Content

สารบัญ
สารจากประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

1

ส่วนที่ การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปัจจัยความเสี่ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

2

ส่วนที่ การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการ
6. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7. โครงสร้างการจัดการ
8. การกำ�กับดูแลกิจการ
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11. รายการระหว่างกัน

3

ส่วนที่ ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
12. ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ
13. การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ

2
4
6

8
13
40
44
46

47
49
54
60
63
65

72
78

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

90
103
104
107
108
110
112
119

สารจากประธานบริษัท

รมการ
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2558 เติบโตได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์จากรัฐบาล ส่งผลดีต่อความเชื่อมันในตลาดและท�ำให้อุปสงค์ปรับตัว
ดีข้ึน แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้อุปทานเริ่มชะลอตัวลง เนื่องจากหนี้ภาคครัวเรือนยังอยู่ใน
ระดับสูง อีกทั้งสถาบันการเงินยังระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ดีบริษัทได้มี
การปรับกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขายและรายได้ เพื่อรักษาเป้าหมายที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้

มาตรการ

ละทําให้

กหนีภ้ าค

อยู่อาศัย

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและวางแผนในการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
รอบคอบภายใต้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยได้มีการพัฒนาและให้ความ
ส�ำคัญในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในทุกกลุ่ม

โอนและ

ยที่บริ ษัท

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายขยายธุรกิจโดยมีการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล
บริษัทให้ความสนใจในธุรกิจดังกล่าว เพราะในปัจจุบันสุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญต่อการ
ด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ เนือ่ งจากประเทศไทยก�ำลังเข้าสูย่ คุ ของผูส้ งู อายุ จึงท�ำให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส�ำคัญของเรือ่ งสุขภาพมากขึน้ บริษทั ฯ จึงมองเห็นโอกาสทีจ่ ะช่วยให้บริษทั มีผลการด�ำเนินงาน
ที่ดีและมั่นคงในอนาคต อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง

นินธุรกิจ

ฒนาและ

องความ

รกิจโรงพยาบาล บริ ษัทให้ ความสนใจในธุรกิจดังกล่าว เพราะ

ทศไทยกําลังเข้ าสู่ยคุ ของผู้สงู อายุ จึงทําให้ ประชาชนตระหนัก

ทมีผลการดําเนินงานที่ดีและมัน่ คงในอนาคต อย่างไรก็ตาม
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สารจากประธานกรรมการ
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2558 เติบโตได้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป และจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริ มทรัพย์จากรัฐบาล ส่งผลดีต่อความเชื่อมันในตลาดและทําให้
อุปสงค์ปรับตัวดีขึน้ แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ อุปทานเริ่ มชะลอตัวลง เนื่องจากหนีภ้ าค
ครัวเรื อนยังอยู่ในระดับสูง อีกทังสถาบั
้
นการเงินยังระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย
อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้ ออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริ มทรัพย์ ในส่วนลดค่าธรรมเนียมโอนและ
จํานอง ทําให้ บริ ษัทได้ ปรับกลยุทธ์ เพื่อกระตุ้นยอดขายและรายได้ เพื่อรักษาเป้าหมายที่บริ ษัท
ได้ กําหนดไว้
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) ได้ ตระหนักและวางแผนในการดําเนินธุรกิจ
อย่างรอบคอบภายใต้ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยได้ มีการพัฒนาและ
ให้ ความสําคัญในด้ านคุณภาพสินค้ าและบริ การ เพื่อสร้ างความพึงพอใจและตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าในทุกกลุม่
ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ มีนโยบายขยายธุรกิจโดยมีการเข้ าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล บริ ษัทให้ ความสนใจในธุรกิจดังกล่าว เพราะ
ในปั จจุบนั สุขภาพเป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่สําคัญต่อการดําชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากประเทศไทยกําลังเข้ าสู่ยคุ ของผู้สงู อายุ จึงทําให้ ประชาชนตระหนัก
ถึงความสําคัญของเรื่ องสุขภาพมากขึน้ บริ ษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสที่จะช่วยให้ บริ ษัทมีผลการดําเนินงานที่ดีและมัน่ คงในอนาคต อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะเข้ าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2559 นี ้ บริ ษัทฯ จะดําเนินตามแผนงานธุรกิจตามที่ได้ นําเสนอข้ อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้น และนักลงทุน อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯจะพิจารณา
ความเสี่ยงในการลงทุน โดยคํานึงถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจสถานพยาบาลในปี 2559 ได้ แก่ ความเสี่ยงทางด้ าน
ภาวะทางการเมือง การลงทุนของภาคเอกชน การตัดสินใจใช้ จ่ายของผู้บริ โภค และผลกระทบจากปั จจัยภายนอกประเทศ

ในปี 2559 นี้ บริษัทฯ จะด�ำเนินตามแผนงานธุรกิจตามที่ได้น�ำเสนอข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะ
พิจารณาความเสี่ยงในการลงทุน โดยค�ำนึงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจสถานพยาบาลในปี 2559 ได้แก่
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ขยายออกชานเมืองมากขึน้ โดยเฉพาะทําเลที่ใกล้ แนวรถไฟฟ้าที่ทางภาครัฐบาลกําลังสร้ างเพื่อรองรับผู้ใช้ บริ การรถสาธารณะ ดังนัน้ ในปี 2559
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บริ ษทััทง้ฯจะดํ
าเนินการพัฒนาโครงการที
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และขยายการลงทุ
นในการจัดซื ส่้อทีงผลให้
่ดินสํามหรัโี ครงการอสั
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โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
ทุนที่เรี ยกชําระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
Everland Public Company Limited
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
223/96 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ10260
0107537000762
ปี 2531
ประเภท
ปี 2537
“EVER”
www.everland.co.th
0-2361-6156-6
0-2720-7598-9
3,238,416,588 บาท
3,238,416,588 หุ้น
1 บาท
3,237,322,605 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2558)

บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรั พย์
ชื่อบริษัท บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
สถานที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ 93 อาคารสํานักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
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ผู้สอบบัญชี
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่100/19, ชัน้ 14, อาคารว่องวานิช อาคารบี ถนนพระราม 9 ห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080, โทรสาร 02-645-0020, www.pvaudit.co.th
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4917 และ / หรื อ
นายเทอดทอง เทพมังกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3787 และ / หรื อ
นายบรรจง พิชญประสาธน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 และ / หรื อ
นายไกรสิทธ ศิลปมงคลกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรื อ
ผู้สอบบัญชีทา่ นอื่นภายในสํานักงานเดียวกันเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของกลุม่ บริ ษัท
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ส่ วนที่ 1
ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจการประกอบธุ
รกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 เป้าหมายและนโยบายในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ สามารถแบ่งการ
ดําเนินธุรกิจหลักได้ 4 ประเภทหลักดังนี ้
1. ธุรกิจจัดสรรที่ดินและสร้ างบ้ านเพื่อขาย ดําเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. ธุรกิจอาคารชุดเพื่อขาย
ดําเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย
3. ธุรกิจรับบริหารโครงการ
ดําเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. ธุรกิจโรงพยาบาล
ดําเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย
บริ ษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็ นผู้นําในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยผู้บริ หารมีนโยบายในการพัฒนาบ้ านเดี่ยว และ
อาคารชุดพักอาศัยเป็ นหลัก ซึง่ การกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีดงั นี ้
1. โครงการของบริษัทฯ ตังอยู
้ ่ในทําเลที่มีศกั ยภาพในการรองรับการขยายตัวของชุมชน มีระบบการคมนาคมที่สะดวกและ
ระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ ฯลฯ
2. โครงการของบริ ษัทฯ มีหลายแบบเพื่อให้ เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ า เช่น บ้ านเดี่ยวพร้ อมอยู่ บ้ านสัง่ สร้ าง
ซึง่ ลูกค้ าสามารถเลือกวัสดุก่อสร้ างได้ เอง ทาวน์เฮ้ าส์ และ อาคารชุดพักอาศัย ฯลฯ
3. โครงการของบริษัทฯ เน้ นการออกแบบที่ทนั สมัยและพื ้นที่เหมาะสมแก่การใช้ สอยในชีวิตประจําวัน โครงการของบริ ษัทฯ
เน้ นวัสดุการสร้ างที่ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานในการก่อสร้ าง จึงเป็ นที่ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ ารายเก่าและความ
เชื่อถือจากลูกค้ ารายใหม่ ซึง่ เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ อีกทางหนึง่
นโยบายสําคัญของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการแต่ละโครงการมีดงั ต่อไปนี ้
 การให้ ความสําคัญในมาตรฐานการก่อสร้ างที่มีคณ
ุ ภาพสูง
 การใช้ วสั ดุก่อสร้ างที่มีคณ
ุ ภาพที่ดีและเหมาะสม
 การออกแบบที่ทนั สมัย ด้ านสถาปั ตยกรรม เพื่อประโยชน์ในการใช้ สอยและความสวยงาม
 การให้ ความสําคัญกับสิง่ แวดล้ อม และความเป็ นธรรมชาติในแต่ละโครงการ
 การเลือกทําเลที่ตงแต่
ั ้ ละโครงการโดยคํานึงถึงความสะดวกในการคมนาคมของผู้อยูอ่ าศัยเป็ นสําคัญ
 การกําหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล และเป็ นธรรม
 การให้ บริการหลังการขายที่มีคณ
ุ ภาพ เช่น การบริการด้ านความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็ นใน
โครงการ

8

บริ ษัทฯ ได้ ขยายและเข้ าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล เพิ่มเติมจากเดิมที่ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โดยได้ ดําเนินการจัดตัง้
บริ ษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด (“MY HOSPITAL”) และอนุมตั ิการเข้ าลงทุนในบริ ษัทที่ดําเนินธุรกิจ
โรงพยาบาล
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
ความเป็ นมา
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริ ษัท คันทรี่ โฮลดิ ้ง จํากัด จัดตังในปี
้
2531 ด้ วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ าน
บาท โดย มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจด้ านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ต่อมาในปี 2534 เปลี่ยนชื่อบริ ษัทเป็ น “บริ ษัท คันทรี่
(ประเทศไทย) จํากัด” โดยบริ ษัทฯได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัท มหาชน จํากัด และเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหลักทรัพย์ของบริ ษัทเข้ าทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหมายเลขทะเบียนบริ ษัทเลขที่
บมจ.319 ในปี 2537
จากผลวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปี 2540 บริ ษัทได้ ประสบปั ญหาทางการดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ ในประเทศ ทําให้ บริ ษัทต้ องเข้ าสูก่ ระบวนการการฟื น้ ฟูกิจการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2544 ทังนี
้ ้ บริษัทสามารถนําหุ้นของบริษัท กลับเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดอสังหาริ มทรัพย์ พร้ อมทัง้
ได้ รับอนุญาตให้ ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 19 มกราคม 2549 และจากการที่บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามแผนฟื น้ ฟูกิจการ
ได้ อย่างครบถ้ วน จึงได้ ยื่นขอออกจากแผนต่อศาลล้ มละลายกลาง ต่อมาในวันที่ 15 มกราคม 2550 ศาลฯได้ อนุญาตให้ บริ ษัทออก
จากแผนฟื น้ ฟูกิจการ
เหตุการณ์ สาํ คัญในช่ วง 6 ปี
ปี 2552 :

ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 305,995,899 หุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท,
โดยภายหลังการดําเนิ นการดังกล่าว บริ ษัทมีทุนจดทะเบียน 611,991,798 บาท และทุนชํ าระแล้ วของบริ ษัท
305,996,982 บาท
ปี 2555 :

ลดทุนจดทะเบียนเป็ น 305,996,982 หุ้น, เพิ่มทุนจดทะเบียน 611,993,964 หุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทมีจดทะเบียนเป็ น 917,990,946 บาท และทุน
เรี ยกชําระแล้ ว 531,610,486 บาท ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด จํานวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว ทําให้ บริ ษัทมีทนุ เรี ยกชําระแล้ วจํานวน 581,610,486 บาท ณ วันที่ 21
ธันวาคม 2555
ปี 2556 :

เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด จํานวน 35,230,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว ทําให้ บริ ษัทมีทนุ เรี ยกชําระแล้ วจํานวน 616,841,255 บาท ณ วันที่ 24
มกราคม 2556
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ลดทุนจดทะเบียนให้ เท่ากับทุนชําระแล้ วเป็ น 616,841,255 หุ้น, เพิ่มทุนจดทะเบียน 1,542,103,137 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท และนําเงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนเข้ าลงทุน
ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็ นการซื ้อทรัพย์สนิ และหุ้นสามัญของบริ ษัทพัฒนาอสังหารมิทรัพย์ โดยภายหลัง
การดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทมีจดทะเบียนเป็ น 2,158,944,392 บาท และทุนเรี ยกชําระแล้ ว 1,772,900,219 บาท
ณ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2556
เข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์จํานวน 3 รายการ มูลค่ารวม 959,999,930 บาท ประกอบด้ วย
รายการที่ 1 ซือ้ ทรัพย์สินห้ องชุดโครงการมายรี สอร์ ท บางกอก จากบริ ษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล จํากัด (“ER”)
จํานวน 94 ยูนิต พื ้นที่รวม 7,464.52 ตารางเมตร มูลค่ารวม 460,000,000 บาท
รายการที่ 2 ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด (“MY RESORT”) จํานวน 9,999,998 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ 10 บาท/หุ้น ราคาซื ้อ 20 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 199,999,960 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ซึ่งจะทําให้
บริษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด เข้ ามาเป็ นบริษัทย่อยของEVER
รายการที่ 3 ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เดอะวิลล่า (หัวหิน) จํากัด (“THE VILLA”) จํานวน 19,999,998 หุ้นมูลค่าที่
ตราไว้ 10 บาท/หุ้น ราคาซื ้อ 15 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 299,999,970 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ซึ่งจะทําให้
บริษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด เข้ ามาเป็ นบริษัทย่อยของEVER
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด จํานวน 386,044,173หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว ทําให้ บริษัทมีทนุ เรี ยกชําระแล้ วจํานวน 2,158,944,392 บาท ณ วันที่ 30
สิงหาคม 2556
อนุมตั ิการเข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์โครงการอสังหาริ มทรัพย์ โดยเป็ นการซื ้อทรัพย์สินห้ องชุดโครงการมายรี
สอร์ ท แอท ริ เวอร์ จากบริษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้ าพระยา จํากัด (“ERC”) จํานวน 46 ยูนิต พื ้นที่รวม 8,785.52
ตารางเมตร มูลค่ารวม 540,391,000 บาท โดยได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556ในวันอังคาร
ที่ 19 พฤศจิกายน 2556
เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 1,079,472,196 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และอนุมตั ิออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท จํานวน 1,079,472,196 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท โดยไม่คิดมูลค่า ใน
อัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2556ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว ทําให้ บริ ษัทมีทุนจดทะเบียน
3,238,416,588 บาท
แต่งตังกรรมการเพิ
้
่มเติม อีก 2 ท่าน ทําให้ จํานวนกรรมการบริ ษัทมีทงสิ
ั ้ ้น 9 ท่าน โดยได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556

ปี 2557 :

เข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์จํานวน 3 รายการ มูลค่ารวม 150,000,000 บาท ประกอบด้ วย
รายการที่ 1 ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด (“CMR”) จํานวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ 100 บาท/หุ้น ราคาซื ้อ 428.50 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 85,700,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท คิดเป็ น
สัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 100
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รายการที่ 2 ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จํากัด (“DENTAL”) จํานวน 7,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100
บาท/หุ้น ราคาซื ้อ 100.00 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 750,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วนการถือ
หุ้นร้ อยละ 100
รายการที่ 3 ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด ( “UNICON”) จํานวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ 100 บาท/หุ้น ราคาซื ้อ 100.00 บาท/หุ้น มูลค่าการซื ้อหุ้นรวม 5,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท คิด
เป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 100 และให้ เงินกู้ยืมแก่ บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด (“UNICON”) จํานวนเงิน
58,550,000 บาท เพื่อเป็ นการชําระคืนเงินกู้ยืมจากกลุ่มผู้ขาย มูลค่าการซือ้ หุ้นและจํานวนเงินให้ ก้ ูยืม มูลค่า
รวมทังสิ
้ ้น 63,500,000 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และอนุมตั ิออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จํานวน 135,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท โดยไม่คิดมูลค่า ใน
อัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว ทําให้ บริ ษัทมีทนุ
จดทะเบียนชําระแล้ ว 2,293,944,392 บาท ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 943,378,213 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และอนุมตั ิออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จํานวน 943,378,213 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท โดยไม่คิดมูลค่า ใน
อัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว ทําให้ บริ ษัทมีทนุ
จดทะเบียนชําระแล้ ว 3,237,322,605 บาท ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2557

ปี 2558 :

อนุมตั ิการเข้ าร่วมทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์แห่งใหม่ ชื่อ อาร์ เอสยู อินเตอร์ เนชัน่ แนล ฮอสพิทอล
(RSU International Hospital) โดยลงทุนถือหุ้นร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน จํานวน 3,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ 100 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 360,000,000 บาท ปั จจุบนั บริ ษัท อาร์ เอสยู อินเตอร์ เนชัน่ แนล ฮอสพิทอล จํากัด
(“RSU”) มีทนุ จดทะเบียน 1,200,000,000 บาท และมีทนุ เรี ยกชําระแล้ ว 635,000,000 บาท ณ วันที่ 12 มิถนุ ายน
2558

อนุมตั ิการเข้ าทํารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด (“KMG”) จํานวน
5,893,000หุ้น มูลค่าไม่เกิน 117,860,000 บาท ในราคาไม่เกิน 20 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 117,860,000
บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 78.57 ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558

อนุมตั ิการเข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด (“PM”) จํานวน
8,633,800 หุ้น ในราคา 25 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 215,845,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วน
การถือหุ้นร้ อยละ 53.96 ณ วันที่ 17 กันยายน 2558


อนุมตั ิการเข้ าทํารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์การจัดซื ้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจํานวน 8 แปลง เนื ้อที่รวม 13-0-25
ไร่ (5,225 ตารางวา) ตังอยู
้ ่ที่ ตําบลสามวาตะวันตก อําเภอคลองสามวา กรุ งเทพมหานคร กรรมสิทธิ์ของนางพร
ทิพย์ ดาวสุข รวมมูลค่าที่ดินทังสิ
้ ้น 68,312,500 บาท ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2558
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท

บริษัท

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) (“EVER”)

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) (“EVER”)

บริษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด (“NATTANAN”)

บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด (“NATTANAN”)
บริษัท มายรี สอร์ ท โฮล ดิ ้ง จํากัด (“MRH”)

บริ ษัท มายรี
ท โฮลวิลดิล่า้ง จํ(หัาวกัหิดน)(“MRH”)
บริสษอร์
ัท เดอะ
จํากัด (“THV”)

ประเภทลักษณะธุรกิจ

ประเภทลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจจัดสรรที่ดินและสร้ างบ้ านเพื่อขาย,
่อขาย,ธุารงบ้
กิจารันเพื
บบริ่อหขาย,
ารโครงการ,
ธุรกิธุจรกิจัจดอาคารชุ
สรรที่ดดินเพืและสร้
จร่วมลงทุดนเพือสั่องขาย,ธุ
หาริมทรั
ธุรกิธุจรกิอาคารชุ
รกิพจย์รับบริหารโครงการ,
ดสรรทีน่ดอสั
ินและสร้
ธุรกิธุจรกิร่วจจัมลงทุ
งหาริมางบ้
ทรัาพนเพื
ย์ ่อขายภายใต้
โครงการมายโฮมประชาชื่น และโครงการมายโฮม
ธุรกิจจัดสรรที่ดินและสร้ างบ้ านเพื่อขายภายใต้
เชียงใหม่
โครงการมายโฮมประชาชื
่น และโครงการมายโฮม
ธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย ขายภายใต้
เชียโครงการมายรี
งใหม่
สอร์ ท หัวหิน อาคาร เอ บี ซี
ธุรกิธุจรกิพัจฒพัฒนาโครงการอาคารพั
อาศัย ยขายภายใต้
ขายภายใต้
นาโครงการอาคารพักกอาศั
โครงการมายรีสสอร์อร์ทท หัหัวหินน อาคาร
โครงการมายรี
อาคารดีเออี เอฟ
บี ซี

ด (“MY HOSPITAL”) ธุรกิธุจรกิพัจฒ
พัฒ
นาด้ านโรงพยาบาล กอาศัย ขายภายใต้
บริ ษัท เดอะบริวิษลัทล่มาย
า (หัฮอสพิ
วหิน)ทจํอลากัจํดากั(“THV”)
นาโครงการอาคารพั
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด (“CMR”) โครงการมายรี
ธุรกิจพัฒนาด้สาอร์
นโรงพยาบาล
ท หัวหิน อาคาร ดี อี เอฟ
ษัท เดนทอล
จํากัดHOSPITAL”)
(“DENTAL”)
นาด้าานโรงพยาบาล
นโรงพยาบาล
บริ ษัท มายบริฮอสพิ
ทอล จํอิาสกัฟัดน(“MY
ธุรกิธุจรกิพัจฒพัฒนาด้
บริษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด (“UNICON”)

บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด (“CMR”)
บริษัท อาร์ เอสยู อินเตอร์ เนชัน่ แนลฮอสพิทอล
บริษัท
บริ ษัท เดนทอล
อิส ฟั น จํากัด (“DENTAL”)
จํากัด (“RIH”)
บริ ษัท ยูนิคบริอนษัทเซอร์
วิสเซสคลั จํกรุากั๊ ปดจํา(“UNICON”)
โคราชเมดิ
กัด (“KMG”)

ษัท พิอิษนณุ
โลกอิเนชั
นเตอร์
เวชการ จําทกัอล
ด (“PM”)
บริ ษัท อาร์บริ
เอสยู
เตอร์
น่ แนลฮอสพิ
จํากัด (“RIH”)
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ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
กษณะธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาด้ าประเภทลั
นโรงพยาบาล

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
นโรงพยาบาล
ธุรกิธุจรกิให้จพัเช่ฒานาด้
อสังาหาริ
มทรัพย์
นาด้าานโรงพยาบาล
นโรงพยาบาล
ธุรกิธุจรกิพัจฒพัฒนาด้

ทุนจดทะเบียน
สัดส่ วน
ทุ
น
จดทะเบี
ย
น
(ล้ านบาท)
การถือหุสั้ นดส่ วน
(ล้
านบาท)
การถื
3,238.41
- อหุ้น

-

3,238.41

150.00

100.00%

150.00
300.00

100.00%

100.00%

100.00%
200.00300.00100.00%
310.00200.00100.00%
100.00%
20.00

100.00%

0.75310.00100.00%
100.00%
5.00

100.00%

20.00

100.00%

1,200.00
ทุนจดทะเบี
ยน
สัด30.00%
ส่ วน
0.75
100.00%
(ล้ านบาท)
การถือหุ้น
75.00 5.00 78.57%100.00%
160.00
1,200.00 53.96%30.00%
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ แบ่ งเป็ น 2 ธุรกิจ
1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โดยการพัฒนาที่ดินเพื่อนํามา

บริษัท

ประเภทลักษณะธุรกิจ

บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด (“KMG”)

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด (“PM”)

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

ทุนจดทะเบียน
สัดส่ วน
(ล้ านบาท)
การถือหุ้น
75.00
78.57%
160.00

53.96%

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ แบ่ งเป็ น 2 ธุรกิจ
1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์
บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โดยการพัฒนาที่ดินเพื่อนํามา
จัดจําหน่ายในรูปแบบของทาวน์เฮ้ าส์ บ้ านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม โดยมีกลุม่ ลูกค้ าทุกระดับ ซึง่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุม่ ที่มีรายได้
ระดับปานกลางขึ ้นไป
บริ ษัทฯมีการดําเนินการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ในทําเลต่างๆ นอกจากการพัฒนาโครงการเพื่อจําหน่ายภายใต้ การ
บริหารงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยแล้ ว บริ ษัทฯ ยังมีนโยบายในการลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆที่มีศกั ยภาพ ทังนี
้ ้
โครงการที่อยู่ภายใต้ การดําเนินการของบริ ษัทฯ นัน้ มีอยู่หลายโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการจะมีลกั ษณะรู ปแบบ และทําเลที่ตงั ้
แตกต่างกันออกไป เพื่อรองรับและตอบความต้ องการกับกลุม่ เป้าหมายทุกระดับโดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการมายวิลล่ า บางนา
โครงการมายวิลล่า บางนา ประกอบด้ วยอาคารทัง้ สิน้ 3 อาคาร (อาคารเอ อาคารบี อาคารซี) โดยแบ่งเป็ นอาคาร
สํานักงาน 1 อาคาร ประกอบด้ วยสํานักงานจํานวน 10 ห้ อง และ อาคารที่พกั อาศัย 2 อาคาร ประกอบด้ วยห้ องชุดพักอาศัย 262
ห้ องชุด ตังอยู
้ ่บนที่ดินจํานวน 17 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา บนถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กรุ งเทพฯ ซึ่งเป็ นโครงการที่พฒ
ั นาเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ วตังแต่
้ ปี 2536 สําหรับโครงการในส่วนของอาคารสํานักงานนันได้
้ เริ่ มจําหน่ายตังแต่
้ ปี 2542 และในส่วนของห้ องชุด
นันบริ
้ ษัทฯ ได้ ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุ งห้ องชุดที่ยงั คงเหลืออยู่ใหม่เพื่อทําการจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าและผู้สนใจทัว่ ไป กลุ่ม
ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ สําหรับในส่วนของห้ องชุดจะเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่มีรายได้ ปานกลางและสูง ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 มีจํานวนห้ องชุดพักอาศัยคงเหลือขายจํานวน 2 ยูนิต
โครงการเดอะ รอยัล บีช เพชรบุรี
โครงการเดอะรอยัล บีช เพชรบุรี เป็ นโครงการประเภทที่พกั อาศัยริ มทะเลเพื่อขาย เนื ้อที่รวมทังโครงการ
้
6-2-31 ไร่
เนื ้อที่ใช้ สอยรวม 9,043.97 ตารางเมตร มูลค่าโครงการกว่า 150 ล้ านบาท ประกอบด้ วยอาคารแบบเทอร์ เรซเฮ้ าส์ 3 ชัน้ ขนาด
เนื ้อที่ 259.06 ตารางเมตรต่อหลัง จํานวน 4 ยูนิต และห้ องชุดพักอาศัยซึง่ แบ่งย่อยเป็ นห้ องชุดแบบ A, B, C, D, Penthouse และ
Grand House รวมจํานวน 62 ยูนิต ที่ตงโครงการอยู
ั้
ท่ ี่บริเวณถนนตาลต้ นเดียว (ถนนเลียบหาดเจ้ าสําราญ) ตําบลหาดเจ้ าสําราญ
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558โครงการดําเนินการขายไปหมดแล้ ว โดยมีห้องชุดคงเหลือรอ
การโอนจํานวน 1 ยูนิต
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โครงการมายรีสอร์ ท บางกอก
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จํานวน 94 ยูนิต ตังอยู
้ ่เลขที่ 1724 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยโครงการมายรี สอร์ ท บางกอก ประกอบด้ วย อาคารสูง 28 ชัน้ และอาคารสูง 35 ชัน้ พร้ อมชันใต้
้ ดิน 1
ชัน้ มีจํานวนห้ องชุดทังสิ
้ ้น 384 ห้ อง ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้ างเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว (โดยอาคาร Aก่อสร้ างแล้ วเสร็ จเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2553 และเริ่ มเปิ ดทําการขายเมื่อในช่วงเดือนกรกฎาคม 2552 และอาคาร B ก่อสร้ างแล้ วเสร็จในช่วงต้ นปี 2553 และ
เริ่ มเปิ ดทําการขายในเดือน มกราคม 2551) พร้ อมเข้ าพักอาศัย ทังนี
้ ้ ในปี 2556บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด ได้ ดําเนินการเข้ าลงทุน
ซื ้อห้ องชุดโครงการที่เหลืออยู่ทงหมด
ั้
จํานวน 92 ยูนิต จากเจ้ าของโครงการเดิม เพื่อนํามาเป็ นทรัพย์สินของบริ ษัทและดําเนินการ
ขายต่อไป โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 21 ยูนิต โดยมีห้องชุดคงเหลือรอการโอนจํานวน 2 ยูนิต
โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริเวอร์
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จํานวน 43 ยูนิต ตังอยู
้ ่เลขที่ 42 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 72 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ เป็ นอาคารสูง 37 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร มีจํานวนห้ องชุดทังสิ
้ ้น
123 ยูนิต ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วพร้ อมเข้ าพักอาศัย ทังนี
้ ้ ในปี 2556 บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด ได้
ดํา เนิ นการเข้ าลงทุนซื อ้ ห้ องชุดโครงการ จํ า นวน 43 ยูนิต จากเจ้ าของโครงการเดิม เพื่ อ นํ า มาเป็ นทรั พ ย์ สินของบริ ษั ทและ
ดําเนินการขายต่อไปโดย ณ 31 ธันวาคม 2558 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 29 ยูนิต โดยมีห้องชุดคงเหลือรอการโอนจํานวน 1
ยูนิต
โครงการมายโฮม เชียงใหม่
โครงการบ้ านเดี่ยว จํานวน 3 เฟส รวม 500 ยูนิต บนที่ดินจํานวน 167-2-2 ไร่ ตังอยู
้ ่ที่ ตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ดําเนินการพัฒนาโครงการโดย บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
เป็ นผู้มีรายได้ ระดับปานกลางไปถึงรายได้ ระดับสูง ในปั จจุบนั ที่ดินเฟส 1 ของโครงการดังกล่าว ได้ รับการถมที่ดินเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ วและปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการวางแผนเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป
โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี)
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จํานวน 211 ยูนิต บนที่ดินจํานวน 4-3-22.4 ไร่ ตังอยู
้ ่บนถนนตะเกียบ ตําบลหนองแก
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นที่ดินติดกับโครงการ มายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) ที่ดําเนินการพัฒนาโครงการ
โดย บริษัท เดอะวิลล่า (หัวหิน) จํากัด (TVH)
ดําเนินการพัฒนาโครงการโดย บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โครงการมายรี สอร์ ท หัว
หิน (อาคาร เอ บี ซี) เป็ นอาคารสูง 7 ชัน้ จํานวน 3 อาคาร ประกอบด้ วย อาคาร เอ จํานวน 75 ยูนิต, อาคาร บี จํานวน 75 ยูนิต
และ อาคาร ซี จํานวน 61 ยูนิต มีจํานวนห้ องชุดทังสิ
้ ้น 211 ยูนิต มีขนาดพื ้นที่ใช้ สอยตังแต่
้ 64.18 – 237.10 ตารางเมตร โดย ณ
31 ธันวาคม 2558 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 51 ยูนิต โดยมีห้องชุดคงเหลือรอการโอนจํานวน 1 ยูนิต
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โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จํานวน 197 ยูนิต บนที่ดินจํานวน 4-3-22.4 ไร่ ตังอยู
้ ่บนถนนตะเกียบ ตําบลหนองแก
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (เป็ นที่ดินติดกับโครงการ มายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี) ที่ดําเนินการพัฒนาโครงการ
โดย บริษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด (MRH)
ดําเนินการพัฒนาโครงการโดย บริ ษัท เดอะวิลล่า (หัวหิน) จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โครงการมายรี สอร์ ท หัว
หิน (อาคาร ดี อี เอฟ) เป็ นอาคารสูง 7 ชัน้ จํานวน 3 อาคาร ประกอบด้ วย อาคาร ดี จํานวน 72 ยูนิต, อาคาร อี จํานวน 74 ยูนิต
และ อาคาร เอฟ จํานวน 51 ยูนิต มีจํานวนห้ องชุดทังสิ
้ ้น 197 ยูนิต มีขนาดพื ้นที่ใช้ สอยตังแต่
้ 43.01 – 372.23 ตารางเมตร โดย
ณ 31 ธันวาคม 2558 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 105 ยูนิต โดยมีห้องชุดคงเหลือ รอการโอนจํานวน 10 ยูนิต
โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค เฟส 1
โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค เฟส 1 เป็ นโครงการบ้ านเดี่ยว 2 ชัน้ จํานวน 145 หลัง บนที่ดินจํานวน 65-1-80 ไร่ ติดถนน
สุวินทวงศ์ 80 ตําบลลําผักชี อําเภอหนองจอก จังหวัดกรุ งเทพมหานคร พื ้นที่ใช้ สอย 126 ตร.ม. และ 146 ตร.ม. จํานวนห้ อง 3
ห้ องนอน 2 ห้ องนํ ้า ที่จอดรถ 1,2 คัน เนื ้อที่บ้านเริ่ มต้ น 100 ตารางและสํานักงานโครงการ 1 หลัง กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของ
บริษัทฯ จะเป็ นลูกค้ าที่มีรายได้ ปานกลางถึงสูง ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คงเหลือบ้ านเดี่ยวรอการขาย120 หลัง โดยมีบ้าน
เดี่ยวคงเหลือรอการโอนจํานวน 21 หลัง
โครงการเดอะ โพลิแทน ริฟ
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จํานวน 2,359 ยูนิต บนที่ดินจํานวน 9-3-37.6 ไร่ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 28 ซอยนนทบุรี 15 ถนนสนามบินนํ ้า
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็ นอาคารสูง (โซน1) สูง 55 ชัน้ 1 อาคาร (โซน2) 8 ชัน้ 4 อาคาร อาคารจอดรถ 5
ชัน้ 1 อาคารสูง 55 ชัน้ 1 มีขนาดพื ้นที่ใช้ สอย 24.50, 29.00, 30.50, 50.00 และ 60.00 ตารางเมตร กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของ
บริษัทฯ จะเป็ นลูกค้ าที่มีรายได้ ปานกลางถึงสูง โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 2,180 ยูนิต ซึง่ ได้ มีเปิ ดขาย
โครงการครัง้ แรกเมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2559
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โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่ อย ตัง้ แต่ ปี 2556 – 2558
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่ อย ตัง้ แต่ ปี 2556 – 2558

โครงสร้โครงสร้
างรายได้
างรายได้

ดําเนิ
ดํานเนิน
การโดย
การโดย

การถื
การถืออ
หุหุ้ น้ นของ
ของ
บริบริษษัทัท

จากการขายและ
รายได้รายได้
จากการขายและ
บริการบริการ
1. รายได้
1. รายได้
จาก จาก
อสังหาริมทรั พย์
อสังหาริมทรั พย์
1.1 บ้ านเดี่ยวและทาวเฮ้ าส์
1.1 บ้ านเดี่ยวและทาวเฮ้ าส์
1.2 ห้ องชุดพักอาศัยและ
1.2 ห้ อสํงชุานัดกพังาน
กอาศัยและ
สํานักงาน
2. รายได้ จากการบริการ
2. รายได้2.1
จากการบริ
การ การ
รายได้ จากการบริ
ด้ านโรงพยาบาล
2.1 รายได้
จากการบริการ
ด้ านโรงพยาบาล

รวมรายได้
3. รายได้ อ่ ืน

รวมรายได้
3. รายได้ อ่ ืน

รวมรายได้ ทงั ้ หมด

EVER, THV,

EVER, THV,
MRH,
MRH,
NATTANAN
NATTANAN

100%

100%

MY HOSPITAL
100%
DENTAL 100%
MYCMR,
HOSPITAL
RIH
30%
CMR, DENTAL
KMG
78.57%
RIH
30%
PM
53.93%
KMG
78.57%

PM

53.93%

EVER, THV,
100%
MRH,
EVER,
THV,
100%
NATTANAN
MRH,
MY
HOSPITAL
100%
NATTANAN
CMR, DENTAL
MY HOSPITAL
RIH
30%
100%
KMG
78.57%
CMR, DENTAL
53.93%
RIHPM
30%

KMG
PM

78.57%
53.93%

2556
2556
รายได้
รายได้

499.65

99.50

801.77

97.70

-

-

11.05

1.35

-

-

-

-

499.65

-

-

99.50

-

-

-

-

801.77

11.05

-

1.35

-

499.65
2.50

99.50
0.50

812.82
7.42

99.05
0.90

-

-

0.44

0.05

499.65
2.50

502.15

99.50
0.50

100

100

812.82
7.42

0.44
820.68

820.68

-

97.70

-

หมายเหตุ : รายได้ อื่น ประกอบด้ วย รายได้ รายได้ ดอกเบี ้ยรับ และรายได้ อื่น
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อยละ รายได้
รายได้ ร้ อยละ
ร้ อยละ รายได้รายได้ร้ อยละร้ อยละ
ร้ อร้ ยละ

-

-

502.15

15

2557
2557

-

หมายเหตุ : รายได้ อื่น ประกอบด้ วย รายได้ รายได้ ดอกเบี ้ยรับ และรายได้ อื่น

รวมรายได้ ทงั ้ หมด

หน่วย : ล้ านบาท

หน่วย : ล้ านบาท
2558 2558

-

99.05
0.90

0.05

533.22

-

68.54

533.22

230.66

230.66

29.65

763.88
9.19

98.19
1.18

4.92

0.63

763.88
9.19

777.99

100

68.54

29.65

4.92

100

-

777.99

100

98.19
1.18

0.63

100

นอกจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้ ว บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) (“EVER” หรื อ “บริษัท”) ยังได้ ขยายการ
ลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจโรงพยาบาล รายละเอียดดังต่อไปนี ้
2. ธุรกิจโรงพยาบาล
บริ ษัทดําเนินธุรกิจลงทุนและพัฒนาโรงพยาบาล โดยปั จจุบนั ดําเนินกิจการผ่าน บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด (“MY
HOSPITAL”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 ทังนี
้ ้ MY HOSIPITAL ดําเนินกิจการลงทุนและพัฒนาโรงพยาบาล
โดยเข้ าลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล
1. บริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด (“CMR”)
ที่ตงั ้
84/3 อาคารสวัสดีเชียงใหม่ แมนชัน่ ถนนเชียงใหม่-ลําปาง ตําบลช้ างเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันจดทะเบียนจัดตัง้ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2549
ประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้ และผู้เจ็บป่ วย
ในชื่อ“โรงพยาบาลสยามราษฎร์ ” (CMR)
ทุนจดทะเบียน
20,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาท/หุ้น
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว
20,000,000 บาท
2. บริษัท เดนทอล อิส ฟั น จํากัด (“DENTAL”)
2 ชันที
้ ่3 ห้ องเลขที่ 2A348 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ที่ตงั ้
ถนนมหิดล, 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
วันจดทะเบียนจัดตัง้ วันที่ 24 มีนาคม 2552
ประกอบธุรกิจ
สถานพยาบาล สถานทันตกรรมและสถานฟื น้ ฟู บําบัดผู้เจ็บป่ วยเป็ นโรคทุกชนิด
ในชื่อ “คลินิก จัส ฟอ ฟั น”
ทุนจดทะเบียน
750,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 7,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บาท
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว
750,000 บาท
3. บริษัท ยูนิคอน เซอร์ วสิ เซส จํากัด (“UNICON”)
ที่ตงั ้
13/1 หมู่ที่ 5 ถนนกิ่งแก้ ว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วันจดทะเบียนจัดตัง้ วันที่ 17 ตุลาคม 2538
ประกอบธุรกิจ
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้ แก่ ที่ดิน อาคาร ที่ตงของโรงพยาบาลสยามราษฎร์
ั้
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ100.00 บาท
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว
5,000,000 บาท
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กลุ่มโรงพยาบาลเชี ยงใหม่ราษฎร์ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มุ่งเน้ นการให้ บริ การทางด้ านการแพทย์และ
สุขภาพ พร้ อมด้ วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เป็ นสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้ และผู้เจ็บป่ วย มีจํานวนเตียง 50 เตียง
มุ่งเน้ นการให้ บริ การที่ได้ มาตรฐาน บริ การประทับใจ พร้ อมทังยั
้ งมีแผนกให้ บริ การงานทันตกรรมทุกประเภท เช่น ปลูกถ่ายฟั น
เทียม ขัดฟั นขาว รักษารากฟั น ทําความสะอาดฟั น ฟั นเทียมและที่ยดึ ฟั นเทียม คณะทันตแพทย์มีความพร้ อมและประสบการณ์
และการศึ ก ษาชัน้ สูง โดยคัด เลื อ กวัส ดุ อุป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ที่ ทัน สมัย ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารรั ก ษาและการบริ ก ารมี
ประสิทธิภาพ
4. บริษัท อาร์ เอสยู อินเตอร์ เนชั่นแนล ฮอสพิทอล จํากัด (“RIH”)
ที่ตงั ้
52/347 หมูท่ ี่ 7 ตําบลหลักหก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
วันจดทะเบียนจัดตัง้ วันที่ 27 มกราคม 2557
ประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้ และผู้เจ็บป่ วย
ในชื่อ“โรงพยาบาลอาร์ เอสยู อินเตอร์ เนชัน่ แนล ฮอสพิทอล” (“RIH”)
ทุนจดทะเบียน
1,200,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ100.00 บาท
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว
635,000,000 บาท
RIH ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยกําหนดเป้าหมายที่จะเป็ นผู้นําในการให้ บริ การการแพทย์และสุขภาพ
พร้ อมด้ วยทีมแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ เป็ นสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้ และผู้เจ็บป่ วย โรงพยาบาลขนาด 300 เตียง และสามารถ
ให้ บริ การผู้ป่วยนอก จํานวน 3,500 รายต่อวันโดยกลุม่ ลูกค้ าของ RIH จะเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่มีรายได้ ระดับบีบวกขึ ้นไป รวมทังผู
้ ้ ที่
อาศัยอยู่ในบริ เวณดังกล่าวทัง้ คนไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวอาหรั บและญี่ ปุ่น โพซิชันนิ่ งเป็ นโรงพยาบาลระดับ
Excellence Center คือ แต่ละศูนย์มีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแล และมีความร่ วมมือด้ านบุคลากรการแพทย์กบั ทาง
มหาวิทยาลัยรังสิต
5. บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ ป จํากัด (“KMG”)
ที่ตงั ้
398 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันจดทะเบียนจัดตัง้ วันที่ 6 ธันวาคม 2533
ประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้ และผู้เจ็บป่ วย
ในชื่อ“โรงพยาบาลโคราชเมโมเรี ยล” (“KMG”)
ทุนจดทะเบียน
75,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ10.00 บาท
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว
75,000,000 บาท
KMG ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มุง่ เน้ นการให้ บริการทางด้ านการแพทย์และสุขภาพ พร้ อมด้ วยทีมแพทย์และ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เป็ นสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้ และผู้เจ็บป่ วย มีจํานวนเตียง 35 เตียง มุง่ เน้ นการให้ บริการที่ได้
มาตรฐาน บริการประทับใจ
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6. บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด (“PM”)
ที่ตงั ้
262/55 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันจดทะเบียนจัดตัง้
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2537
6. บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด (“PM”)
ประกอบธุ
โรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรั
วยโลก
ที่ตงั ้ รกิจ
262/55 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตาบลในเมืบอรังกษาคนไข้
อาเภอเมือแงละผู
จังหวั้ เจ็ดบพิษป่ ณุ
ในชื
“โรงพยาบาลอิ
นเตอร์ เวชการ”
วันจดทะเบียนจัดตัง้
วันที่อ่ 17
กุมภาพันธ์ 2537
ประกอบธุ
โรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรั
รักษาคนไข้
และผู้16,000,000
เจ็บป่ วย
ทุนจดทะเบี
ยนรกิจ
160,000,000
บาท แบ่งเป็ นหุ้นบสามั
ญ จานวน
หุ้น
นเตอร์
เวชการ”
มูในชื
ลค่่อา“โรงพยาบาลอิ
ที่ตราไว้ 10.00
บาท/หุ
้น
ทุนจดทะเบียน
160,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 16,000,000 หุ้น
ทุนเรี ยกชาระแล้ ว
160,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาท/หุ้น
PIM ทุประกอบธุ
ร
กิ
จ
โรงพยาบาลเอกชน
มุ่งเน้ นการให้ บริ การทางด้ านการแพทย์และสุขภาพ พร้ อมด้ วยทีมแพทย์และ
นเรี ยกชาระแล้ ว
160,000,000 บาท
พยาบาลผู้เชี่ ยPIM
วชาญ
เป็ นสถานพยาบาลรั
บรั กมุษาคนไข้
และผู
้ เจ็บป่ วย
มี จานวนเตี
100พร้เตีอยมด้ง วมุยที่งเน้
นการให้
ประกอบธุ
รกิจโรงพยาบาลเอกชน
่งเน้ นการให้
บริ การทางด้
านการแพทย์
และสุยขงภาพ
มแพทย์
และ บริ การที่ ไ ด้
มาตรฐาน
บริการประทั
บใจเป็ นสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้ และผู้เจ็บป่ วย มี จานวนเตียง 100 เตียง มุ่งเน้ นการให้ บริ การที่ได้
พยาบาลผู
้ เชี่ ยวชาญ
มาตรฐาน บริการประทับใจ

ทังนี
้ ้ บริษัทได้ เพิ่มขอบข่ายการขยายการดาเนินธุรกิจด้ านโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการบริหารงาน
ทังนี
้ ้ บริษัทได้ เพิ่มขอบข่ายการขยายการดาเนินธุรกิจด้ านโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการบริหารงาน
ซึง่ จะส่งผลให้ บริษัทมีแหล่งรายได้ และกาไรเข้ ามาเพิ่มเติมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีเป้าหมายใน
ซึง่ จะส่งผลให้ บริษัทมีแหล่งรายได้ และกาไรเข้ ามาเพิ่มเติมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีเป้าหมายใน
การดาเนิ
นธุรกิจด้ านอสังหาริมทรัพย์ตอ่ ไป
การดาเนินธุรกิจด้ านอสังหาริมทรัพย์ตอ่ ไป

โครงการ

โครงการ

โครงการมายวิลล่า

รายละเอี
ยดโครงการของบริ
และบริ
วันธัทีน่ วาคม
31 ธัน2558
วาคม 2558
รายละเอี
ยดโครงการของบริษษ
ัทฯัทฯและบริ
ษัทย่ษอัทยย่ณอยวันณ
ที่ 31
ความคืบความคื
หน้ าในบหน้ าใน
มูลค่มูา ลค่ าปี ที่เริ่มปี ทีการรก่
สร้ าง/ อสร้
บริาษง/ัทที่ บริษัทที่
่ เริ่ม อการรก่
กษณะ
านวน ขนาดที
่ ดนิ ่ ดน
กลุ่มลูกค้ า กลุ่มลูกค้ า
ลักลัษณะ
จจานวน
ขนาดที
ิ โครงการ ขาย
ขาย
ดาเนินการ
โครงการ
ขาย
ขาย
ด
าเนิ
โครงการ
หน่ วย
โครงการ
เป้นาการ
หมาย
โครงการ
หน่ วย
โครงการ (ลบ.) โครงการ ณ 31/12/ 2557 โครงการ
เป้ าหมาย
(ลบ.) โครงการ
ณ 31/12/ 2557 โครงการ
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
อาคารสานักงาน 10 สานักงาน 17-1-80 ไร่
436.11
2547
100.00/ 100.00
เอเวอร์ แลนด์
รายได้ ระดับ

บางนาลถนนสรรพาวุ
ธ อาคารส
และอาคาร
โครงการมายวิ
ล่า
านักงาน
บางนา กรุงเทพฯ
ชุดพักอาศัย
บางนา ถนนสรรพาวุ
ธ
และอาคาร
บางนา กรุงเทพฯ
ชุดพักอาศัย
โครงการรอยัล บีช
ต.หาดเจ้ าสาราญ
โครงการรอยั
ล บีรชี
จ.เพชรบุ

ต.หาดเจ้ าสาราญ
สอร์ ท
จ.เพชรบุโครงการมายรี
รี
บางกอก

โครงการมายรี สอร์ ท
บางกอก

อาคารชุด
พักอาศัย

อาคารชุด
พักอาศัย

อาคารชุด
พักอาศัย

อาคารชุด
พักอาศัย

262สห้านั
องชุ
ด
10
กงาน
262 ห้ องชุด
62 ยูนิต

62 ยูนิต
92 ยูนิต

92 ยูนิต

17-1-80 ไร่ 326.69436.11
326.69

6-2-31 ไร่

6-2-31 ไร่
2-1-82.3 ไร่

2-1-82.3 ไร่

180.88

100.00 / 99.58
2547
100.00/ 100.00
100.00 / 99.58

2548

180.88
763.45

763.45

100.00/100.00

2548
2556

100.00/100.00

100.00/65.21

2556

เอเวอร์ แลนด์

เอเวอร์ แลนด์

100.00/65.21

ปานกลางถึ
เอเวอร์
แลนด์ งสูง รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง
รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง

เอเวอร์ แลนด์

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง

เอเวอร์ แลนด์

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง
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โครงการ

ลักษณะ
โครงการ

จํานวน
หน่ วย

ขนาดที่ดนิ
โครงการ

โครงการมายรี สอร์ ท แอท
ริ เวอร์

อาคารชุด
พักอาศัย

43 ยูนิต

3-3-21 ไร่

723.77

2556

100.00/18.60

เอเวอร์ แลนด์

รายได้ ระดับสูง

โครงการมายโฮม
ซิลเวอร์ เลค (เฟส1)
ถ.สุวินทวงศ์ หนองจอก
กรุงเทพฯ
โครงการมายโฮม
เชียงใหม่ (เฟส1)
ต.แม่สา อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่
โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน
(อาคาร เอ บี ซี)

บ้ านเดี่ยว

145 หลัง

65-1-80 ไร่

790.00

2558

-/-

เอเวอร์ แลนด์

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง

บ้ านเดี่ยว

137 หลัง

38-1-49 ไร่

473.23

N.A.

-/-

ณัฐนันท์
พัฒนา

รายได้ ระดับ
ปานกลาง

อาคารชุด
พักอาศัย

211 ยูนิต

4-3-22.4 ไร่

1,292.15

2556

100.00/71.56

มายรี สอร์ ท
โฮลดิ ้ง

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง

โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน
(อาคาร ดี อี เอฟ)

อาคารชุด
พักอาศัย

197 ยูนิต

4-3-22.4 ไร่

1,132.15

2556

100.00/26.90

เดอะวิลล่า
(หัวหิน)

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง

ลงทุนถือหุ้นใน
ธุรกิจ
โรงพยาบาล

-

-

310.00

2557

-/-

-

-

โครงการเดอะโพลิแทน ริ ฟ

อาคารชุด
พักอาศัย

2,351 ห้ องชุด
8 Shop

9-3-37.6 ไร่

6,280

N.A.

-/-

เอเวอร์ แลนด์

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง

โรงพยาบาลสยามราษฎร์

โรงพยาบาล

50 เตียง

3-0-3.4 ไร่

20.00

2549

-/-

เชียงใหม่
ราษฎร์

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง

บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล
จํากัด
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ความคืบหน้ าใน
มูลค่ า ปี ที่เริ่ม การรก่ อสร้ าง/ บริษัทที่
โครงการ ขาย
ขาย
ดําเนินการ
(ลบ.) โครงการ ณ 31/12/ 2557 โครงการ
(ร้ อยละ)

กลุ่มลูกค้ า
เป้าหมาย

ความคืบหน้ าใน
มูลค่ า ปี ที่เริ่ม การรก่ อสร้ าง/ บริษัทที่
โครงการ ขาย
ขาย
ดําเนินการ
(ลบ.) โครงการ ณ 31/12/ 2557 โครงการ
(ร้ อยละ)

โครงการ

ลักษณะ
โครงการ

จํานวน
หน่ วย

ขนาดที่ดนิ
โครงการ

สถานทันตกรรม คลินิค จัส
ฟอ ฟั น

สถาน
ทันตกรรม

-

-

0.75

2552

-/-

เดนทอล
อิส ฟั น

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง

บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส
จํากัด

ให้ เช่าอาคาร
โรงพยาบาล
สยามราษฎร์
โรงพยาบาล

-

-

5.00

2538

-/-

ยูนิคอน
เซอร์ วิสเซส

-

300 เตียง

6-0-0 ไร่

1,200.00

2557

-/-

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง

บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป
จํากัด

โรงพยาบาล

35 เตียง

1-1-62 ไร่

75.00

2533

-/-

อาร์ เอสยู
อินเตอร์ เนชัน่
แนล
ฮอสพิทอล
โคราชเมดิคลั
กรุ๊ป

บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์
เวชการ จํากัด

โรงพยาบาล

100 เตียง

6-0-81.9 ไร่

160.00

2537

-/-

พิษณุโลก
อินเตอร์
เวชการ

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง

บริ ษั ท อาร์ เ อสยู อิ น เตอร์
เ น ชั่ น แ น ล ฮ อ ส พิ ท อ ล
จํากัด

กลุ่มลูกค้ า
เป้าหมาย

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง

หมายเหตุ :
- ความคืบหน้ าในการขายคํานวณจากมูลค่าหน่วยที่ได้ ทําสัญญาแล้ ว / มูลค่าหน่วยที่มีเพื่อขาย
- โครงการมายวิลล่า บางนา ประกอบด้ วย 3 อาคาร ได้ แก่ อาคารเอ อาคารบี และอาคารซี มีอาคารสํานักงานทัง้ หมด 60
สํานักงาน และมีห้องชุดพักอาศัย 718 ห้ องชุด และมีการจําหน่ายไปแล้ วทังสิ
้ ้น 50 สํานักงานและ 456 ห้ องชุด ดังนันบริ
้ ษัทฯจึง
ได้ รับโอนโครงการเพื่อนํามาพัฒนาต่อจํานวน 10 สํานักงานและ 262 ห้ องชุด
- โครงการรอยัล บีช ปั จจุบนั โครงการดําเนินการขายหมดแล้ ว เหลือรอการโอน 1 ยูนิต
- โครงการมายโฮม สุวินทวงศ์ เฟส 1 บนที่ดิน 65-1-80 ไร่ จํานวน 145 หลัง เป็ นโครงการที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท เอเวอร์
แลนด์ จํากัด(มหาชน) ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างเริ่มดําเนินการก่อสร้ างเฟส 1
- โครงการมายโฮม เชียงใหม่ เป็ นการดําเนินการภายใต้ การบริ หารงานของบริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยมี
พื ้นที่โครงการรวมทังสิ
้ ้น 167-2-2 ไร่ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,600 ล้ านบาท
- บริ ษัทฯดําเนินการซื ้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก จํานวน 92 ยูนิต เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2556
- บริ ษัทฯดําเนินการซื ้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุด โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ จํานวน 33 ยูนิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2556 และจํานวน 12 ยูนิต เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
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- บริษัทฯดําเนินการซื ้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ จํานวน 33 ยูนิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2556 และจํานวน 12 ยูนิต เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
- โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน(อาคาร เอ บี ซี) เป็ นโครงการที่อยูใ่ นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มายรี สอร์ ท โอลดิ ้ง จํากัด ซึง่ เข้ ามาเป็ น
บริษัทย่อยเมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2556
- โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน(อาคาร ดี อี เอฟ) เป็ นโครงการที่อยูใ่ นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด ซึง่ เข้ ามา
เป็ นบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556
- โครงการเดอะ โพลิแทน ริฟ เป็ นโครงการที่อยูใ่ นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด(มหาชน) ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างเริ่ม
ดําเนินการก่อสร้ าง
- บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด ซึ่งเข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน
2557
- บริ ษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ซึง่ เข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยเมื่อวันที่
14พฤศจิกายน 2557
- บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จํ ากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ซึ่งเข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยเมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2557
- บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ซึ่งเข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยเมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2557
- บริษัท อาร์ เอสยู อินเตอร์ เนชัน่ แนลฮอสพิทอล จํากัด เป็ นบริษัทที่บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด เข้ าลงทุนถือหุ้นร้ อยละ30 ของ
ทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2558
- บริษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ซึง่ เข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2558
- บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการจํากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ซึง่ เข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยเมื่อวันที่ 17
กันยายน 2558
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
1. ด้ านอสังหาริมทรั พย์
กลยุทธ์ ทางการตลาด
- ในด้ านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของโครงการที่มีการพัฒนาไปแล้ วบริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างผู้รับเหมาก่อสร้ างที่ชํานาญเพื่อทําการ
ซ่อมบํ ารุ ง ออกแบบ ปรั บปรุ ง และตกแต่งอาคาร บ้ าน ที่มีอยู่เดิมรวมทัง้ คํานึงถึงประโยชน์ ใช้ สอยตามความต้ องการของ
ผู้บริ โภค อีกทังปรั
้ บเปลี่ยนและเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบดีไซน์สวยงามและมีคณ
ุ ภาพเพื่อความพร้ อมของสินค้ าก่อนขาย
ทําให้ ลกู ค้ าเกิดความมัน่ ใจ และตัดสินใจได้ ง่ายขึ ้น กลยุทธ์ ทางการตลาด จะเน้ นด้ านการสร้ างคุณภาพและคงทนของสินค้ าใน
ระยะยาว เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความไว้ วางใจ และบ่งบอกถึงมาตรฐานของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
- บริ ษัทฯ จะพิจารณาถึงศักยภาพของทําเลในการพัฒนาโครงการแต่ละรู ปแบบ โดยศึกษาถึงความเจริ ญของสิ่ง
อํานวยความสะดวกของระบบสาธารณูปโภคจากภาครัฐที่จะลงทุนก่อสร้ าง การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้ า และความต้ องการของ
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ลูกค้ าในแต่ละทําเล ทังนี
้ เ้ พื่อให้ สินค้ าของบริ ษัทฯ เข้ ากับรู ปแบบการใช้ ชีวิตของกลุ่มลูกค้ าของบริ ษัทฯ และทําให้ บริ ษัทฯ มี
ต้ นทุนในการพัฒนาที่ดินที่ไม่สงู
- บริษัทฯ จะคํานึงถึงสภาพการแข่งขันในแต่ละทําเล เพื่อสร้ างข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งขันในทําเลเหล่านัน้
- บริ ษัทฯ จะให้ ความสําคัญในการนําเสนอสิ่งที่ดีของโครงการ อันเป็ นจุดขายแก่ลูกค้ าอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ ในการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง การติดตังสิ
้ ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการอีกทังได้
้ ดําเนินการส่งเสริ มการ
ขายให้ สอดคล้ องกับกําลังซื ้อของลูกค้ าในแต่ละช่วงเวลาด้ วย
- บริ ษัทฯ จะรักษาคุณภาพของการให้ บริ การลูกค้ าให้ สมํ่าเสมอโดยตลอด เช่น ในส่วนของการให้ บริ การหลังการขาย
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีของลูกค้ าต่อโครงการของบริ ษัทฯ ทังระยะสั
้
นและระยะยาวต่
้
อไป
จุดเด่ นทางการตลาด
- รูปแบบของบ้ านเน้ นประโยชน์เนื ้อที่ใช้ สอย คุณภาพ ความสง่างาม และความเป็ นเอกลักษณ์ โดยบริ ษัทฯ จะทําการ
สํารวจตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลให้ ฝ่ายออกแบบของบริ ษัทฯ สามารถออกแบบบ้ านให้ มีรูปแบบที่ทนั สมัย และตรง
ตามความต้ องการของลูกค้ าในเรื่ องของประโยชน์ใช้ สอย
- การติดตังสิ
้ ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทนั สมัยให้ แก่ลกู ค้ า เช่น โทรศัพท์อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูง ระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ทนั สมัย ตลอดจนสิง่ อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโครงการ
- ระดับราคาและประเภทสินค้ า สามารถตอบสนองความต้ องการได้ ทุกระดับ เนื่องจากสินค้ าของบริ ษัทฯ มีความ
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น บ้ านเดี่ยว ทาวน์เฮ้ าส์ หรื อคอนโดมิเนียม และในแต่ละโครงการที่บริ ษัทฯ ดําเนินการ จะมีการตัง้
ราคาให้ มีความหลากหลายเพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครอบคลุมทุกกลุม่
- ทุกโครงการอยู่ในทําเลที่ตงที
ั ้ ่ดี อยู่ในแหล่งธุรกิจและชุมชน และใกล้ กบั ระบบขนส่งที่ทนั สมัย ไม่ว่าจะเป็ น ทางด่วน
รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ ดิน ทําให้ ลกู ค้ าของบริษัทฯ ได้ รับความสะดวกสบายในการเดินทาง
การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
- รู ปแบบของการขายโดยทีมงานขายประจําซึ่งดําเนินงานขายทังประจํ
้
าที่สํานักงานขายภายในโครงการ (Counter
้ การ
Sales) และการขายตรง (Direct Sales) เพื่อครอบคลุมและให้ ความสะดวกแก่ลกู ค้ า โดยทีมงานขายจะรับผิดชอบตังแต่
วางแผนการขายและนําเสนอรายละเอียดของโครงการที่เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย โดยจะมีการวิเคราะห์
และกํ าหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย และจะใช้ กลยุทธ์ ทางด้ านการตลาดและการขาย เพื่อให้ เข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าดังกล่าวให้ ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด
- รูปแบบของการขายโดยทีมงานอิสระ (Direct Sales) ซึง่ แนะนําลูกค้ าของตนเองที่มีความต้ องการอสังหาริ มทรัพย์ที่
ตรงกับโครงการที่บริษัทฯ พัฒนาอยู่
- การใช้ โ ฆษณาในลัก ษณะที่ ส ามารถใช้ ไ ด้ กับ หลาย ๆ โครงการซึ่ง ส่ง ผลให้ ต้ น ทุน ค่า โฆษณาลดลงแต่ ยัง คงมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี การใช้ E-Marketing เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายโดยสร้ าง Web-Site ของบริ ษัทฯ เพื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ลกู ค้ าที่สนใจ
- การส่งเสริ มการขายเพื่อให้ สอดคล้ องกับภาครัฐที่สนับสนุนให้ ประชาชนจัดซื ้อที่อยู่อาศัย เช่น ยกเว้ นค่าธรรมเนียม
โอนกรรมสิทธิ์ การทํา Co-promotion ร่ วมกับคู่ค้า สถาบันการเงิน จัดเงื่อนไขพิเศษ เช่นการให้ สินเชื่อดอกเบี ้ยตํ่า, ฟรี ดาวน์,
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ข้ อเสนอพิเศษสําหรับลูกค้ าที่อยู่อาศัยด้ วยอัตราดอกเบี ้ยตํ่าคงที่ระยะสัน้ 1 ปี แรก และสามารถกู้ได้ 100% รวมทังโครงการของ
้
บริ ษัทมีการตกแต่งพร้ อมเฟอร์ นิเจอร์ เข้ าอยู่ ซึ่งในอนาคตบริ ษัทฯ ก็จะมีการคิดรู ปแบบการส่งเสริ มการขายที่แตกต่างออกมา
เรื่ อยๆ ตามภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรม
นอกเหนือจากการขายตามปกติ บริ ษัทฯ จะมีการนําโครงการเข้ าร่ วมแสดงในนิทรรศการอสังหาริ มทรัพย์ ที่จดั โดยผู้
จัดที่มีชื่อเสียง และมีความชํานาญในการดําเนินการเป็ นประจําตามฤดูกาลขายที่พิจารณาแล้ วว่าเหมาะสมกับการขายของแต่
ละโครงการ
ลักษณะของลูกค้ า
ลักษณะลูกค้ าของโครงการต่างๆที่ทางบริ ษัทฯได้ มีการดําเนินการก่อสร้ างและอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้ างจะ
ประกอบไปด้ วยบุคคลจากหลากหลายอาชีพและหลายระดับรายได้ โดยมากลูกค้ ามากกว่า 80% เป็ นบุคคลที่มีรายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง เนื่องจากลูกค้ าที่ซื ้อบ้ านโดยส่วนใหญ่เป็ นไปเพื่อการอยู่อาศัยจริ ง มีเพียงส่วนน้ อยที่ซื ้อไว้ เพื่อการลงทุนเป็ น
สินทรัพย์ ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา ผู้บริ โภคใช้ ความระมัดระวังมากขึ ้นในการตัดสินใจ โดยมีการศึกษาข้ อมูล
โครงการอย่างละเอียด พร้ อมทังมี
้ การเปรี ยบเทียบระหว่างคู่แข่ง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบ้ านที่ซื ้อจะตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
อย่างแท้ จริ ง ด้ วยเหตุนี ้บริ ษัทจึงตระหนักในการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีทงต่
ั ้ อลูกค้ าเก่าและลูกค้ าใหม่ ซึง่ นโยบายทางบริ ษัทมี
ความตังใจที
้ ่จะสร้ างความประทับใจในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าเหล่านี ้ไปตลอด โดยมีสว่ นบริ การหลังการขายเป็ นผู้รับผิดชอบใน
การสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ าใหม่ รักษาความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ลูกค้ าเก่า และดูแลหรื อให้ บริ การซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบ
ไฟฟ้า นํ ้าประปา มีการรับประกันความเสียหายระหว่างอยู่อาศัยเป็ นระยะเวลา 1 ปี อีกทังมี
้ การประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้ า
ของโครงการในการก่อสร้ าง การติดตามให้ บริ การแก่ลกู ค้ าตังแต่
้ ขนตอนตั
ั้
ดสินใจซื ้อจนถึงการส่งมอบ ตลอดจนดูแลการบริ หาร
โครงการเมื่อลูกค้ าเข้ าไปอาศัยแล้ ว ให้ เกิดความสะดวกสบาย มีสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีไปตลอด
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
บริษัทฯกําหนดกลุม่ ลูกค้ าโดยคํานึงถึงอํานาจซื ้อที่ผ้ บู ริโภคสามารถซื ้อได้ หรื อสามารถแบ่งจ่าย และ/หรื อผ่อนชําระกับทาง
ธนาคารได้ โดยที่กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายในแต่ละโครงการที่บริษัทฯได้ พฒ
ั นาขึ ้น คือ
- กลุม่ ลูกค้ าที่มีรายได้ ประจําและต่อเนื่อง เช่น พนักงานบริษัท ธนาคาร ข้ าราชการ ฯลฯ
- กลุม่ ลูกค้ าที่มีรายได้ สงู หรื อเป็ นเจ้ าของธุรกิจ
- กลุ่มลูกค้ าในพื ้นที่โครงการโดยรอบ และกลุม่ ลูกค้ าเดิมที่อาศัยอยู่ไม่เกิน 5 – 10 กิโลเมตร จากโครงการ เนื่องจากลูกค้ า
จะมีความคุ้นเคยกับเส้ นทางและสถานที่ตงโครงการ
ั้
- กลุม่ ลูกค้ าที่มีความต้ องการโครงการที่มีสภาพแวดล้ อมที่ดีขึ ้น หรื อมีความพอใจในรูปแบบของโครงการ และ
สามารถเดินทางได้ สะดวก
นโยบายการตัง้ ราคา
บริษัทฯมีนโยบายการตังราคาที
้
่เป็ นธรรมต่อผู้บริ โภค โดยคํานึงถึงต้ นทุนในการพัฒนาโครงการ และโครงการโดยรอบ
ที่บริษัทมองว่าเป็ นคูแ่ ข่งในการดําเนินงาน เพื่อที่วา่ บริษัทฯจะสามารถแข่งขันได้ กบั ผู้ประกอบการอื่นๆ โดยหลักการเบื ้องต้ น
คือ
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- การสํารวจราคาตลาดของโครงการอื่น ๆ ซึ่งเป็ นโครงการลักษณะเดียวกัน หรื อใกล้ เคียงกับของบริ ษัทฯ แล้ วจึง
กําหนดราคา โดยพิจารณาจากต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาโครงการ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ
รายอื่นได้ เนื่องจากบริษัทฯ มองว่าคูแ่ ข่งของบริษัทฯ จะได้ แก่ โครงการที่อยู่ใกล้ เคียงโครงการของบริ ษัทฯ ไม่ได้ มองเฉพาะเป็ น
บริษัทใดบริษัทหนึง่
- การพิจารณากําลังซื ้อในตลาด และการแบ่งเบาภาระการผ่อนชําระเงินดาวน์ในแต่ละงวดและระยะเวลาการผ่อน
ชําระ เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถผ่อนชําระเงินดาวน์โดยไม่มีปัญหา โดยการให้ บริการในส่วนนี ้ ทางบริษัทฯ ได้ รับความ
ร่ วมมือจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศในการให้ สินเชื่อแก่ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ ที่มีความประสงค์จะซื ้อบ้ าน แต่ยงั ไม่มีกําลังซื ้อ
เพียงพอ
2. ด้ านโรงพยาบาล
กลยุทธ์ ทางการตลาด
- มุ่งเน้ นการรักษาและพัฒนาคุณภาพในการบริ การที่เป็ นเลิศ ด้ วยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญและเครื่ องมือที่ทนั สมัยสามารถ
รองรับผู้ป่วยทังในจั
้ งหวัดและจังหวัดใกล้ เคียงรวมถึงประเทศเพื่อนบ้ าน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่สนใจเรื่ องสุขภาพมากขึ ้น
และมีผ้ สู งู อายุมากขึ ้น
- มีการจัดกิจกรรมในและนอกสถานที่เพื่อเผยแผ่ความรู้เรื่ องโรคต่างๆ และออกเยี่ยมผู้ป่วยที่เคยเข้ ารับการรักษา
- ทําเลที่ตงั ้ อยูใ่ นแหล่งชุมชนเดินทางได้ สะดวกสบาย
- จะให้ ความสําคัญในการบริ การลูกค้ า การให้ บริ การที่รวดเร็ว คุณภาพของอาหาร การรักษาความสะอาด ยิ ้มแย้ ม
แจ่มใส เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับบริการเป็ นที่พงึ พอใจ
- การดึงดูดให้ ลกู ค้ ามาใช้ บริการต่อเนื่อง เช่น การดูแลผู้ป่วยสูงอายุ การทําทะเบียนคนไข้ ไม่เลี ้ยงไข้ ผ้ ปู ่ วย เป็ นต้ น
- การให้ ความสําคัญกับการรั กษาพยาบาล ซึ่งเป็ นจุดขายของการรั กษาพยาบาล ทัง้ ยังทําการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ของคนในจังหวัด จังหวัดใกล้ เคียงและนักท่องเทีย่ ว
จุดเด่ นทางการตลาด
- ทีมแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
- ความสามารถในการรักษาของแพทย์แผนไทย
- สิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ที่ทนั สมัยให้ แก่ลกู ค้ า
- ทําเลที่ตงของโรงพยาบาลใช้
ั้
แหล่งชุมชน สะดวกสบายในการเดินทาง
การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
- การโฆษณาทางด้ าน Web-Site ของโรงพยาบาลเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ลกู ค้ าที่สนใจ
- ส่งเสริ มโดยให้ สอดคล้ องกับโครงการของภาครัฐโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เพื่อเป็ นหลักประกันสุขภาพให้
ประชาชนทุกคนสามารถรับการรักษาโรคโดยจ่ายเพียง 30 บาท
- มีการทําสัญญากับบริษัทประกันชีวิต
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นโยบายการตัง้ ราคา
กําหนดให้ อยูใ่ นระดับเดียวกันกับโรงพยาบาลเอกชนทัว่ ไป เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
1. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์
ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์
ภาคอสังหาริ มทรัพย์โดยรวมในปี 2558 โดยประมาณการแบบรายปี มีการปรับตัวลดลง 17.71% เมื่อเทียบกับปี
2557 ทังนี
้ ้พิจารณาจากตัวเลขที่อยูอ่ าศัยสร้ างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่ม ในเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล ณ เดือนพฤศจิกายนปี
2558 มีจํานวนรวม 91,535 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจํานวนรวมทังหมด
้
133,479 หน่วย โดยแบ่งแยกเป็ นที่อยู่อาศัย
ประเภทสร้ างเอง 17,575 หน่วย และที่อยูอ่ าศัยประเภทจัดสรร 73,960 หน่วย
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเฉพาะบ้ านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร จําแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย ณ เดือน
ธันวาคมปี 2558 โดยประมาณการเทียบกับปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี ้
 ประเภทบ้ านเดี่ยว และบ้ านแฝด มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 35,314 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการ
ปรับตัวลดลง 5.36% เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจํานวน 37,314 หน่วย
 ประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอาคารพาณิชย์ มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 21,702 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมี
การปรับตัวเพิ่มขึ ้น 2.66% เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจํานวน 21,139 หน่วย
 ประเภทอาคารชุด มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 64,454 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรับตัวลดลง
14.41% เมื่อเทียบปี 2557 ที่มีจํานวน 75,309 หน่วย
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่ม ในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
จําแนกตามประเภทดําเนินการ ระหว่างปี 2555 – 2558
(หน่วย:ยูนิต)
จําแนกตามประเภท

2555

2556

2557

สร้ างเอง

23,437

23,285

24,896

17,575

จัดสรร

101,565

109,017

108,583

73,960

รวมทังหมด
้

125,002

132,302

133,479

91,535

% การเปลี่ยนแปลง

52.71%

5.84%

0.89%

** -17.71%

ที่มา : ดัชนีและเครื่ องชี ้เศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (http://www.bot.or.th)
หมายเหตุ : * ข้ อมูลเดือนธันวาคม 2558
** % การเปลี่ยนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน
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ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่ม ในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
จําแนกตามประเภทที่อยูอ่ าศัย ระหว่างปี 2555 – 2558
(หน่วย:ยูนิต)
ที่อยู่อาศัยจดทะเบียน จําแนกตามประเภท

2555

2556

2557

*2558

บ้ านเดี่ยวและบ้ านแฝด

32,918

33,532

37,314

35,314

% การเปลี่ยนแปลง

-1.07%

1.87%

11.28%

**-5.36%

ทาวน์เฮ้ าส์และอาคารพาณิชย์

13,693

26,722

21,139

21,702

% การเปลี่ยนแปลง

-1.11%

95.15%

-20.89%

**2.66%

อาคารชุด

78,391

71,440

75,309

64,454

% การเปลี่ยนแปลง

125.69%

-8.87%

5.42%

**-14.41%

รวมทังหมด
้

125,002

131,694

133,762

121,470

1.57%

**-9.19%

% การเปลี่ยนแปลง
52.71%
5.35%
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (http://www.reic.or.th)
หมายเหตุ : * ข้ อมูลเดือนธันวาคม 2558
** % การเปลี่ยนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรั พย์
จําแนกตามประเภทที่อยูอ่ าศัย ระหว่างปี 2555 – 2558

(หน่วย:ยูนิต)
การโอนกรรมสิทธิ์ท่ อี ยู่อาศัย จําแนกตามประเภท

2555

2556

2557

*2558

บ้ านเดี่ยวและบ้ านแฝด

31,969

37,298

39,430

41,041

% การเปลี่ยนแปลง

3.35%

16.67%

5.72%

**4.09%

ทาวน์เฮ้ าส์และอาคารพาณิชย์

60,463

69,752

67,076

83,768

% การเปลี่ยนแปลง

2.52%

15.36%

-3.84%

**24.89%

อาคารชุด

66,767

74,942

67,305

71,833

% การเปลี่ยนแปลง

10.77%

12.24%

-10.19%

**6.73%

รวมทังหมด
้

159,199

181,992

173,811

196,642

% การเปลี่ยนแปลง
6.00% 14.32%
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (http://www.reic.or.th)
หมายเหตุ : * ข้ อมูลเดือนธันวาคม 2558
** % การเปลี่ยนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

-4.50%

**13.14%
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การโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริ มทรัพย์ โดยพิจารณาจากตัวเลขจําแนกตามประเภท ณ เดือนธันวาคมปี 2558 มีจํานวน
รวม 196,642 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจํานวนรวมทังหมด
้
173,811 หน่วย โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี ้
 ประเภทบ้ านเดี่ยว และบ้ านแฝด มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 41,041 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น 4.09% เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจํานวน 39,430หน่วย
 ประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอาคารพาณิชย์ มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 83,768 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมี
การปรับตัวเพิ่มขึ ้น 24.89% เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีจํานวน 67,076 หน่วย
 ประเภทอาคารชุด มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 71,833 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้น
6.73% เมื่อเทียบปี 2556 ที่มีจํานวน 67,305 หน่วย
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่
จําแนกตามประเภทที่อยูอ่ าศัย ระหว่างปี 2555 – 2558
(หน่วย:ยูนิต)
ที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ จําแนกตามประเภท
บ้ านเดี่ยวและบ้ านแฝด

2555

2556

2557

*2558

15,100

17,226

18,933

12,564

-20.96%

14.08%

9.91%

**-33.64%

ทาวน์เฮ้ าส์และอาคารพาณิชย์

24,390

30,074

26,980

25,000

% การเปลี่ยนแปลง

9.16%

23.30%

-10.29%

**7.34%

อาคารชุด

62,548

84,250

65,298

62,833

% การเปลี่ยนแปลง

55.85%

34.70%

-22.49%

**-3.78%

รวมทังหมด
้

102,038

131,550

111,211

100,397

% การเปลี่ยนแปลง
25.08%
28.92%
ที่มา : บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรี ยลเอสเตท แอฟแฟร์ ส (http://www.area.co.th)
หมายเหตุ : * ข้ อมูลเดือนธันวาคม 2558
** % การเปลี่ยนแปลงเทียบกับปี ก่อนหน้ า

-15.46%

**-9.72%

% การเปลี่ยนแปลง

ทังนี
้ ้ภาพรวมทางด้ านอุปทานของภาคอสังหาริ มทรัพย์ โดยพิจารณาจากตัวเลขที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่จําแนกตาม
ประเภท ปี 2558 มี จํ า นวนรวม 100,397 หน่ว ย เมื่ อ เที ย บกับ ปี 2557 ที่ มีจํ า นวนรวมทัง้ หมด 111,211 หน่ ว ย โดยมี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี ้
 ประเภทบ้ านเดี่ยว และบ้ านแฝด มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 12,564 หน่วย ลดลง 33.64% เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจํานวน
18,933 หน่วย
 ประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอาคารพาณิชย์ มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 25,000 หน่วย ลดลง 7.34% เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มี
จํานวน 26,980 หน่วย
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 ประเภทอาคารชุด มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 62,833 หน่วย เพิ่มขึ ้น 3.78% เมื่อเทียบปี 2557 ที่มีจํานวน 65,298 หน่วย
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาจากยอดคงค้ างสินเชื่อเพื่ออสังหาริ มทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ โดยพิจารณาจากตัวเลขจําแนก
ตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ ณ เดือนธันวาคม ปี 2558 มีจํานวนรวม 3,393,569 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจํานวนรวม
ทังหมด
้
2,273,493 ล้ านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี ้
 สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่ออสังหาริมทรัพย์ มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 3,095,760 ล้ านบาท โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะ
มีการปรับตัวเพิ่มขึ ้น 83.34% เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 1,688,522 ล้ านบาท
 สินเชื่อผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์ มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 297,809 ล้ านบาท โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะ
มีการปรับตัวลดลง 49.09% เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น ทังสิ
้ ้น 584,971ล้ านบาท
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบยอดคงค้ างสินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรั พย์ ของธนาคารพาณิชย์
จําแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ ระหว่างปี 2555 – 2558
(หน่วย:ล้ านบาท)
ยอดคงค้ างสินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรั พย์ ของธพ.*

2556

2557

1,341,829

1,456,771

1,688,522

3,095,760

% การเปลี่ยนแปลง

12.03%

30.28%

11.76%

**83.34%

สินเชื่อผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์

469,630

544,054

584,971

297,809

% การเปลี่ยนแปลง

14.77%

39.02%

3.49%

**-49.09%

1,811,459

2,000,825

2,273,493

3,393,569

% การเปลี่ยนแปลง
12.73%
32.54%
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (http://www.reic.or.th)
หมายเหตุ : * ข้ อมูลเดือนธันวาคม 2558
** % การเปลี่ยนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

9.51%

**49.27%

สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่ออสังหาริ มทรัพย์

รวมทังหมด
้

2555

*2558

กล่าวโดยสรุ ปภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ในรอบปี ที่ผ่านมา โดยภาพรวมชะลอตัวลง โดยเฉพาะที่
อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ทังการการจดทะเบี
้
ยนที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จและการเปิ ดขายโครงการใหม่ อย่างไรก็ตามความ
ต้ องการซื ้อที่อยู่อาศัยชะลอตัวลงเล็กน้ อย เมื่อพิจารณาจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยโดยภาพรวม ด้ านสถาบันการเงินก็มี
ความระมัดระวังต่อการอนุมตั ิสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมากขึน้ โดยยอดสินเชื่อเพื่ออสังหาริ มทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ปรับตัว
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในปี 2558
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ภาวะการแข่ งขัน
การแข่งขันในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2558 ที่ผ่านมา การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร
ชัน้ ในและชัน้ กลางและตามเส้ น ทางรถไฟฟ้ ายัง คงเพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากความต้ อ งการที่ อ ยู่ อ าศัย ประเภท
คอนโดมิเนียมในบางทําเลยังมีอยูส่ งู
ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทยปี 2558 ตลาดอสังหาริ มทรัพย์มีแนวโน้ วเผชิญกับปั จจัยเสี่ยงที่ยงั คงมีผล
ต่อเนื่องจากปี ที่ผ่านมา คือ สถานการณ์ทางการเมือง ที่ยงั คงเป็ นแรงกดดันต่อตลาดอสังหาริ มทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วงต้ นปี
2558 หากสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลให้ กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมการซื ้อขายอสังหาริ มทรัพย์ชะลอตัว โดยเฉพาะ
ตลาดในกรุ งเทพฯ ที่ได้ รับผลกระทบโดยตรง ทังนี
้ ้ คาดว่าจะซบเซาถึงช่วงกลางปี 2558 โดยผู้ประกอบการอาจเลื่อนเปิ ดตัว
โครงการใหม่ๆ ไปจนกว่าจะผ่านช่วงกลางปี
ทังนี
้ ้แนวโน้ มตลาดอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในภาวะที่ซบเซา และเกิดการแข่งขันโปรโมชัน่ ของผู้ประกอบการมากขึ ้นเพื่อ
กระตุ้นกําลังซื ้อ ในขณะที่ผ้ ซู ื ้อก็รอดูทิศทางความชัดเจนทางการเมือง และแนวโน้ มเศรษฐกิจ รวมถึงส่วนต่างชาติที่สนใจมาซื ้อ
คอนโดมิเนียมในไทยคาดว่าจะชะลอการตัดสินใจออกไปก่อน
้ าน
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2558 ที่ยงั คงมีแนวโน้ มที่จะสามารถทําตลาดได้ คือตลาดที่อยู่อาศัยในแนวราบ ทังบ้
เดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ส่วนตลาดคอนโดมิเนียม มีแนวโน้ มชะลอตัวจากปี ก่อน เนื่องจากมีการเปิ ดตัวโครงการใหม่เป็ นจํานวนมาก
ในขณะที่แรงซื ้อมีเข้ ามาน้ อยกว่าโครงการที่เปิ ดตัว
อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีการเติบโตในครึ่งปี หลัง 2558 อย่างค่อยเป็ นค่อยไปโดยมีการเติบโตในตลาดต่างจังหวัดหัว
เมืองใหญ่ โดยเฉพาะตลาดอสังหาริ มทรัพย์ต่างจังหวัดเนื่องจากการเติบโตของกิจกรรมเศรษฐกิจในภูมิภาค และการที่ประเทศ
ไทยก้ าวเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)นัน้ มีส่วนกระตุ้นกิจกรรมการค้ าและการคงทุนระหว่างประเทศ ขณะที่ตลาดที่
อยูอ่ าศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล โครงการคอนโดมิเนียมยังครองส่วนแบ่งในตลาด แต่ราคาเฉลี่ยต่อยูนิต มีการปรับตัวลดลง
เนื่องจากมีการเปิ ดตัวโครงการระดับกลาง-ล่างมากขึน้ เนื่องจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ หลายรายมีการปรับแผนธุรกิจมา
พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมราคาถูกเข้ าสูต่ ลาดมากขึ ้น ขณะที่โครงการคอนโดมิเนียมขนาดกลาง-บน คาดว่ายังคงได้ รับการ
ตอบรับที่ดี เนื่องจากตลาดกลุม่ นี ้ได้ รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจค่อนข้ างน้ อย ส่วนโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ
ราคาเฉลี่ยคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ ้นผันแปรตามต้ นทุนที่ดินที่ปรับสูงขึ ้น โดยเฉพาะทําเลแนวเส้ นทางรถไฟฟ้า ขณะที่บ้านเดี่ยว
และทาวเฮ้ าส์ อาจจะกระจายตัวอยู่ห่างจากเขตเมืองออกไป ทังนี
้ ้ภาครัฐยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโดยให้ กรมที่ดินประกาศ
เรื่ องมาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริ มทรัพย์ ในการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจํานอง
อสังหาริ มทรัพย์เหลือ 0.01% มีประกาศใช้ ได้ อย่างเป็ นทางการตังแต่
้ วนั ที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2559 เป็ น
ระยะเวลา 6 เดือน
บริ ษัทฯ ดําเนินการเป็ นผู้พฒ
ั นาและจําหน่ายบ้ านเดี่ยว ห้ องชุด และทาวน์เฮ้ าส์ โดยมีค่แู ข่งขันของบริ ษัทฯ ตามทําเล
ที่ตงโครงการ
ั้
ประกอบด้ วย

30

29

โครงการ
และที่ตงั ้
มายโฮม เชียงใหม่

Everland
จํานวน
ยูนิต
ทัง้ หมด
(อยู่ระหว่าง
ก่อสร้ าง )

ราคาเฉลี่ย/
ยูนิต
(ล้ านบาท)
3.45 - 6.00

คู่แข่ งตาม Location
โครงการและที่ตงั ้
จํานวน
ยูนิต
ทัง้ หมด
1. The Urbana (phase2)

134

2.57 - 3.95

2. Sansaran Chiangmai

227

2.76 - 4.29

-

3.05 - 4.34

3. Vararom

โครงการ
และที่ตงั ้
มายรี สอร์ ท แอท
รี เวอร์

Everland
จํานวน
ยูนิต
ทัง้ หมด
123

ราคาเฉลี่ย/
ยูนิต
(ล้ านบาท)

ราคาเฉลี่ย/
ยูนิต
(ล้ านบาท)

คู่แข่ งตาม Location
โครงการและที่ตงั ้
จํานวน
ยูนิต
ทัง้ หมด

14.00 – 16.90 1. บางกอกริ เวอร์ มารี น่า

ราคาเฉลี่ย/
ยูนิต
(ล้ านบาท)

99

14.00 – 80.00

2. ทิว ริ เวอร์ เพลส

200

6.90 – 10.00

3.รัตนโกสินทร์ วิว แมนชัน่

120

19.00

4. เดอะ ริ เวอร์

833

7.10 – 24.60

หมายเหตุ
มีการแข่งขันค่อนข้ างสูง
อย่ า งไรก็ ต ามเนื่ อ งจาก
โครงการอยู่ ติ ด ทิ ว เขา
แ ล ะ ล้ อ ม ร อ บ ด้ ว ย
ธรรมชาติ มี ค วามเป็ น
ส่ ว น ตั ว จึ ง เ ป็ น ข้ อ ไ ด้
เปรี ยบและตรงกับความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค้ า
เป้าหมายของบริ ษัทฯ

หมายเหตุ
โครงการของบริ ษั ท อยู่
ติ ด ริ ม แม่ นํ า้ เจ้ าพระยา
และใกล้ ส ถานี ร ถไฟฟ้ า
BTS พ ร้ อ ม ทั ้ง ร ะ บ บ
สาธารณู ป โภครบครั น
จึ ง เป็ นจุ ด ขายที่ ดี ข อง
บริ ษัทฯ

30

31

โครงการ
และที่ตงั ้
มายรี สอร์ ท บางกอก

Everland
จํานวน
ยูนิต
ทัง้ หมด
384

ราคาเฉลี่ย/
ยูนิต
(บ./ตร.ม.)
79,00093,000

My Resort Holding และ The Villa Hua Hin
โครงการ
จํานวน
ราคาเฉลี่ย/
และที่ตงั ้
ยูนิต
ยูนิต
ทัง้ หมด
(ล้ านบาท)
มายรี สอร์ ท หัวหิน
อาคาร AB C
อาคาร D E F

211
197

3.65 – 14.00
2.70 – 24.00

คู่แข่ งตาม Location
โครงการและที่ตงั ้
จํานวน
ยูนิต
ทัง้ หมด
1. เดอะ ปาร์ คแลนด์ แกรนด์

294

80,000

2. วิวล์ อโศก เรสซิเดนทอล
คอนโดมิเนียม

525

120,000

3.ดิแอดเดรส อโศก

574

122,000

4.เซอร์ เคิล คอนโดมิเนียม

294

91,000

คู่แข่ งตาม Location
โครงการและที่ตงั ้
จํานวน
ยูนิต
ทัง้ หมด

ราคาเฉลี่ย/
ยูนิต
(ล้ านบาท)

1. Rocco New Boutique
Condo

74

2.74 – 6.20

2. Navio Hua Hin
Condominium

108

2.80 – 6.50

3. Amari Residences Hua Hin

210

4.99 – 6.40

31

32

ราคาเฉลี่ย/
ยูนิต
(บ./ตร.ม.)

หมายเหตุ
มี ก ารแข่ ง ขัน ค่ อ นข้ าง
สู ง โดยโครงการของ
บริ ษั ทฯ อยู่ ติ ด ถน น
เพชรบุ รี ตั ด ใหม่ ใ กล้
สถานี ร ถไฟฟ้ า MRT
และBTS แวดล้ อมด้ วย
สิ่งอํานวยความสะดวก
และสถานที่สําคัญ เช่น
ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า
โรงพยาบาล ตรงกั บ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ลู ก ค้ าเป้ าหมายของ
บริ ษัทฯ

หมายเหตุ
โครงการของบริ ษัทเน้ น
กลุ่มลูกค้ าครอบครั ว มี
ความเป็ นส่วนตัว ใกล้
ชายหาด มี สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวก และ
สาธารณูป โภคภายใน
โครงการ

โครงการ
และที่ตงั ้
มายรี สอร์ ท หัวหิน
อาคาร AB C
อาคาร D E F

โครงการ
และที่ตงั ้
โครงการมายโฮม ซิล
เวอร์ เลค (เฟส 1)

Everland
จํานวน
ยูนิต
ทัง้ หมด
211
197

Everland
จํานวน
ยูนิต
ทัง้ หมด
145

ราคาเฉลี่ย/
ยูนิต
(ล้ านบาท)
3.65 – 14.00
2.70 – 24.00

ราคาเฉลี่ย/
ยูนิต
(ล้ านบาท)
4.46 – 7.77

คู่แข่ งตาม Location
โครงการและที่ตงั ้
จํานวน
ยูนิต
ทัง้ หมด

ราคาเฉลี่ย/
ยูนิต
(ล้ านบาท)

4. Baan Suan Rim Sai

106

4.20 – 7.80

5.The Seacraze Hua Hin

272

2.34 – 4.15

6. The Sanctuary Hua Hin

92

2.04 – 2.46

คู่แข่ งตาม Location
โครงการและที่ตงั ้
จํานวน
ยูนิต
ทัง้ หมด

ราคาเฉลี่ย/
ยูนิต
(ล้ านบาท)

1. เดอะแกรนด์ บ้ านราชพฤกษ์
(สุวินทวงศ์)

74

5.89

2.ณ ราธา สุวินทวงศ์

240

3.59

หมายเหตุ
โครงการของบริ ษั ท
เ น้ น ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า
ครอบครั ว มี ค วาม
เ ป็ น ส่ ว น ตั ว ใ ก ล้
ชายหาด มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก และ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
ภายในโครงการ

หมายเหตุ
โครงการของบริ ษั ท
เ น้ น ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า
ครอบครั ว มี ค วาม
เ ป็ น ส่ ว น ตั ว ใ ก ล้
ชายหาด มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก และ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
ภายในโครงการ

32

33

โครงการ
และที่ตงั ้

Everland
จํานวน
ราคาเฉลี่ย/
ยูนิต
ยูนิต
Everland
ทัง้ หมด
(ตร.ม.)

โครงการ 2,351จํานวน
โครงการเดอะโพลิ
และที่ตงั ้
ยูนิต
แทน ริ ฟ
ทัง้ หมด
โครงการเดอะโพลิ
แทน ริ ฟ

2,351

คู่แข่ งตาม Location
โครงการ
จํานวน
และที่ตงั ้
ยูนิต
คู่แข่ งตาม Location
ทัง้ หมด

ราคาเฉลี่ย/ 1. Manor โครงการ
52,500
ยูนิต
(ตร.ม.)
52,500

และที่ตงั ้

2.1.Supalai
Manor City Resort
Supalai
3.2.LPN
ParkCity Resort
3. LPN Park

จํานวน
1,848
ยูนิต
ทัง้ หมด
1,848 733

7332,824
2,824

ราคาเฉลี่ย/
ยูนิต
(ตร.ม.)

ราคาเฉลี่ย96,100
/
ยูนิต
(ตร.ม.)

หมายเหตุ
มีการแข่งขันค่อนข้ าง
หมายเหตุ

สูง โดยโครงการของ
96,100 62,500 มีการแข่งขันบริ
ค่อษนข้ั ทาฯง อยู่ ติ ด ถนน
ส น า ม บิ น นํ ้า ใ ก ล้
สูง โดยโครงการของ
62,500 70,000 บริ ษั ท ฯ อยูสถานี
่ ติ ด ถนน
ร ถไฟฟ้ า MRT
ส น า ม บิ นสถานี
นํ ้า ใ ก พ
ล้ ระนั่ ง เกล้ า
70,000
สถานี ร ถไฟฟ้ า MRT
แ ว ด ล้ อ ม ด้ ว ย สิ่ ง
สถานี พ ระนั่ ง เกล้ า
อํานวยความสะดวก
แ ว ด ล้ อ ม ด้ ว ย สิ่ ง
และสถานที่ สํ า คั ญ
อํานวยความสะดวก
เช่่ สนํ าห้คัาญงสรรพสิ น ค้ า
และสถานที
เช่ น ห้ า งสรรพสิ
น ค้ า
โรงพยาบาล
ตรงกับ
โรงพยาบาลความต้
ตรงกับ องการของ
ความต้ องการของ
ลูก ค้ า เป้ าหมายของ
ลูก ค้ า เป้ าหมายของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ

ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ มีข้อได้ เปรี ยบกว่าคู่แข่งในส่วนของการพัฒนาโครงการใหม่ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เป็ นแหล่งชุมชนขนาด

ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ มีข้อได้ เปรี ยบกว่าคู่แข่งในส่วนของการพัฒนาโครงการใหม่ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เป็ นแหล่งชุมชนขนาด
ใหญ่ ที่มีความครบครันของสิ่งอํานวยความสะดวกมากที่สดุ เช่น โรงเรี ยน นับเป็ นการสร้ างความแตกต่างจากโครงการของคู่
ใหญ่ ที่มแข่ีคงวามครบครั
ของสิ่งอํางนวยความสะดวกมากที
น าโรงเรี
ยน นับเป็ นการสร้
างจากโครงการของคู่
ขันเพื่อรองรับนภาวะการแข่
ขันในอุตสาหกรรม บริ ษัทฯ ่สได้ดุ มีกเช่ารกํ
หนดแนวทางการบริ
หารดังานีงความแตกต่
้
แข่งขันเพื่อรองรับการเลื
ภาวะการแข่
ในอุตสาหกรรม
บริษัทาฯเลที
ได้่ตมงของโครงการถื
หารดั
งนี ้ นดับต้ น ๆ ของผู้ที่
อกทําเลทีงขั่ ตนงั ้ ของโครงการ
เนื่องจากทํ
ั ้ ีการกําหนดแนวทางการบริ
อเป็ นปั จจัยในการพิ
จารณาอั
ต้ อการเลื
งการที่อ
อยูกทํ
่อาศัายเลที
ดัง่ ตนังั นบริ
ษัทฯ จะเลือกทํเนืาเลที
่ตงของโครงการต่
ั ้ าเลที่ตงของโครงการถื
ั ้ จจั่ในทํ
าเลที่ได้ รจับารณาอั
ความนิยนมดัและมี
้ ของโครงการ
่องจากทํ
ั ้ าง ๆ ของบริ ษัทอฯเป็ที่ตนปังอยู
ยในการพิ
บต้ น ๆ ของผู้ที่
การคมนาคมสะดวก
ต้ องการที
่อยู่อาศัย ดังนันบริ
้ ษัทฯ จะเลือกทําเลที่ตงของโครงการต่
ั้
าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ตงอยู
ั ้ ่ในทําเลที่ได้ รับความนิยม และมี
การกําหนดราคาที่เหมาะสม ราคายังคงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ผ้ บู ริ โภคใช้ ประกอบการตัดสินใจซื ้อบ้ าน บริ ษัทฯ จึงมี
การคมนาคมสะดวก
นโยบายที่จะกําหนดราคาให้ เหมาะสมและเป็ นธรรม เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความพึงพอใจกับประโยชน์และสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ รับจาก
การกําหนดราคาที่เหมาะสม ราคายังคงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ผ้ บู ริ โภคใช้ ประกอบการตัดสินใจซื ้อบ้ าน บริ ษัทฯ จึงมี
การซื ้อบ้ านที่อยูอ่ าศัยของบริษัทฯ
นโยบายที่จะกําหนดราคาให้
่อให้ค วามสํ
ผ้ บู ริ โาภคเกิ
ดความพึอ กใช้
งพอใจกั
่งต่าง การ
ๆ ที่ได้ รับจาก
าตรฐาน
คุ ณ ภาพและรูเหมาะสมและเป็
ป แบบของบ้ า นนธรรม
บริ ษั ทเพื
ฯ ให้
คัญ ในการเลื
วัส ดุ ทบี่ มประโยชน์
ี คุณ ภาพได้แมละสิ
การซื ้อบ้ควบคุ
านที่อมยูดูอแ่ ลการก่
าศัยของบริ
ษัทฯ้ เชี่ยวชาญของบริษัทฯ เพื่อให้ คณ
อสร้ างโดยผู
ุ ภาพของบ้ านเป็ นไปตามมาตรฐานที่บริ ษัทฯ กําหนดไว้ สําหรับ
ในส่
วนของรู
ปแบบบ้ าปนนัแบบของบ้
น้ บริ ษัทฯ จะเน้
ปแบบบ้
านที่ทา นัคัสมั
ควบคู่กบั ประโยชน์
ปแบบบ้ ามนของ
คุ ณ
ภาพและรู
า นนในเรื
บริ่ อษงของรู
ั ท ฯ ให้
ค วามสํ
ญยในการเลื
อ กใช้ วัสใช้ดุสทอยี่ มี คโดยรู
ุณ ภาพได้
าตรฐาน การ
ัทฯ จะมีอสสร้ว่ นช่
วยสร้ างความแตกต่
างในตัวษสินัทค้ฯาของบริ
ษัทคูแ่ าข่นเป็
ง นไปตามมาตรฐานที่บริ ษัทฯ กําหนดไว้ สําหรับ
างโดยผู
้ เชี่ยวชาญของบริ
เพื่อให้ษคัทณ
ุ ฯ จากบริ
ภาพของบ้
ควบคุมดูบริแษลการก่
ในส่วนของรู ปแบบบ้ านนัน้ บริ ษัทฯ จะเน้ นในเรื่ องของรู ปแบบบ้ านที่ทนั สมัยควบคู่กบั ประโยชน์ใช้ สอย โดยรู ปแบบบ้ านของ
บริษัทฯ จะมีสว่ นช่วยสร้ างความแตกต่างในตัวสินค้ าของบริษัทฯ จากบริษัทคูแ่ ข่ง
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2.ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่ งขันธุรกิจโรงพยาบาล
ในปี 2558 การแข่งขันด้ านโรงพยาบาลมีเพิ่มมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงแพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเพิ่มมากขึ ้น โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา ในภาพรวมของโรงพยาบาลเอกชนยังมีการขยายตัวกันอย่างต่อเนื่อง เป็ นไป
ตามทิศทางการขายตัวทางเศรษฐกิจ รายได้ ที่เพิ่มขึน้ ของผู้บริ โภค สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มจํ านวนมากขึน้ และยังมี
ชาวต่างชาติเข้ ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยสูงขึ ้น ทําให้ มีแนวโน้ มในการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ ้น และส่งผลให้ มีการแข่งขัน
ของโรงพยาบาลเอกชน ต้ องปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ราคา เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ ผ้ ปู ่ วยเข้ ามารักษาพยาบาล นอกจากนี ้ก็ยงั มี
คู่แข่งทางอ้ อม คือโรงพยาบาลของภาครัฐที่ปัจจุบนั มีการปรับปรุ งพัฒนาทางด้ านเครื่ องมือการแพทย์ การบริ การให้ มีความ
สะดวกและรวดเร็ว ทําให้ มีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ ้น
อย่างไรก็ต าม โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ ในประเทศไทยมี ความได้ เปรี ยบด้ า นการแข่งขันกับหลายๆประเทศ
เนื่ อ งจากประเทศไทย มี ก ารบริ ก ารที่ โ ดนเด่ น เข้ า กับ ผู้ป่ วยได้ ง่ า ย การดูแ ลผู้ป่ วยเหมื อ นดุจ ญาติ มิ ต ร และราคาในการ
รั ก ษาพยาบาลสามารถจ่ า ยได้ คุณ ภาพในการรั ก ษามี ศัก ยภาพ รวมถึง เทคโนโลยี ที่ ทัน สมัย สามารถรองรั บ ผู้ป่ วยจาก
หลากหลายประเทศ
ร้ อยละของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน จําแนกตามขนาด

ที่มา : สํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน (http://www.nso.go.th/)
หมายเหตุ : การปฏิบตั ิงานเก็บรวบรวมข้ อมูลดําเนินการในช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2555
(จัดทําทุกๆ 5 ปี )
ในปี 2554 มีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน ทัว่ ประเทศทังสิ
้ ้น 321 แห่งส่วนใหญ่เป็ นโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเอกชนที่มีขนาด 51 - 100 เตียง มีจํานวน 108 แห่งหรื อประมาณร้ อยละ 33.6 ขนาดมากกว่า 100 เตียงมีจํานวน
104 แห่ง หรื อประมาณร้ อยละ 32.4 น้ อยกว่า 31 เตียง มีจํานวน 59 แห่ง หรื อประมาณร้ อยละ 18.4 และขนาด 31 - 50 เตียง มี
จํานวน50 เตียง หรื อประมาณร้ อยละ 15.6 ของจํานวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทังสิ
้ ้น
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จํานวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและผู้ป่วยเฉลี่ยต่ อกิจการ จําแนกตามประเภทผู้ป่วย

ที่มา : สํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน (http://www.nso.go.th/)
หมายเหตุ : การปฏิบตั ิงานเก็บรวบรวมข้ อมูลดําเนินการในช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2555
(จัดทําทุกๆ 5 ปี )
้ ้นมีจํานวน 46.3 ล้ านราย เป็ น
ผู้ป่วยที่เข้ ามารับการรักษาในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน ทัว่ ประเทศทังสิ
ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก44.2 ล้ านราย หรื อประมาณร้ อยละ 95.3 และเป็ นผู้รับบริ การผู้ป่วยใน 2.2 ล้ านราย หรื อประมาณร้ อยละ
4.7สําหรับจํานวนผู้ป่วยโดยเฉลี่ยต่อกิจการมีประมาณ 144,346 รายต่อกิจการ ในจํานวนนี ้เป็ นผู้ป่วยนอก 137,565 รายต่อ
กิจการและผู้ป่วยใน 6,781 รายต่อกิจการ
จํานวนและร้ อยละของผู้ป่วยชาวต่ างประเทศจําแนกตามขนาด
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ที่มา : สํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน (http://www.nso.go.th/)
หมายเหตุ : การปฏิบตั ิงานเก็บรวบรวมข้ อมูลดําเนินการในช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2555
(จัดทําทุกๆ 5 ปี )
ตามขนาดของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พบว่า ส่วนใหญ่ชาวต่างประเทศเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ฯที่มีขนาดใหญ่ คือ ที่มีขนาดมากกว่า 100 เตียงที่เป็ นทังผู
้ ้ ป่วยนอกและผู้ป่วยใน มีจํานวนผู้ป่วยมากถึง 2.6 ล้ านราย โดยเป็ นผู้
มารับบริการเป็ นผู้ป่วยนอก 2.4 ล้ านราย หรื อร้ อยละ 95.4 และเป็ นผู้ป่วยใน มีเพียง 117,106 ราย หรื อประมาณร้ อยละ 4.6
กลุ่มเป้าหมาย
- กลุม่ ลูกค้ าภายในประเทศ ผู้ป่วยที่อาศัยอยูต่ า่ งจังหวัดและจังหวัดใกล้ เคียง
- กลุม่ ลูกค้ าต่างชาติ ชาวต่างชาติที่เข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้ าน ซึง่ เข้ าถึงการรักษาพยาบาล
ได้ ยาก และค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง
นอกจากนี ้ ยังมีกลุม่ ผู้ป่วยที่เป็ นผู้ป่วยจากบริษัทประกันชีวิต ผู้ป่วยรับย้ าย (Referral Patient) และผู้ป่วย 30 บาท
รักษาทุกโรค
กล่าวโดยสรุ ป สภาวะอุตสาหกรรมของโรงพยาบาล โดยภาพรวม มีการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึน้ จึงทําให้ มีการ
้
านการบริ การ แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ เครื่ องมือในการรักษา สิ่งอํานวยความสะดวกทางด้ านต่างๆ ที่
แข่งขันเพิ่มสูงขึน้ ทังทางด้
ทางด้ านโรงพยาบาลได้ เตรี ยมได้ เพื่อรองรับผู้ป่วยในประเทศและต่างประเทศ
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ด้ านอสังหาริมทรั พย์
วัตถุดบิ และผู้จาํ หน่ าย
- วัตถุดิบหลักของบริ ษัทฯ จะประกอบด้ วยที่ดิน และวัสดุก่อสร้ างซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญอย่างมากต่อการ
พัฒนาโครงการ โดยปั จจัยที่นํามาพิจารณาในการซือ้ ที่ดิน ได้ แก่ ทําเลที่ตงั ้ ระบบสาธารณูปโภค สภาพสิ่งแวดล้ อมรอบ ๆ
โครงการ โดยบริ ษัทฯ จะเน้ นการพัฒนาโครงการเดิม และที่ดินที่มีอยู่ให้ แล้ วเสร็ จ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีแผนจัดซื ้อที่ดินเพื่อ
ขยายโครงการ อื่น ๆ รวมถึงที่ดินในทําเลที่มีศกั ยภาพสูง เพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต โดย ณ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังมีที่ดินเปล่าที่อยู่ระหว่างการเตรี ยมการพัฒนาที่ จ.เชียงใหม่ ซึง่ บริ ษัทฯ คาดว่าจะสามารถรองรับการขยาย
งานของบริษัทฯ ได้ อีกประมาณ 3-5 ปี
- ด้ านการก่อสร้ าง บริ ษัทฯ จะทําการว่าจ้ างผู้รับเหมาในระบบงานต่าง ๆ ในการดําเนินการก่อสร้ าง ให้ เป็ นไปตาม
แบบของบริ ษัทฯ โดยจะมีวิศวกรและสถาปนิกของบริ ษัทฯ คอยตรวจสอบ ดูแล ควบคุมงาน ให้ เป็ นไปตามรู ปแบบที่กําหนดไว้
เป็ นระยะ ๆ ตลอดช่วงการพัฒนาโครงการ และในบางโครงการก็จะมีการว่าจ้ างบริ ษัทที่ปรึ กษามาช่วยทําการตรวจสอบและ
ควบคุมการก่อสร้ างด้ วย
- บริ ษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความชํานาญและมีความพร้ อมในการดําเนินการก่อสร้ าง เพื่อให้ ได้
ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐานของการก่อสร้ างที่บริษัทฯ ได้ กําหนดไว้ และต้ องให้ แล้ วเสร็จตามแผนงานการก่อสร้ างที่
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ได้ วางไว้ แล้ วด้ วย ซึง่ โดยส่วนใหญ่แล้ วบริ ษัทฯ จะเลือกใช้ ผ้ รู ับเหมาที่บริ ษัทฯ เคยว่าจ้ างมาในอดีตและมีผลงานเป็ นที่น่าพอใจ
ซึง่ ปั จจุบนั จะมีอยูป่ ระมาณ 5 – 6 บริษัท
ได้ วางไว้ แล้ วด้ วย ซึง่ โดยส่วนใหญ่แล้ วบริ ษัทฯ จะเลือกใช้ ผ้ รู ับเหมาที่บริ ษัทฯ เคยว่าจ้ างมาในอดีตและมีผลงานเป็ นที่น่าพอใจ
ซึง่ ปั จจุบนั จะมีอยูป่ ระมาณ 5 – 6 บริษัท

ด้ านโรงพยาบาล
ณฑ์ ยารักษาโรค และอุปกรณ์ เครื่ องมือแพทย์ต่างๆ บริ ษัทมีระบบการจัดการในการซื ้อและสํารองสินค้ าคงคลัง
ด้ าเวชภั
นโรงพยาบาล
ฑ์ ยารั
กษาโรค
และอุปกรณ์เครื่ องมือแพทย์และคุ
ต่างๆณบริภาพ
ษัทมีโดยจะพิ
ระบบการจั
ดการในการซื
นค้ าคงคลัษง ัท
อย่างมีประสิเวชภั
ทธิภณาพ
ประเมิ
นความเหมาะสมของราคา
จารณาคั
ดเลือ้อและสํ
กสินค้าารองสิ
ในหลายๆบริ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินความเหมาะสมของราคา และคุณภาพ โดยจะพิจารณาคัดเลือกสินค้ าในหลายๆบริ ษัท
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หมายเหตุ : งานที่ยงั ไม่สง่ มอบคํานวณจากมูลค่างานที่ยงั ไม่สง่ มอบ/มูลค่างานที่ทําสัญญา
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ด้ านอสังหาริมทรั พย์
1. ความเสี่ยงด้ านการเมือง เศรษฐกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากความสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้ มชะลอตัวจากภาวะทางการเมือง โดยยังคงเป็ นปั จจัยเสี่ยงสําคัญที่สง่ ผลต่อความเชื่อมัน่
และแนวโน้ มในการลงทุนของภาคธุรกิจในประเทศและนักลงทุนจากต่างประเทศ รวมทังส่
้ งผลต่อการใช้ จ่ายของประชาชน
ปั ญหาความแตกต่างทางความคิดในสังคมซึง่ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมัน่ คงของรัฐบาล จะเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่สง่ ผล
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
จากปั จ จัย เสี่ ย งดัง กล่า ว ส่ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯต้ อ งพิ จ ารณาการลงทุน อย่า งรอบคอบเนื่ อ งจากการพัฒ นาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั มีต้นทุนสูงในการดําเนินการ ซึง่ หากภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่
และการตัดสินใจใช้ จ่ายของผู้ซื ้ออสังหาริมทรัพย์แล้ ว บริ ษัทฯอาจได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ และอาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการดําเนินธุรกิจและการชําระหนี ้ต่อสถาบันการเงินได้
อย่างไรก็ตามปั จจัยพื ้นฐานทางด้ านภาคธุรกิจของประเทศไทยยังคงมีความน่าสนใจต่อการลงทุนของนักลงทุนทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ โดยภาคเอกชนจะมีบทบาทมากขึ ้นในการขับเคลื่อนการลงทุนโดยภาพรวม ในขณะเดียวกันหาก
ภาวะทางการเมืองเกิดการคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีในระยะเวลาอันสันนั
้ น้ บริ ษัทฯคาดว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศอาจจะ
ได้ รับผลกระทบและชะลอตัว นอกจากนี ร้ ัฐบาลสนับสนุนธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 มาตรการย่อย ได้ แก่
(1)มาตรการทางการเงินสนับสนุนผู้มีรายได้ น้อยและรายได้ ปานกลาง ให้ สามารถกู้เงินเพื่อซื ้อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) ในวงเงินที่สูงขึน้ (2)มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจํานอง โดยไม่จํากัดมูลค่าของบ้ าน และ
(3)มาตรการยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา สําหรับผู้ซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ที่มีมลู ค่าไม่เกิน 3 ล้ านบาทเป็ นระยะเวลา 5 ปี ภาษี
และส่งผลดีตอ่ การลงทุนในภาพรวมได้ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558
2. ความเสี่ยงด้ านการดําเนินธุรกิจ
2.1 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ ของราคาวัสดุก่อสร้ าง
ต้ นทุนสําคัญของการดําเนินงานธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ได้ แก่ วัสดุก่อสร้ าง โดยในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา ราคาวัสดุ
ก่อสร้ างเฉลี่ยปี 2557 ลดลงร้ อยละ 1.8 จากปี 2557 (ที่มา: สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์) ดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้ างในภาพรวมมีการปรับตัวลดลงเล็กน้ อย โดยเมื่อพิจารณาตามรายหมวดวัสดุก่อสร้ าง เช่น หมวดซีเมนต์ มีการปรับตัว
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.2 ราคาเหล็กในตลาดโลกชะลอตัว ความต้ องการใช้ ลดลง ปริ มาณเหล็กในตลาดมีมากและการแข่งขันสูง และ
หมดวัสดุก่อสร้ างอื่นๆ ลดลงตามภาวะการก่อสร้ างที่ชะลอตัว
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้ างอย่าง
รัดกุม โดยมีการวางแผนงานการก่อสร้ างและบริ หารควบคุมระบบการจัดซื ้อวัสดุการก่อสร้ างอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ ของราคาวัสดุก่อสร้ าง รวมทังการหาพั
้
นธมิตรทางการค้ าที่มากขึ ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการ
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
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2.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงาน
ในปี ที่ผา่ นมาผู้ประกอบการเร่งเปิ ดโครงการใหม่เป็ นจํานวนมาก การปรับขึ ้นค่าแรงขันตํ
้ ่า 300 บาททัว่ ประเทศ ประกอบ
กับการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐ รวมถึงการเปิ ดประชาคมอาเซียนที่จะเป็ นผลให้ เกิดภาวะการขาดแคลนผู้รับเหมา
และแรงงานในอนาคต ซึ่งหากบริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดหาผู้รับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะด้ านเพื่อเข้ าดําเนินงานในโครงการ
ของบริษัทฯ ได้ อาจทําให้ งานก่อสร้ างของบริษัทฯ ล่าช้ า และไม่สามารถโอนบ้ านให้ แก่ผ้ ซู ื ้อได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
อย่างไรก็ตามบริ ษัทให้ ความสําคัญกับผู้รับเหมาที่ร่วมงานกับบริ ษัท เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลน
ผู้รับเหมาและแรงงาน โดยบริ ษัทมีนโยบายสร้ างความสัมพันธ์ และเป็ นพันธมิตรที่ดีระหว่างบริ ษัทและผู้รับเหมา โดยให้ การ
สนับสนุน พิจารณาเรื่ องของปริ มาณงานของผู้รับเหมาที่มีศักยภาพตามความเหมาะสม และความช่วยเหลือทางด้ านอื่น ๆ
นอกจากนี ้ บริ ษัทพิจารณาผู้รับเหมาใหม่รายใหม่ๆ เพื่อให้ มีโอกาส เข้ ามาร่ วมงานกับบริ ษัทและพิจารณาศักยภาพคุณสมบัติ
ของผู้รับเหมาใหม่ โดยให้ การสนับสนุน เตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับการขยายงานและการเติบโตของบริษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทมีการวางแผนการก่อสร้ างโครงการมาเป็ นระบบการก่อสร้ างแบบพรี คาส” (Precast Construction) ซึง่ จะ
ช่วยให้ บริ ษัทสามารถลดระยะเวลา และต้ นทุนการก่อสร้ างโครงการ เพื่อเป็ นการบริ หารความเสี่ยงจากภาวะการขาดแคลน
ผู้รับเหมาและแรงงาน รวมทังสามารถบริ
้
หารส่วนต่างของผลกําไรของบริษัทได้ อย่างเหมาะสม

2.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดนิ เพื่อพัฒนาโครงการ
บริษัทฯมีนโยบายในการจัดหาที่ดินสําหรับพัฒนาโครงการโดยการพิจารณาทําเลที่ตงั ้ และศักยภาพที่ดินที่เหมาะแก่การ
พัฒนาในราคาที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายในการสะสมที่ดินเปล่า (Land Bank) ในหลากหลายทําเลที่ตงั ้ สําหรับ
โครงการต่าง ๆ ในอนาคต เนื่องจากบริ ษัทฯ หากแผนการก่อสร้ างโครงการทยังไม่ชดั เจนจะทําให้ บริ ษัทฯ มีภาระต้ นทุนทาง
การเงิน ซึง่ อาจเกิดปั ญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตามจากการที่ผ้ ปู ระกอบการมีการแข่งขันที่
รุ นแรง รวมถึงการขยายเส้ นทางของรถไฟฟ้าทําให้ เกิดการเก็งกําไรที่ดินในบริ เวณดังกล่าว ทังนี
้ ้เมื่อบริ ษัทฯ ต้ องการซื ้อที่ดินใน
ทําเลที่ต้องการ บริ ษัทฯ อาจต้ องซื ้อที่ดินในราคาที่สงู กว่าที่บริ ษัทฯ กําหนด หรื ออาจไม่สามารถซื ้อที่ดินได้ ตามที่ต้องการ ซึ่งใน
กรณี ดงั กล่าว จะส่งผลกระทบทําให้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนในการก่อสร้ างที่สงู ขึน้ ทังนี
้ ้บริ ษัทจึงมีนโยบายในการเน้ นการพิจารณา
ทําเลที่ตงในบริ
ั้
เวณใกล้ เคียงแทนเพื่อลดความเสี่ยงในด้ านต้ นทุนราคาที่ดิน รวมทังการมองหาที
้
่ดินในบริ เวณชานเมืองซึง่ มีการ
้
ดโอกาสให้ นายหน้ า
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และจังหวัดใกล้ เคียง เช่น พัทยา หัวหิน เพื่อเจาะตลาดเฉพาะกลุม่ รวมทังการเปิ
และผู้ประสงค์จะขายที่ดินอื่นๆ สามารถติดต่อกับบริษัทฯได้ โดยตรง
2.4 ความเสี่ยงจากการชะลอโครงการของบริษัท
ปั จจุบนั บริษัทมีโครงการที่อยูร่ ะหว่างรอการพัฒนา คือ และโครงการมายโฮม เชียงใหม่ โดยบริ ษัทพิจารณาชะลอการ
พัฒนาโครงการเพื่อรอดูทิศทางของธุรกิจและสภาวะอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบกับขันตอนในการขออนุ
้
ญาตจัดสรรที่ดินที่ผ่าน
มามีความจําเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ ทังนี
้ ้การชะลอการพัฒนาโครงการดังกล่าว ส่งผลให้ บริ ษัทฯเสียโอกาสใน
การสร้ างรายได้ จากการพัฒนาโครงการ และมีความเสี่ยงที่ต้นทุนค่าก่อสร้ างโครงการจะขยับตัวเพิ่มสูงขึ ้นในอนาคตหากยังไม่
เร่งดําเนินการก่อสร้ าง นอกจากนี ้บริษัทยังมีต้นทุนทางการเงินจากการที่ต้องชําระดอกเบี ้ยเงินกู้ให้ แก่สถาบันการเงินที่สนับสนุน
วงเงินค่าซือ้ ที่ดินโครงการ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯได้ ดําเนินการพัฒนาโครงการในส่วนของสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน และพืน้ ที่
โดยรอบเพื่อเตรี ยมพร้ อมสําหรับการเริ่ มพัฒนาโครงการดังกล่าวใหม่ โดยอยู่ระหว่างการออกแบบผังโครงการเพื่อให้ สอดคล้ อง
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กับข้ อกําหนดของสํานักงานที่ดินซึง่ มีการปรับปรุงในรายละเอียดการออกแบบผังโครงการและเตรี ยมขออนุญาตจัดสรรที่ดินให้
เรี ยบร้ อยในขันตอนต่
้
อไป
3. ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.1 ความเสี่ยงจากการเข้ าถึงแหล่ งเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีวงเงินกู้กบั สถาบันการเงินเป็ นจํานวน 326.12 ล้ านบาท โดยมี
โครงการของบริ ษัทฯ คํ ้าประกัน และมีหนี ้สินหมุนเวียนจํานวน 907.67 ล้ านบาท โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทฯมีการ
บริ หารเงินทุนหมุนเวียนของกิจการได้ เป็ นอย่างดี โดยมีการวางแผนการใช้ เงินและจัดสรรทุนหมุนเวียนตามลําดับสําคัญใน
กิจการ และสามารถจ่ายชําระหนี ้เงินต้ นและดอกเบี ้ยเงินกู้ให้ แก่สถาบันการเงินได้ ตรงตามที่กําหนดไว้ ในเงื่อนไขสัญญาเงินกู้
อย่างไรก็ตามธนาคารพาณิชย์บางแห่งมีความเข้ มงวดและระมัดระวังในการอนุมตั ิสินเชื่อกลุม่ อสังหาริ มทรัพย์มากขึ ้น
ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กบางราย เข้ าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนํามาพัฒนาโครงการได้ ยากขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ หากการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคตเป็ นไปได้ ยากขึน้ โดยการเพิ่มศักยภาพและ
ช่องทางในการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนให้ มากขึ ้นผ่านการสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพื่อเปรี ยบเทียบ
ข้ อเสนอที่มีต้นทุนเหมาะสมที่สดุ
โดยบริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.91 เท่า อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.51 เท่า โดยที่อตั ราส่วน
ดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าบริษัทสามารถที่จะบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนันแล้
้ วยังได้ มีการวางแผนใน
การพัฒนาโครงการจากทรั พย์ สินที่มีอยู่เพื่อสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯโดยมีการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนของกิจการเพื่อให้
เพียงพอต่อการดําเนินงานของบริษัทต่อไป
3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชําระหนีใ้ ห้ แก่ เจ้ าหนี ้
ในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ รับเงินกู้ระยะยาวรวมจํานวน 326.12 ล้ านบาท จากสถาบันการเงิน ภาระหนี ้ระยะยาวปรับตัว
เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 โดยช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริ ษัทฯมีการชําระเงินกู้ให้ แก่ธนาคารตรงตามเงื่อนไข และไม่มีประวัติเสียหาย
ทางการเงิน แสดงให้ เห็นถึงบริ ษัทฯสามารถบริ หารจัดการภาระหนี ้ดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้บริ ษัทฯยังได้ ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ระยะยาวของธนาคาร คือบริ ษัทจะต้ องดํารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ อยู่ในอัตราส่วนไม่
เกิน 1.5 เท่า เพื่อมิให้ เกิดความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อความสามารถในการชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยตามเงื่อนไขของธนาคาร
3.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ยืม และความเข้ มงวดในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมในภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ในปี 2558 ยังคงอยู่ในระดับทรงตัว ส่งผลให้ บริ ษัทฯสามารถ
วางแผนและควบคุมเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทได้ อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากการที่หนี ้ภาคครัวเรื อนเพิ่ม
สูงขึ ้น ประกอบกับมีการผิดชําระหนี ้เพิ่มมากขึ ้น อาจเป็ นเหตุให้ แนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย ซึง่ จะ
ส่งผลต่อต้ นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และการกู้ซื ้อที่อยู่อาศัยของลูกค้ า เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ต้องเข้ มงวดและระมัดระวัง
ในการอนุมตั ิสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากขึ ้นด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทให้ ความสําคัญในการพิจารณาต้ นทุนทางการเงินและความเหมาะสม
ของแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนโครงการของบริษัท ซึง่ ที่ผ่านมาโครงการของบริ ษัทได้ รับการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์มา
โดยตลอดเป็ นอย่างดี
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ด้ านโรงพยาบาล
1. ความเสี่ยงด้ านการเมือง เศรษฐกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ
สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ อาทิเช่น วิกฤตการของภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ ปั ญหา
การเมืองและเสถียรภาพของรัฐบาล นโยบายภาครัฐ โรคระบาด และภัยธรรมชาติ เป็ นต้ น เป็ นปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
โรงพยาบาลของประเทศไทย ทังด้
้ านการเงินและการลงทุน อีกทังยั
้ งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริ โภค อย่างไรก็ตาม การ
รักษาพยาบาลอาการเจ็บป่ วยยังคงเป็ นปั จจัยพื ้นฐานของการดํารงชีวิตมนุษย์ ถึงแม้ จะได้ รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว
แต่ยังคงมีกลุ่มลูกค้ าจากโครงการพิเศษร่ วมกับรัฐบาล เช่น โครงการส่งเสริ มสุขภาพตามช่วงอายุ โครงการด้ านทันตกรรม
โครงการฟื น้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สําหรับผู้พิการและผู้สงู อายุโครงการผ่าตัดต้ อกระจก โครงการฉีดวัคซีนไข้ หวัดใหญ่
งานอนามัยโรงเรี ยน โครงการประกันสังคม กลุม่ ลูกค้ าประกันและโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เป็ นต้ น ดังนัน้ ผลกระทบจาก
สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ สําหรับธุรกิจโรงพยาบาลจะไม่กระทบรุนแรงเหมือนกับภาคธุรกิจอื่นๆ
2. ความเสี่ยงด้ านการดําเนินธุรกิจ
2.1 ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจ
คณะผู้บริ หารเข้ าใจและทราบถึงปั ญหาจะก่อให้ เกิดขึน้ ความเสี่ยงจากการดําเนิ นธุรกิจเป็ นอย่างดี จึงมี การวาง
แผนการบริ หารงานด้ วยความระวัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันมิให้ เกิดภาพพจน์ ที่เสียหายต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาล
รวมถึงคุณภาพในการรักษาและการให้ บริการของโรงพยาบาล
2.2 ความเสี่ยงการแข่ งขันในธุรกิจโรงพยาบาล
การแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันกันทางด้ านการให้ บริ การทางการแพทย์ คุณภาพ และระดับราคาจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนในระดับสูง ส่งผลให้ โรงพยาบาลทุกแห่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่ผ้ รู ับบริ การจะเปลี่ยนไป
ใช้ บริ การโรงพยาบาลอื่น บริ ษัทฯจังมีการนําระบบและมาตรฐานต่างๆมาใช้ เพื่อคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ
ทางการแพทย์ เพื่อรักษาฐานลูกค้ าให้ ได้ รับความประทับใจและความพึงพอใจในการได้ รับบริการจากโรงพยาบาล
2.3 ความเสี่ยงด้ านบุคลากรทางการแพทย์
การประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ปั จจัยที่สําคัญเป็ นอย่างยิ่งคือ ความรู้ ความสามารถ ความเพียงพอของบุคลากรทาง
การแพทย์ ใ นสาขาวิ ช าชี พ ต่ า งๆ อาทิ พยาบาลวิ ช าชี พ เภสัช กร และเจ้ า หน้ า ที่ เ ทคนิ ค สาขาต่ า งๆ เป็ นต้ น บริ ษั ท จึ ง ให้
ความสํ าคัญในการสรรหาบุคลากรให้ เพี ยงพอกับความต้ องการ การพัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากรและการรั กษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ทางการแพทย์
เทคโนโลยีทางการแพทย์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษาพยาบาล จึง
ทําให้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีราคาสูงและค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษา ทําให้ ต้นทุนสูงขึ ้น ดังนันในการลงทุ
้
นใน
เครื่ องมือเหล่านี ้ต้ องคํานึงถึงคุณภาพ ประโยชน์ในการใช้ งาน และความคุ้มค่าในการลงทุน
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4. ทรั พย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

4. ทรั พย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1
ที่ดพพนิ ย์ย์สอาคารและอุ
ปกรณ์ ณ วัรนกิทีจ่ร31
4. ทรั
ทรั
สนิ นิ ทีที่ ใช้่ ใใช้นการประกอบธุ
ในการประกอบธุ
กิจธันวาคม 2558
4.
4.1 ทีที่ ด่ ดนิ นิ อาคารและอุ
อาคารและอุ
ปกรณ์
ธันวาคม
2558
4.1
ปกรณ์
ณ วัณนทีวั่ น31ที่ ธั31
นวาคม
์ 2558

รายการ

รายการ
1.ที่ดินรายการ

1.ที่ดิน

รายการ

2.อาคาร
1.ที
่ดิน
1.ที่ดิน
2.อาคาร
2.อาคาร
3.อุปกรณ์สํานักงาน
2.อาคาร
3.อุ
ปกรณ์สํานักงาน

หน่ วย: บาท
ลักษณะกรรมสิทธิ
ราคาทุน
ค่ าเสื่อมราคา
มูลค่ าสุทธิทาง หน่ วย: บาท
ภาระผูกพัน
สะสม มูลค่ าสุทธิทางบัญชี ภาระผูกพัน
ลักษณะกรรมสิทธิ์
ราคาทุน
ค่ าเสื่อมราคา
หน่ วย: บาทหน่ วย: บาท
บริ
ษ
ั
ท
/บริ
ษ
ั
ท
ย่
อ
ย
397,925,161.66
397,925,161.66
มีภาระสัญญากู้ยืม
ลักลัษณะกรรมสิ
ทธิ์ ทธิ์ ราคาทุราคาทุ
น น ค่ าเสืสะสม
่ อมราคา
มูลค่บัาสุญทชีมูธิทลาง
กษณะกรรมสิ
ค่ าเสื่อมราคา
ค่ าสุทธิทภาระผู
าง กพันภาระผูกพัน
สถาบั
บริ ษัท/บริ ษัทย่อย
397,925,161.66
397,925,161.66
้ ยืม นการเงิน
สะสม สะสม
บัญชี บัญชีมีภาระสัญญากู
ษัทษ/บริ
บริ ษบริัท/บริ
ัทย่ษอัยทย่อย
บริ ษัท/บริ ษัทย่อย
บริ ษัท/บริ ษัทย่อย

บริ ษบริัท/บริ
ัทย่ษอัยทย่อย
ษัทษ/บริ
บริ
ษ
ั
ท
/บริ
บริ ษัท/บริ ษัทย่ษอัยทย่อย

3.อุ
กงานวเตอร์ บริ ษบริัท/บริ
ัทย่ษอยัทย่อย
4.อุปปกรณ์
กรณ์สําคนัอมพิ
ษัทษ/บริ
3.อุปปกรณ์
กรณ์คอมพิ
สํานัวกเตอร์
งาน
ษัทษ/บริ
4.อุ
บริ ษบริัท/บริ
ัทย่ษอัยทย่อย
4.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
บริ ษัท/บริ ษัทย่อย
5.เครื่ องมือและอุปกรณ์ บริ ษัท/บริ ษัทย่อย
5.เครื
่
อ
งมื
อ
และอุ
ป
กรณ์
ัทย่ษอัยทย่อย
4.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษบริัท/บริ
ษัทษ/บริ
5.เครื่ องมือและอุปกรณ์ บริ ษัท/บริ ษัทย่อย
6.ยานพาหนะ
บริ ษัทษ/บริ
ษอัยทย่อย
6.ยานพาหนะ
ัทย่ษ
5.เครื่ องมือและอุปกรณ์ บริษบริัท/บริ
ษัท/บริ
ัทย่อย

6.ยานพาหนะ
กรณ์และ
และ
7.7.อุอุปปกรณ์
6.ยานพาหนะ
เครื
ออแพทย์
เครื
แพทย์
7.่ ออุ่ องมื
ปงมืกรณ์
และ

เครื่ องมือแพทย์
7. อุปกรณ์และ
8.อาคารระหว่
8.อาคารระหว่างาง
อแพทย์าง
ก่เครื
อสร้่ อางมื
ก่8.อาคารระหว่
อสร้ างง
ก่อสร้ าง รวม

บริ ษัท/บริ ษัทย่อย
ษัทษ/บริ
บริ ษบริัท/บริ
ัทย่ษอัยทย่อย

บริ ษัท/บริ ษัทย่อย

บริ ษัท/บริ ษัทย่อย

บริัท/บริ
ษัท/บริ
ษอัยทย่อย
บริ ษบริ
ัทย่ษ
ษัทษ/บริ
ัทย่อย

บริ ษัท/บริ ษัทย่อย

540,500,004.29
283,873,668.90
256,626,335.39
มีนภ้ ยาระสั
สถาบั
นการเงิ
397,925,161.66
397,925,161.66
มีภาระสั
ญญากู
ืม ญญากู้ยืม
397,925,161.66
397,925,161.66 มีภาระสัญญากู้ยืม
540,500,004.29
283,873,668.90
256,626,335.39 สถาบั
มีภาระสั
ญญากู
สถาบั
นการเงิ
น ้ ยืม นการเงิน
สถาบั
นการเงิน
สถาบั
นการเงิ
540,500,004.29
256,626,335.39
มีภาระสั
ญญากู
44,791,830.40283,873,668.90
31,086,318.45
13,705,511.95
มีนส้ ยญ
ั ืมญาเช่าการเงิน/
540,500,004.2931,086,318.45
283,873,668.9013,705,511.95
256,626,335.39
มีนภาระสั
ญญากู้ยืม
44,791,830.40
มีสญ
ั ญาเช่
าการเงิ
สถาบั
นการเงิ
บางส่นว/น
สถาบันน/ การเงิน
บางส่
วน าการเงิ
44,791,830.40
มีสญ
ั ญาเช่
6,622,805.6331,086,318.45
3,644,136.3713,705,511.95
2,978,669.26
44,791,830.40 3,644,136.37
31,086,318.452,978,669.26
13,705,511.95
ั ญาเช่าการเงิน/
6,622,805.63
บางส่วน - มีสญ

6,622,805.63
3,644,136.37
2,978,669.26
- บางส่วน
30,459,728.94
2,338,994.17 มีสญ
ั ญาเช่าการเงิน/
32,798,723.11
32,798,723.11
มีสญ
ั ญาเช่าการเงิน/ 6,622,805.6330,459,728.94
3,644,136.372,338,994.17
2,978,669.26
บางส่วน
วน าการเงิ
30,459,728.94
2,338,994.17 บางส่
มีสญ
ั ญาเช่
น/
32,798,723.11
25,337,298.40
12,668,427.77
12,668,870.63
มี
ส
ญ
ั
ญาเช่
น/
25,337,298.40
มีบางส่
สญ
ั ญาเช่
/ าาการเงิ
วน าการเงิ
30,459,728.9412,668,870.63
2,338,994.17
มีสญ
ั นญาเช่
การเงิน/
32,798,723.1112,668,427.77
บางส่นว/น
วน าการเงิ
25,337,298.40
12,668,427.77
12,668,870.63 บางส่
มีสญ
ั ญาเช่
บางส่วน
162,865,912.00134,110,767.02
134,110,767.0228,755,144.98
28,755,144.98
มีภ้ ยาระสั
162,865,912.00
มีบางส่
ภาระสั
ืม ญญากู้ยืม
วนญญากู
25,337,298.40
12,668,427.77
12,668,870.63 มีสญ
ั ญาเช่าการเงิน/
นการเงิ
น/้ ยืม นการเงิน/
สถาบั
162,865,912.00
134,110,767.02
28,755,144.98 สถาบั
มีภาระสั
ญญากู
บางส่
วน
บางส่วนนการเงิบางส่
สถาบั
น/ วน
162,865,912.00
134,110,767.02
28,755,144.98
มีภาระสัญญากู้ยืม
15,717,543.28
15,717,543.28
บางส่วน 15,717,543.28
15,717,543.28
-

15,717,543.28
1,226,559,278.77

495,843,047.45

15,717,543.28
730,716,231.32

- สถาบันการเงิน/

บางส่วน
รวม
1,226,559,278.77
495,843,047.45
730,716,231.32
8.อาคารระหว่
บริ ษัท/บริ ษัทย่อย 1,226,559,278.77
15,717,543.28495,843,047.45
15,717,543.28
รวม าง
730,716,231.32
4.2ก่อต้สร้นาทุงนการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และราคาประเมินโครงการ
4.2 ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
นโครงการ
มูลค่และราคาประเมิ
า
4.2 ต้ นทุนการพั
และราคาประเมิ
นโครงการ
รวม ฒนาโครงการ
1,226,559,278.77
495,843,047.45
วั
นที่ประเมินราคา 730,716,231.32
ราคาประเมิน(บาท)
รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูุทลธิค่ า
ตามบั
ญ
ชี
ส
มู
ล
ค่
า
รายการ
วันนทีราคา
่ ประเมินราคา
รายการ
นที่ประเมิ
ราคาประเมิราคาประเมิ
น(บาท) น(บาท)
ตามบั
ญธิ ชีสุทธิ วั10
1.โครงการมาย วิลล่า/1
2,075,220.00
มีนาคม 2552
33,769,420.00
ตามบั
ญ
ชี
ส
ุ
ท
4.2 ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และราคาประเมินโครงการ
/1
1.โครงการมายวิลวิล่ลซิาล่ล/1าเวอร์
2,075,220.00
มีนาคม 2552 320,351,350.00
33,769,420.00
2.โครงการมายโฮม
เลค2
520,765,957.44
110กุมมีภาพั
น10ธ์2552
2553
1.โครงการมาย
2,075,220.00
นาคม
33,769,420.00
มู
ล
ค่
า
2
วั1นนกุธ์ทีม2553
่ ปภาพั
ระเมิ
ราคา 320,351,350.00
น(บาท)
2.โครงการมายโฮม
ลเวอร์
520,765,957.44
นธ์น2553
320,351,350.00
3.โครงการรอยั
ล บีชซิ/3ลซิรายการ
2,045,890.30
N.A.
N.A.ราคาประเมิ
2.โครงการมายโฮม
เวอร์
เลคเ2ลค
520,765,957.44
1 กุมภาพั
ตามบั
ญ
ชี
ส
ุ
ท
ธิ
/4
225,629,489.05
17 กันยายน 2553
233,200,000.00N.A.
4.โครงการมายโฮม
3.โครงการรอยั
ล ลบีชบีเชี/3ชย/3งใหม่
2,045,890.30
3.โครงการรอยั
2,045,890.30
1.โครงการมาย
วิลล่า/1 /4 /5
2,075,220.00 N.A.10 มีนN.A.
าคม 2552 N.A. 33,769,420.00
/4
5.โครงการมายรี
สอร์เชีทยเชี
บางกอก
217,923,428.73
30 กัมกราคม
2556
626,405,426.33
4.โครงการมายโฮม
งใหม่
225,629,489.05
17
นยายน
2553
233,200,000.00
225,629,489.05
ยายน
233,200,000.00
4.โครงการมายโฮม
งใหม่เลค
2
2.โครงการมายโฮม
ซิลยเวอร์
520,765,957.44
117กุมกันภาพั
นธ์ 2553
2553
320,351,350.00
/5 /6/5
6.โครงการมายรี
ส
อร์
ท
แอท
ริ
เ
วอร์
392,081,120.86
16
สิ
ง
หาคม
2556
419,089,055.40
5.โครงการมายรี
บางกอก
217,923,428.73
30 มกราคม
626,405,426.33
5.โครงการมายรี
217,923,428.73
30 มกราคม
626,405,426.33
3.โครงการรอยัลสบีอร์ช/3ท บางกอก/6
2,045,890.30
N.A. 2556
N.A.
/7
7.โครงการมายรี สอร์ ท แอท
หัวหินริเ(อาคาร
282,845,197.62
616กุมสิภาพั
นธ์ 2556
961,420,000.00
6.โครงการมายรี
วอร์
392,081,120.86
ง
หาคม
419,089,055.40
/6เอ บี ซี)
6.โครงการมายรี
สอร์ ทยแอท
ริ/4เวอร์
392,081,120.86
16 กัสินงหาคม
419,089,055.40
225,629,489.05
ยายน 2556
2553 961,420,000.00
233,200,000.00
4.โครงการมายโฮม
8.โครงการมายรี
สอร์ ท เชี
หัวหิงใหม่
น (อาคาร ดีเออีบีเอฟ)
553,743,075.49
6 กุมภาพั17
นธ์ 2556
874,893,000.00
7.โครงการมายรี
ซี)/7 /7 /7
282,845,197.62
7.โครงการมายรี
ท หัวหิน (อาคาร
เอ บี ซี)
282,845,197.62
6 กุมมกราคม
ภาพันธ์ 2556
961,420,000.00
/5
5.โครงการมายรีสอร์สสอร์
อร์
217,923,428.73
626,405,426.33
8.โครงการมายรี
ท หัทวบางกอก
หิน (อาคาร ดี อี เอฟ)/7 /7
553,743,075.49
6 กุมภาพั30
นธ์ 2556 2556 874,893,000.00

8.โครงการมายรี
วหินริเ(อาคาร
6.โครงการมายรี สสอร์
อร์ ทท หัแอท
วอร์ /6 ดี อี เอฟ)
7.โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี)/7
8.โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)/7
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553,743,075.49
392,081,120.86
282,845,197.62
553,743,075.49
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616กุมสิภาพั
นธ์ 2556
2556
งหาคม
6 กุมภาพันธ์ 2556
6 กุมภาพันธ์ 2556

874,893,000.00
419,089,055.40
961,420,000.00
874,893,000.00

รายการ
รายการ
9.โครงการมายรี
พัท/8ยา/8
9.โครงการมายรี
สอร์สทอร์พัททยา
10. 10.
โครงการเดอะโพลิ
แทนแทน
รี ฟ/9รี ฟ/9
โครงการเดอะโพลิ
/10 /10
11. 11.
โครงการมายโฮม
โครงการมายโฮม
จตุโจตุ
ชติโ-ชติ
หทั-ยหทั
ราษฎร์
ยราษฎร์
รวมทั
รวมทั
ง้ หมด
ง้ หมด

มูลค่มูาลค่ า
่ ประเมิ
นราคา ราคาประเมิ
ราคาประเมิ
น(บาท)
วันทีวั่นปทีระเมิ
นราคา
น(บาท)
ตามบั
ตามบั
ญชีญ
สุทชีธิสุทธิ
68,669,040.00
68,669,040.00 30 เมษายน
30 เมษายน
25572557
64,920,000.00
64,920,000.00
156,995,602.77
156,995,602.7722 กรกฎาคม
22 กรกฎาคม
25582558 867,996,000.00
867,996,000.00
76,433,275.29
76,433,275.29 1 ตุล1 าคม
ตุลาคม
2558
2558
104,500,000.00
104,500,000.00
2,499,207,297.55
2,499,207,297.55
4,506,544,251.73
4,506,544,251.73

หมายเหตุ
หมายเหตุ
: /1โครงการมายวิ
: /1โครงการมายวิ
ลล่าลบางนา
ล่า บางนา
ได้ ทําได้การประเมิ
ทําการประเมิ
นมูลนค่มูาลโดยบริ
ค่า โดยบริ
ษัท แคนเดอร์
ษัท แคนเดอร์
คอนซั
คอนซั
ลแตนท์
ลแตนท์
จํากัจํดาโดยการใช้
กัด โดยการใช้
วิธีเปรีวิธยีเปรี
บเทียยบเที
บราคาตลาด
ยบราคาตลาด
/2 โครงการมายโฮม
/2 โครงการมายโฮม
ซิลเวอร์
ซิลเวอร์
เลค เได้
ลคทําได้การประเมิ
ทําการประเมิ
นมูลนค่มูาลโดยบริ
ค่า โดยบริ
ษัท แคนเดอร์
ษัท แคนเดอร์
คอนซั
คอนซั
ลแตนท์
ลแตนท์
จํากัจํดาโดยวิ
กัด โดยวิ
ธีเปรีธยีเปรี
บเทียยบเที
บราคาตลาด
ยบราคาตลาด
/3 โครงการรอยั
บีช เพชรบุ
เป็ นโครงการที
่ พฒ
ั นาในช่
ง ปี 2548
เนื่องจากการบั
ทึกรายการตามมาตราฐานการบั
บับใหม่
/3 โครงการรอยั
ล บีชล เพชรบุ
รี เป็ รนี โครงการที
่ พฒ
ั นาในช่
วง ปีว2548
แต่เนืแต่
่องจากการบั
นทึกนรายการตามมาตราฐานการบั
ญชีฉญบัชีบฉใหม่
ระบุใระบุ
ห้ รับให้รู้รายได้
ับรู้รายได้
จากการขายและมี
จากการขายและมี
การโอนความเสี
การโอนความเสี
่ยงที่ยมงที
ีนยั ่มสํีนายัคัสํญาของ
คัญของ
ความเป็
ความเป็
นเจ้ านของ
เจ้ าของ
ทังนี
้ ทั้จึงนี
ง้ มีก้จึงารบั
มีกนารบั
ทึกนโครงการรอยั
ทึกโครงการรอยั
ล บีชล บีช
เข้ ามาในปี
25542554
เข้ ามาในปี
/4 โครงการมายโฮม
/4 โครงการมายโฮม
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ได้ ทําได้การประเมิ
ทําการประเมิ
นมูลนค่มูาลโดยบริ
ค่า โดยบริ
ษัท ยูษเัทค ยูเวลู
เคเเวลู
อชัน่ เอชั
แอนด์
น่ แอนด์
เอเจนซี
เอเจนซี
่ จํากั่ จํดาโดยวิ
กัด โดยวิ
ธีเปรีธยีเปรี
บเทียยบเที
บราคาตลาด
ยบราคาตลาด
/5 โครงการมายรี
/5 โครงการมายรี
สอร์ ทสอร์บางกอก
ท บางกอก
ได้ ทําได้การประเมิ
ทําการประเมิ
นมูลนค่มูาลโดยบริ
ค่า โดยบริ
ษัท ทีษ.ัทเอ.มาเนจเม้
ที.เอ.มาเนจเม้
นท์ คอร์
นท์ โคอร์
ปเรชัโปเรชั
น่ (1999)
น่ (1999)
จํากัจํดาโดยวิ
กัด โดยวิ
ธีประเมิ
ธีประเมิ
น น
ลักษณะเป็
สินแบบพอร์
มูลค่มูาลลัค่กาษณะเป็
นกลุนม่ กลุ
ทรัม่ พทรั
ย์สพินย์แบบพอร์
ตโฟลิตโโฟลิ
อ โอ
/6 โครงการมายรี
/6 โครงการมายรี
สอร์ ทสอร์แอท
ท แอท
ริ เวอร์ริ เวอร์
ได้ ทําได้การประเมิ
ทําการประเมิ
นมูลนค่มูาลโดยบริ
ค่า โดยบริ
ษัท ทีษ.ัทเอ.มาเนจเม้
ที.เอ.มาเนจเม้
นท์ คอร์
นท์ โคอร์
ปเรชัโปเรชั
น่ (1999)
น่ (1999)
โดยวิโดยวิ
ธีประเมิ
ธีประเมิ
นมูลนค่มูาลค่า
ลักษณะเป็
สินแบบพอร์
ลักษณะเป็
นกลุนม่ กลุ
ทรัม่ พทรั
ย์สพินย์แบบพอร์
ตโฟลิตโโฟลิ
อ โอ
/7 โครงการมายรี
สอร์ ทสอร์หัวทหิหันวอาคารเอ
บี ซี บีและ
อาคารดี
อี เอฟ
ได้ ทําได้การประเมิ
นมูลนค่มูาลเมืค่่อาวัเมืน่อทีวั่ 6นทีกุ่ม6ภาพั
นธ์ 2556
โดยบริ
ษัท ษัท
/7 โครงการมายรี
หิน อาคารเอ
ซี และ
อาคารดี
อี เอฟ
ทําการประเมิ
กุมภาพั
นธ์ 2556
โดยบริ
ที.เอ.มาเนจเม้
นท์ โคอร์
น่ (1999)
กัด โดยวิ
ธีประเมิ
ลักษณะเป็
สินแบบพอร์
ที.เอ.มาเนจเม้
นท์ คอร์
ปเรชัโปเรชั
น่ (1999)
จํากัจํดาโดยวิ
ธีประเมิ
นมูลนค่มูาลลัค่กาษณะเป็
นกลุนม่ กลุ
ทรัม่ พทรั
ย์สพินย์แบบพอร์
ตโฟลิตโโฟลิ
อ โอ
/8 โครงการมายรี
/8 โครงการมายรี
สอร์ ทสอร์พัทยา
นมูลนค่มูาลโดยบริ
ษัท ทีษ.ัทเอ.มาเนจเม้
นท์ คอร์
ปเรชัโปเรชั
น่ (1999)
โดยวิโดยวิ
ธีเปรีธยีเปรี
บเทียยบเที
บราคา
พัทได้ยาทําได้การประเมิ
ทําการประเมิ
ค่า โดยบริ
ที.เอ.มาเนจเม้
นท์ โคอร์
น่ (1999)
ยบราคา
ตลาดตลาด
/9 โครงการเดอะโพลิ
แทนแรีทน
ฟ ได้รี ฟทําได้การประเมิ
นมูลนค่มูาลโดยบริ
ษัท แคนเดอร์
คอนซั
ลแทน
จํากัจํดาโดยวิ
ธีเปรีธยีเปรี
บเทียยบเที
บราคาตลาด
/9 โครงการเดอะโพลิ
ทําการประเมิ
ค่า โดยบริ
ษัท แคนเดอร์
คอนซั
ลแทน
กัด โดยวิ
ยบราคาตลาด
/10 โครงการมายโฮม
/10 โครงการมายโฮม
จตุโชติ
จตุ-โหทั
ชติย-หทั
ราษฎร์
ยราษฎร์
ได้ ทําได้การประเมิ
ทําการประเมิ
นมูลนค่มูาลโดย
ค่า โดย
บริ ษบริ
ัท แคนเดอร์
ษัท แคนเดอร์
คอนซั
คอนซั
ลแทน
ลแทน
จํากัจํดาโดยวิ
กัด โดยวิ
ธีเปรีธยีเปรี
บเทียยบเที
บราคา
ยบราคา
ตลาดตลาด

4.2 4.2
นโยบายการลงทุ
นโยบายการลงทุ
น น
ณ วัณนทีวั่ น31ที่ ธั31นวาคม
ธันวาคม
25582558
บริษบริัท ษเอเวอร์
ัท เอเวอร์
แลนด์
แลนด์
จํากัจํดากั(มหาชน)
ด (มหาชน)
มีบริมีษบัทริย่ษอัทยย่อ10ย บริ
10ษบริัท ษรายละเอี
ัท รายละเอี
ยดดัยงดดั
นี ้ งนี ้
บริ ษบริัทย่ษอัทยแห่
ย่อยแห่
งที่ 1-3
งที่ 1-3ได้ แได้
ก่ แบริก่ษบริัท ษณััทฐณั
นันฐท์นัพนฒ
ั ท์พนาฒ
ั นา
จํากัจํดากับริดษบริัท ษมายรี
ัท มายรี
สอร์สทอร์โฮลดิ
ท โฮลดิ
้ง จํา้งกัจํดากัและบริ
ด และบริ
ษัทเดอะ
ษัทเดอะ
วิลล่วิาลล่า
(หัว(หั
หินว)หิจํนา)กัจํดากัโดยเข้
ด โดยเข้
าเป็ านเป็ผู้ถนือผูหุ้ ถ้ นือร้หุอ้ นยละ
ร้ อยละ
99.99
99.99
ของทุ
ของทุ
นจดทะเบี
นจดทะเบี
ยน ยน
บริ ษบริัทย่ษอัทยแห่
ย่อยแห่
งที่ 4งทีได้
่ 4 แได้
ก่ แบริก่ษบริัท ษมาย
ัท มาย
ฮอสพิ
ฮอสพิ
ทอลทอล
จํากัจํดากัซึดง่ มีซึทง่ นุ มีจดทะเบี
ทนุ จดทะเบี
ยน ย310
น 310
ล้ านบาท
ล้ านบาท
บริ ษบริัทถืษอัทหุถื้ นอร้หุอ้ นยละ
ร้ อยละ
100100
โดยประกอบธุ
โดยประกอบธุ
รกิจรการลงทุ
กิจการลงทุ
นและมี
นและมี
การลงทุ
การลงทุ
นในธุ
นในธุ
รกิจรโรงพยาบาลเอกชนและธุ
กิจโรงพยาบาลเอกชนและธุ
รกิจรทีกิ่เจกีที่ย่เวเนื
กี่ยวเนื
่องกั่อบงกั
ธุรบกิธุจรการรั
กิจการรั
กษาพยาบาล
กษาพยาบาล
ตามตาม
มติขมติ
องคณะกรรมการบริ
ของคณะกรรมการบริ
ษัท ษครััทง้ ครั
ที่ ง4/2557
้ ที่ 4/2557
เมื่อเมื
วัน่อทีวั่ น5ที่ 5พฤศจิ
พฤศจิ
กายน
กายน
25572557ได้ เรีได้ยกทุ
เรี ยนกทุ
ชํานระครบถ้
ชําระครบถ้
วนแล้
วนแล้
ว 310ล้
ว 310ล้
านบาท
านบาท
โดยบริ
โดยบริ
ษัท ษมาย
ัท มาย
ฮอสพิ
ฮอสพิ
ทอลทอล
จํากัจํดากัได้ดเข้ได้าลงทุ
เข้ าลงทุ
นในกลุ
นในกลุ
ม่ โรงพยาบาลในบริ
ม่ โรงพยาบาลในบริ
ษัทย่ษอัทยแห่
ย่อยแห่
งที่ 5-7
งที่ 5-7
บริ ษบริัทย่ษอัทยแห่
ย่อยแห่
งที่ 5-7
งที่ 5-7ได้ แได้
ก่ แบริก่ษบริัท ษโรงพยาบาลเชี
ัท โรงพยาบาลเชี
ยงใหม่
ยงใหม่
ราษฎร์
ราษฎร์
จํากัจํดากับริดษบริัท ษเดนทอล
ัท เดนทอล
อิส อิฟัสน ฟัจํนากัจํดากัและ
ด และ
บริ ษบริัท ษัท
ยูนิคยูอน
นิคอน
เซอร์เซอร์
วิสเซส
วิสเซส
จํากัจํดากัโดยเข้
ด โดยเข้
าเป็ านเป็ผู้ถนือผูหุ้ ถ้ นือร้หุอ้ นยละ
ร้ อยละ
99.99
99.99
ของทุ
ของทุ
นจดทะเบี
นจดทะเบี
ยน ยน

44 44

45

บริษัทย่อยแห่งที่ 8 ได้ แก่ บริ ษัท อาร์ เอสยู อินเตอร์ เนชัน่ แนล ฮอสพิทอล จํากัด โดยเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 30ของทุน
จดทะเบียน
บริษัทย่อยแห่งที่ 9 ได้ แก่ บริษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด โดยเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 78.57 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง ที่ 10 ได้ แก่ บริ ษั ท พิ ษ ณุ โ ลกอิ น เตอร์ เวชการ จํ า กั ด โดยเข้ าเป็ นผู้ ถื อ หุ้ นร้ อยละ 53.96
ของทุนจดทะเบียน
ในปี 2559 บริ ษัทยังคงมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิ จโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่ อง เพื่อขยายขอบเขตการ
ดําเนินธุรกิจไปยังโรงพยาบาล เพิ่มเติมจากเดิมที่ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ นับเป็ นจุดเริ่ มต้ นในการเพิ่มแหล่งรายได้ ใหม่ ซึง่ จะ
ส่งผลให้ บริษัทมีแหล่งรายได้ และกําไรเข้ ามาเพิ่มเติมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปั จจุบนั ที่มีอยู่
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายการบริ หารงานในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม โดยบริ ษัทจะส่งกรรมการที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัท
เข้ าร่ วมบริ หารงานและกําหนดนโยบายในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมตามสัดส่วนเงินลงทุนที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ เพื่อให้ เป็ นไปใน
ทิศทางที่สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจหลัก รวมทังสร้
้ างผลกําไรให้ กบั บริษัทในอนาคต
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี –
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สวนที่ 2
ส่วนที่ 2  การจัดการและการกำ
�
กั
บดูแลกิจการ
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
6. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
6.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชําระแลว ดังนี้
ทุนจดทะเบียน :
3,238,416,588 บาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 3,238,416,588 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ทุนชําระแลว
:
3,237,322,605 บาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 3,237,322,605 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
6.2 ผูถือหุน
รายชื่อสัดสวนการถือหุนตามสมุดทะเบียนผูถือหุน(XO) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 มีดังนี้
ลําดับ
รายชื่อ
จํานวนหุน ที่ถอื
สัดสวนการถือหุน
1
นางดาราณี อัตตะนันทน
528,518,759
16.33%
2
กลุม โลจายะ
นายจอมทรัพย โลจายะ
391,123,835
12.08%
นายขุมทรัพย โลจายะ
38,291,560
1.18%
นายสวิจักร โลจายะ
27,068,700
0.84%
รวมกลุม โลจายะ
456,484,095
14.10%
1
3
กลุม กิตติอิสรานนท
บริษัท ดีดี มารท โฮลดิ้ง จํากัด3
146,111,800
4.51%
นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท2
102,320,200
3.16%
นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท2
31,422,225
0.97%
บริษัท ดีดี มารท พาวเวอร จํากัด4
17,080,600
0.53%
2
นายกําธร กิตติอิสรานนท
6,625,750
0.20%
2
นายประเดช กิตติอิสรานนท
2,000,000
0.06%
นางสาวมยุรี กิตติอิสรานนท
117,800
0.00%
รวมกลุม กิตติอิสรานนท
305,678,375
9.44%
4
นายนพดล อนุรักษชัยวิทย
128,551,438
3.97%
5
นายสงคราม ชีวประวัติดํารงค
88,610,100
2.74%
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ลําดับ
6
7
8
9
10

รายชื่อ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
นายพรพรหม พรหมวาณิช
นางสาววัฒนพร ฉัตรคุณ
นายไพโรจน ศิริรัตน
นายวุฒิชัย พิริโยทัยสกุล
รวมลําดับที่ 1-10
ผูถือหุนรายอื่น
รวม

จํานวนหุน ที่ถอื
51,168,833
35,488,600
31,209,436
23,000,000
34,330,000
1,683,039,636
1,554,282,969
3,237,322,605

สัดสวนการถือหุน
1.58%
1.10%
0.96%
0.71%
1.06%
51.99%
48.01%
100.00%

หมายเหตุ :
1. การเปดเผยขอมูลขางตน ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เพื่อใหสะทอนถึงความสัมพันธทางครอบครัวของกลุมผู
ถือหุน โดยไมจํากัดเปนการเปดเผยขอมูลของกลุมผูถือหุนที่เกี่ยวของกันตามมาตรา 258 แตอยางใด
2. กลุมกิตติอิสรานนท ประกอบดวย น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท, นายประเดช กิตติอิสรานนท, น.ส.เจนจิรา
กิตติอิสรานนท, นายกําธร กิตติอิสรานน และ น.ส.มยุรี กิตติอิสรานนท
3. บริษัท ดีดี มารท โฮลดิ้ง จํ า กัด (เดิมชื่อ บริษัท ดีดี มารท จํ ากัด) มีกลุมกิตติอิสรานนท เปนผูถือหุนรายใหญ
มีสัดสวนถือหุนรวมรอยละ 79.81
4. บริษัท ดีดี มารท พาวเวอร จํากัด มีบริษัท ดีดี มารท โฮลดิ้ง จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ สัดสวนรอยละ 100
6.3 นโยบายการจายเงินปนผล
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนใน
อัตราที่คาดวาจะจายประมาณไมเกินรอยละ50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลแลว หากไมมีความจําเปนอื่นใด และ
หากการจายเงินปนผลนั้นจะไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
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7. โครงสรางการจัดการ

7.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ
ตําแหนง
1. นายสวิจักร โลจายะ
ประธานคณะกรรมการ
2. นายกําธร อุดมฤทธิรุจ
รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท กรรมการ
4. นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการ
5. นายนพดล อนุรักษชัยวิทย
กรรมการ
6. นางสาววนิดา มัชฉิมานนท
กรรมการ/กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางสุภัทรา เชื้อรอด
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน กรรมการ
9. นายอภิชัย โภชกปริภัณฑ
กรรมการ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบ ลําดับที่ 6 นางสาววนิดา มัชฉิมานนท มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการ
สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
นายสวิจักร โลจายะ ประธานคณะกรรมการลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท หรือ นายพิรัส ประดิษฐวณิช และ
นายอภิชัย โภชกปริภัณฑ ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราบริษัท
หมายเหตุ : นายพิรัส ประดิษฐวณิช และ นายอภิชัย โภชกปริภัณฑไดรับการแตงตั้งจากประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการของ
บริษัท และมีมติอนุมัติเพิ่มเติมอํานาจกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2558

ในป 2558 คณะกรรมการและกรรมการอิสระ มีการประชุมดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

รายชื่อกรรมการ
นายสวิจักร โลจายะ
นายกําธร อุดมฤทธิรุจ
นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท
นายพิรัส ประดิษฐวณิช
นางนพดล อนุรักษชัยวิทย
นางสาววนิดา มัชฉิมานนท

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่มกี ารประชุม
คณะกรรมการบริษัท
15/15
7/15
4/15
10/15
4/15
15/15

48

คณะกรรมการตรวจสอบ
7/7
7/7
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ลําดับ
7
8
9

รายชื่อกรรมการ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่มกี ารประชุม
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

นางสุภัทรา เชื้อรอด
นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน
นายอภิชัย โภชกปริภัณฑ

7.2 ผูบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวย
1.นายสวิจักร โลจายะ
2.นายอภิชัย โภชกปริภัณฑ
3.นายนพดล อนุรักษชัยวิทย
4. นายพิรัส ประดิษฐวณิช
5.นางพิมพพิชชา อัสสานุรักษ
6.นางสาวจินตนา แกวเภตรา
7.นางสาวปยวรรณ เอื้อศรีวัฒนากุล

15/15
5/15
15/15

7/7
-

กรรมการผูจัดการ (บริษัทยอย)
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริษัท (บริษัทยอย)
กรรมการบริษัท (บริษัทยอย)
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายบัญชี
ผูจัดการฝายบริหารหลังการขาย

โครงสรางการจัดการของบริษัท เอเวอรแลนด จํากัด(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ : นายพิรัส ประดิษฐวณิช และ นายอภิชัย โภชกปริภัณฑไดรับการแตงตั้งจากประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการของ
บริษัท และมีมติอนุมัติเพิ่มเติมอํานาจกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2558
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7.3 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 มีมติแตงตั้ง บริษัท สํานักงานที่ปรึกษา
กฎหมายมีชัย ไทยแลนด จํากัด เปนเลขานุการบริษัท โดยนางสาวดวงดาว ประเสริฐศรี ผูจัดการฝายนิติกรรมและสัญญา เปนผู
ไดรับการมอบหมายใหปฏิบัติงานดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ.2551 (รวมทั้ ง ที่ มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) โดยมี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในนามของบริ ษั ท หรื อ คณะกรรมการ
ดังตอไปนี้
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารตอไปนี้
(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
(3) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
7.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(ก) คาเบี้ยประชุม
- ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ(คา
เบี้ยประชุม) สําหรับป 2558 ดังนี้
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
10,000
7,500
5,000

- ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบ(คาเบี้ยประชุม) สําหรับป 2558 ดังนี้
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)
42,500
40,000
10,000
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- สําหรับปี 2558 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นเบี ้ยประชุมให้ แก่กรรมการ 9 ท่าน เป็ นจํานวนเงิน
- สําหรับปี 2558 บริษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นเบี ้ยประชุมให้ แก่กรรมการ 9 ท่าน เป็ นจํานวนเงิน
รวม 560,000 บาท

รวม 560,000 บาท

ลําดับ

ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

นายสวิจกั ร์ โลจายะ1
1
1นายกํานายสวิ
จกั ร์ โลจายะ
ธร อุดมฤทธิ
รุจ2

ค่ าตอบแทน(บาท)
ค่ าตอบแทน(บาท)
คณะกรรม คณะกรรมการ
รวม
คณะกรรม
คณะกรรมการ
การบริษัท
ตรวจสอบ
การบริ
ษัท
ตรวจสอบ
35,000
35,000
100,000 35,000
100,000
200,000

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
และประธาน
2
2 นายกําธร อุดมฤทธิรุจ
รองประธานกรรมการ และประธาน
100,000
กรรมการตรวจสอบ
นางสาวสรรสิริ ชัยเจริ ญพัฒน์4
กรรมการกรรมการตรวจสอบ
20,000
4
1
3นางสาววนิ
นางสาวสรรสิ
ิ ชัยเจริญพัฒน์กรรมการและรองประธานกรรมการ
กรรมการ
ดา มัชฉิมรานนท์
90,000 20,00090,000
4 นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์1 ตรวจสอบกรรมการและรองประธานกรรมการ
90,000
นางสุภทั รา เชื ้อรอต1
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
30,000
30,000
ตรวจสอบ
ักษ์เชื
ชยั ้อรอต
วิทย์ 1
กรรมการกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 15,000 30,000
5นายนพดล
นางสุอนุ
ภทั รรา
3
รัส ประดิษฐวณิ
15,000 15,000
6นายพินายนพดล
อนุรชักษ์ ชยั วิทย์ กรรมการกรรมการ
นทิรดัสา ประดิ
กิตติอษิสฐวณิ
รานนท์
15,000 15,000
7นางสาวนั
นายพิ
ช3 กรรมการกรรมการ
ชยั โภชกปริ
ั า ฑ์กิ1ตติอิสรานนท์
กรรมการกรรมการ
20,000 15,000
8นายอภินางสาวนั
นทิภดณ
รวม1
340,000
220,000

9

นายอภิชยั โภชกปริภณ
ั ฑ์

กรรมการ

20,000

100,000

20,000
180,000

90,000

60,000
15,000
30,000
15,000
15,000
20,000
560,000

-

หมายเหตุ : 1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ, นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์ มีความสมัครใจไม่ขอรับเบี ้ยประชุมกรรมการเพื่อเป็ นการลด
รวม
340,000
220,000
ภาระค่าใช้ จ่ายบริ ษัท จํานวน 11 ครัง้ และ นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์, นางสุภัทรา เชือ้ รอต, มีความสมัครใจไม่ขอรับเบีย้
หมายเหตุ : 1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ, นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์ มีความสมัครใจไม่ขอรับเบี ้ยประชุมกรรมการเพื่อเป็ นการลด
ประชุมกรรมการเพื่อเป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายบริ ษัท จํานวน 11 ครัง้ และ กรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
ภาระค่า2.ใช้นายกํ
จ่ายบริ
านวนรุจ11มีคครั
ง้ และครใจไม่
นางสาววนิ
มัชฉิมมกรรมการและกรรมการตรวจสอบเพื
านนท์, นางสุภัทรา เชือ้ รอต, มีความสมั
ครใจไม่ขอรับเบีย้
าธรษอุัทดจํมฤทธิ
วามสมั
ขอรับเบีดา้ยประชุ
่อเป็ นการลด
ประชุ
่อเป็ น3การลดภาระค่
าใช้ จม่ายบริษัท จํานวน 11 ครัง้ และ กรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
ภาระค่
าใช้ จม่ากรรมการเพื
ยบริ ษัท จํานวน
ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุ
อุดชมฤทธิ
รุจ มีคครใจไม่
วามสมั
ครใจไม่
ขอรับมกรรมการเพื
เบี ้ยประชุม่อกรรมการและกรรมการตรวจสอบเพื
่อเป็ นการลด
3. นายพิ2.รัสนายกํ
ประดิาษธรฐวณิ
มีความสมั
ขอรั
บเบี ้ยประชุ
เป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายบริ ษัท
ภาระค่
ษัท จํมานวน 3 ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
จํานวน
6 ครัาง้ ใช้
ที่เข้จา่าร่ยบริ
วมประชุ
3. นายพิรรัสิ ชัประดิ
ความสมั
ครใจไม่
เบี ้ยประชุ
มกรรมการเพื
เป็ นการลดภาระค่
ใช้ จษ่าัทยบริษัท
4. นางสาวสรรสิ
ยเจริ ญษพัฐวณิ
ฒน์ชมีมีความสมั
ครใจไม่
ขอรัขบอรัเบีบ้ยประชุ
มกรรมการเพื
่อเป็ น่อการลดภาระค่
าใช้ จ่าายบริ
จํานวน
1 ครัง้ 6ที่เครั
ข้ าง้ร่ทีวมประชุ
ม ม
จํานวน
่เข้ าร่วมประชุ

4. นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ มีความสมัครใจไม่ขอรับเบี ้ยประชุมกรรมการเพื่อเป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายบริษัท
จํานวน 1 ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
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รวม
35,000
200,000
20,000
180,000
60,000
15,000
15,000
15,000
20,000
560,000

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริ หาร (ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีรายชื่ออยูใ่ นเจ้ าหน้ าที่บริหาร) สําหรับปี 2558 บริษัทได้ จ่าย
ค่าตอบแทนแก่ผ้ บู ริหาร ตามรายละเอียด ดังนี ้
จํานวนราย
(ท่ าน)
7
7
7
7
7

ค่ าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
เงินสะสมกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
อื่นๆ
รวม

จํานวนเงินรวม
(บาท)
8,873,200
594,300
68,470
332,800
9,868,770

7.5 บุคลากร
ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีจํานวนพนักงานรวมทังสิ
้ ้น 720 คน ดังนี ้
บริษัทฯ
บริษัทย่ อย
สายงาน
จํานวนพนักงาน(คน)
จํานวนพนักงาน(คน)
ผู้บริหาร
6
45
ฝ่ ายบริหารสํานักงาน
12
86
ฝ่ ายบริ หารโครงการ
86
24
ฝ่ ายบริ หารการขาย
503
10
รวม
720
52
ในปี 2558 บริ ษัทฯมีคา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น
บริษัทฯ
ค่ าตอบแทน
จํานวนเงินรวม(บาท)
เงินเดือน
14,523,351
โบนัส
1,052,083
เงินสะสมกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
60,580
อื่นๆ
1,724,820
รวม
17,360,834

บริษัทย่ อย
จํานวนเงินรวม(บาท)
97,740,412
1,128,520
87,246
21,371,982
120,328,160

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะมีผลต่อความสําเร็ จขององค์กร ดังนันจึ
้ งมีกระบวนการ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ เหมาะสมและสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนันแล้
้ วบริ ษัทฯ ยังได้ มีการส่งเสริ ม
การพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งกับผู้มีประสบการณ์ การเข้ าร่ วมอบรมสัมนาในสาย
งานที่เกี่ยวข้ อง ตลอกจนการมีกิจกรรมสันทนาการระหว่างพนักงานเพื่อเสริมสร้ างทัศนคติที่
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ดีทั้งตอผูรวมงานและตอบริษัท ในอันที่จะทุมเทความรูความสามารถเพื่อกอใหเกิดประโยชนกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมี
แนวนโยบายที่จะวางแผนการพัฒนาพนักงานในระยะยาว เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานตอไป

8. การกํากับดูแลกิจการ
8.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดตระหนัก และคํานึงถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาเปนปจจัยหลักในการ
เสริม สรา งองค ก รให มีร ะบบการบริห ารงานที่ มี ป ระสิทธิ ภ าพ และเปน พื้ น ฐานของการเติ บ โตทางธุ รกิ จ บริษั ทฯ โดยสรุ ป
สาระสําคัญของการปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีแบงเปน 5 หมวด มีดังนี้
สิทธิของผูถือหุน
บริษัทใหความสําคัญในสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด ในป2558
บริษัทไดดําเนินการจัดประชุมสามัญผูถือหุนวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยมีกรรมการเขารวมประชุม 7 คน
ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทมอบให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียน
หุนของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม / ความเห็นของคณะกรรมการ / รายงานการ
ประชุมครั้งที่ผานมามีรายละเอียดครบถวน/ รายงานประจําปพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุม/ เอกสารที่ตองใชในการ
มอบฉั นทะ และระบุวิธีการไวชัดเจน โดยจัดส งแกผูถือ หุนกอนการประชุ มผูถือหุนลวงหนา 14 วัน และได ประกาศลงใน
หนังสือพิมพรายวันติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน เพื่อบอกกลาวผูถือหุนลวงหนาในเวลาที่
เพียงพอสําหรับเตรียมตัวศึกษาขอมูลกอนมาเขารวมประชุม โดยจัดสงใหกับผูถือหุนทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู
ถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
บริษั ท ได แ จ งมติ ที่ ป ระชุมผู ถือ หุน สามั ญ ประจํา ป 2558 ผ า นทางเว็บ ไซต ข องตลาดหลั กทรั พ ยแ หงประเทศไทย
ภายหลังจากการประชุมดังกลาว โดยเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทใหความสําคัญในการประชุมผูถือหุน โดยไดกําหนดนโยบายใหฝายบริหารปฏิบัติดวยความเสมอภาคอยาง
เครงครัด ตอผูถือหุนทุกๆราย รวมทั้งปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยหนังสือนัดประชุมผูถือหุน
ประกอบดวยวาระการประชุม จะสงใหผูถือหุนทั้งในและตางประเทศลวงหนา และเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความเห็น และตั้ง
คําถามใดๆ อยางเทาเทียมกันในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ในการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเ หมาะสมใหเ ป นกรรมการของบริ ษั ท เพื่อเข า สูกระบวนการพิจ ารณาแต งตั้ งเปน กรรมการบริษัท คนใหม แทน
กรรมการบริษัทเดิมจํานวน 2 ทาน ไดแก นายกําธร อุดมฤทธิรุจ และ นายสวิจักร โลจายะ ซึ่งครบวาระในการดํารงตําแหนง
ทั้งนี้ไมมีผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพื่อเขาสูการพิจารณาดังกลาว
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ดังนัน้ ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังกรรมการเดิ
้
ม 2 ท่านที่ครบวาระดํารง
ตําแหน่งดังกล่าว กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิตามที่ประธานในที่ประชุมได้
นําเสนอ
คณะกรรมการกําหนดนโยบายไม่ให้ ใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานในการหาผลประโยชน์
ส่วนตนหรื อทําธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทังไม่
้ ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อขายหุ้นของ
บริ ษัทในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินเผยแพร่ และ 2 วันหลังเปิ ดเผยงบการเงิน โดยระหว่างปี ที่ผ่านมากรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทให้ ความสําคัญในสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ โดยได้ กําหนดนโยบายให้ ฝ่ายบริ หารวางระบบการบริ หาร
และจัดการต่อผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ ทุกฝ่ ายด้ วยความเสมอภาค เพื่อให้ เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้
เสียกลุ่มต่างๆ อันจะเป็ นการสร้ างความมัง่ คงในการดําเนินกิจการให้ แก่บริ ษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี ้ยังให้ ความสําคัญใน
การตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยกําหนดให้ การทํารายการระหว่างกันเป็ นไป
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด
สําหรับคู่แข่งทางการค้ า บริ ษัทปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้ า โดยไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู้ ความลับทางการค้ าของ
คูแ่ ข่งด้ วยวิธีฉ้อฉล โดยในปี ที่ผา่ นมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับคูแ่ ข่งทางการค้ า
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษั ท ฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อ มูลและจัดส่งข้ อ มูล ตามข้ อ กํ า หนดของตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย และสํ า นักงาน
คณะกรรมการ กลต. ข้ อมูลที่เปิ ดเผยในปั จจุบนั ได้ แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (56-1)มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข่าวและข้ อมูลของบริ ษัท ฯลฯ ทังนี
้ ้ปั จจุบนั บริ ษัท ได้ ดําเนินการจัดตังหน่
้ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบโดยตรงในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทัว่ ไป ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐฯที่เกี่ยวข้ องอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลา ทังนี
้ ้ในขันเริ
้ ่ มต้ นบริ ษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญผ่านสื่อ
ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ www.everland.co.th ของบริษัท
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษั ทได้ ดําเนิน การแต่งตัง้ บุคคลที่ มีความรู้ ความสามารถดํ ารงตํ าแหน่งเป็ นคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ ว ย
กรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 4 คน และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 5 คน พร้ อมทัง้ กําหนด หน้ าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการอย่างชัดเจน
นอกจากนันแล้
้ วบริ ษัทได้ มีการดําเนินการเพื่อแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่อให้ สามารถแสดงความเห็นอย่าง
อิสระ ปราศจากการชี น้ ํ า ซึ่งจะทํ าให้ การตัดสินใจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพต่อไป ทัง้ นี ้ หน้ าที่และความรั บผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัททําหน้ าที่พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หาร โดยค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามมติที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในหัวข้ อการจัดการ เรื่ องค่าตอบแทนผู้บริหารข้ างต้ นแล้ ว
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ตามขอบังคับของบริษัท กําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เปนจํานวน อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
ทั้งนี้ในการประชุ ม แตละครั้ งในระหวา งป 2558 ที่ผานมา ฝายบริหารจัดการ จะเขารว มประชุมดวย เพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงาน เสนอเรื่อง ใหขอมูลและขอคิดเห็นที่เปนประโยชน รับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการ เพื่อให
สามารถนํานโยบายและแผนงานตางๆ ไปดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพไดโดยเร็ว
คณะกรรมการบริษัทได กําหนดใหจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยไดเลือก
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งยึดหลักความระมัดระวังและถือปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ รวมถึงไดเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8.2 คณะกรรมการชุดยอย
โครงสรางกรรมการบริษัท เอเวอรแลนด จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯตามขอบังคับของบริษัท
1.จัดการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของ
ที่ประชุมผูถือหุน
2.กําหนดเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทํา เ ช น นั้ น
และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
3.กําหนดจายบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นแกพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท หรือบุคคล
ใดที่ทํางานใหบริษัท โดยทําเปนประจําหรือไมประจําก็ได
4.ประธานกรรมการหรือกรรมการผูซึ่งไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกําหนดเปนอยางอื่นนอกเหนือไปจากทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท
5.ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม ใหกรรมการที่เหลืออยูสามารถ
กระทําการในนามของคณะกรรมการได แตเปนเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง
ทั้งหมดเทานั้น และใหกระทําภายใน 1 เดือน นับจากวันที่จํานวนกรรมการวางลง
6.มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการ
7.แตงตั้ง กรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร โดยใหมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล
กิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และในจํานวนนี้ ใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร
8.คณะกรรมการมีอํานาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาเปนที่ปรึกษา เพื่อชวยเหลือใหความคิดเห็นในกิจการงานของ
บริษัทแกคณะกรรมการ ตามที่เห็นสมควรได จัดใหมีและเรียกประชุมผูถือหุน จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานการประชุมผูถือหุน
9.จัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีบริษัท จัดหนังสือนัด
ประชุม พรอมดวยรายละเอียด และจัดสงใหแกผูถือหุน
10.จัดใหมีการทําบัญชีงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.สอบทานสอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2.สอบทานให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตังโยกย้
้
าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3.สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4.พิ จารณา คัดเลื อ ก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมี ความเป็ นอิสระเพื่ อ ทํ าหน้ า ที่ เป็ นผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้
5.พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
6.จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
(charter) 299
(ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7.ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
อํานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การ
1.รับผิดชอบในการบริหารงานทังปวงของบริ
้
ษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2.สร้ างวิสยั ทัศน์และกําหนดพันธกิจ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว
3.รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ ครบวงจร เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ในอัตราที่
เหมาะสมเทียบได้ กบั ธุรกิจที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันในระยะยาว
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4.พัฒนาบริษัทใหประกอบธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
5.พัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีความรูความสามารถเต็มศักยภาพ สรางวัฒนธรรมองคกร จรรยาบรรณ วิชาชีพ
ทั้งนี้ อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการขางตน ไมรวมถึงการอนุมัติรายการระหวางบริษัทกับตนเอง หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือบุคคลที่สวนไดสวนเสีย อํานาจการอนุมัติรายการตองปฎิบัติตาม หลักการกํากับดูแล
กิจการของบริษัท กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
8.3 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
(ก) การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะตองใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้
- ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
- ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ
คน ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตามขอ 1 ทั้งหมด จะ
แบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได
- บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวนที่พึงจะมีหรือ
พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินกวาจํานวนกรรมการที่พึง
จะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
(ข) ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวน กรรมการ
ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการผูออกจากตําแหนงตามขอนี้
จะเลือกตั้งใหเขารับตําแหนงอีกก็ได
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง ภายหลังจากการเลือกกรรมการใหมหลังศาลมีคําสั่งให
ยกเลิกการฟนฟูกิจการแลวใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน ที่สุดนั้น เปน
ผูออกจากตําแหนง
(ค) บริษัทมีกรรมการจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่แตงตั้งจากบุคคลภายนอกจํานวน 4 ทาน และกรรมการ
ที่มาจากผูถือหุนรายใหญ และ/หรือฝายบริหารจํานวน 5 ทาน
กรรมการที่มาจากภายนอก
1.นายกําธร อุดมฤทธิรุจ
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท
3.นางสุภัทรา เชื้อรอต
4.นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน
กรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญ และ/หรือฝายบริหาร
1.นายสวิจักร โลจายะ
2.นายพิรัส ประดิษฐวณิช
3.นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท
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4.นายนพดล อนุรักษชัยวิทย
5.นายอภิชัย โภชกปริภัณฑ
8.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลที่ทําใหสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบดําเนินงานของ
บริษัทยอย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุน ดังนี้
1. บริษัทมีนโยบายในการจัดสงกรรมการและผูบริหารเขาเปนกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย เพื่อติดตามการ
ดําเนินงานโดยใกลชิด โดยการจัดสงกรรมการและผูบริหารดังกลาวจะตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. บุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในบริษัทยอย มีหนาที่ดําเนินการเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทยอยนั้นๆ
และบริษัทไดกําหนดใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้งนั้น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนที่จะไปลงมติหรือใชสิทธิออก
เสียงในเรื่องสําคัญในระดับเดียวกับที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเปนการดําเนินการโดยบริษัทเอง
3. บุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในบริษัทยอย จะตองดูแลใหบริษัทยอยมีขอบังคับในเรื่องการทํารายการเกี่ยว
โยงที่สอดคลองกับบริษัท มีการจัดเก็บขอมูลและการบันทึกบัญชีใหบริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทํางบการเงินได
ทันกําหนดดวย
4. บริษัทยอยจะตองมีการกํากับดูแลที่มีผลการเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการ
ระหวางบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทํารายการสําคัญอื่นใดของบริษัท ให
ครบถวนถูกตอง และใชหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและการทํารายการในลักษณะดังกลาวขางตนเชนเดียวกับ
หลักเกณฑของบริษัท
5. มีการกําหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทยอยที่เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
8.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายดูแลผูบริหารและพนักงาน ในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพื่อประโยชนสวนตนรวมทั้ง
เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย โดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชนและไดแจงใหผูบริหารทราบถึง
ภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้บริษัทไดประกาศขอพึงปฏิบัติใหแกผูบริหารและพนักงานเพื่อยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหประสบผลสําเร็จ
ตามแนวทางของบริษัทฯ ดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต และเปนธรรม
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบทลงโทษทางวินัยตอผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่กระทําการฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ
หรือประกาศของบริษัทฯ ซึ่งระบุไวในระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงาน
8.6 คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ของบริษัท ไดมีมติอนุมัติแตงตั้งให บริษัท
พีวี ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งเปนบริษัทที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
โดยผูสอบบัญชีซึ่งลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและคาตรวจสอบบัญชียังคง
เปนไปตามที่เคยไดรับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 มีรายละเอียดดังนี้
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1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

1
2

บริษัท เอเวอรแลนด จํากัด (มหาชน)
บริษัท ณัฐนันทพัฒนา จํากัด

นายประวิทย วิวรรณธนานุตร
นายประวิทย วิวรรณธนานุตร

(หนวย : บาท)
คาตรวจสอบ
งบการเงิน
1,000,000
215,000

3

บริษัท มายรีสอรท โฮลดิ้ง จํากัด

นายประวิทย วิวรรณธนานุตร

560,000

4

บริษัท เดอะ วิลลา (หัวหิน) จํากัด

นายประวิทย วิวรรณธนานุตร

510,000

5

บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด

นายประวิทย วิวรรณธนานุตร

350,000

6

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม ราษฎร จํากัด

นายประวิทย วิวรรณธนานุตร

510,000

7

บริษัท ยูนิคอน เซอรวิสเซส จํากัด

นายประวิทย วิวรรณธนานุตร

240,000

8

บริษัท เดนทอล อิส ฟน จํากัด

นายประวิทย วิวรรณธนานุตร

240,000

รายการที่

ชื่อบริษัท

ชื่อผูสอบบัญชี

รวมคาตอบแทนผูสอบบัญชี (audit fee) ป 2558

3,625,000

9. ความรับผิดชอบตอสังคม(Corporate Social Responsibility:CSR)
9.1 นโยบายภาพรวม
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการที่จัดทําโดย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีการนําหลักการ นโยบาย แนวปฎิบัติ และแนวทางสากลตางๆมาประยุกตใชเพื่อใหเกิด
ความสอดคลองกับวัฒนธรรมขององคกร ความรับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม ผูมีสวนไดเสีย และเปนเครื่องมือในการกําหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติของกิจการ
9.2 การดําเนินงาน
บริษัทฯมีหลักการและกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามหลักการตามแนวทางความรับผิดชอบ
ตอสังคมของกิจการ ดังนี้
9.2.1 การประกอบกิจการอยางเปนธรรม
บริษัทฯมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติดังตอไปนี้
- พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และบริการ ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางเปนธรรม ถูกตอง
ครบถวน ตามเงื่อนไข และขอตกลงในสัญญาระหวางลูกคาและบริษัทฯ
- สงเสริมการแขงขันธุรกิจอยางเปนธรรม โดยไมแสวงหาขอมูลอันเปนความลับของคูแขงทางการคา ดวยวิธีการอันไม
สุจริต เพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ
- ไมละเมิด และสรางความขัดแยงทางผลประโยชน ทรัพยสิน หรือมุงทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา
- ปฎิบัติตอคูคาและคูสัญญาโดยมีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกอยางเปนธรรมและเทาเทียม มีการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของสัญญาอยางครบถวน รวมทั้งจายเงินใหคูคาและคูสัญญาอยางตรงเวลา ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
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- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของภาครัฐ หลีกเลี่ยงการกระทําที่สงเสริม จูงใจ เจาพนักงานของรัฐใหปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบและขัดตอกฎระเบียบ อันพึงปฏิบัติทางจริยธรรมในการทํางาน และสรางความสัมพันธอันดีภายใตขอบเขตที่
เหมาะสมและสามารถกระทําได
9.2.2 การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯใหความสําคัญในหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยมีการกําหนด
นโยบาย และการวางแผนบริหารความเสี่ยงของการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งในกิจการและผูมีสวนไดเสียอื่นๆดังตอไปนี้
- อบรมพนักงานเพื่อสงเสริมความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนเสริมสรางใหตัวแทน คูสัญญารับจางและคูคา ตระหนักถึง
การตอตานการการทุจริตคอรรัปชั่น
- สรางจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยกําหนดแนวปฏิบัติใหพนักงานของบริษัทฯ ทําการติดตอหรือทําธุรกรรมกับเจา
พนักงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือผูมีสวนไดเสีย อยางตรงไปตรงมา โปรงใส โดยไมมีการชักชวน การเสนอ การรับหรือให
ผลประโยชน ทั้ ง ตั ว เงิ น หรื อ สิ่ ง ของ หรื อ สิ น บนทุ ก รู ป แบบ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการกระทํ า ที่ อ าจจะเกิ ด ผลประโยชน ทั บ ซ อ น
ผิดจรรยาบรรณ และขัดกับขอบังคับทางกฎหมาย
- จัดใหมีระบบการจัดการ ติดตาม และปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาระหวางคูคาอยางครบถวน มีการปองกันการ
ทุจริตในขั้นตอนของกระบวนการจัดหาวัตถุดิบที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบยอนหลังได
- ใหพนักงานมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ และจัดใหมีชองทางการรายงานหากมีการพบเห็นการทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่ขัดตอจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไดที่
ฝายทรัพยากรบุคคล หรือผูบังคับบัญชาโดยตรง โดยมีการรักษาความลับและใหความเปนธรรมตอผูแจงขอมูล
9.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯใหความสําคัญตอการเคารพสิทธิมนุษยชนเปนรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
มนุษยสัมพันธอันมีความเชื่อมโยงกับกิจการในลักษณะ ทําใหมีคุณภาพและคุณคาสูงขึ้น โดยมีหลักการปฏิบัติดังนี้
- สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชนโดยมีการดูแลมิใหธุรกิจของตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน การตอตานการใชแรงงานเด็ก การไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน
- สงเสริมการปฎิบัติตามขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชนภายในองคกร และกระตุนใหปฎิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน
ตามมาตรฐานสากล โดยยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผูรวมทุน และคูคา
- ดูแลรักษาสภาพแวดลอมและสุขอนามัยในสถานที่ทํางานของพนักงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินอยู
เสมอ
- ใหขอมูลที่สําคัญแกพนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อใหทราบผลการดําเนินงานและสภาพที่แทจริงขององคกรธุรกิจ
- จัดใหมีกระบวนการรองเรียนอยางเหมาะสมสําหรับพนักงานที่ไดรับการปฎิบัติอยางไมเปนธรรม
- มีการจัดประชุมพนักงานกับผูบริหาร และพนักงานกับผูจัดการฝาย เพื่อชี้แจงนโยบายและเปดโอกาสใหพนักงาน
แสดงความคิดเห็น เพื่อเปนการเสริมสรางความสัมพันธและการมีสวนรวมระหวางพนักงานและผูบริหาร
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9.2.4 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทฯมีนโยบายในการปฎิบัติตอพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรอันมีคาสูงสุด และเปนปจจัยสูความสําเร็จของบริษัทฯ
และถือการปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมกันโดยไมคํานึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อสวนบุคคล บริษัทฯ
จึงกําหนดนโยบายใหมีการปฏิบัติที่เปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย ตลอดจน การพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
- มุงพัฒนาและเสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดี รวมทั้งสงเสริมการทํางานเปนทีมตลอดจนปฏิบัติ
ตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอความเปนเปนปจเจกชน
- มีนโยบายในการวาจาง แตงตั้งและโยกยายพนักงาน รวมทั้งพิจารณาจายผลตอบแทนใหพนักงานอยางเหมาะสม
การพิจารณาการปรับเลื่อนตําแหนงเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อพนักงาน
- ใหความสําคัญกับสวัสดิการและระบบสุขภาพของพนักงานโดยมีการดําเนินการจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพใหแก
พนักงานเปนประจําทุกป
9.2.5 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทฯมุงเนนในการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคา การดูแลและคุมครอง ตลอดจนการปกปองสิทธิ
รวมถึงการทําการตลาดที่เปนธรรมตอผูบริโภค โดยมีหลักการดําเนินงานดังนี้
- ใหความสําคัญในการกอสรางโดยมีการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของโครงการ และบริการที่ดี รวมทั้งมีระดับ
ราคาที่เหมาะสม
- ความสําคัญโดยเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา รวมทั้งมีการแกไขปญหาและขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะตางๆ
โดยเร็วที่สุด เพื่อเปนการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน
- มีนโยบายในการปกปองสิทธิของลูกคา โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ จะตองไมเปดเผย และเก็บ
รักษาขอมูลความเปนสวนตัวของลูกคาโดยไมไดรับอนุญาต เวนแตเปนไปตามขอกฎหมายที่กําหนด
- มีนโยบายในการเปดเผยขอมูลขาวสาร การทํา ตลาดและการโฆษณาที่เปนธรรม โดยมีการเปดเผยขอมูลและ
ขาวสาร รวมถึงโครงการของบริษัท อยางถูกตอง เหมาะสม และครบถวน
9.2.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทฯใหความสําคัญในการดูแลรักษาและการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการกอสรางโครงการของ
บริษัท โดยมีหลักการดําเนินการดังตอไปนี้
- โดยการดําเนินโครงการตางๆของบริษัทฯและบริษัทยอยถาเขาเงื่อนไขที่จะตองยื่นขออนุมัติจารคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักเกณฑและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมครบถวน
- มี ก ารควบคุ ม และลดผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด กั บ สั ง คม และชุ ม ชนที่ อ ยู อ าศั ย ในบริ เ วณโครงการที่ อ ยู ร ะหว า ง
ดําเนินการกอสราง โดยการควบคุมดูแลทางดานเครื่องมือและอุปกรณการกอสราง การควบคุมดูแลทางดานเสียง การจัด
ระเบียบสถานที่กอสรางเพื่อไมใหเกิดอันตรายและผลกระทบตอบุคคลที่สัญจรผานโครงการ การควบคุมฝุนละอองในบริเวณ
โครงการ
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- ปรับปรุงภูมิทัศนและทัศนียภาพในบริเวณโครงการ ทั้งชวงระหวางดําเนินการกอสรางและภายหลังการกอสราง
โครงการเพื่อปรับปรุงรักษาสิ่งแวดลอมรวมถึงสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตอผูอยูอาศัยในชุมชนบริเวณโดยรอบในการสัญจร
ผานโครงการของบริษัทฯ
การดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรปั ชั่น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 มีมติรับทราบหนาที่ของคณะกรรมการใน
การดูแลใหบริษัทและบริษัทยอย ปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวกับการมีสวนเกี่ยวของกับคอรรับชั่น โดยมีแนวนโยบายในการ
ดําเนินการดังนี้
บริษัทและบริษัทยอยมีแนวนโยบายเรื่องความโปรงใสในการดําเนินงานและการตอตานการทุจริตทั้งภายในและ
ภายนอกองค ก ร โดยจะดํ า เนินธุรกิจ ที่ไ ม เขา ไปมี สว นเกี่ย วข อ งกั บ การคอร รับ ชั่ น ไม ว า ด ว ยการเรี ยบ รั บ และจ า ยสิ น บน
นอกจากนั้นแลวภายในองคกร ไดจัดใหมีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปรงใส กําหนดโครงสราง
องคกรตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการสื่อสารใหเกิดความเขาใจนําไปสูการยอมรับและนําไปใชเปนแนวปฏิบัติ ปลูก
จิตสํานึกที่ดีใหพนักงานและบริหารบุคลากรอยางโปรงใส สรางคานิยมและวัฒนธรรมใหทุกคนไมเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการ
ทุจริตคอรรับชั่น ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการดําเนินการหลักๆ ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตของแตละสวนงาน และของธุรกิจโดยรวม
กําหนดแนวปฏิบัติงานเพื่อกอใหเกิดความโปรงใส ทั้งนี้เพื่อควบคุมปองกันความเสี่ยงจากการคอรรับชั่น
สื่อสารแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากระดับหัวหนางานจนถึงระดับปฏิบัติการเพื่อสรางจิตสํานึกที่ดี
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อทบทวนความเหมาะสมทุกป ทั้งนี้เพื่อนํามาปรับปรุงใหเกิดความสมบูรณและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นแลว พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทยอย ยังมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ดวยการสามารถรองเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมหรือขัดตอ
จรรยาบรรณธุรกิจ หรือเมื่อพบพฤติกรรมใดๆที่มีความสุมเสี่ยงจะกอใหเกิดการทุจริต คอรรับชั่น โดยพนักงานสามารถรองเรียน
ตอเลขานุการบริษัท ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผูบังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้จะมีการพิจารณาทุกเรื่องอยางโปรงใสและ
ยุติธรรม
ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะมีรับผิดชอบในการดูแลใหบริษัทและบริษัทยอยรวมถึงพนักงานของบริษัทและบริษัท
ยอย ใหปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและเปนไปตามกฏหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งกฏหมายที่เกี่ยวกับการมีสวนเกี่ยวของกับคอร
รับชั่นดวย

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทใหความสําคัญตอการควบคุมภายในโดยไดจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ และประเมินผล
ทั้งนี้หนวยงานตรวจสอบภายในจะเขาตรวจสอบใน 5 สวนหลัก ไดแก
(1) การควบคุมภายในองคกร(Control Environment)
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(2) การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
(3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน(Control Activities)
(4) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้ อมูล(Information & Communication)
(5) ระบบการติดตาม(Monitoring Activities)
10.1 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการคงบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระ และรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์
2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเข้ าร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมการได้ ประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษัทในด้ านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ตามที่กล่าวข้ างต้ น โดยสรุ ปความเห็นว่าบริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม
เพียงพอในการบริ หารกิจการแล้ ว คณะกรรมการเห็นว่า บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่ องการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแล้ ว (ตามข้ อที่ 10.1-10.4 และข้ อที่ 12.1 - 12.4 ของแบบประเมิน
ฯ) อย่างเพียงพอแล้ ว สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ ว
เช่นกัน
10.2 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษัท
บริษัทอยูร่ ะหว่างสรรหาหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน โดยบริษัทจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความเข้ าใจในกิจกรรมและ
การดําเนินงานของบริ ษัท ทังนี
้ ้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ ายผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใจของบริษัทจะต้ องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
บริ ษัทฯมอบหมายให้ บริ ษัท สํานักงานที่ปรึ กษากฎหมายมีชยั ไทยแลนด์ จํากัด โดยนายจอมทรัพย์ โลจายะ ดํารง
ตําแหน่งเป็ นหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน(Compliance department) เพื่อทําหน้ าที่กํากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคณ
ุ สมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานกํากับ
ดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท ปรากฏในหน้ า 104
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11.รายการระหว่
11.รายการระหว่างกั
างกันน
11.111.1
รายการระหว่
รายการระหว่างกั
างกันน
ขนาดของรายการ
ขนาดของรายการ ความจาเป็ นและความ
ความจาเป็ นและความ
และยอดคงค้
าง าง
และยอดคงค้
บุคคลที
ความสัมมพั
พันนธ์ธ์กกับับบริ
ลักลัษณะรายการ
สมเหตุสสมเหตุ
มผลของรายการ
บุคคลที
่ เกี่ย่เกีวข้่ ยวข้
ององ
ความสั
บริษษัทัทฯ ฯ
กษณะรายการ (หน่ วย : ล้ านบาท)
สมผลของรายการ
(หน่ วย : ล้ านบาท)และนโยบายการกาหนดราคา
และนโยบายการกาหนดราคา
ปี 2558 ปี 2557
ปี 2558 ปี 2557
1.บริษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จากัด บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์ เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
บริษัทฯให้ บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้
1.บริษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จากัด บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์ เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
บริษัทฯให้ บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้
แลนด์ จากัด(มหาชน)
หมุนเวียน
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทคิด
แลนด์ จากัด(มหาชน)
หมุนเวียางนณ วันสิ ้นงวด
เป็ นตเงิราเดี
นทุยนวกั
หมุบนสถาบั
เวียนน โดยบริษัทคิด
- - ยอดคงค้
152.50 152.12 ดอกเบี ้ยในอั
ณ วันสิ ้นงวด 0.38152.5051.73152.12
- -- กู-้ เพิยอดคงค้
่มขึ ้นระหว่างางงวด
การเงิน ดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับสถาบัน
-- ช-าระคื
กู้เพิน่มระหว่
ขึ ้นระหว่
างงวด
างงวด
- 0.38 - 51.73 การเงิน

- ชาระคืนระหว่างงวด

-

-

ดอกเบี ้ยค้ างรับเงินให้ ก้ ยู ืม
- - ยอดคงค้
ดอกเบี า้ยค้ง ณ
างรัวับนสิเงิ้นงวด
นให้ ก้ ยู ืม 23.52 13.48
- -- เพิ- ่มยอดคงค้
ขึ ้นระหว่าางงงวด
ณ วันสิ ้นงวด 10.04 23.52 7.24 13.48
- ชาระคืนระหว่างงวด
-

- - เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยรับเงินให้ ก้ ยู ืม

10.04

ดอกเบี ้ยรับเงินให้ ก้ ยู ืม
2.บริษัท มายรีสอร์ ท โฮลดิ ้ง
จากัด

2.บริษัท มายรีสอร์ ท โฮลดิ ้ง
จากัด

เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน
บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์- - ยอดคงค้
เงินให้ กา้ ยู งืมณเพืวั่อนใช้สิ ้นงวด
เป็ นเงินทุน 0.30
- - กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
16.00
แลนด์ จากัด(มหาชน)
หมุนเวียน
- ชาระคืนระหว่างงวด
230.66

- - เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
้ยค้ างรั
บเงินให้ ก้ ยู ืม
- ชดอกเบี
าระคืนระหว่
างงวด

- - ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
เงินให้ กา้ ยู งงวด
ืม
-ดอกเบี
- เพิ่ม้ยรัขึบ้นระหว่
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยรับเงินให้ ก้ ยู ืม

7.24

10.04

บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์
แลนด์ จากัด(มหาชน)

- - ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- - กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยค้ างรับเงินให้ ก้ ยู ืม
- ชาระคืานง ระหว่
- - ยอดคงค้
ณ วันาสิงงวด
้นงวด

10.04
-

7.24
7.24

บริษัทฯให้ บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทคิด
214.96 ดอกเบี ้ยในอั
น ้ ยืมเงินเพื่อใช้
บริษตัทราเดี
ฯให้ยบวกัริบษสถาบั
ัทย่อยกู
112.41 การเงิน
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทคิด
55.83

0.30 214.96 ดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับสถาบัน
16.00 112.41 การเงิน
4.90230.6617.86 55.83

8.79
21.75

10.76
-

4.90
17.86
8.79 8.7910.76 10.76
21.75
8.79

10.76
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บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
3. บริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน)
จํากัด

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

ลักษณะรายการ

บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์
แลนด์ จํากัด(มหาชน)

เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยค้ างรับเงินให้ ก้ ยู ืม
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยรับเงินให้ ก้ ยู ืม

4. บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์
แลนด์ จํากัด(มหาชน)

5. บริ ษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล นายสวิจกั ร์ โลจายะเป็ น
จํากัด
กรรมการคนเดียวกันกับ
บริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท เดอะ
วิลล่า (หัวหิน)

เงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยค้ างรับเงินให้ ก้ ยู ืม
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด
เงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายเงินกู้ยืม
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด
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ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2558 ปี 2557

0.40
9.00
8.60

บริ ษัทฯให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริ ษัทคิด
- ดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับสถาบัน
- การเงิน
28.80

0.11
0.11
0.50

0.50
-

110.00

-

390.13
390.43
1.30
12.78
11.38
-

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ
และนโยบายการกําหนดราคา

บริ ษัทฯให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน โดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ย
1.00 ในอัตราเดียวกับสถาบันการเงิน
239.25
238.25
1.40
1.40
-

-

291.90

-

6.76
17.54

บริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด
กู้ยืมเงินเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
โดยคิดดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับ
สถาบันการเงิน โดยรายการนี ้เกิดก่อน
วันที่ 2 กันยายน 2556 ซึง่ เป็ นวันที่
บริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด เข้ า
มาเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์
แลนด์ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
6. นายสวิจกั ร์ โลจายะ

7. นายขุมทรัพย์ โลจายะ

8. คุณจอมทรัพย์ โลจายะ

9. นายสวิจกั ร์ โลจายะ

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2558 ปี 2557

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ
และนโยบายการกําหนดราคา

กรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท

เงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด

ประธานกรรมการ,กรรมการ
ผู้จดั การ และผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท

เงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด

-

เดิมเป็ นกรรมการของผู้บริ หาร
แผน ซึง่ ได้ ลาออกเมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2548 และกลับ
เข้ ามาดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการของผู้บริ หารแผนอีก
ครัง้ เมื่อ11ตุลาคม 2549 ทังนี
้ ้
ปั จจุบนั นายจอมทรัพย์ โลจา
ยะ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 12.08
ของบริ ษัทฯและไม่มีตําแหน่ง
ใดๆในบริ ษัท
กรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท

เงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด

20.80
98.80
78.00

บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยกู้ยืมเงิน
กรรมการเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
- โดยมิได้ คิดดอกเบี ้ยและผลตอบแทน
10.00 ใดๆ และไม่มีหลักประกันใดๆ ทังสิ
้ ้น
13.00
หมายเหตุ : นายขุมทรัพย์ โลจายะ
ได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท
และมีอํานาจในการลงนามของบริ ษัท
โดยมี ม ติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์
2559
บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน โดยมิได้ คิดดอกเบี ้ยและ
- ผลตอบแทนใดๆ และไม่มีหลักประกัน
- ใดๆ ทังสิ
้ ้น
-

-

เป็ นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่ง
หนึง่ ซึง่ ขณะนันนายสวิ
้
จกั ร์ โลจายะ
เป็ นกรรมการของบริ ษัทการเข้ าคํ ้า
ประกันวงเงินดังกล่าว เป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัทฯ เพื่อใช้ ซื ้อที่ดินมาพัฒนา
โครงการในอนาคต
หมายเหตุ นายสวิจกั ร์ โลจายะ
ลาออกจากตําแหน่งกรรมการเมื่อวันที่
1 กันยายน 2554 และกลับเข้ ามาดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการของ บริ ษัทอีก
ครัง้ เมื่อ 25เมษายน 2556

การคํ ้าประกันเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินให้ บริ ษัทย่อย
อัตราดอกเบี ้ย MLR ต่อปี
จ่ายชําระเงินต้ นเมื่อมีการ
ปลอดจํานองทรัพย์ โดยไม่มี
การคิดค่าธรรมเนียมในการ
คํ ้าประกัน
- วงเงินกู้
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด

478.54
767.74
289.88

บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยกู้ยืมเงิน
กรรมการเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
0.68 โดยมิได้ คิดดอกเบี ้ยและผลตอบแทน
200.22 ใดๆ และไม่มีหลักประกันใดๆ ทังสิ
้ ้น
244.47

90.00
54.00
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บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
10. นายสวิจกั ร์ โลจายะ

11. นายสวิจกั ร์ โลจายะ

12. นายสวิจกั ร์ โลจายะ

บริ ษัท บางกอก ซันเดย์ จํากัด

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

ลักษณะรายการ

กรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น การคํ ้าประกันเงินกู้ยืมจาก
ของบริ ษัท
สถาบันการเงินให้ บริ ษัทย่อย
อัตราดอกเบี ้ย MLR+1% ต่อ
ปี จ่ายชําระเงินต้ นเมื่อมีการ
ปลอดจํานองทรัพย์ โดยไม่มี
การคิดค่าธรรมเนียมในการ
คํ ้าประกัน
- วงเงินกู้
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด
- วงเงินกู้
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด
กรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น การคํ ้าประกันเงินกู้ยืมจาก
ของบริ ษัท
สถาบันการเงินให้ บริ ษัทย่อย
อัตราดอกเบี ้ย MLR+0.5%
ต่อปี จ่ายชําระเงินต้ นเมื่อมี
การปลอดจํานองทรัพย์ โดย
ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใน
การคํ ้าประกัน
- วงเงินกู้
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด

กรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น การคํ ้าประกันเงินกู้ยืมจาก
ของบริ ษัท
สถาบันการเงินให้ บริ ษัทย่อย
อัตราดอกเบี ้ย MLR+1% ต่อ
นายสวิจกั ร์ โลจายะเป็ น
ปี จ่ายชําระเงินต้ นเมื่อมีการ
กรรมการบริ ษัท
ปลอดจํานองทรัพย์ โดยไม่มี
การคิดค่าธรรมเนียมในการ
คํ ้าประกัน
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ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2558 ปี 2557

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ
และนโยบายการกําหนดราคา
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

150.00
100.00
200.00
194.81
200.00
5.19

150.00
100.00
150.00
50.00
-

หมายเหตุ : นายสวิจกั ร์ โลจายะ
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จดั การของบริ ษัท และ
อนุมตั ิเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการผู้
มีอํานาจลงนามของบริ ษัท โดยมีมติที่
ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558

เป็ นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่ง
หนึง่ เพื่อใช้ ซื ้อโครงการอสังหาริ มทรัพย์
และที่ดินมาพัฒนาโครงการในอนาคต

223.03
8.98

223.03
8.98
84.06

เป็ นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่ง
หนึง่ เพื่อใช้ ซื ้อโครงการอสังหาริ มทรัพย์

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

13. นายจอมทรัพย์ โลจายะ

14. นายจอมทรัพย์ โลจายะ

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

ลักษณะรายการ

- วงเงินกู้
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด
เดิมเป็ นกรรมการของ
การคํ ้าประกันเงินกู้วงเงิน
ผู้บริ หารแผน ซึง่ ได้ ลาออก เบิกเกินบัญชีธนาคาร
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 อัตราดอกเบี ้ย MOR ต่อปี
และกลับเข้ ามาดํารง
และไม่มีการคิด
ตําแหน่งเป็ นกรรมการของ ค่าธรรมเนียม
ผู้บริ หารแผนอีกครัง้ เมื่อ11 - วงเงินกู้
ตุลาคม 2549 ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั - ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
นายจอมทรัพย์ โลจายะ
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 12.08 - ชําระคืนระหว่างงวด
ของบริ ษัทฯและไม่มี
ตําแหน่งใดๆในบริ ษัท

เดิมเป็ นกรรมการของ
ผู้บริ หารแผน ซึง่ ได้ ลาออก
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548
และกลับเข้ ามาดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการของ
ผู้บริ หารแผนอีกครัง้ เมื่อ11
ตุลาคม 2549 ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั
นายจอมทรัพย์ โลจายะ
เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 12.08
ของบริ ษัทฯและไม่มี
ตําแหน่งใดๆในบริ ษัท

การคํ ้าประกันเงินกู้ระยะยาว
อัตราดอกเบี ้ย MLR ต่อปี จ่าย
ชําระคืนภายใน 2 ปี เมื่อมีการ
ปลอดจํานองทรัพย์ใน
โครงการ โดยไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียมในการคํ ้า
ประกัน ทังนี
้ ้ โครงการที่เป็ น
หลักประกันคือ
1.โครงการมายวิลล่า บางนา
2.โครงการมายโฮม สุวินทวงศ์
3.โครงการมายโฮม เทพารักษ์
4.โครงการรอยัลบีซ
คอนโดมิเนียม
- วงเงินกู้
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2558 ปี 2557
234.03 234.03
- 119.57

-

20.00
19.93
-

-

178.89
78.57
-

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ
และนโยบายการกําหนดราคา

เป็ นเงินกู้วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร
พาณิชย์ ซึง่ ณ ขณะนันนายจอม
้
ทรัพย์ โลจายะ เป็ นกรรมการของ
ผู้บริ หารแผน การเข้ าคํ ้าประกันวงเงิน
ดังกล่าว เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ ใน
ด้ านสภาพคล่องทางการเงิน และ
นํามาใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนในการ
บริ หารงานของบริ ษัทฯ
หมายเหตุ นายจอมทรัพย์
โลจายะ ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
ผู้บริ หารแผนเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2548
และกลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการของผู้บริ หารแผนอีกครัง้ เมื่อ
11ตุลาคม 2549 ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั นาย
จอมทรัพย์ โลจายะ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อย
ละ 12.08 ของบริ ษัทฯ และไม่มี
ตําแหน่งใดๆในบริ ษัท
บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อจาก
ธนาคารพาณิชย์ เพื่อจ่ายชําระและซื ้อ
คืนโครงการจากเจ้ าหนี ้ตามแผนฟื น้ ฟู
กิจการ จํานวน 4 โครงการ ซึง่ ณ
ขณะนันนายจอมทรั
้
พย์ โลจายะ เป็ น
กรรมการของผู้บริ หารแผน การเข้ าคํ ้า
ประกันวงเงินดังกล่าว เป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัทฯ เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถไถ่
ถอนหลักประกันโครงการทัง3
้
โครงการจากบสท. และนําโครงการ
ดังกล่าวเพื่อพัฒนาและนํารายได้
ให้ แก่บริ ษัทฯ ต่อไป
หมายเหตุ : นายจอมทรัพย์
โลจายะ ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
ผู้บริ หารแผนเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2548
และกลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการของผู้บริ หารแผนอีกครัง้ เมื่อ
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บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
ลักษณะรายการ
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2558 ปี 2557
ขนาดของรายการ
ลักษณะรายการ

และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2558 ปี 2557

15. นายจอมทรัพย์ โลจายะ

เดิมเป็ นกรรมการของ
การคํ ้าประกันเงินกู้ยืมจาก
ผู้บริ หารแผน ซึง่ ได้ ลาออก สถาบันการเงินให้ บริ ษัทย่อย
เมื
วันนทีกรรมการของ
่ 1 กุมภาพันธ์ 2548การคํ
อัต้าประกั
ราดอกเบี
15. นายจอมทรัพย์ โลจายะ
เดิม่อเป็
นเงิน้ยกู้ยMLR
ืมจากต่อปี จ่าย
และกลั
บเข้ าซึมาดํ
ชํานระเงิ
นต้นนให้เมืบ่อริ ษมีัทกย่ารปลอด
ผู้บริ หารแผน
ง่ ได้าลรง
าออก สถาบั
การเงิ
อย
ตํเมืา่อแหน่
จํานองทรั้ยพMLR
ย์ โดยไม่
วันทีง่ 1เป็กุนมกรรมการของ
ภาพันธ์ 2548 อัตราดอกเบี
ต่อปี มจ่าีกยารคิด
บเข้ ามาดํกาครั
รงง้ เมื่อ11 ชําระเงิ
นต้ นเมื่อยมีมในการคํ
การปลอด ้าประกัน
ผูและกลั
้ บริ หารแผนอี
ค่าธรรมเนี
นกรรมการของ
ตุตํลาแหน่
าคมงเป็2549
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั จํานองทรั
- วงเงิพนย์กูโดยไม่
้ มีการคิด
ผูนายจอมทรั
้ บริ หารแผนอีพกย์ครัโลจายะ
ง้ เมื่อ11 ค่าธรรมเนี
ย
มในการคํ
้าประกั
น
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
ตุลาคม 2549 ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั - วงเงินกู้
90.00
เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 12.08 - กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
นายจอมทรัพย์ โลจายะ
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
ของบริ ษัทฯและไม่มี
- ชําระคืนระหว่างงวด
เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 12.08 - กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
ตํของบริ
าแหน่ษงัทใดๆในบริ
ษ
ั
ท
ฯและไม่มี
- ชําระคืนระหว่างงวด
54.00
16. นายนพดล อนุรักษ์ ชยั วิทย์ กรรมการและผู
้ ถือหุษ้ นัท ของ
เงินทดรองจ่ายค่างาน
ตําแหน่งใดๆในบริ
ษัท
อสร้ างและค่
าใช้ จ่ายต่างๆ
16. นายนพดล อนุรักษ์ ชยั วิทย์ บริ
กรรมการและผู
้ ถือหุ้นของ
เงินก่ทดรองจ่
ายค่างาน
บริ ษัท
ก่อสร้
างและค่าใช้ จ่ายต่างๆ
ของโครงการมายโฮม
ของโครงการมายโฮม
เชียงใหม่ ซึง่ เป็ นโครงการ
เชียของ
งใหม่บจก.ณั
ซึง่ เป็ นโครงการ
ฐนันท์พฒ
ั นา
ของ- บจก.ณั
ฐ
นั
น
ท์
พ
ฒ
ั
นา
0.98
ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
0.98
0.80
0.18
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
0.18
0.25
- ชําระคืนระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด

-

-

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ
และนโยบายการกําหนดราคา

ความจํ
นและความ
11ตุลาเป็าคม
2549 ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั นาย
สมเหตุสมผลของรายการ
จอมทรัพย์ โลจายะ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อย
และนโยบายการกําหนดราคา

ละ 12.08 ของบริ ษัทฯและไม่มี

11ตุลาคม 2549 ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั นาย
ตําแหน่งใดๆในบริ ษัท
จอมทรัพย์ โลจายะ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อย
เป็ นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึง่
ละ 12.08 ของบริ ษัทฯและไม่มี
าคํษ้าประกั
ตําแหน่งการเข้
ใดๆในบริ
ัท นวงเงินดังกล่าว เป็ น
ตอ่ นบริ
ษัทนฯแห่เพืง่อหนึใช้ง่ ซื ้อที่ดินมา
เป็ นเงินกู้ยประโยชน์
ืมจากสถาบั
การเงิ
พัฒนาโครงการในอนาคต
การเข้ าคํ ้าประกั
นวงเงินดังกล่าว เป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ เพื่อใช้ ซื ้อที่ดินมา
พัฒนาโครงการในอนาคต

90.00
54.00
เป็ นการทดรองจ่ายค่าก่อสร้ างและ
ค่าใช้ จา่ายค่
ยแทนบริ
ัทย่อย โดยบริ ษัท
เป็ นการทดรองจ่
าก่อสร้ าษงและ
ค่าใช้ จ่ายแทนบริ
ย โดยบริ ษแัทต่อย่างใด
ย่อยมิไษด้ัทเสีย่ยอประโยชน์
ย่อยมิได้ เสีเนืย่อประโยชน์
างใด ้ยและ
งจากมิไแด้ต่คอิดย่ดอกเบี
เนื่องจากมิผลตอบแทนใดๆและไม่
ได้ คิดดอกเบี ้ยและ
มีหลักประกัน
ผลตอบแทนใดๆและไม่
ม
ี
ห
ลั
ก
ประกั
น
0.80 ใดๆ ทังสิ
้ ้น
ใดๆ ทังสิ
้ ้น
0.25
-

11.2
สมผลของรายการระหว่
11.2ความจํ
ความจําาเป็เป็นและความสมเหตุ
นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่
างกันางกัน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ษัทษได้
างกันทีา่เงกั
กิดนขึที้นโดยพิ
ารณาถึจงารณาถึ
ความจํางเป็ความจํ
น าเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ
ัท รได้่ วมกั
ร่วนมกัดูแนลรายการระหว่
ดูแลรายการระหว่
่เกิดขึ จ้นโดยพิ
ของการเข้าาทํทําารายการและความสมเหตุ
รายการและความสมเหตุสมผลของอั
ตราที
่คิดระหว่
างกันาพร้งกัอนมทั
้ อมทั
ดเผยชนิ
ดและมูลดค่และมู
าของรายการ
ของการเข้
สมผลของอั
ตราที
่คิดระหว่
พร้งเปิ
งเปิ
้ ดเผยชนิ
ลค่าของรายการ
ระหว่างกั
างกันนของบริ
ของบริษษัทัทกักับบบุบุคคคลที
ร่วมหรื
อบุคอคลที
่อาจมี่อคาจมี
วามขั
ดแย้ งภายใต้
ประกาศและข้
อบังคับของ
ระหว่
คลที่ม่มีผีผลประโยชน์
ลประโยชน์
ร่วมหรื
บุคคลที
ความขั
ดแย้ งภายใต้
ประกาศและข้
อบังคับของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกันทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นในปี 2558 ได้ ผา่ นการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการระหว่างกันทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นในปี 2558 ได้ ผา่ นการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วและมีความเห็นต่อรายการระหว่างกันตาม
เมืรายละเอี
่อวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วและมีความเห็นต่อรายการระหว่างกันตาม
ยดที่กล่าวตาม 10.1 รายการระหว่างกันในปี 2558 ข้ างต้ น
รายละเอียดที่กล่าวตาม 10.1 รายการระหว่างกันในปี 2558 ข้ างต้ น
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11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
1. การทํารายระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน ที่ไมใชเปนธุรกรรมปกติ ตองไดรับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกอนจึงจะดําเนินการได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงเหตุผล
ความจําเปน ความสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทกับบุคคลภายนอก
ได และตองดําเนินการตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. การทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เฉพาะธุรกรรมปกติ เชน การขายสินคา การ
ใหบริการ การซื้อสินคาเปนตน ใหกรรมการผูจัดการอนุมัติได เมื่อรายการดังกลาวมีเงื่อนไขในดานราคา การชําระเงิน
และเงื่อนไขอื่น ๆ เปนไปในทํานองเดียวกันกับที่บริษัททํากับบุคคลอื่น
ในกรณีที่กรรมการผูจัดการตกเปน “บุคคลที่อาจมีความขัดแยง” กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจอนุมัติ
การอนุมัติใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ โดยในกรณีเชนนั้น กรรมการผูจัดการจะเขารวมประชุมหรือลงมติในเรื่อง
นั้นไมได ทั้งนี้เวนแตเปนธุรกรรมการคาปกติ เมื่อกรรมการผูจัดการไดขออนุมัติเปนหลักการ โดยแจงใหกรรมการทราบ
ถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแลว ใหกรรมการผูจัดการดําเนินการตามวรรคหนึ่งได แตจะตองแจงเรื่องใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ ในการประชุมครั้งตอไป
11.4 แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่จะดําเนินการใหรายการระหวางกันดังกลาว ตั้งอยูบนพื้นฐานของความยุติธรรมและ
เหมาะสม รวมทั้งเปนราคาที่ยุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดที่ใชกับลูกคาทั่วไป รวมทั้งจะมีการดําเนินการให
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ในการดูแลใหการทํารายการระหวางกันในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอย หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนไปตามลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจทั่วไป หรือเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุงเนนประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญ
และผลตอบแทนที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอยจะไดรับหรือจายไปเปนราคายุติธรรม และหากในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันนั้น บริษัทฯ จะดําเนินการใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือ
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลการทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น ใหเปนไปตามขอกําหนด กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวม
ตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนาย
ทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย
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ส่วนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการดำ
สวนที่ �3 เนินงาน

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

12. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
งบการเงิน
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีในระยะ 3 ปที่ผานมา มีดังนี้
 รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผูสอบบัญชี
:
นายประวิทย วิวรรณธนานุตร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
ความเห็นผูสอบบัญชี
:
ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานรายงานการเงิน
 รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผูสอบบัญชี
:
นายประวิทย วิวรรณธนานุตร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
ความเห็นผูสอบบัญชี
:
เปนงบที่ไมมีเงื่อนไข ซึ่งไดใหความเห็นวางบการเงินไดจัดทําขึ้นโดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ผูสอบบัญชี
:
นายประวิทย วิวรรณธนานุตร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
ความเห็นผูสอบบัญชี
:
เปนงบที่ไมมีเงื่อนไข ซึ่งไดใหความเห็นวางบการเงินไดจัดทําขึ้นโดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและให
ขอสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ในระหวางป 2556 กลุมบริษัทได
นํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได มาถือปฎิบัติเพื่อจัดทําและ
นําเสนองบการเงิน
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สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
ตารางแสดงรายการงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2557 และ 2558
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบดุล

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

473.24

14.78

332.63

10.27

74.83

1.97

1.33

0.04

14.97

0.46

47.35

1.25

-

-

-

-

-

-

78.85 2,360.42

72.88

2,479.21

65.26

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ
สินค้ าคงเหลือ

2,524.34
-

-

3.02

0.09

11.78

0.31

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

468.68

14.64

54.48

1.68

30.28

0.80

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

3,045.78

95.14 2,765.52

85.39

2,643.45

69.58

0.03

3.64

0.10

-

189.11

4.98

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน

0.08

0.00

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

-

1.10
-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

เงินจ่ายล่วงหน้ าเพื่อการลงทุน

-

-

150.00

4.63

-

-

0.24

0.01

0.23

0.01

0.42

0.01

ที่ดินรอการพัฒนา

38.71

1.21

38.71

1.20

38.71

1.02

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

68.01

2.12

233.54

7.21

730.72

19.23

-

-

-

-

0.80

0.03

0.67

0.02

1.51

0.04

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

28.33

0.88

19.62

0.61

15.80

0.42

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

19.55

0.61

29.39

0.91

56.77

1.49

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

155.72

4.86

473.27

14.61

1,155.52

30.42

100.00 3,238.78

100.00

3,798.97

100.00

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

รวมสินทรั พย์

3,201.51
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(หน่วย: ล้ านบาท)
งบดุล

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

231.04

7.22

24.90

0.77

9.76

0.76

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

331.51

10.35

92.72

2.86

182.57

14.29

หนี ้สินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี

44.62

1.39

345.68

10.67

163.08

12.77

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน

339.83

10.61

0.80

0.02

499.34

39.09

-

-

2.17

0.07

0.43

0.03

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า

55.93

1.75

50.32

1.55

21.75

1.70

เงินประกันผลงาน

27.49

0.86

28.37

0.88

19.88

1.56

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

3.49

0.11

11.44

0.35

10.87

0.85

1,033.92

32.29

556.40

17.18

907.67

71.06

738.92

23.08

181.54

5.61

326.12

25.53

หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินระยะยาว

1.69

0.05

2.05

0.06

3.90

0.31

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

3.69

0.12

6.55

0.20

21.48

1.68

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

1.31

0.04

10.01

0.31

18.16

1.42

745.62

23.29

200.15

6.18

369.65

28.94

1,779.54

55.58

756.55

23.36 1,277.33

100.00

หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน

ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย

รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

3,238.42

3,238.42

3,238.42

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

2,158.94

67.44 3,237.32

99.95 3,237.32

85.22

ส่วนตํ่ามูลค่าหุ้น

(651.96)

(20.36) (651.96) (20.13) (651.96)

(17.16)

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว – สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
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12.49

0.39

12.49

0.39

12.49

0.33

(97.51)

(3.05) (115.62)

(3.57) (209.53)

(5.52)

1,421.97

44.42 2,482.23

76.64 2,388.32

62.87
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(หน่วย: ล้ านบาท)
งบดุล
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

ปี 2556
จํานวน

ปี 2557

ร้ อยละ
-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,421.97

รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,201.51

74

ร้ อยละ

จํานวน

-

133.32

3.51

76.64 2,521.64
100.00 3,238.78 100.00 3,798.97

66.38

-

จํานวน

ปี 2558

-

44.42 2,482.23

ร้ อยละ

100.00

75

ตารางแสดงรายการงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ธันวาคม 2556, 2557 และ 2558
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบกําไรขาดทุน

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน ร้ อยละ จํานวน

ร้ อยละ

รายได้ จากการขาย

499.65

99.50

812.82 99.04

763.89

98.19

ต้ นทุนขาย

(367.98)

(73.28)

(568.75) (69.30) (548.66)

(70.52)

กําไรขันต้
้ น

131.67

26.22

รายได้ อื่น

2.50

0.50

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริการ

(69.77)

(13.89)

(88.57) (10.79) (88.08)

(11.32)

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

(52.58)

(10.47)

(98.37) (11.99) (188.81)

(24.27)

ต้ นทุนทางการเงิน

(37.99)

(7.57)

(59.21) (7.21)

(36.32)

(4.67)

ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้

16.51

3.29

(23.90) (2.91)

(10.40)

(1.34)

กําไร(ขาดทุน)สําหรั บปี

(9.67)

(1.93)

(17.74) (2.16)

(95.67)

(12.30)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

-

-

(0.37) (0.05)

2.00

0.26

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

(9.67)

(1.93)

(18.11) (2.21)

(93.67)

(12.04)

(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน(บาทต่ อหุ้น)

(0.007)

(0.008)

(0.030)

244.06 29.74
7.87

0.96

215.22

27.66

14.11

1.81

ตารางแสดงรายการงบกระแสเงินสด สําหรั บแต่ ละปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2557 และ 2558
ปี 2556

ปี 2557

(หน่วย: ล้ านบาท)
ปี 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

(306.75)

(87.45)

(111.83)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(470.22)

(239.36)

(396.77)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

1,244.07

186.20

250.81

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง) สุทธิ

467.09

(140.62)

(257.80)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

6.15

473.24

332.63

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นปี

473.24

332.62

74.83

งบกระแสเงินสด
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ตราส่ วนทางการเงิน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ธันวาคม 2556, 2557 และ 2558
อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

2.95

4.97

2.91

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

(เท่า)

0.46

0.62

0.13

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(เท่า)

(0.50)

(0.11)

(0.15)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า

(เท่า)

341.87

93.87

15.94

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย

(วัน)

1.05

3.84

22.58

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

(เท่า)

0.24

0.23

0.23

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย

(วัน)

1,503.84

1,545.93

1,587.74

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้

(เท่า)

2.75

3.79

8.85

ระยะเวลาชําระหนี ้

(วัน)

130.94

95.09

40.66

Cash Cycle

(วัน)

1,373.95

1,454.68

1,569.67

อัตรากําไรขันต้
้ น

(ร้ อยละ)

26.35

30.03

28.17

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

(ร้ อยละ)

1.86

7.03

(8.07)

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร

(ร้ อยละ)

(3,293.13)

(153.09)

181.34

อัตรากําไรสุทธิ

(ร้ อยละ)

(1.93)

(2.21)

(12.04)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(ร้ อยละ)

(1.06)

(0.93)

(3.74)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(ร้ อยละ)

(0.51)

(0.56)

(2.66)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

(ร้ อยละ)

(12.96)

(9.56)

(17.98)

(เท่า)

0.26

0.25

0.22

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

1.25

0.30

0.51

อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวม

(เท่า)

0.56

0.23

0.34

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย

(เท่า)

(5.92)

(0.55)

(2.59)

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน

(เท่า)

(0.27)

0.06

(0.10)

(บาทต่อหุ้น)

0.66

0.77

0.78

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

มูลค่าหุ้นตามบัญชี
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13. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
 สรุปฐานะทางการเงินของบริษัทฯในป 2556, 2557 และ 2558
สินทรัพย
ในป 2556 บริษัทฯ มีมูลคาสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 3,201.51 ลานบาท แบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 3,045.78ลานบาท
และสินทรัพยไมหมุนเวียน 155.72 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 95.14 และ 4.86 ของมูลคาสินทรัพยรวมตามลําดับ โดยมี
รายการตนทุนพัฒนาโครงการเปนสวนประกอบที่สําคัญในสินทรัพยหมุนเวียน ซึ่งมีมูลคา 2,524.34 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 78.85 ของมูลคาสินทรัพยรวม และสินทรัพยไมหมุนเวียน มีที่ดินรอการพัฒนา ซึ่งมีมูลคา 38.71 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 1.21 ของมูลคาสินทรัพยรวม, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งมีมูลคา 68.01 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.12 ของมูลคา
สินทรัพยรวม เปนสวนประกอบที่สําคัญ
ในป 2557 บริษัทฯ มีมูลคาสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 3,238.78 ลานบาท แบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 2,765.52 ลานบาท
และสินทรัพยไมหมุนเวียน 473.27 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 85.39 และ 14.61 ของมูลคาสินทรัพยรวมตามลําดับ โดยมี
รายการตนทุนพัฒนาโครงการเปนสวนประกอบที่สําคัญในสินทรัพยหมุนเวียน ซึ่งมีมูลคา 2,360.42 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 72.88 ของมูลคาสินทรัพยรวม และสินทรัพยไมหมุนเวียน มีที่ดินรอการพัฒนา ซึ่งมีมูลคา 38.71 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 1.21 ของมูลคาสินทรัพยรวม, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งมีมูลคา 233.54 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.21 ของมูลคา
สินทรัพยรวม
ในป 2558 บริษัทฯ มีมูลคาสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 3,798.97 ลานบาท แบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 2,643.45 ลานบาท
และสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,155.52 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 69.58 และ 30.42 ของมูลคาสินทรัพยรวมตามลําดับ โดยมี
รายการตนทุนพัฒนาโครงการเปนสวนประกอบที่สําคัญในสินทรัพยหมุนเวียน ซึ่งมีมูลคา 2,479.21 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 65.26 ของมูลคาสินทรัพยรวม และสินทรัพยไมหมุนเวียน มีที่ดินรอการพัฒนา ซึ่งมีมูลคา 38.71 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 1.02 ของมูลคาสินทรัพยรวม, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งมีมูลคา 730.72 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19.23 ของมูลคา
สินทรัพยรวม, คาความนิยม 118.84 หรือคิดเปนรอยละ 3.13 ของมูลคาสินทรัพยรวม
คุณภาพของสินทรัพย
บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้สุทธิอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 32.38 ลานบาท โดย
บริษัทมีลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจากจํานวน 8.84 ลานบาท ในป 2557 เปนจํานวน 75.96 ลานบาท ในป 2558 โดยเพิ่มขึ้นจํานวน
67.12 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 759.28 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้ วย
บาท
งบการเงินรวม
2558
2557
ลูกหนี ้การค้ า
75,968,347.66
8,842,091.75
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
(32,584,222.36)
(939,499.34)
ลูกหนี ้การค้ า - สุทธิ
43,384,125.30
7,902,592.41
รายได้ ค้างรับ
ลูกหนี ้อื่น
รวม
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ

685,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
74,800.00
74,800.00
(74,800.00)
(74,800.00)
-

685,000.00

258,237.42
6,810,935.60
7,069,173.02

44,590,179.87
1,409,418.39
45,999,598.26

37,462,623.34
1,196,384.80
38,659,008.14

44,069,125.30

14,971,765.43

45,999,598.26

38,659,008.14

บริษัทมีนโยบายการตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนหากลูกหนี ้ค้ างชําระเกิน 6 เดือน นอกจากนี ้ บริ ษัทยัง
พิจารณาการตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญโดยประมาณการจากจํานวนหนี ้ และการเก็บเงินจากลูกหนี ้ในอดีต โดยบริ ษัทจะ
ประเมินสถานะการเงินของลูกหนี ้แต่ละรายประกอบการพิจารณาการตังสํ
้ ารองหนีส้ งสัยจะสูญด้ วย บริ ษัทจึงคาดว่าจะไม่มี
ความเสียหายจากการเรี ยกชําระหนี ้จากลูกหนี ้เหล่านันเกิ
้ นกว่ามูลค่าที่ตงสํ
ั ้ ารองไว้
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี ้
บาท
งบการเงินรวม
2558
2557
74,800.00
ยอดยกมา
939,499.34
บวก เพิ่มขึ ้นจากการซื ้อบริ ษัทย่อย
36,204,377.73
864,699.34
หัก กลับรายการหนี ้สงสัยจะสูญ
(4,559,654.71)
-

ยอดคงเหลือ

32,584,222.36

939,499.34

โดยเฉลี่ยบริ ษัทจะให้ เครดิตกับลูกหนี ้การค้ าเป็ นเวลาประมาณ 30 – 60 วัน โดยบริ ษัทมีนโยบายที่จะจัดเก็บหนี ้ให้ ได้
ตามกําหนดระยะเวลาที่วางไว้ โดยอาศัยพนักงานของบริ ษัทที่มีประสบการณ์และทราบข้ อมูลรายละเอียดลูกค้ า ในระยะที่ผ่าน
มาบริษัทไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บหนี ้

78

79

ดังนี ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุม่ บริษัทมียอดลูกหนี ้การค้ าคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนที่ค้างชําระได้

บาท
งบการเงินรวม
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ ้นไป
รวม

2558
19,210,098.37

2557
1,860,880.70

12,728,888.97
5,579,785.55
6,656,433.81
31,793,140.96
75,968,347.66

5,273,917.79
750,837.92
16,956.00
939,499.34
8,842,091.75

สําหรับระยะเวลาเก็บหนี ้ในปี 2558 เท่ากับ 22.58 วัน เพิ่มขึ ้นจาก 3.84 วัน โดยลูกหนี ้ค้ างชําระส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้
เดิมจากการดําเนินงานตามปกติที่เกิดขึ ้นก่อนที่ผ้ บู ริหารชุดปั จจุบนั จะเข้ ามาบริ หารกิจการ ทังนี
้ ้ลูกหนี ้ทังหมดไม่
้
มีความสัมพันธ์
กับบริษัทและบริษัทย่อย ทังในด้
้ านการถือหุ้น ความสัมพันธ์กบั ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริ หาร รวมทังไม่
้ มีบคุ คลที่เกี่ยวข้ องร่ วมกัน
ทังนี
้ ้ปั จจุบนั บริษัทอยูร่ ะหว่างการติดตามทวงถาม และดําเนินการฟ้องร้ องทางกฏหมายต่อไป
หนีส้ นิ
ในปี 2556 บริ ษัทฯมีหนี ้สินรวม 1,779.54 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหนี ้สินหมุนเวียน 1,033.91 ล้ านบาท และหนี ้สินไม่
หมุนเวียน 745.62 ล้ านบาท โดยในส่วนของหนี ้สินมีรายการที่สําคัญ อันประกอบด้ วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงินจํานวน 231.04 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นจํานวน 331.51 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคล
หรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกันจํานวน 339.83 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 738. 92 ล้ านบาท บริ ษัทฯ
มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.56 เท่า เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ซึ่งมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของสินทรัพย์รวมเท่ากับ
0.33 เท่าโดยอัตราส่วนหนีส้ ินต่อสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึน้ เป็ นผลมาจากปี 2556 บริ ษัทฯได้ รับวงเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อ
ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2557 บริ ษัทฯมีหนี ส้ ินรวม 756.55 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหนี ส้ ินหมุนเวียน 556.40 ล้ านบาท และหนี ส้ ินไม่
หมุนเวียน 200.15 ล้ านบาท โดยในส่วนของหนี ้สินมีรายการที่สําคัญ อันประกอบด้ วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงินจํานวน 24.90 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นจํานวน 92.72 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันจํานวน 0.80 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 181.54 ล้ านบาท บริ ษัทฯมี
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.23 เท่า ลดลงจากปี 2556 ซึง่ มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.56
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เท่าโดยอัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวมที่ลดลงเป็ นผลมาจากปี 2557 บริษัทฯ ได้ มีการจ่ายหนี ้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและ
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ในปี 2558 บริ ษัทฯมีหนี ้สินรวม 1,277.33 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหนี ้สินหมุนเวียน 907.67 ล้ านบาท และหนี ้สินไม่
หมุนเวียน 369.65 ล้ านบาท โดยในส่วนของหนี ้สินมีรายการที่สําคัญ อันประกอบด้ วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงินจํานวน 9.75 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นจํานวน 182.57 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันจํานวน 499.34 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 326.12 ล้ านบาท บริ ษัทฯ
มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.34 เท่า เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 ซึ่งมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของสินทรัพย์รวมเท่ากับ
0.23 เท่าโดยอัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวมที่ลดลงเป็ นผลมาจากปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและ
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ในปี 2556 บริ ษั ท ฯ มี ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น จํ า นวน 1,421.97 ล้ า นบาท โดยแบ่ง ออกเป็ นทุน จดทะเบี ย นชํ า ระแล้ ว
2,158.94 ล้ านบาท ส่วนตํ่ามูลค่าหุ้น 651.96 ล้ านบาท กําไรสะสมที่จดั สรรแล้ ว 12.49 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯมีการขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมเป็ นจํานวน 9.67 ล้ านบาท มีผลให้ บริ ษัทมีขาดทุนสะสมยังไม่จดั สรรเพิ่มขึ ้น โดยมีจํานวนรวม 97.51ล้ านบาท
และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
ในปี 2557 บริ ษั ท ฯ มี ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น จํ า นวน 2,482.23 ล้ า นบาท โดยแบ่ง ออกเป็ นทุน จดทะเบี ย นชํ า ระแล้ ว
3,237.32 ล้ านบาท ส่วนตํ่ามูลค่าหุ้น 651.96 ล้ านบาท กําไรสะสมที่จดั สรรแล้ ว 12.49 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการ
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเป็ นจํานวน 18.11 ล้ านบาท มีผลให้ บริ ษัทมีขาดทุนสะสมยังไม่จดั สรรเพิ่มขึ ้น โดยมีจํานวนรวม 115.62
ล้ านบาท และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล ทังนี
้ ้ มีการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท(Warrant) ส่งผลให้
บริษัทฯมีทนุ เรี ยกชําระแล้ วจํานวน 3,237.32 ล้ านบาท
ในปี 2558 บริ ษั ท ฯ มี ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น จํ า นวน 2,521.64 ล้ า นบาท โดยแบ่ ง ออกเป็ นทุน จดทะเบี ย นชํ า ระแล้ ว
3,237.32 ล้ านบาท ส่วนตํ่ามูลค่าหุ้น 651.96 ล้ านบาท กําไรสะสมที่จดั สรรแล้ ว 12.49 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการ
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเป็ นจํานวน 93.67 ล้ านบาท มีผลให้ บริ ษัทมีขาดทุนสะสมยังไม่จดั สรรเพิ่มขึ ้น โดยมีจํานวนรวม 209.53
ล้ านบาท และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
 ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
ในปี 2558 บริษัท ได้ มีมติให้ บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ซึง่ เป็ บริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ มีการเข้ าร่วมทุนใน
ธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์แห่งใหม่ ชื่อ อาร์ เอสยู อินเตอร์ เนชั่นแนล ฮอสพิทอล (RSU International
Hospital) โดยลงทุนถือหุ้นร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัท, เข้ าลงทุนซื ้อหุ้นร้ อยละ 78.57 ของบริ ษัท โคราชเมดิ
คัลกรุ๊ป จํากัด (“KMG”) และ เข้ าลงทุนซื ้อหุ้นร้ อยละ 53.96 ของบริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด (“PM”) จึง
้ ้ ในปี 2558 บริ ษัท ยังคงมี
ส่งผลให้ ทงั ้ 3 บริ ษัทเข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) ทังนี
นโยบายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
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 งบการเงินและผลการดําเนินงาน
ในปี 2558 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 3,798.97 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2557 ซึง่ มีสินทรัพย์รวม 3,238.78 ล้ านบาท
โดยสินทรัพย์รวมปรับตัวเพิ่มขึ ้น 560.19 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.75 สินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากบริ ษัท ได้ เข้ า
ลงทุนซื ้อหุ้น บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด และเข้ าร่ วมลงทุนใน บริ ษัท อาร์ เอสยู
อินเตอร์ เนชั่นแนล ฮอสพิทอล จํากัด เข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อย ส่งผลให้ สินทรัพย์ รวมปรับตัวเพิ่มขึน้ โดยเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดลดลง 257.81 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 77.51 ต้ นทุนพัฒนาโครงการลดลงจํานวน 118.79 ล้ านบาท หรื อ
ลดลงร้ อยละ 5.03 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้นจํานวน 497.18 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 212.89 สินทรัพย์ภาษี เงินได้
รอการตัดบัญชีลดลงจํานวน 3.83 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 19.51 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น 27.38 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 93.16
ในปี 2558 บริ ษัทมีหนีส้ ินรวม 1,277.33 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีหนี ้สินรวม 756.55 ล้ านบาท โดย
หนี ้สินรวมปรับตัวเพิ่มขึ ้น 520.78 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 68.84 หนี ้สินรวมที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากบริ ษัทฯได้ มีการกู้ยืม
เงินจากสถาบัน เงินเบิกเกินบัญชีลดลง 15.14 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 60.80 เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 89.85
ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 96.90 เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้ องกันเพิ่มขึน้ 498.52 ล้ านบาทหอแรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 60,793.90 และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น 144.67 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 79.69
ในปี 2558 บริษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 2,521.63 ล้ านบาท โดยมีขาดทุนสะสมยังไม่จดั สรร จํานวน 209.53 ล้ านบาท
โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึง่ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 2,482.23 ล้ านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมปรับตัว
เพิ่มขึ ้น 39.41 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.59
รายได้ จากการดําเนินงาน
1. รายได้ จากการขาย
ในปี 2556 บริ ษัทฯมีรายได้ จากการขายรวมจํานวน 499.65 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 ที่มีจํานวน 18.47
ล้ านบาท โดยรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 481.18 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ2,605.20 รายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมา
จากการรับรู้รายได้ และโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการมายรี สอร์ ท บางกอก และโครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคาร เอ บี ซี
ในปี 2557 บริษัทฯมีรายได้ จากการขายรวมจํานวน 812.82 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ที่มีจํานวน 499.65
ล้ านบาท โดยรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 313.17 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 62.68 รายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจาก
การรับรู้ รายได้ และโอนกรรมสิทธิ์ ในโครงการมายรี สอร์ ท บางกอก โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคาร เอ บี ซี โครงการมายรี
สอร์ ท หัวหิน อาคาร ดี อี เอฟ และ โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริเวอร์
ในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้ จากการขายรวมจํานวน 763.89 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที่มีจํานวน 812.12
ล้ านบาท โดยรายได้ จากการขายลดลง 48.23 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 5.94 รายได้ จากการขายที่ลดลงเป็ นผลมาจาก
เศรษฐกิจชะลอตัว จึงทําให้ การโอนกรรมสิทธิ์โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคาร เอ บี ซี โครงการ
มายรี สอร์ ท หัวหิน อาคาร ดี อี เอฟ และ โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริเวอร์ ลดลง
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2. รายได้ อื่นๆ
ในปี 2556 บริษัทฯมีรายได้ อื่นเป็ นจํานวน 2.50 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2554 ที่มีจํานวน 0.38 ล้ านบาท โดย
เพิ่มขึ ้น 0.12 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ557.89 ทังนี
้ ้รายได้ อื่นๆที่กล่าวถึงประกอบด้ วยดอกเบี ้ยรับสถาบันการเงินและอื่นๆ
ในปี 2557 บริษัทฯมีรายได้ อื่นเป็ นจํานวน 7.87 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ที่มีจํานวน 2.50 ล้ านบาท โดย
เพิ่มขึ ้น 5.37 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 214.80 ทังนี
้ ้รายได้ อื่นๆที่กล่าวถึงประกอบด้ วยดอกเบี ้ยรับสถาบันการเงินและอื่นๆ
ในปี 2558 บริ ษัทฯมีรายได้ อื่นเป็ นจํานวน 14.11 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที่มีจํานวน 7.87 ล้ านบาท
โดยเพิ่มขึ ้น 6.24 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 44.22 ทังนี
้ ้รายได้ อื่นๆที่กล่าวถึงประกอบด้ วยดอกเบี ้ยรับสถาบันการเงินและ
อื่นๆ
ดังนันในปี
้
2558 บริ ษัทมีรายได้ รวม 778 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้ รวม 820.69 ล้ านบาท โดย
รายได้ รวมปรับตัวลดลงจํานวน 42.69 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 5.20
ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
บริ ษัทฯมีค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ทังในส่
้ วนของต้ นทุนขาย ค่าใช้ จ่ายในการขาย ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร รวมทัง้
ต้ นทุนทางการเงิน ซึง่ เป็ นปั จจัยที่กระทบต่อผลการดําเนินการและผลกําไรบริษัท ดังนี ้
1. ต้ นทุนขาย
ในปี 2556 บริษัทฯมีต้นทุนขายเป็ นจํานวน 367.98 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 ที่มีจํานวน 19.48 ล้ านบาท
โดยเพิ่มขึ ้นจํานวน 348.50 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1,789.01 โดยต้ นทุนขายที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากการจําหน่ายและโอน
กรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการมายรี สอร์ ท บางกอก และโครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน ให้ กบั ลูกค้ า
ในปี 2557 บริ ษัทฯมีต้นทุนขายเป็ นจํานวน 568.75 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ที่มีจํานวน 367.98 ล้ าน
บาท โดยเพิ่มขึ ้นจํานวน 200.77 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 54.56 โดยต้ นทุนขายที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากการจําหน่ายและ
โอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุดโครงการมายรี สอร์ ท บางกอก โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคาร เอ บี ซี โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน
อาคาร ดี อี เอฟ และโครงการมายรี สอร์ ท แอท ริเวอร์ ให้ กบั ลูกค้ า
ในปี 2558 บริ ษัทฯมีต้นทุนขายเป็ นจํานวน 548.66 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที่มีจํานวน 568.75 ล้ าน
บาท โดยลดลงจํานวน 20.09 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 3.53 โดยต้ นทุนขายที่ลดลงเป็ นผลมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคาร เอ บี ซี โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคาร ดี อี เอฟ และ
โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริเวอร์ ให้ กบั ลูกค้ าลดลง
2. ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ในปี 2556 บริ ษัทฯมีค่าใช้ จ่ายในการขายเป็ นจํานวน 69.77 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 ที่มีจํานวน 2.09
ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจํานวน 67.68 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นอัตราร้ อยละ 3,238.28 ค่าใช้ จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจาก
ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขายเพิ่มขึ ้นจํานวน 45.48 ล้ านบาท ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ แก่
ลูกค้ าผู้ซื ้อโครงการเพิ่มขึ ้นจํานวน 21.17 ล้ านบาท
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ในปี 2557 บริ ษัทฯมีค่าใช้ จ่ายในการขายเป็ นจํานวน 88.57 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ที่มีจํานวน 69.77
ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจํานวน 18.80 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นอัตราร้ อยละ 26.95 ค่าใช้ จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจาก ค่า
ภาษี และค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ แก่ลกู ค้ าผู้ซื ้อโครงการเพิ่มขึ ้นจํานวน 10.45 ล้ านบาท
ในปี 2558 บริ ษัทฯมีค่าใช้ จ่ายในการขายเป็ นจํานวน 88.08 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที่มีจํานวน 88.56
ล้ านบาท โดยลดลงจํานวน 0.48 ล้ านบาท หรื อลดลงอัตราร้ อยละ 0.54 ค่าใช้ จ่ายในการขายที่ลดลงเป็ นผลมาจาก ค่าภาษี และ
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ แก่ลกู ค้ าผู้ซื ้อโครงการลดลงจํานวน 10.60 ล้ านบาท
3. ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ในปี 2556 บริ ษัทฯมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเป็ นจํานวน 52.58 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 ที่มีจํานวน
22.23 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจํานวน 30.35 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ136.53 โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมา
จากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ ้น 16.75 ล้ านบาท ค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ ้น 5.91 ล้ านบาท
ในปี 2557 บริ ษัทฯมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเป็ นจํานวน 98.37 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ที่มีจํานวน
52.58 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจํานวน 45.79 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 87.09 โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมา
จากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ ้น 19.47 ล้ านบาท ค่าเช่าและค่าบริการลดลง 2.47 ล้ านบาท
ในปี 2558 บริ ษัทฯมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเป็ นจํานวน 188.81 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที่มีจํานวน
97.99 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจํานวน 90.82 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 92.68 โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมา
จากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิม่ ขึ ้น 105.63 ล้ านบาท ค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ ้น 19.76 ล้ านบาท
4. ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2556 บริษัทฯมีต้นทุนทางการเงินเป็ นจํานวน 37.99 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 ที่มีจํานวน15.43 ล้ าน
บาท โดยเพิ่มขึ ้นจํานวน 22.56 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ146.21 ต้ นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากดอกเบี ้ยจ่ายและ
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ รับเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการเข้ าซื ้อห้ องชุดใน
โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน และโครงการมายรี สอร์ ท แอท ริเวอร์
ในปี 2557 บริษัทฯมีต้นทุนทางการเงินเป็ นจํานวน 59.21 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ที่มีจํานวน37.99 ล้ าน
บาท โดยเพิ่มขึ ้นจํานวน 21.22 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 55.86 ต้ นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากดอกเบี ้ยจ่ายและ
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ รับเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการเข้ าซื ้อหุ้นกลุ่ม
โรงพยาบาล
ในปี 2558 บริ ษัทฯมีต้นทุนทางการเงินเป็ นจํานวน 36.32 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที่มีจํานวน 59.21
ล้ านบาท โดยลดลงจํานวน 22.89 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 38.66 ต้ นทุนทางการเงินที่ลดลงเป็ นผลมาจากดอกเบี ้ยจ่ายและ
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ลดลง เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ ชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
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กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ในปี 2556 บริ ษัทฯขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 9.67 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 ที่ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 40.37
ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯขาดทุนลดลง จํานวน 30.71 ล้ านบาท หรื อขาดทุนลดลงร้ อยละ76.07 เนื่องจากบริ ษัทฯมีรายได้ จากการ
ขายโครงการเพิ่มขึ ้น 481.18 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ2,605.20 โดยรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึน้ เป็ นผลมาจากการรับรู้
รายได้ และโอนกรรมสิทธิ์ ในโครงการมายรี สอร์ ท บางกอก และโครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคาร เอ บี ซี ส่งผลให้ บริ ษัทฯมี
กําไรขันต้
้ นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 เพิ่มขึ ้น132.68 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ13,136.63 นอกจากนี ้บริ ษัทฯมีการบันทึก
รายได้ ภาษี เงินได้ ในปี 2556 จํานวน 16.51 ล้ านบาท โดยรายการดังกล่าวเป็ นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
12 ซึ่งเกี่ ยวกับภาษี เงิ นได้ ที่บริ ษั ทฯจะรั บรู้ ผลกระทบทางภาษี ทัง้ ในงวดปั จจุบันและอนาคต ทัง้ นี ้ เมื่อพิจารณาอัตราส่ว น
ความสามารถในการทํากําไรในปี 2556 ของบริษัทฯ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นจากปี 2555 โดย บริ ษัทฯมีอตั รากําไรขันต้
้ น
้ นร้ อยละ -5.45, อัตรากําไรจากการดําเนินงานร้ อยละ 1.86 เมื่อ
ร้ อยละ 26.35 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 ที่มีอตั รากําไรขันต้
เปรี ยบเทียบกับปี 2555 ที่มีอตั รากําไรจากการดําเนินงานร้ อยละ -137.11 และอัตรากําไรสุทธิร้อยละ -1.93 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ปี 2555 อัตรากําไรสุทธิร้อยละ
-214.12
ในปี 2557 บริ ษัทฯขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 18.11 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ที่ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 9.67
ล้ านบาท โดยบริษัทฯขาดทุนเพิ่มขึ ้น จํานวน 8.44 ล้ านบาท หรื อขาดทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 87.28 เนื่องจากบริษัทฯมีรายได้ จากการ
ขายโครงการเพิ่มขึ ้น 313.13 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ62.68 โดยรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากการรับรู้ รายได้
และโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ มายรี สอร์ ท บางกอก โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ โครงการ มายรี สอร์ ท หัวหิน อาคาร เอ บี
ซี และโครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคาร ดี อี เอฟ ส่งผลให้ บริ ษัทฯมีกําไรขันต้
้ นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ ้น112.39
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ85.36 นอกจากนี ้บริ ษัทฯมีการบันทึกรายได้ ภาษี เงินได้ ในปี 2557 จํานวน - 23.90 ล้ านบาท ทังนี
้ ้
เมื่อพิจารณาอัตราส่วนความสามารถในการทํากําไรในปี 2557 ของบริ ษัทฯ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นจากปี 2556 โดย
บริ ษัทฯมีอตั รากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 30.03 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ที่มีอตั รากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 26.35, อัตรากําไรจากการ
ดําเนินงานร้ อยละ 7.03 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ที่มีอตั รากําไรจากการดําเนินงานร้ อยละ 1.86 และอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 2.21 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 อัตรากําไรสุทธิร้อยละ -1.93
ในปี 2558 บริ ษัทฯขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 93.66 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที่ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 18.11
ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯขาดทุนเพิ่มขึ ้น จํานวน 75.55 ล้ านบาท หรื อขาดทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 417.17 เนื่องจากบริ ษัทฯมีรายได้ จาก
การขายโครงการลดลง 48.93 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 6.02 โดยรายได้ จากการขายที่ลดลงเป็ นผลมาจากการโอนกรรมสิทธิ์
ในโครงการ มายรี สอร์ ท บางกอก โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ โครงการ มายรี สอร์ ท หัวหิน อาคาร เอ บี ซี และโครงการ
มายรี สอร์ ท หัวหิน อาคาร ดี อี เอฟ ลดลง ส่งผลให้ บริ ษัทฯมีกําไรขันต้
้ นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ลดลง 28.84 ล้ านบาท หรื อ
้ ้ เมื่อพิจารณา
ลดลงร้ อยละ 11.82 นอกจากนี ้บริ ษัทฯมีการบันทึกรายได้ ภาษี เงินได้ ในปี 2558 จํานวน -10.39 ล้ านบาท ทังนี
อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไรในปี 2558 ของบริษัทฯ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงจากปี 2558 โดย บริ ษัทฯมีอตั รา
กําไรขันต้
้ นร้ อยละ 28.17 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที่มีอตั รากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 30.03, อัตรากําไรจากการดําเนินงานร้ อยละ
-8.07 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที่มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานร้ อยละ 7.03 และอัตรากํ าไรสุทธิ ร้อยละ -12.04 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2557 อัตรากําไรสุทธิร้อยละ -2.21
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 สภาพคล่ องและแหล่ งเงินทุนของบริษัท
ในปี 2556 บริ ษัทฯมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.95 เท่า ซึ่งเพิ่มขึน้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีอตั ราส่วน
สภาพคล่องเท่ากับ 2.81 เท่า โดยมีสาเหตุมาจากในปี 2556 บริ ษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น 467.09 ล้ าน
บาท และบริษัทฯมีการลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์โดยการเข้ าซื ้อและลงทุนเข้ าถือหุ้นในบริ ษัทย่อย ทําให้ บริ ษัทฯมีต้นทุน
พัฒนาโครงการเพิ่มขึ ้นจํานวน 1,974.29 ล้ านบาท ส่งผลให้ อตั ราส่วนสภาพคล่องของปี 2556 มีการปรับตัวเพิ่มขึ ้น ซึ่งแสดง
ให้ เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการชําระหนี ้สินหมุนเวียน
ในปี 2557 บริ ษัทฯมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 4.97 เท่า ซึ่งเพิ่มขึน้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีอตั ราส่วน
สภาพคล่องเท่ากับ 2.95 เท่า โดยมีสาเหตุมาจากในปี 2557 บริ ษัทฯมีหนี ้สินระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง ส่งผลให้ อตั รา
สภาพคล่องของปี 2557 มีการปรับตัวเพิ่มขึน้ มาอยู่ระดับ 4.97 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการชํ าระ
หนี ้สินหมุนเวียน
ในปี 2558 บริษัทฯมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.91 เท่า ซึง่ ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ซึง่ มีอตั ราส่วนสภาพ
คล่องเท่ากับ 4.97 เท่า โดยมีสาเหตุมาจากในปี 2558 บริ ษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 257.80 ล้ านบาท
และลูกหนี ้การค้ าและลูกหนีอ้ ื่นเพิ่มขึ ้น 32.37 ล้ านบาท แม้ ว่าอัตราส่วนสภาพคล่องจะลดลงจากปี 2557แต่บริ ษัทก็มีสภาพ
คล่องเพียงพอต่อการชําระหนี ้สินหมุนเวียน
แหล่ งที่มาของเงินทุน
ในปี 2556 บริ ษัทฯมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,421.97 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯมีรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้นจากปี 2555
ทําให้ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯมีการขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 9.67 ล้ านบาท ซึง่ ลดลงจากปี 2555 เป็ นจํานวน30.70 ล้ านบาท
ในส่วนของหนี ส้ ินบริ ษัทฯมีหนี ส้ ินหมุนเวียนจํานวน 1,033.92 ล้ านบาท และหนี ส้ ินไม่หมุนเวียนจํ านวน 745.62 ล้ านบาท
บริ ษัทมีการดําเนินการขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและหุ้นส่วนที่เหลือจากการดําเนินการดังกล่าวนําออกขายให้ แก่บคุ คล
เฉพาะเจาะจง ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2556 เท่ากับ 1.25 เท่า เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ซึ่งมี
อัตราส่วนเท่ากับ 0.50 เท่า อย่างไรก็ตามภาระหนี ส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ในระดับที่บริ ษัทฯสามารถดําเนินนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารสภาพคล่องได้ อย่างเหมาะสม
ในปี 2557 บริษัทฯมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,482.23 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯมีการดําเนินงานของบริ ษัทฯมีผลขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม 18.11 ล้ านบาท ในส่วนของหนี ้สินบริ ษัทฯมีหนี ้สินหมุนเวียนจํานวน 556.40 ล้ านบาท และหนี ้สินไม่หมุนเวียน
จํานวน 200.15 ล้ านบาท บริษัทมีการดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท(Warrant) ดังนัน้ บริ ษัทฯ
จึงมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2557 เท่ากับ 0.30 เท่า ลดลงจากปี 2556 ซึง่ อัตราส่วนเท่ากับ 1.25 อย่างไรก็ตาม
ภาระหนี ส้ ินต่อ ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น ยัง อยู่ใ นระดับ ที่ บริ ษั ท ฯสามารถดํ า เนิ น นโยบายเกี่ ยวกับ การบริ ห ารสภาพคล่อ งได้ อ ย่า ง
เหมาะสม
ในปี 2558 บริษัทฯมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,521.64 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯมีการดําเนินงานของบริ ษัทฯมีผลขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม 93.67 ล้ านบาท ในส่วนของหนี ้สินบริ ษัทฯมีหนี ้สินหมุนเวียนจํานวน 907.67 ล้ านบาท และหนี ้สินไม่หมุนเวียน
จํานวน 369.65 ล้ านบาท อย่างไรก็ตามภาระหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ในระดับที่บริ ษัทฯสามารถดําเนินนโยบายเกี่ยวกับ
การบริหารสภาพคล่องได้ อย่างเหมาะสม
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 ปั จจัยหรื อเหตุการณ์ ท่ จี ะมีผลต่ อฐานะการเงินหรื อการดําเนินงานในอนาคต
 ปั จจัยหรื อเหตุการณ์ ท่ จี ะมีผลต่ อฐานะการเงินหรื อการดําเนินงานในอนาคต
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86.38
97.43
มายโฮม
ซิ
ล
เวอร์
เ
ลค
88.66
2.28
2.57
2.28
2.57
86.38
97.43
ริ เวอร์
มายโฮม ซิลเวอร์ เลค
เดอะโพลิแเดอะโพลิ
ทน รี ฟ แทน รี ฟ

88.66
-

-

2.28
-

-

2.57
- -

2.28
--

2.57
--

เดอะโพลิแทน รี ฟ หมายเหตุ : มูลค่าที่แสดงในตาราง
นับเฉพาะมูลค่าจากห้ องชุดที่โอนแล้ วและห้ องชุดที่มีสญ
ั ญาจะซื ้อจะขาย

หมายเหตุ : มูลค่าที่แสดงในตาราง นับเฉพาะมูลค่าจากห้ องชุดที่โอนแล้ วและห้ องชุดที่มีสญ
ั ญาจะซื ้อจะขาย

--

-

- -

-

86.38
- -

97.43
- -

-

-

-

-

หมายเหตุ : มูลค่าที่แสดงในตาราง
บเฉพาะมู
ลค่าจากห้ อณงชุดวัทีน่โทีอนแล้
องชุด2558
ที่มีสญ
ั ญาจะซื ้อจะขาย
รายละเอียนัดค้
างชําระสะสม
่ 31 วธัและห้
นวาคม
รายละเอี
ย
ดค้
า
งชํ
า
ระสะสม
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2558
ชื่อโครงการ
เงินค้ างชําระสะสม
เงินค้ างชําระ 1-3 เดือน
เงินค้ างชําระ 3-6 เดือน
เงินค้ างชําระ 6-9 เดือน
ชื่อโครงการ
เงิ
น
ค้
า
งชํ
า
ระสะสม
เงิ
น
ค้
า
งชํ
า
ระ
1-3
เดื
อ
น
เงิ
น
ค้
า
งชํ
า
ระ
3-6
เดื
อ
น
เงินค้ างชําระล้ า6-9
เดือน
จํานวนราย ณ ล้วัานนบาท
ล้ านบาท จํานวนราย ล้ านบาท จํานวนราย
นบาท
รายละเอียดค้ างชําระสะสม
ที่ 31 ธัจํนานวนราย
วาคม 2558
นวนราย
ล้-านบาท -จํเงิานนวนราย
นบาท
จํเงิานนวนราย
มายรี สอร์ ท บางกอกจําเงิ
- 3-6ล้ าเดื
-อน
ชื่อโครงการ
นค้ างชําระสะสม
ค้ างชําระ -1-3ล้ าเดืนบาท
อน - จํเงิานนวนราย
ค้ างชําระ
อนค้ างชํ- าระ 6-9ล้ าเดืนบาท
มายรี สอร์มายรี
ท บางกอก
สอร์ ท หัวหิน จํานวนราย - ล้-านบาท - -จํานวนราย - - ล้ านบาท - - จํานวนราย - ล้ านบาท- - จํานวนราย
- - ล้ านบาท
- (อาคาร
เอ
บี
ซี
)
มายรีสสอร์
อร์ทท บางกอก
หัวหิน
มายรี
--------มายรี
ส
อร์
ท
หั
ว
หิ
น
(อาคาร
มายรี
สอร์เอท บีหัวซีหิ) น
(อาคาร
ดี อี เอฟ)
มายรี
ส
อร์
ท
หั
ว
หิ
น
(อาคาร เอ บี ซี)
มายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์
(อาคาร
อีหัเอฟ)
มายรี
สอร์ดีทมายโฮม
วหินซิลเวอร์ เลค
- - - ---- - -

มายรี สชื่ออร์ดีโครงการ
ทอี แอท
(อาคาร
เอฟ) ริ เวอร์
มายโฮม
เวอร์ เริลค
มายรี
สอร์ซิทลแอท
เวอร์
เดอะ
โพลิ
แ
ทน
รี
ฟ
มายโฮม ซิลเวอร์ เลค

เงินค้ างชํ- าระสะสม จํานวนราย-- ล้ านบาท----

เงินค้ างชํา-ระ 1-3 เดือน จํานวนราย-- ล้ านบาท----

เงินค้ างชํา-ระ 3-6 เดือน จํานวนราย-- ล้ านบาท----

เงินค้ างชํา-ระ 6-9 เดือน จํานวนราย-- ล้ านบาท----

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงการที่ดําเนินอยู่ในปั จ86จุบนั ได้ แก่ โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว
(ทําสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์) ทังสิ
้ ้น 403.49 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชําระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
้ ้น 391.93 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 97.13 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว โดยมีเงินคงเหลือที่ย86
งั ไม่ถึงกําหนดชําระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 11.56 ล้ าน
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บาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.87 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ โครงการมาย
รี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี) มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว

ชื่อโครงการ
เดอะ โพลิแทน รี ฟ

เงินค้ างชําระสะสม
จํานวนราย ล้ านบาท
-

เงินค้ างชําระ 1-3 เดือน
จํานวนราย ล้ านบาท
-

เงินค้ างชําระ 3-6 เดือน
จํานวนราย ล้ านบาท
-

เงินค้ างชําระ 6-9 เดือน
จํานวนราย ล้ านบาท
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงการที่ดําเนินอยู่ในปั จจุบนั ได้ แก่ โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว
(ทําสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์) ทังสิ
้ ้น 403.49 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชําระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
้ ้น 391.93 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 97.13 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว โดยมีเงินคงเหลือที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 11.56 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.87 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ โครงการมาย รี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี) มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว
(ทําสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์) ทังสิ
้ ้น 919.45 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชําระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
้ ้น 898.88 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 97.76 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว โดยมีเงินคงเหลือที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 20.58 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.24 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ โครงการโครงการมาย รี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) มีมลู ค่าที่
ขายแล้ ว (ทําสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์) ทังสิ
้ ้น 476.76 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชําระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
้ ้น 417.03 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 87.47 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว โดยมีเงินคงเหลือที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 59.72
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 12.53 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทํา
สัญญาและโอนกรรมสิทธิ์) ทังสิ
้ ้น 204.22 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชําระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
้ ้น 190.67 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 93.37 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว โดยมีเงินคงเหลือที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 13.15 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 6.63 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ และโครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทําสัญญาและโอน
กรรมสิทธิ์ ) ทังสิ
้ ้น 88.66 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชําระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
้ ้น 2.28 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.57 ของ
มูลค่าที่ขายแล้ ว โดยมีเงินคงเหลือที่ยงั ไม่ถงึ กําหนดชําระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 86.38 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 97.43
ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ
ต้ นทุนก่ อสร้ าง การเพิ่มขึ ้นของราคาวัสดุก่อสร้ าง ค่าแรงงาน และต้ นทุนสําหรับซื ้อที่ดินพัฒนาโครงการเป็ นปั จจัย
สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนการก่อสร้ างให้ สงู ขึ ้น ประกอบกับปั จจัยทางด้ านการเมืองที่ไม่มีความแน่นอน ส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจใช้ จ่ายของผู้บริ โภค จะส่งผลกระทบต่อการลดลงในรายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ เนื่องจากมีการแข่งขันที่รุนแรง
ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถขึ ้นราคาขายได้ ตามต้ นทุนที่เพิ่มสูงขึ ้นได้ ดังนันบริ
้ ษัทฯต้ องมีการวางแผนในการ
บริหารต้ นทุนให้ มีความสอดคล้ องและมีความเหมาะสมกับการพัฒนาโครงการของบริษัท
ภาระผูกพันและหนี ส้ ินที่มีกับธนาคารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 หนีส้ ินรวม
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น 520.78 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 40.77 หนี ้สินรวมที่ลดลงเป็ นผลมาจากเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น
89.85 ล้ านบาทหรื อลดลงร้ อยละ 49.21 เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น 498.54 ล้ านบาทหรื อ
ลดลงร้ อยละ99.83 เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าลดลง 28.57 ล้ านบาท หรื อลดลงขึ ้นร้ อยละ131.40 และเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
้ ษัทจึงต้ องมีการวางแผนการใช้ ไปของเงินกู้ยืมให้ เพียงพอ
สถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น 144.58 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 44.33 ดังนันบริ
และเหมาะสมกับระยะเวลาของเงินกู้ รวมถึงการบริ หารจัดการการรับรู้ รายได้ เพื่อชําระคืนเงินกู้ให้ ตรงตามระยะเวลาและ
เงื่อนไข โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องและโครงสร้ างเงินทุนของบริษัทฯ
ภาวะเศรษฐกิจ เป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต้ นทุนการพัฒนาโครงการของผู้ประกอบการ และเป็ นตัวกําหนดทิศทางใน
การวางแผนการลงทุน ในขณะเดียวกันก็สง่ ผลต่อการใช้ จ่ายและอํานาจซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ของผู้บริ โภค อันจะส่งผลต่อการรับรู้
รายได้ ของบริษัท
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุม
ชื่อ-นามสกุล

นายสวิจักร์ โลจายะ

อายุ (ปี )

50

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จดั การ/กรรมการ

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริ ญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
University of California, Santa Cruz,
California
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ University of
Southern California Los Angeles,
California
Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
0.84%

หลักสูตรการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจํากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2556 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จดั การ/
กรรมการ
ประเภท : บริษัทจํากัด

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด(มหาชน)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2548 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล จํากัด

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2551 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้ าพระยา จํากัด

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จํากัด

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด

ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษ่ัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษั่ท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

89

90

ชื่อ-นามสกุล

นายกําธร อุดมฤทธิรุจ

อายุ (ปี )

84

ตําแหน่ ง

รองประธานคณะกรรมการ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
ปริ ญญาตรี ทางรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนียเบอร์ กลีย์ สหรัฐอเมริ กา
Director Accreditation Program (DAP) สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

คุณวุฒทิ างการศึกษา
หลักสูตรการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจํากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2550 - ปั จจุบนั

รองประธานคณะกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2549 - ปั จจุบนั

รองประธานคณะกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ซุปเปอรบลอก จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง
(อิฐมวลเบา G4)

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2549 - 2551

ประธานกรรมาธิการตรวจสอบ
การใช้ งบประมาณแผ่นดิน
อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ
เลือกตัง้ และประธานคณะที่ปรึกษา
กกต.
อดีตที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
อดีตเอกอัครราชฑูตหลายประเทศ

2544 - 2545

2535 - 2543

องค์ กรอื่นๆ
บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

ราชการ

คณะกรรมการการเลือกตัง้

ราชการ

กระทรวงการต่างประเทศ

ราชการ

91

91

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวนันทิดา กิตติอสิ รานนท์

อายุ (ปี )

36

ตําแหน่ ง

กรรมการ

คุณวุฒทิ างการศึกษา

หลักสูตรการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต การบริ หารงานทัว่ ไป
สถาบันราชภัฏพระนคร
Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
3.16%

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจํากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด(มหาชน)

ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2544 - ปั จจุบนั

กรรมการ/รองกรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท ดีดี มาร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด

ลงทุนในบริ ษัทจํากัด-มหาชน

2539 - 2543

ผู้จดั การ

ร้ านกําธรพาณิชย์

-

ประเภท : บริษัทจํากัด

92

92

ชื่อ-นามสกุล

นายพิรัสประดิษฐวณิช

อายุ (ปี )

49

ตําแหน่ ง

กรรมการ

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
- Master of Public Health (Epidemiology),
Yale University
- Master of Science (Healthcare Policy and
Management), Harvard University
- หลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน รุ่นที่ 6 (วตท.6)
- Advanced Management Program168
(HarvardBusiness School)
- American Board of Healthcare Management
0.16%

หลักสูตรการอบรม

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจํากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2557 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประกันภัย

2554 - 2557

ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่

บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

พาณิชย์

2552 - 2554

ที่ปรึกษา

ธนาคารธนชาต (Corporate Banking)

ธนาคาร

2543 - 2552

ผู้อํานวยการ/กรรมการ (บริ ษัทในเครื อ)

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการและบริ ษัทในเครื อ

โรงพยาบาลเอกชน

ประเภท : บริษัทจํากัด
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จํากัด

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด

ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษ่ัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษั่ท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

93

93

ชื่อ-นามสกุล

นายนพดล อนุรักษ์ ชัยวิทย์

อายุ (ปี )

47

ตําแหน่ ง

กรรมการ

คุณวุฒทิ างการศึกษา

ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE

หลักสูตรการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
3.97%

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจํากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2552 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด(มหาชน)

ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2552 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ประเภท : บริษัทจํากัด

94

94

ชื่อ-นามสกุล

นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์

อายุ (ปี )

70

ตําแหน่ ง

รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/กรรมการ
- Hotel Management : Cornell University, USA
- Administration& Technique Hotelieres :
Institute International de Glion,Switzerland
- Languages (French & German),
:Institute Le Manoir , Switzerland
:Ecole Benedict , Switzerland
Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
-

คุณวุฒทิ างการศึกษา

หลักสูตรการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจํากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการและรองประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด(มหาชน)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2540 - 2541

ผู้อํานวยการฝ่ ายรัฐสัมพันธ์

The Oriental Bangkok

ธุรกิจโรงแรม

2539 - 2540
2528 - 2539

ผู้จดั การทัว่ ไป
ผู้อํานวยการฝ่ ายการตลาดฯ

The Twin Lotus Hotel
The Oriental Bangkok

ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม

2525 - 2528

ผู้จดั การฝ่ ายขาย

The Bangkok Peninsula

ธุรกิจโรงแรม

2512 - 2525

ผู้จดั การฝ่ ายขาย

Hotel Siam Inter-Continental

ธุรกิจโรงแรม

2509 - 2510
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั

เลขานุการและผู้ตรวจบัญชี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Arosa Kulm Hotel , Switzerland
บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด
บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จํากัด
บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษ่ัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด

ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

ประเภท : บริษัทจํากัด

องค์ กรอื่นๆ
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2530 - ปั จจุบนั

เจ้ าของกิจการ

Thuang Thong House

ธุรกิจโรงแรม

95

95

ชื่อ-นามสกุล

นางสุภทั รา เชือ้ รอต

อายุ (ปี )

56

ตําแหน่ ง

กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
-

คุณวุฒทิ างการศึกษา
หลักสูตรการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจํากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2551 - ปั จจุบนั

กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด(มหาชน)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2534 - ปั จจุบนั

เลขานุการและผู้จดั การสํานักงาน
(ด้ านบัญชีการเงิน)

บริ ษัท สํานักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชยั ฤชุ
พันธุ์ จํากัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษั่ท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

ประเภท : บริษัทจํากัด

ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2525 - 2534

นิติกร 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สาธารณูปโภค

หมายเหตุ : นางสุภทั รา เชื ้อรอต เป็ นกรรมการตรวจสอบที่ทําหน้ าที่ให้ คําแนะนําและตรวจสอบทางด้ านการเงินและบัญชีของบริ ษัทให้ มีความครบถ้ วน
และถูกต้ อง เนื่องจากมี ประสบการณ์ทางด้ านบัญชีและการเงินในฐานะเลขานุการ และผู้จดั การสํานักงานของ บริ ษัท สํานักงานที่ปรึกษากฎหมายมี
ชัย ฤชุพนั ธุ์ จํากัด

96

97

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์

อายุ (ปี )
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ตําแหน่ ง

กรรมการ

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- Master of Public Health Epidemiology,
University of California, Los Angeles, USA
Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
-

หลักสูตรการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจํากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2554 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด(มหาชน)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2551 - 2554

กรรมการ และรองประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท โอเพ่นเทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจบริ การด้ าน IT

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2548 - ปั จจุบนั

Vice President

Xinxere Edutainment Company Limited

ธุรกิจบริ การด้ าน IT

2546 - 2549

Business Development
Coordinator

California Fitness Centers

ธุรกิจสุขภาพ

2543 - 2546

Director and Project Manager

Advance Web Studio

ธุรกิจบริ การด้ าน IT

ประเภท : บริษัทจํากัด

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2543

Research Executive

องค์ กรอื่นๆ
บริษัท/หน่ วยงาน
Research International

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
Research

หมายเหตุ : นางสาวสรรสิริ ชัยเจริ ญพัฒน์ เป็ นกรรมการที่ทําหน้ าที่ให้ คําแนะนําและตรวจสอบทางด้ านการเงินและบัญชีของบริ ษัทให้ มีความครบถ้ วน
และถูกต้ อง เนื่องจากมี ประสบการณ์ทางด้ านบัญชีและการเงิน

98

97

ชื่อ-นามสกุล

นายอภิชัย โภชกปริภณ
ั ฑ์

อายุ (ปี )

46

ตําแหน่ ง

กรรมการ

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริ ญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
University of Illinois at Springfield, USA
- ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
-

หลักสูตรการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจํากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2556 - ปั จจุบนั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด(มหาชน)

ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2547 - 2556

ผู้อํานวยการฝ่ ายการตลาด
และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ ายขาย

บริ ษัท ซุปเปอร์ บล๊ อก จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง
(อิฐมวลเบา G4)

99

98

ชื่อ-นามสกุล

นางพิมพ์ พชิ ชา อัสสานุรักษ์

อายุ (ปี )

48

ตําแหน่ ง

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒทิ างการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

- Master of Science (Computer and Engineering Management), Assumption University
- Bachelor of Business Administration (Accounting), Ramkhamhaeng University
-

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจํากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2554 - ปั จจุบนั

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด(มหาชน)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ประเภท : บริษัทจํากัด
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2551 - 2554

ผู้จดั การแผนกการเงิน

ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์
เอ็น วี

ธุรกิจธนาคาร

2550 - 2551

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

บริ ษัท กูร์เมซเซ่ เวิลด์ จํากัด

ธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล

2545 - 2550

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

บริ ษัท อี-แอ็คเคาท์ติ ้ง ซีสทเต็ม จํากัด

ตรวจสอบบัญชี/วางระบบบัญชี

2534 - 2543

ผู้ช่วยผู้จดั การสายงานตรวจสอบ

บริ ษัท เคพีเอ็มจี ออดิท
(ประเทศไทย) จํากัด

ตรวจสอบบัญชี

100

99

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวจินตนา แก้ วเภตรา

อายุ (ปี )

56

ตําแหน่ ง

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หลักสูตรการอบรม

ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจํากัด(มหาชน)

100

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2531 - ปั จจุบนั

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

101

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวปิ ยวรรณ เอือ้ ศรี วัฒนากุล

อายุ (ปี )

46

ตําแหน่ ง

ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารหลังการขาย

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หลักสูตรการอบรม

-

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจํากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2549 - ปั จจุบนั

ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารหลังการขาย

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2539 - 2549

ผู้ช่วยผู้จดั การแผนกบริ การลูกค้ า

บริ ษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
(มหาชน)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2536

พนักงานวิจยั ตลาด

บริ ษัท การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจพลังงาน

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2539

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

บริ ษัท การ์ เด้ นซิตี ้ลากูน จํากัด

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2536 - 2539

เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์

บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด

ธุรกิจค้ าปลีก

ประเภท : บริษัทจํากัด

102

101

2. เลขานุการบริษัท
บริ ษัท สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีชยั ไทยแลนด์ จํากัด โดยนางสาวดวงดาว ประเสริ ฐศรี ผู้จดั การฝ่ ายนิติกรรมและสัญญา เป็ นผู้ได้ รับ
การมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษัท
หน้ าที่ความรั บผิดชอบของเลขานุการบริษัท
(1)จัดทําและเก็บรักษาเอกสารต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปี ของบริ ษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(2) เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร
(3) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

ช้ อมูลบริษัทสํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีชัยไทยแลนด์ จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:
:

กรรมการผู้มีอํานาจ
เลขทะเบียนบริ ษัท
ปี ที่เริ่ มก่อตัง้
โทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
ทุนที่เรี ยกชําระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:
:

ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย
223/96 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ10260
นาย จอมทรัพย์ โลจายะ *
0105543117336
ปี 2543
0-2260-9455-8
16,000,000 บาท
160,000 หุ้น
100 บาท
16,000,000 บาท

* นายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็ นน้ องชายของนายสวิจกั ร์ โลจายะ ซึง่ เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ปั จจุบนั นายจอมทรัพย์
โลจายะ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวน 391,123,835 หุ้น หรื อคิดเป็ น 12.08%

102

103

103

บริษัทฯ บจ.ณัฐนันท์
บจ.
บจ.
บจ.มาย
บจ.
พัฒนา
มายรี สอร์ ท เดอะ วิลล่ า ฮอสพิทอล โรงพยาบาล
โฮลดิง้
(หัวหิน)
เชียงใหม่
ราษฎร์
C, / , //
/,//
/,//
/,//
/,//
/,//
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/,//
//
//
//
/,//
/
/
-

บจ.
เดนทอล
อิส ฟั น

บจ.
ยูนิคอน
เซอร์ วสิ
เซส
/,//
/
/
-

หมายเหตุ:
1. ประธานกรรมการ
C
2. กรรมการ
/
3. ผู้บริหาร
//
4. นายขุมทรัพย์ โลจายะ ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
5. นายสวิจกั ร์ โลจายะ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การของบริ ษัท และมีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริ ษัท โดยมีมติที่ประชุม
คณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2558เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
6. นายพิรัส ประดิษฐวณิช ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท แทนนายขุมทรัพย์ โลจายะ โดยมีวาระการดํารงตํ104
าแหน่งดังกล่าวเท่ากับวาระที่เหลือของนายขุมทรัพย์ โลจายะ โดยมีมติที่
ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
7. นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท แทนนายประเดช กิตติอิสรานนท์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าวเท่ากับวาระที่เหลือของนายประเดช กิตติอิสรานนท์
โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558

นายสวิจกั ร์ โลจายะ
นายกําธร อุดมฤทธิรุจ
นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์
นายพิรัส ประดิษฐวณิช
นายนพดล อนุรักษ์ ชยั วิทย์
นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
นางสุภทั รา เชื ้อรอต
นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์
นายอภิชยั โภชกปริภณ
ั ฑ์
นางพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์
นางสาวจินตนา แก้ วเภตรา
นางสาวปิ ยวรรณ เอื ้อศรี วฒ
ั นา

รายชื่อ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
บจ. อาร์ เอสยู
บจ.
อินเตอร์
โคราชเมดิ
เนชั่นแนล
คัลกรุ๊ ป
ฮอสพิทอล
/,//
/
/
/
-

บจ.
พิษณุโลก
อินเตอร์
เวชการ
/,//
/
-

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท(compliance)
1.หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท อยู่ร ะหว่า งการดํ า เนิ น การพิ จ ารณาสรรหาบุค คลเพื่ อ แต่ง ตัง้ ให้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ หัว หน้ า งาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท
2.หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท(compliance)
ชื่อ-นามสกุล
อายุ (ปี )

นายจอมทรัพย์ โลจายะ

ตําแหน่ ง

หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริ ญญาเอก ด้ านกฎหมาย (Juris Doctor)
Loyola Law School, Los Angeles, California, USA
- ปริ ญญาตรี ด้ านเศรษฐศาสตร์
University of California, Los Angeles, California, USA.
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 31/2548
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
12.08 %

45

หลักสูตรการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

เป็ นน้ องชายนายสวิจกั ร์ โลจายะ กรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัท

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจํากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2549-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

บมจ. ซุปเปอร์ บล๊ อก

Holding Company

2554-ปั จจุบนั

รักษาการกรรมการผู้จดั การ

บมจ. ซุปเปอร์ บล๊ อก

Holding Company

2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี่

ธุรกิจ IT

2547-2549

กรรมการ,กรรมการผู้จดั การ

บมจ. ซุปเปอร์ บล๊ อก

Holding Company

ประเภท : บริษัทจํากัด
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ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.ดับบลิวเอ็กซ์เอ 4

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.ดับบลิวเอ็กซ์เอ 5

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.ดับบลิวเอ็กซ์เอ 6

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.ดับบลิวเอ็กซ์เอ 7

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.โซลคิด โซล่าร์

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.เอส ทู พี อีเนอร์ จี

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.นอร์ ท อีสต์ ฟิ วเจอร์ อีเนอร์ จี

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.เอสพีพี ซิค

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.เอ็นเซิฟ เทคโนโลยี

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.ศรี นาคา พาวเวอร์

ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.อามานูฟ

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.เอ็นเนอร์ จี เซิฟ

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.อินฟิ นิท อัลเทอร์ เนทีฟฯ

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.อพอลโล่ โซลาร์

ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.เอส ที เอฟ อี โซล่า

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.ตังแซเยี
้
้ยงกรีนพาวเวอร์ วัน

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.นอร์ ท โซล่า เพาเวอร์

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.อีเลคตริ ก้า เอเชียฯ

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้ นฯ

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.มีเดียมาร์ ค

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.17อัญญาวีร์ โฮลดิ ้ง

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.มิเลนเนี่ยม แอคท์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.เอ็นเนอร์ จี เซิฟ แลนด์

ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน
ลงทุน/พัฒนาที่ดิน

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.เอ็น.พี.เอส สตาร์ แลนด์

ลงทุน/พัฒนาที่ดิน

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.เจเนอรัส แลนด์

ลงทุน/พัฒนาที่ดิน

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย แลนด์

ลงทุน/พัฒนาที่ดิน

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

ลงทุน/พัฒนาที่ดิน

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล
แลนด์
บจ.ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ ยี

ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ขยะ
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2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 5

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 4

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 3

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 2

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 1

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี

2557-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. กรี น ไบ-โอ มหาสารคาม

ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ขยะ
ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ขยะ
ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ขยะ
ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ขยะ
ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ขยะ
ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ขยะ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2557-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. พีที ไดร์ ว (ประเทศไทย)

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2557-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. โปร โซล่าร์ วัน จํากัด

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2557-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. เลมอน โกลด์ ฟาร์ ม

ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม

2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ ยี

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. รูทซัน

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี กรุ๊ป

2548-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. ซุปเปอร์ บล็อกเซาท์

ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน
รับเหมาก่อสร้ างและให้ คําปรึกษา

2548-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. ซุปเปอร์ สปี ด คอนสตรัคชัน่

รับเหมาก่อสร้ างและให้ คําปรึกษา

2547-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. แอ๊ ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้ นท์ เซอร์ วิส

2545-ปั จจุบนั

กรรมการ

สนง. ที่ปรึกษากฎหมายมีชยั ไทยแลนด์

ที่ปรึกษากฎหมาย

2545-ปั จจุบนั

กรรมการ

สนง. ที่ปรึกษากฎหมาย โลจายะ

ที่ปรึกษากฎหมาย

Holding Company

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่า ข้ อมูล
ดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี ้บริ ษัท
ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญทังของ
้
บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ ง
ข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว
ซึ่ง ครอบคลุมถึงข้ อ บกพร่ อ งและการเปลี่ย นแปลงที่ สํ า คัญ ของระบบการควบคุม ภายใน รวมทัง้ การกระทํ า ที่ มิ ช อบที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทได้
มอบหมายให้ นายสวิ จัก ร์ โลจายะเป็ นผู้ล งลายมื อ ชื่ อ กํ า กับ เอกสารนี ไ้ ว้ ทุก หน้ า ด้ ว ย หากเอกสารใดไม่ มี ล ายมื อ ชื่ อ ของ
นายสวิจกั ร์ โลจายะ กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตําแหน่ง

1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ

กรรมการผู้มีอํานาจ

ชื่อ
ผู้รับมอบอํานาจ นายสวิจกั ร์ โลจายะ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอํานาจ
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รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทจํานวน 3 ท่าน ที่
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้ าน โดยทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี ใ้ นระหว่างปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการ
ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้ สิ น้ จํ า นวน 7 ครั ง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คื อ นายกํ า ธร อุด มฤทธิ รุ จ
นางสาววนิดา มัชฉิ มานนท์ และนางสุภัทรา เชื อ้ รอต โดยเป็ นการประชุมร่ วมกับฝ่ ายจัดการและเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาเรื่ องต่างๆ เช่น แผนการตรวจสอบ ประเด็นสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ เป็ นต้ น เพื่อทบทวน
ความเพี ย งพอเหมาะสมของระบบควบคุม และการบริ ห ารความเสี่ ยง ตลอดจนปฏิ บัติภ ารกิ จ อื่ น ๆ ตามขอบเขตหน้ า ที่ ที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
สําหรั บการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน ทังงบการเงิ
้
น
ประจําไตรมาส และประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ เชิญผู้ตรวจสอบภายในร่วมประชุมด้ วยทุกครัง้ นอกจากนี ้ การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบบางครัง้ เป็ นการประชุมเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ รายงานผลการประชุมทุกครัง้ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาใน
เรื่ องต่างๆ ด้ วยความเป็ นอิสระ สรุปได้ ดงั นี ้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯโดยรjวมหารื อกับฝ่ ายจัดการและผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเห็นว่างบการเงินของ
บริ ษัทได้ จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและข้ อ กําหนดของทางการ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ แสดง
ความเห็น ว่างบการเงินของบริษัทมีข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ
2. พิจารณาสอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
เพื่อให้ มีการดําเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาสอบทานการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาสอบทานการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพื่อให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
5. พิจารณานโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อให้ เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อนําเสนอขอแต่งตังจากคณะกรรมการและผู
้
้ ถือหุ้นของ
บริษัท
อนึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรอบคอบ อย่ า งเป็ นอิ ส ระและแสดงความเห็ น อย่ า ง
ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สงู สุดขององค์กร โดยไม่มีข้อจํากัดในการได้ รับข้ อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากบริษัท
................................................
(นายกําธร อุดมฤทธิรุจ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริ ษทั เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบการเงินและรายงานผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและ
งบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่
สําคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้อง
ตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่ผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการ
นําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของ
ข้าพเจ้า
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ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนิ นงานรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

(นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917
บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด
กรุ งเทพฯ 29 กุมภาพันธ์ 2559
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บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

หมายเหตุ
3

2558

2557

5
4, 6
4
4, 8

74,828,474.24
47,347,696.79
2,479,207,297.55
11,784,897.41
30,281,260.32

332,626,694.37
14,971,765.43
2,360,418,402.11
3,024,387.77
54,477,898.50

2,994,558.55
45,999,598.26
543,327,963.02
1,436,989,535.39
20,278,318.00

276,670,438.71
38,659,008.14
368,086,363.02
1,152,519,667.00
5,085,903.57

2,643,449,626.31

2,765,519,148.18

2,049,589,973.22

1,841,021,380.44

3,636,768.26
189,109,925.17
418,241.39
38,710,593.49
730,716,231.32
118,843,941.48
1,508,076.59
15,799,955.47
56,771,759.61

1,095,028.62
150,000,000.00
232,000.00
38,710,593.49
233,541,535.49
666,598.31
19,627,001.47
29,392,370.87

1,117,942,878.38
218,241.39
38,710,593.49
11,994,726.72
510,218.20
7,061,682.61
45,757,875.50

932,905,310.76
232,000.00
38,710,593.49
2,482,162.06
656,166.20
11,199,811.52
19,940,391.48

1,155,515,492.78
3,798,965,119.09

473,265,128.25
3,238,784,276.43

1,222,196,216.29
3,271,786,189.51

1,006,126,435.51
2,847,147,815.95

9
10
11
12
10
13
14

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกีย่ วข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินประกันผลงาน
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ
3

2558

15
4, 16

9,755,301.99
182,574,686.34

24,895,801.49
92,717,746.72

9,755,301.99
69,889,077.39

24,895,801.49
30,481,958.28

17
4
25
4

163,080,051.84
499,338,553.45
428,371.26
21,745,213.00
19,881,830.93
10,870,467.91

345,680,476.31
802,031.26
2,174,226.05
50,316,526.80
28,368,006.69
11,444,175.72

143,619,232.94
304,808,900.00
17,081,430.00
6,521,743.99
2,611,275.04

9,292,651.91
21,598,755.80
408,719.56
1,703,734.64

907,674,476.72

556,398,991.04

554,286,961.35

88,381,621.68

326,121,649.35
3,897,000.59
21,475,014.05
18,159,366.53
369,653,030.52
1,277,327,507.24

181,543,890.52
2,053,781.19
6,550,155.28
10,006,085.67
200,153,912.66
756,552,903.70

192,835,509.28
2,326,185.83
3,242,327.87
1,630,943.24
200,034,966.22
754,321,927.57

178,566,151.50
745,120.19
3,188,551.72
2,818,599.24
185,318,422.65
273,700,044.33

3,238,416,588.00

3,238,416,588.00

3,238,416,588.00

3,238,416,588.00

รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้ สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 3,238,416,588 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 3,237,322,605 ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่ วนตํ่ามูลค่าหุ ้น
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

18
19
20

2557

2558

2557

21

3,237,322,605.00 3,237,322,605.00 3,237,322,605.00 3,237,322,605.00
(651,957,303.32) (651,957,303.32) (651,957,303.32) (651,957,303.32)
22

10

12,488,954.22
12,488,954.22
12,488,954.22
12,488,954.22
(209,532,988.54) (115,623,131.09)
(80,389,993.96)
(24,406,484.28)
2,388,321,267.36 2,482,231,124.81 2,517,464,261.94 2,573,447,771.62
133,316,344.49
247.92
2,521,637,611.85 2,482,231,372.73 2,517,464,261.94 2,573,447,771.62
3,798,965,119.09 3,238,784,276.43 3,271,786,189.51 2,847,147,815.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
งบการเงินรวม

รายได้จากการขายและการให้ บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสํ าหรับปี

หมายเหตุ
3
4
2, 23
4
2, 23
2, 4, 23
4, 24
9
25

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ :
2
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกําไรหรือขาดทุน
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ที่เกีย่ วกับกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
25
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํการแบ่
าหรับงปีปัสิน้นกํสุาดไร(ขาดทุ
วันที่ 31นธั)เบ็
นวาคม
ดเสร็ จ2558
รวมสําหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

หมายเหตุ

ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ขาดทุนส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
168,910,358.18 301,679,059.04
(126,217,091.21) (225,368,454.71)
42,693,266.97
76,310,604.33
49,097,608.23
47,950,136.21
(47,090,840.98) (40,654,177.85)
(81,841,184.32) (54,316,838.89)
(15,455,676.20) (32,906,516.55)
(52,596,826.30)
(3,616,792.75)
(4,138,128.91)
(8,850,369.80)
(56,734,955.21) (12,467,162.55)

763,886,746.01
(548,663,236.86)
215,223,509.15
14,108,077.63
(88,081,892.14)
(188,810,896.25)
(36,321,007.48)
(1,390,074.83)
(85,272,283.92)
(10,397,346.22)
(95,669,630.14)

2557
(ปรับปรุ งใหม่)
812,817,775.33
(568,754,497.72)
244,063,277.61
7,866,919.38
(88,564,950.38)
(97,985,276.09)
(59,205,760.94)
6,174,209.58
(23,916,304.80)
(17,742,095.22)

2,292,675.92

(384,825.76)

751,445.53

(304,497.73)

(290,539.49)
2,002,136.43

14,344.33
(370,481.43)

751,445.53

(304,497.73)

(93,667,493.71)

(18,112,576.65)

(55,983,509.68)

(12,771,660.28)

(96,243,565.48)
573,935.34
(95,669,630.14)

(17,742,045.06)
(50.16)
(17,742,095.22)

(56,734,955.21)
(56,734,955.21)

(12,467,162.55)
(12,467,162.55)

(93,909,857.45) (18,112,526.49)บาท (55,983,509.68) (12,771,660.28)
งบการเงินรวม (50.16)
งบการเงิ
242,363.74
- นเฉพาะกิจการ 2558
2557
2558
2557
(18,112,576.65)
(55,983,509.68)
(12,771,660.28)
(93,667,493.71)
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)

2, 3
(0.0297)

(0.0076)

(0.0175)

(0.0054)

3,237,322,605

2,326,179,217

3,237,322,605

2,326,179,217

115

3,237,322,605.00

10

2

2

1,078,378,213.00
3,237,322,605.00

21

2,158,944,392.00

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
และชําระแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้น:
เพิ่มทุนหุ ้นสามัญ
ขาดทุนสําหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้น:
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(651,957,303.32)

(651,957,303.32)

(651,957,303.32)

ส่วนตํ่า
มูลค่าหุ ้น

12,488,954.22

12,488,954.22

12,488,954.22

รวมส่วนของ
บริ ษทั ใหญ่

(96,243,565.48) (96,243,565.48)
2,333,708.03
2,333,708.03
(209,532,988.54) 2,388,321,267.36

1,078,378,213.00
(17,742,045.06) (17,742,045.06)
(370,481.43)
(370,481.43)
(115,623,131.09) 2,482,231,124.81

(97,510,604.60) 1,421,965,438.30

ส่วนของบริ ษทั ใหญ่
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
(ปรับปรุ งใหม่)

บาท
งบการเงินรวม

1,421,965,736.38

รวม

7

133,073,732.83
133,073,732.83
573,935.34
(95,669,630.14)
(331,571.60)
2,002,136.43
133,316,344.49 2,521,637,611.85

1,078,378,213.00
(50.16) (17,742,095.22)
(370,481.43)
247.92 2,482,231,372.73

298.08

ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ :
เพิ่มทุนหุน้ สามัญ
ขาดทุนสําหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ :
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สํ าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2

2

21

หมายเหตุ

(651,957,303.32)
(651,957,303.32)

3,237,322,605.00

(651,957,303.32)

ส่ วนตํ่า
มูลค่าหุน้

1,078,378,213.00
3,237,322,605.00

2,158,944,392.00

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชําระแล้ว

12,488,954.22

12,488,954.22

12,488,954.22

(56,734,955.21)
751,445.53
(80,389,993.96)

(12,467,162.55)
(304,497.73)
(24,406,484.28)

(ปรับปรุ งใหม่)
(11,634,824.00)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร

บาท

8

(56,734,955.21)
751,445.53
2,517,464,261.94

1,078,378,213.00
(12,467,162.55)
(304,497.73)
2,573,447,771.62

1,507,841,218.90

รวม

บริษทั เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บาท
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

(ปรับปรุ งใหม่)
(85,272,283.92)

6,174,209.58

(52,596,826.30)

(ปรับปรุ งใหม่)
(3,616,792.75)

ค่าเสื่ อมราคาและรายการตัดบัญชี

20,781,144.38

2,568,523.07

2,091,634.72

438,844.23

กลับรายการหนี้สงสัยจะสู ญ

(4,559,654.71)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

3,457,379.81

ก ําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบก ําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)
กิจกรรมดําเนินงาน

ก ําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร

-

1,402,726.89
(37,882.35)
-

805,221.68
-

619,706.76
(32,092.00)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนการพัฒนาโครงการ

344,300.41

ประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)

(703,764.00)

3,289,797.96

(1,187,656.00)

1,508,612.96

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์

585,510.83

6,871,200.00

5,322.00

6,871,200.00

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน

13,758.61

10,000.00

14,976,190.99

10,000.00

-

344,300.41

-

-

-

ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

1,390,074.83

-

ดอกเบี้ยรับ

(612,992.74)

(426,982.66)

(30,759,849.49)

(19,792,973.52)

ดอกเบี้ยจ่าย

33,571,007.48

68,454,450.17

13,455,676.20

32,271,279.39

(31,005,519.02)

88,306,042.66

(52,865,985.79)

18,277,785.07

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

16,935,335.61

(3,065,188.30)

718,435.27

4,271,318.77

ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
สิ นค้าคงเหลือ

(118,885,404.51)
(220,338.58)

157,052,286.91
57,540.10

(284,566,377.46)
-

(38,965,149.43)
-

24,778,285.85

(6,785,947.02)

(15,192,414.43)

(2,140,630.77)

(28,300.14)

177,328.11

1,622,053.72

(2,509,196.35)

206,180.00

(2,828,880.00)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

35,740,023.08

(297,330,445.38)

39,762,109.55

(235,435,117.30)

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

(28,571,313.80)

(5,615,144.71)

(4,517,325.80)

5,156,855.24

เงินประก ันผลงาน

(8,486,175.76)

878,041.78

6,113,024.43

353,904.06

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(711,450.66)

(492,339.80)

907,540.40

366,919.18

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

5,048,486.96

(48,460.55)

(103,784,317.25)

(69,375,482.55)

ก ําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประก ัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เงินสดจ่ายจากการดําเนินงาน

(309,434,813.83)

(250,942,995.18)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บาท
งบการเงินรวม
2558

รับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
22,700,824.10
384,655.13

612,992.74

426,982.66

(8,662,627.81)

(18,508,237.67)

(1,023,664.02)

(3,779,412.33)

(111,833,952.32)

(87,456,737.56)

(287,757,653.75)

(254,337,752.38)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ให้กู ้ยืมระยะสั้นแก่กจิ การที่เกีย่ วข้องก ัน

-

-

(415,804,100.00)

(403,398,863.02)

รับชําระเงินให้กู ้ยืมระยะสั้นแก่กจิ การที่เกีย่ วข้องก ัน

-

-

240,562,500.00

322,877,500.00

ซื้อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิจากเงินสดของบริ ษทั ย่อย

(315,435,775.02)

ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(190,500,000.00)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น

-

(85,950,146.76)
-

-

-

-

(200,000,000.00)

150,000,000.00

จ่ายเงินมัดจําเพื่อซื้อทรัพย์สิน

(25,000,000.00)

ซื้อสิ นทรัพย์ถาวร

(15,833,978.48)

(3,407,112.21)

(6,615,993.85)

(1,037,089.76)

(396,769,753.50)

(239,357,258.97)

(406,857,593.85)

(391,558,252.78)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)

(18,482,789.49)

(206,649,355.57)

(15,140,499.50)

4,964,046.03

รับเงินจากเงินกู ้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้องก ัน

866,421,273.45

269,492,990.18

670,017,620.00

321,986,451.50

จ่ายชําระเงินกู ้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้องก ัน

(367,884,751.26)

(608,521,222.73)

(365,208,720.00)

(347,886,451.50)

รับเงินจากเงินกู ้ยืมจากสถาบันการเงิน

340,381,574.65

198,073,756.00

339,803,000.00

198,073,756.00

จ่ายชําระเงินกู ้ยืมจากสถาบันการเงิน

(532,583,853.46)

(463,892,005.63)

(192,995,480.31)

(301,697,864.00)

(2,519,468.65)

(826,287.75)

(1,478,094.77)

(304,211.58)

-

-

(309,999,800.00)

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(150,000,000.00)

-

(25,000,000.00)

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายชําระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รับเงินจากการเพิ่มทุนหุน้ สามัญ
จ่ายดอกเบี้ย

-

1,078,378,213.00

-

1,078,378,213.00

(34,526,499.55)

(79,855,561.39)

(14,058,457.98)

(32,450,721.01)

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

250,805,485.69

186,200,526.11

420,939,367.44

921,063,218.44

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

(257,798,220.13)

(140,613,470.42)

(273,675,880.16)

275,167,213.28

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้นปี

332,626,694.37

473,240,164.79

276,670,438.71

1,503,225.43

74,828,474.24

332,626,694.37

2,994,558.55

276,670,438.71

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไม่เป็ นตัวเงิน
1. บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซื้อยานพาหนะ และเครื่ องใช้สํานักงานราคาทุน จํานวนเงิน 7.36 ล้านบาท (ปี 2557: 0.89 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
และจํานวนเงิน 6.05 ล้านบาท (ปี 2557: 1.12 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม โดยจ่ายชําระเงินสด จํานวนเงิน 1.46 ล้านบาท (ปี 2557: 0.04 ล้านบาท)
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และจํานวนเงิน 1.20 ล้านบาท (ปี 2557: 0.06 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม ส่ วนที่เหลือได้ทาํ สัญญาเช่าการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษ ทั เอเวอร์ แ ลนด์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ”) เป็ นนิ ติบุ ค คลที่ จัดตั้งขึ้ น ในประเทศไทย บริ ษ ทั จดทะเบี ยนกับ ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2537 สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 223/96 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
กลุ่มบริ ษทั ได้ประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้
- พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
- โรงพยาบาลและคลีนิคทันตกรรม
2. เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไปของประเทศไทย
การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทาํ ขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นของบริ ษ ทั ได้จัดทําเป็ นภาษาไทย และมี ห น่ วยเงิ นตราเป็ นบาท ซึ่ งการจัดทํางบการเงิ นดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้น เพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย บริ ษทั
ได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปั จจัยต่าง ๆ ที่ผบู้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้ส ภาวการณ์ แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่ อาจอาศัยข้อมู ลจากแหล่งอื่ นและนําไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการกําหนดจํานวน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินอาจ
แตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ
และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต
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เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริ ษทั เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
และส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม ดังนี้

บริ ษทั ย่อย/ บริ ษทั ร่ วม
บริษัทย่อยทางตรง

สัดส่ วนเงินลงทุน (%)
2558
2557

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั ณัฐนันท์พฒั นา จํากัด

ประเทศไทย

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

99.99

99.99

บริ ษทั มายรี สอร์ ท โฮลดิ้ง จํากัด

ประเทศไทย

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

100.00

100.00

บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด
บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด
บริษัทย่อยทางอ้ อม
บริ ษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด
บริ ษทั ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษทั เดนทอล อิส ฟัน จํากัด
บริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด
บริษัทร่ วมทางอ้ อม
บริ ษทั อาร์ เอสยู อินเตอร์ เนชันแนล
ฮอสพิทอล จํากัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล

100.00
100.00

100.00
100.00

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

โรงพยาบาลเอกชน
ให้เช่าที่ดินและอาคารโรงพยาบาล
คลีนิคทันตกรรม
โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลเอกชน

100.00
100.00
100.00
78.57
53.96

100.00
100.00
100.00
-

ประเทศไทย

โรงพยาบาลเอกชน

30.00

-

รายการบัญชีระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยที่เป็ นสาระสําคัญได้ถกู ตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงิ นรวมจัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดี ยวกันสําหรั บรายการบัญชี หรื อเหตุการณ์ทางบัญชี ที่เหมื อนกันหรื อที่
คล้ายคลึงกัน
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บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้
หากบริ ษทั มี สิทธิ ได้รับหรื อมี ส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จการที่ เข้าไปลงทุ น และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการ
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงิน
รวมนับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ด
บริษัทร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
ได้รวมส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย นับจากวันที่มีอิทธิ พลอย่าง
มีนยั สําคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญสิ้ นสุ ดลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับการปั นส่ วนจากบริ ษทั ร่ วมมี
จํานวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เงินลงทุนจะมีมูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณี ที่กลุ่ม
บริ ษทั ได้ค้ าํ ประกันหรื อยินยอมที่จะชําระภาระผูกพันของบริ ษทั ร่ วม
การประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ให้ใช้กรอบแนวคิ ดสําหรั บ การรายงานทางการเงิ น (ปรั บปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ดังต่อไปนี้
ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2558) ซึ่ งมีผลบังคับใช้ทนั ทีในปี 2558
ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ความมาตรฐานการบัญชี และการตี ความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ดังต่อไปนี้
เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)

การนําเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)

สิ นค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)

งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

124 121

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)

สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)

ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)

สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)

รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)

การบัญ ชี สําหรั บเงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐบาลและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)

ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)

ต้นทุนการกูย้ มื

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)

การเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ บุ ค คลหรื อกิ จ การที่
เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)

การบัญ ชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อ
รุ นแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)

กําไรต่อหุน้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)

งบการเงินระหว่างกาล
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เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)

ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2557)

การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)

สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้เ พื่ อ ขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2557)

การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)

ส่ วนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10

งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11

การร่ วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)

ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล - กรณี ที่ ไ ม่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)

สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2557)

ภาษี เงิ นได้ - การเปลี่ ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)

การประเมิ นเนื้ อหาสัญญาเช่ าที่ ทาํ ขึ้ นตามรู ปแบบ
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การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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เรื่อง

กฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2557)

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2557)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 1
(ปรับปรุ ง 2557)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 4
(ปรับปรุ ง 2557)

การประเมิ น ว่า ข้อ ตกลงประกอบด้ว ยสั ญ ญาเช่ า
หรื อไม่

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)

สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อถอน การ
บูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 7
(ปรับปรุ ง 2557)

การปรั บ ปรุ งย้อ นหลังภายใต้ม าตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 29 (ปรั บปรุ ง 2557) เรื่ องการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 12
(ปรับปรุ ง 2557)

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13
(ปรับปรุ ง 2557)

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14

ข้อ จํา กั ด สิ นทรั พ ย์ต ามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่ า นี้ สํ า หรั บ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19
(ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)

สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 17
(ปรับปรุ ง 2557)

การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 18
(ปรับปรุ ง 2557)

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20

ต้น ทุ น การเปิ ดหน้ า ดิ น ในช่ ว งการผลิ ต สํ า หรั บ
เหมืองผิวดิน

ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2558) และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือ
ปฏิบตั ิ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2558) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
ปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การนํา
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2558) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่
มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
การเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญ ได้แก่ การเพิ่มเติ มข้อกําหนดให้กลุ่มบริ ษทั จัดกลุ่มรายการที่ แสดงอยู่ในรายการกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการดังกล่าวสามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลังได้
หรื อไม่ มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวจะมีผลต่อการแสดงรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของกลุ่ม
บริ ษทั

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
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มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ปรั บ ปรุ งนี้ กํา หนดให้กลุ่ ม บริ ษ ัท ต้อ งรั บ รู้ ร ายการกํา ไรขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในขณะที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับเดิมอนุ ญาตให้กลุ่มบริ ษทั เลือก
รับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรหรื อขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนได้
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุ งย้อนหลังในงบการเงิน และปรากฏในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ต้นทุนขายและการให้บริ การลดลง
921,599.83
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
(125,689.43)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
(3,088,586.32)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
290,539.49
ขาดทุนสําหรับปี (เพิม่ ขึ้น)ลดลง
(2,002,136.43)
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
(0.0006)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรือขาดทุน
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
2,292,675.92

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

2,719.95
382,105.81
(14,344.33)
370,481.43
0.0002

(97,929.88)
(653,515.65)
(751,445.53)
(0.0002)

(1,826.04)
306,323.77
304,497.73
0.0001

(384,825.76)

751,445.53

(304,497.73)

14,344.33
(370,481.43)

751,445.53

(304,497.73)

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นเพิม่ ขึ้น(ลดลง)

(290,539.49)
2,002,136.43

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ แต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
ในระหว่างปี 2558 สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชี เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
ดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)

การนําเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)

งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)

ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)

รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)

การบัญ ชี สํา หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)

ต้นทุนการกูย้ มื

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)

การเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คล หรื อกิ จ การที่
เกี่ยวข้องกัน
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เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)

การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อ
ออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)

การรายงานทางการเงิ นในสภาพเศรษฐกิ จที่เงินเฟ้ อ
รุ นแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)

กําไรต่อหุน้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)

ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41

เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)

การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้เ พื่ อ ขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)

การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
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เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)

ส่ วนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)

การร่ วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล - กรณี ที่ ไ ม่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบ
กฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2558)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2558)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)

สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อถอน การ
บูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
132

129

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี
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เรื่อง

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 7
(ปรับปรุ ง 2558)

การปรั บ ปรุ งย้อ นหลังภายใต้ม าตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 29 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 14
(ปรับปรุ ง 2558)

ข้อ จํา กัด สิ น ทรั พ ย์ต ามโครงการผลประโยชน์
ข้ อ กํา หนดเงิ น ทุ น ขั้ นตํ่า และปฏิ สั ม พัน ธ์ ข อง
รายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
19 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ ข อง
พนักงาน

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 17
(ปรับปรุ ง 2558)

การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 18
(ปรับปรุ ง 2558)

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 20
(ปรับปรุ ง 2558)

ต้น ทุ น การเปิ ดหน้ า ดิ น ในช่ ว งการผลิ ต สํ า หรั บ
เหมืองผิวดิน
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เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21

เงินที่นาํ ส่ งรัฐ

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการวัดมูลค่าและการรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมิ นผลกระทบต่องบการเงิ นในปี ที่ เริ่ มใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับดังกล่าว
3. สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
เกณฑ์ การวัดค่ าในการจัดทํางบการเงิน
นอกจากที่เปิ ดเผยไว้ในหัวข้ออื่น ๆ ในสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑ์ในการ
จัดทํางบการเงินใช้ราคาทุนเดิม
การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
การรับรู้รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
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โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั รับรู้รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยเมื่องานก่อสร้างเสร็ จตามสัญญาและมีการโอนความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนที่มีนยั สําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อ
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่ารับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่ วนใหญ่ ประกอบด้วย รายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะ
บันทึกเป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การหรื อจําหน่ายแล้ว
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากโครงการประกันสังคม บันทึกเป็ นรายได้ในอัตราเหมาจ่ายต่อคนตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่ งอัตราเหมา
จ่ายกําหนดโดยสํานักงานประกันสังคม
รายได้อื่น
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
สัญญาเช่าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับ
ตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว
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ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้
พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่ง
ประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ย และต้นทุนอื่นที่
เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
ดอกเบี้ยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วธิ ีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
บริ ษทั ดําเนิ นการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เป็ นแผนจ่ายสมทบที่กาํ หนดการจ่ายสมทบไว้เป็ นกองทุนโดยสิ นทรัพย์ของ
กองทุนแยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและบริ ษทั
เงิ นจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พและภาระหนี้ สินตามโครงการสมทบเงิ นจะบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
หนี้ สินผลประโยชน์พนักงานส่ วนที่ เป็ นเงิ นชดเชยตามกฎหมายแรงงาน บันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทํางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทํางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ตลอด
ระยะเวลาทํางานถึงปี ที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ น
มูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าว
คํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ส่ วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นซึ่ งเกี่ยวข้องกับการทํางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ใน
อดี ต ของพนัก งานจะถู ก บัน ทึ ก ในงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ ตามวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุง านคงเหลื อ โดยเฉลี่ ย จนกระทั่ง
ผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริ ง
เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริ ษทั รับรู้ผลกําไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทั้งจํานวน
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
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กลุ่มบริ ษทั รั บ รู้ ผลประโยชน์เมื่ อเลิ กจ้างเป็ นหนี้ สินและค่าใช้จ่ าย เมื่ อ กลุ่มบริ ษ ทั ยกเลิ กการจ้างพนักงานหรื อกลุ่ม ของ
พนักงานก่อนวันเกษียณตามปกติ
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่บนั ทึกในส่ วนของผู้
ถือหุน้ ให้รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษี
โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่
เกี่ยวกับรายการในปี ก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและและมูลค่าฐานภาษี
ของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อตั รา
ภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกํา หนดมู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ปั จ จุ บ ัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี กลุ่ ม บริ ษ ัท ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชําระ กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าได้
ตั้งภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้ อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน
และอาจเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดย
ขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมายที่
จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดย
หน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกันสําหรั บหน่ วยภาษี เดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สําหรั บหน่ วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์
และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจาํ นวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง

134

137

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ เงินฝากธนาคารที่มี
กําหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก ค่า เผื่อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ สํา หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็บ เงิ น ลู ก หนี้ ไม่ ได้ ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลกู หนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยู่
ในขณะนั้น เป็ นต้น อย่างไรก็ตามการใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจํานวนค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สูญ ดังนั้น การปรับปรุ งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญอาจมีข้ ึนได้ในอนาคต
ต้ นทุนการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยแสดงสุ ทธิ จากการ
ตัด บัญ ชี เ ป็ นต้น ทุ น ขาย ราคาทุ น ประกอบด้ว ย ต้น ทุ น ในการได้ม าซึ่ งที่ ดิ น การพัฒ นาที่ ดิ น ค่ า ออกแบบและก่ อ สร้ า ง
สาธารณู ปโภค และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการรวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจากการกูย้ ืมเพื่อการได้มาซึ่ งการ
พัฒนาโครงการก่อนโครงการจะพัฒนาแล้วเสร็ จ
รายละเอียดการคํานวณราคาทุน
ที่ดิน

-

ราคาทุนของที่ดินและการพัฒนาที่ดินบันทึกโดยวิธีถวั เฉลี่ย โดยแยกตามเนื้อที่หรื อพื้นที่สาํ หรับขาย
ของแต่ละโครงการ

งานก่อสร้าง -

ต้นทุนงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ต้นทุนงานก่อสร้าง และสาธารณู ปโภคส่ วนกลาง ปั นส่ วนตาม
เนื้อที่หรื อพื้นที่สาํ หรับขาย ต้นทุนงานก่อสร้างบ้านหรื อห้องชุด และต้นทุนการกูย้ มื ที่ถือเป็ นต้นทุน
ของโครงการปั นส่ วนตามที่เกิดขึ้นจริ ง

มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ ํา เป็ นในการขาย
โดยประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิ ทธิ์ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย
กลุ่มบริ ษทั บันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
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การคํานวณหาต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดย
คํานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งด้วย) ตามเกณฑ์พ้นื ที่สาํ หรับขาย
ต้นทุนขายของโครงการจะประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการจนแล้วเสร็ จจากประมาณการในการ
ประกอบธุรกิจ และมีการทบทวนประมาณการดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลง หรื อต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพปัจจุบนั
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นในการขาย
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลงสําหรับสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม บันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ีราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
เงินลงทุนทัว่ ไปแสดงในราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ทีด่ นิ รอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนา เป็ นที่ดินที่จะใช้พฒั นาในอนาคต แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุนประกอบด้วยค่า
ที่ดินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
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ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดังนี้
ประเภทสิ นทรัพย์
อาคาร และส่ วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์

จํานวนปี
5, 10, 20 และ 30
5
5
5
5
5

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
การซ่อมแซมและบํารุ งรักษาจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จระหว่างปี บัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุ งให้ดี
ขึ้นที่สาํ คัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ การปรับปรุ งนั้นจะทําให้กลุ่ม
บริ ษทั ได้ประโยชน์กลับคืนมาเกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชี สิ นทรัพย์ที่ได้มาจากการปรับปรุ งหลักจะตัดค่าเสื่ อมราคาตลอด
อายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหน่ายกําหนดโดยเปรี ยบเทียบสิ่ งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชีและรวมไว้ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้ อธุรกิจ
ค่าความนิ ยมที่ เกิดจากการซื้ อธุ รกิจได้แก่ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการซื้ อธุ รกิจ ณ วันที่ลงทุนซึ่ งสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้เฉพาะส่ วนที่เป็ นของผูซ้ ้ื อ
บริ ษทั รับรู้ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวมเป็ นสิ นทรัพย์ ณ วันที่ซ้ื อกิจการ
ค่าความนิยมแสดงในราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
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สิ นทรัพย์ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี ) ค่าตัดจําหน่ ายคํานวณโดยวิธี
เส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ 5 ปี และ 10 ปี
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่า
หรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่า รับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สู ง
กว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับใน
อนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ งภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาด
ปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจาก
สิ นทรัพย์อื่นให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้อง
ด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่า
เสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
สั ญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั
สุ ทธิของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่าโดยจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญา
เช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อ
อายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า
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ค่ าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ าย
ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกูย้ มื เงินซึ่ งเกิดขึ้นก่อนหรื อ ณ วันทําสัญญาวงเงินกูย้ มื และก่อนการเบิกถอนเงินกูย้ มื จะ
ถูกบันทึกเป็ นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย โดยแสดงหักจากเงินกูย้ มื ที่เกี่ยวข้องและถูกตัดจําหน่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผลจ่ายและเงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ งที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และกรรมการของบริ ษทั ได้อนุมตั ิจ่ายเงินปันผล
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรับปี ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของ
หุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วในระหว่างปี
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

(ปรับปรุ งใหม่)
ขาดทุนสําหรับปี ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)

(ปรับปรุ งใหม่)

(96,243,565.48)

(17,742,045.06)

(56,734,955.21)

(12,467,162.55)

3,237,322,605

2,158,944,392

3,237,322,605

2,158,944,392

-

167,234,825

-

167,234,825

3,237,322,605

2,326,179,217

3,237,322,605

2,326,179,217

(0.0297)

(0.0076)

(0.0175)

(0.0054)

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่ วงนํ้าหนัก (หุ้น)
หุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกและจําหน่าย
ในระหว่างปี
หุน้ สามัญตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

142 139

ประมาณการหนีส้ ิ น
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรื อ
ภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว โดยจํานวนภาระหนี้ สินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบ
ดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาด
ปั จจุบนั ก่อนคํานึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อ
หนี้สิน
4. รายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชี ส่วนหนึ่ งกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งบุคคลหรื อกิจการเหล่านี้ เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ ้น
และ/หรื อมีกรรมการร่ วมกัน หรื อเป็ นสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด รายการระหว่างกันกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่
มีสาระสําคัญที่รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ ไป หรื อในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
หากไม่มีราคาตลาดรองรับ
รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2558
รายได้จากการขาย
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั มายรี สอร์ ท โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด
รายได้จากการบริ หาร
บริ ษทั มายรี สอร์ ท โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ณัฐนันท์พฒั นา จํากัด
บริ ษทั มายรี สอร์ ท โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด
บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557

31,783,000.00
-

11,000,000.00
-

94,515.71
215,073.72

-

-

-

13,035,936.25

12,815,398.15
8,855,927.75

-

-

10,039,075.68
8,793,211.52
110,318.62
11,379,859.80

7,238,771.85
10,759,582.33
6,509.59
1,403,454.62
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บาท
งบการเงินรวม
2558
ซื้ อต้นทุนการพัฒนาโครงการ (มายรี สอร์ ท บางกอก)
บริ ษทั อิควิตี เรสซิ เดนเชียล จํากัด
ซื้ อต้นทุนการพัฒนาโครงการ (มายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ )
บริ ษทั อิควิตี เรสซิ เดนเชียล เจ้าพระยา จํากัด
ซื้ อของแถม
บริ ษทั มายรี สอร์ ท โฮลดิง้ จํากัด
บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด
ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด
บริ ษทั อิควิตี เรสซิ เดนเชียล จํากัด
ค่าเช่าสํานักงาน
บริ ษทั บางนา แอสเซ็ท จํากัด
ค่าที่ปรึ กษา
บริ ษทั แอมไฟน์ แคปปิ ตอล จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557

84,250.47
-

155,528.03

-

155,528.03

144,820,706.72

-

144,820,706.72

-

-

44,569.48
174,253.25

6,764,156.40

2,100,000.00

-

900,000.00

-

-

13,965,776.79
-

2,100,000.00

-

-

-

ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั ณัฐนันท์พฒั นา จํากัด

-

-

23,523,687.60

13,484,611.92

บริ ษทั มายรี สอร์ ท โฮลดิ้ง จํากัด

-

-

4,900,009.23

17,861,848.21

บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด

-

-

110,318.62

508,389.73

บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด

-

-

12,783,314.42

1,403,454.62
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บาท
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

รายได้จากการบริ หารค้างรับ
บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด

-

-

2,947,850.00

4,129,318.86

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย
กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั อิควิตี เรสซิ เดนเชียล เจ้าพระยา จํากัด

979,462.08
-

1,809,895.97

-

207,470.38

128,700.00

-

128,700.00

เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั บางนา แอสเซ็ท จํากัด

350,000.00

-

350,000.00

กรรมการบริ ษทั

381,194.79

16,640.00

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ผูถ้ ือหุน้

135,801.05
-

837,394.99
86,500.00

-

-

10,113,500.00

-

-

372,024.79

16,640.00

เงินมัดจํารับจากลูกค้า
ผูถ้ ือหุน้
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

59,999.00

-

59,999.00

-

เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

บาท
2558
บริ ษทั ณัฐนันท์พฒั นา จํากัด

152,498,863.02

152,123,863.02

บริ ษทั มายรี สอร์ท โฮลดิ้ง จํากัด

300,000.00

214,962,500.00

บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด

400,000.00

บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด
รวม
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2557

390,129,100.00
543,327,963.02

1,000,000.00
368,086,363.02
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การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้

บาท
2558

2557

ยอดยกมา

368,086,363.02

287,565,000.00

เพิ่มขึ้น

415,804,100.00

403,398,863.02

ลดลง
ยอดคงเหลือ

(240,562,500.00)
543,327,963.02

(322,877,500.00)
368,086,363.02

บริ ษทั มี เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยการออกตัว๋ สัญญาใช้เงิ นชนิ ดจ่ายคืนเมื่ อทวงถาม อ้างอิ งอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมสําหรับลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดีประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) ต่อปี และไม่มี
หลักประกัน
เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม
กรรมการบริ ษทั
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

2558
478,538,553.45
20,800,000.00
499,338,553.45

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
802,031.26
802,031.26

2558
284,008,900.00
20,800,000.00
304,808,900.00

2557
-
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การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 มีดงั นี้

บาท
งบการเงินรวม
ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

2558

2557

802,031.26
866,421,273.45
(367,884,751.26)
499,338,553.45

339,830,263.81
269,492,990.18
(608,521,222.73)
802,031.26

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
670,017,620.00
(365,208,720.00)
304,808,900.00

25,900,000.00
321,986,451.50
(347,886,451.50)
-

กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีการทําสัญญาเงินกูย้ มื ไม่คิดดอกเบี้ย และไม่มีหลักประกัน
กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินชนิ ดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม อ้างอิงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมสําหรับลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดีประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) ต่อปี และไม่มี
หลักประกัน
บริษัท
ในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ได้ซ้ื อห้องชุดพักอาศัยกับบริ ษทั อิควิตี เรสซิ เดนเชียล เจ้าพระยา จํากัด ส่ วนที่เหลือ จํานวนเงิน
144.82 ล้านบาท
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจ้างบริ หารกิ จการกับบริ ษทั มายรี สอร์ ท โฮลดิ้ง จํากัด เพื่อบริ หารงานด้านการดําเนิ นงานและการเงิ น
กําหนดอัตราผลตอบแทนปี 2557 อัตราร้อยละ 5 ของราคาขายห้องชุด โดยสิ้ นสุ ดสัญญาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจ้างบริ หารกิ จการกับบริ ษทั เดอะวิลล่า (หัวหิ น) จํากัด เพื่อบริ หารงานด้านการดําเนิ นงานและการเงิ น
กําหนดอัตราผลตอบแทนเดือน กรกฎาคม 2557 – ธันวาคม 2558 อัตราร้อยละ 5 ของราคาขายห้องชุด
บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้จาํ นําเงินลงทุนในหุ ้นสามัญทั้งหมดของ บริ ษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์
จํากัด บริ ษทั ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด บริ ษทั เดนทอล อิส ฟั น จํากัด บริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด และบริ ษทั อาร์ เอสยู
อินเตอร์ เนชันแนล ฮอสพิทอล จํากัด (ดูหมายเหตุ 10) และบริ ษทั ได้จดจํานองห้องชุดโครงการมายรี สอร์ ท บางกอก โครงการ
มายรี สอร์ท แอท ริ เวอร์ และโครงการมายโฮม ซิ ลเวอร์เลค และจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั บางกอก ซันเดย์
จํากัด เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินของบริ ษทั นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั บริ ษทั
บางกอก ซันเดย์ จํากัด และบริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ค้ าํ ประกันหนี้ สินดังกล่าว ในนามส่ วนตัวและใน
นามบริ ษทั เต็มวงเงิน โดยไม่มีผลตอบแทน (ดูหมายเหตุ 15 และ 18)
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บริษัทย่อย
บริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด และบริ ษทั พิษณุ โลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก
สร้างของบริ ษทั ย่อย เพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อย นอกจากนี้กรรมการบริ ษทั ย่อยได้ค้ าํ
ประกันเงินกูย้ มื ดังกล่าว ในนามส่ วนตัวเต็มวงเงิน โดยไม่มีผลตอบแทน (ดูหมายเหตุ 18)
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (กรรมการบริษัท)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ค้ าํ ประกันหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในนามส่ วนตัว โดยไม่มีผลตอบแทน (ดู
หมายเหตุ 19)
ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2558
21,899,857.00
1,598,216.21
23,498,073.21

2557
19,405,779.97
1,112,886.83
20,518,666.80

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
10,360,300.00
10,046,530.00
469,797.82
581,586.48
10,830,097.82
10,628,116.48

ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการซึ่ งดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ด้วย
ค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จํานวนเงิน 0.56 ล้านบาท และ 0.56 ล้านบาท
ตามลําดับ
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ลักษณะความสั มพันธ์ ของบริษัท
ชื่ อบริ ษทั

ประเทศ/สัญชาติ

ความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั ณัฐนันท์พฒั นา จํากัด

ไทย

บริ ษทั ย่อย

ผูถ้ ือหุน้ ทางตรง

บริ ษทั มายรี สอร์ท โฮลดิ้ ง จํากัด

ไทย

บริ ษทั ย่อย

ผูถ้ ือหุน้ ทางตรง

บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิ น) จํากัด

ไทย

บริ ษทั ย่อย

ผูถ้ ือหุน้ ทางตรง

บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด

ไทย

บริ ษทั ย่อย

ผูถ้ ือหุน้ ทางตรง

บริ ษทั โรงพยาบาลเชี ยงใหม่

ไทย

บริ ษทั ย่อยทางอ้อม

ผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อม

บริ ษทั เดนทอล อิส ฟั น จํากัด

ไทย

บริ ษทั ย่อยทางอ้อม

ผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อม

บริ ษทั ยูนิคอน เซอร์วิส เซส จํากัด

ไทย

บริ ษทั ย่อยทางอ้อม

ผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อม

บริ ษทั โคราชเมดิ คลั กรุ๊ ป จํากัด

ไทย

บริ ษทั ย่อยทางอ้อม

ผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อม

บริ ษทั พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ย่อยทางอ้อม

ผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อม

บริ ษทั อาร์เอสยู อินเตอร์เนชันแนล

ไทย

บริ ษทั ร่ วมทางอ้อม

ผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อม

ไทย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการบริ ษทั ดังกล่าว เป็ นบุคคล

ราษฎร์ จํากัด

ฮอสพิทอล จํากัด
บริ ษทั อิควิตี เรสซิ เดนเชี ยล จํากัด

ในครอบครัวเดี ยวกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั บางกอก ซันเดย์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการบริ ษทั ดังกล่าว เป็ นบุคคล
ในครอบครัวเดี ยวกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการบริ ษทั

บริ ษทั อิควิตี เรสซิ เดนเชี ยล

ไทย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการบริ ษทั ดังกล่าว เป็ นบุคคล

เจ้าพระยา จํากัด
บริ ษทั บางนา แอสเซ็ท จํากัด

ในครอบครัวเดี ยวกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการบริ ษทั
ไทย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ เป็ นบุคคลในครอบครัวเดี ยวกับ
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการบริ ษทั

บริ ษทั แอมไฟน์ แคปปิ ตอล จํากัด

ไทย

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ไทย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการร่ วมกัน
-

สมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดผูบ้ ริ หารและ/
หรื อผูถ้ ือหุน้
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หลักเกณฑ์ ในการคิดรายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน
นโยบายการกําหนดราคา
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย
มูลค่าซื้ อ - ขายสิ นค้า
รายได้จากการเช่าและค่าบริ การ
รายได้จากการบริ หาร
ค่าเช่าสํานักงาน
ค่าที่ปรึ กษา

อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ของธนาคารพาณิ ชย์
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

5. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม
2558
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

1,217,130.50
73,611,343.74
74,828,474.24

2557
270,482.30
332,356,212.07
332,626,694.37

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
112,650.75
2,881,907.80
2,994,558.55

9,131.00
276,661,307.71
276,670,438.71
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6. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้อื่น
รวม
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
74,800.00
74,800.00
(74,800.00)
(74,800.00)
-

2558
75,968,347.66
(32,584,222.36)
43,384,125.30

2557
8,842,091.75
(939,499.34)
7,902,592.41

685,000.00
3,278,571.49
3,963,571.49

258,237.42
6,810,935.60
7,069,173.02

44,590,179.87
1,409,418.39
45,999,598.26

37,462,623.34
1,196,384.80
38,659,008.14

47,347,696.79

14,971,765.43

45,999,598.26

38,659,008.14

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริ ษทั มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
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2558
19,210,098.37

2557
1,860,880.70

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
-

12,728,888.97
5,579,785.55
6,656,433.81
31,793,140.96
75,968,347.66

5,273,917.79
750,837.92
16,956.00
939,499.34
8,842,091.75

74,800.00
74,800.00

74,800.00
74,800.00
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สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

บาท
งบการเงินรวม
ยอดยกมา
บวก เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริ ษทั ย่อย
หัก กลับรายการหนี้สงสัยจะสู ญ
ยอดคงเหลือ

2558
939,499.34
36,204,377.73
(4,559,654.71)
32,584,222.36

2557
74,800.00
864,699.34
939,499.34

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
74,800.00
74,800.00
74,800.00
74,800.00

7. เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นอืน่
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

เงินต้ น
บจก. หัวหิ นเกษตรรี สอร์ท
บจก. คันทรี่ แมเนจเม้นท์
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
บจก. หัวหิ นเกษตรรี สอร์ท
บจก. คันทรี่ แมเนจเม้นท์
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอื่น - สุทธิ

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
72,815,701.76
305,356.05
73,121,057.81
(73,121,057.81)
-

72,815,701.76
305,356.05
73,121,057.81
(73,121,057.81)
-

59,009,943.07
127,284.10
59,137,227.17
(59,137,227.17)
-

59,009,943.07
127,284.10
59,137,227.17
(59,137,227.17)
-

บริ ษทั ดังกล่าวข้างต้นเป็ นอดีตบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนไปตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2548
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520,765,957.44

2,045,890.30

2,075,220.00

-

2,045,890.30
2,045,890.30

2,045,890.30

602,992,227.71
173,626,280.60
776,618,508.31

รอยัลบีช
คอนโดมิเนียม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

2,474,538.00
2,474,538.00

มายโฮม
ซิ ลเวอร์ เลค

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของโครงการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
(399,318.00) (255,852,550.87)
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(399,318.00) (255,852,550.87)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
2,075,220.00 347,139,676.84

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มายวิลล่า
บางนา

มายรี สอร์ ท
แอท ริ เวอร์

217,923,428.73

285,879,232.01

(344,300.41)
(344,300.41)

392,081,120.86

446,710,607.85

-

285,879,232.01 446,710,607.85
778,039.09
3,198,206.21
(68,389,541.96) (57,827,693.20)
218,267,729.14 392,081,120.86

มายรี สอร์ ท
บางกอก

ต้นทุนการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

8. ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ

68,669,040.00

68,669,040.00

-

68,669,040.00
68,669,040.00

156,995,602.77

-

-

156,995,602.77
156,995,602.77

76,433,275.29

-

-

76,433,275.29
76,433,275.29

บาท
งบการเงินรวม
มายรี สอร์ ท
เดอะโพลิแทน มายโฮม จตุโชติพัทยา
รี ฟ
หทัยราษฎร์

225,629,489.05

225,629,489.05

-

225,629,489.05
225,629,489.05

มายโฮม
เชียงใหม่

282,845,197.62

340,274,015.37

-

340,274,015.37
28,445,693.55
(85,874,511.30)
282,845,197.62

มายรี สอร์ ท
หัวหิน เฟส 1
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533,743,075.49

641,995,230.69

-

641,995,230.69
61,157,751.42
(169,409,906.62)
533,743,075.49

มายรี สอร์ ท
หัวหิน เฟส 2

2,479,207,297.55

2,360,418,402.11

(256,251,868.87)
(344,300.41)
(256,596,169.28)

2,616,670,270.98
500,634,848.93
(381,501,653.08)
2,735,803,466.83

รวม
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347,139,676.84

2,075,220.00

2,075,220.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

520,765,957.44

(255,852,550.87)
(255,852,550.87)

602,992,227.71
173,626,280.60
776,618,508.31

(399,318.00)
(399,318.00)

2,474,538.00
2,474,538.00

มายโฮม
ซิ ลเวอร์ เลค

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของโครงการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มายวิลล่า
บางนา

2,045,890.30

2,045,890.30

-

2,045,890.30
2,045,890.30

รอยัลบีช
คอนโดมิเนียม

217,923,428.73

285,879,232.01

(344,300.41)
(344,300.41)

285,879,232.01
778,039.09
(68,389,541.96)
218,267,729.14

มายรี สอร์ ท
บางกอก

392,081,120.86

446,710,607.85

-

446,710,607.85
3,198,206.21
(57,827,693.20)
392,081,120.86

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มายรี สอร์ ท
แอท ริ เวอร์

68,669,040.00

68,669,040.00

-

68,669,040.00
68,669,040.00

มายรี สอร์ ท
พัทยา

156,995,602.77

-

-

156,995,602.77
156,995,602.77

เดอะโพลิแทน
รี ฟ

76,433,275.29

-

-

76,433,275.29
76,433,275.29

มายโฮม จตุโชติหทัยราษฎร์
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1,436,989,535.39

1,152,519,667.00

(256,251,868.87)
(344,300.41)
(256,596,169.28)

1,408,771,535.87
411,031,403.96
(126,217,235.16)
1,693,585,704.67

รวม

ต้นทุนการพัฒนาโครงการมายโฮม ซิ ลเวอร์ เลค โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ ได้จดจํานอง
เพื่อเป็ นหลักประกันหนี้สิน (ดูหมายเหตุ 15 และ 18)
บริ ษ ทั ได้พฒ
ั นาโครงการมายโฮม ซิ ลเวอร์ เ ลค บริ ษ ทั จึ งนําดอกเบี้ ยจ่ ายของเงิ นกู้ยืม ที่ เกิ ดขึ้ น ในระหว่างงวดการพัฒนา
โครงการจํานวนเงิน 0.25 ล้านบาท (ปี 2557: 2.22 ล้านบาท) แสดงรวมเป็ นต้นทุนพัฒนาโครงการ
เมื่ อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายที่ ดินกับบุคคลอื่น จํานวนเงิ น 64.92 ล้านบาท เพื่อนํามาพัฒนาเป็ น
โครงการมายรี สอร์ท พัทยา
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายที่ดินกับบุคคลอื่น จํานวนเงิน 65.31 ล้านบาท เพื่อนํามาพัฒนาเป็ น
โครงการมายโฮม จตุโชติ-หทัยราษฎร์
9. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
บาท
สัดส่ วน
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อาร์เอสยู อินเตอร์เนชันแนล
ฮอสพิทอล จํากัด

ลักษณะธุรกิจ เงิ นลงทุน (%)

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ชาํ ระแล้ว

1,200,000,000

635,000,000

วิธีส่วนได้เสี ย

ราคาทุน

189,109,925.17

190,500,000.00

โรงพยาบาล
30

ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 12 มิ ถุนายน 2558 ได้มีม ติ อ นุ มตั ิ ให้ บริ ษ ทั มาย
ฮอสพิทอล จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั อาร์ เอสยู อินเตอร์ เนชันแนล ฮอสพิทอล จํากัด (บริ ษทั ร่ วม) จํานวน
3,600,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท มูลค่ารวม 360 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชําระค่าหุ น้ สามัญแล้ว จํานวนเงิน 190.50 ล้านบาท และได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในหุ น้ สามัญแล้วเมื่อวันที่ 15
กันยายน 2558
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ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมที่มีสาระสําคัญ
สรุ ปรายการฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

33,635,598.96

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,045,152,043.17

หนี้สินหมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ

(453,413,180.13)
625,374,462.00

สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

30.00

สัดส่ วนตามส่ วนได้เสี ยของกิจการในสิ นทรัพย์สุทธิ

187,612,338.60

ค่าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ร่ วม

1,497,586.57
189,109,925.17

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 15 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
รายได้

2,480,762.55

ขาดทุน

(4,633,582.78)

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

(4,633,582.78)
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พัฒนา

อสังหาริ มทรัพย์

บริษัท มายรีสอร์ ท โฮลดิ้ง จํากัด

(30 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

อสังหาริ มทรัพย์

ลงทุนในธุรกิจ

โรงพยาบาล

(20 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท)

บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด

(3.10 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
รวม

100.00

100.00

100.00

99.99

%

310,000,000

200,000,000

300,000,000

150,000,000

2558

310,000,000

200,000,000

100,000,000

150,000,000

2557

ทุนที่ชาํ ระแล้ว

309,999,800.00
1,132,905,310.76

299,999,970.00

399,999,960.00

122,905,580.76

2558

ราคาทุน

309,999,800.00
932,905,310.76

299,999,970.00

199,999,960.00

122,905,580.76

2557
2558

-

ค่าเผื่อการด้อยค่า

(14,962,432.38)

-

(14,962,432.38)

บาท

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ น้ สามัญจากการเพิ่มทุนของบริ ษทั มายรี สอร์ ท โฮลดิ้ง จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 200 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 21)

พัฒนา

บริษัท เดอะ วิลล่ า (หัวหิน) จํากัด

มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท ในปี 2557)

ในปี 2558 และ 10 ล้านหุน้

อสังหาริ มทรัพย์

พัฒนา

ประเภทกิจการ

(1.5 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)

บริษัท ณัฐนันท์พัฒนา จํากัด

บริ ษทั ย่อย

ถือหุน้

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

2557

-

-

-

-
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309,999,800.00
1,117,942,878.38

299,999,970.00

385,037,527.62

122,905,580.76

2558

สุ ทธิ

309,999,800.00
932,905,310.76

299,999,970.00

199,999,960.00

122,905,580.76

2557

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
บาท
ยอดยกมา
บวก ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ

14,962,432.38
14,962,432.38

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลขาดทุนสะสมจากบริ ษทั มายรี สอร์ ท โฮลดิ้ง จํากัด มีจาํ นวนมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน จํานวนเงิน
14.96 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้บนั ทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีของบริ ษทั ณัฐนันท์พฒั นา จํากัด มีมูลค่าตํ่ากว่าราคาทุนที่บริ ษทั ได้
ลงทุนไว้ อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่ามูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวจะไม่ลดลงเป็ นการถาวร ดังนั้น บริ ษทั
จึงมิได้บนั ทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวไว้ในบัญชี
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เมื่ อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั โคราชเมดิ คลั กรุ๊ ป จํากัด จํานวน
5,893,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคา 19.89 บาทต่อหุ ้น มูลค่ารวม 117.20 ล้านบาท จากผูถ้ ือหุ ้นเดิม คิดเป็ น
อัตราส่ วนการถือหุน้ ประมาณร้อยละ 78.57 ของทุนที่ชาํ ระแล้ว
รายละเอียดของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด ณ วันซื้ อหุน้ สรุ ปได้ดงั นี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)สุทธิ
บวก ปรับมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคาร
สิ นทรัพย์สุทธิหลังปรับมูลค่ายุติธรรม
สัดส่ วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
สิ นทรัพย์สุทธิ
ค่าความนิยม
ราคาซื้อบริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด
กระแสเงินสดจ่ายเพื่อซื้ อบริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด
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บาท
1,853,927.16
21,193,165.12
2,767,606.39
54,166.67
2,513,439.50
64,966,758.40
1,385,604.90
6,000.00
(27,507,755.25)
(2,043,939.44)
(1,348,323.51)
(99,165.92)
(94,409,823.71)
(585,177.70)
(4,920,881.58)
(3,167,942.90)
(39,342,341.87)
135,990,109.10
96,647,767.23
78.57
75,939,372.30
41,260,627.70
117,200,000.00
(1,853,927.16)
115,346,072.84
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เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั พิษณุ โลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด จํานวน
8,633,800 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคา 25 บาทต่อหุ ้น มูลค่ารวม 215.85 ล้านบาท จากผูถ้ ือหุ ้นเดิม คิดเป็ น
อัตราส่ วนการถือหุน้ ประมาณร้อยละ 53.96 ของทุนที่ชาํ ระแล้ว
รายละเอียดของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จํากัด ณ วันซื้ อหุน้ สรุ ปได้ดงั นี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์สุทธิ
บวก ปรับมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคาร
สิ นทรัพย์สุทธิหลังปรับมูลค่ายุติธรรม
สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
สิ นทรัพย์สุทธิ
ค่าความนิยม
ราคาซื้อบริ ษทั พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จํากัด
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด
กระแสเงินสดจ่ายเพื่อซื้ อบริ ษทั พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด

บาท
15,755,297.82
23,558,447.14
5,772,564.67
527,481.00
200,000.00
105,040,582.89
1,240,027.40
1,767,854.66
7,731,373.11
(3,342,289.99)
(27,316,862.02)
(15,343,137.99)
(38,576.93)
(40,268,544.65)
(8,839,273.30)
(640,615.00)
65,804,328.81
190,419,695.32
256,224,024.13
53.96
138,261,686.22
77,583,313.78
215,845,000.00
(15,755,297.82)
200,089,702.18

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมตั ิ ดังต่อไปนี้
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ราคาซื้อบริ ษทั พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จํากัด
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด
กระแสเงินสดจ่ายเพื่อซื้ อบริ ษทั พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด

215,845,000.00
(15,755,297.82)
200,089,702.18

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมตั ิ ดังต่อไปนี้
10.1 อนุมตั ิให้บริ ษทั จัดตั้งบริ ษทั ย่อย ชื่อบริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ
160
จํานวน 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท โดยบริ ษทั ถือหุน้ ประมาณร้อยละ 100
10.2 อนุมตั ิให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวทํารายการ ดังต่อไปนี้
- ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด จํานวน 200,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ในราคา 428.50 บาทต่อหุ ้น มูลค่ารวม 85.70 ล้านบาท จากผูถ้ ือหุ ้นเดิม คิดเป็ นอัตราส่ วนการถือหุ ้นประมาณร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้ว
- ซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั เดนทอล อิส ฟัน จํากัด จํานวน 7,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท ในราคา 100 บาท
ต่อหุ ้น มูลค่ารวม 0.75 ล้านบาท จากผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม คิดเป็ นอัตราส่ วนการถือหุ ้นประมาณร้ อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชาํ ระแล้ว
- ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด จํานวน 50,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคา
100 บาทต่อหุน้ มูลค่ารวม 5 ล้านบาท จากผูถ้ ือหุน้ เดิม คิดเป็ นอัตราส่ วนการถือหุ น้ ประมาณร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชาํ ระแล้ว และให้เงินกูย้ มื แก่บริ ษทั ดังกล่าว อีกจํานวนเงิน 58.50 ล้านบาท เพื่อเป็ นการชําระคืนเงินกูย้ ืม
จากกลุ่มผูข้ าย
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เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ซ้ื อหุน้ สามัญของกลุ่มโรงพยาบาล ข้างต้น
รายละเอียดของสิ นทรัพย์สุทธิของกลุ่มโรงพยาบาล ณ วันซื้ อหุน้ สรุ ปได้ดงั นี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์สุทธิของกลุ่มโรงพยาบาล
บวก ปรับมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน
ราคาซื้ อกลุ่มโรงพยาบาล
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มโรงพยาบาล
กระแสเงินสดจ่ายเพื่อซื้อกลุ่มโรงพยาบาล

บาท
5,499,853.24
10,574,808.52
4,685,172.81
3,081,927.87
824,743.77
1,189,766.60
79,825,512.63
10,966.80
1,227,844.80
848,942.37
(504,633.59)
(69,935,007.02)
(4,685,172.81)
(223,282.91)
(8,449,657.11)
(9,117,283.76)
(499,217.39)
(1,069,734.09)
(5,454,761.98)
7,830,788.75
83,619,211.25
91,450,000.00
(5,499,853.24)
85,950,146.76

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของบริ ษทั มายฮอสพิทอล จํากัด (บริ ษทั ย่อย) เป็ น
จํานวนเงิน 309 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 21)
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รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมซึ่ งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ
บาท

บริ ษทั

สัดส่ วนที่ถือโดยส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (ร้อยละ)

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยสะสม

บริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด
21.43
19,741,920.89
บริ ษทั พิษณุ โลกอินเตอร์เวชการ จํากัด
46.04
113,574,219.05 *
* สุ ทธิ จากลูกหนี้ค่าหุน้ ของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม จํานวนเงิน 5,597,000.00 บาท

กาํ ไร(ขาดทุน)ที่แบ่งให้กบั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี
(966,474.03)
1,208,881.14

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ ซึ่ งเป็ นข้อมูลก่อนการตัดรายการ
ระหว่างกัน
สรุ ปรายการฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
บริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

บริ ษทั พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด

32,373,607.91

53,145,307.52

199,582,233.77

297,370,273.02

32,050,311.60

44,831,081.39

107,768,375.95

46,834,684.48

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับระยะเวลาตั้งแต่วนั ซื้ อหุน้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
บริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด
รายได้

77,679,015.15

60,500,525.38

กําไร(ขาดทุน)

(4,435,908.06)

3,311,223.60

(74,705.01)

(685,433.06)

(4,510,613.07)

2,625,790.54

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
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บริ ษทั พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด

163

สรุ ปรายการกระแสเงินสดสําหรับระยะเวลาตั้งแต่วนั ซื้ อหุน้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
บริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

บริ ษทั พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด

15,411,029.99

4,846,579.47

(544,322.30)

(121,475.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(3,120,698.68)

(3,719,947.44)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุ ทธิ

11,746,009.01

1,005,157.03

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

11. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
บาท
ถือหุน้
เงินลงทุนทัว่ ไป

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทกิจการ

%

2558

2557

2558

2557

สถาบันการเงิน

10.00

127,500,000.00

127,500,000.00

127,500,000.00

127,500,000.00

สโมสรและศูนย์สุขภาพ

0.14

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

บริ การสถานพยาบาล

1.00

200,000.00

ตราสารทุน
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ คันทรี่ จํากัด
บริ ษทั บางกอกคลับ จํากัด
บริ ษทั พิษณุ โลก พี.ซี อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จํากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ

-

-

-

128,700,000.00 128,500,000.00 128,500,000.00 128,500,000.00
(128,281,758.61) (128,268,000.00) (128,281,758.61) (128,268,000.00)
418,241.39
232,000.00
218,241.39
232,000.00

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2558
ยอดยกมา
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ

งบเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

128,268,000.00

128,258,000.00

128,268,000.00

128,258,000.00

13,758.61

10,000.00

13,758.61

10,000.00

128,281,758.61

128,268,000.00

128,281,758.61

128,268,000.00
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เงิ นลงทุ นในหุ ้นสามัญ ของบริ ษ ัท เงิ นทุ น หลักทรั พย์ คันทรี่ จํากัด ซึ่ ง เป็ นสถาบันการเงิ น ที่ ถูกสั่งปิ ดกิ จการ เมื่ อ วันที่ 8
ธันวาคม 2540 ราคาทุน จํานวนเงิน 127.50 ล้านบาท บริ ษทั ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าว
แล้วทั้งจํานวน
เงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั บางกอกคลับ จํากัด ราคาทุน จํานวนเงิน 1 ล้านบาท บริ ษทั ได้พิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อย
ค่าของเงินลงทุน โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริ ษทั ดังกล่าว
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จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

397,925,161.66

-

233,543,880.00

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริ ษทั ย่อย

ซื้อ/โอนเข้า

164,381,281.66

-

จําหน่าย/โอนออก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-

114,381,281.66

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริ ษทั ย่อย

ซื้อ/โอนเข้า

50,000,000.00

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ราคาทุน

ที่ดิน

(1,250,550.00)
540,500,004.29

1,322,171.50

477,287,967.93

63,140,414.86

-

3,494,945.40

55,930,114.23

3,715,355.23

และส่ วนปรับปรุ ง

อาคาร

(310,018.00)

1,741,746.27

4,907,782.50

4,276,172.86

สํานักงาน

อุปกรณ์

(13,419,184.71)
44,791,830.40

6,029,789.97

41,565,541.51

10,615,683.63

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

12. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

(7,736,587.67)
6,622,805.63

1,987,830.00

3,981,534.40

8,390,028.90

(88,070.00)

605,424.50

855,760.26

7,016,914.14

คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์

(508,707.51)
32,798,723.11

404,888.00

30,788,964.65

2,113,577.97

-

783,670.84

1,056,132.50

273,774.63

อุปกรณ์

เครื่ องมือและ

บาท
งบการเงินรวม

(2,925,650.42)
25,337,298.40

5,916,986.91

14,584,540.45

7,761,421.46

-

484,508.07

3,559,634.61

3,717,278.78

ยานพาหนะ

(10,627,813.97)
162,865,912.00

3,617,694.00

158,062,895.08

11,813,136.89

-

10,350.00

11,802,786.89

(43,600.00)
15,717,543.28

4,579,215.07

-

11,181,928.21

(3,050,000.00)

447,442.00

3,050,000.00

10,734,486.21

ระหว่างก่อสร้าง

เครื่ องมือแพทย์
-

อาคาร

อุปกรณ์และ
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(36,512,094.28)
1,226,559,278.77

23,858,575.45

959,815,324.02

279,397,473.58

(3,448,088.00)

7,568,087.08

195,543,492.65

79,733,981.85

รวม

164

-

-

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เพิ่มขึ้นจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย

ค่าเสื่ อมราคา

จําหน่าย/โอนออก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

397,925,161.66

-

จําหน่าย/โอนออก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

ค่าเสื่ อมราคา

164,381,281.66

-

เพิ่มขึ้นจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ที่ดิน

256,626,335.39

40,064,656.91

283,873,668.90

(256,276.89)

8,482,722.44

252,571,465.40

23,075,757.95

-

704,322.87

21,602,568.98

768,866.10

และส่ วนปรับปรุ ง

อาคาร

13,705,511.95

4,662,826.56

31,086,318.45

(12,843,448.53)

2,748,813.49

35,228,096.42

5,952,857.07

(299,755.35)

369,612.40

1,942,844.27

3,940,155.75

สํานักงาน

อุปกรณ์

2,978,669.26

1,335,853.44

3,644,136.37

(7,735,433.73)

627,261.07

3,698,133.57

7,054,175.46

(88,065.00)

232,165.67

494,434.67

6,415,640.12

คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์

2,338,994.17

1,133,116.63

30,459,728.94

(505,306.80)

512,979.64

29,471,594.76

980,461.34

-

108,560.17

643,777.83

228,123.34

อุปกรณ์

เครื่ องมือและ

บาท
งบการเงินรวม

12,668,870.63

4,189,738.82

12,668,427.77

(2,920,447.42)

2,550,443.16

9,466,749.39

3,571,682.64

-

782,960.24

2,418,558.42

370,163.98

ยานพาหนะ

28,755,144.98

6,592,133.26

134,110,767.02

(9,502,790.84)

5,430,415.46

132,962,138.77

5,221,003.63

-

224,419.03

4,996,584.60

15,717,543.28

11,181,928.21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระหว่างก่อสร้าง

เครื่ องมือแพทย์
-

อาคาร

อุปกรณ์และ
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730,716,231.32

233,541,535.49

495,843,047.45

(33,763,704.21)

20,352,635.26

463,398,178.31

45,855,938.09

(387,820.35)

2,422,040.38

32,098,768.77

11,722,949.29

รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์

อุปกรณ์

เครื่ องมือและ

สํานักงาน

คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์

รวม

ยานพาหนะ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

3,754,050.66

6,311,525.17

168,924.63

783,501.00

11,018,001.46

ซื้ อ/โอนเข้า

868,240.36

441,645.00

115,141.20

484,508.07

1,909,534.63

จําหน่าย/โอนออก

(271,578.00)

(88,070.00)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

4,350,713.02

6,665,100.17

284,065.83

1,268,009.07

12,567,888.09

ซื้ อ/โอนเข้า

5,256,915.67

1,599,038.00

17,541.00

4,590,078.71

11,463,573.38

จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(340,667.73)
9,266,960.96

(6,023,542.67)
2,240,595.50

(167,373.13)
134,233.70

(5,200.00)
5,852,887.78

(6,536,783.53)
17,494,677.94

3,699,696.09

6,201,002.79

168,054.39

83,716.53

10,152,469.80

68,484.33

54,410.98

6,663.60

163,337.32

292,896.23

จําหน่าย/โอนออก

(271,575.00)

(88,065.00)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

3,496,605.42

6,167,348.77

174,717.99

247,053.85

10,085,726.03

626,373.83

259,251.62

24,495.19

1,035,566.08

1,945,686.72

จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(340,597.73)
3,782,381.52

(6,023,505.67)
403,094.72

(167,358.13)
31,855.05

1,282,619.93

(6,531,461.53)
5,499,951.22

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

854,107.60

497,751.40

109,347.84

1,020,955.22

2,482,162.06

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

5,484,579.44

1,837,500.78

102,378.65

4,570,267.85

11,994,726.72

-

-

(359,648.00)

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคา

ค่าเสื่ อมราคา

-

-

(359,640.00)
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ล้านบาท
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไว้ใน
- ต้นทุนจากการให้บริ การ
- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

12.99
7.36

0.37
2.05

1.95

0.29

20.35

2.42

1.95

0.29

185.19

16.80

3.19

10.17

2.49
7.92
10.41

0.57
3.08
3.65

1.37
4.57
5.94

0.36
1.02
1.38

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อม
ราคาสะสมของอุปกรณ์ได้ตดั จําหน่ายค่าเสื่ อมราคา
ทั้งจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 19)
- เครื่ องใช้สาํ นักงาน
- ยานพาหนะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ย่อยได้จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยูแ่ ล้วและที่จะมีข้ ึนในภายหน้า
ตลอดจนผลประโยชน์จากการทําประกันภัยสิ่ งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 18)

สัญญาเช่าพื้นที่สาํ นักงาน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผูใ้ ห้เช่า
ระยะเวลา อัตราต่อเดือน
(ล้านบาท)
บริ ษทั บางนา แอสเซ็ท จํากัด
3 ปี
0.18

หมายเหตุ
-

169

13. สิ นทรัพย์ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย

1,459,479.98
20,330.00

1,459,479.98
-

ซื้ อ/โอนเข้า

-

-

จําหน่าย/โอนออก

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1,479,809.98

เพิ่มขึ้นจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย

1,926,000.00

-

29,960.00

-

ซื้ อ/โอนเข้า
จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,459,479.98

3,435,769.98

1,459,479.98

657,365.78

657,365.78

ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย
ค่าตัดจําหน่าย
จําหน่าย/โอนออก

9,363.20
146,482.69
-

145,948.00
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

813,211.67

803,313.78

เพิ่มขึ้นจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย

685,972.60

ค่าตัดจําหน่าย

428,509.12

145,948.00

จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,927,693.39

949,261.78

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

666,598.31

656,166.20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,508,076.59

510,218.20

-
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ล้านบาท
งบการเงินรวม
2558
2557
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

0.43

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
0.15

0.15

0.15

14. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
บาท

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
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งบการเงินรวม
2558
2557
16,394,410.38 19,777,001.47
(594,454.91)
(150,000.00)
15,799,955.47 19,627,001.47

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
7,061,682.61 11,199,811.52
7,061,682.61 11,199,811.52

171

169

ค่าธรรเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
รวม

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รวม

-

20,177,559.80
28,331,037.74

-

ประมาณการหนี้สิน

ขาดทุนสะสมทางภาษี

-

1,686,024.58

-

6,467,453.36

-

รายได้รับล่วงหน้า

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

1 มกราคม 2557

-

1,227,844.80

198,145.01

986,964.40

-

42,735.39

-

-

เพิม่ ขึ้นจากการ
ซื้ อบริ ษทั ย่อย

(150,000.00)
(150,000.00)

(8,977,748.28)
(9,796,225.40)

798,361.78

(22,950.57)

(195,757.89)

413.56

(1,571,483.87)

172,939.87

กําไร(ขาดทุน)

งบการเงินรวม

บาท

-

14,344.33

14,344.33

-

-

-

-

-

(150,000.00)
(150,000.00)

11,199,811.52
19,777,001.47

1,010,851.12

964,013.83

1,490,266.69

43,148.95

4,895,969.49

172,939.87

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม 2557

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

-

3,153,459.55

2,752,030.97

401,428.58

-

-

-

-

เพิม่ ขึ้นจากการ
ซื้ อบริ ษทั ย่อย

(594,454.91)
150,000.00
(444,454.91)

(4,138,128.91)
(6,245,511.15)

554,085.17

92,886.91

(1,452,360.42)

(43,148.95)

(1,085,905.08)

(172,939.87)

กําไร(ขาดทุน)

-

(290,539.49)

(290,539.49)

-

-

-

-

-

ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
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(594,454.91)
(594,454.91)

7,061,682.61
16,394,410.38

4,026,427.77

1,458,329.32

37,906.27

-

3,810,064.41

-

31 ธันวาคม 2558
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รวม

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ขาดทุนสะสมทางภาษี
20,050,181.32
20,050,181.32

1 มกราคม 2557
(8,850,369.80)
(8,850,369.80)

ขาดทุน
11,199,811.52
11,199,811.52

31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

(4,138,128.91)
(4,138,128.91)

ขาดทุน

7,061,682.61
7,061,682.61

31 ธันวาคม 2558

15. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม
2558
เงินเบิกเกินบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557

9,755,301.99

24,895,801.49

9,755,301.99

24,895,801.49

ล้านบาท
วงเงิน
ประเภทสิ นเชื่อ

2558

อ้างอิง
อัตราดอกเบี้ย

มูลหนี้
2558

2557

2557

เจ้าหนี้
บริษัท
ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินเบิกเกินบัญชี
หนังสื อคํ้าประกัน

5.00
5.00
35.00

20.00
5.00
-

4.82
4.94
9.76

19.93
4.97
24.90

บริษัทย่อย
ธนาคาร
ธนาคาร

หนังสื อคํ้าประกัน
หนังสื อคํ้าประกัน

1.00
0.50

-

-

-

MOR
MOR
MOR
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16. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2558
91,151,575.28

2557
32,770,460.17

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
53,976,306.71
14,135,008.18

49,626,003.86
18,671,971.42
23,125,135.78
91,423,111.06

28,635,917.57
17,638,500.11
13,672,868.87
59,947,286.55

13,887,946.72
2,024,823.96
15,912,770.68

10,224,888.89
6,122,061.21
16,346,950.10

182,574,686.34

92,717,746.72

69,889,077.39

30,481,958.28

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ประมาณการต้นทุน
อื่น ๆ
รวม
รวมทั้งหมด

17. หนีส้ ิ นส่ วนทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวม
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หมายเหตุ

2558

2557

18
19

159,379,929.93
3,700,121.91
163,080,051.84

344,679,953.61
1,000,522.70
345,680,476.31

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
141,522,712.41
2,096,520.53
143,619,232.94

8,984,550.50
308,101.41
9,292,651.91
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18. เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน

485,501,579.28

526,223,844.13

334,358,221.69

187,550,702.00

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(159,379,929.93)
326,121,649.35

(344,679,953.61)
181,543,890.52

(141,522,712.41)
192,835,509.28

(8,984,550.50)
178,566,151.50
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เจ้าหนี้
บริษัท
ธนาคาร

ธนาคาร

ธนาคาร

ธนาคาร

ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคาร

ธนาคาร

1

2

3

4

5
6
7

8

ลําดับ

วงเงิน

4.35

76.00
78.56
120.00

200.00

-

-

-

2558

โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหนี้ดงั นี้

-

-

-

150.00

223.04

172.89

2557

ล้านบาท

187.55

334.36

-

-

100.00

8.98

78.57

2557

4.10

56.89
78.56
-

194.81

-

-

-

2558

มูลหนี้

พ.ย. 2558 - เม.ย 2561

พ.ย. 2558 - พ.ย 2561
พ.ย. 2558 - ต.ค 2561
พ.ย. 2558 - ต.ค 2561

ก.ย. 2558 - ส.ค 2560

พ.ย. 2557 - พ.ย 2559

ธ.ค. 2556 - ธ.ค. 2558

มิ.ย. 2554 - มี.ค. 2559

ระยะเวลา

MLR

MLR
MLR
MLR

MLR

MLR

MLR

MLR

อ้างอิง
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย

ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรายเดือน จํานวนเงิน 0.15 ล้านบาท
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ลําดับที่ 5 - 7 ให้รวมชําระเงินต้นรายงวด 3 เดือน งวดละ 10 ล้านบาท และชําระเงินต้น
เพิ่มเมื่อมีการปลอดจํานองทรัพย์

ชําระเงินต้นเมื่อมีการปลอดจํานองทรัพย์ และ
ภายในเดือน ก.พ. 2559 ชําระเงินขั้นตํ่ารวมไม่นอ้ ยกว่า 50 ล้านบาท
ภายในเดือน ส.ค. 2559 ชําระเงินขั้นตํ่ารวมไม่นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาท
ภายในเดือน ก.พ. 2560 ชําระเงินขั้นตํ่ารวมไม่นอ้ ยกว่า 150 ล้านบาท

ชําระเงินต้นเมื่อมีการปลอดจํานองทรัพย์

ชําระเงินต้นเมื่อมีการปลอดจํานองทรัพย์

ชําระเงินต้นเมื่อมีการปลอดจํานองทรัพย์

การชําระหนี้
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เจ้าหนี้
บริษัทย่อย
ธนาคาร

ธนาคาร

ธนาคาร

ธนาคาร

ธนาคาร

9

10

11

12

13

ลําดับ

130.00

5.00

96.08

5.00

-

2558

วงเงิน

-

-

-

5.00

450.00

2557

มูลหนี้

338.67
526.22

485.50

-

-

4.00

334.67

2557

51.80
151.14

2.64

93.73

2.97

-

2558

ล้านบาท

ธ.ค. 2552 - ก.พ. 2562

ก.พ. 2558 - ธ.ค. 2567

ก.พ. 2558 - ธ.ค. 2570

ธ.ค. 2556 - พ.ย. 2561

ธ.ค. 2556 - มิ.ย. 2558

ระยะเวลา

MLR

MLR

MLR

MLR

MLR

อ้างอิง
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย

ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรายเดือน จํานวนเงินเดือนละ 1.50 ล้านบาท
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ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรายเดือน ก.พ. 2558 - พ.ย. 2567 จํานวนเงินเดือนละ 0.04 ล้านบาท
ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเดือน ธ.ค. 2567 ชําระส่ วนที่เหลือทั้งหมด

ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรายเดือน ก.พ. 2558 - ธ.ค. 2558 จํานวนเงินเดือนละ 0.43 ล้านบาท
ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรายเดือน ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 จํานวนเงินเดือนละ 0.57 ล้านบาท
ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรายเดือน ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2560 จํานวนเงินเดือนละ 0.72 ล้านบาท
ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรายเดือน ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2561 จํานวนเงินเดือนละ 0.87 ล้านบาท
ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรายเดือน ม.ค. 2562 - ธ.ค. 2567 จํานวนเงินเดือนละ 1.02 ล้านบาท
ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรายเดือน ม.ค. 2568 - ธ.ค. 2570 จํานวนเงินเดือนละ 1.05 ล้านบาท
ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเดือน ธ.ค. 2570 ชําระส่ วนที่เหลือทั้งหมด

ชําระเงินต้นรายเดือน จํานวนเงิน 0.01 ล้านบาท

ชําระเงินต้นเมื่อมีการปลอดจํานองทรัพย์

การชําระหนี้

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
ยอดยกมา
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

2558
526,223,844.13
151,480,013.96
340,381,574.65
(532,583,853.46)
485,501,579.28

2557
782,924,810.00
9,117,283.76
198,073,756.00
(463,892,005.63)
526,223,844.13

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
187,550,702.00
291,174,810.00
339,803,000.00
198,073,756.00
(192,995,480.31) (301,697,864.00)
334,358,221.69
187,550,702.00

บริษัท
ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ได้จ่ายชําระเงินกูย้ มื ลําดับที่ 1 - 3 แล้วทั้งจํานวน
บริ ษทั ได้จดจํานองห้องชุดโครงการมายรี สอร์ ท บางกอก โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ และโครงการมายโฮม ซิ ลเวอร์ เลค
(ดูหมายเหตุ 8) และบริ ษทั มาย ฮอสพิทอล (บริ ษทั ย่อย) ได้จาํ นําเงิ นลงทุนในหุ ้นสามัญทั้งหมดของ บริ ษทั โรงพยาบาล
เชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด บริ ษทั ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด บริ ษทั เดนทอล อิส ฟั น จํากัด บริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด และ
บริ ษทั อาร์ เอสยู อินเตอร์เนชันแนล ฮอสพิทอล จํากัด และจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั บางกอก ซันเดย์ จํากัด
เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงิ นเบิ กเกิ นบัญ ชี และเงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ นของบริ ษ ทั นอกจากนี้ กรรมการบริ ษ ทั บริ ษ ทั
บางกอก ซันเดย์ จํากัด และบริ ษทั มาย ฮอสพิทอล (บริ ษทั ย่อย) ได้ค้ าํ ประกันหนี้สินดังกล่าว ในนามส่ วนตัวและในนามบริ ษทั
เต็มวงเงิน โดยไม่มีผลตอบแทน (ดูหมายเหตุ 4)
บริษัทย่ อย
ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ได้จ่ายชําระเงินกูย้ มื ลําดับที่ 9 แล้วทั้งจํานวน
เงินกูล้ าํ ดับที่ 10 บริ ษทั โรงพยาบาลเชี ยงใหม่ ราษฎร์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ทาํ สัญญาเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน โดยมี
บรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) คํ้าประกัน นอกจากนี้ อดีตกรรมการบริ ษทั ย่อยได้ค้ าํ ประกันในนาม
ส่ วนตัวเต็มวงเงิน
เงินกูล้ าํ ดับที่ 11 และ 12 บริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้จาํ นองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั
ย่อย เพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ อดีตกรรมการบริ ษทั ย่อยได้ค้ าํ ประกันในนามส่ วนตัวเต็ม
วงเงิน
เงินกูล้ าํ ดับที่ 13 บริ ษทั พิษณุ โลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้จาํ นองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั
ย่อย เพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั ย่อยได้ค้ าํ ประกันในนามส่ วนตัวเต็มวงเงิน
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19. หนีส้ ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ปี
1
2-5
รวม

2558
มูลค่าปัจจุบนั
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
3,700,121.91
281,956.02
3,897,000.59
185,848.32
7,597,122.50
467,804.34

ค่าเช่าขั้นตํ่า
3,982,077.93
4,082,848.91
8,064,926.84

2557
มูลค่าปัจจุบนั
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
1,000,522.70
158,000.49
2,053,781.19
146,291.90
3,054,303.89
304,292.39

ค่าเช่าขั้นตํ่า
1,158,523.19
2,200,073.09
3,358,596.28

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี
1
2-5
รวม

2558
มูลค่าปัจจุบนั
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
2,096,520.53
182,199.40
2,326,185.83
126,233.08
4,422,706.36
308,432.48

ค่าเช่าขั้นตํ่า
2,278,719.93
2,452,418.91
4,731,138.84

2557
มูลค่าปัจจุบนั
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
308,101.41
65,621.79
745,120.19
71,018.89
1,053,221.60
136,640.68

ค่าเช่าขั้นตํ่า
373,723.20
816,139.08
1,189,862.28

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินเพื่อซื้ อยานพาหนะ และเครื่ องใช้สาํ นักงาน กําหนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน ๆ ละ 0.25
ล้านบาท (ปี 2557: 0.10 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี จํานวนเงิน 3.70 ล้านบาท (ปี 2557: 1 ล้านบาท) สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 2.10 ล้านบาท (ปี
2557: 0.31 ล้านบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั ได้ค้ าํ ประกันหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ในนามส่ วนตัวเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 4)
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20. ผลประโยชน์ ของพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

6,550,155.28

3,692,868.54

3,188,551.72

2,264,347.23

13,760,154.88

1,069,734.09

3,329,135.59

1,297,836.88

724,021.04

551,571.92

128,244.22

104,890.01

81,200.64

68,134.84

-

-

ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(2,292,675.92) 384,825.76
21,475,014.05 6,550,155.28

(751,445.53) 304,497.73
3,242,327.87 3,188,551.72

กลุ่ มบริ ษ ทั กําหนดโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นไปตามการจ่ ายเงิ นชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่ งให้สิ ทธิ แ ก่
พนักงานที่เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กาํ หนด เช่น 10 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยไม่นอ้ ยกว่าอัตราเงิ นเดื อนเดือน
สุ ดท้าย 300 วัน หรื อ 10 เดือน
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่สาํ คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 (แสดงด้วยค่าเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก) มีดงั นี้
ร้อยละ

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

งบการเงินรวม
2558
2557
3.16
4.01
2-7
2-6

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
3.18
3.45
3-6
4-6

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็ นไปได้ที่จะอยูจ่ นเกษียนในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณ
การจากตารางมรณะปี 2551
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ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสมมติ ฐานที่ สําคัญต่อมูลค่าปั จ จุ บนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ หลังออกจากงานของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)

(1,433,177.34)

1,584,017.06

(174,737.66)

187,680.02

อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)

1,508,143.71

(1,379,014.39)

184,293.88

(173,308.35)

21. ทุนเรือนหุ้น
ในเดือนมิถุนายน 2557 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ จํานวน 135,000,000 หุ น้ ในราคาหุ น้ ละ 1 บาท รวม
เป็ นจํานวนเงิน 135,000,000 บาท บริ ษทั ได้ออกหุ น้ สามัญให้แก่ผใู้ ช้สิทธิ และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิม
จํานวนเงิน 2,158,944,392 บาท เป็ น 2,293,944,392 บาท กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ จํานวน 943,378,213 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ 1
บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 943,378,213 บาท บริ ษทั ได้ออกหุ ้นสามัญให้แก่ผใู้ ช้สิทธิ และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระ
แล้วจากเดิม จํานวนเงิน 2,293,944,392 บาท เป็ น 3,237,322,605 บาท กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557
บริษัทย่อย
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั มายรี สอร์ ท โฮลดิ้ง จํากัด (บริ ษทั ย่อย) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ได้มีมติพิเศษให้ เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวนเงิน 100 ล้านบาท เป็ นจํานวนเงิน 300 ล้านบาท โดยการออกหุ น้ สามัญจํานวน 20,000,000 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
บริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ได้มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
เดิมจํานวนเงิน 1,000,000 บาท เป็ นจํานวนเงิน 310,000,000 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญจํานวนเงิน 3,090,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่
ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท (ดูหมายเหตุ 10)
บริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557
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22. สํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลได้
23. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ได้แก่
บาท
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
ซื้ อสิ นค้าและวัสดุส้ิ นเปลือง
ยาเวชภัณฑ์และวัสดุส้ิ นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน
ค่าซ่ อมแซมและบํารุ งรักษา
ค่าเสื่ อมราคาและรายการตัดบัญชี
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ และ
รายการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าตอบแทนแพทย์และค่าบริ การทางการแพทย์
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2558
2,604,719.74
54,666,221.46
48,268,501.72
151,941,650.73
25,334,361.55
14,581,526.25
54,834,032.36
22,445,259.34
23,625,607.45
20,781,144.38

2557
46,312,352.75
5,571,170.25
7,171,759.04
45,429,582.00
33,051,436.00
9,277,952.47
2,568,523.07

599,269.44
141,698,939.82

6,881,200.00
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
28,429,359.59
19,293,468.09
4,320,568.25
3,355,128.24
5,058,356.70
5,594,061.64
28,874,377.31
21,887,946.36
7,518,489.41
12,182,886.00
12,386,610.11
8,178,627.34
2,091,634.72
438,844.23
14,981,512.99
-

6,881,200.00
-
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24. ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม
2558
ดอกเบี้ยจ่าย

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

33,818,798.82

68,454,450.17

13,703,467.54

32,271,279.39

2,750,000.00

5,559,512.16

2,000,000.00

2,855,000.00

รวม

36,568,798.82

74,013,962.33

15,703,467.54

35,126,279.39

หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
สุทธิ

(247,791.34)
36,321,007.48

(14,808,201.39)
59,205,760.94

(247,791.34)
15,455,676.20

(2,219,762.84)
32,906,516.55

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

25. ภาษีเงินได้
ภาษี เงิ นได้นิติบุคคลของกลุ่มบริ ษทั สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คํานวณขึ้ นในอัตราที่ กาํ หนดโดย
กรมสรรพากรจากกําไรทางบัญชีหลังปรับปรุ งเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งจํานวนในแต่ละปี บัญชีและบันทึกภาระส่ วนที่คา้ งจ่ายเป็ นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
การลดภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ.2554 ลงวันที่ 14
ธันวาคม 2554 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ เป็ นอัตราร้อยละ 23 ของกําไรสุ ทธิ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สําหรับสองรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั มาที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน
2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั

(3,707,380.16)

(13,970,079.40)

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว

(6,689,966.06)

(9,946,225.40)

(4,138,128.91)

(8,850,369.80)

(10,397,346.22)

(23,916,304.80)

(4,138,128.91)

(8,850,369.80)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

-

-

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้

บาท
งบการเงินรวม
2558
ประมาณการหนี้สิน
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2557

(ปรับปรุ งใหม่)
(290,539.49)
14,344.33

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
-

(ปรับปรุ งใหม่)
-
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
งบการเงินรวม
2558
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี
รายได้ที่ให้ถือเป็ นรายได้ทางภาษี
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์หกั ได้เพิ่มขึ้น
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม
ขาดทุนสะสมทางภาษี
ผลขาดทุนปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้สาํ หรับปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2557
บาท

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(85,272,283.92)
20

4
12

17,054,456.78
(7,213,287.06)
(694,284.57)
2,531,754.53
1,526,758.44
(4,551,042.78)
(12,361,735.50)
(3,707,380.16)
(6,689,966.06)
(10,397,346.22)

20

226
387

บาท
(ปรับปรุ งใหม่)
6,174,209.58
(1,234,841.92)
(4,298,106.35)
(1,649,817.53)
1,402,290.90
(9,563,963.31)
3,372,725.40
(1,998,366.60)
(13,970,079.40)
(9,946,225.40)
(23,916,304.80)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี
รายได้ที่ให้ถือเป็ นรายได้ทางภาษี
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ขาดทุนสะสมทางภาษี
ภาษีเงินได้สาํ หรับปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2557
บาท

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(52,596,826.30)
20

8

10,519,365.26
(4,869,156.15)
993,839.86
(6,644,048.97)
(4,138,128.91)
(4,138,128.91)

20

245

บาท
(ปรับปรุ งใหม่)
(3,616,792.75)
723,358.55
(3,150,753.30)
(367,952.18)
2,795,346.93
(8,850,369.80)
(8,850,369.80)

26. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วย
เงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบให้ ในปั จจุบนั กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน กสิ กรไทย จํากัด และจะจ่ายให้พนักงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ในปี 2558 บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนเป็ นจํานวนเงิน 0.13 ล้านบาท (ปี 2557: 0.12 ล้านบาท)
27. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานสอดคล้องกับรายงานภายในสําหรั บใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรั พยากรให้กบั ส่ วนงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงานของผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั คือ กรรมการบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่ วนงานเดียว
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจโรงพยาบาลและคลีนิคทันตกรรม โดย
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกําไรหรื อขาดทุนตามส่ วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
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พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2558
2557

พันบาท
โรงพยาบาล
2558
2557

รวม
2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
533,224
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
(382,936)
กําไรขั้นต้ น
150,288
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสํ าหรับปี

801,770
(560,094)
241,676

230,663
(165,728)
64,935

11,048
(8,660)
2,388

763,887
(548,663)
215,224
14,108
(88,082)
(188,811)
(36,321)
(1,390)
(85,272)
(10,397)
(95,669)

812,818
(568,754)
244,064
7,867
(88,565)
(97,985)
(59,207)
6,174
(23,916)
(17,742)
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สิ นทรัพย์และหนี้สินที่สาํ คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ต้นทุนพัฒนาโครงการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินประกันผลงาน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2558
2557

พันบาท
โรงพยาบาล
2558
2557

29,103
2,697
2,479,207
38,711
82,053
11,649

323,176
7,407
2,360,418
38,711
70,492
18,216

45,725
44,651
189,110
648,663
118,844
4,151

9,755
105,340
144,207
498,979
21,745
19,882
192,836

24,896
82,568
344,523
676
50,317
28,368
178,566

77,235
18,873
360
133,286

รวม
2558

2557

9,451
7,565
150,000
163,050
1,411

74,828
47,348
2,479,207
189,110
38,711
730,716
118,844
15,800

332,627
14,972
2,360,418
150,000
38,711
233,542
19,627

10,150
1,157
126
2,978

9,755
182,575
163,080
499,339
21,745
19,882
326,122

24,896
92,718
345,680
802
50,317
28,368
181,544

28. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
บริษัท
28.1 ภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญา ดังต่อไปนี้
28.1.1 สัญญาก่อสร้างกับ
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน จํานวนเงิน 5.90 ล้านบาท
- บริ ษทั อื่น จํานวนเงิน 278.13 ล้านบาท
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28.1.2 สัญญาเช่า อัตราค่าบริ การเดือนละ 0.61 ล้านบาท
28.1.3 สัญญาจ้างบริ การ อัตราค่าบริ การเดือนละ 0.28 ล้านบาท
28.1.4 สัญญาจ้างวางแผนบริ หารงานการตลาด และสัญญาจ้างบริ การอื่น จํานวนเงิน 10.20 ล้านบาท
28.1.5 สัญญาจะซื้ อจะขายที่ดิน จํานวนเงิน 1,179.20 ล้านบาท
28.1.6 สัญญาว่าจ้างผูบ้ ริ หารและควบคุมงานก่อสร้าง จํานวนเงิน 27.92 ล้านบาท
28.1.7 สัญญาจ้างออกแบบ จํานวนเงิน 30.61 ล้านบาท
28.1.8 สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย อัตราค่าบริ การเดือนละ 0.21 ล้านบาท
28.1.9 สัญญาจ้างบริ การอื่น จํานวนเงิน 3.23 ล้านบาท
บริษัทย่ อย
28.2 ภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญา ดังต่อไปนี้
28.2.1 สัญญาก่อสร้าง จํานวนเงิน 69.88 ล้านบาท
28.2.2 สัญญาจ้างวางแผนบริ หารงานการตลาด และสัญญาจ้างบริ การอื่น จํานวนเงิน 2.70 ล้านบาท
28.2.3 สัญญาจ้างบริ การ อัตราค่าบริ การเดือนละ 0.25 ล้านบาท
28.2.4 สัญญาเช่า อัตราค่าเช่าเดือนละ 0.63 ล้านบาท
28.2.5 สัญญาจ้างบริ การรักษาความปลอดภัย อัตราค่าบริ การเดือนละ 0.07 ล้านบาท
28.2.6 สัญญาซื้ อสิ นค้า จํานวนเงิน 19.25 ล้านบาท
28.2.7 สัญญาจ้างออกแบบ จํานวนเงิน 1.28 ล้านบาท
28.2.8 สัญญาว่าจ้างผูบ้ ริ หารและควบคุมงานก่อสร้าง จํานวนเงิน 0.86 ล้านบาท
28.2.9 สัญญาจ้างบริ การอื่น จํานวนเงิน 1.24 ล้านบาท
28.3 หนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร จํานวนเงิน 1.50 ล้านบาท
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29. การเปิ ดเผยเครื่องมือทางการเงิน
29.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชี ที่สําคัญและวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี การจัดประเภทสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สิน
ทางการเงินรวมถึงการวัดมูลค่า การรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
29.2 การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือ การรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่อมัน่ ของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่ งบริ ษทั
พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนิ นงานต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงิน
ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญ
29.3 นโยบายการบริหารความเสี่ ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและจากการที่ค่สู ัญญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา กลุ่มบริ ษทั มีการ
บริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว ดังต่อไปนี้
29.3.1 ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือความเสี่ ยงที่มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่ องจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
กลุ่มบริ ษทั กูย้ มื เงินมาเพื่อใช้ในการดําเนินงานและพัฒนาโครงการ ซึ่ งต้องจ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว กลุ่มบริ ษทั
ไม่ ไ ด้ใ ช้เ ครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ใดเพื่ อ ลดความไม่ แ น่ น อนของกระแสเงิ น สดในอนาคตที่ จ ะเกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
29.3.2 ความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อทีเ่ กีย่ วเนื่องกับลูกหนีก้ ารค้ า
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายป้ องกันความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า โดยกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายการ
ให้สินเชื่ อที่ระมัดระวังและการกําหนดวิธีการชําระเงินจากการขายโครงการ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึ งคาดว่าจะ
ไม่ได้รับความเสี ยหายจากการเรี ยกชําระหนี้ จากลูกหนี้ เหล่านั้นเกินกว่าจํานวนที่ได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สู ญแล้ว
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29.4 มูลค่ ายุตธิ รรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยส่ วนใหญ่เป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น และ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมีการให้สินเชื่อระยะสั้น และหนี้สินทางการเงิน โดยส่ วนใหญ่เป็ นเงิน
เบิกเกินบัญชีจากธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตราในตลาด จึงทําให้ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่าง
เป็ นสาระสําคัญ
30. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ดังนี้ สัญญาเงินเบิกเกินบัญชี จํานวนเงิน 10 ล้านบาท
สัญญาเงินกูย้ ืม รวมจํานวนเงิน 2,381.67 ล้านบาท และสัญญาให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกัน จํานวนเงิน 16 ล้านบาท โดย
บริ ษทั ได้จดจํานองที่ดินโครงการเดอะโพลิแทน รี ฟ เป็ นหลักประกัน นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั ได้ค้ าํ ประกันหนี้ สินดังกล่าว
ในนามส่ วนตัวเต็มวงเงิน โดยไม่มีผลตอบแทน
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายที่ดินกับบุคคล รวมเป็ นจํานวนเงิน 4.41 ล้านบาท เพื่อนํามาพัฒนาเป็ น
โครงการเดอะโพลิแทน รี ฟ
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายที่ดินกับบริ ษทั อื่น รวมเป็ นจํานวนเงิน 840 ล้านบาท เพื่อนํามาพัฒนาเป็ น
โครงการเดอะโพลิแทน รี ฟ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมตั ิ ดังต่อไปนี้
อนุมตั ิการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
-

ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน 3,238,416,588 บาท เป็ น 3,237,322,605 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้
นําออกจําหน่าย จํานวน 1,093,983 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท

-

เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน 3,237,322,605 บาท เป็ น 4,855,983,908 บาท โดยออกหุ ้นสามัญใหม่ จํานวน
1,618,661,303 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
อนุมตั ิให้จดั สรรหุ ้นเพิ่มทุน จํานวน 647,464,521 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมใน
อัตรา 10 หุน้ สามัญเดิมต่อ 2 หุน้ สามัญใหม่ในราคาหุน้ ละ 0.75 บาท
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ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั รวมจํานวน 971,196,782 หน่ วย โดยอนุ มตั ิ ให้จัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นสามัญเดิมของบริ ษทั ในอัตรา 10 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 3 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดย
แบ่งเป็ น
-

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ รุ่ นที่ 2 (EVER – W2) จํานวน 647,464,521 หน่วย ราคาการใช้สิทธิ ที่ 2 บาท
ต่อหุ ้น กําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ ท้ งั สิ้ น 4 ครั้ ง คือ วันที่ 30 กันยายน 2559 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 วันที่ 31
มีนาคม 2560 และวันที่ 30 มิถุนายน 2560

-

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ รุ่ นที่ 3 (EVER – W3) จํานวน 323,732,261 หน่วย ราคาการใช้สิทธิ ที่ 5 บาท
ต่อหุ ้น กําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ ท้ งั สิ้ น 4 ครั้ง คือ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 วันที่ 14
ธันวาคม 2561 และวันที่ 14 มีนาคม 2562

อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด จากเดิมจํานวนเงิน 310 ล้านบาท เป็ นจํานวนเงิน 510 ล้านบาท โดย
การออกหุ น้ สามัญจํานวน 2 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
31. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
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