
 

‘OR’จัับมือื‘กลุ่่�มืดุส่ิติธานีี’

มื่�งเสิริิมืแกริ�งธ่ริกิจัอาหาริ
“OR” ผนึึกความร่่วมมือกับ “กลุ่่่มดุ่สิิตธานีึ” ลุ่งทุ่นึในึ “ดุ่สิิต ฟู้้�ดุส์ิ” เพืื่�อเดิุนึหน้ึาสิร่้างความ
แข็็งแกร่ง่ให้กับธ่ร่กิจอาหาร่ ผสิานึจ่ดุแข็็งข็องกลุ่่่มดุ่สิิตธานีึทีุ�เชีี่�ยวชี่าญดุ้านึธ่ร่กิจอาหาร่ตั�งแต่
ต้นึนึำ�า กลุ่างนึำ�า ถึึงปลุ่ายนึำ�า กับความเป็นึผ้้นึำาช่ี่องทุางการ่จำาหน่ึายในึธ่ร่กิจค้าปลีุ่กข็อง OR ทีุ�
สิามาร่ถึเข้็าถึึงไลุ่ฟ์ู้สิไตล์ุ่ข็องผ้้คนึ เพืื่�อสิร่้างโอกาสิเติบโตร่่วมกันึทัุ�งในึแลุ่ะต่างปร่ะเทุศ

“อาร่์เอสิ” เตร่ียมออก
แลุ่ะเสินึอข็ายห้่นึ IPO 
ข็อง “เชี่ฎฐ์์” จำานึวนึ 562 
ลุ้่านึห้่นึ แลุ่ะเข้็าจดุ
ทุะเบียนึในึตลุ่าดุหลัุ่ก
ทุร่ัพื่ย์ฯ โดุยมีบร่ิษััทุหลัุ่กทุร่ัพื่ย์ กสิิกร่ไทุย เป็นึทีุ�
ปร่ึกษัาทุางการ่เงินึ เพืื่�อเพิื่�มศักยภาพื่การ่แข่็งขั็นึ 
สิร่า้งโอกาสิแลุ่ะการ่เติบโตทุางธ่ร่กจิอย่างก้าวกร่ะโดุดุ

นายสุุรชััย เชัษฐโชัติิศัักดิิ์� ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร 
บริษัที่ อาร์เอสุ จ้ำากัดิ์ (มหาชัน) กล่่าววา่ ได้ิ์นำาบรษัิที่ เชัฎฐ์ 
เอเช่ัย จ้ำากัดิ์ (มหาชัน) ย่�นไฟลิ่�งต่ิอ ก.ล่.ติ. เพ่ื่�อเข้้าจ้ดิ์
ที่ะเบ่ยนในติล่าดิ์หลั่กที่รัพื่ย์ฯ เพ่ื่�อเสุริมความแข็้งแกร่งแล่ะ
รองรับแผนการเติิบโติในอนาคติ เสุนอข้ายหุ้นให้กับ
ประชัาชันครั�งแรก (IPO) จ้ำานวน 562 ล้่านหุ้น โดิ์ยดิ์ำาเนิน
การผ่านบริษัที่ อาร์ อัล่ไล่แอนซ์์ จ้ำากัดิ์ ซ่์�งเป็นบริษัที่ย่อย
ท่ี่�ถ่ือหุ้นในเชัฏฐ์อย่่ 35% สุ่วนหน่�งข้องหุ้น IPO ท่ี่�จ้ะข้าย
ในครั�งน่�มาจ้ากการเสุนอข้ายหุ้นสุามัญเดิิ์มท่ี่�อาร์ อัล่ไล่
แอนซ์์ ถ่ือในเชัฎฐ์ แล่ะเติร่ยมให้สิุที่ธิ�ผ้่ถ่ือหุ้นข้องอาร์เอสุ
จ้องซ่์�อหุ้น IPO ข้องเชัฎฐ์ได้ิ์

หลั่งการเสุนอข้ายหุ้น IPO บริษัที่จ้ะม่สัุดิ์สุ่วนการถ่ือ
หุ้นในเชัฎฐ์ล่ดิ์ล่งจ้ากเดิ์มิ 35% เป็น 20.35% อยา่งไรก็ติาม 
บริษัที่ยังคงเปน็ Strategic shareholder แล่ะรกัษาสุดัิ์สุ่วน
การถ่ือหุ้นในเชัฎฐ์ให้เป็นบริษัที่ร่วมข้องบริษัที่เพ่ื่�อสุร้าง 

‘อาร่เ์อสิ’ยื�นึไฟู้ลิุ่�ง‘เชี่ฎฐ์์ เอเชีี่ย’
เสินึอข็ายห้่นึIPO562ลุ้่านึห้่นึ
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น.สุ.จิ้ราพื่ร ข้าวสุวัสุดิิ์� 
ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหารแล่ะ
กรรมการผ้่จั้ดิ์การใหญ่ บริษัที่ 
ปติที่. นำ�ามันแล่ะการค้าปล่่ก 
จ้ำากัดิ์ (มหาชัน) หร่อ OR 
พื่ร้อมด้ิ์วยนายสุมยศั คงประ
เวชั รองกรรมการผ้่จั้ดิ์การ
ใหญ่ธุรกิจ้ไล่ฟ์สุไติล์่ OR แล่ะ
นางศุัภจ่้ สุุธรรมพัื่นธ์ุ ประธาน
เจ้้าหน้าท่ี่�บริหารกลุ่่ม บริษัที่ 
ดุิ์สิุติธาน่ จ้ำากัดิ์ (มหาชัน) พื่ร้อมด้ิ์วย น.สุ.ล่ะเอ่ยดิ์ โควาวิสุารัชั 
ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหารฝ่่ายการล่งทุี่น บริษัที่ ดุิ์สิุติธาน่ จ้ำากัดิ์ 
(มหาชัน) ล่งนามสัุญญาการร่วมล่งทุี่นในบริษัที่ ดุิ์สิุติ ฟ่�ดิ์ส์ุ จ้ำากัดิ์ 
ซ่์�งเป็นบริษัที่ย่อยข้องกลุ่่มดุิ์สิุติธาน่ โดิ์ยบริษัที่ มอด่ิ์ลั่สุ เวนเจ้อร์ 
จ้ำากัดิ์ ซ่์�งเป็นบริษัที่ย่อยข้อง OR เข้้าล่งทุี่นในสัุดิ์สุ่วนร้อยล่ะ 25

น.สุ.จิ้ราพื่รเปิดิ์เผยว่า การร่วมล่งทุี่นในดุิ์สิุติ ฟ่�ดิ์ส์ุ ครั�งน่�จ้ะเสุริม
สุร้างศัักยภาพื่ธุรกิจ้ไล่ฟ์สุไติล์่ข้อง OR โดิ์ยเฉพื่าะธุรกิจ้อาหาร ทัี่�งท่ี่� 
OR ดิ์ำาเนินการเองแล่ะพัื่นธมิติรท่ี่� OR เข้้าไปร่วมล่งทุี่น ให้แข็้งแกร่ง
ยิ�งข่้�น สุอดิ์คล้่องกับหน่�งในพัื่นธกิจ้ข้อง OR ท่ี่�มุ่งสุร้างที่างเล่่อกเพ่ื่�อ
เติิมเต็ิมความสุะดิ์วกแล่ะติอบโจ้ที่ย์การใช้ัช่ัวิติข้องผ้่บริโภคทุี่กไล่ฟ์
สุไติล์่ครบวงจ้ร อ่กทัี่�งยังร่วมกับผ้่ประกอบการแบรนด์ิ์ไที่ยเพ่ื่�อสุร้าง
โอกาสุการเติิบโติทัี่�งในแล่ะต่ิางประเที่ศั

นอกจ้ากน่�กลุ่่มดุิ์สิุติธาน่ยังม่แนวที่างการดิ์ำาเนินธุรกิจ้ท่ี่�สุอดิ์คล้่อง
กับเป�าหมายข้อง OR ท่ี่�มุ่งสุร้างการเติิบโติ สุร้างอาช่ัพื่ กระจ้ายความ
มั�งคั�งสุ่่ค่่ค้าแล่ะผ้่ประกอบการข้นาดิ์ย่อมผ่านการดิ์ำาเนินการร่วมกับ
พัื่นธมิติรได้ิ์เป็นอย่างด่ิ์ ซ่์�งเป�าหมายการข้ยายธุรกิจ้อาหารข้องดุิ์สิุติ 
ฟ่�ดิ์ส์ุ ค่อการนำาความเป็นไที่ยไปสุ่่สุากล่ โดิ์ยให้ความสุำาคัญทัี่�งด้ิ์าน
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Synergy ต่ิางๆร่วมกัน ดัิ์งนั�น การ
เข้้าจ้ดิ์ที่ะเบ่ยนในติล่าดิ์หลั่กที่รัพื่ย์ฯ
จ้ะช่ัวยให้กลุ่่มบริษัที่เชัฎฐ์เติิบโติ
อย่างก้าวกระโดิ์ดิ์จ้ากเงินทุี่นใหม่
ท่ี่�ได้ิ์รับจ้ากการเสุนอข้ายหุ้นใน
ครั�งน่�

นายประชัา ชััยสุุวรรณ ประธาน
เจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร บริษัที่ เชัฎฐ์ 
เอเช่ัย จ้ำากัดิ์ (มหาชัน) กล่่าวว่า 
การระดิ์มทุี่นครั�งน่�จ้ะนำาไปใช้ัข้ยาย
ธุรกิจ้ใหบ้ริการติิดิ์ติามที่วงถืามหน่�
แบบครบวงจ้ร พื่ร้อมทัี่�งล่งทุี่นข้ยาย
ฐานสิุนที่รัพื่ย์ด้ิ์อยคุณภาพื่เพ่ื่�อนำา
มาบริหารจั้ดิ์การให้ด่ิ์ข่้�นผ่านการ
ร่วมประม่ล่ซ่์�อสิุนที่รัพื่ย์ด้ิ์อยคุณภาพื่
จ้ากสุถืาบันการเงินหร่อบริษัที่
ต่ิางๆ ทัี่�งยังเป็นการยกระดัิ์บบริษัที่
เข้้าสุ่่มาติรฐานสุากล่ เพิื่�มความนา่
เช่ั�อถ่ือด้ิ์านภาพื่ล่ักษณ์ให้เป็นท่ี่�
ยอมรับข้องล่่กค้าแล่ะค่่ค้า รวมถ่ืง
เพิื่�มศัักยภาพื่แล่ะโอกาสุในการ
แข่้งขั้น

ทัี่�งน่� กลุ่่มบรษัิที่เชัฎฐป์ระกอบ
ด้ิ์วยธุรกิจ้ให้บริการติิดิ์ติามที่วงถืาม
หน่�แบบครบวงจ้ร ธุรกิจ้บริหาร
จั้ดิ์การสุินที่รัพื่ย์จ้ากการรับโอน
สิุนที่รัพื่ย์ด้ิ์อยคุณภาพื่ แล่ะธุรกิจ้
ให้สิุนเช่ั�อเพ่ื่�อแก้ปัญหาหน่�เสุ่ย โดิ์ย
ม่บริษัที่ย่อย 3 บริษัที่ ได้ิ์แก่

1.บริษัที่ บริหารสิุนที่รัพื่ย์ ซ่์
เอฟ เอเช่ัย จ้ำากัดิ์ ประกอบธุรกิจ้
บริหารจั้ดิ์การสุนิที่รัพื่ย์ด้ิ์อยคุณภาพื่
จ้ากการรับซ่์�อหร่อรับโอนสิุนที่รัพื่ย์
ด้ิ์อยคุณภาพื่ภายใติก้ารกำากับด่ิ์แล่
ข้องธนาคารแห่งประเที่ศัไที่ย

2.บริษัที่ ร่โซ์ล่่ชัั�น เวย์ จ้ำากัดิ์ 

ประกอบธุรกิจ้ให้สิุนเช่ั�อสุ่วนบุคคล่
ภายใต้ิการกำากับด่ิ์แล่ข้องธนาคาร
แห่งประเที่ศัไที่ย แล่ะรับโอน
สิุนที่รัพื่ย์ด้ิ์อยคุณภาพื่จ้ากผ้่ประกอบ
ธุรกิจ้สุถืาบันการเงินแล่ะท่ี่�มิใช่ั
สุถืาบันการเงิน

3.บริษัที่ คอร์ที่ส์ุ เม็กก้าสุโติร์ 
(ประเที่ศัไที่ย) จ้ำากัดิ์ ประกอบ
ธุรกิจ้ให้สิุนเช่ั�อภายใติ้ประมวล่
กฎหมายแพ่ื่งแล่ะพื่าณิชัย์

นายพื่งศ์ัศัักดิิ์� พื่ฤกษ์ไพื่ศัาล่ 
กรรมการผ้่จั้ดิ์การ บริษัที่หลั่ก
ที่รัพื่ย์ กสิุกรไที่ย จ้ำากัดิ์ (มหาชัน) 
กล่่าวว่า บริษัที่เช่ั�อว่ากลุ่่มบริษัที่
เชัฎฐ์ม่จุ้ดิ์เด่ิ์นด้ิ์วยบริการท่ี่�ครบ
วงจ้ร ม่ศัักยภาพื่ แล่ะดิ์ำาเนินธุรกิจ้
ในอุติสุาหกรรมน่�มายาวนาน อ่ก
ทัี่�งม่ผ้่บริหารท่ี่�ม่ประสุบการณแ์ล่ะ
ความชัำานาญ การระดิ์มทุี่นครั�งน่�
จ้ะช่ัวยเพิื่�มโอกาสุในการเติิบโติ ซ่์�ง
จ้ะเพิื่�มความสุามารถืในการแข่้ง
ขั้นแล่ะสุร้า งความแข็้งแกร่งมาก
ยิ�งข่้�นในระยะยาว

เรื่องจากปก
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การตลาด 

หลักทีรัพย์์ 

ต้ินนำ�าแล่ะปล่ายนำ�าข้องห่วงโซ่์อุปที่าน
ในธุรกิจ้อาหาร รวมถ่ืงชุัมชันท้ี่อง
ถิื�น พื่ร้อมเปิดิ์โอกาสุให้ธุรกิจ้ทุี่ก
ประเภที่ ทุี่กข้นาดิ์ เข้้าสุ่่ระบบนิเวศั
ที่างธุรกิจ้ข้อง OR มุ่งพื่ลิ่กโฉมเพ่ื่�อ
รองรบัการเติิบโติร่วมกับพัื่นธมิติร
ท่ี่�ม่ศัักยภาพื่

นางศุัภจ่้ สุุธรรมพัื่นธ์ุ ประธาน
เจ้้าหน้าท่ี่�บริหารกลุ่่ม บมจ้.ดิ์สิุุติ
ธาน่ เปิดิ์เผยว่า ความร่วมม่อดัิ์ง
กล่่าวถ่ือเป็นการสุร้างโอกาสุเติิบโติ
ร่วมกันโดิ์ยอาศััยจุ้ดิ์แข็้งแล่ะความ
เช่ั�ยวชัาญข้องทัี่�งสุองฝ่่าย โดิ์ย OR 
เช่ั�ยวชัาญในสุ่วนธุรกิจ้ค้าปล่่ก แล่ะ
เป็นเจ้้าข้องเคร่อข่้าย Retail Platform 
ท่ี่�สุามารถืเข้้าถ่ืงไล่ฟ์สุไติล์่ข้องผ้่คน
แล่ะกระจ้ายอย่่ในชุัมชันต่ิางๆทัี่�ว
ประเที่ศัไที่ยผ่านสุถืาน่บริการพ่ื่ท่ี่ท่ี่ 
สุเติชัั�น แล่ะร้านคาเฟ่ อเมซ์อน ใน

ยุที่ธ์ แล่ะข้ยายธุรกิจ้ผ่านช่ัองที่าง
เคร่อข่้ายค้าปล่่กท่ี่�แข็้งแกร่งข้อง OR 
ข้ณะเด่ิ์ยวกันดุิ์สิุติธาน่แล่ะ OR เป็น
แบรนด์ิ์ไที่ยท่ี่�ม่เป�าหมายในการ
สุนับสุนุนแล่ะผลั่กดัิ์นธุรกิจ้อาหาร
ข้องไที่ยให้ม่โอกาสุเติิบโติทัี่�งในแล่ะ
ต่ิางประเที่ศั เพ่ื่�อสุร้างรายได้ิ์แล่ะ
สุนับสุนุนการเติิบโติที่างเศัรษฐกจิ้
ข้องประเที่ศัในอนาคติ” นางศุัภจ่้
กล่่าว

ปัจ้จุ้บันพื่อร์ติการล่งทุี่นหลั่กๆ
ข้องดุิ์สิุติ ฟ่�ดิ์ส์ุ ประกอบด้ิ์วย บริษัที่ 
เอ็บเพื่อคิวร์ เคเที่อริ�ง จ้ำากัดิ์ ผ้่นำา
ธุรกิจ้อาหารแล่ะเคร่�องด่ิ์�มท่ี่�ให้
บริการกับโรงเร่ยนนานาชัาติิ, บรษัิที่ 
เดิ์อะ เคเที่อเรอร์สุ จ้อยท์ี่ สุต็ิอก 
จ้ำากัดิ์ ผ้่นำาด้ิ์านการจั้ดิ์เล่่�ยงสุำาหรับ
โรงเร่ยนแล่ะงานเล่่�ยงรับรองนอก
สุถืานท่ี่�ในประเที่ศัเว่ยดิ์นาม, ร้าน
อาหารคาวาอิ แบรนด์ิ์ร้านอาหาร
สุุข้ภาพื่ยอดิ์นิยมจ้ากประเที่ศั
แอฟริกาใต้ิท่ี่�เข้้ามาที่ำาติล่าดิ์ใน
ประเที่ศัไที่ยแล่ะม่แผนจ้ะข้ยาย
ติล่าดิ์เพิื่�มในเอเช่ัย รวมถ่ืงบริษัที่ 
บองช่ั เบเกอร่� เอเช่ัย จ้ำากัดิ์ เจ้้าข้อง
แฟรนไชัส์ุข้นมเบเกอร่� “บองช่ั” 
แล่ะโรงงานผลิ่ติเบเกอร่�ข้นาดิ์ใหญ่
ท่ี่�ใช้ัเคร่�องจั้กรอุติสุาหกรรมท่ี่�ด่ิ์แล่ะ
ทัี่นสุมัยท่ี่�สุุดิ์

ทัี่�งน่� กลุ่่มดุิ์สุิติธาน่วางเป�า
หมายท่ี่�จ้ะที่ำางานร่วมกับ OR ใน
การสุร้างแพื่ล่ติฟอร์มด้ิ์านอาหาร 
เพ่ื่�อช่ัวยเหล่่อคนในชุัมชันแล่ะท้ี่อง
ถิื�นให้ม่โอกาสุเติิบโติทัี่�งในแล่ะต่ิาง
ประเที่ศั รวมถ่ืงข้ยายโอกาสุใน
การเติิบโติด้ิ์วยการที่ำางานร่วมกับ 
OR แล่ะบริษัที่อ่�นๆท่ี่� OR ได้ิ์
ล่งทุี่นไว้ก่อนหน้าน่� ไม่ว่าจ้ะเป็น
ร้านคาเฟ่ อเมซ์อน รวมถ่ืงร้าน
อาหารเพ่ื่�อสุุข้ภาพื่โอก้ะจ่้� ซ่์�งความ
ร่วมม่อเชิังกล่ยุที่ธ์ท่ี่�จ้ะเกิดิ์ข่้�นใน
ระยะติอ่ไปน่�จ้ะชัว่ยสุนับสุนุนการ
เติิบโติข้องรายไดิ์แ้ล่ะความสุามารถื
ในการรักษากำาไรท่ี่�ด่ิ์ข่้�นให้กับ
กลุ่่ม ดุิ์สิุติธาน่ในอนาคติ

ข้ณะท่ี่�กลุ่่มดุิ์สิุติธาน่เช่ั�ยวชัาญด้ิ์าน
ธุรกิจ้การให้บริการชัั�นนำาข้องประเที่ศั 
ท่ี่�ผ่านมาได้ิ์ข้ยายการล่งที่นุในธุรกิจ้
อาหารท่ี่�เช่ั�อมโยงกับธุรกิจ้หลั่ก ม่
แนวโน้มการเติิบโติสุ่ง แล่ะครอบคลุ่ม
ทุี่กห่วงโซ่์อุปที่าน ซ่์�งความร่วมม่อ
ครั�งน่�จ้ะช่ัวยเพิื่�มความแข็้งแกร่งให้
กับการเติิบโติข้องธุรกิจ้อาหารภาย
ใต้ิการบริหารข้องกลุ่่มดุิ์สิุติธาน่ได้ิ์
อย่างแน่นอน

“วิสัุยทัี่ศัน์ข้องดุิ์สิุติ ฟ่�ดิ์ส์ุ ค่อ
การนำาเอเช่ัยไปให้โล่กร้่จ้กั โดิ์ยท่ี่�
ผ่านมาเราเล่่อกล่งทุี่นในธุรกิจ้อาหาร
ท่ี่�เน้นกระบวนการธรรมชัาติิ ออร์ 
แกนิก ม่สุุข้ภาพื่ด่ิ์ แล่ะช่ัวยสุนับสุนุน
ชุัมชันท้ี่องถิื�น ซ่์�งเป็นการล่งที่นุครบ
วงจ้รตัิ�งแต่ิต้ินนำ�า กล่างนำ�า แล่ะ
ปล่ายนำ�า ดัิ์งนั�น การท่ี่� OR ถ่ือหุ้น
ในดุิ์สิุติ ฟ่�ดิ์ส์ุ จ้ะช่ัวยต่ิอยอดิ์ข่้ดิ์
ความสุามารถืในการเติิบโติเชิังกล่
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In Brief : ย่อความ

ทรรศนะ

ถ้ึาเป็นึ พื่ลุ่.อ.ปร่ะย่ทุธ์ก็คงจะ

บอกว่า จะทุำาเต็มทีุ�ให้ดีุทีุ�ส่ิดุ 

แลุ่ะทุ่านึคงแต่งเพื่ลุ่งออก

มาส้้ิกับอ่ปสิร่ร่คต่างๆนึานึา 

ถ้ึาเป็นึนัึกมวยก็ต้องบอกว่า

ยังไม่ถึึงยกส่ิดุทุ้าย ยังไม่

นึอนึให้นัึบ 10 แบบไม่ลุ่่ก 

ยังลุ้่มลุ่่กคลุ่่กคลุ่านึกันึอย่้ 

ต้องดุ้กันึต่อไป

ช่ัวงน่�ม่ข่้าวว่าจ้ะยุบสุภา แต่ิผ้่ท่ี่�จ้ะที่ำาหน้าท่ี่�
ยุบสุภาได้ิ์ก็ออกมาปฏิเสุธว่าไม่ม่ที่าง ยัง
ไม่ที่ำาในติอนน่� เพื่ราะฉะนั�นจ่้งกล่ายเปน็
เร่�องคาดิ์การณ์ผิดิ์ คาดิ์การณ์ไม่ติรงกับ
ความเป็นจ้ริงข้อง พื่ลุ่.อ.ปร่ะย่ทุธ์ จันึทุร์่
โอชี่า นายกรฐัมนติร่ ซ่์�งนายกฯคนน่�ไม่
ยอม “ร่ับสิภาพื่” ความเป็นผ้่ถ่ืกถืล่่ม
หร่อถ่ืกขั้บไล่่ชิังชััง ติอนน่�ยังไง พื่ล่.อ.ประยุที่ธ์
ก็ม่ทัี่�งคนรัก แล่ะคนชัังก็เร่ยกว่าไม่ใช่ัน้อย 
มิหนำาซ์ำ�าจ้ะเพิื่�มข่้�นมากกว่าเม่�อก่อนน่า
จ้ะเป็น 2 เท่ี่า 3 เท่ี่า

เม่�อ พื่ล่.อ.ประยุที่ธ์มาใหม่ๆแที่บจ้ะ
ไม่ม่ใครมองว่าน่าไล่่ น่าขั้บ รองรับได้ิ์
อย่างสุบายๆ เพื่ราะม่อะไรหล่ายอย่างท่ี่�
ที่ำาให้สุบายใจ้ถ้ืาอย่่กับนายกฯคนน่� แม้
จ้ะได้ิ์ฟังเพื่ล่ง แม้จ้ะได้ิ์ด่ิ์ล่่ล่าต่ิางๆท่ี่�ไม่
ค่อยเคยพื่บเคยเห็น แต่ิจ้ะบอกว่าเราได้ิ์
นายกฯท่ี่�ที่ำาให้บ้านเม่องสุงบ เร่ยกว่า
หล่ายเร่�องหล่ายอย่างท่ี่านก็ผ่านมาได้ิ์ 

 ยังไม่ถึึงยกส่ิดุทุ้าย

ท่ี่�เร่ยกว่าเป็นคลั่งสุมองท่ี่�ที่ำาให้เศัรษฐกิจ้
ไม่ดิิ์�งเหวเหม่อนติอนน่� โรคภัยไข้้เจ็้บก็
ไม่ม่ระบาดิ์มากมายเหม่อนติอนน่�

แถืมม่คนเร่ยกร้องให้ พื่ล่.อ.เปรม
เป็นนายกฯต่ิอ แต่ิท่ี่านจ้บด้ิ์วยคำาว่า “เร่า
พื่อแลุ้่ว” เล่ยไม่ต้ิองม่การขั้บไล่่ หร่อ
ไม่ม่อะไรในลั่กษณะสัุบกันอย่างไม่ยั�งม่อ

ม่แต่ิความเกรงใจ้ในความเป็นผ้่ด่ิ์ ผ้่
ท่ี่�รักชัาติิ แล่ะรักสุถืาบัน รวมถ่ืงคำาว่ารัก
แผ่นดิิ์น

คำาท่ี่�ฮิิติท่ี่�สุุดิ์เห็นจ้ะเป็นคำาว่าเกิดิ์มา
เป็นหน่�แผ่นดิิ์นท่ี่�จ้ะต้ิองใช้ัค่นหน่�แผ่น
ดิิ์นให้ได้ิ์ นั�นเป็นวาที่กรรมท่ี่�สุร้างความ
มั�นคงในติำาแหน่งได้ิ์ยาวนาน

แต่ิถ้ืาเป็นวาที่กรรมข้อง พื่ล่.อ.ประยทุี่ธ์
ก็คงจ้ะบอกว่า จ้ะที่ำาเต็ิมท่ี่�ให้ด่ิ์ท่ี่�สุุดิ์ แล่ะ
ท่ี่านคงแต่ิงเพื่ล่งออกมาสุ้่กับอุปสุรรค
ต่ิางๆนานา

ถ้ึาเป็นึนัึกมวยกต้็องบอกวา่ยังไม่
ถึึงยกส่ิดุทุ้าย ยังไม่นึอนึให้นัึบ 10 
แบบไม่ลุ่่ก ยังลุ้่มลุ่่กคลุ่่กคลุ่านึกันึ
อย่้

ต้องดุ้กันึต่อไป

เจริิญพริ

เร่�องท่ี่�ไม่น่าจ้ะรอดิ์หร่อไม่น่าจ้ะผ่านก็
ผ่านได้ิ์

ต้ิองเร่ยกว่านายกฯพื่กพื่ระรอดิ์ ม่
พื่ระรอดิ์อย่่กับตัิว จ่้งที่ำาให้รอดิ์กันได้ิ์
เร่�อยๆ เร่ยกว่ารอดิ์ได้ิ์ด่ิ์ ด่ิ์กว่าไปไม่รอดิ์ 
ฝ่่ายท่ี่�เข้าสุกัดิ์การสุ่บที่อดิ์ต่ิอก็คงจ้ะสุกัดิ์
กันเต็ิมท่ี่� แต่ิจ้ะสุกัดิ์ได้ิ์หร่อไม่ได้ิ์ข่้�นอย่่
กับจ้ำานวนคน หร่อจั้งหวะเวล่าเพื่ล่่�ยงพื่ล่ำ�า 
ถ้ืาไม่เพื่ล่่�ยงพื่ล่ำ�า โอกาสุท่ี่�จ้ะกระเด็ิ์น
กระดิ์อนหร่อหลุ่ดิ์จ้ากติำาแหน่งก็ยาก
เหม่อนกัน

สุำาหรับติำาแหน่งนายกฯกับบุคคล่ท่ี่�
ม่วาสุนาครองบ้านครองเม่องนานๆ ติอน
น่�ต้ิองเร่ยกว่าเท่ี่ยบเท่ี่ากับ พื่ลุ่.อ.เปร่ม 
ติณส้ิลุ่านึนึท์ุ อด่ิ์ตินายกฯ แล่ะอด่ิ์ติ
ประธานองคมนติร่แล่ะรัฐบุรุษ แต่ิปัญหา
แล่ะอุปสุรรคต่ิางกัน ยุคข้อง พื่ล่.อ.เปรม
ช่ัวงนั�นได้ิ์ล่่กค่่ท่ี่�ด่ิ์ เช่ัน กระที่รวงการคลั่ง
ได้ิ์ ดุร่.วีร่พื่งษ์ั ร่ามางก้ร่ (ดิ์ร.โกร่ง) 
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ร่ายงานึข็องผ้้สิอบบัญชีี่ร่ับอน่ึญาตต่อข้็อม้ลุ่ทุางการ่เงินึร่ะหว่างกาลุ่อย่างย่อ

เสุนอ ผ้่ถ่ือหุ้นข้องธนาคาร เมกะ สุากล่พื่าณิชัย์ จ้ำากัดิ์ (มหาชัน)

ความเห็นึ

ข้้อม่ล่ที่างการเงินระหว่างกาล่อย่างย่อประกอบดิ์้วย งบแสุดิ์งฐานะการเงิน ณ วันท่ี่� 30 มิถุืนายน พื่.ศั. 2565 แล่ะ
งบกำาไรข้าดิ์ทุี่นเบ็ดิ์เสุร็จ้ สุำาหรับงวดิ์หกเด่ิ์อนสิุ�นสุุดิ์วันเด่ิ์ยวกัน ซ่์�งนำามาจ้ากงบการเงินระหว่างกาล่ข้องธนาคาร 
เมกะ สุากล่พื่าณิชัย์ จ้ำากัดิ์ (มหาชัน) สุำาหรับงวดิ์หกเด่ิ์อนสิุ�นสุุดิ์วันท่ี่� 30 มิถุืนายน พื่.ศั. 2565 ท่ี่�ติรวจ้สุอบแล้่ว

ข้้าพื่เจ้้าเห็นว่า ข้้อม่ล่ที่างการเงินระหว่างกาล่อย่างย่อน่�ม่ความสุอดิ์คล้่องในสุาระสุำาคัญกับงบการเงินระหว่างกาล่ท่ี่�
ติรวจ้สุอบแล้่ว ติามประกาศัธนาคารแห่งประเที่ศัไที่ยเร่�อง การจั้ดิ์ที่ำาแล่ะการประกาศังบการเงินข้องธนาคารพื่าณิชัย์
แล่ะบริษัที่โฮิล่ดิิ์�งท่ี่�เป็นบริษัที่แม่ข้องกลุ่่มธุรกิจ้ที่างการเงิน เก่�ยวกับการประกาศังบการเงินไว้ในท่ี่�เปิดิ์เผย ณ สุำานักงาน
ใหญ่แล่ะสุำานักงานสุาข้า แล่ะการล่งพิื่มพ์ื่ในหนังสุ่อพิื่มพ์ื่รายวัน (ประกาศัธนาคารแห่งประเที่ศัไที่ยฯ)

ข้็อม้ลุ่ทุางการ่เงินึร่ะหว่างกาลุ่อย่างย่อ

ข้้อม่ล่ที่างการเงินระหว่างกาล่อย่างย่อไม่ได้ิ์รวมงบแสุดิ์งการเปล่่�ยนแปล่งสุ่วนข้องเจ้้าข้อง งบกระแสุเงินสุดิ์ แล่ะการ
เปิดิ์เผยข้้อม่ล่ในหมายเหตุิประกอบงบการเงินระหว่างกาล่ติามท่ี่�กำาหนดิ์ในมาติรฐานการรายงานที่างการเงินแล่ะ
หลั่กเกณฑ์ข้องธนาคารแห่งประเที่ศัไที่ยท่ี่�เก่�ยวข้้องกับการจั้ดิ์ที่ำาแล่ะนำาเสุนอรายงานที่างการเงิน ดัิ์งนั�นการอ่านข้้อม่ล่
ที่างการเงินระหว่างกาล่อย่างย่อแล่ะรายงานข้องผ้่สุอบบัญช่ัน่�ไม่สุามารถืแที่นการอ่านงบการเงินระหว่างกาล่ท่ี่�ติรวจ้
สุอบแล้่วแล่ะรายงานข้องผ้่สุอบบัญช่ัต่ิองบการเงินระหว่างกาล่ท่ี่�ติรวจ้สุอบแล้่ว

งบการ่เงินึร่ะหว่างกาลุ่ทีุ�ตร่วจสิอบแลุ้่วแลุ่ะร่ายงานึข็องข้็าพื่เจ้าต่องบการ่เงินึร่ะหว่างกาลุ่ดัุงกลุ่่าว

ข้้าพื่เจ้้าได้ิ์แสุดิ์งความเห็นอย่างไม่ม่เง่�อนไข้ต่ิองบการเงินระหว่างกาล่ท่ี่�ติรวจ้สุอบแล้่วติามรายงานล่งวันท่ี่� 22 สิุงหาคม 
พื่.ศั. 2565

ความร่ับผิดุชี่อบข็องผ้้บร่ิหาร่ต่อข้็อม้ลุ่ทุางการ่เงินึร่ะหว่างกาลุ่อย่างย่อ

ผ้่บริหารม่หน้าท่ี่�ในการรับผิดิ์ชัอบการจั้ดิ์ที่ำาแล่ะนำาเสุนอข้้อม่ล่ที่างการเงินระหว่างกาล่อย่างย่อติามข้้อกำาหนดิ์ข้อง
ธนาคารแห่งประเที่ศัไที่ย เพ่ื่�อประกาศัในหนังสุ่อพิื่มพ์ื่ แล่ะปิดิ์ประกาศัไว้ ณ สุำานักงานใหญ่แล่ะสุำานักงานสุาข้า

ความร่ับผิดุชี่อบข็องผ้้สิอบบัญชีี่

ข้้าพื่เจ้้าเป็นผ้่รับผิดิ์ชัอบในการแสุดิ์งความเห็นต่ิอข้้อม่ล่ที่างการเงินระหว่างกาล่อย่างย่อว่าม่ความสุอดิ์คล้่องในสุาระ
สุำาคัญกับงบการเงินระหว่างกาล่ท่ี่�ติรวจ้สุอบแล้่วหร่อไม่ จ้ากการปฏิบัติิงานข้องข้้าพื่เจ้้าซ่์�งเป็นไปติามมาติรฐานการ
สุอบบัญช่ั รหัสุ 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่ิองบการเงินอย่างย่อ”

บริษัที่ ไพื่ร้ซ์วอเติอร์เฮิาส์ุค่เปอร์สุ เอบ่เอเอสุ จ้ำากัดิ์

สิินึสิิร่ิ ทัุงสิมบัติ
ผ้่สุอบบัญช่ัรับอนุญาติเล่ข้ท่ี่� 7352
กรุงเที่พื่มหานคร
22 สิุงหาคม พื่.ศั. 2565

  30 มิถ่ึนึายนึ 31 ธันึวาคม 

  พื่.ศ. 2565 พื่.ศ. 2564 

   พัื่นึบาทุ    พัื่นึบาทุ

สิินึทุร่ัพื่ย์

เงินสุดิ์ 97,106 82,638

รายการระหว่างธนาคารแล่ะติล่าดิ์เงินสุุที่ธิ 2,167,850 1,660,558

สิุนที่รัพื่ย์ติราสุารอนุพัื่นธ์ 20,247 19,117

เงินล่งทุี่นสุุที่ธิ 1,606,834 1,608,816

เงินให้สิุนเช่ั�อแก่ล่่กหน่�แล่ะดิ์อกเบ่�ยค้างรับสุุที่ธิ 27,305,639 26,188,753

อาคารแล่ะอุปกรณ์สุุที่ธิ 19,927 23,511

สิุนที่รัพื่ย์สิุที่ธิการใช้ัสุุที่ธิ 32,239 36,406

สิุนที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัิวตินสุุที่ธิ 4,292 5,152

สิุนที่รัพื่ย์ภาษ่เงินได้ิ์รอการตัิดิ์บัญช่ั 25,685 25,328

ดิ์อกเบ่�ยค้างรับจ้ากเงินล่งทุี่น 2,817 2,678

สิุนที่รัพื่ย์อ่�นสุุที่ธิ 9,658 7,917

ร่วมสิินึทุร่ัพื่ย์ 31,292,294 29,660,874

หนีึ�สิินึแลุ่ะส่ิวนึข็องเจ้าข็อง

หนีึ�สิินึ

เงินรับฝ่าก 18,780,861 19,193,789

รายการระหว่างธนาคารแล่ะติล่าดิ์เงิน 6,235,049 4,378,815

หน่�สิุนจ่้ายค่นเม่�อที่วงถืาม 9,751 1,976

หน่�สิุนติราสุารอนุพัื่นธ์ 2,416 832

หน่�สิุนติามสัุญญาเช่ัา 31,533 36,543

ดิ์อกเบ่�ยค้างจ่้าย 14,966 14,532

ประมาณการหน่�สิุน 38,876 39,184

ภาษ่เงินได้ิ์นิติิบุคคล่ค้างจ่้าย 41,298 42,748

ค่าใช้ัจ่้ายค้างจ่้าย 61,337 54,187

หน่�สิุนอ่�น 209,164 197,408

ร่วมหนีึ�สิินึ 25,425,251 23,960,014

ส่ิวนึข็องเจ้าข็อง

ทุี่นเร่อนหุ้น

 ทุี่นจ้ดิ์ที่ะเบ่ยน

  หุ้นสุามัญ 400,000,000 หุ้น ม่ล่ค่าหุ้นล่ะ 10 บาที่ 4,000,000 4,000,000

 ทุี่นท่ี่�ออกแล่ะชัำาระแล้่ว

  หุ้นสุามัญ 400,000,000 หุ้น ม่ล่ค่าหุ้นล่ะ 10 บาที่ 4,000,000 4,000,000

กำาไรสุะสุม

 จั้ดิ์สุรรแล้่ว - ทุี่นสุำารองติามกฎหมาย 193,900 193,900

 ยังไม่ได้ิ์จั้ดิ์สุรร 1,675,103 1,508,920

องค์ประกอบอ่�นข้องสุ่วนข้องเจ้้าข้อง (1,960) (1,960)

ร่วมส่ิวนึข็องเจ้าข็อง 5,867,043 5,700,860

ร่วมหนีึ�สิินึแลุ่ะส่ิวนึข็องเจ้าข็อง 31,292,294 29,660,874

ธนึาคาร่ เมกะ สิากลุ่พื่าณิชี่ย์ จำากัดุ (มหาชี่นึ)
งบแสิดุงฐ์านึะการ่เงินึ

ณ วันึทีุ� 30 มิถ่ึนึายนึ พื่.ศ. 2565



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 23 ฉบับที่ 5273 (1798) วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565ฉบับดิจิตอลรายวัน

ร่ายงานึข็องผ้้สิอบบัญชีี่ร่ับอน่ึญาตต่อข้็อม้ลุ่ทุางการ่เงินึร่ะหว่างกาลุ่อย่างย่อ

เสุนอ ผ้่ถ่ือหุ้นข้องธนาคาร เมกะ สุากล่พื่าณิชัย์ จ้ำากัดิ์ (มหาชัน)

ความเห็นึ

ข้้อม่ล่ที่างการเงินระหว่างกาล่อย่างย่อประกอบดิ์้วย งบแสุดิ์งฐานะการเงิน ณ วันท่ี่� 30 มิถุืนายน พื่.ศั. 2565 แล่ะ
งบกำาไรข้าดิ์ทุี่นเบ็ดิ์เสุร็จ้ สุำาหรับงวดิ์หกเด่ิ์อนสิุ�นสุุดิ์วันเด่ิ์ยวกัน ซ่์�งนำามาจ้ากงบการเงินระหว่างกาล่ข้องธนาคาร 
เมกะ สุากล่พื่าณิชัย์ จ้ำากัดิ์ (มหาชัน) สุำาหรับงวดิ์หกเด่ิ์อนสิุ�นสุุดิ์วันท่ี่� 30 มิถุืนายน พื่.ศั. 2565 ท่ี่�ติรวจ้สุอบแล้่ว

ข้้าพื่เจ้้าเห็นว่า ข้้อม่ล่ที่างการเงินระหว่างกาล่อย่างย่อน่�ม่ความสุอดิ์คล้่องในสุาระสุำาคัญกับงบการเงินระหว่างกาล่ท่ี่�
ติรวจ้สุอบแล้่ว ติามประกาศัธนาคารแห่งประเที่ศัไที่ยเร่�อง การจั้ดิ์ที่ำาแล่ะการประกาศังบการเงินข้องธนาคารพื่าณิชัย์
แล่ะบริษัที่โฮิล่ดิิ์�งท่ี่�เป็นบริษัที่แม่ข้องกลุ่่มธุรกิจ้ที่างการเงิน เก่�ยวกับการประกาศังบการเงินไว้ในท่ี่�เปิดิ์เผย ณ สุำานักงาน
ใหญ่แล่ะสุำานักงานสุาข้า แล่ะการล่งพิื่มพ์ื่ในหนังสุ่อพิื่มพ์ื่รายวัน (ประกาศัธนาคารแห่งประเที่ศัไที่ยฯ)

ข้็อม้ลุ่ทุางการ่เงินึร่ะหว่างกาลุ่อย่างย่อ

ข้้อม่ล่ที่างการเงินระหว่างกาล่อย่างย่อไม่ได้ิ์รวมงบแสุดิ์งการเปล่่�ยนแปล่งสุ่วนข้องเจ้้าข้อง งบกระแสุเงินสุดิ์ แล่ะการ
เปิดิ์เผยข้้อม่ล่ในหมายเหตุิประกอบงบการเงินระหว่างกาล่ติามท่ี่�กำาหนดิ์ในมาติรฐานการรายงานที่างการเงินแล่ะ
หลั่กเกณฑ์ข้องธนาคารแห่งประเที่ศัไที่ยท่ี่�เก่�ยวข้้องกับการจั้ดิ์ที่ำาแล่ะนำาเสุนอรายงานที่างการเงิน ดัิ์งนั�นการอ่านข้้อม่ล่
ที่างการเงินระหว่างกาล่อย่างย่อแล่ะรายงานข้องผ้่สุอบบัญช่ัน่�ไม่สุามารถืแที่นการอ่านงบการเงินระหว่างกาล่ท่ี่�ติรวจ้
สุอบแล้่วแล่ะรายงานข้องผ้่สุอบบัญช่ัต่ิองบการเงินระหว่างกาล่ท่ี่�ติรวจ้สุอบแล้่ว

งบการ่เงินึร่ะหว่างกาลุ่ทีุ�ตร่วจสิอบแลุ้่วแลุ่ะร่ายงานึข็องข้็าพื่เจ้าต่องบการ่เงินึร่ะหว่างกาลุ่ดัุงกลุ่่าว

ข้้าพื่เจ้้าได้ิ์แสุดิ์งความเห็นอย่างไม่ม่เง่�อนไข้ต่ิองบการเงินระหว่างกาล่ท่ี่�ติรวจ้สุอบแล้่วติามรายงานล่งวันท่ี่� 22 สิุงหาคม 
พื่.ศั. 2565

ความร่ับผิดุชี่อบข็องผ้้บร่ิหาร่ต่อข้็อม้ลุ่ทุางการ่เงินึร่ะหว่างกาลุ่อย่างย่อ

ผ้่บริหารม่หน้าท่ี่�ในการรับผิดิ์ชัอบการจั้ดิ์ที่ำาแล่ะนำาเสุนอข้้อม่ล่ที่างการเงินระหว่างกาล่อย่างย่อติามข้้อกำาหนดิ์ข้อง
ธนาคารแห่งประเที่ศัไที่ย เพ่ื่�อประกาศัในหนังสุ่อพิื่มพ์ื่ แล่ะปิดิ์ประกาศัไว้ ณ สุำานักงานใหญ่แล่ะสุำานักงานสุาข้า

ความร่ับผิดุชี่อบข็องผ้้สิอบบัญชีี่

ข้้าพื่เจ้้าเป็นผ้่รับผิดิ์ชัอบในการแสุดิ์งความเห็นต่ิอข้้อม่ล่ที่างการเงินระหว่างกาล่อย่างย่อว่าม่ความสุอดิ์คล้่องในสุาระ
สุำาคัญกับงบการเงินระหว่างกาล่ท่ี่�ติรวจ้สุอบแล้่วหร่อไม่ จ้ากการปฏิบัติิงานข้องข้้าพื่เจ้้าซ่์�งเป็นไปติามมาติรฐานการ
สุอบบัญช่ั รหัสุ 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่ิองบการเงินอย่างย่อ”

บริษัที่ ไพื่ร้ซ์วอเติอร์เฮิาส์ุค่เปอร์สุ เอบ่เอเอสุ จ้ำากัดิ์

สิินึสิิร่ิ ทัุงสิมบัติ
ผ้่สุอบบัญช่ัรับอนุญาติเล่ข้ท่ี่� 7352
กรุงเที่พื่มหานคร
22 สิุงหาคม พื่.ศั. 2565

  30 มิถ่ึนึายนึ 31 ธันึวาคม 

  พื่.ศ. 2565 พื่.ศ. 2564 

   พัื่นึบาทุ    พัื่นึบาทุ

สิินึทุร่ัพื่ย์

เงินสุดิ์ 97,106 82,638

รายการระหว่างธนาคารแล่ะติล่าดิ์เงินสุุที่ธิ 2,167,850 1,660,558

สิุนที่รัพื่ย์ติราสุารอนุพัื่นธ์ 20,247 19,117

เงินล่งทุี่นสุุที่ธิ 1,606,834 1,608,816

เงินให้สิุนเช่ั�อแก่ล่่กหน่�แล่ะดิ์อกเบ่�ยค้างรับสุุที่ธิ 27,305,639 26,188,753

อาคารแล่ะอุปกรณ์สุุที่ธิ 19,927 23,511

สิุนที่รัพื่ย์สิุที่ธิการใช้ัสุุที่ธิ 32,239 36,406

สิุนที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัิวตินสุุที่ธิ 4,292 5,152

สิุนที่รัพื่ย์ภาษ่เงินได้ิ์รอการตัิดิ์บัญช่ั 25,685 25,328

ดิ์อกเบ่�ยค้างรับจ้ากเงินล่งทุี่น 2,817 2,678

สิุนที่รัพื่ย์อ่�นสุุที่ธิ 9,658 7,917

ร่วมสิินึทุร่ัพื่ย์ 31,292,294 29,660,874

หนีึ�สิินึแลุ่ะส่ิวนึข็องเจ้าข็อง

หนีึ�สิินึ

เงินรับฝ่าก 18,780,861 19,193,789

รายการระหว่างธนาคารแล่ะติล่าดิ์เงิน 6,235,049 4,378,815

หน่�สิุนจ่้ายค่นเม่�อที่วงถืาม 9,751 1,976

หน่�สิุนติราสุารอนุพัื่นธ์ 2,416 832

หน่�สิุนติามสัุญญาเช่ัา 31,533 36,543

ดิ์อกเบ่�ยค้างจ่้าย 14,966 14,532

ประมาณการหน่�สิุน 38,876 39,184

ภาษ่เงินได้ิ์นิติิบุคคล่ค้างจ่้าย 41,298 42,748

ค่าใช้ัจ่้ายค้างจ่้าย 61,337 54,187

หน่�สิุนอ่�น 209,164 197,408

ร่วมหนีึ�สิินึ 25,425,251 23,960,014

ส่ิวนึข็องเจ้าข็อง

ทุี่นเร่อนหุ้น

 ทุี่นจ้ดิ์ที่ะเบ่ยน

  หุ้นสุามัญ 400,000,000 หุ้น ม่ล่ค่าหุ้นล่ะ 10 บาที่ 4,000,000 4,000,000

 ทุี่นท่ี่�ออกแล่ะชัำาระแล้่ว

  หุ้นสุามัญ 400,000,000 หุ้น ม่ล่ค่าหุ้นล่ะ 10 บาที่ 4,000,000 4,000,000

กำาไรสุะสุม

 จั้ดิ์สุรรแล้่ว - ทุี่นสุำารองติามกฎหมาย 193,900 193,900

 ยังไม่ได้ิ์จั้ดิ์สุรร 1,675,103 1,508,920

องค์ประกอบอ่�นข้องสุ่วนข้องเจ้้าข้อง (1,960) (1,960)

ร่วมส่ิวนึข็องเจ้าข็อง 5,867,043 5,700,860

ร่วมหนีึ�สิินึแลุ่ะส่ิวนึข็องเจ้าข็อง 31,292,294 29,660,874

ธนึาคาร่ เมกะ สิากลุ่พื่าณิชี่ย์ จำากัดุ (มหาชี่นึ)
งบแสิดุงฐ์านึะการ่เงินึ

ณ วันึทีุ� 30 มิถ่ึนึายนึ พื่.ศ. 2565

ฉบับดิจิตอลรายวัน

  30 มิถ่ึนึายนึ 31 ธันึวาคม 

  พื่.ศ. 2565 พื่.ศ. 2564 

   พัื่นึบาทุ    พัื่นึบาทุ

สิินึทุร่ัพื่ย์

เงินสุดิ์ 97,106 82,638

รายการระหว่างธนาคารแล่ะติล่าดิ์เงินสุุที่ธิ 2,167,850 1,660,558

สิุนที่รัพื่ย์ติราสุารอนุพัื่นธ์ 20,247 19,117

เงินล่งทุี่นสุุที่ธิ 1,606,834 1,608,816

เงินให้สิุนเช่ั�อแก่ล่่กหน่�แล่ะดิ์อกเบ่�ยค้างรับสุุที่ธิ 27,305,639 26,188,753

อาคารแล่ะอุปกรณ์สุุที่ธิ 19,927 23,511

สิุนที่รัพื่ย์สิุที่ธิการใช้ัสุุที่ธิ 32,239 36,406

สิุนที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัิวตินสุุที่ธิ 4,292 5,152

สิุนที่รัพื่ย์ภาษ่เงินได้ิ์รอการตัิดิ์บัญช่ั 25,685 25,328

ดิ์อกเบ่�ยค้างรับจ้ากเงินล่งทุี่น 2,817 2,678

สิุนที่รัพื่ย์อ่�นสุุที่ธิ 9,658 7,917

ร่วมสิินึทุร่ัพื่ย์ 31,292,294 29,660,874

หนีึ�สิินึแลุ่ะส่ิวนึข็องเจ้าข็อง

หนีึ�สิินึ

เงินรับฝ่าก 18,780,861 19,193,789

รายการระหว่างธนาคารแล่ะติล่าดิ์เงิน 6,235,049 4,378,815

หน่�สิุนจ่้ายค่นเม่�อที่วงถืาม 9,751 1,976

หน่�สิุนติราสุารอนุพัื่นธ์ 2,416 832

หน่�สิุนติามสัุญญาเช่ัา 31,533 36,543

ดิ์อกเบ่�ยค้างจ่้าย 14,966 14,532

ประมาณการหน่�สิุน 38,876 39,184

ภาษ่เงินได้ิ์นิติิบุคคล่ค้างจ่้าย 41,298 42,748

ค่าใช้ัจ่้ายค้างจ่้าย 61,337 54,187

หน่�สิุนอ่�น 209,164 197,408

ร่วมหนีึ�สิินึ 25,425,251 23,960,014

ส่ิวนึข็องเจ้าข็อง

ทุี่นเร่อนหุ้น

 ทุี่นจ้ดิ์ที่ะเบ่ยน

  หุ้นสุามัญ 400,000,000 หุ้น ม่ล่ค่าหุ้นล่ะ 10 บาที่ 4,000,000 4,000,000

 ทุี่นท่ี่�ออกแล่ะชัำาระแล้่ว

  หุ้นสุามัญ 400,000,000 หุ้น ม่ล่ค่าหุ้นล่ะ 10 บาที่ 4,000,000 4,000,000

กำาไรสุะสุม

 จั้ดิ์สุรรแล้่ว - ทุี่นสุำารองติามกฎหมาย 193,900 193,900

 ยังไม่ได้ิ์จั้ดิ์สุรร 1,675,103 1,508,920

องค์ประกอบอ่�นข้องสุ่วนข้องเจ้้าข้อง (1,960) (1,960)

ร่วมส่ิวนึข็องเจ้าข็อง 5,867,043 5,700,860

ร่วมหนีึ�สิินึแลุ่ะส่ิวนึข็องเจ้าข็อง 31,292,294 29,660,874

ธนึาคาร่ เมกะ สิากลุ่พื่าณิชี่ย์ จำากัดุ (มหาชี่นึ)
งบแสิดุงฐ์านึะการ่เงินึ

ณ วันึทีุ� 30 มิถ่ึนึายนึ พื่.ศ. 2565

ธนึาคาร่ เมกะ สิากลุ่พื่าณิชี่ย์ จำากัดุ (มหาชี่นึ)
งบกำาไร่ข็าดุทุ่นึเบ็ดุเสิร่็จ

สิำาหร่ับงวดุหกเดืุอนึสิิ�นึส่ิดุวันึทีุ� 30 มิถ่ึนึายนึ พื่.ศ. 2565

 นายเจ่้�ย จุ้้ย เหิง / นายเฉิน จิ้�น   

กรรมการ

  30 มิถ่ึนึายนึ 31 ธันึวาคม 

  พื่.ศ. 2565 พื่.ศ. 2564 

   พัื่นึบาทุ    พัื่นึบาทุ

รายได้ิ์ดิ์อกเบ่�ย 381,246 314,047

ค่าใช้ัจ่้ายดิ์อกเบ่�ย (55,272) (48,095)

รายได้ิ์ดิ์อกเบ่�ยสุุที่ธิ 325,974 265,952

รายได้ิ์ค่าธรรมเน่ยมแล่ะบริการ 34,895 28,456

ค่าใช้ัจ่้ายค่าธรรมเน่ยมแล่ะบริการ (1,874) (1,368)

รายได้ิ์ค่าธรรมเน่ยมแล่ะบริการสุุที่ธิ 33,021 27,088

กำาไรสุุที่ธิจ้ากเคร่�องม่อที่างการเงินท่ี่�วัดิ์ม่ล่ค่าด้ิ์วยม่ล่ค่ายุติิธรรม

 ผ่านกำาไรหร่อข้าดิ์ทุี่น 65,842 59,680

รายได้ิ์จ้ากการดิ์ำาเนินงานอ่�น 1,462 504

ร่วมร่ายไดุ้จากการ่ดุำาเนิึนึงานึ 426,299 353,224

ค่าใช้ี่จ่ายจากการ่ดุำาเนิึนึงานึอื�นึๆ

 ค่าใช้ัจ่้ายเก่�ยวกับพื่นักงาน 109,155 105,650

 ค่าใช้ัจ่้ายเก่�ยวกับอาคารสุถืานท่ี่�แล่ะอุปกรณ์ 26,417 25,327

 ค่าภาษ่อากร 13,698 11,016

 ค่าติอบแที่นกรรมการ 796 696

 ค่าใช้ัจ่้ายอ่�น 15,533 13,155

รวมค่าใช้ัจ่้ายจ้ากการดิ์ำาเนินงานอ่�นๆ 165,599 155,844

ผล่ข้าดิ์ทุี่นด้ิ์านเครดิิ์ติท่ี่�คาดิ์ว่าจ้ะเกิดิ์ข่้�น (โอนกลั่บ) 52,959 (54,989)

กำาไรจ้ากการดิ์ำาเนินงานก่อนภาษ่เงินได้ิ์ 207,741 252,369

ภาษ่เงินได้ิ์ (41,558) (51,206)

กำาไร่สิำาหร่ับงวดุ 166,183 201,163

กำาไร่เบ็ดุเสิร่็จร่วมสิำาหร่ับงวดุ 166,183 201,163

กำาไร่ต่อห้่นึ (บาทุ) 0.42 0.50
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จ้ากท่ี่�ได้ิ์พ่ื่ดิ์คุยกับผ้่ประกอบการ
รายเล่็กแล่ะรายใหม่ ผมพื่บว่า
ผ้่ประกอบการท่ี่�จ้ะที่ำาโครงการบ้าน
หร่อคอนโดิ์ฯเข้้าใจ้เร่�องงานก่อ
สุร้างผิดิ์ๆในหล่ายประเดิ์็น จ้น
ที่ำาให้ม่ปัญหาต่ิอการพัื่ฒนาโครงการ
ก็ว่าได้ิ์ โดิ์ยความคิดิ์ผิดิ์ๆในด้ิ์าน
งานก่อสุร้างสุ่วนมากจ้ะเกิดิ์จ้าก
การไมร้่่ หร่อเข้้าใจ้ผิดิ์ หร่อประหยดัิ์
การจ้้างงาน ผมข้อสุรปุ 3 ความคดิิ์
ผิดิ์ๆเร่�องงานก่อสุร้างดัิ์งน่�

1.จ้างผ้้รั่บเหมาก่อสิร้่าง
แลุ้่ว ไม่จำาเป็นึต้องมีฝ่่ายก่อสิร้่าง
ก็ไดุ้ ความคิดิ์แบบน่�ถื้าเป็น
โครงการเล่ก็ๆแบบไม่ได้ิ์เข้้าจั้ดิ์สุรร 
หร่อน้อยกวา่ 9 ย่นิติ อาจ้ไมจ่้ำาเปน็
ก็ได้ิ์ เพื่ราะผ้่ประกอบการสุ่วนมาก
จ้ะพื่อด่ิ์แล่ได้ิ์อย่่ แต่ิถ้ืาพัื่ฒนา
โครงการท่ี่�ใหญ่ข่้�น ม่ล่ค่าสุ่งข่้�น 
การด่ิ์แล่อาจ้จ้ะไม่ทัี่�วถ่ืง หร่อไม่ม่
ความร้่ดิ์้านงานก่อสุร้างด่ิ์พื่อ สุ่ง
ผล่ให้งานออกมาไม่ด่ิ์หร่อติำ�ากว่า
มาติรฐานท่ี่�ตัิ�งไว้ก็ได้ิ์

2.ให้ผ้้รั่บเหมาจัดุการ่ร่ับ
ทัุ�งข็อง ทัุ�งค่าแร่ง 100% การ
ให้ผ้่รับเหมารับทัี่�งค่าข้องแล่ะค่าแรง 
ผ้่ประกอบการอาจ้มองว่าสุะดิ์วกด่ิ์ 
ไม่ต้ิองหาซ่์�อเอง หร่ออาจ้คิดิ์ว่า
ผ้่รับเหมาม่คอนเนคชัั�นกับที่างร้าน
ค้า แต่ิในความเป็นจ้ริงแล้่ว ถ้ืา
สุามารถืติิดิ์ต่ิอจั้ดิ์ซ่์�อข้องเองไดิ์้จ้ะ
ช่ัวยให้ประหยัดิ์ต้ินทุี่นได้ิ์มากกว่า 
เพื่ราะถ้ืาโครงการสัุ�งซ่์�อในปริมาณ
มากก็สุามารถืติ่อรองราคาไดิ์้
มากกว่า หร่อถ้ืาผ้่รับเหมาม่ปัญหา 
ที่างโครงการก็สุามารถืเปล่่�ยนเอง
ได้ิ์ ไม่จ้ำาเปน็ต้ิองอาศััยคอนเนคชัั�น 
ข้องผ้่รับเหมาเท่ี่านั�น

3.ช่ี่วงเร่ิ�มเข้็าทีุ�ดิุนึไม่ค่อย
สิำาคัญ ไว้จ้างคนึค่มงานึตอนึมี
งานึก่อสิร้่างก็ไดุ้ จ้ากท่ี่�ได้ิ์คุยกับ

3 ความคิดุผิดุๆ แลุ่ะแนึวทุางเร่ิ�มต้นึง่ายๆ 3 ข้็อ
ดุ้านึงานึก่อสิร้่างโคร่งการ่บ้านึแลุ่ะคอนึโดุฯ

ข็องผ้้ปร่ะกอบการ่ร่ายเล็ุ่ก-ร่ายใหม่
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ตัิวอย่างโครงการข้องบรษัิที่มหาชัน
ว่าโครงการท่ี่�ข้นาดิ์พื่อๆกับท่ี่�เรา
ที่ำาม่ติำาแหนง่อะไรบ้าง แล่ะม่ก่�คน 
จ้ะได้ิ์เอามาปรับให้เหมาะสุมกับ
โครงการเรา

สุำาหรับการที่ำาโครงการจั้ดิ์สุรร
หน่�งโครงการจ้ะม่องค์ประกอบ
หล่ายสุ่วน ไม่ว่าจ้ะเป็นงานข้าย 
งานการติล่าดิ์ บัญช่ั การเงิน 
ออกแบบ หลั่งการข้าย ก่อสุร้าง 
จั้ดิ์ซ่์�อ บุคคล่ กฎหมาย แล่ะอ่ก
หล่ายๆสุ่วน เพื่ราะฉะนั�นการเป็น
ผ้่ประกอบการท่ี่�ด่ิ์แล่ะประสุบความ
สุำาเร็จ้ควรจ้ะร้่รอบ เล่่อกใช้ัคนให้
ติรงกับงานแล่ะเหมาะสุมกับงาน 
เท่ี่าน่�ก็ถ่ือว่าเป็นการเริ�มต้ินท่ี่�ด่ิ์แล้่ว 
ข้อให้ผ้่ประกอบการทุี่กท่ี่านประสุบ
ความสุำาเร็จ้ แล้่วผมจ้ะนำาเร่�องราว
ต่ิางๆด้ิ์านอสัุงหาฯมาให้ติิดิ์ติาม
กันในครั�งหน้า

เห็นก็ติอนท่ี่�เป็นปัญหาแล้่ว
แล้่วควรที่ำาอย่างไรเร่�องงาน

ก่อสุร้างสุำาหรบัผ้่ประกอบการราย
เล็่ก รายใหม ่ผมม่แนวที่างเริ�มต้ิน
ง่ายๆเพ่ื่ยง 3 ข้้อมาให้ เพ่ื่�อให้
โครงการข้องท่ี่านม่คุณภาพื่

1.ใส่ิใจตั�งแต่เร่ิ�มต้นึ ตั�งแต่
งานึออกแบบ สิุ�งท่ี่�สุำาคัญสุำาหรับ
การเดิิ์นที่างไปในสุถืานท่ี่�ท่ี่�ไม่ร้่จั้ก
ก็ค่อแผนท่ี่� เช่ันเด่ิ์ยวกับการพัื่ฒนา
โครงการท่ี่�ด่ิ์ให้ถ่ืงเป�าหมายก็ค่อ 
การออกแบบ ติรวจ้สุอบแบบ 
ปรับปรุงแบบ เพื่ราะถ้ืาแบบผิดิ์
หร่อม่ปัญหาจ้ะสุร้างปัญหาได้ิ์ใน
ระหว่างงานก่อสุร้าง

2.อย่าเสีิยดุายการ่จ้าง
บ่คลุ่ากร่ทีุ�จำาเป็นึในึงานึก่อสิร่า้ง 
ผมจ้ะบอกผ้่ประกอบการว่าอย่า
เสุ่ยดิ์ายท่ี่�จ้ะจั้ดิ์หาบุคล่ากรเพ่ื่�อมา
ด่ิ์แล่งานก่อสุร้างให้เหมาะสุมกับ
เป�าหมายข้องบรษัิที่แล่ะข้นาดิ์ข้อง
โครงการ หากเป�าหมายใหญ ่ข้นาดิ์
โครงการใหญ่ ควรม่ท่ี่มงานท่ี่�รองรับ
งานได้ิ์ครบตัิ�งแต่ิเริ�มต้ิน

3.ดุ้ตัวอย่างการ่ทุำางานึข็อง
บร่ิษััทุใหญ่แลุ่้วนึำามาปร่ับใชี่้ 
ผ้่ประกอบการสุ่วนใหญ่ท่ี่�เพิื่�งเริ�ม
ที่ำาโครงการจ้ะไม่ร้่วา่ต้ิองม่บุคล่ากร
ด้ิ์านก่อสุร้างติำาแหน่งไหนบ้าง ใช้ั
ติำาแหน่งล่ะก่�คน ข้อแนะนำาให้ด่ิ์

นึายทุร่งพื่ลุ่ ศร่ีวงศ์ทุอง
ผ้่เช่ั�ยวชัาญด้ิ์านงานข้ายแล่ะ

การติล่าดิ์ ม่ประสุบการณใ์นวงการ
อสัุงหาริมที่รัพื่ย์มากว่า 20 ปี ผ่าน
ประสุบการณบ์ริษัที่อสุงัหารมิที่รัพื่ย์
ทัี่�งระดัิ์บเริ�มต้ินจ้นถ่ืงบริษัที่มหาชัน
ระดัิ์บ 10,000 ล้่านบาที่ ผ่านการ
ด่ิ์แล่โครงการกว่า 100 โครงการ 
ปัจ้จุ้บันที่ำางานด้ิ์านการติล่าดิ์บริษัที่
อสัุงหาฯระดัิ์บมหาชันบริษัที่หน่�ง, 
เป็นท่ี่�ปร่กษาบริษัที่อสัุงหาฯ, 
ร่วมพัื่ฒนาโครงการอสัุงหาฯ แล่ะ
ที่ำาบริษัที่บริหารงานด้ิ์านอสัุงหาฯ
ทัี่�วไป

ผ้่ประกอบการรายใหม่ๆท่ี่�ยังไม่
ค่อยม่ประสุบการณ์ในการที่ำา
โครงการมากนัก จ้ะคิดิ์ว่ายังไม่ม่
งานก่อสุร้างก็ยังไม่ต้ิองใช้ัวิศัวกร
หร่อโฟร์แมนก็ได้ิ์ แต่ิในความเป็น
จ้ริงข้องการที่ำาโครงการสุำาหรับ
ผ้่ประกอบการท่ี่�ที่ำามานาน วิศัวกร
หร่อโฟร์แมนสุำาคัญเป็นอย่างมาก 
เพื่ราะหากเริ�มผิดิ์ตัิ�งแต่ิแรกก็เหม่อน
การติิดิ์กระดิ์มุผิดิ์ตัิ�งแต่ิเม็ดิ์แรก จ้ะ
สุ่งผล่ให้ผิดิ์ไปติล่อดิ์แล้่วแก้ไข้ยาก
มาก สิุ�งท่ี่�ผ้่ประกอบการไม่ร้่ก็ค่อ 
งานก่อนเริ�มเข้้าพ่ื่�นท่ี่�ติรวจ้สุอบ
แบบ การเคล่่ยร์พ่ื่�นท่ี่� เช็ักพิื่กัดิ์
ท่ี่�ดิิ์น การวัดิ์ระดัิ์บ เช็ักดิิ์น ยิงแนว
ถืนน แปล่งท่ี่�ดิิ์น แปล่งย่อย แล่ะ
อ่กมากมาย ไม่อยากให้ผ้่ประกอบ
การมองข้้ามเร่�องบุคล่ากรสุ่วนน่�
ถ้ืาไม่อยากม่ปัญหาติามมา

จ้ริงๆท่ี่�ได้ิ์สุรุปมา 3 ข้้อ เป็น
แค่บางสุว่นข้องความคดิิ์ผิดิ์ๆเร่�อง
งานก่อสุร้างสุำาหรับผ้่ประกอบการ
ม่อใหม่ท่ี่�ผมได้ิ์พื่บมา ซ่์�งสุ่งผล่เสุ่ย
ต่ิอการพัื่ฒนาโครงการในอนาคติ
ได้ิ์ สิุ�งท่ี่�ผมสุามารถืบอกแล่ะให้คำา
ปร่กษากับผ้่ประกอบการนั�นๆได้ิ์
ก็ค่อ อย่าเสุ่ยดิ์ายท่ี่�จ้ะจ้้างพื่นักงาน
เพ่ื่�อมาด่ิ์แล่งานสุ่วนน่�ตัิ�งแต่ิติอน
เริ�ม เพื่ราะถืา้เริ�มผิดิ์แล่ว้งานกอ่สุร้าง
จ้ะแก้ไข้ยากกว่า ที่ำาให้ด่ิ์ตัิ�งแต่ิเริ�ม
ด่ิ์กว่ามาแก้ไข้ระหว่างที่าง บางงาน
อาจ้ไม่ร้่เพื่ราะมองไม่เห็น จ้ะมา




