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PRIMEตอกย�ำ้ ธุรกิจแกร่ง
เข้าค�ำนวณดัชนี2กลุ่มรวด
“PRIME” ตอกย�ำ้ ศักยภาพธุรกิจแข็งแกร่ง ได้รบั คัดเลือกเข้าค�ำนวณดัชนี 2 กลุม่ รวดคือ FTSE Micro
Cap และ Total Cap มัน่ ใจปีนผี้ ลงานเติบโตสวนโควิด เร่งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
ในกัมพูชา และมุ่งขยายการลงทุนทั่วเอเชียแปซิฟิก ลุยธุรกิจใหม่รับเหมาติดตั้ง Solar Rooftop
พร้อมดันรายได้ตามเป้า 1,000 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิ 400 ล้านบาท

ซาบีน่าเผยกลยุทธ์ความส�ำเร็จ
ปรับตัวเร็วดันขายออนไลน์โต

5182 (1707) AUG. 27, 2020

“ซาบีน่า” ติด 1 ใน 200
บริษทั มหาชนทีม่ รี ายได้
ต�ำ่ กว่าพันล้านเหรียญที่
ดีที่สุดในเอเชีย ปัจจัย
ความส�ำเร็จมาจากพนัก
งานเรียนรูก้ ารปรับตัว สัดส่วนยอดขายผ่านช่องทาง
NSR ครึ่งปีแรกแตะ 20% ของยอดขายรวม ครึ่งปี
หลังรุกขายออนไลน์ต่อเนื่อง
นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั ซาบีนา่ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ SABINA เปิดเผยว่า
บริษทั ได้รบั การจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 200 บริษทั มหาชน
ทีม่ รี ายได้ตำ�่ กว่าพันล้านเหรียญทีด่ ที สี่ ดุ ในเอเชีย ประจ�ำปี
2020 (Asia’s 200 Best Under A Billion 2020) จัดอันดับ
โดยนิตยสารฟอร์บส์ และเป็น 1 ใน 19 บริษทั ไทยทีต่ ดิ อันดับ
ในปีนี้ บริษทั มีความยินดีเป็นอย่างมากทีส่ ามารถพิสจู น์ให้
เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษัทไทยที่สามารถติดอันดับ
บริษทั ทีด่ ที สี่ ดุ ในเอเชีย โดยเฉพาะความพยายามรักษาผล
การด�ำเนินงานให้มกี ำ� ไรสุทธิแม้ในภาวะทีธ่ รุ กิจต้องเผชิญ
กับความยากล�ำบากในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ทั้งนี้ การจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส์จะพิจารณา
จากบริษัทมหาชนขนาดเล็กและกลางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีรายได้สูงกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ไม่เกิน
1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีจำ� นวนทั้งสิ้นกว่า 18,000
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นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษทั ไพร์ม
โรด เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ PRIME ผูผ้ ลิตพลังงานสะอาด
ชั้นน�ำ เปิดเผยว่า บริษัทมีความยินดีที่ได้รับคัดเลือกเข้าค�ำนวณ
ดัชนี 2 กลุ่มรวดคือ FTSE Micro Cap และ FTSE Total Cap
ซึ่งเป็นดัชนีหลักทรัพย์ระดับนานาชาติ และภูมิใจที่ได้รับคัดเลือก
อย่างรวดเร็วหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯเพียง 10 เดือน
เท่านั้น ตอกย�้ำการเป็นบริษัทจดทะเบียนชั้นน�ำที่มีแนวโน้มการ
เติบโตทีด่ ี และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้นกั ลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ
มากขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2563 ที่
เติบโตสวนสถานการณ์โควิดกว่า 50% โดยมีรายได้รวม 357 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 6.2% จากรายได้รวม 337 ล้านบาทในงวดเดียวกัน
ของปี 2562 และมีก�ำไรเบ็ดเสร็จ 242 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.3%
จากก�ำไรเบ็ดเสร็จ 161 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปี 2562 มีอตั รา
ก�ำไรสุทธิประมาณ 49% มาจากการรับรู้รายได้เต็มงวดของโรง
ไฟฟ้า 3 โครงการในไต้หวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)
หลักทรัพย์ 2
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เรื่องจากปก
หลักทรัพย์

เมื่อเดือนเมษายน 2562 รวมถึง
มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแข็งค่าของเงินบาท และส่วน
เกินทุนจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม
ในระหว่างงวด
ส�ำหรับแนวโน้มธุรกิจปีนคี้ าด
ว่าจะเติบโตมากกว่าปีกอ่ นประมาณ
50% ในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทนตั้งเป้าว่าจะเพิ่ม
ก�ำลังการผลิตติดตัง้ เป็น 400 เมกะ
วัตต์ จากปัจจุบันมีก�ำลังการผลิต
ติดตั้งรวม 287 เมกะวัตต์ ซึ่งได้
จ�ำหน่ายไฟฟ้าแล้ว 179 เมกะวัตต์
และอยูร่ ะหว่างพัฒนาและก่อสร้าง
108 เมกะวัตต์ โดยเป็นโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย 132.3 เมกะวัตต์
ญีป่ นุ่ 68.2 เมกะวัตต์ ไต้หวัน 8.5
เมกะวัตต์ อีกทัง้ โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่
ที่สุดในกัมพูชา ก�ำลังการผลิตติด
ตั้ง 78 เมกะวัตต์ ล่าสุดได้ลงนาม
ในสัญญาพัฒนาโครงการและ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ

รัฐบาลกัมพูชาเป็นผลส�ำเร็จ โดย
ก�ำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อม
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
ภายในไตรมาส 2 ปี 2565
ล่าสุดบริษัทได้เปิดตัวธุรกิจ
ใหม่คอื ธุรกิจรับเหมาติดตัง้ ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคา (Solar Rooftop EPC)
พร้อมจับมือพันธมิตรทางธุรกิจ

ค่อยๆปรับจนทุกวันนีเ้ หลือสัดส่วน
OEM เพียงแค่ 9-10% และหัน
มาสร้างแบรนด์ “ซาบีน่า” ผ่าน
ช่องทางค้าปลีกเป็นช่องทางหลัก
โดยมีสัดส่วนราว 66% ของยอด
ขายรวม” นายบุญชัยกล่าว
ปัจจัยประการที่สองคือ การ
ทีซ่ าบีนา่ มีคนรุน่ ใหม่ทางการตลาด
ท�ำให้บริษทั สามารถสร้างยอดขาย
ผ่านช่องทาง NSR (Non Store
Retailing) ทัง้ ออนไลน์ ทีวี โซเชียล
มีเดีย และสื่ออื่นๆ ให้เติบโตได้
อย่างน่าพอใจ ไม่นบั รวมแคมเปญ
การตลาดหรือกิจกรรมต่างๆที่ซา
บีน่าสามารถสร้างกระแสในโลก
ออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยใน
ครึ่งแรกของปีนี้ยอดขายผ่านช่อง

ทาง NSR มีสัดส่วนสูงถึง 20%
ของยอดขายรวม จากเมื่อปลายปี
ที่แล้วที่ตั้งเป้าว่าจะต้องใช้เวลา
อย่างน้อย 3-4 ปี แต่โควิด-19
ท�ำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน
ไป และท�ำให้การเติบโตของการ
ขายออนไลน์สงู เกินกว่าเป้าหมาย
ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งทีมคนรุ่น
ใหม่ทางการตลาดถือเป็นแรงขับ
เคลือ่ นทีส่ ำ� คัญ และปัจจัยประการ
สุดท้ายคือ การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้พนักงานเรียนรูท้ จี่ ะปรับ
ตัวอยู่เสมอ เพื่อสร้างความส�ำเร็จ
ที่ยั่งยืน
นายบุญชัยกล่าวด้วยว่า ส�ำหรับ
ในช่วงครึ่งหลังของปีแม้ว่าบริษัท
จะรุกขยายตลาดออนไลน์อย่างต่อ
เนื่อง โดยคาดว่าสัดส่วนยอดขาย
จากช่องทางนีจ้ ะเพิม่ ขึน้ เป็น 15%
ในปีนี้ แต่บริษัทยังเน้นด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เพราะ
ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระ
ทบกับก�ำลังซือ้ ทัง้ การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ในระลอกสองที่ยัง
มีความไม่แน่นอน รวมถึงสถานการณ์
ทางการเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้อง
จับตามองอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
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บริษทั ก่อนจะคัดเลือก 200 บริษทั
ที่มีคุณสมบัติดีที่สุดตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนด ประกอบด้วย มีรายได้
และก�ำไรเติบโตดีอย่างน้อย 3 ปี
ย้อนหลัง มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อ
หุ้นแข็งแกร่งตลอด 5 ปีย้อนหลัง
มีภาระหนีต้ ำ�่ และมีการก�ำกับดูแล
ที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์
พิจารณาเชิงคุณภาพ เช่น เกณฑ์
ด้านธรรมาภิบาล ความโปร่งใส
และมาตรฐานของระบบบั ญ ชี
เป็นต้น
“การทีซ่ าบีนา่ สามารถรักษา
การเติบโตไว้ได้อย่างเข้มแข็ง โดย
เฉพาะในช่วงทีต่ อ้ งเผชิญกับวิกฤต
โควิด-19 เรายังท�ำผลงานในครึ่ง
แรกของปีนี้ให้ออกมามีก�ำไร 121
ล้านบาท เป็นก�ำไรสุทธิในไตรมาส
แรก 70.44 ล้านบาท และไตรมาส
2 อยู่ที่ 50.42 ล้านบาท ขณะที่
รายได้จากการขายครึง่ ปีแรกอยูท่ ี่
1,331 ล้านบาท มาจากปัจจัยส�ำคัญ
3 ประการ ประกอบด้วย ประการ
แรก การลดการพึ่งพาลูกค้าต่าง
ชาติ จากเดิมที่ซาบีน่ามีสัดส่วน
รับจ้างผลิต (OEM) เป็นหลัก เรา
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หลายรายทีแ่ นะน�ำลูกค้าทีม่ คี วาม
สนใจจะติดตัง้ ส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีผลประกอบการ
ดี มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง และ
ระบบ Solar Rooftop จะช่วยลด
ค่าไฟซึ่งเป็นต้นทุนของธุรกิจได้
อย่างมีนยั ส�ำคัญ ปัจจุบนั มีโครงการ
ทีก่ อ่ สร้างแล้วกับโครงการทีก่ ำ� ลัง
จะท�ำสัญญารวมมูลค่ากว่า 100
ล้านบาท ภายในปีนี้ตั้งเป้าจะท�ำ
สัญญาให้ได้มูลค่ารวม 300 ล้าน
บาท แต่อาจจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
และรับรู้รายได้ภายในปี 2564
ทัง้ นี้ บริษทั มีเป้าหมายส�ำคัญ
ในปีนี้คือ มีรายได้ 1,000 ล้าน
บาท เติบโต 52% จากรายได้ 658
ล้านบาทในปีกอ่ น และมีกำ� ไรสุทธิ
400 ล้านบาท เติบโต 51% จาก
ก�ำไรสุทธิ 265 ล้านบาทในปีกอ่ น
เพื่อมุ่งเติบโตสู่บริษัทพลังงาน
สะอาดชั้นน�ำ สามารถท�ำก�ำไรไป
พร้อมกับการพัฒนาให้โลกดีขึ้น
และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้
ถือหุ้นตลอดไป
บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์ จ� ำ นวน
5,580.5 ล้านบาท เติบโต 5.8%
จากสิ้นปี 2562 แบ่งเป็นส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวม 2,682.8 ล้านบาท
และหนีส้ นิ รวม 2,897.7 ล้านบาท
มีอตั ราหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(D/E Ratio) เพียง 1.08 เท่า ซึ่ง
ถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น
ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน
จึงเป็นโอกาสดีที่จะจัดหาเงินทุน
ระยะยาวมาลงทุนขยายธุรกิจ โดย
บริษทั ก�ำลังศึกษาความเป็นไปได้
หลายอย่าง เช่น การกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน และการออกหุ้น
กู้ เป็นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ได้เริม่ หารือ
กับสถาบันการเงินและบริษทั หลัก
ทรัพย์หลายแห่งแล้ว แต่ยังเปิด
โอกาสให้รายอื่นๆเข้ามาเสนอ
แนะแนวทางเพิม่ เติมอีก เพือ่ เลือก
วิธีที่มีต้นทุนทางการเงินต�่ำและ
เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด
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In Brief : ย่อความ

พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com

ทำ�ทุกวันให้ดีที่สุด

ทางกองทัพได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าข่าวลือเรือ่ ง
รัฐประหารเป็นเรือ่ งไม่จริง ท�ำไม่ได้ และไม่ควร
ท�ำแล้วในยุคนี้ ทีแ่ ล้วๆมาทีม่ กี ารปฏิวตั ริ ฐั ประหาร
หรือยึดอ�ำนาจอะไรก็ตาม ผูท้ มี่ อี ำ� นาจมักจะ
หลุดปากออกมาว่าไม่ทำ� แล้วก็ไปท�ำ ฝ่ายความ
มัน่ คงก็ยนื ยันว่าเป็นข่าวลือ เป็นการทิม่ แทง
เป็นการเจาะยาง หรือยิง่ กว่านัน้ ก็คอื ท�ำให้กองทัพ
กับรัฐบาลต้องแตกคอกัน เรียกว่าไม่ประสาน
สอดคล้อง ไม่ปรองดองกัน ระแวงกันด้วยการ
ไปยุ ไปร�ำ่ ไปลือกันว่าจะมีการปฏิวตั ิ
พอมีขา่ วลือทีไรคนก็บอกน่ากลัวจะเอาอีก
แล้ว น่ากลัวจะจริง ถึงฝ่ายความมัน่ คงจะปฏิเสธ
ว่าไม่จริง แต่จากบทเรียนที่แล้วมาค�ำพูดแบบ
นี้เชื่อถือยาก ทุกฝ่ายจะอ้างว่าที่ต้องท�ำเพราะ
จะเข้ามาระงับเหตุ ไม่ว่าจะระงับเหตุเรื่องโกง
บ้าง ระงับเหตุการณ์ทะเลาะกันบ้าง กลายเป็น
เรือ่ งพายเรือในอ่าง วนไปวนมาอยูอ่ ย่างนี้ ร่าง
รัฐธรรมนูญ ฉีกรัฐธรรมนูญกันไป
ยังไงก็ขอให้ทางการเมืองกับการทหารรัก
ประชาธิปไตย รักชาติบ้านเมือง อย่ามัวไป
หลงใหล อย่ามัวไปชืน่ ชอบนิยมอ�ำนาจทีไ่ ม่ถกู
ต้อง ไม่เป็นไปตามครรลองคลองธรรม เพราะ
มีแต่จะต้องเดือดร้อนวุน่ วายกันไปเรือ่ ยๆ ตกต�ำ่
ไปเรื่อยๆ เราก็คิดว่าท�ำอย่างนั้นดี ท�ำอย่างนี้
ดี บริหารอย่างนัน้ ดี ปกครองอย่างนีด้ ี บางยุค
บางสมัยก็เกลียดคอมมิวนิสต์ เกลียดอย่างเข้า
ไส้ เรียกว่าเกลียดเผด็จการ หนักๆเข้าก็ไม่รวู้ า่
อย่างไหนดีกว่ากัน พอให้เป็นประชาธิปไตยก็
เหลิงกันใหญ่

หลวงพ่อพุทธทาสเคยพูดว่า ประชา
ธิปไตยไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่ แต่ผล
ประโยชน์สว่ นใหญ่ตอ้ งเป็นของประชาชน
ไม่ใช่ได้ประโยชน์จากประชาชนหรือ
ประเทศชาติ ตอนนี้ใครอยากเป็นใหญ่
ใครจะใหญ่แบบไหน ใหญ่แบบยึดมาหรือ
ใหญ่แบบให้เขาเสนอ ให้เขาเลือก ให้เขา
ผลักดัน ซึ่งใหญ่เพราะได้รับเลือกตั้งมา
นั้นถูกต้อง
เมือ่ ไม่นานมานี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ชีแ้ จงว่าได้รบั เลือกตัง้ มา เขา
เสนอให้เป็นนายกฯ แล้วใครจะมาปฏิวตั ซิ อ้ น
ยังไง เอาอย่างนีก้ แ็ ล้วกัน ตอนนีร้ ฐั บาลอย่าไป
พะว้าพะวัง อะไรจะเกิดก็ตอ้ งเกิด ท�ำทุกวันให้ดี
ทีส่ ดุ มีหน้าทีอ่ ะไร ไม่วา่ จะเป็นหน้าทีบ่ ริหาร
จัดการ ปกครองอะไรก็ทำ� ไปก่อน วันไหนเขา
ยึดอ�ำนาจก็หยุดท�ำ ถ้าเขาไม่ยดึ ก็ทำ� ต่อ
รัฐบาลก็อย่าระแวงกองทัพ กองทัพ
ก็อย่าขยับตัวท�ำให้รัฐบาลระแวง มันจะ
แสลงอารมณ์กันไป จะเสียหายต่อการ
บริหารประเทศชาติบา้ นเมือง มัวแต่ระแวง
เลยกลายเป็นเรือ่ งขัดขวางความเจริญของ
บ้านเมือง ตอนนี้อะไรที่ดี ที่ก้าวหน้าก็
ท�ำให้ดี อะไรที่เสียหายต่อบ้านเมือง ต่อ
องค์กร ต่อสถาบัน อย่าท�ำเลย อย่างทีน่ าย
ชวน หลีกภัย ประธานสภา บอกว่าอย่า
ทะเลาะกันเลย อย่าใช้ความรุนแรงกันเลย
นักการเมืองก็ถูกเลือกตั้งมาทั้งนั้นแหละ
คุณสิระ เจนจาคะ ส.ส.พรรคพลังประชา

ตอนนีร้ ฐั บาลอย่าไปพะว้าพะวัง อะไร
จะเกิดก็ตอ้ งเกิด ท�ำทุกวันให้ดที สี่ ดุ
มีหน้าทีอ่ ะไร ไม่วา่ จะเป็นหน้าทีบ่ ริหาร
จัดการ ปกครองอะไรก็ทำ� ไปก่อน วัน
ไหนเขายึดอ�ำนาจก็หยุดท�ำ ถ้าเขาไม่
ยึดก็ทำ� ต่อ
รัฐ กับคุณมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ตอนนี้ก็มี
เรือ่ งกันเรือ่ ยๆ บอกให้ขอโทษกันก็ไม่เอา บอก
ให้จบกันก็ไม่เอา ท�ำให้นกึ ถึงพระพุทธเจ้าปาง
ห้ามญาติ พระพุทธเจ้าเคยห้ามหลายครัง้ ส�ำเร็จ
บ้าง ไม่สำ� เร็จบ้าง ห้ามพระทะเลาะกันเรือ่ งตัก
น�้ำเข้าส้วม พระบอกให้พระพุทธเจ้าอยู่เฉยๆ
ตนจะท�ำให้เห็นด�ำเห็นแดง พระพุทธเจ้าไม่
อยากอยู่ด้วยเพราะพระชอบทะเลาะกันก็หนี
ไปอยู่ป่า ไปอยู่กับลิง กับช้าง
พูดง่ายๆอยูก่ บั คนทีช่ อบมีเรือ่ งทะเลาะกัน
หนีไปอยู่กับสัตว์ กับลิง กับช้างยังสบายกว่า
นี่ก็เป็นอุทาหรณ์ เดี๋ยวนายชวนบอกว่าอยาก
ไปอยู่กับลิงกับช้างดีกว่าอยู่กับ ส.ส. ทะเลาะ
กัน เพราะต่างฝ่ายต่างก็มีอัตตา มีอีโก้ที่จะไม่
ยอมกัน ถ้ายอมเป็นมันก็เย็นได้ แต่ถา้ ยอมไม่
เป็นก็เย็นไม่ได้ ตามด่า ตามว่า ไม่สมบรรยากาศ
ไม่สมกับอยู่ในองค์กรอย่างนี้
ประชาชนก็คงจะเอือมระอากันบ้าง ดูขา่ ว
ดูภาพ แล้วคงส่ายหน้า ท�ำไมถึงเป็นกันอย่าง
นี้ ท�ำอย่างนี้ได้อย่างไร ไม่ท�ำได้มั้ย ไม่ท�ำเอา
เท่าไร พูดจากันไม่ทำ� ให้สภาเป็นสภา พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “ทีป่ ระชุมใดไม่มสี ตั บุรษุ ทีป่ ระชุม
นัน้ ไม่ชอื่ ว่าสภา” ฉุดเรือ่ งโน้นเรือ่ งนีเ้ ข้าสภา
ทะเลาะเบาะแว้งในสภา ขว้างปาโน่นนีใ่ นสภา
วันก่อนเห็นข่าวยังนึกว่าจะต่อยกันฟันหลุด ยัง
ดีที่ห้ามใจกันอยู่
อย่าให้เหมือนสภาไต้หวันหรือฮ่องกง
ทีเ่ ขาท�ำอะไรกันไม่เจริญหูเจริญตา เจริญ
จิตเจริญใจ เผลอๆจะถ่วงความเจริญ
อุตส่าห์สร้างสภาหลายร้อยหลายพันล้าน
เข้าไปอยู่ในที่โอ่อ่า โอฬาร สถานที่สวย
สดงดงาม แต่กริ ยิ ามารยาทพูดจาไม่คอ่ ย
งาม อะไรทีไ่ ม่ดไี ม่งามนีห่ ยุดเสียเถอะ ขอ
บิณฑบาตเถอะ เอาเวลาไปช่วยประชาชน
ไปแก้ปญ
ั หาให้ประชาชนอยูด่ มี สี ขุ กันเถิด
แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นผู้มีเกียรติอย่าง
สมเกียรติ จะไม่ถูกรังเกียจแน่นอน
เจริญพร
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ธนำคำร เมกะ สำกลพำ
งบแสดงฐำ
ณ วันที่ 30 มิถุน

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลอย่ำงย่อ
เสนอผู้ถือหุ้นของธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
ควำมเห็น
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 และ
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันเดียวกัน ซึง่ น�ามาจากงบการเงินระหว่างกาลของธนาคาร
เมกะ สากลพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 ทีต่ รวจสอบแล้ว
ข้าพเจ้าเห็นว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อนีม้ คี วามสอดคล้องในสาระส�าคัญกับงบการเงินระหว่างกาล
ที่ตรวจสอบแล้วตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง การจัดท�าและการประกาศงบการเงินของธนาคาร
พาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเกี่ยวกับการประกาศงบการเงินไว้ในที่เปิด
เผย ณ ส�านักงานใหญ่และส�านักงานสาขา และการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน (ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลอย่ำงย่อ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อไม่ได้รวมงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และ
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลตามที่ก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงิน ดังนัน้
การอ่านข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อและรายงานของผูส้ อบบัญชีนไี้ ม่สามารถแทนการอ่านงบการเงิน
ระหว่างกาลที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินระหว่างกาลที่ตรวจสอบแล้ว
งบกำรเงินระหว่ำงกำลที่ตรวจสอบแล้วและรำยงำนของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำว
ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินระหว่างกาลที่ตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันที่ 21
สิงหาคม พ.ศ. 2563
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลอย่ำงย่อ
ผู้บริหารมีหน้าที่ในการจัดท�าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อว่ามีความสอดคล้องใน
สาระส�าคัญกับงบการเงินระหว่างกาลที่ตรวจสอบแล้วหรือไม่ จากการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ”
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

บุญเลิศ กมลชนกกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุน
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ
หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10
ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10
ก�าไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนส�ารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้ำของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ

ฉบับดิจิตอลรายวัน

ปีที่ 21 ฉบับที่ 5182 (1707) วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน)
ำนะกำรเงิน
นำยน พ.ศ. 2563

ธนำคำร เมกะ สำกลพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน)
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2563
พันบำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562
พันบำท

104,331
3,418,284
782
1,930,165
20,434,320
31,967
47,821
7,446
41,139
11,494
7,172
26,034,921

83,531
3,725,525
409
1,924,616
19,932,227
36,733
2,936
41,809
11,795
8,458
25,768,039

15,597,845
4,556,515
166,877
56,540
46,788
28,235
39,513
24,150
38,767
154,100
20,709,330

13,236,511
6,330,166
291,882
4,321
32,992
13,184
40,854
49,705
249,359
20,248,974

บาท

4,000,000

4,000,000

บาท

4,000,000

4,000,000

164,325
1,160,530
736
5,325,591
26,034,921

164,325
1,353,628
1,112
5,519,065
25,768,039

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรหรือขาดทุน
ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
รายได้จากการด�าเนินงานอื่น
รวมรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำนอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับงวด
ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ก�าไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับงวด
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

พ.ศ. 2563
พันบำท

พ.ศ. 2562
พันบำท

358,462
(89,600)
268,862
24,326
(1,216)
23,110

398,210
(116,342)
281,868
27,118
(1,055)
26,063

50,189
165
342,326

52,972
286
361,189

107,330
27,698
12,308
720
12,296
160,352
53,307
128,667
(25,141)
103,526

103,759
24,233
13,448
717
18,367
160,524
8,735
191,930
(38,532)
153,398

-

1,864

103,526
0.26

(373)
1,491
154,889
0.38

กรรมการ
นายเจี่ย จุ้ย เหิง / นายเฉิน จิ้น

5

