่องพื้นที่ขายนี้เปนเรื่องที่คณะบริหารจัดการ

ความเสี่ยงไดพิจารณาและวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกลาวไวแลว นอกเหนือจากเรื่องพื้นที่ขาย บริษัทได

ประสานงานกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเชื่อมทอกาซ เอ็นจีวี จากสายประธานถนนทางหลวงสาย 331 

เขามาภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกตอผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

เกตเวย ซิตี้ ที่มีความจําเปนตองใชกาซในกระบวนการผลิต

 บริษัทไดรวมมือกับวิสาหกิจชุมชนแปลงยาว เพื่อพลังงานชีวมวล และกรมการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก 

ดําเนินการโครงการผลิต (ปลูก) กัญชาทางการแพทย จํานวนเปาหมายที่ 1,350 ตนตอป ขณะนี้อยูระหวางการกอสราง

โรงเรือนปลูกและสวนประกอบอื่น ๆ ที่ราชการกําหนด บริษัทคาดวาผลิตภัณฑกัญชาชุดแรกสามารถจําหนายไดในราว

สิ้นป 2565 สําหรับโครงการความรวมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การศึกษาตนไมเชื้อเพลิงชีวมวลยังคงดําเนิน

การอยางตอเนื่อง ขณะนี้บริษัทไดปลูกไมยูคาลิปตัสบนพื้นที่ 842 ไรของบริษัท จักเห็นไดวาบริษัทพยามเปดชองทาง

ธุรกิจประเภทอื่น ๆ และคาดวาหนึ่งในนั้นจะประสบผลและกลายเปนอีกหนึ่งธุรกิจในอนาคต

รายงานคณะกรรมการ
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 ในดานธุรกิจพลังงานบริษัทยังคงดําเนินกิจการโรงไฟฟาพลังนํ้าเทิน-หินบุน และโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน

รวมบางบอ โดยที่บริษัทยังคงศึกษาและทดลองติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย ทั้งประเภทหลังคาและประเภทลอยนํ้า เพื่อให

บุคลากรบริษัทไดเรียนรูและมีความพรอมเมื่อโอกาสที่เหมาะสมจะเดินธุรกิจนี้มาถึง

ปี 2565

 ตอเนื่องจากเรื่องตาง ๆ ที่ดําเนินการในป 2564 บริษัทจึงไดปรับปรุง วิสัยทัศนขององคกร ใหสอดรับกับธรุกิจและ 

เปาหมายที่ดําเนินการในปจจุบันและอนาคต

 อางถึงเรื่องบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องพื้นที่ขายภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ ที่กําลังจะเหลือนอยและหรือ

หมดไมมีพื้นที่เหลือดังที่แสดงในป 2564 นั้น บริษัทไดเตรียมดําเนินการเจรจากับบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ แอสเซท จํากัด   

เพือ่เขาไปเปนสวนหนึง่ และเขาไปบรหิารจดัการพืน้ทีข่องบรษิทั เอม็ ดี เอก็ซ แอสเซท จาํกัด เนือ้ทีร่วมประมาณ 3,000 ไร 

ซึ่งจะทําใหบริษัทยังคงธุรกิจการขายที่ดิน และหรือการจัดการใชประโยชนในที่ดินแบบหลากหลายอยางตอเนื่อง

 ยังคงมีอีกเรื่องที่สําคัญ กลาวคือ การจัดการระบบการดําเนินงานของบริษัทใหเห็นเปนรูปธรรม ตามกระบวนการและ

แนวทาง การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนและการกํากับกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดใหบริษัท        

จดทะเบียนดําเนินการ บริษัทตั้งเปาหมายในการจัดทุกอยางตามกระบวนการดังกลาวภายใน 3 ป หรือภายในป 2567 

โดยบริษัทมั่นใจวา การดําเนินการตามกระบวนการและแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนและการกํากับกิจการที่ดี จะทําให

เกิดการยอมรับและเสริมสรางความเชื่อมั่นตอบริษัท ตอผูถือหุน ลูกคา และผูมีสวนไดเสียทุกระดับขององคกร

 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ คูคา และผูมสีวนไดสวนเสียทุกทานที่ไดสนับสนุน

บริษัทดวยดีเสมอมา และขอขอบคุณตอคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะผูบริหาร พนักงานผูปฏิบัติงานทุกคนที่ทุมเท

การทํางานอยางเต็มที่ และขอใหความมั่นใจตอทุกทานวา เราจะกาวเดินธุรกิจไปพรอมกันอยางตอเนื่อง เพื่อการเติบโต

อยางมั่นคงและยั่งยืน

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

ประธาน บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)

.........................................................................................................

ป
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ข้อมลูทัว่ไปของบริษทั

    ข้อมลูทัว่ไป
  บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)
  ประเภทกิจการ : ลงทุน พัฒนาอสังหาริมทรัพย สาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงาน
  ทะเบียนเลขที่ : 0107536000811
  ทุนจดทะเบียน : 4,756,303,780 บาท เรียกชําระแลวจํานวน 4,755,931,420 บาท 
     เปนหุนสามัญ 475,593,142 หุน มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท
  ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 199 ชั้น 12 A อาคารคอลัมนทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก
    แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท : 0-2302-2300
  โทรสาร : 0-2302-2400
  โฮมเพจ : www.mdx.co.th
  สํานักงานโครงการ : เลขที่ 215 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้
     ทางหลวงหมายเลข 331 ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว 
    จังหวัดเชิงเทรา 24190
  โทรศัพท : 038-575278-80
  โทรสาร : 038-575286

  บุคคลอางอิงอื่น
  นายทะเบียนหุน : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
     93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
    โทรศัพท : 02009-9000
    โทรสาร : 02009-9991
    SET Contact center : 02009-9999
    Website : htttp://www.set.or.th/tsd
    Email : SETContact@set.or.th
  ผูสอบบัญชี : นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 
    หรือนางสาววราภรณ  อินทรประสิทธ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
    7881 หรือนางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
    12258 หรือนางสาววราภรณ พันธุภักดีนุพงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลข
     ทะเบียน 13765 บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด
    128/334-335 อาคารพญาไทพลาซา ชัน้ 31 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท
    เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    โทรศัพท  0-2216-2265, 0-2216-2268-9, 0-2216-2279
    โทรสาร   0-2216-2268 มือถือออฟฟต 061-1858-5929
    www.cwwpaudit.com, E-mail : audit@cwwpaudit.com
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สรปุข้อมลูทางการเงิน

 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)และบริษัทยอย มีรายไดจากการดําเนินธุรกิจทุกประเภทของกลุมบริษัทรวม 

1,166.03 ลานบาท ซึง่ประกอบไปดวยรายไดจากธรุกจิอสงัหารมิทรพัย 264.71 ลานบาท รายไดทีป่รกึษาและบรหิาร 62.83 

ลานบาท ธุรกจิผลติและจาํหนายพลงังานไฟฟา 779.14 ลานบาท และรายไดอืน่ๆรวม 46.07 ลานบาท โดยมกํีาไรสทุธสิวน

ที่เปนของบริษัทใหญ 403.89 ลานบาท และมีสินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 6,703.88 ลานบาท ในขณะที่

ขาดทุนสะสมลดลงเหลือ 746.96 ลานบาท  
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สรปุข้อมลูทางการเงิน (ต่อ)
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ฐานะทางการเงิน    

  สินทรัพยรวม 6,703.88  5,909.4 5,642.40

  หนี้สินรวม 506.48 516.65 465.20 

  สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 3,413.78  2,864.94  2,716.53 

  กําไร(ขาดทุน)สะสม (746.96)  (1,154.41) (1,303.47)

  ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 4,755.93  4,755.93  4,755.93  

ผลการดาํเนินงาน    

  รายไดรวมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยและที่ปรึกษา 340.83   327.57  260.66 

  ตนทุนขายรวม 172.60 171.22 164.54

  กําไรขั้นตน 168.23  156.35  96.12 

  คาใชจายในการขายและบริหาร 348.85  333.36 364.70

  สวนแบงกําไรของบริษัทรวม 779.14  388.89 323.97 

  กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 403.89 148.86 69.35

       

ข้อมลูต่อหุ้น (บาท)    

  กําไร(ขาดทุน) 0.98  0.36  0.17 

  มูลคาตามบัญชี 13.03  11.33   10.80 
  มูลคาท่ีตราไว 10.00  10.00   10.00 

สรปุข้อมลูทางการเงิน

งบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนวย : ลานบาท

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)  2564 2563 2562
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1. โครงสร้างการดาํเนินงานกลุ่มบริษทั
2. การบริหารจดัการความเส่ียง
3.   การขบัเคล่ือนธรุกิจเพ่ือความยัง่ยืน
4.   การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ
5.   ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสาํคญัอ่ืน

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

และผลการดาํเนินงาน
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1. โครงสร้างการดาํเนินงานกลุ่มบริษทั

 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ

  ความเป็นมาโดยย่อ

   บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) ไดกอตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรม รวมกับการ

นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ภายใตชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ เนื้อที่รวมประมาณ 5,200 ไร ที่ตําบล              

หวัสาํโรง อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา นอกจากการดาํเนนิงานพฒันาพืน้ทีแ่ละขายใหแก นกัลงทนุ บรษิทัยงัให 

บริการดานระบบสาธารณปูโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกผูประกอบการโรงงานที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม 

อีกดวย ถึงปจจุบันมีผูประกอบการตัดสินใจตั้งโรงงานประกอบกิจการเกือบเต็มพื้นที่โครงการ

   ดวยเล็งเห็นถึงการกระจายความเสี่ยงที่สืบเนื่องจากความผันผวนของรายไดบริษัท  ซึ่งสวนใหญเกิดขึ้น

ไดจากความผันผวนของการขายที่ดิน บริษัทยอย-บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด (มหาชน) จึงกอตั้งขึ้นโดยบริษัท

เขาไปลงทุนถือหุนสามัญในสัดสวนรอยละ 52.01 ของหุนบริษัทยอยที่จําหนายทั้งหมด บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด  

(มหาชน) มีวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาในภูมิภาคอาเซียน โดยการ 

รวมทุนกับบริษัทอื่นทั้งในและตางประเทศ กอสรางโรงงานผลิตพลังงานไฟฟา ถึงปจจุบันไดมีโรงไฟฟาท่ีผลิตเดินเครื่อง

เชิงพาณิชยแลวไดแก โรงไฟฟาความรอนรวมบางบอ ตั้งอยูที่ ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ และ

โรงไฟฟา พลังนํ้าเทิน-หินบูน ตั้งอยูที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทั้งสองแหงมีสัญญาขายพลังงานไฟฟา

ใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ทําใหมีความชัดเจนในเรื่องของรายไดบริษัท 

   นอกจากนี้ในการดําเนินการขยายธุรกิจ บริษัทยอยและหรือบริษัทรวม ไดถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนิน

โครงการนั้น ๆ ดังแสดงรายละเอียดไวในหัวขอโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

 1.1.1  วิสยัทศัน์ กลยทุธ ์และทิศทางการดาํเนินธรุกิจ

   ในป 2564 บริษัทไดดําเนินการแกไขปญหาหนี้สินคงคางตามแผนฟนฟูกิจการจํานวนสุดทาย 287 ลาน

บาท โดยประมาณเสร็จสิ้น และไดดําเนินการผนวกที่ดินเนื้อที่ 174 ไร เขามาอยูภายใต พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมฯ 

ตามแผนงานที่วางไว ยกเวนในสวนของพลังงานทางเลือกท่ีไดกลาวไวในรายงานประจําป 2563 ไดแก เรื่องพลังงานแสง

อาทิตย ซึ่งขณะนี้บริษัทไดลดระดับลงเหลือเพียงติดตั้งเพื่อใชงานภายในของกลุมบริษัท ดวยเหตุผลทางนโยบายภาครัฐที่

เปลี่ยนแปลง และโรงไฟฟาขยะที่บริษัทยกเลิกการศึกษาและเดินเรื่องเพื่อขออนุญาตดวยเหตุผลทางนโยบายของภาครัฐ

   สําหรับในป 2565 ดังที่แสดงไวในวิสัยทัศนของบริษัทท่ีไดมีการปรับใหสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการปรับเปลี่ยนพันธกิจใหสอดรับกับวิสัยทัศน จะเห็นไดวานอกเหนือจากผลิตภัณฑนิคม

อุตสาหกรรม และพลังงานไฟฟา ซึ่งเปนผลิตภัณฑธุรกิจหลักของบริษัทมาตั้งแตตน บริษัทไดมีการปรับเปลี่ยนจากที่ระบุ

ไวในวิสัยทัศนป 2564 จากพลังงานทางเลือกเปนพลังงานอื่น และมีการเพิ่มเติมธุรกิจขายที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมแยกออก

จากนิคมอุตสาหกรรมใหชัดเจน รวมถึงเพิ่มเรื่องเภสัชวัตถุเขามา โดยเขาไปรวมสนับสนุนพื้นที่และวิชาการ การผลิต 

(ปลูก) กัญชาทางการแพทย อยางไรก็ดีสภาวะทางเศรษฐกิจที่ยังคงตองดูทิศทางความชัดเจน ประกอบกับบริษัทเพิ่งผาน
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การปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการโดยสมบูรณ การสรางความยอมรับจากผูถือหุน ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท และ

การเดินธุรกิจอยางมั่นคงเพื่อความยั่งยืน จึงเปนเรื่องสําคัญที่บริษัทไดนํามาแสดงใน วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และ

ทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท

   บริษัทตระหนักชัดเจนวา การจะเปนที่ยอมรับไดอยางสมบูรณนั้น การดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับ

กิจการที่ดีจะเปนเรื่องสําคัญยิ่งที่ตองปฏิบัติใหชัดเจน รวมถึงการสรางใหผูปฏิบัติงานที่โดยปกติไดปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็ม

กําลังความสามารถอยูแลว ใหตระหนักชัดเจนขึ้นดวยคานิยมองคกร “มุงมั่น พัฒนา โปรงใส เปนธรรม เต็มใจใหบริการ”

 1.1.2 การดาํเนินงานท่ีสาํคญัในปี 2564

   (1) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแหง-

    ประเทศไทย เพิ่มพื้นที่เพื่อการขายสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 174 ไร ทําใหบริษัทมี

    พื้นที่เพื่อการขายในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ ประมาณ 180 ไร ซึ่งพอเพียงที่จะรองรับ

    ผูสนใจลงทุนในป 2565
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   (2)  ตามที่บริษัทไดรวมมือกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดําเนินโครงการ การจําหนายกาซ NGV ใน

    นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ นั้น ในป 2563 ปตท.ไดบรรลุผลการทํางานสิ่งแวดลอม และไดดําเนิน

    การกอสรางระบบจําหนายดังกลาว และสามารถจายกาซใหลูกคาไดในป 2565 นี้

   (3)  ตามที่บริษัทไดลงนามความรวมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการศึกษาไมเชื้อเพลิงเพื่อ

    ใชในกิจการพลังชีวมวล ในป 2563 บริษัทไดปลูกไมเชื้อเพลิง (ยูคาลิปตัส) ในพื้นที่ของบริษัท

    จํานวน 842 ไร คิดเปนจํานวนไมมากกวา 280,000 ตน
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   (4)  บริษัทไดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหัวสําโรง ดําเนินการปรับปรุงระบบระบายนํ้าถนนสาย

    หัวสําโรง-แปลงดอกไมแดง ซึ่งเปนถนนผานดานหนานิคมฯ การดําเนินงานปรับปรุงนี้จะปองกัน

    มิใหถนนเกิดความเสียหายอยางถาวร และเปนประโยชนตอการสัญจรของชุมชน

   (5) บรษิทัไดรวมสนบัสนนุการใชพืน้ทีแ่ละความรูทางวชิาการดานการผลติ (ปลกู) กัญชาทางการแพทย 

    กับวิสาหกิจชุมชนแปลงยาวเพื่อพลังงานชีวมวล ที่ไดมีการทําขอตกลงดําเนินการปลูกกัญชาทาง 

    การแพทย กับกรมการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก เพื่อนําผลผลิตไปใชในทางการแพทย
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MDX Green
Energy
Co.,Ltd.

GMS POWER
SERVICES

Co.,Ltd.

SG Bang Bo Power Holding Co., Ltd.

Tokyo Gas Asia Pte., Ltd.

CDIB Capital Group.

1.1.3   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั

  แผนภาพโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

90%

10%
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 ตามแผนภาพโครงสรางการถอืหุนของกลุมบรษิทัไดสะทอนภาพของการประกอบธรุกจิของบรษิทั ซึง่สามารถอธบิาย 

โดยสรุปไดดังนี้

1. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) ดําเนินการในสวนของการลงทุนพัฒนาพื้นที่ และขายที่ดินเพื่อประกอบการ

 อุตสาหกรรม ทั้งประเภทที่ดินภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมและภายนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม

  นอกจากนี ้  ยงักระจายความรบัผดิชอบการดาํเนนิการในสวนของการบรหิารจดัการใหบรกิารระบบสาธารณปูโภค 

 และสิ่งอํานวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรม และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอื่น อาทิ พลังงานทดแทน พลังงาน

 อื่น ๆ เภสัชวัตถุ ผานทางบริษัทยอยดังนี้

  (1) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด ดําเนินธุรกิจแสวงหาโอกาสในดานพลังงานทดแทน พลังงาน

  ทางเลือก และเภสัชวัตถุ

 (2) บริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด ดําเนินธุรกิจบริหารจัดการนคิมอุตสาหกรรม การใหบริการระบบ

  สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก ทั้งนี้ในปจจุบันดวยนโยบายของบริษัทท่ีจะกระชับโครงสรางใหเหมาะสม

  ไดมีการโอนภารกิจของบริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด ไปใหบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด 

  รับดําเนินการแทนทั้งหมด

 (3) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ บีวีไอ จํากัด ดําเนินธุรกิจแสวงหาการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ตามนโยบายของบริษัท 

 (4) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ กรุป จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อเขาไปดําเนินงานโครงการทาซางในสหภาพเมียนมา แตปจจุบัน

  ดวยนโยบายของทางเมียนมาทําใหโครงการนี้ชะลอออกไปอยางไมมีกําหนด

2. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) ดําเนินการลงทุนในกิจการการผลิตไฟฟาผานบริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด 

 (มหาชน) โดยที่บริษัท  จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด (มหาชน) ไดเขาไปลงทุนใน

 (1) โครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าเทิน-หินบูน สปป.ลาว 

 (2) โครงการโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมบางบอ สมุทรปราการ
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1.2   ลกัษณะการประกอบธรุกิจ

 1.2.1  โครงสร้างรายได้บริษทัปี 2564

 ผลิตภัณฑ / บริการ ดําเนินการโดย %การ 2562 2563 2564

   ถือหุน 

รวมรายได้ทั้งหมด

ขายที่ดิน บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ   108.21 9.28%  107.51 14.39%  27.36   4.30% 

        

รายไดจากการขายและบริการ  บจ เอ็ม ดี เอ็กซ โซลา เอ 99.99%   -     -   -     -   4.06   0.64% 

        

คาเชา บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ    20.47   1.76%   21.81   2.92%   22.41   3.52% 

  บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร  52.01%   0.74   0.06%    -    - 

  บจ เกต เวย ดิเวลลอปเมนท  35.71%   8.80   0.75%   9.54   1.28%   9.54   1.50% 

        

คาบริการสาธารณูปโภค บมจ   เอ็ม  ดี  เอ็กซ    139.78   11.99%   125.85   16.84%   135.14   21.22% 

รายไดที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจนิคมฯ    278.00   23.84%   264.71   35.42%   198.50   31.17% 

คาท่ีปรึกษาและบริหาร บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ    27.11   2.32%   31.14   4.17%   30.18   4.74% 

  บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร  52.01%   35.70   3.06%   31.01   4.15%   30.78   4.83% 

  บจ เกต เวย ดิเวลลอปเมนท  35.71%   -     -   -     -   1.00   0.16% 

  บจ เอ็ม ดี เอ็กซ กรีน เอ็นเนอรยี 99.99%   0.02   0.00%   0.70   0.09%   0.20   0.03% 

รายไดจากธุรกิจที่ปรึกษาและบริหาร  62.83   5.39%   62.85   8.41%   62.16   9.76% 

รายไดจากธุรกิจไฟฟา บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร  52.01%   779.14   66.82%   388.89   52.04%   323.97   50.87% 

รายไดเงินปนผล    12.87   1.10%   12.23   1.64%   3.35   0.53% 

รายไดอื่น    10.58   0.91%   20.31   2.72%   31.63   4.97% 

รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ    22.62   1.94%   (1.75)  (0.23%)  17.22   2.70% 

รายไดอื่น ๆ    46.07   3.95%   30.79   4.12%   52.21   8.20% 

    1,166.03   100.00%   747.25   100.00%   636.84   100.00% 
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 1.2.2  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ การพฒันาและการขายท่ีดินเพ่ืออตุสาหกรรม

   บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจการพัฒนาและขายที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม เริ่มตนโดย

  รวมลงนามกับ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ในการบริหารจัดการโครงการนิคม

  อุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ ตั้งอยูถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว จังหวัด

  ฉะเชิงเทรา โดยเปนการรวมดําเนินงานในรูปแบบที่ บริษัทฯ เปนผูจัดหาท่ีดินและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

  และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมรองรับการใชงานของผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม โดย

  ไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ของระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ กนอ. แตอยางใด ทั้งนี้ 

  กนอ. จะเปนหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาท่ีกํากับดูแลและใหความชวยเหลือในดานการประสานงาน บริการ

  เกี่ยวกับดานนิติกรรม การออกใบอนุญาตตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกอสรางและเปดดําเนินการโรงงาน

  อุตสาหกรรม

   นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ ประกอบดวยพื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 6,900 ไร แตไดทําสัญญารวม

  ดําเนินงานกับ กนอ. ประมาณ 5,200 ไร เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารจัดการและความพรอมของระบบ

  สาธารณปูโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ จากขอมูลเอกสารการจัดทําผังแมบท

  โครงการของพื้นที่ 5,200 ไร ที่ไดรับการอนุมัติเห็นชอบจาก กนอ. ประกอบดวย

   -  เขตอุตสาหกรรม เนื้อท่ี 3,358 ไร

   -  เขตประกอบการเสรี เนื้อที่ 437 ไร

   -  เขตพาณิชยการ เนื้อที่ 156 ไร

   ในป พ.ศ. 2564 บริษัท ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพิ่มเติม

  พื้นที่ขายจํานวน 174 ไร โดยประมาณผนวกเขาในสัญญารวมดําเนินงานกับ กนอ. ทําใหบริษัทมีพื้นที่ขาย

  เพื่อประกอบการอุตสาหกรรมภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมพรอมที่จะรองรับความตองการของลูกคาไดอยาง

  ตอเนื่อง

   นอกเหนือจากการพัฒนาและขายที่ดินภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม บริษัทยังไดเตรียมที่จะพัฒนาและ

  ขายที่ดินนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยไดประสานเจรจากับ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ แอสเซท จํากัด บริษัท

  เฉพาะกิจที่มีการจัดตั้งตามแผนพื้นฟูกิจการที่ไดรับอนุมัติจากเจาหนี้และศาลลมละลายกลาง เพื่อบริหารหนี้

  ที่ไดรับโอนจากบริษัทตามกระบวนการฟนฟูกิจการพื้นที่รวมประมาณ 3,000 ไร ทั้งนี้บริษัทและบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ 

  แอสเซท จํากัด ไมมีความเกี่ยวพันในทางบริหารงานแตอยางใด ถึง ณ ปจจุบันการประสานเจรจาดําเนินไป

  ดวยดี และบริษัทคาดหวังวา บทสรุปจะทําใหบริษัทมีที่ดินเพื่อดําเนินธุรกิจขายที่ดินไดอยางตอเนื่อง

 1.2.3 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ การให้บริการนิคมอตุสาหกรรม

   บริษัท โดยบริษัทยอย เอ็ม ดี เอ็กซ กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด ไดดําเนินใหบริการระบบสาธารณูปโภค และ

  สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกลูกคาผูประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ ประกอบดวย

  (1)   ผลิตและจําหนายนํ้าประปา ตามมาตรฐาน กฟภ. โดยมีขนาดกําลังผลิตที่ 28,000 ลบ.ม.ตอวัน

  (2)  รวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย รวมตามมาตรฐาน โดยมีขนาดบําบัดนํ้ารวมที่ 15,000 ลบ.ม.ตอวัน
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  (3)  รวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอย ตามมาตรฐาน โดยมีขนาดบอฝงกลบมาตรฐานเนื้อที่ 45 ไร และ   

          เตาเผาขนาด 500 ตันตอชม. จํานวน 2 เตา

  (4)  ใหบริการระบบสาธารณูปโภคสวนกลาง อาทิ ระบบถนน ระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร ระบบรักษา

    ความปลอดภัย เปนตน

  (5)   ใหบริการอาคารที่พักอาศัย ทั้งแบบเชารายเดือน และรายวันในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งหองพักเด่ียว 

    หองพักแบบครอบครัว หรือแบบอพารทเมนท

  ณ ปจจุบันมีการใชบริการผลิตภัณฑตาง ๆ ที่กลาวขางตน โดยรวมประมาณ 70%

 1.2.4 ลกัษณะการประกอบธรุกิจผลิต และจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า

   ดําเนินการโดย บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยเขารวม

  ลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟากับบริษัทท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังนี้

    เขารวมลงทุนกับบริษัท เทิน-หินบูน พาวเวอร จํากัด ในสัดสวนรอยละ 20 โดยผานบริษัทยอย (บริษัท 

    จีเอ็มเอส เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี จํากัด และ บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร เซอรวิสเซส จํากัด) 

    และมีผูรวมลงทุนอื่นคือ EDL Generation Public Company  ซึ่งถือหุนในสัดสวนรอยละ 60 และ Nordic 

    Hydropower ซึ่งถือหุนรอยละ 20 พัฒนาโรงไฟฟาพลังนํ้าเทิน-หินบูนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

    ประชาชนลาว 2 ระยะ คือ

    - ระยะที่ 1 ขนาดกําลังผลิต 220 เมกะวัตต เดินเครื่องเชิงพาณิชยเมื่อ มีนาคม 2541

    - ระยะที่ 2 ขนาดกําลังผลิต 280 เมกะวัตต เดินเครื่องเชิงพาณิชยเมื่อ ธันวาคม 2555

     ทั้งนี้ ภายใตสัญญาสัมปทานใหดําเนินกิจการ ระยะเวลา 30 ป พลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดสงจําหนาย

    เขาระบบไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และการไฟฟาลาว

 1.2.5 ลกัษณะประกอบธรุกิจท่ีปรึกษา

   ดวยวัตถุประสงคเพื่อการใชทรัพยากรรวมกันระหวาง บริษัท บริษัทยอย บริษัทในเครือใหเกิดประโยชน

  สูงสุด บริษัทจึงไดมีการใชทรัพยากรรวมกันในบางสายงานไดแก งานบริหารจัดการ งานดานกฎหมาย

  งานดานธุรการ งานบัญชี และมีการเรียกเก็บคาใชจายตามปริมาณงานของแตละหนวยงาน

 1.2.6 ลกัษณะประกอบธรุกิจอ่ืน ๆ

  บริษัทไดแสวงหาโอกาสในทางธุรกิจอื่นเพิ่มเติม ไดแก 

  (1)  พลังงานแสงอาทิตย ทั้งบนหลังคาและลอยนํ้า ถึง ณ ปจจุบันบริษัทไดชะลอระดับเรื่องนี้ลงเปนการรอ

    โอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสมดวยมีการแขงขันคอนขางสูง

  (2)  พลังงานชีวมวล  ถึง ณ ปจจุบันบริษัทลดระดับโครงการจากประเภทโครงการโรงไฟฟาชีวมวล เปนการ

    ปลูกและจําหนายไมเชื้อเพลิงชีวมวลดวยปญหาการยอมรับจากชุมชนในเรื่องโรงไฟฟา ปจจุบันบริษัท

    ไดปลูกไมยูคาลิปตัสบนเนื้อที่รวม 842 ไรมากกวา 280,000 ตน และจะเริ่มตัดในป 2566
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  (3)  พลังงานไฟฟาจากขยะ  บริษัทไดศึกษาและเริ่มดําเนินการแตพบวากระบวนการในการขออนุญาตจัด

    ตั้งโรงไฟฟาขยะ จะมีปญหาตั้งแตเริ่มตนจากชุมชน และชุมชนคอนขางตอตานมากกวาโรงไฟฟา

    ชีวมวล บริษัทจึงชะลอเรื่องนี้ไว

  (4)  เภสัชวัตถุ  บริษัทไดรับการประสานจากวิสาหกิจชุมชนแปลงยาวเพื่อพลังงานชีวมวล วาดวยเรื่องการ

    ผลิต (ปลูก) กัญชา ซึ่งวิสาหกิจชุมชนแปลงยาวฯ ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือที่จะดําเนินการ

    ผลติ (ปลูก) กัญชาทางการแพทย รวมกับการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก เพื่อนําผลผลิตไป

    ผลิตเปนยารักษาโรค ซึ่งบริษัทไดพิจารณาและใหการสนับสนุนพื้นที่สําหรับใชในโครงการ และรวมถึง

    องคความรูทางวิชาการ ณ เบื้องตนตามกฎหมาย (กอนมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย) บริษัทในฐานะ

    นิติบุคคล คงใหการสนับสนุนไดในลักษณะนี้เทานั้น

     ทั้งนี้กฎหมายที่เกี่ยวของไดมีการเปลี่ยนแปลงแลว โดยที่กัญชาไมอยูในบัญชียาเสพติดอีกตอไป

  ดังนั้นหากกฎกระทรวงสาธารณสุขที่จะประกาศใชเปดใหนิติบุคคลดําเนินเรื่องเหลานี้ได บริษัทก็มุงหวังที่จะ

  เขาไปรวมอยูในธุรกิจเภสัชวัตถุประเภทนี้

1.3 การตลาดและการแข่งขนั
 1.3.1 การตลาดและการแข่งขนัธรุกิจการขายท่ีดินเพ่ืออตุสาหกรรม

   ดวยสถานการณโรคระบาดโควิค ที่กลับเขามาเปนระลอกที่ 4 ในชวงตนป 2564 ทําให สภาวะเศรษฐกิจ

  และสังคมที่ดูเสมือนจะดีขึ้นในชวงปลายปของป 2563 นั้น กลับมาทรุดลงอีกครั้งหนึ่ง สภาพการลงทุนของ

  ผูประกอบการมิใชเฉพาะแคประเทศไทยแตเปนไปทั่วโลกเหมือนกันนิ่งและรอดูสถานการณ ดังนั้นตลาด

  และการแขงขันในธุรกิจการขายที่ดินเปนไปในทิศทางที่ไมเคลื่อนไหวมากนัก แตก็พอมีนักลงทุนเขามา

  สํารวจและตัดสินใจซื้ออยูบาง อยางไรก็ดีดวยสภาพพื้นที่ขายภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ ที่เหลืออยูนอย 

  และที่มีอยูก็อาจมีพื้นที่ขนาดเล็กไมเกิน 10 ไรตอแปลง ก็อาจทําใหบริษัทมีผลกระทบอยูบางในระดับหนึ่ง 

  บริษัทไดแกไขปญหาเรื่องพื้นที่ขายโดยในป 2564 กนอ. ไดผนวกพื้นที่ 174 ไร เขามาในพื้นที่โครงการ 

  ทําใหพื้นที่ขายเทากับประมาณ 180 ไร

 

 1.3.2 การตลาดและการแข่งขนัธรุกิจการให้บริการนิคมอตุสาหกรรม

   สําหรับธุรกิจนี้เนื่องดวยเปนการใหบริการเปนการเฉพาะภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ จึงไมมี

  การแขงขันใดๆ แตก็จะมีผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมอยู ในกรณีที่ผูประกอบการไดรับผล

  กระทบนั้นๆ และชะลอหรือลดกําลังสงผลิตสินคา 

 1.3.3 การตลาดและการแข่งขนัธรุกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า

   ดวยสภาพสถานการณของประเทศไทย ที่ประสบกับการชะลอตัวเนื่องจากการระบาดของโรคโควิค 

  ทําใหปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีใชนอยลง จึงเกิดการชะลอนโยบายกอสรางโรงไฟฟาขนาดใหญ รวมถึงชะลอ

  การรับซื้อไฟจากภาคเอกชน ยกเวนโครงการที่ไดมีการทําขอตกลงไปแลว ดังนั้นการแขงขันจึงลงไปสู

  โรงไฟฟาขนาดเล็ก ไดแก โรงไฟฟาชีวมวล โรงไฟฟาจากขยะทําใหเกิดการแขงขันตามรอบที่คณะกรรมการ

  กํากับกิจการพลังงานจะเปดรับซื้อ สําหรับโรงไฟฟาท่ีตั้งในประเทศเพื่อนบาน เชน สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา 

  ในสวนที่จะจําหนายเขาระบบของประเทศไทยก็เชนกัน จะยังไมมีโครงการใหม ๆ ใดเกิดขึ้นในชวงนี้ ยกเวน
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  ที่ไดมีขอตกลงกันไปแลว ดังนั้น จะเห็นบริษัทท่ีเก่ียวของกับพลังงานไฟฟาขนาดใหญ เริ่มลงมาศึกษาการตั้ง

  โรงงานไฟฟาในเขตเฉพาะเชน นิคมอุตสาหกรรม เปนตน ในสวนของบริษัทก็ใหความสนใจติดตามเรื่อง

  เหลานี้เชนกัน แตไดวางเงื่อนไขที่จะใหความสนใจสูงตอเมื่อภาครัฐเปดใหตอเชื่อมกับระบบไฟฟาของภาครัฐได 

  ทั้งนี้คงตอติดตามและรอดูแผนการพัฒนาพลังงานที่ขณะนี้ภาครัฐกําลังปรับปรุงและคาดวาจะประกาศ

  ภายในป 2565

1.4 สินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ
  ทรัพยสินถาวรหลักท่ีบริษัทและบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจมี 2 ประเภท คือ อสังหาริมทรัพย และเงิน

 ลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. กลุมอสังหาริมทรัพย

 ประเภท/ลกัษณะทรพัยสิ์น ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ มลูค่าสทุธิ ภาระผกูพนั

   (ล้านบาท) 

 ที่ดินรอการพัฒนา เอ็ม ดี เอ็กซ 67.68 ไมมี

 จํานวน 524 ไร 2 งาน 85 ตรว. 

 ใน ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 

 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

  ที่ดิน 12 ไร 2 งาน 17.30 ตรว.   บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ 5.30 ไมมี  

  ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ 

  ที่ดิน 225 ไร 2 งาน 61 ตรว.        บมจ.จี เอ็ม เอส เพาเวอร 116.05 สัญญาเชา

  ที่ ต.คลองดาน อ.บางบอ           

  จ.สมุทรปราการ

  ที่ดิน 22 ไร 3 งาน 10 ตรว.          บจก.เกตเวย ดิเวลลอปเมนท 11.39 ไมมี

  ที่ ต.คลองดาน อ.บางบอ  บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ 11.12 ไมมี

  จ.สมุทรปราการ            

  อาคารหอพักใหเชา จํานวน 39 อาคาร

  และสวนปรับปรุง  ตั้งอยูในนิคม

  อุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้        

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

  ที่ดิน 5 ไร 1 งาน 79.6 ตรว. บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ 0.18 ไมมี  

  ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้

  อาคารสํานักงานและสวนปรับปรุง  บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ 96.39 ไมมี

  ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้
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 ช่ือบริษทั สดัส่วนการลงทนุ ราคาทนุ มลูค่าปัจจบุนั

   (ล้านบาท) (ณ 31 ธ.ค 2564)

 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ บีวีไอ 100 620.00 338.94

 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด 99.99 24.99 12.62

 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ กรุป จํากัด 97.50 39.00 27.99

 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด (มหาชน) 52.01 893.99 893.99

 บริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด 35.71 19.99 -

  ที่ดิน 22 ไร 3 งาน 10 ตรว. ของ บจก.เกตเวย ดิเวลลอปเมนท ถูกคําสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ใหเพิกถอนโฉนด 

 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555  ตอมาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 บจก.เกตเวย ดิเวลลอปเมนท ไดยื่นคัดคานการ

 เพิกถอนดังกลาว ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน

2. กลุ่มเงินลงทนุ

  การลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอยและบริษัทรวม มักเปนไปเพื่อกอใหเกิดความรวมมือในดานการลงทุน 

 รวมไปถึงการสงเสริมและสนับสนุนดานเทคโนโลยี การใชประโยชนจากทรัพยากรที่มี ความเชี่ยวชาญและความ

 ชํานาญของบุคคลากรในแขนงตางๆ ตลอดจนการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 โดยบริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทยอยขึ้นมาเพื่อศึกษาชองทางการลงทุนในโครงการใหมๆ ที่มีแนวโนมที่จะเติบโตใน

 อนาคต อันจะทําใหสามารถบรรลุเปาหมายระยะยาว และสรางผลตอบแทนใหกับบริษัทอยางยั่งยืน  
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2.  การบริหารจดัการความเส่ียง 

 บริษัทฯ และกลุมบริษัทฯคํานึงถึงเรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจเปนปกติ ดําเนินการ

โดยฝายบริหารจัดการดําเนินการของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท โดยใชกระบวนการของการปรึกษาหารือกันเปนหลัก 

รวมถึงใชกระบวนการดานคนหาปญหาของระบบการจัดการดานคุณภาพและสิ่งแวดลอมที่บริษัทยึดปฏิบัติมากวา 20 ป 

 อยางไรก็ดีบริษัทเขาใจถึงกระบวนการจัดการความเสี่ยง อางอิงถึง การควบคุมภายในตามแนวทางของ The Committee 

of Sponsoring Organization of the Treadway Commission COSO-ERM 2017 อางอิงถึง วิสัยทัศน พันธกิจ ของบริษัท

ที่มีการปรับเปลี่ยนใหมในป 2565 โดยเนนเปาหมายที่จะเพิ่มพูนการยอมรับ การกํากับดูแลกิจการที่ดี จากผูถือหุน ลูกคา 

และผูมีสวนไดเสียทุกระดับขององคกร และถือเปนพันธกิจที่บริษัทจะดําเนินการนับจากนี้ไป หลังจากที่บริษัทไดใชเวลา

และทรัพยากรในการดําเนินกิจการและปฏิบัติใหเปนไปตามแผนฟนฟูกิจการบริษัทมามากกวา 15 ป โดยกําหนดใหฝาย

บริหารจัดการของบริษัททําหนาท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท เพื่อดําเนินการบริหารจัดการความ

เสี่ยงตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะ COSO-ERM 2017 และสรุปเสนอเพื่อพิจารณาตอคณะกรรมการตรวจสอบ และหรือ

คณะกรรมการบริษัท ตามแตละกรณี

1. ความเส่ียงด้านกลยทุธ ์(Strategic Risk)

 1.1 ความเส่ียงจากการกาํหนดแผนกลยทุธแ์ละการปฏิบติั

   อางอิงถึงการคาดการณสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ซบเซาลง และเสมือนหนึ่งกําลังเขาสูสภาวะปกติ 

  ซึ่งตองใชเวลาในการฟนตัวในป 2565 และถาพบการระบาดของโควิคสายพันธุใหมเพิ่มอีก การฟนตัวอาจ 

  ตองใชเวลายืดยาวออกไป ดังนั้นบริษัทไดกําหนดกลยุทธขององคกรเปนประเภทของกลยุทธรักษาเสถียรภาพ 

  (Stability Strategy) โดยเนนเปนการดําเนินการดวยความระมัดระวัง (Proceed with caution Strategy) ทั้งนี้

  เพื่อใหเกิดความยืดหยุนและคลองตัว สามารถรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง เนนรักษา

  สภาพคลองทางการเงิน ทั้งการสรางรายไดโดยมุงเนนการลงทุนเฉพาะในเรื่องที่จําเปน และหรือสามารถ

  สรางกระแสเงินสดไดโดยเร็ว พรอมทั้งลดคาใชจายและบริหารจัดการเงินสดใหมีเสถียรภาพ

   บริษัท โดยฝายบริหารจัดการในฐานะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององคกร ไดถูกกําหนดใหมีการ

  ประชุมปรึกษาเพื่อประเมินสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตางๆ เปนระยะ ในกรณีที่สรุปเห็นวา 

  กลยุทธขององคกรไมสอดคลองกับสถานการณอีกแลว และสมควรปรับเปลี่ยนใหนําเสนอคณะกรรมการ

  บริษัทเพื่อพิจารณา

 1.2 ความเส่ียงในการพฒันาบคุลากรเพ่ือรองรบัการเติบโตในอนาคต

   อางอิงตามแผนกลยุทธขององคกรที่ระบุไวในขอ 1.1 ความเสี่ยงจากการกําหนดแผนกลยุทธและการ

  ปฏิบัติ ซึ่งเปนแผนกลยุทธที่ใชมาตั้งแตมีการระบาดของโรคโควิด ที่สงผลใหเกิดความไมแนนอนตอสภาพ

  เศรษฐกิจและสังคม บริษัทไดชะลอและลดระดับการสรรหาบุคลากรเปนตามความจําเปนเทานั้น อยางไร

  ก็ตามบริษัทยังคงยอมรับวา การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเปนเรื่องจําเปนที่ตองดาํเนินการ โดย
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  เฉพาะการเสริมทักษะความรู และรวมถึงเปดมุมมองในเรื่องที่เก่ียวของใหกวางขึ้น ในป 2564 บริษัทยังคงมี 

  การสงเสริมสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานในทุกระดับไดมีโอกาสเขารับการอบรมเพิ่มทักษะตาง ๆ ในสวนที่

  เกี่ยวของกับบทบาทหนาท่ีของตน

   สําหรับในป 2565 บริษัทจะเพิ่มและจัดการการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอยางเปนระบบ 

  ตามแบบแผนที่ยอมรับกันทั่วไป

 1.3 ความเส่ียงด้านช่ือเสียงองคก์ร

   บริษัทมีความชัดเจนและเขาใจอยางลึกซึ้งวา ชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกร หากเกิดในเชิงเสียหายแลว 

  จะมีผลกระทบตอองคกรทั้งระยะสั้นและระยาวอยางไร บริษัทไดผานกระบวนการแผนฟนฟูกิจการโดย

  สมบูรณแลว และเขาสูการเพิ่มพูนยอมรับในการบริหารจัดการตามหลักกํากับกิจการที่ดี ดังแสดงไวในวิสัยทัศน

  ขององคกร หรืออาจจะกลาวไดวา ความเสี่ยงนี้ไดเกิดขึ้นไปแลว และนับจากนี้ไปก็เขาสูกระบวนการลดความเสี่ยง 

  (Risk Avoidance) การลดความเสี่ยงนี้บริษัทมุงเนนไปที่การตอกยํ้าการบริหารจัดการ ตามหลักการกํากับ

  กิจการที่ดีใหชัดเจนเปนระบบ ทั้งนี้กระบวนการบริหารจัดการ การควบคุมภายในจะตองเขมขนมาก กระบวน 

  การเหลานี้เทานั้นที่จะลดความเสี่ยงในดานชื่อเสียงขององคกร

     1.4 ความเส่ียงด้านการลงทนุ

   ถึงแมตามกลยุทธขององคกรในชวงระบาดของโรคโควิด บริษัทจะยึดกลยุทธการเดินธุรกิจดวยความ

  ระมัดระวงั (Proceed with Caution Strategy) บริษัทก็ยังคงมีการลงทุนอยูบางในลักษณะที่เหมาะสมตอ

  สถานภาพทางการเงินขององคกร อาทิ การลงทุนในการผลิต (ปลูก) ไมเชื้อเพลิงชีวภาพ การลงทุนในการให 

  บริการรับจางวิสาหกิจชุมชนผลิต (ปลูก) กัญชา การลงทุนเพื่อศึกษาในโครงการพลังงานทดแทน เชน 

  พลังงานแสงอาทิตย เปนตน

   ในการลงทนุนัน้ บรษิทัตระหนกัดีวาอาจมคีวามเสีย่งจากการทีผ่ลตอบแทนการลงทนุไมเปนไปตามเปาหมาย 

  หรือการดําเนินงานลาชากวาแผน หรือเงินลงทุนสูงกวาท่ีประมาณการ ตอกรณีเหลานี้บริษัทโดยฝายบริหาร

  จัดการในฐานะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงผูรับผิดชอบหนวยงานที่เก่ียวของในแตละ

  โครงการจะติดตามสรุปผลปรับแกไข (หากจําเปน) เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงนั้นๆลง รวมถึงนําเสนอ

  คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและหรืออนุมัติตามกรอบบทบาทหนาท่ีและอํานาจอนุมัติ

 1.5 ความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ

   ความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การเกิดพายุ นํ้าทวม การเก็บภาษีปลอยกาซเรือน

  กระจก รวมถึงแนวโนมการเปลี่ยนรูปแบบการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ณ ปจจุบันมีหลาย

  องคกรกําหนดลดการปลอยคารบอนลงเหลือศูนยในป 2050 ความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

  อากาศดังกลาวขางตน มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจโดยตรง ณ ปจจุบันนอยมาก อยางไรก็ดีเรื่องเหลานี้

  จะเปนประเด็นปญหาที่จะถูกหยิบยกในการพิจารณาการดําเนินโครงการตางๆของบริษัท และมีหลาย

  โครงการที่บริษัทไดเริ่มไปบางแลว ไดแก การใชพลังงานแสงอาทิตยชวยในการผลิตไฟฟา ทั้งกรณีติดตั้งบน

  หลังคาและประเภทลอยนํ้า การปลูกไมเชื้อเพลิงลงในพื้นที่รกรางบนเนื้อที่ 842 ไร เปนตน



  รายงานประจําป 2564  บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)          25         

2. ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk)

 2.1 ความเส่ียงในการจดัหาเงินทนุ
   ดวยบริษัท (เฉพาะกิจการ) อยูภายใตแผนฟนฟูกิจการมาอยางยาวนานนับจากป 2546 รวมมากกวา 15 ป 

  การจัดหาเงินทุนของบริษัทจึงมีขอจํากัด และบริษัทจึงใชเงินทุนจากการจัดสรรรายไดจากการดําเนินงาน

  เทานั้น มาตลอดระยะเวลาที่อยูภายใตแผนฟนฟูกิจการ นับไดวาเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแลว และดังที่กลาว

  ไวในหัวขอ 1.3 ความเสี่ยงดานชื่อเสียงองคกร การลดความเสี่ยงหรือกําจัดความเสี่ยงนี้คือ การเพิ่มพูนการ

  ยอมรับในการบริหารจัดการตามหลักกํากับกิจการที่ดีเทานั้น

   สําหรับบริษัทยอย โดยเฉพาะบริษัทยอยที่ดําเนินกิจการดานพลังงานไฟฟา ไมมีความเสี่ยงในการจัดหา

  เงินทุนใดๆ 

 2.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบีย้

   การลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาของกลุมบริษัท ตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก โดยเงินทุน

  ที่นํามาใชสวนหนึ่งเปนการกูยืมจากสถาบันการเงิน จากท้ังในและตางประเทศ ซึ่งความเสี่ยงสําคัญคือ ความ

  ผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจสงผลใหประมาณการผลประกอบการของบริษัท            

  จากการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาลดลง ดังนั้นแนวทางปองกันและลดความเสี่ยงทางการเงินมีดังนี้

  2.2.1  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน

            บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของโครงการจาก

     โรงไฟฟาตางๆ โดยพยายามจัดใหโครงสรางของสกุลเงินกูสอดคลองกับโครงสรางของรายไดและ

     คาใชจายของโครงการ และบริหารคาใชจายสําหรับการพัฒนา และกอสรางโครงการเปนเงินสกุล

     เดียวกับเงินกูที่ไดรับ ในสัดสวนที่ใกลเคียงกันมากที่สุดเทาท่ีจะทําได

  2.2.2  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้

      บรษิทัมนีโยบายปองกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ เชน การใชอตัราดอกเบีย้

     คงที่ การทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เพื่อลดความเสี่ยงดานอัตรา

     ดอกเบี้ยใหอยูในระดับที่เหมาะสม ทําใหสามารถประการการกระแสเงินสดของคาใชจายเงินกูของ

     โครงการตลอดอายขุองสญัญาไดอยางถกูตอง และหากไมสามารถลดความเสีย่งไดตลอดอายโุครงการ 

     บริษัทจะหาเครื่องมือทางการเงินที่มีในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยใหอยูในเกณฑที่

     เหมาะสมตอไป

      สําหรับในสวนของบริษัท (เฉพาะกิจการ) และบริษัทยอยอื่นไมมีความเสี่ยงเนื่องจากอัตรา

     แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยแตอยางใด

 2.3 ความเส่ียงจากการให้การสนับสนุนการเงิน แก่บริษทัในกลุ่มบริษทั

   บริษัทไดมีการลงทุนในบริษัทยอยดังที่แสดงไวในโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท บางบริษัทก็สามารถ

  จายเงินปนผลกลับคืนมาไดบาง อาทิ บริษัทท่ีดําเนินการธุรกิจพลังงานไฟฟา บางบริษัทก็มีปญหาไมสามารถ

  จายผลตอบแทนคืนมาได เนื่องดวยสภาพธุรกิจที่ไมสามารถเดินได อาทิ บริษัทท่ีดําเนินการทาซาง บริษัทท่ี
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  เขารวมดาํเนนิงานโครงการบาํบดันํา้เสยีรวมสมทุรปราการ และรวมถงึสงผลใหเกดิรายการหนีส้นิระหวางกนั 

  และรวมถึงการรับรูผลขาดทุนในสัดสวนที่บริษัทเขาไปลงทุน

   ซึ่งบริษัทก็ไดดําเนินการแกไขความเสี่ยงนี้โดย (1)  ดําเนินการปดบริษัทยอย ๆ นั้น (หากทําไดและ

  เหมาะสม) (2) จัดการแกไขปญหาหนี้สินระหวางกันที่เกิดขึ้น และ (3) สุดทายคือ การหาทางขายหุนนั้น ๆ 

  ออกไป สําหรับ ณ วันนี้ บริษัทใหความสําคัญและตระหนักถึงความเสี่ยงในประเด็นนี้ การเขาไปลงทุนใน

  บริษัทยอย บริษัทรวม หรือการใหการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม กําหนดใหฝายบริหาร

  จัดการตองวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินใหชัดเจน และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

     2.4 ความเส่ียงต่อการลงทนุของผูถื้อหลกัทรพัย์

  2.4.1  ความเส่ียงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

      ตามงบการเงิน ณ ปจจุบัน บริษัท (เฉพาะกิจการ) ยังคงมีผลขาดทุนสะสม ซึ่งเปนผลคงคาง

     จากการปรับแกไขและสรุปแผนฟนฟูกิจการ ทั้งนี้โดยขอเท็จจริงในชวง 10 ปที่ผานมาบริษัทได

     ดําเนินกิจการสงผลใหยอดขาดทุนสะสมลดลงจากป 2552 ยอดขาดทุนสะสมมากกวา 4200 ลาน 

     ลดลงเหลือประมาณ 2600 ลาน ณ ปจจุบัน

      ดวยเหตุที่มีผลขาดทุนสะสมคงคางดังกลาวขางตน สงผลใหบริษัทไมสามารถจายเงินปนผลได 

     ทั้งนี้การลดความเสี่ยงในประเด็นนี้ก็สามารถทําไดโดยการปรับลดทุนลงเพื่อลางขาดทุนสะสมทาง

     บัญชี ซึ่งบริษัทยังคงศึกษาถึงผลดีผลเสียในประเด็นนี้อยู

  2.4.2  ความเส่ียงต่อการระดมทนุในตลาดหลกัทรพัย์

      อางอิงตามโครงสรางการถือหุนของบริษัทและกลุมบริษัท จะเห็นไดวามีบริษัทยอย 2 บริษัท

     เขาถือหลักทรัพยในบริษัท ไดแก บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด (มหาชน) ถือหุนบริษัทอยูที่ 

     12.36% และบริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด ถือหุนบริษัทอยู 1.22% การถือหุนไขวนี้สืบ

     เนื่องจากการแกไขปรับโครงสรางหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ การถือหุนไขวดังกลาวสงผลตอการ

     ระดมทุนในตลาดทรัพย ไดแก การออกหุนเพิ่มทุน หรือการออกหุนกู ไมสามารถทําได

      ทั้งนี้ การลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ คือตองมีนักลงทุนเขาซื้อหุนดังกลาวจากบริษัทยอย ซึ่ง ณ 

     วันนี้ยังไมมีผูซื้อหุนดังกลาว อนึ่งบริษัทอยูระหวางพิจารณาหาวิธีการแกไขปญหาการถือหุนของ

     บริษัทยอยนี้ แตคงใชเวลาพอสมควร

3. ความเส่ียงด้านปฏิบติัการ (Operating Risk)

 3.1 ความเส่ียงในธรุกิจการขายท่ีดิน

  3.1.1  ความเส่ียงในการจดัหาและพฒันาท่ีดินเพ่ือการขาย

      ปจจุบันที่ดินเพื่อการขายของบริษัทประกอบดวย 2 สวนกลาวคือ ที่ดินที่อยูในเขตตาม พรบ.

     นิคมอุตสาหกรรม และที่ดินทั่วไปที่อยูนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทมีที่ดินคงเหลือขาย

     จํานวนประมาณ 120 ไร ในเขตนิคมอุตสาหกรรม และประมาณ 560 ไร นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม 

     สําหรับในป 2565 บริษัทยังคงไมมีความเสี่ยงในเรื่องพื้นที่เพื่อการขาย แตในปถัดๆ ไปการจัดหา

     ที่ดินเพื่อพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อการขายถือเปนความเสี่ยงโดยตรงของธุรกิจนี้
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      บริษัทไดลดความเสี่ยงนี้โดยจะเขาไปรวมกับบริษัทท่ีเปนผูจัดการท่ีดิน รวมถึงเปนเจาของ

     ที่ดินในพื้นที่ใกลนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ จํานวนเนื้อที่รวมประมาณ 2000-3000 ไร ณ วันนี้

     ไดเจรจารับหลักการในระดับหนึ่งแลว โดยบริษัทยอยของบริษัทจะทยอยเขาไปถือสัดสวนในบริษัท

     ดังกลาวตามความเหมาะสม และบริษัทเขาไปเปนผูบริหารจัดการดานการขายและพัฒนาที่ดิน

     ดังกลาว โดยจะเริ่มในสวนที่มีศักยภาพที่ดีตอการขายในป 2565 จํานวน 540 ไร ดวยวิธีการนี้จะ

     ทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงในการจัดหาและพัฒนาที่ดิน

  3.1.2  ความเส่ียงในผลกาํไรขายท่ีดินจะลดลง

      อางอิงการบริหารจัดการความเสี่ยงในขอ 3.1.1 จะทําใหผลกําไรจากการขายที่ดินนั้นลดลง 

     เนื่องจากตนทุนของที่ดินและการบริหารจัดการท่ีสูงขึ้น เนื่องดวยมิใชที่ดินของบริษัทโดยตรง 

     100% ทั้งนี้จากการศึกษาผลกําไรจากการขายที่ดินจะลดลงจากประมาณ 40% คงเหลือประมาณ 

     25% ซึ่งการบริหารจัดการลดความเสี่ยงนี้คงทําไดเพียงตอทํายอดขายที่มากขึ้นเพื่อชดเชยผล

     กําไรที่ลดลง

 3.2 ความเส่ียงในธรุกิจการให้บริการนิคมอตุสาหกรรม

   อางอิงถึงลักษณะการประกอบธุรกิจการใหบริการนิคมอุตสาหกรรม ความเสี่ยงจะแจกไดดังนี้

  ความเส่ียงการให้บริการน้ําประปา

   ความเสี่ยงหลักของการใหบริการนํ้าประปา คือ การขาดแคลนนํ้าดิบในการผลิตนํ้าประปา ณ ปจจุบัน

  นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ มีอางนํ้าดิบซึ่งเก็บนํ้าดิบได 7 ลาน ลบ.ม. และปริมาณนํ้าไหลเขาอางดังกลาว

  เต็มทุกปในชวงฤดูฝน ในขณะที่ผูประกอบการใชนํ้าประปาโดยเฉลี่ยที่ 12,000 ลบ.ม.ตอวัน หรือ 4.38 ลานคิว 

  อยางไรก็ดี ถึงแมตัวเลขการใชจะตํ่ากวาปริมาณกักเก็บนํ้าดิบอยูในระดับที่นาเปนกังวล บริษัทยังเตรียม

  แผนที่จะดําเนินการหมุนเวียนการใชนํ้า โดยนํานํ้าท้ิงที่บําบัดแลวจนมีคุณภาพเสมือนนํ้าดิบกลับมาใชเพื่อ

  ผลผลิตนํ้าประปาอีกครั้ง ดังนั้น นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้  จึงไมมีปญหาเรื่องนํ้าประปา และพรอมที่จะ

  รองรับผูประกอบการที่สนใจเพิ่มเติมไดอีก

   นอกจากขางตนความเสี่ยงจากระบบทอจายแตกเสียหายทําใหการจายนํ้าประปาหยุดชะงัก ถือเปน

  ความเสี่ยงที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งบริษัทไดมีการตรวจตราดูแลเปนประจํา และทายที่สุดไดดําเนินการ

  เปลี่ยนทอจายนํ้าประปาทั้งหมดเปนทอ HDPE ถึงปจจุบันแลวเสร็จมากกวา 90%

  ความเส่ียงการให้บริการบาํบดัน้ําเสีย

   ความเสี่ยงการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย คือ การควบคุมคุณภาพนํ้าท้ิงสูสาธารณะใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

  และไมสงผลตอส่ิงแวดลอม บริษัทไดดําเนินการควบคุมดูแลคณุภาพนํ้าทุกขั้นตอน ตั้งแตที่โรงงานผูประกอบ

  การปลอยเขาระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของนิคม ดูแลกระบวนการบําบัดนํ้าเสียใหเปนไปตามมาตรฐาน เพื่อให

  มั่นใจวาคุณภาพนํ้าท่ีออกจากระบบบําบัดนํ้าเสียไดคุณภาพมาตรฐาน นอกจากนี้บริษัทยังไดเพิ่มเติมระบบ

  บําบัดธรรมชาติ ในกระบวนการสุดทายอีกขั้นหนึ่งจากมาตรฐานปกติ ทําใหระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของนิคม

  อุตสาหกรรม เกตเวย ซิตี้ เปนที่ยอมรับจากชุมชนในลํานํ้าสาธารณะ
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  ความเส่ียงการให้บริการกาํจดัขยะ

   ความเสี่ยงการใหบริการกําจัดขยะ คือ การควบคุมดูแลมิใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอชุมชน ซึ่ง

  ปจจุบันบริษัทไดดําเนินการคัดแยกขยะอันตรายที่ปะปนมาออกเพื่อสงกําจัดท่ีที่ไดรับอนุญาตกําจัดขยะ

  อันตราย และดําเนินฝงกลบดวยความถี่ที่มิใหเกิดปญหากลิ่นและหรืออื่นๆ ตอชุมชน ทุกวันนี้ชุมชนใหความ

  พอใจตอระบบการกําจัดขยะของนิคมอุตสาหกรรม เกตเวย ซิตี้

  ความเส่ียงการให้บริการระบบสาธารณูโภค

   อางอิงลักษณะประกอบธุรกิจการใหบริการระบบสาธารณูปโภคโดยรวม จะประกอบดวย ระบบถนน 

  ระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้จากการใหบริการของบริษัท ที่มีการควบคุมการ

  ซอมบํารุงรักษาระบบตางๆ ตามมาตรฐาน จึงยังไมปรากฏผลกระทบตอผูใชบริการแตอยางใด

  ความเส่ียงในการให้บริการหอพกัอาศยัและส่ิงอาํนวยความสะดวก

   อางตามลักษณะการประกอบธุรกิจการใหบริการอาคารหอพักอาศัย และสิ่งอํานวยความสะดวก ที่มีการ

  ควบคมุงานใหบรกิารและการซอมบาํรงุรกัษา ปรบัเปลีย่นอปุกรณตางๆ ตามมาตรฐานยงัไมปรากฏผลกระทบ 

  ตอการใหบริการใด ๆ 

     3.3 ความเส่ียงในธรุกิจผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า

   บริษัทไดลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาผานบริษัทยอย และบริษัทรวม โดยผลิตและจัดจําหนายกระแสไฟฟา 

  ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว ซึ่งมีความเสี่ยง

  3.3.1   ความเส่ียงจากการพ่ึงพาลกูค้าหลกั

      ธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาของบริษัทฯ เปนการดําเนินกิจการโดยมีสัญญาซื้อขาย

     กระแสไฟฟาระยะยาวกับ กฟผ. และกับรัฐบาลของประเทศเพื่อนบานที่ไปลงทุน ซึ่งรายไดจากการ

     ขายกระแสไฟฟาใหกับ กฟผ. นั้นมีสัดสวนมากกวารอยละ 90 ของรายไดจากการขายกระแสไฟฟา 

     ดังนัน้การพึง่พาลกูคารายใหญเพยีงรายเดยีว อาจกอใหเกดิความเสีย่งทีส่งผลตอรายไดของบรษิทัได 

     แตดวยภารกิจของกฟผ. ที่ตองสรางความมั่นคงดานพลังงานไฟฟากับประเทศ และกฟผ. เปน

     รัฐวิสาหกิจที่มีชื่อเสียงดี และมีทางการเงินที่มั่นคงมาตลอด จึงอาจถือไดวาบริษัทมีความเสี่ยงใน

     สวนนี้นอยมาก

      ในรอบปที่ผานมามีความยากลําบากซึ่งไดรับผลกระทบจากการระบาด ของ Covid-19 และ

     เศรษฐกิจจะชะลอตัวลง ความตองการใชกระแสไฟฟาของประเทศเพิ่มสูงขึ้นเล็กนอย แตไมสงผล

     กระทบตอรายไดของบริษัทภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวในปจจุบัน อีกท้ังสัญญาซื้อขาย

     ไฟฟาท่ีมีกับ กฟผ. มีขอกําหนดให กฟผ. ตองรับซื้อไฟฟาสวนใหญหรือทั้งหมดที่โครงการสามารถ

     ผลิตได ไมวาประเทศไทยมีความตองการไฟฟาเพิ่มขึ้นหรือลดลง สงผลใหความเสี่ยงทางดานการ

     ตลาดนอยมาก
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  3.3.2  ความเส่ียงเก่ียวกบัประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า

      กระบวนการผลติไฟฟากระแสไฟฟามปีจจยัหลายประการทีเ่ปนตวัวดัประสทิธภิาพของโรงไฟฟา

     ซึ่งการบํารุงรักษาโรงไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพก็เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง โดยเฉพาะในสวน

     ของโรงงานพลังงานไฟฟาพลังงานความรอนรวมนั้นคาความพรอมจาย (Equivalent Availability 

     Factory : EAF) คาอัตราการใชความรอน (Heat Rate) ถูกกําหนดไวในสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟา

     กับ กฟผ. หากโรงไฟฟาไมสามารถรักษาประสิทธิภาพในการผลิตไวได เชน ถาระดับความพรอม

     จายตํ่ากวาท่ีกําหนดไว อาจตองเสียคาปรับใหแก กฟผ. บริษัทตระหนักถึงเรื่องนี้ และไดมีนโยบาย

     เก่ียวกับการบํารุงรักษาโรงไฟฟาอยางสมํ่าเสมอดวยวิธีการที่เหมาะสมโดยมืออาชีพ จึงทําใหสามารถ 

     ควบคุมความเสี่ยงในเรื่องนี้ไดดี อันสะทอนไดจากการที่โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมบางบอ 

     จังหวัดสมุทรปราการ ไดรับบันทึกสถิติระดับโลกสําหรับการทํางานตอเนื่องของเครื่องกังหันลม 

     GT-26 ยาวนานที่สุดถึง 189 วันซึ่งเปนระยะเวลาที่ยาวนานกวาสถิติโลกเดิมที่มีการบันทึกไว

      อยางไรก็ตาม ผูบริหารยังคงใหความสําคัญกับมาตรการตางๆ เพื่อสรางความมั่นใจวาการ

     ปฏิบัติการที่เกี่ยวของจะบรรลุผลตามเปาหมาย อาทิ

     - กําหนดปจจยัหลกัท่ีเปนตวักาํหนดประสทิธภิาพในการผลติกระแสไฟฟา เปนตวัวดัผลการดาํเนนิ

      การที่สําคัญ (KPI) ของโรงไฟฟา เพื่อใหมั่นใจวาประสิทธิภาพในการผลิตจะไดรับการดูแล

      อยางใกลชิด และพนักงานทุกคนจะมีสวนรวมในการรับผิดชอบ

     - ทําสัญญาระยะยาวกับบริษัทชั้นนําในตางประเทศใหเปนผูดูแล จัดการการเดินเครื่องและบํารุง

      รักษาเพื่อใหมั่นใจวาเครื่องจักรไดรับการดูแลรักษาจากผูชํานาญการเฉพาะทางอยางแทจริง

     - กําหนดใหมกีารตรวจสอบการใชงานของอปุกรณตางๆ ตามเวลาทีกํ่าหนด และจดัใหมกีารบาํรงุ

      รักษาอยางตอเนื่อง

     - จดัใหมกีารสาํรองพสัดุทีจ่าํเปน และเพยีงพอตอการใชงานและบาํรงุรกัษาภายใตการบรหิารพสัดุ

      ที่เหมาะสม

     - มีการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง

  3.3.3   การขาดแคลนน้ําดิบในการผลิตไฟฟ้า

      หากเกิดขาดแคลนนํ้าดิบจะสงใหการผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม

     บางบอ จงัหวดัสมทุรปราการ ตองหยดุชะงกัและสงผลกระทบตอรายไดหรอือาจทาํใหเสยีคาปรบัได 

     ในชวง 3-4 ปที่ผานมายังไมเคยประสบกับภาวะการขาดแคลนนํ้าดิบแตอยางใด ถึงกระนั้นก็ตาม

     บริษัทไดมีการกําหนดและดําเนินการตามมาตราการการใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อปองกัน

     และลดความเสี่ยงจากการขาดนํ้าดิบ ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา

      สวนโครงการไฟฟาพลังนํ้าเทิน-หินบูนนั้น เนื่องจากไดมีการกอสรางโครงการสวนขยายจึง

     ทําใหมีพื้นที่เก็บนํ้าสํารองเพื่อผลิตกระแสไฟฟาในฤดูแลงของโครงการเพิ่มขึ้น และเปนสวนหนึ่งของ

     ยุทธศาสตรที่ลดความเสี่ยงเรื่องปริมาณนํ้าดิบ ที่สงผลกระทบโดยตรงตอโรงไฟฟาพลังนํ้าเทิน-หินบูนดวย
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  3.3.4   การขาดแคลนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

      โรงงานพลังงานความรอนรวมบางบอ ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแส

     ไฟฟาโดยมีสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงระยะยาวที่แนนอนกับ ปตท. จึงมีความเสี่ยงในเรื่องนี้นอย

 3.4 ความเส่ียงด้านความปลอดภยัและชีวอนามยั

   ในการปฏิบัติการหากเกิดผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย และหรือสืบเนื่องจากการขาด

  การดูแลเรื่องชีวอนามัย จะเกิดความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจมากนอยตามความหนักเบาของเหตุการณนั้น ๆ 

  ซึ่งจําแนกออกไดดังนี้

  3.4.1   ความเส่ียงเน่ืองจากอบุติัเหต ุอบุติัภยัในกระบวนการปฏิบติัการ

      ในกระบวนการปฏิบัติการ อาจะมีอุบัติภัยเกิดขึ้น อาทิ เพลิงไหม นํ้าทวม ผลกระทบจากการ

     ปลอยมลพิษเกินมาตรฐาน สงผลตอผูปฏิบัติงานและหรือบุคคล ชุมชนภายนอก

      ฝายบริหารตระหนักถึงความเสี่ยงเหลานี้ จึงกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อเปนการปองกนัและ

     ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงดังกลาว เชน

     - เนนยํ้ากับผูปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอถึงความไมประมาท

     - บํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว เพื่อใหอุปกรณนั้นทํางานไดอยางมี

      ประสิทธิภาพ

     - สรางความสัมพันธอยางดีเยี่ยมตอชุมชนรอบโรงไฟฟาอันจะกอใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองได

     - กําหนดแผนรักษาความปลอดภัย การติดตั้งอุปกรณตางๆ รวมทั้งการฝกซอมเปนประจํา

     - จัดทําประกันภัยโรงไฟฟาท่ีครอบคลุมในเรื่อง Properties All Risks, Machinery Breakdown, 

      Business Interruption และ Third Party Liability เพื่อความมั่นใจวาหากมีเหตุการณดังกลาวขึ้น 

      ทรัพยสินและบุคคลที่ไดรับความเสียหายจะไดรับความคุมครองอยางเพียงพอและเหมาะสม

  3.4.2   ความเส่ียงจากสภาวะสขุอนามยั

      ปจจุบันกรณีโรคระบาดโควิด-19 เปนตัวอยางที่ดีตอกรณีความเสี่ยงของเรื่อง สภาวะสุข

     อนามัยของทุกคนที่เกี่ยวของในหวงโซของการดําเนินธุรกิจ ที่สงผลกระทบตอการชะลอ หรือแม

     กระทั่งชะงักของการดําเนินธุรกิจการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงนี้ ไดถูกดําเนินการดังนี้

     (1) ลดความเสี่ยงจากรายไดขององคกรที่ลดลง โดยติดตามสถานการณใกลชิด และปรับกระบวน

      การใชจายใหสอดคลองกับสถานการณนั้นๆ เพื่อใหองคกรสามารถรับแรงกระเพื่อมจาก

      กรณีดังกลาว

     (2) ใหมีการดําเนินกาตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีตรวจพบการติดเชื้อในองคกร

     (3) ใหปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ อาทิ การทํางานที่บาน สลับการ

      ทํางานที่ทํางาน

     (4) จัดใหมีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานเปนประจําทุกป
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3. การขบัเคล่ือนธรุกิจเพ่ือความยัง่ยืน

  บริษัทตระหนักและคํานึงถึงการขับเคลื่อนธุรกิจอยางยั่งยืน อยางนอยก็นับจากชวงเวลาที่บริษัทไดเขาสูการดําเนินการ 

ตามแผนฟนฟูกิจการที่ไดรับการอนุมัติจากเจาหนี้ และศาลลมละลายในป พ.ศ.2546 และบริษัทก็มุงมั่นปฏิบัติดําเนินการ

ตามแผนดังกลาว จนตองถือไดวาครบสมบูรณก็จะเปนชวงไตรมาส 1 ของป 2565 นี้ ทั้งนี้ความมุงมั่นที่บริษัทใสเขาไปใน

การดําเนินงานชวงที่ผานมาเพื่อใหบริษัทไมมีการผิดนัดชําระใดๆ ก็เพื่อที่จะทําใหบริษัทกาวไปขางหนาไดอยางยั่งยืน  

ถึงแมวาถาพิจารณาเฉพาะรูปแบบการดําเนินการในเรื่องความยั่งยืน ที่จะตองมีกระบวนการขั้นตอนวิธีการ หากจะอางอิง

ถึงกรอบเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals : SDGS)           

ก็ตองยอมรับเปนเบื้องตนวา บริษัทจะเริ่มดําเนินการใหชัดเจนนับจากป 2565 เปนตนไป โดยใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน

ภายในป 2567

 3.1 นโยบายการพฒันากระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือความยัง่ยืน

   ดังที่ไดเกริ่นนําขางตน ในป 2565 บริษัทกําหนดนโยบายการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจ

   เพื่อความยั่งยืน ดังนี้

  (1) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อความยั่งยืน ศึกษา/จัดใหมีการถายทอดองคความรู กระบวนการขั้นตอนการดําเนินการ 

   ตามกรอบเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และกรอบการประเมินความยั่งยืนตามมาตรฐาน 

   Global Reporting Initiative (GRI) ทั้งนี้การถายทอดองคความรูใหครอบคลุมทั้งองคกร

  (2) ดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนการดําเนินการในขอ (1) โดยใหมีการบริหารจัดการประเด็นสําคัญ

   ทั้ง 3 มิติ ไดแก สิ่งแวดลอม (Environment : E)  สังคม (Social : S) และบรรษัทภิบาล (Governance : G)

  (3) กําหนดภาพกวางของการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

   มิติส่ิงแวดล้อม (Enviroment : E)

    ดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ควบคุมและลดผลกระทบตอระบบนิเวศ เนนพัฒนาธุรกิจสูสังคม

   คารบอนตํ่า การใชทรัพยากรอยางคุมคา

   มิติสงัคม (Social : S)

    สรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี พัฒนาความรูและทักษะใหมที่จําเปนของบุคลากร ดําเนินงาน

   ดวยความรับผิดชอบตอหลักความปลอดภัย สุขภาพชีวอนามัย ไมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิต

   ของชุมชนและสังคม

   มิติบรรษทัภิบาล (Governance : G)

    เนนการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปดเผยขอมูลและการดําเนินงานอยางโปรงใสตอบสนอง

   ตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางสมดุลย

 3.2 การจดัการผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธรุกิจ
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    2. ธรุกิจการให้บริการนิคมอตุสาหกรรม

  หมายเหต ุ : งานสนับสนุน ไดแก งานสํานักบริหารและกฎหมาย งานบัญชี การเงิน งานธุรการ และการพนักงาน

  3.2.1 ห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ

    1. ธรุกิจการขายท่ีดิน

  หมายเหต ุ : งานสนับสนุน ไดแก งานสํานักบริหารและกฎหมาย งานบัญชี การเงิน งานธุรการ และการพนักงาน

 กิจกรรม หน่วยงาน สงัคมชมุชน ผูถื้อหุ้น ลกูค้า คู่ค้าและ ผูป้ฎิบติังาน

  ภาครฐั    คู่ความร่วมมือ  

      

      

      

      

 1. การจัดเตรียมพื้นที่

     เพื่อพรอมขาย

 2. การตลาดและการขาย

 3. การบริการหลังการขาย

 4. งานสนับสนุน

กลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย

 กิจกรรม หน่วยงาน สงัคมชมุชน ผูถื้อหุ้น ลกูค้า คู่ค้าและ ผูป้ฎิบติังาน

  ภาครฐั    คู่ความร่วมมือ  

กลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย

      

      

      

      

      

      

 1. การผลิตจําหนายนํ้าประปา

 2.  การรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย

 3.  การรวบรวมและกําจัดขยะ

 4. การประสาน/ดูแลระบบถนน  

  ระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร 

  ระบบการ ระบายนํ้า 

  สภาพภูมิทัศน ฯลฯล

 5.  การใหบริการส่ิงอํานวย 

     ความสะดวก, หอพัก, 

     หองประชุม หอง

     สันทนาการ ฯลฯ     

 6.  งานสนับสนุน
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   3.   ธรุกิจผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า

  หมายเหต ุ : งานสนับสนุน ไดแก งานสํานักบริหารและกฎหมาย งานบัญชี การเงิน งานธุรการ และการพนักงาน

 กิจกรรม หน่วยงาน สงัคมชมุชน ผูถื้อหุ้น ลกูค้า คู่ค้าและ ผูป้ฎิบติังาน

  ภาครฐั    คู่ความร่วมมือ  

 1.  การขออนุญาตโครงการ

 2.  การเตรียมการผลิตไฟฟา

 3.  การผลิตและ จําหนายไฟฟา

 4.  งานสนับสนุน

กลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย

      

      

      

      

  3.2.2  การวิเคราะหผ์ูมี้ส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ

      ดังที่แสดงกลุมผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจในขอ 3.2.1 จะเห็นไดวาผูมีสวนได

     เสียนั้นแบงออกไดเปน

      (1) ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร ไดแก ผูถือหุน ผูปฏิบัติงาน

      (2) ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร ไดแก หนวยงานภาครัฐ สังคมชุมชน ลูกคา คูคาและ

            คูความรวมมือ

      บริษัทยังมิไดดําเนินการวิเคราะหและประเมินความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดเสียดังกลาว 

     และจะดําเนินการดังที่ชี้แจงในหัวขอ  3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและหัวขอ 3.1 นโยบาย

     พัฒนากระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน โดยใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจนภายในป 2567 

     สําหรับการวิเคราะหและประเมินผูมีสวนไดเสียจะดําเนินการในราวสิ้นป 2565 หรือตนป 2566

 3.3 การจดัการความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดล้อม

    บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมและ

   สิ่งแวดลอม โดยไดเขาไปมีสวนรวมกับการนิคมแหงประเทศไทย (กนอ.) และกรมโรงงอุตสาหกรรม 

   (กรอ.) ในการยกระดับการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) และนิคมอุตสาหกรรม

   เชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ ซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญของ

   รูปแบบในการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนาเมือง

   อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติ ไดแก

    1. มิติกายภาพ มีเปาหมาย เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในนิคมอุตสาหกรรม

       ใหมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
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    2. มิติเศรษฐกิจ  มีเปาหมาย เพื่อสรางปจจัยที่เอื้อตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ

       และอยางมีเสถียรภาพใหกับทองถิ่น พรอมกับความเปนอยูที่ดีของประชาชนโดย

       รอบนิคมฯ

    3. มิติส่ิงแวดล้อม  มีเปาหมาย เพื่อลดการกอใหเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต และการใหบริการ 

       มีการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดตนทุนอัน

       จะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

    4. มิติสังคม  มีเปาหมาย เพื่อเพิ่มความสุขของคนในองคกรและชุมชน มุงเนนคุณภาพชีวิต

       และสังคมที่ดี พนักงานทั้งภายในองคกร และชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดี 

       กอใหเกิดความสุขขององคกรและสามารถอยูรวมกับชุมชนอยางผาสุกและยั่งยืน

    5. มิติการบริหารจดัการ มีเปาหมาย เพื่อการบริหารจัดการบนหลักของการมีสวนรวมและ

        หลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของในทุกภาคสวน เปนสําคัญ

    บริษัทสามารถดําเนินการยกระดับการเปนเมืองอุตสาหกรรมตามเกณฑตัวชี้วัดในระดับ Eco Champion 

   และไดรับการรับรองจาก กนอ. ตั้งแตป พ.ศ. 2558 อีกท้ังยังสามารถรักษาการรับรองจนถึงปจจุบัน 

   คือ ป พ.ศ. 2564 รวมเปนระยะเวลา 7 ป อยางตอเนื่อง

บริษทั ได้รบัการรบัรองจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม ให้เป็นนิคมอตุสาหกรรมเชิงนิเวศระดบั

Eco Champion ตามโครงการเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศของพืน้ท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561
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  มิติด้านส่ิงแวดล้อม

   บริษัท เปนองคกรที่ดําเนินธุรกิจในการใหบริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก 

  การบริการผลิตสงจายนํ้าประปา บําบัดนํ้าเสีย กําจัดขยะ สาธารณูปโภคสวนกลาง และอาคารหอพักอาศัย 

  ใหกับผูประกอบการ และหนวยงานของรัฐที่ดําเนินการอยูภายในนิคมอุตสาหกรรม และไดนําระบบการ

  บริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเปนมาตรฐานดวยความสมัครใจ มาใชเปน

  แนวทางในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทไดรับการรับรองระบบฯ ตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน
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  3.3.1  นโยบายและแนวปฏิบติัด้านส่ิงแวดล้อม

      การดาํเนินการตามนโยบายการบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม

       บริษัท มีความมุงมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ในเรื่องสิ่งแวดลอม

      ที่เกี่ยวของ รวมถึงการปกปองสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดเปนนโยบายในการบริหารจัดการ

      ดานสิ่งแวดลอม ดังนี้

       1. การควบคุมและปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากมลพิษที่เกิดจากกิจกรรม 

        ผลิตภัณฑ และบริการ ภายในองคกร ซึ่งมีการดําเนินการที่สําคัญ ไดแก

        - การควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้งที่ผานการบําบัดกอนปลอยออกสูสาธารณะใหมี

         คุณภาพใหดีกวาท่ีกฎหมายกําหนดโดยการเพิ่มระบบการบําบัดนํ้าเสียแบบ

         บึงประดิษฐ (Constructed Wetland) ตอจากระบบบําบัดนํ้าเสียแบบตะกอนเรง 

         (Activated Sludge System) รวมทั้งดําเนินการดูแลตลอดจนบํารุงรักษาอยาง

         ตอเนื่องเพื่อใหการบําบัดนํ้าเสียมีประสิทธิภาพสูงสุด

        - การตรวจวัดคุณภาพนํ้าในคลองสาธารณะที่ดําเนินการนอกเหนือจากมาตรการ

         ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในรายการผลกระทบ

         สิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) โดยบริษัทภายนอก

         ที่ไดรับอนุญาตจากทางหนวยราชการ ทั้งนี้เพื่อเปนสวนในการชวยตรวจสอบ

         คุณภาพนํ้าในคลองสาธารณะที่มีการใชประโยชนจากนํ้าในคลอง โดยไดดําเนินการ

         ในการตรวจวัดคาโลหะหนัก เชน ตะกั่ว แคดเมี่ยม ทองแดง เปนตน รวมทั้งได

         รายงานผลการตรวจวัดไวในรายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไขและ 

         ลดผลกระทบ ใหกับทางราชการที่เก่ียวของ และองคการปกครองสวนทองถิ่น

         ทราบอยางตอเนื่อง

Activated Sludge System

การเกบ็ตวัอย่างน้ําเพ่ือตรวจวดั

คณุภาพน้ําในคลองสาธารณะ

Constructed Wetland



  รายงานประจําป 2564  บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)          37         

        - การฝงกลบขยะมูลฝอยจากโรงงานในนิคมฯตามมาตรฐานของกรมควบคุม

         มลพิษ (คพ.) โดยนิคมฯไดปูแผน HDPE เพื่อกันการปนเปอนของมลพิษลง

         สูชั้นดินและนํ้าใตดิน อีกท้ังมีระบบรวบรวมนํ้าชะขยะในบอฝงกลบขยะแบบ

         สุขาภิบาล (Sanitary Landfills) และนํ้าชะขยะจะถูกบําบัดโดยการสูบเขาสู

         ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของนิคมฯ ทั้งนี้บริษัทรวมกับ กนอ.ไดสรางการรับรูให

         กับชุมชนโดยรอบไดทราบถึงการจัดการขยะมูลฝอยของนิคมฯที่จะไมกอให

         เกิดผลกระทบกับชุมชน และสิ่งแวดลอม

การรบัรู้ให้กบัชมุชนโดยรอบนิคมฯ  บอ่ผงักลบขยะมลูฝอย

ตามมาตรฐาน คพ.

       2. ลดอัตราการใชพลังงาน และทรัพยากรในกระบวนการของกิจกรรม ผลิตภัณฑ 

        และบริการ ภายในองคกร

        - การติดตั้ง Floating Solar ในอางเก็บนํ้าดิบนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ 

         ขนาด 117.35 kWp เพื่อใชเปนพลังงานทางเลือกท่ีสะอาด และลดการใชไฟฟา

         จากการไฟฟาสวนภูมิภาคในกระบวนการผลิตนํ้าประปาของนิคมฯ โดยในป 

         พ.ศ. 2564 ผลิตไฟฟาได 134,058 kWh เปนการชวยลดการปลอยกาซเรือน

         กระจกได 92,942.41 kgCO2e ตอป

        

        - การติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาอาคารสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม

         เกตเวย ซิตี้ ขนาด 11.70 kWh เพื่อใชเปนพลังงานทางเลือกและลดการใช

         ไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคของกิจกรรมในอาคารสํานักงานนิคมฯ โดย

         ในป พ.ศ. 2564 ผลิตไฟฟาได 15,436.07 kWh เปนการชวยลดการปลอยกาซ

         เรือนกระจกได 10,701.83 kgCO2e ตอป

Floating Solar ในอ่างเกบ็น้ําดิบ
นิคมอตุสาหกรรมเกตเวย ์ซิต้ี 

ขนาด 117.35 kWp

Solar Rooftop บนหลงัคาอาคาร
สาํนักงานนิคมอตุสาหกรรม
เกตเวย ์ซิต้ี ขนาด 11.70 kWh
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       3. การปองกันการเกิดอุบัติภัยตางๆ จากกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการ ภายใน

        องคกร ตลอดจนเตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น

        - บริษัทไดทําการฝกซอมเพื่อเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ตามแผน

         ประจําป พ.ศ. 2564 ภายในองคกร ไดแก

        - การโดยเปนการบูรณาการการฝกซอมรวมกันระหวางบริษัท กนอ./องคการ

         ปกครองสวนทองถิ่นที่อาคารหอพักในนิคมฯ

        

        - กรณีกรณีเกิดเพลิงไหมที่บอฝงกลบขยะของนิคมฯ ซึ่งดําเนินการฝกซอมเปน

         ประจําในทุกป เนื่องจากบริษัท ตระหนักถึงผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม และ

         ชุมชนที่อยูรอบนิคมฯวา หากเกิดเพลิงไหมขยะในบอฝงกลบและถาไมสามารถ 

         ระงับเหตุไดอยางทันทวงทีจะทําใหเกิดการลุกลามเปนระยะเวลานานได

         เพราะขยะที่อยูในบอฝงกลบจะเปนเชื้อเพลิงอยางดี ดังนั้น บุคลากรรวมทั้ง

         ทรัยากรในพื้นที่รับผิดชอบจะตองมีความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะ

         ตองทําการระงับเหตุในเบื้องตนใหได

       4. สงเสริมความรวมมือกับโรงงานผูประกอบการ หนวยงานราชการในนิคมฯ ใหมี

        การควบคุม และปองกันการปลอยมลภาวะตางๆ ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

        รวมทั้งปองกันการเกิดอุบัติภัยตางๆ ตลอดจนเตรียมพรอม ตอบโตภาวะฉุกเฉิน

        ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการดําเนินการ ดังนี้

        - รวมกับทาง กนอ.ในการใหคําแนะนําระบบการบําบัดนํ้าเสียใหกับทางโรงงาน

         ผูประกอบการ เพื่อใหคุณภาพนํ้าเสียที่โรงงานปลอยออกสูระบบบําบัดนํ้าเสีย

         ของนิคมฯอยูในเกณฑมาตรฐาน เพราะบริษัทเชื่อมั่นวาการใหองคความรูใน

         การจัดการดานสิ่งแวดลอมกับโรงงาน จะเปนวิธีที่สามารถชวยกันปกปอง

         คุณภาพสิ่งแวดลอมรวมกันไดอยางยั่งยืน
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        - การฝกซอมเพื่อเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายนอกองคกร

         ตามแผนประจําป ซึ่งเปนการดําเนินการตามแผนปองกันและบรรเทาภัยรวม

         กับทางกนอ. โดยในป 2564 เปนการบูรณาการรวมกัน ในการระงับเหตุจาก

         อัคคีภัยที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน โดยไดการปฏิบัติการฝกซอมอยูในระดับที่

         ตองขอการสนับสนุนจากหนวยงานบรรเทาสาธารณภัยระดับทองถิ่น

        - การสนันสนุนการเขารวมในการฝกซอมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจําป 

         ใหกับสถานประกอบกิจการภายในนิคมฯ โดยในป 2564 บริษัทไดรวมฝกซอม

         กับทางโรงงานรวมจํานวน 10 แหง ซึ่งเปนการรวมในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

         และเตรียมความพรอมในการรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได

       5. สงเสริมการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมแกพนักงานทุกระดับและผูเกี่ยวของ

        - บริษัท ไดสื่อสารนโยบายใหกับบุคคลากรภายในทุกระดับรับทราบและเปดเผย

         ตอหนวยงานภายนอกที่มีความสนใจ และใหถือวาเปนหนาท่ีของทุกคนที่จะตอง 

         ปฏิบัติตามกฎระเบียบและพัฒนางานดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยใชชอง

         ทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เชน ทาง Social Media ทาง Email เปนตน
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 3.4 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติสงัคม

   มิติด้านสงัคม
    บริษัทฯตระหนักอยูเสมอวาการทําธุรกิจอยางยั่งยืนจะตองยึดหลักการที่จะตองมีความรับผิดชอบตอสังคม 

   ดังนั้นจึงไดมุงสรางคุณคารวมใหเกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ดําเนินธุรกิจ โดยจะตองสง

   เสริมและสนับสนุนใหคนในสังคมมีความผาสุขรวมกัน

  3.4.1 นโยบาย และแนวทางปฏิบติัด้านสงัคม

     บริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาธุรกิจ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
    ใหแกชุมชน อันเปนการสรางประโยชนคืนสูสังคม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการใหความชวยเหลือ

    และพัฒนาสังคม โดยใหความรวมมือ สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตางๆ รวมกับชุมชนโดยรอบในพื้นที่

    ที่บริษัทฯไดประกอบกิจการ ทั้งในดานที่เปนสาธารณประโยชน ดานศิลปวัฒนธรรม และศาสนา 
    ดานการศึกษา ตลอดจนดานสาธารณสุข รวมทั้งสนับสนุนใหมีการจางแรงงานทองถิ่นเพื่อใหมีโอกาส

    ในการทํางานในองคกร

     ทั้งนี้องคกรมีการเปดเผยขอมูลการดําเนินงานที่อาจสงผลกระทบตอชุมชนที่องคกรตั้งอยู รวมทั้ง

    ตอบสนองตอเหตุการณที่มีผลกระทบตอชุมชน และสังคมอันเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ 

    ดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดสงเสริมใหพนักงานของบริษัทฯ มี

    จิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม และบริษัทฯไดใหรวมมือระหวางองคกรภายใน และภายนอกใน

    การพัฒนาชุมชน และสังคมอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข

    การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทสามารถแบงออกเปนดานตางๆ ไดดําเนินการดังนี้

     1. ดานสาธารณประโยชน ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อสังคมและสาธารณประโยชนอยาง

      ตอเนื่อง ดังนี้

        - โดยปกติทางนิคมฯจะนํานํ้าท่ีผานการบําบัดแลวไปเก็บไวในอางเก็บนํ้าดิบ

         ของนิคมฯเพื่อใชในการผลิตนํ้าประปา แตทางนิคมฯก็จะมีการผันนํ้าเพื่อให

         ความชวยเหลือประชาชนในการตานภัยแลงโดยไดดําเนิการเปนประจําทุกป 

         เนื่องจากพื้นที่โดยรอบนิคมฯเปนพื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทาน ดังนั้นในชวง

         ฤดูแลงทั้งประชาชน และเกษตรกรที่ใชประโยชนจากนํ้าในคลองสาธารณะจะ

         ขาดแคลนนํ้าใช ทางนิคมฯไดเล็งเห็นถึงความเดือดรอนของประชาชน และ

         เกษตรกรวาความจําเปนที่ตองใชนํ้าเพื่อการดํารงชีพ ดังนั้นนิคมฯจึงได

         ทําการผันนํ้าท่ีไดผานการบําบัดแลว และมีคุณภาพที่ดีมากพอในการใช

         ประโยชน ลงสูคลองสาธารณะ ซึ่งปกตินํ้าท่ีผานการบําบัดแลวทางนิคมฯจะ

         เก็บไวสําหรับผลิตนํ้าประปา และจากการดําเนินการนี้ทําใหสามารถบรรเทา

         ความเดือดรอนเนื่องจากสภาพภัยแลงใหกับประชาชนที่ใชนํ้าในคลอง

         สาธารณะได เสมอมาเปนประจําทุกป อนึ่ง จากการปนนํ้าใหประชาชนผูใช

         ประโยชนตามคลองสาธารณะทําใหเกษตรกรสามารถดํารงชีพอยูได โดยทาง

         นิคมฯจะมีการพบปะกับผูใชนํ้าอยูเสมอเพื่อตรวจสอบผลทั้งในเชิงปริมาณ 

         และคุณภาพของนํ้าท่ีปนไปให เพื่อทําการปรับปรุงใหเกิดความเหมาะสมอยูเสมอ

การผนัน้ําท่ีผา่นการบาํบดัแล้ว
เข้าสู่คลองสาธารณะ

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ในฤดแูล้ง และการสาํรวจความ
ต้องการของประชาชนในการใช้

น้ําในคลองสาธารณะ
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        - การสนับสนุนนํ้าประปาใหแกหนวยงานภายนอกนิคมฯ ไดแก องคการปกครอง

         สวนทองถิ่น และวัดท่ีอยูใกลกับนิคมฯ โดยชวงฤดูแลงมักจะมีความขาดแคลน

         นํ้าดิบในการผลิตนํ้าประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้นเพื่อเปนการ

         ชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนโดยรอบนิคมฯที่ไดรับผลกระทบจาก

         การขาดแคลนนํ้าประปา ทางนิคมฯจึงไดสนับสนุนนํ้าประปาสําหรับประชาชนมา

         อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป

        - การสนับสนุนในการชวยลดอุบัติเหตุจากการจราจรโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง

         เทศกาลสําคัญๆที่มีการเดินการไปกลับภูมิลําเนาของประชาชน เชน เทศกาล

         วันขึ้นนปใหม เทศกาลวันสงการนต เปนตน โดยบริษัทไดใหการสนับสนุน

         อาหาร เครื่องดื่ม กับทางศูนยความปลอดภัยดานการจราจรของอําเภอแปลงยาว

         เปนประจําทุกป เพื่อใหบริการกับผูเดินทางที่ตองการพักกอนเดินทางตอ

     2. ดานศิลปวัฒนธรรม และศาสนา

        - งานประเพณีขึ้นเขาเผาขาวหลาม ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 ซึ่งเปนการสืบสาน

         งานประเพณีของศูนยศิลปวัฒนธรรมพื้นบานหัวสําโรง โดยสิ่งที่โดดเดนของงาน 

         คือ ในชวงเชาไดจัดใหมีการเผาขาวหลาม โดยใหภาคสวนราชการ เอกชน 

         และชุมชนตางๆเขารวมกัน จะเปนการนําขาวหลามมาเผาในเตาเดียวกัน 

         วางเรียงกันเปนแนวยาว โดยเปนเตาเผาขาวหลามที่ยาวที่สุดในโลก และมี

         การแขงขันรับประทานขาวหลามกันอยางสนุกสนาน สวนชวงบายจะเปนการ

         เดินขึ้นเขาดงยางไปยังวัดสุวรรณคีรีซึ่งผูรวมงานจะพรอมใจกันเดินเทาเพื่อ

         ขึ้นไปสักการะปดทองรอยพระพุทธบาทบนยอดเขากัน และบริษัทก็ไดเปน

         สวนหนึ่งในการเขารวมงาน รวมถึงสนับสนุนการจัดงานเปนประจําทุกป ซึ่ง

         เปนประเพณีที่ทรงคุณคาตามวิถีชาวบานโบราณที่ควรตองรวมกันธํารงรักษา

         ไวใหยังคงอยูตลอดไป

        - งานประเพณีสงกรานต ในชวงเทศกาลวันสงกรานตซึ่งจะมีการเดินทางไปกลับ 

         ภูมิลําเนา รวมทั้งการทองเที่ยวเปนจํานวนมาก บริษัทไดคํานึงถึงความปลอดภัย 

         ในการเดินทาง เชนเดียวกับในชวงเทศกาลวันขึ้นปใหม จึงไดจัดเครื่องดื่ม 

         อาหารสําหรับผูที่ตองการหยุดพักในศูนยพักของอําเภอแปลงยาว
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        - งานประเพณีหลอเทียนจํานําพรรษา ในวันชวงกอนวันเขาพรรษา โดยบริษัท
         กับทาง กนอ. โรงงานผูประกอบการในนิคมฯ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
         ประชาชนในการทองถิ่นจะรวมกันจัดกิจกรรมตามประเพณี โดยจะแบงการจัด
         งานออกเปน 2 วัน คือ ในวันแรกจะรวมกันทําพิธีหลอเทียนจํานําพรรษา และ
         วันที่ 2 ของการจัดงานจะเปนกิจกรรมการแหเทียนที่หลอไวนําไปถวายตาม
         วัดตางๆในพื้นที่อําเภอแปลงยาว

     3. ดานการศึกษา
        - วันเด็กแหงชาติ บริษัท รวมกับ กนอ. และชมรมผูบริหารโรงงานในนอคมฯได
         มีการจัดกิจกรรม และมอบของขวัญพรอมทุนการศึกษาใหกับทางโรงเรียนที่
         ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอแปลงยาวทั้งในระดับปฐมศึกษา และมัธยมศึกษาเปน
         ประจําทุกป เพื่อนําไปบริหารจัดการใหกับนักเรียน เนื่องจากเล็งเห็นวาการ
         ศึกษาที่มีคุณภาพจะชวยสงเสริมใหคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

        - โครงการพุทธอาสาเพื่อการศึกษา และสาธารณสงเคราะห และโครงการ
         บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน บริษัทไดสนับสนุนนมกลอง นํ้าด่ืม เพื่อใหทาง
         วัดท่ีอยูใกลนิคมฯไดใชในโครงการฯเปนประจําทุกปในชวงที่โรงเรียนปดเทอม 
         เพราะวัดเปนสถานที่ๆสามารถกลอมเกลาเยาวชนใหเปนคนที่คิดดี ทําดี ได
         อยางมีประสิทธิภาพ

     4. ดานสาธารณสุข
       การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดเริ่มตนขึ้นในเดือน
      ธันวาคม พ.ศ. 2562 องคการอนามัยโลก (WHO) ไดประกาศใหการระบาดนี้เปนภาวะฉุกเฉิน
      ทางสาธารณสุขระหวางประเทศ สําหรับประเทศไทย จากสถานการณการระบาดของโรคติด
      เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดระบาดไปทั่วประเทศ กรมควบคุมโรค ไดกําหนดมาตรการตางๆ
      เพื่อใชในการตวบคุมการแพรระบาดอยางกวางขวาง โดยบริษัทไดกําหนด และนํามาตรการ
      ตางๆมาใชปฏิบัติอยางเครงครัดเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคฯในองคกร ไดแก ปฏิบัติ
      ตามมาตรการ DMHTT
        -  D: Social Distancing เวนระยะห หาง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยูในที่แออัด
        -  M: Mask Wearing สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา
        -  H: Hand washing ลางมือบอยๆ ดวยนํ้าและสบูหรือเจลแอลกอฮอล
        -  T: Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยใช Antigen Test Kit
        -  T:Thai Cha Na สแกนไทยชนะกอนเขา-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง
       บริษัทไดปฏิบัติตามมาตรการตางๆที่เกี่ยวของกับประกาศ/คําสั่งของคณะกรรมการ
      โรคติดตอจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเปนประธานคณะกรรมการฯ
      อยางเครงครัด เชน นอกจากนั้นบริษัทไดใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ รวมทั้งใหการ
      สนับสนุนการดําเนินการในการรับมือกับการแพรระบาดโรคฯ ที่สําคัญๆ ไดแก
        - สนับสนุนงบประมาณสําหรับการบริหารจัดการการในการรับมือกับการแพร

         ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหกับทางโรงพยาบาลแปลงยาว
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        - สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หรือ ศูนยพักคอย 

         (Community Isolation: CI ) อําเภอแปลงยาว ณ วัดเนินไร ขนาดจํานวน 250 เตียง 

         เพื่อใชเปนสถานที่รักษาผูติดเชื้อโควิด-19 ระดับสีเขียว อันเปนการแบงเบาภาระ

         ของโรงงพยาบาลที่มีความจําเปนในการรักษาผูติดเชื้อโควิด-19 ระดับสีเหลือง 

         และสีแดง

        - สนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

         โคโรนา 2019 ของอําเภอแปลงยาว โดยบริษัทไดมอบนํ้า และเครื่องดื่มชูกําลัง

         ใหทางอําเภอแปลงยาวเพื่อนําไปใหกับเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานในจุดครวจการ

         ควบคุมการแพรระบาดของโรคฯ

     5. ดานอื่นๆ

        - วันแมแหงชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์

         พระบรมราชชนนีพันปหลวง บริษัทรวมสนับสนุนการจัดงานซึ่งดําเนินการโดย 

         องคการบริหารสวนตําบลหัวสําโรงเปนประจําในทุกป ดวยเปนโครงการที่สงเสริม 

         ใหความสําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย รวมทั้งสถาบันครอบครัว โดยใน

         งานจะคัดเลือกคุณแมซึ่งเปนประชาชนในพื้นที่ และแสดงใหสังคมไดประจักษ

         ถึงความรักของแมที่มีตอลูก ซึ่งในกิจกรรมจะมีการมอบพระบรมฉายาลักษณ

         ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปหลวง รวมทั้งเกียรติบัตร

         เชิดชูเกียรติ และของที่ระลึกใหกับคุณแมดีเดนประจําป
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4.   การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ

  งบการเงินป 2564 ตรวจสอบโดยนางสาว ชลทิชา เลิศวิไล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12258 จาก

 บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด

  ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และไดใหความเห็นวา ยกเวนผลกระทบตองบการเงินรวมซึ่ง

 อาจจะเกิดขึ้นจากรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 16 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ผลการดําเนินงานรวมและผล

 การดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย

 ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  รายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 16 เปนเรื่องเงินลงทุนในกิจการรวมคาโดยการลงทุนทาง

 ออมผานบริษัทยอย ซึ่งแสดงตามวิธีสวนไดเสียในงบแสดงฐานะการเงินรวมเปนหนี้สินในกิจการรวมคาจํานวน 

 61.80 ลานบาทนั้น ใชขอมูลจากงบการเงินที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหารเพื่อใชในการปรับมูลคาหนี้สินในการรวมคาและ

 รับรูสวนแบงขาดทุนในการรวมคา  เนื่องจากงบการเงินของกิจการรวมคาดังกลาวสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต จึงไมสามารถตรวจสอบใหไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

 อยางเพียงพอที่จะระบุไดวาจําเปนตองปรับปรุงงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือไมเพียงใด
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 สินทรพัย์

 สินทรพัยห์มนุเวียน        

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 910.12   13.58%   1,150.37   19.48%   899.63   15.94% 

  เงินลงทุนชั่วคราว  -   -   -     -   748.74   13.27% 

  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน 2.32   0.03%   1.82   0.03%   2.14   0.04% 

  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น 339.72   5.07%   37.26   0.63%   37.71   0.67% 

  เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลท่ีเก่ียวของกัน -     -   -     -   -     - 

  ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 427.04   6.37%   441.29   7.47%   468.27   8.30% 

  สินคาคงเหลือ   0.64   0.01%   0.68   0.01%   2.03   0.04% 

  สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 1.85   0.03%   2.24   0.04%   7.07   0.13% 

  สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น 1,169.80   17.45%   678.30   11.48%   -     - 

  รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,851.50   42.54%   2,311.95   39.15%   2,165.58   38.38% 

 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน        

  เงินฝากสถาบันการเงินที่ถูกอายัด  210.74   3.14%   210.74   3.57%   210.74   3.73% 

  สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น 522.18   7.79%   591.26   10.01%   -     - 

  เงินลงทุนเผื่อขาย  -  -   -     -   215.01   3.81% 

  เงินลงทุนในบริษัทรวม   2,644.53   39.45%   2,316.38   39.22%   2,227.13   39.47% 

  เงินลงทุนในบริษัทยอย  -     -   -     -   -     - 

  เงินลงทุนระยะยาวอื่น  -   -   -     -   357.16   6.33% 

  เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย  -     -   -     -   -     - 

  เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน -     -   -     -   -     - 

  เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการเฉพาะกิจ   -     -   -     -   -     - 

  ที่ดินรอการพัฒนา   67.68   1.01%   67.68   1.15%   67.68   1.20% 

  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 144.24   2.15%   146.29   2.48%   150.98   2.68% 

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  162.68   2.43%   155.36   2.63%   152.53   2.70% 

  สินทรัพยสิทธิการใช  13.59   0.20%   19.96   0.34%   -     - 

  สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น  0.65   0.01%   0.28   0.00%   0.30   0.01% 

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  9.16   0.14%   10.73   0.18%   4.95   0.09% 

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   76.92   1.15%   75.40   1.28%   90.33   1.60% 

  รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,852.38   57.46%   3,594.09   60.85%   3,476.81   61.62% 

 รวมสินทรพัย ์   6,703.88   100.00%   5,906.04   100.00%   5,642.40   100.00% 

ตารางสรปุฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน
ฐานะทางการเงิน

 (หน่วย : ล้านบาท)   งบการเงินรวม 
  31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
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สรปุฐานะทางการเงิน (ตอ)

 หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น       

 หน้ีสินหมนุเวียน        

  เจาหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน 3.10   0.05%   2.95   0.05%   2.90   0.05% 

  เจาหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น  94.80   1.41%   76.79   1.30%   63.88   1.13% 

  สวนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  -    -    - 

  หนี้สินตามแผนฟนฟูกิจการ  138.57   2.07%   164.22   2.78%   164.22   2.91% 

  เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการอื่น 50.40   0.75%   50.40   0.85%   41.64   0.74% 

  หนี้สินตามสัญญาเชา   6.37   0.10%   6.09   0.10%   -     - 

  ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  26.12   0.39%   5.60   0.09%   -     - 

  รวมหน้ีสินหมนุเวียน   319.35   4.76%   306.05   5.18%   272.64   4.83% 

 หน้ีสินไม่หมนุเวียน        

  หนี้สินในการรวมคา  61.80   0.92%   61.80   1.05%   61.80   1.10% 

  เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกัน 1.75   0.03%   1.75   0.03%   1.75   0.03% 

  หนี้สินตามสัญญาเชา  9.03   0.13%   15.75   0.27%   8.76   0.16% 

  หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  6.81   0.10%   20.02   0.34%   -     - 

  ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 104.90   1.56%   108.36   1.83%   117.41   2.08% 

  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  2.84   0.04%   2.92   0.05%   2.84   0.05% 

  รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 187.12   2.79%   210.60   3.57%   192.56   3.41% 

 รวมหน้ีสิน   506.48   7.55%   516.65   8.75%   465.20   8.24% 

 ส่วนของผูถื้อหุ้น        

  ทุนเรือนหุน         

    ทุนจดทะเบียน        

   หุนสามัญ 475,630,378 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท 4,756.30    4,756.30    4,756.30  

        ทุนที่ออกและชําระแลว       

   หุนสามัญ 475,593,142 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท 4,755.93   70.94%   4,755.93   80.53%   4,755.93   84.29% 

  กําไร(ขาดทุน)สะสม   (746.96)  (11.14%)  (1,154.41)  (19.55%)  (1,303.47)  (23.10%)

  หุนทุนซื้อคืน   (645.88)  (9.63%)  (645.88)  (10.94%)  (645.88)  (11.45%)

  องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 50.69   0.76%   (90.70)  (1.54%)  (90.05)  (1.60%)

  รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,413.78   50.92%   2,864.94   48.51%   2,716.53   48.14% 

 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 2,783.62   41.52%   2,524.45   42.74%   2,460.66   43.61% 

 รวมส่วนของผูถื้อหุ้น  6,197.40   92.45%   5,389.39   91.25%   5,177.19   91.76% 

 รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 6,703.88   100.00%   5,906.04   100.00%   5,642.40   100.00% 

 (หน่วย : ล้านบาท)   งบการเงินรวม 
  31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
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สรปุผลการดาํเนินงาน

 รายไดจากการขายที่ดิน  108.21   107.51   27.36 

 รายไดจากการขายและบริการ -     -     4.06 

 รายไดคาเชา    30.01   31.35   31.95 

 รายไดคาบริการสาธารณูปโภค 139.78   125.85   135.14 

 รายไดคาท่ีปรึกษาและบริหาร  62.83   62.85   62.16 

 รวมรายได้    340.83   327.57   260.66 

 ตนทุนจากการขายที่ดิน   (15.31)  (26.98)  (3.77)

 ตนทุนขายและบริการ   -     -     (4.25)

 ตนทุนคาเชา    (11.93)  (12.41)  (12.13)

 ตนทุนคาบริการสาธารณูปโภค  (92.80)  (84.42)  (85.00)

 ตนทุนคาท่ีปรึกษาและบริหาร  (52.56)  (47.41)  (59.40)

 รวมต้นทนุ    (172.60)  (171.22)  (164.54)

 กาํไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น  168.23   156.35   96.12 

 รายไดเงินปนผล    12.87   12.23   3.35 

 รายไดอื่น     10.58   20.31   31.63 

 ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นและรายการโอนกลับ  22.62   (1.75)  17.22 

 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน   6.25   (4.77)  -   

 ตนทุนในการจัดจําหนาย   (8.26)  (8.80)  (3.47)

 คาใชจายในการบริหาร   (340.59)  (324.57)  (361.23)

 กาํไร(ขาดทนุ)จากกิจกรรมดาํเนินงาน  (128.30)  (150.99)  (216.38)

 ตนทุนทางการเงิน   (8.37)  (8.71)  (7.87)

 สวนแบงกําไรของบริษัทรวม  779.14   388.89   323.97 

 กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้  642.46   229.19   99.72 

 (คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได  (44.03)  (13.27)  1.31 

 กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปี  598.43   215.93   101.03 

 การแบงปนกําไร     

  สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  403.89   148.86   69.35 

  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  194.54   67.07   31.68 

         598.43   215.93   101.03 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน      

  สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  0.98   0.36   0.17 

 (หน่วย : ล้านบาท)   งบการเงินรวม 
  31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
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สรปุกระแสเงินสด

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    
  กําไร(ขาดทุน)สําหรับป  598.43   215.93   101.03 
  รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)เปนเงินสดรับ(จาย)    
   คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได 44.03   13.27   (1.31)
   โอนกลับขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง  (0.01)  -     0.31 
   ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นและรายการโอนกลับ (22.62)  1.75   (17.22)
   คาเสื่อมราคา   25.80   25.68   22.09 
   คาตัดจําหนาย   0.05   0.04   0.03 
   คาใชจายตัดจาย-ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  6.78   6.95   8.26 
   คาใชจายตัดจาย-สินทรัพยไมหมุนเวียน  -     36.28   37.97 
   ขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว    1.40 
   กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว   (2.37)
   กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนเผื่อขาย    (0.28)
   กําไรจากการจําหนายสินทรัพยทางการเงิน  -     (2.57)  -   
   (กําไร)ขาดทุนจากการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน (6.25)  4.77   -   
   กําไรจากการคืนทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น    (3.58)
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร  -     0.00   1.73 
   ขาดทุนจากการเลิกและชําระบัญชีของบริษัทยอย  -     0.00   -   
   (กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร  (0.55)  1.69   (2.21)
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยภาษีเงินได  0.97   0.93   0.00 
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1.16   -     -   
   สวนแบงกําไรเงินลงทุนในบริษัทรวม  (779.14)  (388.89)  (323.97)
   คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน  7.31   8.64   34.29 
   รายไดเงินปนผล   (12.87)  (12.23)  (3.35)
   รายไดดอกเบี้ย   (6.59)  (14.32)  (27.05)
   คาใชจายดอกเบี้ย   8.37   8.71   7.87 
 กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (135.12)  (93.37)  (166.36)
  สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง    
   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (309.21)  (12.26)  (10.51)
   ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  14.24   26.98   3.77 
   สินคาคงเหลือ   0.05   -     (2.33)
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  (1.87)  (14.28)  (16.36)
  หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)    
    เจาหนี้หมุนเวียนอื่น   3.81   3.99   9.00 
   ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน  (6.21)  (8.24)  (7.97)
  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น   (0.09)  0.08   (0.55)
 กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)การดําเนินงาน   (434.39)  (97.11)  (191.32)
   เงินสดรับจากดอกเบี้ย  1.37   3.20   4.48 
   เงินสดรับจากภาษีเงินได  1.42   -    
   เงินสดจายในภาษีเงินได  (23.71)  (11.91)  (7.26)
 กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (455.31)  (105.81)  (194.10)

 (หน่วย : ล้านบาท)   งบการเงินรวม 
  31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
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 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
   เงินสดจายในเงินลงทุนชั่วคราว   (837.79)
  เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว   416.53 
  เงินสดรับจากเงินลงทุนในโครงการ    3.58 
  เงินสดจายในเงินลงทุนเผื่อขาย   (40.00)
  เงินสดรับในเงินลงทุนเผื่อขาย   2.67 
  เงินสดจายในสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น  (672.10)  (311.04) 
  เงินสดรับจากสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น  181.17   381.69  
  เงินสดจายในสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น  -     (25.00) 
  เงินสดรับจากสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น  -     76.46  
  เงินสดรับคืนทุนจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทรวม  247.55   115.24   115.24 
  เงินสดจายจากการเลิกบริษัทยอย  -     (0.04) 

  เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน   15.63 

  เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการเฉพาะกิจ   21.78   -    

  เงินสดจายซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  (0.39)  (0.47) 

  เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ  0.56   0.72   2.91 

  เงินสดจายซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  (16.08)  (16.13)  (31.30)

  เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น  (0.42)  (0.02)  (0.28)

  เงินสดรับจากเงินปนผล   422.84   126.81   265.72 

  เงินสดรับจากดอกเบี้ย   5.95   15.70   26.79 

 กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ  190.84   363.90   (60.30)

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

  เงินสดจายในเจาหนี้คาสินทรัพย  (2.43)  (1.25)  (3.80)

  เงินสดจายในหนี้สินตามแผนฟนฟูกิจการ  (25.65)  -     (109.16)
  เงินสดจายในหนี้สินจากสัญญาเชา  (5.95)  (5.47)  -   

  เงินสดจายในเงินปนผลจายใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  (12.83)  (0.00)  (21.38)

  เงินสดจายในดอกเบี้ย   (0.73)  (1.06)  (0.22)
 กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  (47.59)  (7.79)  (134.56)

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (312.06)  250.30   (388.96)
 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  71.81   0.44   (44.48)

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (240.25)  250.74   (433.44)
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,150.37   899.63   1,333.07 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  910.12   1,150.37   899.63 
      

สรปุกระแสเงินสด (ต่อ)

 (หน่วย : ล้านบาท)   งบการเงินรวม 
  31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั

อตัราส่วนสภาพคล่อง    

       อัตราสวนสภาพคลอง เทา  8.93   7.55   7.94 

       อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา  3.92   3.89   6.19 

       อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา  (1.46)  (0.37)  (0.66)

       อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา  6.32   6.36   6.72 

       อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา  0.04   0.06   0.01 

    

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร    

       อัตรากําไรขั้นตน %  49.36%   47.73%   36.87% 

       อัตรากําไรจากการดําเนินงาน %  (37.64%)  (46.09%)  (83.01%)

        - อัตรากําไรขั้นตนจากการขายที่ดิน %  85.85%   74.90%   86.22% 

        - อตัรากําไรขั้นตนจากคาเชา %  60.25%   60.43%   62.04% 

        - อัตรากําไรขั้นตนจากคาบริการสาธารณูปโภค %  33.61%   32.92%   37.11% 

        - อัตรากําไรขั้นตนจากคาท่ีปรึกษาและบริหาร %  16.35%   24.57%   4.44% 

        อัตรากําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ %  34.64%   19.92%   10.89% 

    

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

       อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม %  9.49%   3.74%   1.77% 

       อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม เทา  0.18   0.13   0.11 

       อัตราสวนผลตอบแทนของผูถือหุนบริษัทใหญ %  12.87%   5.33%   2.54% 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน    

       อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา  0.08   0.10   0.09 

       อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย เทา  (15.32)  (17.34)  (27.49)

    

 ปี 2564 ปี  2563 ปี  2562
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ผลการดาํเนินงาน
 เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในปจจุบัน คือธุรกิจดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

สาธารณูปโภคพื้นฐาน และพลังงาน ซึ่งลวนเปนธุรกิจที่เก่ียวเนื่องและสัมพันธกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจของประเทศ โดยธุรกิจหลักของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด(มหาชน) คือการพัฒนาเพื่อขายที่ดินและการใหบริการ

ดานสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้  ซึ่งมีการขยายตัวสัมพันธกับการเจริญเติบโตของภาคการผลิตและ

การลงทุนภาคเอกชน  ประกอบกับนโยบายภาครัฐในการดําเนินการดานสิ่งแวดลอม ที่เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยผลักดันให

เกิดความตองการพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม

 สําหรับธุรกิจพลังงานซึ่งดําเนินการโดยบริษัทในเครือนั้น เปนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาในลักษณะของโครงการ 

IPP ซึ่งตองมีการทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไวลวงหนาแลว ดังนั้น สําหรับโครงการที่

ดําเนินการอยูแลว จึงมักไมไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจโดยรวมมากนัก เวนแตเปนปจจัยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่อง

กับโรงไฟฟาแตละประเภท เชน ภาวะความแหงแลงก็จะมีผลตอปริมาณนํ้าของโรงไฟฟาพลังนํ้า สวนราคาเชื้อเพลิงแตละ

ประเภทก็จะกระทบกับโรงไฟฟาท่ีตองใชเชื้อเพลิงชนิดนั้นๆ
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รายได้และต้นทนุ

 ผลิตภณัฑ ์ /   บริการ  ดาํเนินการโดย %  การ  2564    2563   2562 
   ถือหุ้น ล้านบาท  %  ล้านบาท  % ล้านบาท  %

 ขายที่ดิน บมจ   เอ็ม  ดี  เอ็กซ    108.21   9.28%   107.51   14.39%   27.36   4.30% 

        

 รายไดจากการขายและบริการ  บจ เอ็ม ดี เอ็กซ โซลา เอ   99.99%   -     -   -     -   4.06   0.64% 

        

 คาเชา บมจ   เอ็ม  ดี  เอ็กซ    20.47   1.76%   21.81   2.92%   22.41   3.52% 

  บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร  52.01%   0.74   0.06%    -    - 

  บจ เกต เวย ดิเวลลอปเมนท  35.71%   8.80   0.75%   9.54   1.28%   9.54   1.50% 

        

 คาบริการสาธารณูปโภค บมจ   เอ็ม  ดี  เอ็กซ    139.78   11.99%   125.85   16.84%   135.14   21.22% 

 รายได้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจนิคมฯ  278.00   23.84%   264.71   35.42%   198.50   31.17% 

        

 คาท่ีปรึกษาและบริหาร บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ    27.11   2.32%   31.14   4.17%   30.18   4.74% 

  บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร  52.01%   35.70   3.06%   31.01   4.15%   30.78   4.83% 

  บจ เกต เวย ดิเวลลอปเมนท  35.71%   -     -   -     -   1.00   0.16% 

  บจ เอ็ม ดี เอ็กซ กรีน เอ็นเนอรยี  99.99%   0.02   0.00%   0.70   0.09%   0.20   0.03% 

 รายได้จากธรุกิจท่ีปรึกษาและบริหาร  62.83   5.39%   62.85   8.41%   62.16   9.76% 

        

 รายได้จากธรุกิจไฟฟ้า บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร  52.01%   779.14   66.82%   388.89   52.04%   323.97   50.87% 

 รายไดเงินปนผล    12.87   1.10%   12.23   1.64%   3.35   0.53% 

 รายไดอื่น    10.58   0.91%   20.31   2.72%   31.63   4.97% 

 รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ    22.62   1.94%   (1.75)  (0.23%)  17.22   2.70% 

 รายไดอื่น ๆ    46.07   3.95%   30.79   4.12%   52.21   8.20% 

                        รวมรายได้ทัง้หมด  1,166.03   100.00%   747.25   100.00%   636.84   100.00% 

 กลุมบริษัทฯ มีรายไดทั้งหมดในป 2564 จํานวน 1,166.03 ลานบาท อันประกอบไปดวยรายไดจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

กับนิคมอุตสาหกรรม รายไดจากธุรกิจใหบริการที่ปรึกษา รายไดจากการผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา และรายไดอื่นๆ  

โดยมีประเด็นสําคัญสรุปไดดังนี้
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  ธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบันิคมอตุสาหกรรม

  รายไดและตนทุนจากการขาย 

    ในป 2564 นี้ บริษัทฯ มีรายไดจากการขายที่ดินใกลเคียงกับป 2563 โดยมีรายได 108.21 ลานบาท 

  จากการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินประมาณ 29 ไร แตที่ดินที่ขายในป 2564 มีตนทุนที่ตํ่ากวา จึงสงผลใหมี

  อัตรากําไรขั้นตนจากการขายที่ดินสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2563 

  รายไดและตนทุนคาเชา

   รายไดคาเชาสวนใหญเปนรายไดที่เกิดจากการใหบริการหอพักภายในนิคมอุตสาหกรรม เกตเวย ซิตี้ 

  เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูที่ปฏิบัติงานอยูภายในนิคมฯ โดยรายไดคาเชาจะแปรผันตาม

  อัตราการเขาพัก โดยในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมาซึ่งเปนชวงของการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 

  รายไดคาเชามีแนวโนมในทางลดลงบางแตก็ไมมากนัก ยังถือวาอยูในระดับใกลเคียงกัน เชนเดียวกับ

  ตนทุนคาเชาท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันดวย  

   นอกจากนั้นก็จะเปนรายไดคาเชาท่ีดินของบริษัทยอย  

  รายไดและตนทุนคาบริการสาธารณูปโภค

   รายไดสวนนี้ทั้งจํานวนเกิดจากการใหบริการระบบสาธารณูปโภคในนิคมฯ เชน คานํ้าประปา การบําบัด

  นํ้าเสีย การกําจัดขยะ และรายไดคาบํารุงสาธารณูปโภคสวนกลาง เปนตน โดยบริษัทฯ มีรายไดคาบริการ

  สาธารณูปโภคจํานวน 139.78 ลานบาท ในป 2564 เพิ่มขึ้น   รอยละ 11.07 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยสวน

  หนึ่งเปนการเพิ่มขึ้นตามการขายและการใชพื้นที่สะสม  นอกจากนั้นในปที่ผานมาในชวงการระบาดของเชื้อ

  โคโรนาไวรัสท่ีรุนแรง  โรงงานหลายแหงในนิคมมีการลดชั่วโมงการทํางานลงสงผลใหการใชสาธารณูปโภคลดลง  

  ประกอบกับบริษัทฯ ไดพิจารณาปรับลดอัตราคาบริการสาธารณูปโภคใหกับโรงงานที่ไดรับผลกระทบจาก

  สถานการณดังกลาวอีกดวย ตนทุนคาบริการสาธารณูปโภคในป 2564 ไดปรับเพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกับรายได 

  สงผลใหมีกําไรขั้นตนจํานวน 46.99 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตน รอยละ 33.61 ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียง

  กับในปที่ผานมา

  ธรุกิจให้บริการท่ีปรึกษา

   จากการที่บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานดานตางๆ อยางหลากหลาย บริษัทฯ 

  จึงมีนโยบายในการใชบุคคลากรบางสวนงานรวมกัน ระหวางบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  

  โดยมีการคิดคาบริการระหวางกัน ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนรวมกัน คือบริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรบุคคล

  ใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีรายไดเพิ่มขึ้น  ในขณะที่ผูรับบริการก็สามารถประหยัดตนทุนดานบุคลากร เชน 

  ตนทุนในการฝกอบรมและพัฒนา รวมถึงตนทุนดานสวัสดิการตางๆ  อีกดวย

   ภาพรวมของรายไดคาท่ีปรึกษาและบริหารของกลุมบริษัทในป 2564 ที่แทบจะไมเปลี่ยนแปลงจากป 2563 นั้น 

  ในความเปนจริงจะมีทั้งการเพิ่มขึ้นและลดลงของรายไดของแตละบริษัทในจํานวนที่ใกลเคียงกัน โดยมีรายได

  คาท่ีปรึกษาและบริหารรวม 62.83 ลานบาท ในขณะที่ตนทุนคาท่ีปรึกษาและบริหารกลับเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก

  ตนทุนดังกลาวสวนใหญเปนเงินเดือนพนักงาน ที่ตองมีการปรับตามอัตราเงินเดือนในแตละป สงผลใหอัตรา

  กําไรขั้นตนลดลงเหลือรอยละ 16.35 เทียบกับอัตรารอยละ 24.57 ในป 2563



  54       แบบแสดงรายงานข้อมลูประจาํปี   (แบบ one report 56-1)

  ธรุกิจผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า

   บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา ผานบริษัทรวม ดังนั้นจึงบันทึกรับรูรายไดในรูปแบบ

  ของสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  ปจจุบันมีโครงการที่ดําเนินการและกอใหเกิดรายไดแลว 2 

  โครงการคือ โครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าเทิน-หินบูน ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ

  โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางบอ ในประเทศไทย  

   เนื่องจากการผลิตและขายไฟฟา จะดําเนินการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวกับการไฟฟาฝายผลิต

  แหงประเทศไทย  ซึ่งจะกําหนดเงื่อนไขตางๆ รวมถึงราคาซื้อขายไฟฟาไวลวงหนาแลว  ดังนั้น จึงกลาวไดวา

  แทบจะไมมีความเสี่ยงดานการตลาดเลย  ปจจัยที่จะกระทบตอผลประกอบการในแตละปที่สําคัญสวนหนึ่งจะ

  มาจากการเปลี่ยนแปลงคาเงินบาท เนื่องจากโครงการโรงไฟฟาเทิน-หินบูน มีเงินกูในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

  และมีการจัดทํางบการเงินในสกุลเงินดังกลาวดวย ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนจึงสงผลกระทบ

  โดยตรงตองบการเงิน สวนปจจัยอื่นจะแตกตางกันไปตามประเภทของโรงไฟฟา  สําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนนั้น 

  จะตองมีการหยุดเดินเครื่องเพื่อบํารุงรักษาใหญทุกระยะ 3 ป สวนโรงไฟฟาพลังนํ้านั้น ปริมาณนํ้าเปนปจจัย

  สําคัญตอกระบวนการผลิต ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอผลประกอบการ ถึงแมวาบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการนํ้า

  ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากการกอสรางอางเก็บนํ้าของโครงการเทิน-หินบูนสวนขยายแลวเสร็จ 

  แตภาวะความแหงแลงที่เกดิขึ้นตามฤดูกาล ก็ยังคงเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่สงผลตอผลประกอบการ  

   สําหรับในป 2564 นั้น การเพิ่มขึ้นของสวนแบงกําไรของบริษัทรวม มีปจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของ

  โรงไฟฟาพลังนํ้าเทิน-หินบูน เนื่องจากการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

  และการไฟฟาลาวที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังมีผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการออนคาของเงิน

  บาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐอีกดวย นอกจากนั้น ผลประกอบการของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางบอ 

  ก็ยังเพิ่มสูงขั้น เนื่องจากการลดลงของคาใชจายในการดําเนินงานและคาบํารุงรักษาเครื่องจักรอีกดวย

  รายได้อ่ืนๆ 

   รายไดอื่น ประกอบดวยรายไดจากเงินปนผล ดอกเบี้ยรับจากการบริหารสภาพคลองของบริษัทฯ รายได

  เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ และรายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ 

   สวนรายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญที่รับรูเปนรายไดนั้น สวนใหญเกิดจากการรับชําระหนี้ที่ไดตั้งสํารอง

  ไวแลวทั้งจํานวนคืน โดยในป 2564 นี้ บริษัทยอย 2 บริษัทไดรับชําระหนี้จากบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ แอสเซ็ท 

  จํากัด เปนจํานวน 22.91 ลานบาท 

  ค่าใช้จ่าย

  ตนทุนในการจัดจําหนาย

   ตนทุนในการจัดจําหนายสวนใหญประกอบดวย คาธรรมเนียมการโอนที่ดินและภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งจะ

  ปรับตัวสัมพันธกับการขายที่ดิน โดยบริษัทฯ มีตนทุนในการจัดจําหนายในป 2564 เปนจํานวน  8.26 ลานบาท  

 คาใชจายในการบริหาร

   ในป 2564 บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหาร จํานวน 340.59 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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   คาใชจายในการบริหารที่สําคัญ คือ คาใชจายดานบุคลากร อันประกอบดวย คาตอบแทนผูบริหาร และคา

  ใขจายพนักงาน ซึ่งเปนกลไกที่สําคัญตอการเจริญเติบโตของบริษัท  และจะผันแปรตามการปรับขึ้นของอัตรา

  เงินเดือน การขยายธุรกิจและการเพิ่มลดของจํานวนบุคคลากร  ในป 2564 บริษัทฯ มีคาใชจายดานบุคลากร

  รวมกันในอัตรารอยละ 56.71 ของคาใชจายในการบริหารทั้งหมด  รองลงมาคือ คาท่ีปรึกษา Other charges 

  และคาเชาสํานักงานและคาสาธารณูปโภค ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 13.27 รอยละ 10.58  และรอยละ 7.58 ตามลําดับ

  ตนทุนทางการเงิน

   ในชวงที่บริษัทฯ อยูระหวางการชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ ไดมีการคํานวณดอกเบี้ยที่ตองชําระทั้งหมด 

  รวมไวในภาระหนี้ตามแผนแลว ดังนั้น จึงแทบไมมีตนทุนทางการเงินปรากฏในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

   สําหรับหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการที่คงเหลือในขณะนี้ เปนสวนที่บริษัทไดเจรจาขอผอนผัน โดยตั้งแตป 2563 

   จนถึงป 2564 นี้ เจาหนี้ก็ไดยินยอมใหบริษัทขยายระยะเวลาชําระหนี้ออกไป พรอมทั้งพักการชําระดอกเบี้ย

  ดอกเบี้ยดวย

   รายการตนทุนทางการเงินที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จป 2564 นั้น สวนใหญเปนดอกเบี้ยเงินกูยืม

  ของบริษัทยอย

 คาตอบแทนผูบริหาร  108.15   31.75%   110.34   33.99%   100.25   27.75% 

 คาใชจายพนักงาน   85.02   24.96%   87.12   26.84%   90.73   25.12% 

 คาท่ีปรึกษา    45.19   13.27%   53.61   16.52%   81.32   22.51% 

 Other Charge     36.04   10.58%   7.89   2.43%   9.76   2.70% 

 คาเชาสํานักงานและคาสาธารณูปโภค  25.82   7.58%   25.96   8.00%   26.35   7.29% 

 คาใชจายตองหาม   10.26   3.01%   6.45   1.99%   7.91   2.19% 

 คาเสื่อมราคา    6.01   1.76%   6.35   1.96%   9.93   2.75% 

 คานํ้ามัน     5.02   1.47%   4.59   1.41%   7.22   2.00% 

 คารักษาความปลอดภัย   4.21   1.24%   4.20   1.29%   4.15   1.15% 

 คาบริการวิชาชีพ   3.35   0.98%   3.35   1.03%   4.18   1.16% 

 คาซอมแซม    3.20   0.94%   3.71   1.14%   3.59   0.99% 

 คาใชจายสํานักงาน   2.15   0.63%   2.65   0.82%   2.61   0.72% 

 Office Expenses   1.91   0.56%   1.42   0.44%   4.94   1.37% 

 คาใชจายอื่นๆ    1.16   0.34%   1.37   0.42%   1.35   0.37% 

 คาใชจายประกันภัย   1.07   0.32%   1.72   0.53%   1.95   0.54% 

 คาโทรศัพท    0.89   0.26%   0.91   0.28%   0.99   0.27% 

 ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน  0.38   0.11%   -     -   -     - 

 คาใชจายเบ็ดเตล็ด    0.37   0.11%   0.82   0.25%   0.80   0.22% 

 Property  & Land Tax   0.29   0.09%   0.39   0.12%   1.91   0.53% 

 คาใชจายเดินทาง    0.09   0.03%   0.29   0.09%   1.29   0.36% 

 ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน  -     -   1.41   0.44%   -     - 

  รวม ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร  340.59   100.00%   324.57   100.00%   361.23   100.00% 

(หน่วย : ล้านบาท)    ปี2564     ปี2563    ปี 2562  
  ล้านบาท   %   ล้านบาท   %   ล้านบาท   % 
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 กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่และอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญในป 2564 มีจํานวน 403.89 ลานบาท เทียบกับจํานวน 148.86 

  ลานบาทในป 2563 โดยมีปจจัยที่สําคัญมาจากการรับรูสวนแบงกําไรของบริษัทรวมที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหผล

  ตอบแทนของผูถือหุนของบริษัทใหญอยูที่รอยละ 12.87 เทียบกับรอยละ 5.33 ในป 2563 

 ฐานะทางการเงิน

  สินทรัพย

   ณ สิ้นป 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 6,703.88 ลานบาท โดยสินทรัพยที่มีสัดสวนสูงที่สุดคือเงิน

  ลงทุนในบริษัทรวม รองลงมาคือ สินทรัพยทางการเงินอื่นและ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ตามลําดับ

  บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวของกันที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินรวม

  จํานวน 2.32 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 0.03 ของสินทรัพยรวม ซึ่งในจํานวนดังกลาวประกอบ

  ดวยลูกหนี้การคาสุทธิจํานวน 0.74 ลานบาท โดยสามารถจําแนกอายุของลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน 

  ไดดังนี้

 ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน       

 อยูในกําหนดชําระ   0.74   4.86%   -     -   -     - 

 คางชําระ    -    -    - 

  ไมเกิน 3 เดือน   -    -   -     - 

  มากกวา 3  เดือน ถึง  6  เดือน   -    -   -     - 

  มากกวา 6  เดือน ถึง  12  เดือน   -    -   -     - 

  มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป  14.55   95.14%   14.55   100.00%   14.55   100.00% 

 รวม    15.29   100.00%   14.55   100.00%   14.55   100.00% 

 หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู  (14.55)  (95.14%)  (14.55)  (100.00%)  (14.55)  (100.00%)

 ลกูหน้ีการค้า - สทุธิ   0.74   4.86%   -     -   -     - 

 ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั       

 เงินทดรองจาย    0.01    0.00    0.20  

 คาใชจายจายลวงหนา   1.56    1.82    1.93  

 ดอกเบี้ยคางรับ    52.70    52.70    52.70  

  รวม    54.27    54.52    54.83  

 หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (52.70)   (52.70)   (52.70) 

 ลูกหนี้อื่น -สุทธิ    1.57    1.82    2.14  

 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   2.32    1.82    2.14  

 ระยะเวลาค้างชาํระ ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562
  ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน
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   บริษัทฯ ไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท้ังจํานวนสําหรับคาท่ีปรึกษาและคาบริหารโครงการดานวิศวกรรม 

  จํานวน 14.55 ลานบาท ซึ่งคางชําระมามากกวา 12 เดือนขึ้นไป เนื่องจากโครงการดังกลาวประสบปญหาดาน

  การเงิน  รวมทั้งรายการดอกเบี้ยคางรับ จํานวน 52.70 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงติดตามทวงถามตอไป

  เพื่อใหเกิดความเสียหายนอยที่สุด 

   บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น ที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินรวม จํานวน 

  339.72 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนถงึรอยละ 5.07  ของสินทรัพยรวม ซึ่งในจํานวนดังกลาว ประกอบดวย

  ลูกหนี้การคาสุทธิจํานวน 17.40 ลานบาท  โดยสามารถจําแนกอายุของลูกหนี้การคา-กิจการอื่น ไดดังนี้

   ในสวนของลูกหนี้กรมบังคับคดีนั้น เกิดจากกระบวนการขายทอดตลาดทรัพยสินของบริษัทยอยแหงหนึ่ง 

  ซึ่งไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  แตปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการของเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อนําเงินจาก

  การขายทอดตลาดไปชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

   บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เปนจํานวน 910.12 ลาน  คิดเปนสัดสวนรอยละ13.58 ของ

  สินทรัพยรวม โดยสวนใหญประกอบดวย เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา และใบรับเงินฝากกับกับสถาบัน

  การเงินซึ่งมีอายุไมเกิน 3 เดือน   

 ลกูหน้ีการค้า - กิจการอ่ืน       

 อยูในกําหนดชําระ   13.57   60.26%   13.08   61.57%   12.58   66.81% 

 คางชําระ     -    -    - 

  ไมเกิน 3 เดือน   3.28   14.58%   3.23   15.19%   3.51   18.65% 

  มากกวา 3  เดือน ถึง  6  เดือน  0.35   1.55%   0.69   3.26%   0.41   2.19% 

  มากกวา 6  เดือน ถึง  12  เดือน  0.62   2.75%   1.25   5.88%   1.13   6.01% 

  มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป  4.70   20.86%   3.00   14.11%   1.19   6.34% 

  รวม     22.52   100.00%   21.24   100.00%   18.83   100.00% 

 หัก : คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น/คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5.12)  (22.73%)  (4.83)  (22.73%)  (3.08)  (16.35%)

 ลูกหนี้การคา - สุทธิ   17.40   77.27%   16.41   77.27%   15.76   83.65% 

 ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน       

 ลูกหนี้กรมบังคับคดี   296.82    -      -    

 เงินทดรองจาย    0.13    0.22    0.19  

 คาใชจายจายลวงหนา   2.72    3.51    2.67  

 ดอกเบี้ยคางรับ    1.57    1.17    5.74  

 ลูกหนี้อื่น    21.08    15.95    13.35  

  รวม    322.32    20.85    21.96  

 หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   -      -      -    

 ลูกหนี้อื่น -สุทธิ    322.32    20.85    21.96  

 ลกูหน้ีการค้า และลกูหน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน   339.72    37.26    37.71  

 ระยะเวลาค้างชาํระ ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562
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  สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น

   เพื่อบริหารสินทรัพยใหมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น บริษัทฯ จึงไดพิจารณาลงทุนในหนวยลงทุน 

  เงินฝาก และใบรับเงินฝากที่มีอายุมากกวา 3 เดือน โดยในป 2564 มีสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น

  จํานวน 1,169.80 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.45 ของสินทรัพยรวม 

  ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

   เปรียบเสมือนสินคาคงเหลือของบริษัทฯ อันประกอบดวยตนทุนที่ดินและคาใชจายในการพัฒนาที่ดินให

  พรอมขาย รวมถึงดอกเบี้ยจายและคาธรรมเนียมของเงินกู  ในป 2564 มียอดคงเหลือของตนทุนการพัฒนา

  อสังหาริมทรัพยจํานวน 427.04 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.37 ของสินทรัพยรวม  เนื่องจากลักษณะ

  ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมากในการพัฒนาและกอสรางระบบสาธารณูปโภคในนิคมฯ 

  จึงทําใหมีมูลคาของสินคาคงเหลือสูง ซึ่งจะสงผลใหอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือมีคาตํ่า 

   อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯไมไดมีการขยายโครงการ มูลคาตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยนี้ ก็จะลด

  ลงเรื่อยๆตามความคืบหนาในการขายที่ดิน 

 

  เงินฝากสถาบันการเงินที่ถูกอายัด

   จํานวน 210.74 ลานบาท เปนเงินที่บริษัทฯ และบริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด (บริษัทยอยซึ่งได

  เขารวมทุนในกิจการรวมคา NVPSKG เพื่อดําเนินโครงการระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียในจังหวัด

  สมุทรปราการ ในสัดสวนรอยละ 10 ของการรวมคา) ถูกอายัดไวชั่วคราวตามคําสั่งของศาลชั้นตน เมื่อวันที่ 

  21 ตุลาคม 2559 ตอมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ศาลชั้นตนไดมีคําสั่งใหทรัพยสินดังกลาวพรอมดอก

  ผลตกเปนของแผนดิน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอยไดยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 

  2561 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ศาลอุทธรณ ไดมี

  คําพิพากษายืนตามศาลชั้นตนใหทรัพยดังกลาวตกเปนของแผนดิน บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไดยื่นฎีกาคํา

  พิพากษาของศาลอุทธรณเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 และ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 ตามลําดับ ปจจุบัน

  คดีดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นวาเงินฝากดังกลาวไมเก่ียวกับการ

  กระทําความผิด จึงยังไมมีการรับรูคาเผื่อความเสียหายใดๆ

  สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น

   สวนใหญประกอบดวยเงินลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม และหนวยลงทุนของกองทุนรวม

  อสังหาริมทรัพย ที่ลงทุนเกินกวา 1  ป โดยในป 2564  ไดมีการจัดประเภทของเงินลงทุนเผื่อขายและ

  เงินลงทุนระยะยาวอื่น บันทึกเปนสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น

 

  เงินลงทุนในบริษัทรวม

   ประกอบดวย เงินลงทุนในบริษัท อีสเทิรน เพาเวอร แอนดอิเล็คทริค จํากัด  และบริษัท เทิน-หินบูน

  พาวเวอร จํากัด โดยมีมูลคาเงินลงทุนรวมทั้งสองบริษัทท่ีบันทึกดวยวิธีสวนไดเสียในป 2564 เทากับ  

  2,644.53 ลานบาท  คิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 39.45 ของมูลคาสินทรัพยรวม โดยการเปลี่ยนแปลงของ
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  เงินลงทุนในบริษัทรวมในแตละปนั้น  เกิดจากรับรูสวนแบงกําไรและขาดทุนของบริษัทรวมที่ลงทุนตามวิธีสวน

  ไดเสีย 

   ตั้งแตป 2561 เปนตนมา บริษัท อีสเทิรน เพาเวอร แอนดอิเล็คทริค จํากัด ไดมีมติใหลดทุนจดทะเบียนของ

  บริษัทลงหลายครั้ง โดยการลดมูลคาท่ีตราไวลงและจายเงินคืนใหผูถือหุนตามสัดสวน เดิมบริษัทดังกลาวมี

  มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท และไดลดลงจนเหลือมูลคาหุนละ 60 บาทในป 2563  ในป 2564 นี้  บริษัท 

  อีสเทิรน เพาเวอร แอนดอิเล็คทริค จํากัด ก็ไดลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงอีก 29 บาท โดยบริษัทยอยไดรับ

  เงินคืนเปนจํานวน 247.55 ลานบาท คงเหลือมูลคาท่ีตราไว ณ สิ้นป 2564 หุนละ 31 บาท

 สภาพคล่อง

  กระแสเงินสด

  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน 455.31 ลานบาทเนื่องจากรายการที่มีนัยสําคัญ ดังนี้

   บริษัทฯ มีขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินจํานวน 135.12 ลานบาท 

   ซึ่งเกิดจากกําไรสําหรับป จํานวน 598.43 ลานบาทปรับเพิ่มดวยคาใชจายภาษีเงินได 44.03 ลานบาท 

   คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายรวม 32.63 ลานบาท และการบันทึกคาใชจายผลประโยชนของ

   พนักงาน จํานวน 7.31 ลานบาท ปรับลดดวย สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 779.14 

   ลานบาท รายการโอนกลับ 22.62 ลานบาท รายไดเงินปนผล12.87 ลานบาท (สวนใหญเปนของบริษัทยอย 

   2 แหงที่ไดรับจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเดอะคอลัมน) กําไรจากการวัดมูลคาสินทรัพย

   ทางการเงิน 6.25 ลานบาท นอกจากนั้นยังมีการจายภาษีเงินไดจํานวน 23.71 ลานบาท 

    เงินสดเพิ่มขึ้นจาก

    1. การเพิ่มขึ้นของเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 3.81 ลานบาท

    2. การลดลงของตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน 14.24 ลานบาท

    เงินสดลดลงจาก

    1. การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จํานวน 309.21 ลานบาท

    2. การจายเงินชดเชยใหกับพนักงานที่เกษียณอายุ จํานวน 6.21 ลานบาท

  ในสวนของกิจกรรมลงทุน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 190.84 ลานบาท 

 ประกอบดวยรายการที่มีนัยสําคัญดังนี้

    เงินสดเพิ่มขึ้นจาก

    1. เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 2 แหงคือ บริษัท เทิน หินบูน พาวเวอร จํากัด และบริษัท อีสเทิรน เพาเวอร 

     แอนด อิเล็คทริค จํากัด รวม 422.84 ลานบาท

 กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (455.31)  (105.81)  (194.10)

 กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน  190.84   363.90   (60.30)

 กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน  (47.59)  (7.79)  (134.56)

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิกอน  (312.06)  250.30   (388.96)

 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน    

 (หน่วย : ล้านบาท)   งบการเงินรวม 
  31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
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    2. เงินสดรับคืนจากการลดทุนของบริษัท บริษัท อีสเทิรน เพาเวอร แอนดอิเล็คทริค จํากัด จํานวน 
     247.55 ลานบาท
    3. เงินสดรับสุทธิจากสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น จํานวน 181.17 ลานบาท
    4. เงินสดรับสุทธิจากการชําระหนี้ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ แอสเซ็ท จํากัด 21.78 ลานบาท
    5. ดอกเบี้ยรับ จํานวน 5.95 ลานบาท
    เงินสดลดลงจากการจายซื้อทรัพยสิน จํานวน 16.08 ลานบาท
      ในสวนของกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 
   47.59 ลานบาท  ประกอบดวย
    เงินสดลงลงจาก
    1. การจายชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการและภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 25.65 ลานบาท
    2. การจายเงินปนผลของบริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด (มหาชน) ใหกับผูถือหุนสวนนอย จํานวน 
     12.83 ลานบาท 

  อัตราสวนสภาพคลอง
   ในป 2564 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง 8.93 เทา มีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 3.92 เทา ในขณะ
  ที่มีอัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (1.46) เทา และจากลักษณะเฉพาะของธุรกิจที่มีมูลคาสินคาคงเหลือสูง  
  จึงสงผลใหอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือมีคาเพียง 0.04 เทา แตการที่บริษัทฯ ยังมีอัตราสวนสภาพ
  คลองหมุนเร็วที่มากกวา 1  ก็ทําใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ จะไมมีปญหาในชําระหนี้สินระยะสั้นที่ถึงกําหนด  
  อยางไรก็ตาม การมีอัตราสวนสภาพคลองที่สูงเกินไปนั้น อาจทําใหมองไดวาบริษัทอาจเสียโอกาสที่จะนําเงิน
  ไปลงทุนในระยะยาวใหไดผลตอบแทนที่สูงขึ้น

 แหล่งท่ีมาของเงินทนุ
  หนี้สิน
   บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมเปนจํานวน 506.48 ลานบาท คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 7.55 ของ
  สินทรัพยรวม โดยหนี้สินหลักคือหนี้สินตามแผนฟนฟูกิจการ ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผล
  ประโยชนพนักงาน เจาหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น หนี้สินในการรวมคา และเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการอื่น 
  โดยมีรายละเอียดดังนี้
    หนี้สินตามแผนฟนฟูกิจการ: บริษัทฯ ไดมีการชําระคืนตามกําหนดเวลาที่ไดระบุไวในสัญญาปรับ
    โครงสรางหนี้มาโดยตลอด และไดชําระจนหมดจนสิ้นในป 2560 แลวสําหรับมูลหนี้สวนที่เหลือนั้น เปน
    หนี้ภายใตแผนฟนฟูกิจการที่ไดมีการเจรจาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ใหม โดยจะปลอดการ
    ชําระเงินตนเปนเวลา 3 ป สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 สวนดอกเบี้ยชําระเปนรายไตรมาสในอัตรา รอยละ 
    5.50 ตอป  สําหรับป 2563 ถึงปจจุบัน เจาหนี้แตละรายไดยินยอมใหบริษัทพักการชําระหนี้ โดยไมมี
    การคิดดอกเบี้ย และจะไมมีการเรียกรองและฟองรองตอบริษัท
    เจาหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น: สวนใหญเปนคาใชจายคางจายและเงินรับลวงหนาจากลูกคา
    เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการอื่น: เปนเงินกูยืมของบริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด ที่ไดกูจาก
    กลุมผูรวมทุนในกิจการรวมคา โดยมีระยะเวลาการชําระคืน 3 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 15 ครบกําหนด
    ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 และวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ปจจุบันอยูระหวางการเจรจาขอขยายระยะเวลา
    การจายชําระคืน
    หนี้สินในการรวมคา: เปนการบันทึกรับรูสวนไดเสียในการลงทุนในกิจการรวมคาท่ีเกินกวาเงินลงทุน
    ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงานจํานวน 104.90 ลานบาท เปนการบันทึก
    คาชดเชยที่นายจางตองจายใหลูกจางกรณีถูกเลิกจางหรือเกษียณอายุ ในป 2564 มีการจายผลประโยชน
    ใหพนักงานที่เกษียณอายุรวม 6.21 ลานบาท
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  สวนของผูถือหุน
   จากการที่บริษัทฯ สามารถดําเนินงานจนมีผลกําไรเรื่อยมา ทําใหยอดขาดทุนสะสมคอยๆปรับลดลง โดย
  มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ณ สิ้นป 2564 จํานวน 746.96 ลานบาท เทียบกับยอดขาดทุนสะสมจํานวน  
  1,154.41 ลานบาทในป 2563 และทําใหสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญไดปรับเพิ่มขึ้นเปน 3,413.78 ลานบาท 
  เทียบกับจํานวน 2,864.94 ลานบาทในป 2563

  โครงสรางเงินลงทุน
   จากการท่ีบริษัทฯ สามารถจายชําระหนี้สินตามแผนฟนฟูฯ ไดตลอดมา จนทําใหจํานวนหนี้สินลดลงเปน
  ลําดับ และในชวงที่ผานมา บริษัทฯก็ไมไดมีการกูเงินเพิ่มเติมแตอยางใด หนี้สินที่เพิ่มขึ้นใหมในป 2564 สวน
  ใหญประกอบดวย คาใชจายคางจาย  เงินรับลวงหนาจากลูกคา และภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  ในขณะที่
  สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญก็แนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของ
  บริษัทใหญ มีคาตํ่ากวา 1 อีกดวย

 ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
   การกลับมาแพรระบาดของโรค COVID-19 ระรอกใหมนับตั้งแตปลายป 2563 และการระบาดของเชื้อ
  ไวรัสสายพันธุเดลตา ที่ลามเปนวงกวางในไทยในชวงครึ่งหลังของป 2564 สงผลใหหลายกิจกรรมทาง
  เศรษฐกิจถูกจํากัดภายใตมาตรการที่เขมงวดเปนเวลาหลายเดือน นอกจากนี้ การระบาดยังกระจายไปสูภาค
  ธุรกิจ ทําใหเกิดภาวะชะงักงันในสายการผลิตในบางภาคอุตสาหกรรมและภาคกอสราง ภาพรวมเศรษฐกิจ
  ไทยในป 2564 จึงเติบโตไดเพียงเล็กนอย จากท่ีหดตัวอยางรุนแรงในป 2563 
   สําหรับในป 2565 คาดการณวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวตอเนื่องที่รอยละ 3.7 จากป 2564 ที่เติบโตเพียง
  รอยละ 1.2 โดยมีแรงขับเคลี่อนสําคัญจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกสงผล
  ดีตอภาคการสงออกของไทย รวมถึงแรงสนับสนุนจากภาครฐัที่ชวยกระตุนการใชจายในประเทศ ขณะที่ภาค
  การทองเที่ยวเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น  การลงทุนภาคเอกชนในป 2565 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.6 จากการฟน
  ตัวของอุปสงคทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการขยายการลงทุนเพื่อตอบสนองความตองการในชีวิตแบบวิถี
  ใหม (New Normal) และการกาวไปสูโลกดิจิทัลมากขึ้น 
   ในสวนของบริษัทฯ แมการลงทุนจะมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นหากเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว แตเมื่อจํานวนที่ดิน
  พรอมขายเริ่มลดนอยลง บริษัทฯ จึงตองปรับกลยุทธพรอมกับมองหาโอกาสในการลงทนุในดานอื่นๆ  รวม
  ทั้งธุรกิจดานพลังงานทางเลือกควบคูไปดวย โดยในสวนของการจัดการดานพื้นที่ขายในอนาคตนั้น บริษัทฯ 
  ไดเตรียมเจรจากับบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ แอสเซ็ท จํากัด เพื่อเขาไปบริหารจัดการพื้นที่ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ 
  แอสเซ็ท จํากัด เนื่อที่รวมประมาณ 3,000 ไร ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ ยังคงธุรกิจขายที่ดินและ/หรือการจัดการใช 
  ประโยขนในที่ดินแบบหลากหลายอยางตอเนื่อง
   ในสวนของโครงการอื่นๆนั้น ปจจุบันบริษัทไดรวมมือกับวิสาหกิจชุมชนแปลงยาวเพื่อพลังงานชีวมวล 
  และกรมการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก ดําเนินโครงการผลิต (ปลูก) กัญชาทางการแพทย จํานวน
  เปาหมายที่ 1,350 ตนตอป ขณะนี้อยูระหวางการกอสรางโรงเรือนปลูก โดยคาดวาผลิตภัณฑกัญชาชุดแรก
  จะสามารถจําหนายไดในราวสิ้นป 2565  สําหรับโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อ
  ศึกษาไมเชื้อเพลิงชีวมวลยงัคงดําเนินการอยางตอเนื่อง ขณะนี้ไดปลูกยูคาลิปตัสบนพื้นที่ 842 ไร นอกจากนี้
  ยังศึกษาและทดลองติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย ทั้งประเภทหลังคา และประเภทลอยนํ้า เพื่อใหบุคคลากรได

  เรียนรูและมีความพรอมเมื่อโอกาสที่เหมาะสมมาถึง 



  62       แบบแสดงรายงานข้อมลูประจาํปี   (แบบ one report 56-1)

5.   ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสาํคญัอ่ืน

 5.1 ข้อมลูทัว่ไป
  บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)
  ประเภทกิจการ : ลงทุน พัฒนาอสังหาริมทรัพย สาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงาน
  ทะเบียนเลขที่ : 0107536000811
  ทุนจดทะเบียน : 4,756,303,780 บาท เรียกชําระแลวจํานวน 4,755,931,420 บาท 
     เปนหุนสามัญ 475,593,142 หุน มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท
  ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 199 ชั้น 12 A อาคารคอลัมนทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก
    แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท : 0-2302-2300
  โทรสาร : 0-2302-2400
  โฮมเพจ : www.mdx.co.th
  สํานักงานโครงการ : เลขที่ 215 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้
     ทางหลวงหมายเลข 331 ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว 
    จังหวัดเชิงเทรา 24190
  โทรศัพท : 038-575278-80
  โทรสาร : 038-575286

  บุคคลอางอิงอื่น
  นายทะเบียนหุน : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
     93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
    โทรศัพท : 02009-9000
    โทรสาร : 02009-9991
    SET Contact center : 02009-9999
    Website : htttp://www.set.or.th/tsd
    Email : SETContact@set.or.th
  ผูสอบบัญชี : นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 
    หรือนางสาววราภรณ  อินทรประสิทธ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
    7881 หรือนางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
    12258 หรือนางสาววราภรณ พันธุภักดีนุพงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลข
     ทะเบียน 13765 บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด
    128/334-335 อาคารพญาไทพลาซา ชัน้ 31 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท
    เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    โทรศัพท  0-2216-2265, 0-2216-2268-9, 0-2216-2279
    โทรสาร   0-2216-2268 มือถือออฟฟต 061-1858-5929
    www.cwwpaudit.com, E-mail : audit@cwwpaudit.com
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 5.2 ข้อมลูสาํคญัอ่ืน
  5.2.1  ขอมูลที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
       -  ไมมี -  
  5.2.2   ขอจํากัดของผูถือหุนตางประเทศ ในกรณีขอมติจากท่ีประชุมผูถือหุนและหรืออื่น ๆ
       -  ไมมี -  
 5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
  5.3.1  คดีท่ีมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรพัยข์องบริษทัหรือบริษทัย่อย ท่ีมีจาํนวนสงูกว่าร้อยละ 5 
     ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ 31 ธนัวาคม 2564
  1. คดีหมายเลขดาํท่ี 791,809/2554 คดีหมายเลขแดงท่ี 18,2090/2555
    ศาล    ศาลปกครองกลาง
    ผูรอง     บริษัท วิจิตรภัณฑกอสราง จํากัด ที่ 1, บริษัทส่ีแสงการโยธา 
         (1979) จํากัด ที่ 2 , บริษัท ประยูรวิศว จํากัด ที่ 3, บริษัท 
         กรุงธนเอนยิเนียร จํากัด ที่ 4 , บริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท 
         จํากัด ที่ 5, บริษัท สมุทรปราการ ออพเปอร เรทติ้ง จํากัด ที่ 6
    ผูคัดคาน    กรมควบคุมมลพิษ
    ผูรองขอใหพิจารณาคดีใหม   กระทรวงการคลัง
    วันเริ่มตนคดี    22 กรกฎาคม 2559
    มูลคดี/ขอเท็จจริง    กรมควบคุมมลพิษ และกระทรวงการคลัง ยื่นคํารองขอให
         พิจารณาคดีใหม และขอใหศาลเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะ
         อนุญาโตตุลาการ ในขอพิพาท หมายเลขดําท่ี 50/2546 โดย
         อางวามีหลักฐานใหม
    ความคืบหนา/ผลของคดี   ศาลปกครองกลางรับคําขอพิจารณาคดีใหมของกรมควบคุม
         มลพิษ และไดมีคําพิพากษา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เพิกถอน
         คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี 
         50/2546 และยกคํารองขอพิจารณาคดีใหมของกระทรวงการคลัง 
         ใหเหตุผลวากระทรวงการคลังไมใชผูเสียหายในคดี
         ผูรองยื่นอุทธรณคําพิพากษาศาลปกครองกลางตอศาลปกครอง
         สูงสุด คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
    ผลกระทบหากแพคดี    ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 
         ฝายกิจการรวมคายื่นอุทธรณคําพิพากษาศาลปกครองกลาง 
         หากกิจการรวมคาแพคดี อาจตองคืนคาจางที่ไดรับมาตาม
         คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการแกกรมควบคุมมลพิษ

  2. คดีหมายเลขดาํท่ี ฟ.155/2559
    ศาล     ศาลแพง
    วันเริ่มคดี    16 สิงหาคม 2559
    โจทก/ผูรอง    พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 3 
         สํานักงานอัยการ สูงสุด
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    จําเลย/ผูคัดคาน    บริษัท ประยูรวิศว จํากัด ที่ 1, บริษัท วิจิตรภัณฑกอสราง 
         จํากัด ที่ 2,บริษัท สมุทรปราการ ออพเปอรเรทติ้ง จํากัด ที่ 3, 
         บริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด ที่ 4, บริษัท สี่แสงการโยธา 
         (1979) จํากัด ที่ 5, บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร จํากัด ที่ 6
    มูลคดี/ขอเท็จจริง    ผูรองยื่นคํารองขอใหศาลแพงมีคําสั่งใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
         การกระทําความผิด ตกเปนของแผนดิน ทรัพยสินดังกลาว
         คือ สิทธิเรียกรองที่กรมควบคุมมลพิษตองชําระเงินตามคํา
         ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและคําพิพากษาศาลปกครอง
         สูงสุดหลังหักสวนลด 1,000,000,000.-บาท ชําระใหแกกลุม
         กิจการรวมคา NVPSKG (ผูคัดคานทั้งหก) สําหรับเงินงวด 2 
         และงวด 3 ที่ตกลงแบงชําระเปน 3 งวด
    ความคืบหนา/ผลของคดี   ศาลแพงไดมีคําส่ังใหรวมการพิจารณาคดีนี้เขากับคดีแพง
         หมายเลขดําท่ี ฟ.184/2559
         ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลแพง ผูรองและผูคัดคาน
         ไดแถลงรับขอเท็จจริงสอดคลองกันวา ศาลปกครองกลางได
         มีคําพิพากษากลับคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ใหเพิก
         ถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ในคดีหมายเลขแดง
         ที่ 18,2090/2555 ของศาลปกครองกลาง ซึ่งคูความแถลง
         รวมกันวาคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
         ยังไมมีคําพิพากษาแตอยางใด ศาลแพงพิจารณาแลวเห็นวา
         กรณียังไมทราบแนชัดวาศาลปกครองสูงสุดจะมีคําพิพากษา
         เมื่อใด จึงมีคําสั่งใหจําหนายคดีออกจากสารบบความชั่วคราว 
         หากศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาเมื่อใด ใหคูความทั้ง
         สองฝายยื่นคํารองตอศาลเพื่อยกคดีขึ้นพิจารณาตอไป
    ผลกระทบหากแพคดี    พนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหศาลแพงมีคําสั่งใหทรัพยสิน
         ที่เก่ียวกับการ กระทําความผิดตกเปนของแผนดิน อันไดแก 
         เงินที่ไดรับชําระงวดที่ 1 และสิทธิเรียกรองงวด 2 และงวด 3 
         ที่กรมควบคุมมลพิษตองชําระเงินตามคําชี้ขาดของอนุญาโต
         ตุลาการ และคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ที่ใหกรม
         ควบคุมมลพิษชําระใหแกกิจการรวมคาฯ ซึ่งไดเจรจาของ
         แบงชําระเปน 3 งวด หากแพคดี จะทําใหเงินตามบัญชีเงิน
         ฝากตางๆเหลานั้นตกเปนของแผนดิน

  3. คดีหมายเลขดาํท่ี ฟ.184/2559
    ศาล     ศาลแพง
    วันเริ่มคดี    3 ตุลาคม 2559
    โจทก/ผูรอง    พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 3 
         สํานักงานอัยการ สูงสุด



  รายงานประจําป 2564  บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)          65         

    จําเลย/ผูคัดคาน    บริษัท ประยูรวิศว จํากัด ที่ 1, บริษัท วิจิตรภัณฑกอสราง 
         จํากัด ที่ 2,บริษัท สมุทรปราการ ออพเปอรเรทติ้ง จํากัด ที่ 3,  
         บริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด ที่ 4, บริษัท สี่แสงการ
         โยธา (1979) จํากัด ที่ 5, บริษัท กรุงธนเอนยิ เนียร จํากัด ที่ 6
    มูลคดี/ขอเท็จจริง    ผูรองยื่นคํารองขอใหศาลแพงมีคําสั่งใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
         การกระทําความผิด ตกเปนของแผนดิน ทรัพยสินดังกลาว
         คือ (1) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
         สาขาสํานักงานใหญสีลม ชื่อบัญชีกิจการรวมคา เอ็นวีพี
         เอสเคจี, (2) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด
         (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญสีลม ชื่อบัญชีเปนชื่อรวมกัน
         ของผูคัดคานทั้งหก ซึ่งเปนเงินที่ไดรับชําระหนี้งวดที่ 1 จาก
         กรมควบคุมมลพิษตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
         และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ไดตกลงกันแบงชําระฃ
         เปน 3 งวด
   ความคืบหนาของคดี    ศาลแพงไดมีคําสั่งใหรวมการพิจารณา โดยใหนําคดีนี้ไปผูก
         รวมเขากับคดีแพงหมายเลขดําท่ี ฟ.155/2559
   ผลกระทบหากแพคดี    พนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหศาลแพงมีคําส่ังใหทรัพยสิน
         ที่เก่ียวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดิน อันไดแก 
         เงินที่ไดรับชําระงวดที่ 1 และสิทธิเรียกรองงวด 2 และงวด 3 
         ที่กรมควบคุมมลพิษตองชําระเงินตามคําชี้ขาดของอนุญาโต
         ตุลาการ และคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ที่ใหกรม
         ควบคุมมลพิษชําระใหแกกิจการรวมคาฯ ซึ่งไดเจรจาของ
         แบงชําระเปน 3 งวด หากแพคดี จะทําใหเงินตามบัญชีเงิน
         ฝากตางๆเหลานั้นตกเปนของแผนดิน

  4. คดีหมายเลขดาํท่ี ฟ.194/2559
    ศาล     ศาลแพง
    วันเริ่มคดี    27 ตุลาคม 2559
    โจทก/ผูรอง    พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 3 
         สํานักงานอัยการ สูงสุด
    จําเลย/ผูคัดคาน    บริษัท ประยูรวิศว จํากัด ที่ 1, บริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท 
         จํากัด ที่ 2, บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) ที่ 3, 
         ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่ 4
    มูลคดี/ขอเท็จจริง   ผูรองยื่นคํารองขอใหศาลแพงมีคําสั่งใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
         การกระทําความผิด ตกเปนของแผนดิน ทรัพยสินดังกลาว
         คือ (1) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารแลนด แอนด เฮาส 
         จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชีบริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท 
         จํากัด, (2) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 
         (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญ ชื่อบัญชีบริษัท เกตเวย 
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         ดิเวลลอปเมนท จํากัด, (3) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
         กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบางแค ชื่อบัญชี
         บริษัท ประยูรวิศว จํากัด, (4) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
         แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชีบริษัท เอ็ม ดี 
         เอ็กซ จํากัด (มหาชน), (5) บัญชีการลงทุนของลูกคา ชื่อ
         บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) ของธนาคารทิสโก 
         จํากัด (มหาชน), (6) บัญชีการลงทุนของลูกคา ชื่อบริษัท 
         เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) ของธนาคารทิสโก จํากัด 
         (มหาชน), (7) เงินฝากในบัญชีเงินฝากชื่อลูกคาบริษัท 
         เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด ประเภทใบรับฝากเงิน ออก
         โดยบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาธร จํากัด (มหาชน)
         ซึ่งเปนเงินที่ไดรับชําระหนี้มาจากกลุมกิจการรวมคาเอ็นวีพี
         เอสเคจี หลังจากที่กลุมกิจการรวมคาเอ็นวีพีเอสเคจี ไดรับ
         ชําระหนี้งวดที่ 1 จากกรมควบคุมมลพิษตามคําชี้ขาดของ
         คณะอนุญาโตตุลาการและคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
         แลวนํามาจายชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ผูเปนเจาของบัญชีเงิน
         ฝากดังกลาว
    ความคืบหนา/ผลของคดี   ศาลแพงไดมีคําสั่งใหเงินตามบัญชีทรัพยพรอมดวยดอกผลที่ 
         เกิดขึ้นตกเปน ของแผนดิน
         ศาลอุทธรณพิพากษยืนตามศาลชั้นตน ผูคัดคานยื่นคํารอง
         ขออนุญาตฎีกาและฎีกา ศาลฎีกาไดมีคําสั่งอนุญาตใหฝายผู
         คัดคานฎีกาและรับฎีกาของ ผูคัดคานไวพิจารณา คดีอยู
         ระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
    ผลกระทบหากแพคดี    พนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหศาลแพงมีคําสั่งใหทรัพยสิน
         ที่เก่ียวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดิน ไดแก เงิน
         ตามบัญชีธนาคารที่บริษัทและบริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท 
         จํากัด ไดรับชําระหนี้มาจากกิจการรวมคาเอ็นวีพีเอสเคจี 
         หากแพคดีจะทําใหเงินตามบัญชีเงินฝากตางๆ เหลานั้นตก
         เปนของแผนดิน

  5. คดีหมายเลขดาํท่ี พ.3517/2562
    ศาล     ศาลแพง
    โจทก     กรมควบคุมมลพิษ
    จําเลย     บริษัท วิจิตรภัณฑกอสราง จํากัด ที่ 1 กับพวกรวม 16 คน
         (บริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด จําเลยที่ 9)
    มูลคดี/ขอเท็จจริง    ละเมิด ติดตามเอาทรัพยคืน จากการที่กลุมกิจการรวมคา 
         เอ็นวีพีเอสเคจี ทํา สัญญาออกแบบและกอสรางโครงการ
         บําบัดนํ้าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัด สมุทรปราการ และ
         จากการที่บริษัท คลองดานมารีน แอนด ฟชเชอรี่ จํากัด ขาย
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         ที่ดินใหแกกรมควบคุมมลพิษเพื่อกอสรางโครงการฯ โดย
         เรียกคาจางตาม สัญญาและเงินคาท่ีดินดังกลางคืน
    ความคืบหนา/ผลของคดี   จําเลยทั้งสิบหกยื่นคําใหการสูคดี โดยจําเลยที่ 1-4 และ
         จําเลยที่ 7-11 ยื่นคํา รองขอใหศาลจําหนายคดี เพื่อใหโจทก
         ไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ตามมาตรา 14 แหง 
         พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ศาลไตสวนแลวมี คําสั่ง
         วาใหจําหนายคดีในสวนของจําเลยที่ 1 ถึง 10 (เฉพาะใน
         ฐานะกรรมการ ผูมีอํานาจของจําเลยที่ 9) ใหไประงับขอ
         พิพาทที่อนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
         โจทกยื่นอุทธรณคําสั่งจําหนายคดีของจําเลยที่ 1-10 ตอศาล
         อุทธรณ ในสวนนี้รอฟงคําสั่งศาลอุทธรณ
         สวนคดีในสวนเนื้อหาของจําเลยที่เหลือ ศาลแพงรับไว
         พิจารณาตอไป
   ผลกระทบหากแพคดี    บริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด จําเลยที่ 9 อาจตอง
         รวมกับจําเลยอื่นคืน เงินคาจางตามสัญญาและเงินคาท่ีดินดัง
         กลาวใหแกกรมควบคุมมลพิษ

  5.3.2    คดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ และไมสามารถ
     ประเมินผละกระทบเปนตัวเลขได
       -ไมมี-
  5.3.3  คดีที่มิไดเกิดจากการประชุมธุรกิจโดยปกติของบริษัท หรือบริษัทยอย
       -ไมมี-

หมายเหตุ
 บริษัท วิจิตรภัณฑกอสราง จํากัด บริษัทส่ีแสงการโยธา (1979) จํากัด บริษัท ประยูรวิศว จํากัด บริษัทกรุงธนเอนยิเนียร 
จํากัด และบริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด ไดดําเนินธุรกิจรวมกัน ในนามของกิจการรวมคา เอ็นวีพีเอสเคจี โดย
บริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด ไดรวมลงทุนใน กิจการรวมคาเอ็นวีพีเอสเคจี ในอัตรารอยละ 10 ของเงินลงทุน
กิจการรวมคา เอ็นวีพีเอสเคจี
 ขอพิพาททางกฎหมายตามขอ 1-5 เกี่ยวเนื่องกับการกอสรางโครงการบําบัดนํ้าเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
สมุทรปราการ ของกรมควบคุมมลพิษ ที่กิจการรวมคาเอ็นวีพีเอสเคจี เปนผูรับจางเหมาดําเนินการออกแบบและกอสราง 
โดยที่บริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด อยูในฐานะผูรวมทุนในกิจการรวมคาฯในอัตรารอยละ 10 ของเงินลงทุน
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6. การกาํกบัดแูลกิจการ
7. โครงสร้างการกาํกบัดแูลกิจการ และข้อมลูสาํคญัเก่ียวกบั 
     คณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหาร พนักงาน
 และอ่ืน ๆ
8. รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัด้านการกาํกบัดแูลกิจการ
9. การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั

ส่วนที่ 2 

การกาํกับดแูลกจิการ



  รายงานประจําป 2564  บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)          69         

6.   นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ

 6.1   ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบติัการกาํกบัดแูลกิจการ

   บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) ตระหนักและคํานึงถึงการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  อยางเสมอมา ถึงแมชวงเวลาที่ผานมาอาจดูเสมือนวาบริษัทมิไดลงในรายละเอียดอยางเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะ 

  การปรับพัฒนากระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจการ แตเราถูกคนในองคกรตระหนักถึง 

  สาระสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 โดยสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งนับ

  จากป 2565 นี้จะดําเนินการปรับพัฒนาการจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังกลาวใหเปนรูปธรรม

  ที่ชัดเจนตอไปโดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

  (1)  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการ

         อยางยั่งยืน

  (2)  กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน

  (3)   เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

  (4)  สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

  (5)  สงเสริม นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ

  (6)  ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

  (7)  รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล

  (8)  สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน

     บริษัทไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) ในการ

    ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ .2/2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 ด้ังนี้

  (1)  คณะกรรมการ  ฝายจัดการ  ตองสนับสนุน  เสริมสราง  องคความรู  ความเขาใจเพื่อใหบุคลากรทุก

    คนในองคกร ตระหนักและมุงมั่นที่จะนําหลักปฏิบัติของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อางอิงถึง 

    หลักการกํากับกิจการที่ดีและสาระสําคัญหลักปฏิบัติ 8 ขอ ที่เผยแพรโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และใหถือ

    เปนแนวทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการของบริษัท

     การเสริมสรางองคความรู ความเขาใจ ใหดําเนินการทั่วทั้งองคกรในป 2565 - ป 2567 ควบคูไป

    กับการพัฒนาการดําเนินกิจการ

  (2)  คณะกรรมการ ฝายจัดการ ตองมีการทบทวน ปรับปรุง โครงสรางของการกํากับดูแลกิจการ ทบทวน

    องคประกอบสําคัญในโครงสราง ที่ประกอบดวยผูถือหุน คณะกรรมการ ฝายจัดการ พนักงาน วาดวย

    เรื่องบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงสัมพันธซึ่งกันและกัน เพื่อใหกิจการบรรลุ

    วัตถุประสงค

     การทบทวนโครงสราง รวมถึงรายละเอียดที่เก่ียวของใหดําเนินการและเสนอตอคณะกรรมการ

    บริษัท ภายในไตรมาสที่ 2 ของป 2565
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  (3)  คณะกรรมการ ฝายจัดการ ตองจัดใหการพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน กลยุทธ นโยบายของบริษทั 

    โดยตองพิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงและวางแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใน

    ปถัดไป ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 ชองทุกป

  (4)  คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ตองดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวา การทํารายงานทางการเงิน 

    และเปดเผยขอมูลสําคัญตาง ๆ ถูกตองเพียงพอกับเวลาเปนไปตามกฎเกณฑมาตรฐานของ ตลท.

  (5)  คณะกรรมการ ฝายจัดการ ตองสนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรทั่วถึงองคกร ตระหนักและปฏิบัติงาน

    ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความเปนธรรมโปรงใส และรับผิดชอบตอหนาท่ีของตน ภายใตจริยธรรม

    และจรรยาบรรณ และคานิยมของบริษัท

  (6)  คณะกรรมการ ฝายจัดการ ตองมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ

    สถานการณที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหควบคุมและปองกันความเสี่ยงจากการทุจริต และดําเนิน

    งานที่ไมเปนไปตามกฎระเบียบ หรือการดําเนินงานที่ผิดพลาด

  (7)  คณะกรรมการ ฝายจัดการ ตองสนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรทั่วทั้งองคกร ตระหนักถึงการดําเนิน

    กิจการอยางมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย โดยใหคํานึงถึง ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และดาน

    ความยั่งยืน

     และคณะกรรมการไดมอบหมายใหฝายจัดการนําหลักปฏิบัติและนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

    ขางตนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และกําหนดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติตอคณะกรรมการ

    อยางนอยในการประชุมทุกไตรมาส

 6.2 นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องกบัคณะกรรมการ

   คณะกรรมการบริษัท ตระหนักในบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบที่มีตอกิจการของบริษัท และผูถือหุน 

  รวมถึงความเปนอิสระจากฝายจัดการในการตัดสินใจใด ๆ โดยคํานึง คุณธรรม จริยธรรม และขอกําหนดกฎหมาย

  6.2.1  โครงสร้างคณะกรรมการ

      ตามขอบังคับ กําหนดจํานวนกรรมการไวอยางนอย 5 คน ณ ปจจุบันมีกรรมการ 7 คน และ

     ประกอบดวยกรรมการอิสระ (ตามนิยามกรรมการอิสระของ ตลท.) จํานวน 3 คน คิดเปนสัดสวน

     มากกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ กรรมการมีคุณสมบัติที่มีความหลากหลายทั้ง 

     คุณวุฒิ ประสบการณ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ทั้งดานการบริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน นิติศาสตร 

     วิศวกรรม ซึ่งเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในการกํากับดูแล ทิศทาง นโยบาย 

     และการดําเนินงานของบริษัท

      รายนามและรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการแตละคนไดแสดงไวในหัวขอคณะกรรมการ 

     แตละคนไดแสดงไวในหัวขอคณะกรรมการบริษัท และหัวขอที่ 7 โครงสรางกํากับดูแลกิจการ และ

     เอกสารแนบ 1
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      ณ ปจจุบันบริษัทยังมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑคุณสมบัติของกรรมการเปนลายลักษณอักษร

      แตจะมีการดําเนินการในเรื่องนี้ควบคูไปกับการจัดทํานโยบายตาง ๆ ตามหลักการกํากับกิจการที่ดี 

     อยางไรก็ตามในป 2564 ไมปรากฏกรรมการทานใดของบริษัทมีการกระทําความผิดทางอาญาใน

     ความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพยสินโดยทุจริต และการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

     กับบริษัท

  ความเปนอิสระของประธานกรรมการ

   ถึงแมวาประธานกรรมการจะทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการบริหารดวย แตประธานกรรมการก็ได

  ปฏิบัติหนาท่ีการเปนประธานอยางเปนอิสระ ไมครอบงําและหรือชี้นําความคิดในระหวางการประชุม และ

  เปดโอกาสใหกรรมการทุกคนโดยเฉพาะกรรมการอิสระไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ 

  การดํารงตําแหนงของกรรมการในบริษัทอื่น

   ในป 2564 ไมปรากฏวามีกรรมการทานใด ดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นเกินกวา 5 แหง ซึ่งสอดคลองกับ

  ขอเสนอแนะของ ตลท. จึงทําใหมั่นใจไดวา กรรมการสามารถปฏิบัติหนาท่ีบริษัทไดอยางเพียงพอ ยกเวนใน

  สวนที่เปนบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน ซึ่งมีความจําเปนในการกํากับดูแลตามสัดสวน 

  เพื่อใหเกิดการดําเนินงานสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท รายละเอียดการดํารงตําแหนงของกรรมการ

  ในบริษัทอ่ืนแสดงไวในหัวขอท่ี 7 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ

  วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ

   ณ ปจจุบันบริษัทคํานึงถึงคุณสมบัติความหลากหลาย ความรูความสามารถที่เปนประโยชนตอกิจการ

  ของบริษัทเปนสําคัญ จึงยังไมมีการกําหนดวาระของกรรมการเปนพิเศษ นอกจากการยึดตามขอบังคับ

  บริษัท ซึ่งเปดโอกาสใหกรรมการที่ออกตามวาระ สามารถถูกเสนอเพื่อใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา

  แตงตั้งกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมได

   และโดยขอเท็จจริงที่ปรากฏ คณะกรรมการบริษัทก็ไดพิจารณาปรับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบุคคลที่จะเสนอ

  เขามาเปนกรรมการ ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจเปนระยะ

  การสรรหากรรมการ

   ประธานกรรมการ  กรรมการ  สามารถเสนอชื่อผูที่เห็นควรเปนกรรมการ แทนตําแหนงที่วางลงแทน

  กรรมการที่ตองออกตามวาระ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติอยางนอย คุณสมบัติ

  ตามขอบังคับบริษัท และใหความเห็นชอบนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป และรวมถึงพิจารณา

  แตงตั้งบุคคลแทนกรรมการที่พนตําแหนงดวยเหตุอื่น ระหวางปเพื่อเขาเปนกรรมการแทนในการประชุม

  คณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระที่เหลือของกรรมการพนตําแหนงดวยเหตุอื่นนั้นเหลือไมถึงสองเดือน 

  ทั้งนี้กรรมการที่ถูกแตงตั้งใหมนั้นตองมีคุณสมบัติอยางนอยตามขอบังคับบริษัท
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  เลขานุการบริษัท

   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมะสมเพื่อทําหนาท่ีรับผิดชอบ

  งานประชุม งานอํานวยการ และประสานงานกิจการตาง ๆ ของคณะกรรมการรายนามรายละเอียดคุณสมบัติ

  ของเลขานุการบริษัท ไดแสดงไวในหัวขอที่ 7 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ

  6.2.2  คณะกรรมการชดุย่อย

      ณ ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาบนพื้นฐานความเหมาะสม ความคลองตัวและ

     ขนาดขององคกร จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเทาท่ีจําเปน และเพียงพอตอการกํากับ

     ดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

     (1) คณะกรรมการตรวจสอบ

       ปจจุบันบริษัทมีกรรมการทําหนาท่ีคณะตรวจสอบ 3 คน และหนึ่งในสามคนที่ประสบการณ

      และความรูสอบทานงบการเงินบริษัท มีคุณสมบัติและหนาท่ีรับผิดชอบตามหลักเกณฑของ 

      ตลท. รายนาม รายละเอียดคุณสมบัติ บทบาทหนาท่ี แสดงไวในหัวขอคณะกรรมการบริษัท

      และหัวขอท่ี  5 การจัดการองคกร

     (2) คณะกรรมการบริหาร

       ปจจุบันบริษัทมีกรรมการทําหนาท่ีคณะกรรมการบริหาร 4 คน เพื่อทําหนาท่ีชวยเพิ่ม

      ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้รายนาม 

      รายละเอียด คุณสมบัติ บทบาทหนาท่ี แสดงไวในหัวขอ คณะกรรมการบริษัทฯ และหัวขอที่ 5 

      การจัดการองคกร

       นอกเหนือจากคณะกรรมการชุดยอยดังกลาวขางตนแลว เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการ

      พิจารณาเรื่องใดๆ มีความรอบคอบ มีองคความรูจากผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ ไดให

      ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ บริษัทไดมีการแตงตั้ง

      คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร เพื่อทําหนาท่ีขางตน 

      รายนามของคณะที่ปรึกษา ไดแสดงไวในหัวขอคณะที่ปรึกษาบริษัท

  6.2.3  บทบาทหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

      บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวย 

     คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ไดแสดงไวในหัวขอที่ 5 การจัดการองคกร 

     ซึ่งครอบคลุมในเรื่องดังตอไปนี้

     1.  บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ

      (1) การกาํหนด นโยบาย และทิศทางการดาํเนินเงิน

          คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ไดมีการพิจารณารวมกับฝายบริหาร จัดการ และใหความเห็น

        ชอบอนุมัติ เกี่ยวกับทิศทางการดําเนินงานบริษัท แผนธุรกิจกลยุทธทางธุรกิจ 

        รวมถึงเรื่องสําคัญตาง ๆ อาทิ การอนุมัติซื้อขายสินทรัพยของบริษัท ฯลฯ ในการ

        ประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยทุก 3 เดือน
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        สําหรับในป 2564 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการปรับปรุงพัฒนาระบบ

        ตางๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องที่กลาวขางตนนี้ ใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติของ ตลท. และ

        เปนลายลักษณอักษร

      (2)  การติดตามดแูลปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ

        คณะกรรมการบริษัท ไดติดตามการปฏิบัติงานของฝายจัดการของบริษัท ใหเปน

       ไปตามแนวทางที่คณะกรรมการไดกําหนดไว ผานคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องที่

       เกี่ยวของกับการรายงานทางการเงินการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ

       โดยผูสอบบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนดในเรื่องที่เกี่ยวของ

       ทางการเงิน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการกํากับกิจการที่ดีในเรื่องดังกลาว และผาน

       คณะกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ ในเรื่องอื่นๆ อาทิ การจัดการธุรกิจใหสอดคลอง

       เปนไปตามที่คณะ กรรมการ บริษัทกําหนด การจัดการบริหารความเสี่ยง การจัดการ

       ดานทรัพยากรบุคคล ฯลฯ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอกําหนดตาง ๆ 

       และการปฏิบัติตามหลักการกํากับกิจการที่ดี ทั้งนี้ อยางนอยในการประชุมคณะกรรมการ

       บริษัททุก 3 เดือน คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการ ทั้งในฐานะฝายจัดการ 

       และคณะกรรมการบริหาร จะตองรายงานการปฏิบัติงานเรื่องดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริษัท 

       จะใชโอกาสนี้ในการซักถามใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะหรือกําหนดการแกไขปญหา 

       หรือปรับเปลี่ยนแนวทางที่คณะกรรมการกําหนดไวเดิม หากจําเปนตองเปลี่ยนแปลง

       ตามสถานการณ

      (3) การควบคมุภายในและบริหารจดัการความเส่ียง

        คณะกรรมการบริษัท  ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ/ฝายตรวจสอบภายใน 

       และฝายจัดการมีภาระหนาท่ีในการสอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของ

       ระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อใหมั่นใจไดวาการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ มีการ

       ใชทรัพยสินเพื่อประโยชนของบริษัท

        ในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกับฝายตรวจสอบภายใน

        บริษัท และผูสอบบัญชีอิสระ รวม 4 ครั้ง ไมปรากฏขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ

        ถึงขั้นตองเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมภายในบริษัท ซึ่งประธานคณะกรรมการ

        ตรวจสอบไดนําเสนอรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบ เพื่อซักถาม

        หรือใหขอ เสนอแนะทุกไตรมาส

         สําหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให

        คณะกรรมการบริหาร/ฝายจัดการ มีภาระหนาท่ีในการติดตาม ดูแล และกําหนด

        การแกไข/ปองกันปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอกิจการของบริษัท และนําปจจัยเสี่ยง
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        ที่มีนัยสําคัญ หรือปจจัยเสี่ยงที่ตองใชอํานาจคณะกรรมการบริษัทในการดําเนินการ 

        เขารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและหรือเพื่อพิจารณาแลว

        แตกรณี ในป 2564 ยังไมปรากฏปจจัยเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมได รายละเอียดใน

        ขอท่ี 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

        ในป 2564 ภายใตการปรับพัฒนากระบวนการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

        ตามแนวทางของ ตลท. คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหใชแบบประเมินความ

        เพียงพอของระบบควบคุมภายในของ กลต. มาใชเปนแนวทางในการประเมิน และ

        ปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทใหมี

        ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตามแบบประเมินดังกลาวจะครอบคลุมอยางนอยไดแก

         -  องคกรและสภาพแวดลอม

         -  การบริหารความเสี่ยง

         -  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร

         -  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล

         -  การติดตามและประเมินผล

        และเมื่อมีการปรับปรุงดําเนินการแลว จะเผยแพรในเวปไซดบริษัทwww.mdx.co.th ตอไป

        คณะกรรมการบริษัทไดเปดชองทางสื่อสาร กรณีบุคคลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

        องคกร ตองการรองเรียนและหรือชี้เบาะแส ขอบกพรอง ขอทุจริต ฯลฯ ไวดังนี้

        1. สงเรื่องโดยตรงถึง ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

          2.  กรรมการบริหาร และหรือกรรมการผูจัดการ

          3.   รองกรรมการผูจัดการอาวุโส (ธุรการ/การพนักงาน)

        สถานที่ หมายเลขโทรศัพท ติดตอสอบถามที่ประชาสัมพันธบริษัท ในกรณีที่เรื่อง

        เกี่ยวของกับการทจุริตคอรรัปชั่น และรวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ผูรองเรียนหรือผูแจง

        เบาะแสไมประสงคเปดเผย ชื่อผูรอง/ ผูแจงเบาะแสจะไดรับการปกปดเปนขอมูลลับ 

        เรื่องที่รองเรียนและหรือแจงเบาะแสจะไดรับการตรวจสอบ และแจงผลกลับให

        ทราบภายในเวลาที่เหมาะสมกับเรื่องนั้น

      (4) การดแูลความต่อเน่ืองของการดาํเนินงานในระยะยาว

        นอกเหนือจากเรื่องการกําหนดทิศทาง แนวทางธุรกิจขององคกรเพื่อใหองคกรได

       ดําเนินธุรกิจในระยะยาว การดูแลแผนทรัพยากรบุคคล และการเตรียมสรรหาผูบริหาร

       เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องก็เปนเรื่องที่คณะกรรมการใหความสําคัญ 

       และมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนหลักในการดําเนินการเรื่องนี้ และนําเสนอ

       คณะกรรมการบริษัทพจิารณาตามความเหมาะสม
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      (5) การส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบติังาน

        ดังที่ไดกลาวไวกอนหนานี้ในหลายสวน โดยวิธีปฏิบัติที่ผานมาคณะกรรมการ

       บริษัทไดคํานึงถึงเรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติงานตาง ๆ และมีการเนนยํ้าเรื่องเหลานี้ 

       ผานคณะกรรมการชุดยอย กรรมการผูจัดการสูพนักงาน ถึงแมจะไมมีกําหนดเอกสาร

       เปนลายลักษณอักษร

      (6)  การจดัการและป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์

        โดยวิธีปฏิบัติที่ผานมา ในการพิจารณาทําธุรกรรมใด ๆ ไดยึดหลักปฏิบัติตาม

       เกณฑของ ตลท. วาดวยรายการที่เก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือขายไปซึ่งสินทรัพย 

       ซึ่งถือไดวาเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนในระดับหนึ่ง นอกเหนือจากนี้

       ดวยกระบวนการขั้นตอนของการอนุมัติทํารายการจะชวยกลั่นกรอง และทวนสอบซึ่ง

       กันและกัน และสําคัญที่สุดคือจริยธรรมของกรรมการและหรือฝายบริหาร ที่ผานมา

       กรรมการผูมีสวนไดเสียจะแถลงงดรวมการพิจารณาในวาระที่อาจมีผลขัดแยงทางผล

       ประโยชน และมีการบันทึกไวในรายงานการประชุม

        ป 2564 ไมปรากฏวามีการดําเนินการใด ๆ ของกรรมการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง

       ทางผลประโยชน

      (7) การมีส่วนร่วมในการกาํกบัดแูลบริษทัย่อย

        คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหบุคคลที่เหมาะสม ไดเขาไปเปนกรรมการและ

       หรือผูบริหารในบริษัทยอย รายละเอียดดังแสดงในหัวขอ 7 โครงสรางการกํากับดูแล

       กิจการและเอกสารแนบ 2

  6.2.4  การประชมุคณะกรรมการ

      ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุม เพื่อติดตามการดําเนินงานและพิจารณา

     อนุมัติเรื่องตางๆ ในกิจการของบริษัทรวม 10 ครั้ง ซึ่งในการประชุมแตละครั้ง

      ประธานกรรมการไดรวมกับฝายบริหารจัดการ กําหนดวาระการประชุม เพื่อใหครอบคลุม

      เรื่องที่มีอยูในสถานการณนั้น ๆ

      เลขานุการบริษัท สํานักบริหารและกฎหมาย จะดําเนินการจัดสงเอกสารเชิญประชุมพรอม

      เอกสารประกอบที่จําเปนใหกรรมการ และที่ปรึกษาทุกทานไดมีเวลาศึกษาพิจารณาลวงหนา

      ไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ตามขอบังคับบริษัท

      องคประชุมคณะกรรมการจะตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

      กรรมการทั้งหมดตามขอบังคับบริษัท ทั้งนี้ในป 2559 ไมมีการประชุมคณะกรรมการครั้งใดที่

      จํานวนกรรมการผูเขารวมประชุมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดหรือไมนอย

      กวา 5 คน
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      ในการประชุมแตละครั้ง ประธานกรรมการไดเปดโอกาสใหฝายบริหารจัดการ กรรมการ และ

      ที่ปรึกษาไดเสนอ แสดงความคิดเห็น อยางอิสระโดยไมจํากัดเวลา เพื่อใหการพิจารณาใน

      วาระตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญไดมีความรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจวาเปนไป

      เพื่อประโยชนของบริษัทบนพื้นฐานของความถูกตองตามกฎหมายขอกําหนดและรวมถึง

      เรื่องจริยธรรม

       ในวาระที่เกี่ยวของ และจําเปนที่ตองไดรับขอมูลในรายละเอียดทางปฏิบัติ ผูบริหารที่เกี่ยวของ

      ในเรื่องนั้น ๆ จะเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทดวย ทั้งนี้เปนการเปดโอกาสให

      คณะกรรมการบริษัทไดรูจักผูบริหารระดับสูงอันเปนประโยชนตอการเตรียมการสรรหาบุคลากร

      เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง

       เลขานุการบริษัท สํานักบริหารและกฎหมายจะมีหนาท่ีในการบันทึกและทํารายงานการ

      ประชุมคณะกรรมการ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตอง 

      และรับรองจากประธานกรรมการแลว

  6.2.5  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

      ในทางปฏิบัติที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทจะใชโอกาสกอนหรือหลังการประชุมคณะกรรมการ

     อยางเปนทางการ ปรึกษา หารือระหวางกันในการดําเนินงานของคณะกรรมการ โดยไมไดดําเนิน

     การประเมินตนเองอยางเปนทางการ หรือมีแบบฟอรมการประเมินแตอยางใด ดวยความเคารพใน

     วัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณของแตละคน จึงใชกระบวนการปรึกษาหารือรวมกันมากกวา

  6.2.6  ค่าตอบแทนของกรรมการ

      โดยการพิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหความเห็นชอบในวาระการ

     กําหนดคาตอบแทนของกรรมการเพื่อใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปไดพิจารณาอนุมัติ

     โดยคณะกรรมการบริหารนั้นคาตอบแทนกรรมการรวมถึงประโยชนอื่น ๆ ตั้งอยูบนพื้นฐานของ

     ภาระความรับผิดชอบตามการดําเนินธุรกิจของบริษัท คาตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับ

     องคกรอื่นที่มีลักษณะธุรกิจเดียวกัน อยางไรก็ดีคาตอบแทนของกรรมการบริษัท ณ ป 2564 อยูใน

     เกณฑคอนขางตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในประเภทเดียวกัน

  6.2.7  การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร

      คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเปดโอกาสให

     กรรมการและผูบริหารไดเขารวมรับการอบรม สัมมนา ฯลฯ เพื่อใหบุคลากรของบริษัทไดมีการ

     พัฒนาและรับรูการเปลี่ยนแปลงใหมของเรื่องนั้น ๆ ทันตามสถานการณ รายละเอียดของการเขา

     อบรมสัมมนาศึกษาเพิ่มเติมไดแสดงไวในขอมูลคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารบริษัท เลขานุการ

     บริษัท และหัวขอท่ี 7 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ
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 6.3 นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องกบัผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสีย

  6.3.1  สิทธิของผูถื้อหุ้น

      บริษัทใหความสําคัญในการดูแลและปกปองสิทธิของผูถือหุนในฐานะความเปนเจาของกิจการ 

     ควบคุมกิจการของบริษัทผานคณะกรรมการบริษัท ใหไดรับสิทธิตางๆ ที่สมควรไดรับอยางนอย 

     ในสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้

      -  สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุนของบริษัท

      -  สิทธิในการรับรูขาวสารอยางถูกตองเพียงพอ

      -  สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน

      -  สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ รวมถึงการกําหนดคาตอบแทน

      -  สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน

      -  สิทธิในการอนุมัติจัดสรรกําไรและเงินปนผล

      ท้ังนี้ที่ผานมาไมปรากฏเหตุการณหรือขอรองเรียนใด ๆ ที่เปนการละเมิด  หรือริดรอนสิทธิ

     ของผูถือหุน

     (1) สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุ้นของบริษทั

       บริษัทไดมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนนาย

      ทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท เปนผูใหบริการแกผูถือหุนที่ถือหลักทรัพยของบริษัท ผูถือหุน

      ที่ประสงคออกใบหลักทรัพย ฝาก/ถอนใบหลักทรัพย โอน/รับโอนหลักทรัพย ฯลฯ สามารถ

      ติดตอกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดโดยตรง ที่โทรศัพท

      หมายเลข 02-009-9000 โทรสารหมายเลข 02-009-9991

     (2)  สิทธิในการรบัรู้ข่าวสารอย่างถกูต้องเพียงพอ

       บริษัทไดยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และวิธีการการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ  

      สําหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด ในป 2559 

      บริษัทไดเปดเผยสารสนเทศตาง ๆ  ไดแก งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจําป มีแจงขาว 

      รายงานสารสนเทศเกี่ยวกับขอพิพาททางกฎหมายซึ่งผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร

      เหลานี้ไดในเวปไซดของ ตลท. และเวปไซดของบริษัท www.mdx.co.th และสวนสื่อสาร

      องคกร สํานักบริหารและกฎหมายบริษัท โทรศัพท 02-302-2300 โทรสาร 02-302-2400 

      (รายละเอียดในหัวขอ 6.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส)

     (3)  สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุ้น

       ตามขอบังคับบริษัท กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละหนึ่งครั้ง ภายใน 4 เดือน

      ภายหลังการสิ้นสุดรอบปทางบัญชี และหากมีกรณีที่สําคัญที่เก่ียวของกับผลประโยชนของ

      ผูถือหุน หรือเงื่อนไขของกฎหมายกฎระเบียบ กําหนดตองไดรับอนุมัติจากผูถือหุน 

      คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนได หรือเมื่อมีผูถือหุนซึ่งมีหุนรวมกันได
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      ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน 

      ซึ่งมีหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดรองขอใหคณะกรรมการ

      เรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได โดยตองระบุเหตุในการขอเรียกประชุมใหชัดเจนในหนังสือ

      รองขอใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน คณะกรรมการตองจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับจาก

      วันที่ไดรับหนังสือรองขอดังกลาว

        ในป 2564 บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 1 ครั้ง โดยเปนการประชุม

       ผานสื่ออิเล็กทรอนิคส  เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 กําหนดสถานที่ถายทอดสด 

       ณ สํานักงานใหญ เลขที่ 199 ชั้น 12A ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

       กรุงเทพมหานคร 10110 ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณโควิด มีประกาศทางราชการปด

       สถานที่บริการหองประชุม บริษัทจึงเลือกใชโปรแกรมการประชุมผานสื่ออิเลคทรอนิคส

       ของบริษัท โคโนวานซ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผูใหบริการระบบการควบคุมการประชุมที่

       ไดรับการรับรองจากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส กระทรวงดิจิตัลเพื่อ

       เศรษฐกิจและสังคม

       บริษัทไดมอบให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียน

       หลักทรัพยของบริษัท ดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมถึงผูถือหุนทุกราย ที่มีรายชื่อ

       ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดทะเบียนหุนบริษัท โดยจัดสงตั้งแตวันที่ 8 

       เมษายน 2559 ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน ซึ่งเปนระยะเวลาเพียงพอตอ

       การศึกษาขอมูลในแตละวาระการประชุม

       บริษัทไดเผยแพรขอมูลการประชุมสามัญผูถือหุนทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บนเวปไซด

       บริษัท www. mdx.co.th และ www.set.or.th (“mdx”) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 และ

       ไดประกาศลงหนังสือพิมพรายวันติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน กอนการประชุม

       การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ถือหุนไมนอยกวา

       0.1% ของจํานวนหุนที่จําหนายทั้งหมด ติดตอกันนานไมนอยกวา 12 เดือน สามารถ

       เสนอวาระการประชุมลวงหนา ผานทางชองทางเวปไซดบริษัท www.mdx.co.th และ

       หรือเลขานุการบริษัท ทั้งนี้วาระที่เสนอตองเปนไปตามเกณฑที่ประกาศแจงของบริษัท

        บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนาในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุมลวงหนา

       ไดผานทางเวปไซดบริษัท www.mdx.co.th และหรือสวนสื่อสารองคกร สํานักบริหาร

       และกฎหมายบริษัท โทร 02-302-2300 โทรสาร 02-302-2400

       บริษัทไดแสดงวาระการประชุมไวอยางชัดเจน มีวัตถุประสงคและมติความเห็นกรรมการ

       ประกอบในแตละวาระ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 และไดนํา

       สงเอกสารรายละเอียดตาง ๆ ที่จําเปนตอการพิจารณาของผูถือหุนในแตละวาระไป

       พรอมกันดวย ดังนี้
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        - รายละเอียดวาระการประชุม ระบุวัตถุประสงคการเสนอ และความเห็นชอบ

         คณะกรรมการ 

        -  รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563

        - รายงานประจําป 2564 และงบการเงินสําหรับป 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 

         ธันวาคม 2564 (เพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 2, 3 และ 4)

        -  ขอมูลรายละเอียดกรรมการผูถูกเสนอแตงตั้ง พรอมนิยามกรรมการอิสระ 

         (วาระที่ 5)

        -  รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ (วาระที่ 6)

        -  ขอมูลรายละเอียดผูสอบบัญชี และคาตอบแทน (วาระที่ 7)

        -  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

        -  ขอมูลกรรมการ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน

        -  รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนผูถือหุนที่มี

         สิทธิเขารวมประชุม

        -  ขอบังคับบริษัท

        -  แผนที่สถานที่จัดประชุม  

       การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ผานสื่ออิเลคทรอนิคส เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 

       ถายทอดสด ณ สํานักงานใหญ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

       มีผูถือหุนและผูแทนผูถือหุนจํานวน 42 คน ถือหุนรวมกันคิดเปนรอยละ 51.74 ครบ

       องคประชุมตามขอบังคับบริษัท

       ประธานกรรมการบริษัทไดเขารวมประชุมและทําหนาท่ีในการประชุม คณะกรรมการ

       บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่เปนผูบริหาร คณะที่ปรึกษา

       บริษัท และผูบริหารบริษัทเขารวมประชุมเพื่อรวมกันใหขอมูลและตอบขอซักถามของ

       ผูถือหุน

        กอนเริ่มพิจารณาวาระแรกของการประชุม ประธานในที่ประชุมไดกลาวแนะนํา

       คณะกรรมการบริษัท และแถลงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน การใชบัตรลงคะแนน 

       การนับคะแนน และการประกาศผลการลงมติในแตละวาระ เพื่อใหผูถือหุน และผูแทน

       ผูถือหุนทราบถึงการใชสิทธิของตนอยางชัดเจน

       ในแตละวาระของการประชุม ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุน และผูแทนผูถือหุนได

       สอบถามแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ โดยไมมีการปดก้ันและหรือริดรอนสิทธิ

       แตอยางใด

       ในการตรวจนับคะแนนในแตละวาระ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหนาท่ีประธานใน

       การประชุมไดมอบหมายให สํานักบริหารและกฎหมายบริษัทเปนผูดําเนินการภายใต

       การทวนสอบของเลขานุการบริษัท
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       ผูรับมอบฉันทะจะไดรับอนุญาตใหออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู มอบฉันทะระบุไวใน

       หนังสือมอบฉันทะเทานั้น

       ถึงแมการประชุมไดเริ่มดําเนินการแลวก็ตาม บริษัทยังเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูแทน

       ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนและรวมออกเสียงในวาระที่เหลืออยูได จนสิ้นสุดการประชุม

       ประธานที่ประชุมไดดําเนินการประชุมตามวาระประชุมที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม 

       โดยไมมีการ สลับลําดับ และหรือเพิ่มเติมวาระอื่นใดทั้งสิ้น และไดประกาศผลการออก

       เสียงลงคะแนนในแตวาระที่ตองลงมติผูถือหุน ใหที่ประชุมทราบอยางชัดเจนถึงจํานวน 

       เห็นชอบ คัดคาน และงดออกเสียง ของแตละวาระที่ตองลงมติผูถือหุน

       คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายให เลขานุการบริษัท สํานักบริหารและกฎหมาย

       ดําเนินการบันทึกประชุม และจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

       ซึ่งไดมีการบันทึกรายชื่อกรรมการ  ที่ปรึกษาผูบริหารบริษัทท่ีเขารวมประชุม การแจง

       วิธีการลง คะแนนมติที่ประชุมในแตละวาระ และขอถามตอบของผูถือหุนไวชัดเจน

       บริษัทไดเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงไปยัง ตลท. และลง

       ในเวปไซดบริษัท www.mdx.co.th ในวันถัดไปและจัดสงรายงานการประชุมฉบับ

       สมบูรณตอ ตลท. ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เสร็จสิ้น

     (4) สิทธิในการเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการ รวมถึงการกาํหนดค่าตอบแทน

       ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย

       จํานวนหนึ่งในสามกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการ

       ที่ออกตามวาระไปนั้นอาจจะเลือกเขาดํารงตําแหนงอีกก็ได

        การเลือกกรรมการจํานวนหนึ่งในสามเขาทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เปน

       สิทธิของผูถือหุนโดยถือวาผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

        บริษัทไดสงรายละเอียดขอมูลของกรรมการที่เสนอใหผูถือหุนแตงตั้งในวาระการอนุมัติ

       แตงตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน

       ประจําป 2564 อยางเพียงพอตอการพิจารณาของผูถือหุน ไดแก ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา 

       ประวัติการทํางาน ตําแหนงปจจุบัน ขอพิพาททางกฎหมาย การเขารวมประชุมที่ผานมา 

       (กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงใหม)

       ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 บริษัทไดดําเนินการลง คะแนนเสียงเลือกตั้ง

       เปนรายบุคคล ซึ่งผูถือหุนไดอนุมัติโดยมิไดโตแยงในวิธีการลงมติแต อยางใด 

       ในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งเปนวาระที่แยกออกจากวาระการ

       เลือกตั้งกรรมการบริษัทไดสงรายละเอียดขอมูลการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

       ประกอบดวย เงินบําเหน็จกรรมการ เงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่น ๆ ของ

       กรรมการที่เปนผูบริหารและคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ แสดงในหนังสือเชิญ

       ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564
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       กรณีคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งเปนสิทธิของผูถือหุนในการลงมติ โดยตองไดรับอนุมัติ

       ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งประชุม ทั้งนี้ในการ

       ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ผูถือหุนไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่

       บริษัทเสนอ

     (5) สิทธิในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน

       บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดของผูสอบบัญชีที่เสนอผูถือหุนอนุมัติไวในหนังสือเชิญ

      ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 โดยระบุ ชื่อผูตรวจสอบบัญชี บริษัทท่ีสังกัด ประเด็น

      ความเปนอิสระ และคาตอบแทนไวอยางเพียงพอตอการพิจารณาของผูถือหุน

       ผูถือหุนไดใชสิทธิอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และคาตอบแทนตามที่บริษัทเสนอ

     (6) สิทธิในการอนุมติัจดัสรรกาํไรและเงินปันผล

       บริษัทไดเปดเผยเหตุผลการไมจัดสรรกําไร และไมจายเงินปนผลไวในหนังสือเชิญประชุม

       สามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซึ่งผูถือหุนไดอนุมัติตามเหตุผลที่บริษัทเสนอ

  6.3.2  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั

      คณะกรรมการบริษัท ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ ใหความสําคัญถึงการปฏิบัติตอผูถือหุน

     ทุกรายอยางเทาเทียมกัน ไมถูกกระทําท่ีเปนการเอาเปรียบไมวาโดยตรง หรือโดยออมอยางไมเปนธรรม 

     โดยไมแบงแยกวาเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย ผูถือหุนชาวไทย ผูถือหุนตางชาติ

     (1) การได้รบัข้อมลูของบริษทัอย่างเท่าเทียมกนั

       ดังที่ไดกลาวไวในหัวขอสิทธิในการรับรูขาวสารขอมูลของบริษัท หัวขอ 6.3.1 (2) และ

      สิทธิในการเขารวมประชุมหัวขอ 6.3.1 (3) ซึ่งบริษัทไดมีการใหขอมูล โดยยึดหลักการเปด

      เผยขอมูลสารสนเทศของ ตลท. ดังแสดงไวในหัวขอ 6.3.4 การเปดเผยขอมูลและความ

      โปรงใส แกผูถือหุนทุกรายมีการจัดทําหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนทั้งภาษาไทย และ

      ภาษาอังกฤษ มีการใหขอมูลถึงหลักเกณฑวิธีการแบบฟอรมที่ตองใชในกรณีที่ผูถือหุนไม

      สามารถเขารวมประชุม และประสงคมอบฉันทะ เปนตน

     (2) การส่งเสริมสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย

       ดังที่กลาวในหัวขอ 6.3.1(3) สิทธิในการเขารวมประชุม ในรอบป 2563 บริษัทไดเปด

      โอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระ และเสนอชื่อกรรมการลวงหนาการประชุมผูถือหุน ซึ่งบริษัท

      ปรับพัฒนาเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติมจากเดิม รวมถึงหลักเกณฑ และวิธีการลง

      คะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล

     (3) การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน

        บริษัทไดกําหนดใหกรรมการทุกคนตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทของตน

       คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน/รับโอนหลักทรัพย

       ภายใน 3 วันทําการหลังจากวันที่ซื้อ
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       ขายโอนหลักทรัพยดังกลาวตามมาตรา 59 แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

       พ.ศ. 2535 บริษัทไดกําหนดใหกรรมการทุกคนตองแจงการถือครองหลักทรัพยของ

       บริษัท อยางนอยทุกครั้งในการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการบันทึกเก็บ

       ขอมูลดังกลาวไวที่ เลขานุการบริษัท สํานักบริหารและกฎหมายบริษัท

        สําหรับป 2565 บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณและ

       จริยธรรม สําหรับคณะกรรมการ และสําหรับผูบริหาร/พนักงาน ซึ่งมีการกําหนดเรื่อง 

       ขอพึงประพฤติ ปฏิบัติตอบริษัท-ไมพึงใชขอมูลขาวสารอันเปนสาระสําคัญของบริษัท 

       ที่ยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือผูอื่น ไมวาทาง

       ตรงหรือทางอ

     (4) การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ

       โดยวิธีปฏิบัติที่ผานมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรณีที่กรรมการทานใดมี

       สวนไดเสียในการพิจารณาวาระนั้น จะแถลงใหที่ประชุมไดทราบ และงดเวนการมีสวน

       รวมในการประชุม โดยจะมีการบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

     (5)  การทาํรายงานท่ีเก่ียวโยงกนั

        บริษัทยึดปฏิบัติการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และการซื้อขายสินทรัพยตามหลักเกณฑ

       บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด

       ในรอบป 2564 บริษัทไมมีการดําเนินการใดๆ ที่เปนการฝาฝนหลักเกณฑรายการที่

       เกี่ยวโยงกัน และการซื้อขายสินทรัพยแตอยางใด การดําเนินงานใหบริการที่ปรึกษาให

       กับบริษัทยอย และบริษัทในเครือดานบริหารจัดการงานบัญชี ดานกฎหมาย ดานวิศวกรรม 

       เปนการดําเนินการภายใตการทําธุรกรรมปกติ การกําหนดราคาคาจางเปนไปตาม

       ราคาคาบริการในตลาดทั่วไป

  6.3.3  การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

      บริษัทตระหนักดีวา การปฏิบัติโดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ลูกคา ผูถือหุน 

      พนักงานคูคา เจาหนี้ ลูกหนี้ คูแขงทางการคา ชุมชนสังคม และผูสอบบัญชีอิสระ เปนตน 

      ตามขอกฎหมายและหรือขอตกลงที่มีกับบริษัท ไมกระทําการที่เปนการละเมิดสิทธินั้น จะเปน

      การสงเสริมความมั่งคงและยั่งยืนใหกับภารกิจ

      (1) นโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

        บริษัทไดปฏิบัติโดยตลอดมาถึงปจจุบัน บนพื้นฐานของการปฏิบัติอยางเปนธรรม 

       เสมอภาค เคารพในสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมดังที่กลาวขางตน รวมถึงคํานึง

       ในเรื่องของความรับผิดชอบตอ สังคมและ สิ่งแวดลอมโดยคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร 

       ไดเนนยํ้า ติดตาม ดูแล เรื่องเหลานี้อยางสมํ่าเสมอ ถึงแมจะไมปรากฏนโยบายเปน

       ลายลักษณอักษรอยางชัดเจนก็ตาม ซึ่งก็เปนที่ประจักษไดวา บริษัทไมมีขอรองเรียน

       อยางมีนัยสําคัญ ที่บงชี้ละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียในรอบป 2564 ที่ผานมา
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       (2)  การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

        ลกูค้า

         ในรอบป 2564 บริษัทยังคงปฏิบัติตอลูกคา ทั้งที่เกิดจากสัญญาขายที่ดิน 

        สัญญาการใหบริการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก สัญญาการ

        ซื้อขายพลังงานไฟฟา อยางครบถวนตรงตามขอตกลงที่มีกับบริษัท โดยไมปรากฏ

        ขอรองเรียนที่มีนัยสําคัญแตอยางใด

        ผูถื้อหุ้น

         รายละเอียดไดกลาวไวคอนขางครบถวนแลวในหัวขอ 6.3.1 “สิทธิของผูถือหุน” 

        และ 6.3.2 “การปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน” และ 6.3.4 “การเปดเผยขอมูลและความ

        โปรงใส”

        พนักงาน

         ดวยความตระหนักวา พนักงานคือ ทรัพยากรที่ทรงคุณคาสําหรับบริษัท

        ดังนั้นหลายปที่ผานมาบริษัทใหการสนับสนุนใหพนักงานไดมีโอกาสในการพัฒนา

        เพิ่มพูนความรู ในบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตนอยางตอเนื่อง ผานการเขา 

        รับการอบรม การสัมมนาตาง ๆ ยังคงสงเสริมใหพนักงานกาวหนาในบทบาท

        หนาท่ีการงาน ผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการผลักดันใหมีความมั่นคง

        ในชีวิตผาน โครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพ 

        ประจําป การเสริมสรางใหมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหนาท่ี โดยการจัดความ

        พรอมของอุปกรณความปลอดภัย การฝกอบรมที่เก่ียวของ ในป 2564 ไมปรากฏ

        ขอเรียกรองจากพนักงานใด ๆ ตอบริษัท

         คู่ค้า เจ้าหน้า ลกูหน้ี คู่แข่งทางการค้า

         บริษัทยังคงปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียกลุมนี้ ตามขอตกลงที่มีกับบริษัท 

        และขอพึงปฏิบัติที่ควรอยางครบถวน ในป 2564 ไมปรากฏการดําเนินการใดๆ 

        ที่ไมเปนธรรมและไมถูกตองตามจริยธรรมใดๆ

        ชมุชนสงัคมโดยรอบท่ีบริษทัเข้าไปดาํเนินกิจการ

         บริษัทยังคงใหความสําคัญอยางตอเนื่อง ในการปฏิบัติตอชุมชนสังคมโดย

        รอบที่บริษัทเขาไปดําเนินกิจการ ไดแก ชุมชนสังคมโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 

        ชุมชนโดยรอบโรงผลิตพลังงานไฟฟา ผานระบบไตรภาคี กองทุนโรงไฟฟา และ

        รวมสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมตาง ๆ สงผลตอการมีปฏิสัมพันธที่ดีตอชุมชน

        สังคมดังกลาว

       (3)  การปฏิบติัเก่ียวกบั การต่อต้านทจุริตคอรร์ปัชัน่

        ในป 2564 การดําเนินกิจกรรมของบริษัทไมปรากฏการกระทําใด ๆ ที่สนับสนุน

       หรือมีสวนรวมในการทุจริตคอรรัปชั่น



  84       แบบแสดงรายงานข้อมลูประจาํปี   (แบบ one report 56-1)

        คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีความตระหนักและเนนยํ้าในเรื่องนี้มาโดยตลอดจะประกาศ

       นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่นใหชัดเจน เพื่อใหผูบริหาร พนักงาน 

       ยึดปฏิบัติ รวมทั้งระบุในจรรยาบรรณธุรกิจ และคูมือจรรยาบรรณ จริยธรรมของกรรมการ 

       ผูบริหาร และพนักงาน รวมทั้งเผยแพรลงบนเวปไซดบริษัท www.mdx.co.th ทั้งนี้หลัก

       ของนโยบายและแนวปฏิบัตินี้คือ ไมสงเสริม ไมสนับสนุน ไมมีสวนรวมเกี่ยวกับทุจริต

       คอรรัปชั่นทั้งปวง

        นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดชองทางผูรองเรียน และแจงเบาะแสถึงประธานกรรมการ 

       ตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัทไวแลวดังแสดงในหัวขอ 6.3.3 (5) การรองเรียนและ

       แจงเบาะแส

       (4) การปฏิบติัต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม

        ดังที่ไดกลาวไวในหัวขอ 6.3.3 (1) นโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียใน

       คณะกรรมการบริษัท ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

       รวมทั้งระบุไวในจรรยาบรรณและจริยธรรม ของผูบริหารและพนักงาน รวมทั้งจะเผยแพร 

       ลงบนเวปไซดบริษัท www.mdx.co.th ระบุเรื่องการปฏิบัติของผูบริหารและพนักงานวา

       ดวยเรื่องสิ่งแวดลอม เชน เรื่องการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง

       ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด เปนตน รวมถึงจะมีการจัดอบรมพนักงาน

       เพื่อทําความเขาใจในเรื่องดังกลาวดวย

      (5) การรบัและจดัการข้อร้องเรียนและหรือการแจ้งเบาะแส

        บริษัทจัดใหมีชองทางรับขอรองเรียน และหรือการแจงเบาะแสจากผูมีสวนไดสวนเสียดังนี้

        - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท 

         บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) 

         199 ชั้น 12A ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

        -  สวนงานลูกคาสัมพันธ 

         สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ 

         ถนนทางหลวงสาย 331 ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

         การรองเรียนและหรือแจงเบาะแส การทุจริตคอรรัปชั่นจะไดรับการตรวจสอบ และ

        นําแจงผูรองเรียนและหรือเบาะแส เพื่อทราบผลในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ชื่อผูรองเรียน 

        และแจงเบาะแสจะถูกปกปดเปนขอมูลลับ

         การรองเรียนในกระบวนการจัดการ หรือเรื่องสิ่งแวดลอม จะไดรับการดําเนินการ

        ตามมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001
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  6.3.4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส

      ดวยความตระหนักในเรื่องสิทธิ การปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน การคํานึงถึงบทบาทของผูมี

     สวนไดสวนเสียดังที่กลาวในหัวขอกอนหนานี้ การเปดเผยขอมูล ขาวสาร ขอเท็จจริง เกี่ยวกับ

     กิจการของบริษัท อยางถูกตองครบถวน ทันเวลา โปรงใส จึงเปนขอปฏิบัติหนึ่งที่จะตอบสนองตอ

     ความตระหนักขางตน

     (1) ประเภทของข้อมลูท่ีเปิดเผย

       บริษัทยึดปฏิบัติตามหลักการเปดเผยขอมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหง

      ประเทศไทย แยกออกเปน 2 ประเภท คือ

       สารสนเทศที่รายงานตามสอบระยะเวลา ขอมูลตามรายการขอมูลประจําปแบบ 56-1

       ซึ่งมีการกําหนดหัวขอและรายละเอียดของขอมูลที่ตองเปดเผยไวอยางชัดเจน

       สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ ไดแก รายการที่เก่ียวโยงกัน การไดมา/จําหนาย

       สินทรัพย การผิดนัดชําระหนี้ ฯลฯ ซึ่งมีการกําหนดเกณฑในการเปดเผย ตองเปดเผย

       ทันทีหรือไม

       ในรอบป 2564 บริษัทไดเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ ลงบนเวปไซด www.set.or.th 

      (Get quote“mdx”) และหรือบนเวปไซดบริษัท www.mdx.co.th ดังนี้

      1.  สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลา

       - งบการเงินรายป 2563/สรุปผลดําเนินงาน/ขอชี้แจงผลดําเนินงาน (29 ก.พ. 2564) 

       -  งบการเงินรายไตรมาส/สรุปผลดําเนินงาน/ขอชี้แจงผลดําเนินงานป 2563

        (16 พ.ค. 2564, 15 ส.ค. 2564, 14 พ.ย. 2564)

       -  แจงกําหนดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564  (29 ก.พ. 2564)

       -  เผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564

       -  รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563

       - รายงานผลการดาํเนินงานประจําป 2564 (แบบ one report 56-1)

      2. สารสนเทศท่ีรายงานตามเหตกุารณ์

       (A) - แบบแจงรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

       (23 มิ.ย. 64)

     (2)  คณุภาพและความครบถ้วนของข้อมลู

       บริษัทใหความสําคัญในความครบถวน ถูกตองตรงตามขอเท็จจริง โดยเฉพาะขอมูล

      รายละเอียดของรายงานการเงิน ซึ่งตองผานกระบวนการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีอิสระ 

      คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท กอนที่จะเปดเผยตอสาธารณะสําหรับ

      ขอมูลอื่น ๆ ที่รายงานตามรอบระยะเวลาที่กลาวขางตน จะไดรับการตรวจสอบยืนยันในความ

      ถูกตองของขอมูล จากคณะผูจัดทําขอมูล ฝายบริหารที่เก่ียวของ จนถึงกรรมการผูจัดการ

      สําหรับขอมูลที่รายงานตามเหตุการณตอ ตลท. กลต. นั้นจะตองไดรับการตรวจสอบยืนยัน
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      จาก กรรมการผูจัดการ หรือเลขานุการบริษัท หรือรองกรรมการผูจัดการ (การเงิน) บริษัท

      ปรับพัฒนาเพิ่มเติมรายละเอียด ความครบถวนของขอมูลที่ควรเปดเผยใหสมบูรณยิ่งขึ้น

      โดยอางอิงหัวขอตามหลักเกณฑการประเมิน การปฏิบัติตามหลักการกํากับกิจการที่ดีของ

      สมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรายการขอมูลที่ควรเปดเผยบนเวปไซดของ

      ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

     (3) ช่องทางการเปิดเผยข้อมลู

       บริษัทไดกําหนดชองทางการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่กลาวขางตนไว โดยเอกสาร

      อาทิ รายงานประจําป (แบบ one report 56-1) เผยแพรบนเวปไซดบริษัท www.mdx.co.th 

      และผานเวปไซดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย www.set.or.th “Get Quote-mdx” 

      และผานการใหสัมภาษณหรือสอบถามผูบริหาร และหรือสวนสื่อสารองคกร สํานักบริหารและ

      กฎหมาย โทร 02-302-2300 (ซึ่งจะเผยแพรใหขอมูลเทาท่ีเผยแพรตอสาธารณะแลว โดย

      คํานึงถึงการปฏิบัตอิยางเทาเทียมกัน

 6.4 จรรยาบรรณธรุกิจของบริษทั

   ในป 2565 บริษัทไดทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจที่ไดเคยจัดทําไว และกําหนดใหฝายจัดการดําเนินการ

  เผยแพรและเสริมสราง สนับสนุน ใหผูบริหารและพนักงานของบริษัทเขาใจ และมีการปฏิบัติ คณะกรรมการ

  เขาใจดีวา ทุกคนในบริษัทถือเปนปกติในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจนี้อยู แตใหฝายจัดการดําเนินการ

  ใหเปนรูปธรรม

จรรยาบรรณธรุกิจบริษทั

   “ยึดมั่น ปฏิบัติ ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับกิจการที่ดี มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และ

  ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ รวมถึงไมสงเสริม ไมสนับสนุน  ไมมีสวนรวม เกี่ยวกับการทุจริตคอรปชั่นทั้งปวง”

   ซึ่งจะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนและคานิยมขององคกร

 6.5   การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัของนโยบาย แนวปฏิบติัและระบบการดแูลกิจการ

   ดังที่ไดกลาวไวในหลายตอนของรายการฉบับนี้ บริษัทถึงแมจะดําเนินธุรกิจในแนวทางปฏิบัติของการ

  กํากับดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. แตก็ยอมรับในการจัดรูปแบบวิธีการที่เปนรูปธรรมเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ยังไม

  ดีเพียงพอ ดังนั้นในป 2565 บริษัทจะดําเนินการในเรื่องการกํากับดูแลกิจกาท่ีดีใหเปนรูปธรรม โดยคาดวา

  จะใชเวลาชวงป 2565-2567 (3 ป)
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7. โครงสร้างกาํกบัดแูลกิจการ  และข้อมลูสาํคญัเก่ียวกบั

       คณะกรรมการผูบ้ริหาร พนักงานและอ่ืน ๆ
  7.1   โครงสร้างการกาํกบัดแูลกิจการ 

  M 1 - Management 1 : จดัวางระบบจดัการตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ  

          (อ้างอิงตามนโยบายคณะกรรมการบริษทั)  

  M 2 - Management 2 : ดาํเนินการตามระบบการกาํกบัดแูลกิจการ   

          (อ้างอิงตามระบบท่ี M1 วางไว้)  

  รายช่ือ กรรมการ แสดงไว้ในรายงานฉบบัน้ี ข้อ 7.2 ข้อมลูคณะกรรมการ    

  รายช่ือ ผูบ้ริหาร  แสดงไว้ในรายงานฉบบัน้ี ข้อ 7.4 ข้อมลูผูบ้ริหาร    
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  7.2 ข้อมลูก่ียวกบัคณะกรรมการ

    7.2.1 คณะกรรมการบริษทั

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

      1. นายประชา เหตระกูล ประธานกรรมการ

      2.   นายพิชญพงศ ณ บางชาง  กรรมการและกรรมการบริหาร

      3.   นายปรีชา เศขรฤทธิ์  กรรมการและกรรมการบริหาร

      4.   นายกมลศักด์ิ พันธุเสน  กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

      5.   นายสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ  กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

      6.  นางสาวจันทรกานต ศรีสวัสด์ิ  กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

      7.   นางพูนทรัพย อัศวนภากาศ  กรรมการและกรรมการบริหาร
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7.2.2 ข้อมลูรายละเอียดคณะกรรมการบริษทั

นายประชา  เหตระกลู
อาย ุ80 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 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 เรื่องคาตอบแทนกรรมการ

ช่ือ-สกลุ
อายุ

ตาํแหน่งปัจจบุนั

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั(%)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร

วฒิุการศึกษาสงูสดุ

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี

และทกัษะของการเป็นกรรมการ

ประสบการณ์การทาํงาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ประวติัการกระทาํผิด

ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย

อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ

การประชมุท่ีพิจารณาในครัง้น้ี 

คณุสมบติัต้องห้าม
1.ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพยสินซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีท่ีผา่นมา
   เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 จํานวน 1 ครั้ง จากท้ังหมด 1 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําป 2564 จํานวน  10 ครั้ง จากท้ังหมด 10 ครั้ง
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นายพิชญพงศ  ณ บางชาง
64 ป 
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
0.002 
ไมมี

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

- กรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด
- กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ โซลา เอ จํากัด
- 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    
 ไฟฟาพลงันํา้ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย
ไมมี 
ไมมี 

ไมมี
วาระที่ 6 เรื่องคาตอบแทนกรรมการ

ช่ือ-สกลุ
อายุ
ตาํแหน่งปัจจบุนั

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั(%)
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
ผูบ้ริหาร
วฒิุการศึกษาสงูสดุ
การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี
และทกัษะของการเป็นกรรมการ
ประสบการณ์การทาํงาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ประวติัการกระทาํผิด
ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ
การประชมุท่ีพิจารณาในครัง้น้ี

คณุสมบติัต้องห้าม
1.ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพยสินซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีท่ีผา่นมา
   เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 จํานวน 1 ครั้ง จากท้ังหมด 1 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําป 2564 จํานวน  10 ครั้ง จากท้ังหมด 10 ครั้ง
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นายปรีชา เศขรฤทธ์ิ
75 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
- กรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด

- กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ โซลา เอ จํากัด

- กรรมการและกรรมการบริหาร

 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)  

- 2536-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด 

(มหาชน)

- 2517-ปจจุบัน ประธานกรรมการ

 บริษัท เซาทอี๊สทเอเซียเทคโนโลยี จํากัด

ไมมี 
ไมมี 

ไมมี

วาระที่ 6 เรื่องคาตอบแทนกรรมการ

 

ช่ือ-สกลุ
อายุ

ตาํแหน่งปัจจบุนั

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั(%)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร

วฒิุการศึกษาสงูสดุ

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี

และทกัษะของการเป็นกรรมการ

ประสบการณ์การทาํงาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ประวติัการกระทาํผิด

ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย

อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ

การประชมุท่ีพิจารณาในครัง้น้ี

คณุสมบติัต้องห้าม
1.ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพยสินซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีท่ีผา่นมา
   เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 จํานวน 1 ครั้ง จากท้ังหมด 1 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําป 2564 จํานวน  10  ครั้ง จากท้ังหมด 10 ครั้ง
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ช่ือ-สกลุ
อายุ

ตาํแหน่งปัจจบุนั

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั(%)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร

วฒิุการศึกษาสงูสดุ

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี

และทกัษะของการเป็นกรรมการ

ประสบการณ์การทาํงาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ประวติัการกระทาํผิด

ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย

อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ
การประชมุท่ีพิจารณาในครัง้น้ี

นายกมลศกัด์ิ  พนัธเุสน
86 ป

กรรมการ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

0

ไมมี

- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- Director Accreditation Program (DAP) ป 2550

- 2541-ปจจุบัน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
- 2535-2540 สรรพากร-จังหวัดยะลา
 สรรพากร-จังหวัดสงขลา 
 สรรพากรพื้นที่ 6 กรุงเทพมหานคร

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี

วาระที่ 6 เรื่องคาตอบแทนกรรมการ
   

 
คณุสมบติัต้องห้าม
1.ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพยสินซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีท่ีผา่นมา
   เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 จํานวน 1 ครั้ง จากท้ังหมด 1 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําป 2564 จํานวน  9 ครั้ง จากท้ังหมด 10 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบป 2564 จํานวน  3 ครั้ง จากท้ังหมด 4 ครั้ง
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ช่ือ-สกลุ
อายุ

ตาํแหน่งปัจจบุนั

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั(%)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร

วฒิุการศึกษาสงูสดุ

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี

และทกัษะของการเป็นกรรมการ

ประสบการณ์การทาํงาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ประวติัการกระทาํผิด

ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย

อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ

การประชมุท่ีพิจารณาในครัง้น้ี

นายสวาสด์ิ  ปุ้ ยพนัธวงศ์
90 ป

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

0

ไมมี 

- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 27

- บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

- M.S.E.E. Oregon State University, USA. 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- Director Accreditation Program (DAP) ป 2548

- 2548-2550 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จาํกัด (มหาชน) 

- 2546-2549 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท แพคเดลตา จํากัด (มหาชน)

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี

วาระที่ 6 เรื่องคาตอบแทนกรรมการ

 

คณุสมบติัต้องห้าม
1.ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพยสินซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีท่ีผา่นมา
   เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 จํานวน 1 ครั้ง จากท้ังหมด 1 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําป 2564 จํานวน 10 ครั้ง จากท้ังหมด 10 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบป 2563 จํานวน 4 ครั้ง จากท้ังหมด 4 ครั้ง
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ช่ือ-สกลุ
อายุ

ตาํแหน่งปัจจบุนั

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั(%)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร

วฒิุการศึกษาสงูสดุ

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี

และทกัษะของการเป็นกรรมการ

ประสบการณ์การทาํงาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ประวติัการกระทาํผิด

ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย

อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ

การประชมุท่ีพิจารณาในครัง้น้ี

นางสาวจนัทรกานต ์ ศรีสวสัด์ิ 
53 ป

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

0.0012

ไมมี

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

 University of new Hampshire

- ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร ภาคการคลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- Director Accreditation Program (DAP) ป 2553 

- 2549-2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

   บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน)

- 2545-2557 ที่ปรึกษาทางการเงิน

   บริษัท สวัสดี แอนด วรบุรี จํากัด

- 2537-2544 นักวิเคราะห

   บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.บี. จํากัด 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี
วาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 เรื่องคาตอบแทนกรรมการ

คณุสมบติัต้องห้าม
1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพยสินซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีท่ีผา่นมา
   เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 จํานวน 1 ครั้ง จากท้ังหมด 1 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําป 2564 จํานวน  10 ครั้ง จากท้ังหมด 10  ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบป 2564 จํานวน 4 ครั้ง จากท้ังหมด 4 ครั้ง
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คณุสมบติัต้องห้าม
1.ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพยสินซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีท่ีผา่นมา
   เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 จํานวน 1 ครั้ง จากท้ังหมด 1 ครั้ง
   เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําป 2564 จํานวน  10 ครั้ง จากท้ังหมด 10 ครั้ง

ช่ือ-สกลุ
อายุ

ตาํแหน่งปัจจบุนั

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั(%)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร

วฒิุการศึกษาสงูสดุ

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี

และทกัษะของการเป็นกรรมการ

ประสบการณ์การทาํงาน

ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ท่ีผา่นมา

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ประวติัการกระทาํผิด

ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย

อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ

การประชมุท่ีพิจารณาในครัง้น้ี

นางพนูทรพัย ์อศัวนภากาศ
67 ป

กรรมการ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

0.001

ไมมี

- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

- Director Accreditation Program (DAP) ป 2554

- Director Certification Program (DCP) ป 2554

- กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ โซลา เอ จํากัด

- กรรมการและรองกรรมการผูจัดการอาวุโส (ธุรการ) 

 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)   
- 2519-2532 ฝายบุคคล บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร จํากัด

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี

วาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 เรื่องคาตอบแทนกรรมการ
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7.3   ข้อมลูเก่ียวกบัคณะกรรมการชดุย่อย
 7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
  1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
  2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Inter Audit)
   ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให
   ความเห็นชอบการพิจารณาแตงตั้ง โยกยายเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงาน
   อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
   หลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีและเสนอคาตอบแทน
   รวมทัง้เขารวมประชมุกบัผูสอบบญัชโีดยไมมฝีายจดัการเขารวมประชมุดวยอยางนอยปละ 1 ครัง้
  5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย
   และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
   สูงสุดตอบริษัท
  6. จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
   ตองลงนามโดยประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอมูลอยางนอย ดังนี้
   • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
   • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
   • ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
    ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริษัท
   • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
   • ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
   • จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
   • ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร
   • รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ
    ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
   ตรวจสอบ

 7.3.2 คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีดงัน้ี
  1. พิจารณาในรายละเอียด บุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการนําเสนอตอคณะกรรมการ
   บริษัท เพื่ออนุมัติแตงตั้ง หรือใหความเห็นชอบแลวแตกรณี (อางอิงที่คณะกรรมการขอ 6)
  2. พิจารณาในรายละเอียด คาตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
   ใหความเห็นชอบ (อางหนาท่ีคณะกรรมการขอ 7)
  3. พิจารณาในรายละเอียด บุคคลท่ีมีคุณสมบัติทําหนาท่ีผูบริหารและเลขานุการบริษัท เพื่อนําเสนอตอคณะ 
   กรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ (อางหนาท่ีคณะกรรมการขอ 9)
  4. พิจารณาอนุมัติการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทมูลคาไมเกิน 10 ลานบาท ทั้งนี้ตองเปน
   ไปตามหลักเกณฑของ ตลท. วาดวยการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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  5. อนุมัติการเปดบัญชีใหมหรือฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่น นอกเหนือจากบัญชีของบริษัทท่ีมีอยูเดิมแลว
   เพื่อดําเนินกิจการปกติของบริษัท
  6. สงเสริม สนับสนุน ผลักดันใหมีการจัดทําระบบตามหลักการกํากับกิจการท่ีดีของ ตลท. และสนับสนุนให
   มีการพัฒนาบุคลากรขององคกร

 7.3.3 รายช่ือคณะกรรมการชดุย่อย

      1.   นายกมลศักด์ิ พันธุเสน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

      2.   นายสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ  กรรมการ

      3.  นางสาวจันทรกานต ศรีสวัสด์ิ  กรรมการ

 7.3.4 รายช่ือคณะกรรมการบริหาร

      1. นายประชา เหตระกูล ประธานกรรมการ

      2.   นายพิชญพงศ ณ บางชาง  กรรมการผูจัดการ

      3.   นายปรีชา เศขรฤทธิ์  กรรมการบริหาร

      4.   นางพูนทรัพย อัศวนภากาศ  กรรมการบริหาร

7.4 ข้อมลูเก่ียวกบัผูบ้ริหาร
  7.4.1 รายช่ือและตาํแหน่งของบริษทั

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ประกอบดวยเจาหนาท่ีผูบริหารทั้งหมด 8 ทาน

      1.  นายพิชญพงศ   ณ บางชาง ผูดูแลควบคุมการทําบัญชี (CFO)

      2.  นายปรีชา เศขรฤทธิ์

      3.  นางพูนทรัพย อัศวนภากาศ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส (ธุรการ)

      4.  นางสาวจิรประภา  แสงจันทร รองกรรมการผูจัดการ (การเงิน)

      5.  นายวิรัตน จุลนวล รองกรรมการผูจัดการ (สํานักบริหารและกฎหมาย)

      6.  นายสมเกียรติ กิจสุวรรณกุล รองกรรมการผูจัดการ (วิศวกรรม)

      7.  นายกฤษฏหิรัญ รวิภาสอัครยา รองกรรมการผูจัดการ (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้)

  (ขอมูลผูบริหารบริษัทแสดงไวในหัวขอคณะผูบริหารบริษัท)

  7.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

      การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริหาร และผูบริหารของบริษัท อยูภายใตการพิจารณาของคณะ

     กรรมการบริษัท
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  7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหาร

      คาตอบแทนกรรมการบริหาร

        บริษัทมีนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับอุตสาหกรรม 

      ประสบการณ ภาระหนาท่ี ขอบเขตของงานและความรับผิดชอบ และคณะกรรมการเปนผูอนุมัติคาตอบแทน

      ผูบริหารระดับสูง

      (1)  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

          คาตอบแทนผูบริหาร

           ในป 2564 บริษัทไดจายคาตอบแทน ประกอบดวย เงินเดือนและโบนัสใหกับผูบริหาร 9 ราย 

          รวมจํานวนทั้งสิ้น 15,371,623.00 บาท

      (2)  คาตอบแทนอื่น

          บริษัทไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหาร โดยบริษัทไดสมทบในอัตราสวนรอยละ 4  

        ของเงินเดือน โดยในป 2564 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหาร 9 ราย 

        รวมจํานวนทั้งสิ้น 510,919.00 บาท

7.5 ข้อมลูเก่ียวกบัพนักงาน
  บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 60 คน โดยในรอบป 2564 บริษัทไดจายผลตอบแทนใหแกพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 

 50,397,739.00 บาท ซึ่งผลตอบแทนไดแกเงินเดือน เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

   -  พนักงานสํานักบริหารและกฎหมาย จํานวน 7 คน

   -  พนักงานการตลาด   จํานวน 2 คน

   -  พนักงานบัญชี     จํานวน 15 คน

   -  พนักงานการเงินและวางแผน จํานวน 1 คน

   -  พนักงานวิศวกรรม   จํานวน  4 คน

   -  พนักงานธุรการ    จํานวน 16 คน

   -  พนักงานที่เปนผูบริหาร  จํานวน 9 คน

   -  พนักงานที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ จํานวน 6 คน

              รวม จํานวน 60 คน

   คาตอบแทนพนักงาน  จํานวน  50,397,739.00 บาท

  

7.6 ข้อมลูเก่ียวกบัผูบ้ริหาร
  7.6.1 คณะกรรมการบริษทัได้มีมติแต่งตัง้ให้ นายวิรตัน์ จลุนวล ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ตัง้แต่วนัท่ี    

     โดยคณุสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1
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     -  บริษัทไดมอบหมายให นางสาวรสสุคนธ  บัวผัน ดํารงตําแหนงผูทําบัญชี เปนผูรับผิดชอบโดยตรงใน

       การควบคุมดูแลการทําบัญชี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

     - บริษัทไดมอบหมายให นางสาวประไพ พุทธพงษ ดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน เพื่อทํา

      หนาท่ีเปนหัวหนากํากับดูแลการตรวจสอบภายในบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

  7.6.2 หวัหน้างานนักลงทนุสมัพนัธแ์ละข้อมลูเพ่ือการติดต่อ คือ นางสาวนุชกมล แก้วกาํเนิด

  7.6.3 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

      1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี  ( Audit Fee )      

                 ในป 2564  บริษัทและบริษัทยอยแตงตั้งใหผูสอบบัญชีขอบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี  จํากัด 

        เปนผูสอบบัญชี สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2564 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนของ

        ผูสอบบัญชีตามตารางดานลางนี้      

         คาตอบแทนจากการสอบบัญชี  ( Audit Fee )      

 ลาํดบั ช่ือบริษทั ปี 2564

 1 บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ ์จาํกดั(มหาชน) 1,490,000.00 

 2 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด (มหาชน)  945,000.00 

 3 บริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด 150,000.00 

 4 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร เซอรวิสเซส จํากัด   200,000.00 

 5 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด  135,000.00 

 6 บริษัท เอ็ม ดี  เอ็กซ  กรุป  จํากัด 55,000.00 

 7 บริษัท เกตเวย เพาเวอร จํากัด  65,000.00 

 8 MDX BVI Ltd.  44,000.00 

 9 Ta Sang Hydropower Co., Ltd. 55,000.00 

 10 GMS Power International Pte Ltd. 150,000.00 

   รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 3,289,000.00 
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8.   รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัด้านการกาํกบัดแูลกิจการ

8.1 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา
 8.1.1 การสรรหา การพฒันา และประเมินผลการปฏิบติังาน
  -  การสรรหากรรมการ
   ประธานกรรมการ กรรมการ สามารถเสนอชื่อผูที่เห็นควรเปนกรรมการ แทนตําแหนง
  ที่วางลงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรอง
  คุณสมบัติ อยางนอยคุณสมบัติตามขอบังคับ และใหความเปนชอบนําเสนอตอท่ีประชุม
  สามัญผูถือหุนประจําป
  -  การพฒันากรรมการ และผูบ้ริหาร
   คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเปดโอกาส 
  ใหกรรมการ และผูบริหารไดเขารวมรับการอบรม สัมมนา ฯลฯ เพื่อใหบุคลากรของบริษัทได
  มีการพัฒนาและรับรูการเปลี่ยนแปลงใหมของเรื่องนั้นๆ ทันตามสถานการณ 
  -  การประเมินผลการปฏิบติังาน
   ในทางปฏิบัติที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทจะใชโอกาสกอนหรือหลังการประชุม
  คณะกรรมการอยางเปนทางการ ปรึกษา หารือระหวางกันในการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
  โดยไมไดดําเนินการประเมินตนเองอยางเปนทางการ หรือมีแบบฟอรมการประเมินแตอยางใด 
  ดวยความเคารพในวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณของแตละคน จึงใชกระบวนการปรึกษาหารือ
  รวมกันมากกวา 

 8.1.2 การเข้าร่วมประชมุและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล

     การประชมุ
   การประชมุ  ประชมุผูถื้อหุ้น ประชมุวิสามญั
   คณะกรรมการ ประจาํปี  ผูถื้อหุ้น
 รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง (การประชมุ/  (การประชมุ/ (การประชมุ/ 
   ครัง้ในการ  ครัง้ในการ ครัง้ในการ 
   ประชมุ) ประชมุ) ประชมุ)

 1.  นายประชา  เหตระกูล ประธานกรรมการ 10/10 1/1 -

 2.  นายพิชญพงศ ณ บางชาง กรรมการ และ 10/10 1/1 -

  กรรมการบริหาร

 3.  นายปรีชา  เศขรฤทธิ์ กรรมการ และ 10/10 1/1 -

  กรรมการบริหาร

 4.  นายกมลศักด์ิ  พันธุเสน กรรมการ 9/10 1/1 -

  กรรมการอิสระ และ

  ประธานกรรม

  การตรวจสอบ 
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 5.  นายสวาสดิ์  ปุยพันธวงศ กรรมการ 10/10 1/1 -

  กรรมการอิสระ และ

  กรรมการตรวจสอบ

 6.  นางสาวจันทรกานต  ศรีสวัสด์ิ กรรมการ 10/10 1/1 -

  กรรมการอิสระ และ

  กรรมการตรวจสอบ

 7.  นางพูนทรัพย  อัศวนภากาศ กรรมการ และ  10/10 1/1 -

  กรรมการบริหาร

 8.1.3 การกาํกบัดแูลบริษทัย่อย
   คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหบุคคลที่เหมาะสม ไดเขาไปเปนกรรมการ และ
  หรือ ผูบริหารในบริษัทยอย รายละเอียดดังแสดงในหัวขอ 7 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ
  และเอกสารแนบ 2
 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบาย

140,000
120,000
120,000
120,000
200,000
180,000
180,000

1,060,000

-
-
-
-

80,000 
60,000
60,000
200,000

-
-
-
-
-
-
-
-

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน

1.  นายประชา เหตระกูล
2.  นายพิชญพงศ  ณ บางชาง
3.  นายปรีชา        เศขรฤทธิ์
4.  นางพูนทรัพย   อัศวนภากาศ
5.  นายกมลศักด์ิ   พันธุเสน
6.  นายสวาสดิ์      ปุยพันธวงศ
7.  นางสาวจันทรกานต ศรีสวัสด
รวม

140,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
860,000

คณะกรรมการรายชื่อกรรมการ
คาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ โบนัส รวม

  คาตอบแทนกรรมการที่ทําหนาท่ีบริหารจัดการ รวม 4 ทาน
  ประกอบดวยเงินเดือน และโบนัสประจําป รวมเปนเงิน 6,768,450 บาท

  (2)   คาตอบแทนอื่น
  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับกรรมการที่ทําหนาท่ีบริหารจัดการ เปนเงิน 191,568 บาท   
 คาตอบแทนพิเศษคณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร    500,000 บาท
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  (1) การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
    โดยวิธีปฏิบัติที่ผานมา ในการพิจารณาทําธุรกรรมใดๆ ไดยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ
   ของ ตลท. วาดวยรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือขายไปซึ่งสินทรัพย ซึ่งถือได
   วาเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนใรนะดับหนึ่ง นอกเหนือจากนี้ ดวย
   กระบวนการขั้นตอนของการอนุมัติทํารายการจะชวยกลั่นกรอง และทวนสอบซึ่งกันและกัน 
   และสําคัญที่สุดคือจริยธรรมของกรรมการ และหรือ ฝายบริหาร ที่ผานมากรรมการผูมี
   สวนไดเสียจะแถลงงดรวมการพิจารณาในวาระที่อาจมีผลขัดแยงทางผลประโยชน และมี
   การบันทึกไวในรายงานการประชุม 
    ป 2564 ไมปรากฏวามีการดําเนินการใดๆ ของกรรมการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
   ทางผลประโยชน
  (2) การใชขอมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน
    โดยวิธีปฏิบัตบริษัทไดกําหนดใหกรรมการทุกคนตองรายงานการถือหลักทรัพยของ
   บริษัทของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน/รับโอน
   หลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการหลังจาวันที่ซื้อ
  (3) การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
    ในป 2564 การดําเนินกิจกรรมของบริษัทไมปรากฏการกระทําใดๆ ที่สนับสนุนหรือมี
   สวนรวมในการทุจริตคอรรัปชั่น
    คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีความตระหนักและเนนยํ้าในเรื่องนี้มาโดยตลอดจะประกาศ
   นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตคอรรปัชั่นใหชัดเจน เพื่อใหผูบริหาร พนักงาน 
   ยึดปฏิบัติ รวมทั้งระบุในจรรยาบันธุรกิจ และคูมือจรรยาบรรณ จริยธรรมของกรรมการ 
   ผูบริหาร และพนักงาน รวมทั้งเผยแพรลงบนเวปไซตบริษัท www.mdx.co.th ทั้งนี้หลัก
   ของนโยบายและแนวปฏิบัตินี้คือ ไมสงเสริม ไมสนับสนุน ไมมีสวนรวมเกี่ยวกับทุจริต
   คอรรัปชั่นทั้งปวง
8.2 รายงานผลการปฎิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผา่นมา
 8.2.1 จาํนวนครัง้การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  รายบคุคล
        มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน  4 ครั้ง
       ( 1 ) ครั้งที่ 1/2564   วันที่  23  กุมภาพันธ   2564
  มีกรรมการตรวจสอบ  เขารวมประชุม จํานวน  2 ทาน คือ
  1. นางสาวจันทรกานต ศรีสวัสด์ิ
  2. นายสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ
  มีผูลาประชุม  1  ทานคือ
  1 นายกมลศักด์ิ พันธุเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
         ( 2 ) ครั้งที่  2/2564    วันที่  13  พฤษภาคม  2564
  มีกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชมุ  ครบจํานวน  3 ทาน คือ
  1. นายกมลศักด์ิ พันธุเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  2. นายสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ
  3. นางสาวจันทรกานต ศรีสวัสด์ิ
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         ( 3 ) ครั้งที่  3/2564    วันที่  11  สิงหาคม  2564
  มีกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชุม  ครบจํานวน  3 ทาน คือ
  1. นายกมลศักด์ิ พันธุเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  2. นายสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ
  3. นางสาวจันทรกานต ศรีสวัสด์ิ
         ( 4 ) ครั้งที่  4/2564    วันที่  11  พฤศจิกายน  2564
  มีกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชุม  ครบจํานวน  3 ทาน คือ
  1. นายกมลศักด์ิ พันธุเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  2. นายสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ

  3. นางสาวจันทรกานต ศรีสวสัด์ิ
 8.2.2 ผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวสอบ
   1) คณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชมุกบัผูสอบบญัชอียางนอยหนึง่ครัง้ในทกุไตรมาส เพือ่สอบทาน
     กระบวนการของการรายงานทางการเงินของบริษัท ใหแนใจวารายงานเหลานั้นมีความถูกตอง 
     ครบถวน มีการพิจารณาในประเด็นที่มีสาระสําคัญ การเปดเผยขอมูลสําคัญ เพื่อใหสอดคลองกับ
     กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวของตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน
     คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
      นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัไดเขารวมประชมุกบัฝายบรหิารเพือ่พจิารณา เพือ่ปรกึษาหารือ 
     ใหความเหน็ในเรือ่งเกีย่วกบัธรุกจิของบรษิทั และมกีารรายงานผลการปฏบิตังิานตามขอบเขตหนาท่ี
     ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส
   2) สอบทานระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ โครงสราง
     ของเทคโนโลยี เพื่อใหแนใจวามีความเหมาะสม
   3) สอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎเกณฑและขอ
     บังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
     ประเทศไทยที่เกี่ยวของอันวาดวยเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

   4)  พจิารณา คัดเลอืก และเสนอชือ่บคุคลทีม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะไดรบัแตงตัง้ใหเปนผูสอบบญัชขีองบรษิทั

     รวมทัง้ไดรวมกนัพจิารณาคาบรกิารตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั เพือ่ใหมคีวามเหมาะสม คณะกรรมการ

     ตรวจสอบพงึคาํนงึปจจยัตางๆ ความเปนอสิระของผูสอบบญัช ี ความมปีระสทิธภิาพ และการปฏบิตัิ

     งานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ความเปนอิสระในการปรึกษาหารือในเรื่องสําคัญๆ รวมกับ

     คณะกรรมการตรวจสอบ

   5) พจิารณารายการระหวางกนั รายการทีเ่กีย่วโยงกนั ความถกูตองและความครบถวนของการเปดเผย

     ขอมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงนั้นๆ เพื่อใหแนใจวารายการเกี่ยวโยงนั้นเปนไปตามกฎหมายและ

     ระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีความเหมาะสมและเปนประโยชน

     สูงสุดตอบริษัท

   6) สอบทานความถูกตองของเอกสารอางอิงและการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานของสํานักงาน

     คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน

     การใหความเหน็เกีย่วกบัเรือ่งการประเมนิราคาของทีดิ่นของบรษิทั และการใหผูประเมนิราคาอสิระ

     ในการประเมิน รวมทั้งรายการอื่นๆ วิธีการปฏิบัติไดเปนไปตามกฎของสํานักงานคณะกรรมการ



  104       แบบแสดงรายงานข้อมลูประจาํปี   (แบบ one report 56-1)

     กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมทั้งใหคําแนะนํา

     เพื่อท่ีจะปฏิบัติไดถูกตอง

   7) ใหความเห็นชอบในเรื่องขององคกร และคุณสมบัติของบุคลากรในองคกร จากฝายบริษัท ตลอดจน

     การอนุมัติแตงตั้ง โยกยาย และการเลิกจางของบุคลากร

   8) ปฏบิตัหินาท่ีอนัตามทีไ่ดรบัมอบหมายจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ดวยเหน็ชอบคณะกรรมการ

     ตรวจสอบ
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9. การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั

  9.1 การควบคมุภายใน 

   9.1.1 ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคมุภายในของบริษทั

             คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี

     ความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  เพียงพอ และมีประสิทธิภาพตอ งบการ

     เงินของบริษัท ถูกตองตามที่ควรและเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเปดเผยขอมูลและ

     รายการที่เกี่ยวของกัน มีความชัดเจน  การปฎิบัติงานเปนไปตามขอกําหนด กฎหมายและขอบังคับ

     ที่เกี่ยวของ

   9.1.2 ท่ีผา่นมามีข้อบกพร่องหรือไม่ / ถ้ามีการแก้ไข

             การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในดานบัญชี ไมพบจุดออนหรือขอบกพรองใน

     ระบบการควบคุมภายในดานบัญชีที่มีสาระสําคัญ  ไมมีการปฎิบัติที่ขัดแยงกับกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ

   

   9.1.3 ความเหน็กรรมการตรวจสอบและหรือความเหน็ผู้สอบบญัชีท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการ

     บริษทั

      คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมมีความเห็นที่แตกตางกัน เก่ียวกับการควบคุมภายใน

     ตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เงินกูยืม
ยอดตนงวด
บวก กูเพิม่ระหวางงวด
หกั จายชาํระคนืระหวางงวด
ยอดปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ยอดตนงวด
บวก เพิม่ระหวางงวด
หกั จายชาํระคนืระหวางงวด
ยอดปลายงวด

 

 1,750,000.00 

 - 

 - 
 1,750,000.00 

 2,231,034.25 

 87,500.00 

 - 
 2,318,534.25 

  9.2 รายการระหว่างกนั 

 16,800,000.00 

กําหนดราคาคาบรหิารงานจาก

ตนทนุจรงิของบคุลากรทีป่ฏบิตัิ

งาน บวกอตัรากาํไร

การคดิคาบรกิาร เปนไปตาม

สญัญาท่ีตกลงรวมกนั

เพือ่เปนการบรหิารทรพัยากรบคุคลใหเกดิประโยชนสงูสดุ

และกอใหเกดิรายไดเพิม่ บรษิทัฯ จงึไดเขาทาํสญัญารบั

บรหิารจดัการงานดานตาง  ๆเชน การตดิตอประสานงาน 

งานดานกฎหมาย งานดานการกอสราง ใหกับบรษิทั 

เกตเวยเอสเตท จาํกัด

เปนเงนิใหกูยมืเพือ่นาํไปใชเปนเงนิทนุในการดาํเนนิธรุกจิ 

ตอมา บจ.เกตเวย เอสเตท ไดเขาสูกระบวนการฟนฟกิูจการ

หนีดั้งกลาวจะไดรบัการชาํระภายใตแผนฟนฟกิูจการของ 

บจ. เกตเวย เอสเตท และปจจบุนั แม บจ.เกตเวย เอสเตท 

ไดออกจากกระบวนการฟนฟแูลว แตยงัมหีนาทีต่องจาย

ชาํระคนืหนีใ้หเปนไปตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดในแผนฟนฟฯู                                                             

ในป 2563 บจ.เกตเวย เอสเตท ไดขอผอนผนัการชาํระหนี้

ตามแผน เนือ่งจากบ.ไดรบัผลกระทบจากสถานการณการ

ระบาดของไวรสัโควดิ-19 โดยขอพกัการชาํระหนีใ้นป 

2563 และจะเริม่ชาํระตามปกตใินป 2564

เนือ่งจากบจ. เกตเวย ซติี ้มบีคุคลากรทีช่าํนาญงาน

ดานการดแูล การบาํรงุรกัษา และการซอมแซมระบบ
ของอาคารและอปุกรณตางๆ

บมจ. เอม็ ดี เอก็ซ วาจาง

ให บจ.เกตเวย ซติี ้เปนผู

ดําเนนิการซอมแซมและ

บาํรงุรกัษาระบบ

บรษิทัฯ รบัจางบรหิาร

งานใหกับ บจ.เกตเวย 

เอสเตท

เงนิใหกูยมื

ยอดตนงวด
บวก ใหกูเพิม่ระหวางงวด

หกั รบัชาํระคนืระหวางงวด

ยอดปลายงวด

หกั  คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู

สทุธิ

ดอกเบีย้คางรบั

ยอดตนงวด

บวก เพิม่ระหวางงวด
หกั รบัชาํระคนืระหวางงวด

ยอดปลายงวด

หกั  คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู

สทุธิ

 3,000,000.00 

 

137,819,441.65 

 - 

- 

137,819,441.65 

(137,819,441.65)

 - 

 52,698,494.28 

 - 

 - 

 52,698,494.28 

(52,698,494.28)

 - 

บริษทั เกตเวย ์เอสเตท จาํกดั

นายประชา เหตระกลู ดํารง

ตาํแหนง กรรมการของทัง้บมจ. 

เอม็ ดี เอก็ซ และบจ. เกตเวย เอส

เตท

ณ วนัทีเ่กิดรายการ                            

นายประชา เหตระกลู  ดํารง

ตาํแหนงประธานกรรมการ

บรหิารของ บมจ. เอม็ด ีเอก็ซ 

และยงัเปนกรรมการและผูถอืหุน

รายใหญของ บจ. เกตเวย เอส

เตท โดยมสีดัสวนการถอืหุนรอย

ละ 25

บริษทั เกตเวย ์ซิต้ี จาํกดั 

นางสาวประภา เทยีนเกษม  

ดํารงตาํแหนงกรรมการของ 
บมจ. เอม็ ดี เอก็ซ และ บจ. 

เกตเวย ซติี้

 บุคคล/นิติบคุคลที่อาจมีความ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการ นโยบายการกําหนดราคา ความจําเปนและรายละเอียด

 เกี่ยวของกัน/ความสัมพันธ ระหวางกัน ป 2563 (บาท)

 

 190,000,000.00 

 - 

 - 

 190,000,000.00 

(190,000,000.00)
 - 

บริษทั สยามแลนด ์โฮลด้ิง 

(1990) จาํกดั

ณ วันที่เกิดรายการ

บจ. สยามแลนด โฮลดิ้ง 

(1990) จํากัดมีสถานะเปนผูถือ

หุนรายใหญของ บมจ. เอ็ม ดี 

เอ็กซ  โดยถือหุนในอัตรารอย

ละ 43.77 ของทุนที่เรียกชําระ

แลวปจจุบัน บจ. สยามแลนดฯ 

ถือหุนอยูในบริษัทฯ เพียงรอย

ละ 1.12

บริษทั สมทุรปราการ 

ออพเปอรเ์รทต้ิง จาํกดั 

ณ วนัทีเ่กดิรายการ  

นายรอย อศิราพร ชตุาภา  

ดํารงตาํแหนงกรรมการใน
บรษิทัยอย และ บจ. สมทุร

ปราการฯ

ในป 2539 บรษิทัยอยใหความชวยเหลอืทางการเงนิ
แกบจ.สยามแลนด โฮลดิ้ง (1990) โดยใชสินทรัพย
เป นหลักทรัพย  ค้ําประกันการขอสินเชื่อของ 
บจ.สยามแลนด  โฮลดิ้ง (1990) ตอสถาบันการเงิน 
ตอมา บจ.สยามแลนดฯไมสามารถไถถอนหลัก
ทรัพยดังกลาวคืนได จึงขอผอนปรนเงื่อนไขการ
ชําระหนี้ โดยจะชดใชเปนเงินจํานวน 200 ลานบาท
แทน  ในเดือนมกราคม 2551 บจ.สยามแลนดฯ ได
ชาํระคนืหนีใ้หแกบรษิทัยอย เปนจาํนวนเงนิรวม 10 
ลานบาท ปจจุบัน บจ.สยามแลนดฯ อยูระหวางการ
ชําระบัญชี ซึ่งบริษัทยอยดังกลาวไดยื่นขอเฉลี่ย
ทรพัยสนิเพือ่รกัษาสทิธติามกฎหมายแลว แตยงัไม
ทราบผล

บรษิทัยอย กูยมืเงนิระยะสัน้จาก บจ. สมทุรปราการ       

ออพเปอรเรทติ้ง เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

เงนิใหกูยมื

ยอดตนงวด

บวก ใหกูเพิม่ระหวางงวด
หกั รบัชาํระคนืระหวางงวด

ยอดปลายงวด

หกั  คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 

สทุธิ
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 บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการ นโยบายการกําหนดราคา ความจําเปนและรายละเอียด

 เกี่ยวของกัน/ความสัมพันธ ระหวางกัน ป 2563 (บาท)

 

 8,760,257.94 

 - 

(2,190,064.49)

 6,570,193.45 

 - 

 - 

 - 

 - 

บริษทั สยาม พาวเวอร ์

แอนด ์อิเลคทริค จาํกดั 

ณ วนัทีเ่กดิรายการ

นายรอย อศิราพร ชตุาภา  

ดํารงตาํแหนงทัง้กรรมการใน 

บมจ. เอม็ ดี เอก็ซ, บรษิทัยอย 

และ บจ. สยาม พาวเวอร 

แอนด อเิลคทรคิ  และบจ. 

สยามแลนด โฮลดิง้ (1990) 

เปนผูถอืหุนในทัง้สองบรษิทั 

ปจจบุนั นายรอย           อศิร

าพร ชตุาภา ไดลาออกจาก

ตาํแหนงดงักลาวทัง้หมดแลว 

และบจ. สยามแลนดฯ ก็ไมได

เปนผูถอืหุนรายใหญในบรษิทัฯ 

แลว สวนบจ.สยาม พาวเวอร 

ปจจบุนัอยูระหวางการชาํระบญัชี

เงินกูยืม
ยอดตนงวด
บวก กูเพิม่ระหวางงวด
หัก จายชาํระคนืระหวางงวด
ยอดปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ยอดตนงวด
บวก เพิม่ระหวางงวด
หัก จายชาํระคนืระหวางงวด
ยอดปลายงวด

บริษัทยอย ไดโอนขายสิทธิเรียกรองในมูลหนี้ของ 

บมจ. เอ็มดี เอ็กซ ใหกับ บจ. สยาม พาวเวอรฯ เมื่อ 

บมจ. เอม็ ดี เอก็ซเขาสูกระบวนการฟนฟกิูจการ มลู

หนี้ดังกลาวจึงเปนมูลหนี้ตามแผนฟนฟูฯ ซึ่งไดมี

การทําสัญญาปรบัโครงสรางหนี ้ โดยตามสญัญาดัง

กลาว บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ จะชําระหนี้เงินตนคืนปละ 

2 ครั้ง  สวนดอกเบี้ยคางจายนี้ เปนดอกเบี้ยที่เกิด

ใหมตามสญัญาปรบัโครงสรางหนี ้ซึง่จะชาํระคนืเปน

รายไตรมาส

ในป 2559 บรษิทัไดมกีารเจรจาขอผอนผนัการชาํระ

หนี้เงินตนออกไปเปนเวลา 3 ป สิ้นสุดป 2562 โดย

จะชําระเฉพาะดอกเบี้ยในอัตราร อยละ  5.5                                         

ในป 2563 บรษิทัไดมกีารเจรจาขอผอนผนัการชาํระ

หนี้โดยไดขอพักชําระหนี้เงินตนเปนระยะเวลา 1 ป 

โดยไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกัน

 11,151,810.41 

 - 

(2,787,952.60)

 8,363,857.81 

 - 

 - 

 - 

 - 

บริษทั เอม็ เอส ซี ซี จาํกดั

ณ วันที่เกิดรายการ  

นายรอย อิศราพร ชุตาภา  

ดํารงตําแหนงกรรมการใน 

บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซและ บจ. 

เอ็ม เอส ซี ซี และยังเปนผูถือ

หุนรายใหญของ บจ. เอ็ม เอส 

ซี ซี โดยมีสัดสวนการถือหุน

รอยละ 99.99   ปจจุบัน นาย

รอย อิศราพร ชุตาภา ไดลา

ออกจากตําแหนงกรรมการ

ของทั้งสองบริษัทแลว

เงนิกูยมื

ยอดตนงวด

บวก กูเพิม่ระหวางงวด

หกั จายชาํระคนืระหวางงวด

ยอดปลายงวด

ดอกเบีย้คางจาย

ยอดตนงวด

บวก เพิม่ระหวางงวด

หกั จายชาํระคนืระหวางงวด

ยอดปลายงวด

บจ. เอม็ เอส ซ ีซ ีไดนาํทรพัยสนิตโีอนเพือ่ชาํระหนี้

ของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ ที่มีตอสถาบันการเงินแหง

หนึ่ง  บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ จึงบันทึกให บจ. เอ็ม เอส 

ซี ซี เปนเจาหนี้       เมื่อ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ เขาสู

กระบวนการฟนฟูกิจการ มูลหนี้ดังกลาวจึงเปนมูล

หนี้ตามแผนฟ นฟูฯ ซึ่งไดมีการทําสัญญาปรับ

โครงสรางหนี้  โดยตามสัญญาดังกลาว บมจ. เอ็ม 

ดี เอ็กซ จะชําระหนี้เงินตนคืนปละ 2 ครั้ง  สวน

ดอกเบี้ยคางจายนี้ เปนดอกเบี้ยที่เกิดใหมตาม

สัญญาปรับโครงสรางหนี้ ซึ่งจะชําระคืนเปนราย

ไตรมาส

ในป 2559 บรษิทัไดมกีารเจรจาขอผอนผนัการชาํระ

หนี้เงินตนออกไปเปนเวลา 3 ป สิ้นสุดป 2562 โดย

จะชําระเฉพาะดอกเบี้ยในอัตราร อยละ  5.5                                        

ในป 2563 บรษิทัไดมกีารเจรจาขอผอนผนัการชาํระ

หนี้โดยไดขอพักชําระหนี้เงินตนเปนระยะเวลา 1 ป 

โดยไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกัน

บจ. บ ีเค ซ ีซ ีไดนาํทรพัยสนิตโีอนเพือ่ชาํระหนีข้อง 

บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ ที่มีตอสถาบันการเงินแหงหนึ่ง  

บมจ. เอ็มดี เอ็กซ จึงบันทึกให บจ. บี เค ซี ซี เปน

เจาหนี้ เมื่อ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ เขาสูกระบวนการ
ฟนฟูกิจการ มูลหนี้ดังกลาวจึงเปนมูลหนี้ตามแผน

ฟนฟฯู ซึง่ไดมกีารทาํสญัญาปรบัโครงสรางหนี ้ โดย

ตามสัญญาดังกลาว บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซจะชําระหนี้

เงินตนคืนปละ 2 ครั้ง  สวนดอกเบี้ยคางจายนี้ เปน

ดอกเบีย้ทีเ่กดิใหมตามสญัญาปรบัโครงสรางหนี ้ซึง่
จะชําระคืนเปนรายไตรมาส

ในป 2559 บรษิทัไดมกีารเจรจาขอผอนผนัการชาํระ
หนี้เงินตนออกไปเปนเวลา 3 ป สิ้นสุดป 2562 โดย

จะชําระเฉพาะดอกเบี้ยในอัตราร อยละ  5.5                                         

ในป 2563 บรษิทัไดมกีารเจรจาขอผอนผนัการชาํระ

หนี้โดยไดขอพักชําระหนี้เงินตนเปนระยะเวลา 1 ป 
โดยไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกัน

เงินกูยืม

ยอดตนงวด

บวก กูเพิม่ระหวางงวด
หัก จายชาํระคนืระหวางงวด

ยอดปลายงวด

ดอกเบี้ยคางจาย

ยอดตนงวด

บวก เพิม่ระหวางงวด
หัก จายชาํระคนืระหวางงวด

ยอดปลายงวด

 

 965,438.96 

 - 
(241,359.74)

 724,079.22 

 - 

 - 
 - 

 - 

บริษทั บ ีเค ซี ซี จาํกดั
ณ วันที่เกิดรายการ  
นายรอย อิศราพร ชุตาภา  
ดํารงตําแหนงกรรมการใน 
บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซและ บจ. บี 
เค ซี ซี และยังเปนผูถือหุนราย
ใหญของ บจ. บี เค ซี ซี โดยมี
สัดสวนการถือหุนรอยละ 
99.99   ปจจุบัน นายรอย อศิร
าพร ชุตาภา ไดลาออกจาก
ตําแหนงกรรมการของ ทั้งสอง
บริษัทแลว



  108       แบบแสดงรายงานข้อมลูประจาํปี   (แบบ one report 56-1)

 บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการ นโยบายการกําหนดราคา ความจําเปนและรายละเอียด

 เกี่ยวของกัน/ความสัมพันธ ระหวางกัน ป 2563 (บาท)

การกําหนดราคา เปนไป
ตามสญัญาท่ีตกลงรวมกนั

บจ. เกตเวย ดิเวลลอปเมนท ซึง่ในขณะนัน้มสีถานะ
เปนบริษัทยอยของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ  ใหกูยืมเงิน
กับนายรอย อิศราพร ชุตาภา 

เงินกูยืม
ยอดตนงวด
บวก กูเพิม่ระหวางงวด
หกั จายชาํระคนืระหวางงวด
ยอดปลายงวด
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ
สุทธิ

 1,995,000.00 
 - 
 - 

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

 
- 

บริษัทยอย ทําสัญญาเชารถยนต และสัญญาใช
บริการพนักงานขับรถ กับบจ. สปริง แคปปตอลฯ 
โดยมีการตออายุสัญญาเปนรายป

คาเชารถและคา
บริการ

 288,000.00 บริษทั สปริง แคปปิตอล 
(ประเทศไทย) จาํกดั 
นางสาวพิมพพรรณ ศรีสวัสด์ิ 
ดํารงตําแหนงกรรมการของ 
บจ.สปรงิ แคปปตอลฯ และเปนผู
ถอืหุนรายใหญของ บมจ. เอม็ ดี 
เอก็ซ

บริษทั เกตเวย ์ดิเวลลอปเมนท ์
จาํกดั
ณ วันที่เกิดรายการ  
นายรอย อิศราพร ชุตาภา 
ดํารงตําแหนงกรรมการของทั้ง 
บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ และ บจ. 
เกตเวย ดิเวลลอปเมนท 
ปจจุบัน นายรอย อิศราพร ชุ
ตาภา ไดลาออกจากตําแหนง
กรรมการในทั้งสองบริษัทแลว 
แตยังคงเปนผูถือหุนรายใหญ
ใน 
บจ. เกตเวย ดิเวลลอปเมนท 
โดยถอืหุนในอตัรารอยละ 
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ส่วนที่ 3 

งบการเงนิ



  110       แบบแสดงรายงานข้อมลูประจาํปี   (แบบ one report 56-1)

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

  คณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) ไดใหความสําคัญ ตอการปฏิบัติตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี จึงไดกํากับดูแลการจัดทํางบการเงิน และรายงานทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป ใหมีขอมูลที่ถูก

ตองครบถวนและเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) 

และบรษิทัยอยซึง่งบการเงนิดงักลาวไดจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีทีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยใชนโยบายการ

บญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยางสมํา่เสมอ ไดมกีารพจิารณาอยางรอบคอบและสมเหตสุมผล รวมทัง้มกีารเปดเผยขอมลู

อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป

  งบการเงินของบริษัท ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดใหความเปนอิสระ แกผูสอบบัญชีอยางเต็มที่ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นที่มีตองบ

การเงิน เพื่อใหการจัดทํางบการเงินมีความนาเชื่อถือและถูกตองตามความเปนจริง รวมทั้งไดมอบหมายใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ จํานวน 3 ทานเปนผูกํากับดูแลการจัดทํารายงานทางการเงิน              

การสอบถามนโยบายบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของและการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่

เพยีงพอ และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้จดัการใหบรษิทัมกีารบนัทกึและรวบรวมขอมลูทางบญัชีทีถ่กูตองครบถวน อนัเปนการ

ดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของบริษัท เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือมีการดําเนินการที่ผิดปกติ  โดยความเห็นของ                      

คณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําป ฉบับนี้แลว

  คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วาระบบการควบคมุภายในของบรษิทั โดยรวมมคีวามเหมาะสมและเพยีง

พอ และสามารถใหความเชื่อมั่นไดวางบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ไดแสดงฐานะการ

เงินและผลการดําเนินงาน อยางถูกตองในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และถูกตองตามกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ

....................................................

(นายประชา  เหตระกูล)

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

....................................................

(นายพิชญพงศ  ณ บางชาง)

กรรมการผูจัดการ

......................................................................................................

ป

....................................................





บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ ์จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย

รายงานการสอบบญัชีงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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เอกสารแนบ 1

 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสงูสดุใน

สายงานบญัชี และการเงิน ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํบญัชี เลขานุการ

บริษทั และตวัแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษทัต่างประเทศ

 1. ขอมูลของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงาน

  บัญชี และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี เลขานุการบริษัท 

  และตัวแทนติดตอประสานงาน

  1.1 ขอมูลของกรรมการ

   ชื่อ - สกุล นายประชา  เหตระกูล

   อายุ 80 ป

   ตําแหนงปจจุบัน ประธานกรรมการ 

    ประธานกรรมการบริหาร

    กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

   สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 2.641

   ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี

   วุฒิการศึกษาสูงสุด - B. S. Mechanical Engineering, 

     Batter Sea College of Advanced Technology, 

     England.

   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและ - Director Accreditation Program (DAP) ป 2550

   ทักษะของการเปนกรรมการ

   ประสบการณการทํางาน - 2516 – ปจจุบัน  

     ประธานกรรมการ บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด

    - 2539 – ปจจุบัน  

     กรมการบริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
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   ชื่อ - สกุล นายพิชญพงศ  ณ บางชาง

   อายุ 64 ป

   ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ 

    กรรมการ / กรรมการบริหาร

   กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

   สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 0.002

   ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี

   วุฒิการศึกษาสูงสุด - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟา)    

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี - Director Accreditation Program (DAP) ป 2552

   และทักษะของการเปนกรรมการ 

   ประสบการณการทํางาน - กรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด

    - กรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ โซลา เอ จํากัด

    - กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ

    - บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)

    - 2553-2555 กรมการและกรรมการบริหาร

     บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)

    - 2551-2552 รองกรมการผูจัดการ

     (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้)

     บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)

    - 2544-2550 ผูชวยรองกรมการผูจัดการ (วิศวกรรม)

     บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)

    - 2540-2543 ผูจัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้

     บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)

    - 2523-2540 วิศวกรไฟฟาฝายกอสรางโรงไฟฟาพลังนํ้า

     การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
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   ชื่อ - สกุล นายปรีชา  เศขรฤทธิ์

   อายุ 75 ป

   ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ 

    กรรมการบริหาร

   กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

   สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 0.005

   ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี

   วุฒิการศึกษาสูงสุด - วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

    - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

    - M. Eng., Asian Institute of Technology.

    - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), 

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี

   และทักษะของการเปนกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) ป 2547

    - Director Certification Program (DCP) ป 2550

   ประสบการณการทํางาน - กรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด

    - กรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ โซลา เอ จํากัด

    - กรรมการ และ กรรมการบริหาร

     บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)

    - 2536-ปจจุบัน กรมการบริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร 

     จํากัด (มหาชน)

    - 2517 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ

     บริษัท เซาทอี๊สทเอเซียเทคโนโลยี่ จํากัด
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   ชื่อ - สกุล นายกมลศักด์ิ  พันธุเสน

   อายุ 86 ป

   ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ 

    กรรมการอิสระ

    ประธานกรรมการตรวจสอบ

   สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 0

   ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี

   วุฒิการศึกษาสูงสุด - พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

     บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

    - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี

   และทักษะของการเปนกรรมการ - Director Certification Program (DCP) ป 2550

   ประสบการณการทํางาน - 2541-ปจจุบัน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

    - 2535-2540 สรรพากร - จังหวัดยะลา

     สรรพากร - จังหวัดสงขลา

     สรรพากรพื้นที่ 6 - กรุงเทพมหานคร 
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   ชื่อ - สกุล นายสวาสดิ์  ปุยพันธวงศ

   อายุ 90 ป

   ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ 

    กรรมการอิสระ

    ประธานกรรมการตรวจสอบ

   สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 0

   ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี

   วุฒิการศึกษาสูงสุด - วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 27

     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

    - M.S.E.E., Oregon State University, U.S.A.

     วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

    - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี

   และทักษะของการเปนกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) ป 2548

   ประสบการณการทํางาน - 2548-2550 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

     บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)

    - 2546-2549 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

     บริษัท แพคเดลตา จํากัด (มหาชน)
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   ชื่อ - สกุล นางสาวจันทรกานต  ศรีสวัสด์ิ

   อายุ 53 ป

   ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ 

    กรรมการอิสระ

    กรรมการตรวจสอบ

   สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 0.0012

   ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี

   วุฒิการศึกษาสูงสุด - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

     University of new Hampshire

    - ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร ภาคการคลัง 

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี

   และทักษะของการเปนกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) ป 2553

   ประสบการณการทํางาน - 2549-2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

     บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน)

    - 2545-2557 ที่ปรึกษาทางการเงิน

     บริษัท สวัสดี แอนด วรบุรี จํากัด 

    - 2537-2544 นักวิเคราะห

     บริษัท เอส.ซีเอ็ม.บี. จํากัด 
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   ชื่อ - สกุล นางพูนทรัพย  อัศวนภากาศ

   อายุ 67 ป

   ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ 

    กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

   สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 0.001

   ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี

   วุฒิการศึกษาสูงสุด - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี

   และทักษะของการเปนกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) ป 2554

    - Director Certification Program (DCP) ป 2554

   ประสบการณการทํางาน - กรรมการและรองกรรมการผูจัดการอาวุโส (ธุรการ)

   ในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา  บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)

 :   - 2519 – 2532 ฝายบุคคล

     บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร จํากัด  
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ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน

   ชื่อ - สกุล นายพิชญพงศ  ณ บางชาง

   อายุ 64 ป

   ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ 

    กรรมการผูจัดการ

    กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

   สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 0.002

   ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี

   วุฒิการศึกษา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟา) มหาวิทยาลัย

     เกษตรศาสตร

   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี - Director Accreditation Program (DAP) ป 2552

   และทักษะของการเปนกรรมการ 

   ประสบการณการทํางาน - กรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด

    - กรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ โซลา เอ จํากัด

    - กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ

    - บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)

    - 2553-2555 กรมการและกรรมการบริหาร

     บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)

    - 2551-2552 รองกรมการผูจัดการ

     (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้)

     บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)

    - 2544-2550 ผูชวยรองกรมการผูจัดการ (วิศวกรรม)

     บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)

    - 2540-2543 ผูจัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้

     บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จาํกัด (มหาชน)

    - 2523-2540 วิศวกรไฟฟาฝายกอสรางโรงไฟฟาพลังนํ้า

     การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
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ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํบญัชี

   ชื่อ - สกุล นางสาวรสสุคนธ  บัวผัน

   อายุ 53 ป

   ตําแหนงปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ (การบัญชี)

   สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 0

   ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี

   วุฒิการศึกษาสูงสุด - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) 

     มหาวิทยาลัยรามคําแหง

    - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

     มหาวิทยาลัยรามคําแหง

   ประสบการณการทํางาน - 2563-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ (การบัญชี)

   ในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา  บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)

    - 2555 – 2562 ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ (การบัญชี)

     บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)

    - 2553 – 2555 ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ ฝายตรวจ

     สอบภายใน บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)

    - 2548 – 2552 ผูจัดการสวน ฝายตรวจสอบภายใน

     บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)

    - 2536 – 2547 ผูชวยผูสอบบัญชี

     บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
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เลขานุการบริษทั

   ชื่อ - สกุล นายวิรัตน  จุลนวล

   อายุ 57 ป

   ตําแหนงปจจุบัน เลขานุการบริษัท

   สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 0

   ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี

   วุฒิการศึกษาสูงสุด - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหนาท่ี - Company Secretary Program

    - Effective Minute Taking

   ประสบการณการทํางาน - 2551-ปจจุบัน กรรมการ

   ในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา - บริษัท ไฮเทค เคเบิล เทเลวิชั่น จํากัด

    - กรรมการ บริษัท  เคเบิลทีวี (ชลบุรี) จํากัด

    - กรรมการ บริษัท  ซีทีวี คอรปอเรชั่น จํากัด

 1.2 หนาท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

   เลขานุการของบริษัทจะตองปฏิบัติหนาท่ีตามที่กําหนด ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของตาม

  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ใชบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 

  ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 

  วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ หนาท่ีตามกฎหมาย

  ของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

   1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้

    ก. ทะเบียนกรรมการ

    ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท

    ค. หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน

   2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการ

    มีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ใหประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

    ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น

   3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

   หน้าท่ีอ่ืนของเลขานุการบริษทั

   - ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของ และขอพึงปฏิบัติดานการกํากับดูแลในการ

    ดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย

   - ทําหนาท่ีในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน

   - ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัทใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน

   - ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่กํากับดูแล เชน สํานักงานตลาดหลักทรัพยฯ และดูแลการเปดเผย

    ขอมูลและรายงานสารสนเทศตอหนวยงานที่กํากับดูแล และสาธารณชนใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย

   - รวบรวมขอกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนดตางๆ ที่เก่ียวของกับบริษัทจดทะเบียน และปรับปรุงใหทันสมัย

    อยูเสมอ เพื่ออํานวยความสะดวกจัดสงขอมูลใหกับกรรมการ และผูบริหารที่รองขอ

   - หนาท่ีอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท
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2. การดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม
 ในบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน

    :    บริษัทยอย/บริษัทรวม     บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน
    1. บริษัท เกตเวยดิเวลลอปเมนท จํากัด  1.  บริษัท เกตเวย เอสเตท จํากัด     
    2. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด  2.  บริษัท เซ็นทรัลอพารทเมนท จํากัด
    3. บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
    4. บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี ลิมิเต็ด จํากัด
    5. บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร เซอรวิสเซส จํากัด
    6. บริษัท เกตเวย เพาเวอร จํากัด
    7. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ กรุป จํากัด

 หมายเหตุ   :     / = กรรมการ    x = ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร 

 กรรมการที่เปนผูบริหาร
 1.  นายประชา เหตระกูล
 2.  นายพิชญพงศ ณ บางชาง
 3.  นายปรีชา เศขรฤทธิ์
 4.  นางพูนทรัพย อัศวนภากาศ
 กรรมกรรมอิสระ
 5.  นายกมลศักด์ิ  พันธุเสน
 6.  นายสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ
 7. นางสาวจันทรกานต ศรีสวัสด์ิ

/  x / /
/      / /
/      / /
/  / /

/  x
/
/

บริษัท

บริษัทยอย/บรษิัทรวม
บริษัท

เกี่ยวของกัน

 1 2 3 4 5 6 7  1 2

/
/
/

/

/  // / /

/

/



  122       แบบแสดงรายงานข้อมลูประจาํปี   (แบบ one report 56-1)

เอกสารแนบ 2

 รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทัย่อย

 (มีรายไดเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

 1. นายปรีชา  เศขรฤทธิ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร

 2. นายสวาง  จําปา กรรมการ/กรรมการบริหาร

 3. นายเดวิด แอล ไมคเคิลส กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ

 4. นายประชา  เหตระกูล กรรมการ

 5. นางสองศรี  กัลยาณมิตร กรรมการ/กรรมการบริหาร

 6. นายวีระวัฒน  ชลายน กรรมการ

 7. นายชาลี  โสภณพนิช กรรมการ

 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี ลิมิเต็ดจํากัด 

 1. นายเดวิด แอล ไมคเคิลส กรรมการ

 2. นางสองศรี  กัลยาณมิตร กรรมการ

 3. ม.ล. พรรณวดี  วรวรรณ กรรมการ

 4. นายลิม เตียง เบ็ง กรรมการ

 5. นายราวิน  ภวังคนันท กรรมการ
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เอกสารแนบ 3

 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฎิบติังานของบริษทั 

  3.1 หวัหน้างาน  ผูต้รวจสอบภายใน         

   -1 บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทใหปฎิบัติงานเปนหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน   

    นางสาวประไพ พุทธพงษ  หัวหนา  ตรวจสอบภายใน       

   -2 คุณวุฒิทางการศึกษา โดยใหรวมถึงวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่เก่ียวของ    

    ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ,มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะบริหารธุรกิจ ,สาขาการบัญชี  

   -3 ประสบการณการทํางาน        

    เมษายน 2540 - ปจจุบันผูจัดการสวนการบัญชีและเลขานุการคณะกรรมการตรวจ

     สอบภายใน บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ  จํากัด ( มหาชน )     

   -4 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน       

    4.1 พิจารณาการวางแผนและกําหนดแนวทางการตรวจสอบภายในใหสอดคลองตามนโยบาย ระเบียบ 

     ขอบังคับ รวมทั้งกฏหมายตางๆที่เก่ียวของ       

    4.2 ควบคุม และติดตามผลการปฎิบัติงานใหเปนไปตามแผนงานการตรวจสอบ และ วัตถุประสงค 

    4.3 สอบทาน วิเคราะห และรายงานขอมมูลทางการเงิน รวมทั้งรายละเอียดประกอบงบการเงินเพื่อ

     นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ       

    4.4 สอบทานการทํารายการระหวางกันของบริษัท และบริษัทยอย/บริษัทรวม  เพื่อนําเสนอตอคณะ

     กรรมการตรวจสอบ       

    4.5 พิจารณาการสอบทาน  สรุปผลการสอบทาน รายงานสรุปผลการสอบทานพรอมแนวทางแกไข

     ตอคณะกรรมการตรวจสอบภายใน       

    4.6 สนับสนุนการปฎิบัติงานและใหขอมูลที่จําเปนตอการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

    4.7 หนาท่ีในการจัดเตรียมการในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประสานงานกับผูสอบบัญชีและ

     คณะกรรมการตรวจสอบและจัดการเพื่อกําหนดวาระการประชุมจัดทําหนังสือเชิญประชุมดังกลาว 

     พรอมทั้งประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อจัดการประชุม จัดทําเอกสาร ประกอบวาระ

     การประชุม จดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด เพื่อทํารายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 

    4.8 ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน    

    4.9 ปฎิบัติงานและเขารวมกิจกรรมของบริษัทตามที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท

  3.2 หวัหน้างาน กาํกบัดแูลการปฎิบติังาน

    -ไมมี-        
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เอกสารแนบ 4
สินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ
  ทรัพยสินถาวรหลักท่ีบริษัทและบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจมี 2 ประเภท คือ อสังหาริมทรัพย และเงิน

 ลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. กลุมอสังหาริมทรัพย

 ประเภท/ลกัษณะทรพัยสิ์น ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ มลูค่าสทุธิ ภาระผกูพนั

   (ล้านบาท) 

 ที่ดินรอการพัฒนา เอ็ม ดี เอ็กซ 67.68 ไมมี

 จํานวน 524 ไร 2 งาน 85 ตรว. 

 ใน ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 

 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

  ที่ดิน 12 ไร 2 งาน 17.30 ตรว.   บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ 5.30 ไมมี  

  ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ 

  ที่ดิน 225 ไร 2 งาน 61 ตรว.        บมจ.จี เอ็ม เอส เพาเวอร 116.05 สัญญาเชา

  ที่ ต.คลองดาน อ.บางบอ           

  จ.สมุทรปราการ

  ที่ดิน 22 ไร 3 งาน 10 ตรว.          บจก.เกตเวย ดิเวลลอปเมนท 11.39 ไมมี

  ที่ ต.คลองดาน อ.บางบอ  บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ 11.12 ไมมี

  จ.สมุทรปราการ            

  อาคารหอพักใหเชา จํานวน 39 อาคาร 

  และสวนปรับปรุง  ตั้งอยูในนิคม

  อุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้        

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

  ที่ดิน 5 ไร 1 งาน 79.6 ตรว. บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ 0.18 ไมมี  

  ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้

  อาคารสํานักงานและสวนปรับปรุง  บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ 96.39 ไมมี

  ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้

  ที่ดิน 22 ไร 3 งาน 10 ตรว. ของ บจก.เกตเวย ดิเวลลอปเมนท ถูกคําสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ใหเพิกถอนโฉนด 

 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555  ตอมาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 บจก.เกตเวย ดิเวลลอปเมนท ไดยื่นคัดคานการ

 เพิกถอนดังกลาว ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน
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 ช่ือบริษทั สดัส่วนการลงทนุ ราคาทนุ มลูค่าปัจจบุนั

   (ล้านบาท) (ณ 31 ธ.ค 2564)

 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ บีวีไอ 100 620.00 338.94

 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด 99.99 24.99 12.62

 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ กรุป จํากัด 97.50 39.00 27.99

 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร จํากัด (มหาชน) 52.01 893.99 893.99

 บริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด 35.71 19.99 -

  การลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอยและบริษัทรวม มักเปนไปเพื่อกอใหเกิดความรวมมือในดานการลงทุน 

 รวมไปถึงการสงเสริมและสนับสนุนดานเทคโนโลยี การใชประโยชนจากทรัพยากรที่มี ความเชี่ยวชาญและความ

 ชํานาญของบุคคลากรในแขนงตางๆ ตลอดจนการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 โดยบริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทยอยขึ้นมาเพื่อศึกษาชองทางการลงทุนในโครงการใหมๆ ที่มีแนวโนมที่จะเติบโตใน

 อนาคต อันจะทําใหสามารถบรรลุเปาหมายระยะยาว และสรางผลตอบแทนใหกับบริษัทอยางยั่งยืน  

2. กลุ่มเงินลงทนุ
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เอกสารแนบ 5

  นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทไดจัดทําใน

 เรื่องดังตอไปนี้

  บริษัทอยูระหวางดําเนินการ ดังที่แสดงในหัวขอที่ 6 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
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เอกสารแนบ 6
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2564

เรียน    ทานผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)
 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบิตังิานตามขอบเขตหนาที ่และความรบัผดิชอบทีไ่ดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  
ซึ่งสอดคลอง ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ในรอบป 2564
ไดจดัใหมกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 4 ครัง้และในป 2565 จนถงึวนัทีร่ายงานจาํนวน 5 ครัง้ โดยกรรมการตรวจ
สอบประชุมรวมกับผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสําคัญของการปฏิบัติงานไดดังนี้

 1. สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจาํป 2564 ของบรษิทัฯ โดยไดพจิารณาในประเดน็ทีม่สีาระสาํคัญ  
  เพือ่ใหมัน่ใจวางบการเงนิของบรษิทัฯ  ไดจดัทําขึน้อยางถกูตองตามทีค่วรในสาระสาํคัญ  รวมทัง้การเปดเผยขอมลูที่
  สาํคัญอยางเพยีงพอเพือ่ใหสอดคลองกบักฏหมายและประกาศทีเ่กีย่วของตามกฏเกณฑของตลาดหลกัทรพัยแหง
  ประเทศไทย   สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัยและตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป   
   ผูสอบบญัชไีดแสดงความเหน็งบการเงนิของบรษิทัประจาํป 2564 อยางมเีงือ่นไข เก่ียวกบัเงนิลงทนุในกจิการรวมคา
  แหงหนึง่  ซึง่เปนการลงทนุทางออมผานบรษิทัยอย โดยบนัทกึตามวธิสีวนไดเสยี เงนิลงทนุดงักลาวแสดงอยูในงบแสดง
  ฐานะการเงนิรวม และสวนแบงกาํไรจากเงนิลงทนุในกจิการรวมคาแสดงอยูในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมตามของ
  กิจการรวมคา เนือ่งจากงบการเงนิของกจิการรวมคายงัไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบญัชรีบัอนญุาต อยางไรกต็าม 
  บรษิทัฯ ไดใชขอมลูจากงบการเงนิทีจ่ดัทําขึน้โดยฝายบรหิารเพือ่ใชในการปรบัมลูคาเงนิลงทนุในบรษิทัรวมในกจิการ
  รวมคาและรบัรูสวนแบงกาํไรจากเงนิลงทนุในกจิการรวมคา  ดังนัน้ผูสอบบญัชจีงึไมสามารถระบไุดวาจาํเปนตอง
  ปรบัปรงุจาํนวนเงนิของรายการดงักลาวหรอืไมเพยีงใด
   คณะกรรมการตรวจสอบจะตดิตามและใหมกีารปรบัปรงุงบการเงนิของบรษิทัใหเรว็ทีส่ดุหลังจากทีง่บการเงนิของ
  กิจการรวมคาไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบญัช ีและจะแกไขในงบการเงนิทีจ่ะสงตอตลาดหลกัทรพัยในครัง้ถดัไป  

 2. สอบทานขอมลูการดาํเนนิงานและระบบการควบคมุภายใน  เพือ่ประเมนิความเพยีงพอ   เหมาะสมและประสทิธิผล
  ของระบบการควบคมุภายใน  อนัจะชวยสงเสรมิใหการดําเนนิงานของบรษิทัฯ บรรลตุามเปาหมายทีกํ่าหนดไว ทัง้นีไ้ม
  พบจดุออนหรอืขอบกพรองทีเ่ปนสาระสาํคัญ  มกีารดแูลรกัษาทรพัยสนิทีเ่หมาะสม  และมกีารเปดเผยขอมลูครบถวน
  และเชือ่ถอืได  นอกจากนีไ้ดประเมนิระบบการควบคมุภายในตามแนวทางทีกํ่าหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับ
  หลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย  คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วาบรษิทัฯมรีะบบการควบคมุภายในทีดี่และมรีะบบการ
  ตดิตามควบคมุดแูล การดาํเนนิงานอยางเพยีงพอเหมาะสมและมปีระสทิธผิล
 3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยไดพจิารณาขอบเขตการปฏบิตังิาน หนาที ่และความรบัผดิชอบ ความเปน
  อสิระ อตัรากาํลงั ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วาบรษิทัฯ มรีะบบการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอ  รวมทัง้มกีาร
  พฒันาคณุภาพการตรวจสอบ  ทัง้ในดานบคุลากรและการปฏบิตังิานตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานสากลอยางตอเนือ่ง

 4. สอบทานการปฏบิตัติามกฏหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย  ขอกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ
  กํากับหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย  และกฏหมายทีเ่กีย่วของกบัธรุกจิของบรษิทัฯ  รวมถงึการปฏบิตัติามขอกําหนด
  และขอผกูพนัทีบ่รษิทัฯ มไีวกับบคุคลภายนอก  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วาไมพบประเดน็ทีเ่ปนสาระสาํคัญใน
  เรือ่งการไมปฏบิตัติามกฏหมาย  ขอกําหนดและขอผกูพนัทีบ่รษิทัฯ มไีวกับบคุคลภายนอก

 5. พจิารณาการคดัเลอืกเสนอผูสอบบญัช ีและคาตอบแทนของผูสอบบญัชปีระจาํป 2565 โดยนาํเสนอตอคณะกรรมการ
  บรษิทัฯ เพือ่ขออนมุตัทิีป่ระชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2565 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณาผลการปฏบิตังิาน
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  ความเปนอสิระของผูสอบบญัช ีและความเหมาะสมของคาตอบแทนของผูสอบบญัช ีเหน็สมควรแตงตัง้ นางสาววรรญา
  พทุธเสถยีร ผูสอบถามบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่4387 หรอืนางสาววราภรณ อนิทรประสทิธิ ์ผูสอบถามบญัชรีบัอนญุาต
  เลขที ่ 7881 หรือนางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 หรือนางสาววราภรณ 
  พนัธุภกัดีนพุงษ ผูสอบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 12261 หรอืนางสาวรชันก เจนสวุรรณ ผูสอบบญัชรีบัอนญุาต
  เลขทะเบียน 13765 สังกัดบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปนผูสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นและลงนาม
  ในการเงินของบริษัทฯ โดยกําหนดคาตอบแทนประจําป 2565 จํานวนเงิน 1,590,000.- บาท ซึ่งมากกวาคาสอบ
  บัญชีป 2564 จํานวน 100,000. บาท เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น
 
 6. สอบทานการบรหิารความเสีย่ง ใหมคีวามเชือ่มโยงกบัระบบการควบคมุภายในเพือ่จดัการความเสีย่งทัง้บรษิทัฯ โดย
  ไดพจิารณานโยบาย ปจจยัความเสีย่ง และแนวมางการบรหิารความเสีย่ง ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา บรษิทัฯ
  มรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 7. สอบทานและใหความเหน็ตอรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน รวมถงึการ
  เปดเผยขอมลูของรายการดงักลาว ตามขอกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรพัย 
  โดยผูสอบบญัชรีบัอนญุาตมกีารเปดเผยรายการระหวางกนักบับรษิทัทีเ่กีย่วของกนัทีม่สีาระสาํคญัไดแสดงรายการใน       
  งบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิแลว  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคลองกบัผูสอบบญัชวีา
  รายการดงักลาวเปนรายการทีส่มเหตสุมผลและเปนประโยชนสงูสดุตอการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้มกีารเปด
  เผยขอมลูถกูตองและครบถวน

ความเหน็/ข้อสงัเกตจากการปฏิบติัหน้าท่ี  
 โดยสรปุคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบิตัหินาทีค่รบถวนตามทีไ่ดระบไุวในกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดรบัอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยใชความรู ความสามารถ และความระมดัระวงั รอบคอบ มคีวามเปนอสิระอยางเพยีงพอ เพือ่ประโยชน
ตอผูมสีวนไดเสยีอยางเทาเทยีมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา  บรษิทัฯ มกีารรายงานขอมลูทางการเงนิและการดาํเนนิ
งานอยางถกูตอง มรีะบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน การบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพและประสทิธิผล  
มกีารปฏบิตัติามกฏหมาย ขอกําหนดและขอผกูพนัตางๆ  มกีารเปดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอยางถกูตองและมกีารปฏบิตังิานที่
สอดคลองกบั ระบบการกาํกับดแูลกจิการท่ีดีอยางเพยีงพอ โปรงใส และเชือ่ถอืได รวมทัง้การพฒันาปรบัปรงุระบบการปฏบิตังิาน
ใหมคุีณภาพดขีึน้ และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอมทางธรุกจิอยางตอเนือ่ง
 

....................................................

(นายกมลศักด์ิ พันธุเสน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

24  กุมภาพันธ 2565
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