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สารจากประธานกรรมการบริษัท
ในปี 2559 ถึ ง แม้ ว่ า เศรษฐกิ จ ยั ง คงชะลอตั ว ในธุ ร กิ จ ด้ านอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
อีกทังเนื
้ ่องจากหนี ้ภาคครัวเรื อนยังอยู่ในระดับสูงและสถาบันการเงินเข้ มงวดในการ
อนุมตั ิสินเชื่อของธนาคาร จึงทําให้ สถาบันการเงินระมัดระวัง ในเรื่ องการปล่อยสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ มีการปรับกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้ างรายได้
ให้ กับบริ ษัท เพื่อ รักษาเป้าหมายที่บริ ษัทได้ กําหนดไว้ ทัง้ นี บ้ ริ ษัทได้ ตระหนักและ
วางแผนในการดําเนินธุรกิจอย่างรอบคอบภายใต้ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีความผันผวน
ทางเศรษฐกิจตลอดเวลา
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ พฒ
ั นาธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทจะเลือก
ลงทุนในทําเลที่มีศกั ยภาพ ที่ถือว่าเป็ นทําเลทองในการพัฒนาด้ านอสังหาริ มทรัพย์
และการคมนาคมที่รองรับการเติบโตในอนาคต ซึง่ บริ ษัทได้ พิจารณาจากความต้ องการ วัตถุประสงค์ และความชื่นชอบของลูกค้ าเป็ นสําคัญ
อาทิ เ ช่ น ที่ ตั ง้ อยู่ ใ จกลางเมื อ ง ใกล้ รถไฟฟ้ า ห้ างสรรพสิ น ค้ า ฯลฯ นอกจากนี ้ ในปี 2559 ที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท ได้ มี ก ารเปิ ดตั ว
โครงการเดอะโพลิ แ ทน รี ฟ โครงการเดอะ โพลิ แ ทน บรี ซ ที่ ส นามบิ น นํ า้ และถื อ ได้ ว่าจากการเปิ ดตัวโครงการที่ ผ่ านมาบริ ษั ท ประสบ
ความสําเร็ จในเรื่ องยอดขายเป็ นอย่างมากและบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าในธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์จะส่งผลให้ บริ ษัทสร้ างการรับรู้ได้ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทยังได้ พฒ
ั นาในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาลร่ วมด้ วย ทังนี
้ ด้ ้ านธุรกิจโรงพยาบาล บริ ษัทได้ เข้ าไป
พัฒนาปรับปรุงระบบการทํางานเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ มากยิ่งขึ ้น เพื่อที่จะรองรับการขยายงานต่อไป
ทังนี
้ ้ ในปี 2560 บริ ษัทมีนโยบายและแผนการดําเนินงานในด้ านพัฒนาธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์
ถึงความต้ องการการลงในด้ านอสังหาริ มทรัพย์ทงแนบสู
ั้
งและแนบราบ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการพัฒนาในธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์
ต่อไป
บริ ษัทขอขอบคุณ คณะกรรมการ คณะผู้บริ หาร พนักงานทุกท่าน ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจนสถาบันการเงินที่ให้ การสนับสนุนการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯด้ วยดี รวมถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ที่ได้ ให้ การสนับสนุนและไว้ ว่างใจต่อการดําเนินงานของบริ ษัทด้ วยเสมอมา
โดยบริ ษัทจะยังคงพัฒนาการดําเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน่ การตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม ภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไป

( นายสวิจกั ร์ โลจายะ)
ประธานกรรมการบริ ษัท
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ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
ข้ อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
ปี ที่เริ่มก่อตัง้
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
Home Page
โทรศัพท์
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 1
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ100
7537762
ปี 1
ประเภทอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจโรงพยาบาล
ปี 
“EVER”
www.everland.co.th
-236-656-6
-272-7598-9
4,855,983,98 บาท
4,855,983,98 หุ้น
1 บาท
,,, บาท (ณ 1 ธันวาคม )

บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรั พย์
ชื่อบริษัท บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
สถานที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1000 โทรศัพท์ 0-00-9
ผู้สอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จํากัด
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน้ - ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 2234-, โทรสาร 2-34-, www.deloitte.com
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 43 และ / หรื อ
ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3356 และ / หรื อ
นายชูพงษ์ สุรชุติกาล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 และ / หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 535 หรื อ
นางนิสากร ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีทา่ นอื่นภายในสํานักงานเดียวกันเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของกลุม่ บริ ษัท
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ข้ อมูลสรุ ปทางการเงิน : Financial Highlights
(หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Bath)
2559 / 2016

2558 / 2015

งบดุลรวม / Balance Sheet
- สินทรัพย์หมุนเวียน / Current Assets

4,438,007

2,643,450

927,632

1,155,515

- หนี ้สินหมุนเวียน / Curret Liabilities

1,401,749

907,674

- หนี ้สินไม่หมุนเวียน / Non-Curret Liabilities

1,039,173

369,653

- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว / Issued and paid-up share capital

3,884,783

3,237,323

- ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders' Equity

2,924,717

2,521,638

- รายได้ จากการขาย / Sales income

430,530

533,220

- รายได้ จากการให้ บริการ / Service income

475,740

230,660

1,005,309

777,995

(1,108,156)

(863,267)

10,767

(10,397)

- ขาดทุนสําหรับปี / Profit (loss) for the years

(92,080)

(95,670)

- ขาดทุนสําหรับปี ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ / Profit (loss) for the years attributable to
Owner of the Company

(94,925)

(96,244)

- กําไร/(ขาดทุน)สุทธิตอ่ หุ้น(บาท) / Profit from continuing operations per share

(0.0265)

(0.0297)

3.17

2.91

19.11

19.95

0.83

0.51

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Non-Current Asset

งบกําไรขาดทุนรวม / Income Statements

- รายได้ รวม / Total revenue
- ต้ นทุนรวม / Total cost
- รายได้ (ค่าใช้ จ่าย)ภาษี เงินได้ / Income tax income (expense)

อัตราส่ วนทางการเงิน / Key Financial Ratios
- อัตราส่วนสภาพคล่อง / Current Ratio (เท่า)
- อัตรากําไรขันต้
้ น / Gross Profit Margin (ร้ อยละ)
- อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น / Debt to Equity Ratio (เท่า)
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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
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. โครงการของบริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่ในทําเลที่มีศกั ยภาพในการรองรับการขยายตัวของชุมชน มีระบบการคมนาคมที่สะดวกและ
ระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ ฯลฯ
2. โครงการของบริ ษัทฯ มีหลายแบบเพื่อให้ เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ า เช่น อาคารชุดพักอาศัย บ้ านเดี่ยวพร้ อม
อยู่ และ ทาวน์เฮ้ าส์
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 การบริ การด้ านความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็ นใน
โครงการ
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ทังนี
้ ้ ในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ ขยายและเข้ าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล เพิ่มเติมจากเดิมที่ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โดยได้
ดําเนินการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด (“MY HOSPITAL”) และอนุมตั ิการเข้ าลงทุนในบริ ษัทที่
ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล
ในปี 2559 บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด(มหาชน) ได้ มีการเปิ ดตัวโครงการใหม่จํานวน 3 โครงการ ได้ แก่

1. โครงการ เดอะ โพลิแทน ริฟ
เจ้ าของโครงการ
: บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
สถานที่ตงั ้
: ซอยนนทบุรี15 ถนนสนามบินนํ ้า ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
พื ้นที่โครงการ
: ประมาณ 9 - 3 – 37.6 ไร่
ประเภทโครงการ
: อาคารชุดพักอาศัยสูง 56 ชัน้ + ชัน้ Sky Lounge
จํานวนห้ องชุด
: 2,351 ห้ องชุด, ร้ านค้ า 8 ห้ อง
มูลค่าโครงการ
: ประมาณ 6,500 ล้ านบาท
ลิฟท์
: 10 ตัวโดยสาร + 1 ขนสินค้ า
ลักษณะห้ องชุด
: วัสดุพร้ อมอุปกรณ์มาตรฐาน
สิง่ อํานวยความสะดวก
: Riverfront Garden/ Playground/ Jogging Track/ Convenient Store/ Club
House (Co-Working Space, Meeting Room, Kidroom, Playroom, Sports
Simulator)/ Swimming Pools/ All Season Garden/ Boxing Room/ Yoga
Room/ Sky Fitness/ Sky Garden/ Sky Lounge
ระบบรักษาความปลอดภัย : CCTV/ Key card access specific floor/ Security guard
ที่จอดรถ
: 1,364 คัน (รวมจอดซ้ อนคัน) 58%

รายงานประจำป 2559
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เริ่ มดําเนินการก่อสร้ าง
กําหนดแล้ วเสร็จ
พร้ อมโอน

: ไตรมาสแรก ปี 2559
: ภายในไตรมาสแรก ปี 2562
: ประมาณเดือน กรกฎาคม 2562

2. โครงการ เดอะ โพลิแทน บรี ซ
เจ้ าของโครงการ
:
สถานที่ตงั ้
:
พื ้นที่โครงการ
:
ประเภทโครงการ
:
จํานวนห้ องชุด
:
มูลค่าโครงการ
:
ลิฟท์
:
ลักษณะห้ องชุด
:
สิง่ อํานวยความสะดวก
:
ระบบรักษาความปลอดภัย
ที่จอดรถ
เริ่ มดําเนินการก่อสร้ าง
กําหนดแล้ วเสร็จ
พร้ อมโอน

:
:
:
:
:

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
ซอยนนทบุรี15 ถนนสนามบินนํ ้า ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ประมาณ 7-2-85 ไร่
อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน้ 4 อาคาร และอาคารจอดรถ 7 ชัน้ 1 อาคาร
587 ห้ องชุด, ร้ านค้ า 3 ห้ อง
ประมาณ 1,900 ล้ านบาท
2 ตัวต่ออาคารพักอาศัย และ จํานวน 1 ตัวต่ออาคารจอดรถ
วัสดุพร้ อมอุปกรณ์มาตรฐาน
Rivefront Swimming pool, Kid pool, Fitness, Library, Garden,
River breeze pond
CCTV/ Key card access/ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชัว่ โมง
343 คัน (รวมจอดซ้ อนคัน) 58%
ไตรมาสแรก ปี 2560
ภายในไตรมาสสาม ปี 2561
ประมาณเดือน ธันวาคม 2561

3. โครงการ เดอะ โพลิแทน อควา
เจ้ าของโครงการ
: บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
สถานที่ตงั ้
: ซอยนนทบุรี15 ถนนสนามบินนํ ้า ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
พื ้นที่โครงการ
: ประมาณ 10-2-34.8 ไร่
ประเภทโครงการ
: อาคารชุดพักอาศัยสูง 61 ชัน้
จํานวนห้ องชุด
: 2,741 ห้ องชุด, ร้ านค้ า 4 ห้ อง
มูลค่าโครงการ
: ประมาณ 7,000 ล้ านบาท
ลิฟท์
: 12 ตัวโดยสาร + 2 ตัวขนของ
ลักษณะห้ องชุด
: วัสดุพร้ อมอุปกรณ์มาตรฐาน
สิง่ อํานวยความสะดวก
: Clubhouse, 3 Swimming pools with Jacuzzi, Kid pool, Politan
Pond, Riverfront garden, Playground, Jogging track, Pavilion,
Duplex fitness, Sky lounge, Sky garden
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ระบบรักษาความปลอดภัย
ที่จอดรถ
เริ่มดําเนินการก่อสร้ าง
กําหนดแล้ วเสร็จ
พร้ อมโอน

:
:
:
:
:

CCTV/ Key card access specific floor/ Security guard
1,564 คัน (รวมจอดซ้ อนคัน) 57%
ไตรมาสแรก ปี 2560
ภายในไตรมาสสอง ปี 2563
ประมาณเดือน สิงหาคม 2563

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
ั ้ วนั ที่ 19 มกราคม 2549 และจากการที่บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามแผนฟื น้ ฟูกิจการ
ได้ รับอนุญาตให้ ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทได้ ตงแต่
ได้ อย่างครบถ้ วน จึงได้ ยื่นขอออกจากแผนต่อศาลล้ มละลายกลาง ต่อมาในวันที่ 15 มกราคม 2550 ศาลฯได้ อนุญาตให้ บริ ษัทออก
จากแผนฟื น้ ฟูกิจการ
เหตุการณ์ สาํ คัญในช่ วง 5 ปี
ปี 2555 :

ลดทุนจดทะเบียนเป็ น 305,996,982 หุ้น, เพิ่มทุนจดทะเบียน 611,993,964 หุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 0.65 บาท โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทมีจดทะเบียนเป็ น 917,990,946 บาท และทุนเรี ยก
ชําระแล้ ว 531,610,486 บาท ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด จํานวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 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 ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 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 มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้นใหม่ ราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท และนําเงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนเข้ าลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ โดยเป็ นการซื ้อ
ทรัพย์สนิ และหุ้นสามัญของบริษัทพัฒนาอสังหารมิทรัพย์ โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทมีจดทะเบียน
เป็ 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 เรสซิเดนเชี ยล 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 คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 100
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 เดอะวิลล่า (หัวหิน) จํากัด เข้ ามาเป็ นบริษัทย่อยของEVER คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 100
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด จํานวน 386,044,173หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ0.65 บาท โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว ทําให้ บริ ษัทมีทุนเรี ยกชําระแล้ ว
จํานวน 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 ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทรุ่นที่ 1 (EVER-W1) จํานวน 1,079,472,196 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท
โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2556ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว ทําให้
บริษัทมีทนุ จดทะเบียน 3,238,416,588 บาท
แต่งตังกรรมการเพิ
้
่มเติม อีก 2 ท่าน ได้ แก่ นายประเดช กิตติอิสรานนท์ และนายอภิชัย โภชกปริ ภัณฑ์ เข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัท ทําให้ จํานวนกรรมการบริ ษัทมีทงสิ
ั ้ ้น 9 ท่าน โดยได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ 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
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 หุ้นและจํ านวนเงินให้ ก้ ูยืม มูลค่า
รวมทังสิ
้ ้น 63,500,000 บาท

เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และอนุมตั ิออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (EVER-W1) จํานวน 135,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท โดยไม่
คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว ทําให้
บริษัทมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ ว 2,293,944,392 บาท ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557

เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 943,378,213 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และอนุมตั ิออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (EVER-W1) จํานวน 943,378,213 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท โดยไม่
คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว ทําให้
บริษัทมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ ว 3,237,322,605 บาท ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2557
ปี 2558 :

อนุมตั ิการเข้ าร่ วมทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์แห่งใหม่ 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 ทังนี
้ ้ บริ ษัท อาร์ เอสยู อินเตอร์ เนชัน่ แนล ฮอสพิทอล จํากัด (“RIH”)
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
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อนุมตั ิการเข้ าทํารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์การจัดซื ้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจํานวน 8 แปลง เนื ้อที่รวม 13-0-25
ไร่ (5,225 ตารางวา) ตัง้ อยู่ที่ ตํ า บลสามวาตะวัน ตก อํ า เภอคลองสามวา กรุ ง เทพมหานคร กรรมสิ ท ธิ์ ข อง
นางพรทิพย์ ดาวสุข

ปี 2559 :
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อนุมัติการซือ้ ที่ดินเพื่อประกอบการทําอาคารพักอาศัยโครงการเดอะโพลิแทน รี ฟ ที่ดินกลุ่มที่ 1 เพื่อรองรั บการ
พัฒนาโครงการอาคารพักอาศัยโครงการเดอะโพลิแทน รี ฟ และ โครงการเดอะโพลิแทน บรี ซ จํานวน 2 แปลง
เนื ้อที่รวม 17-2-23.2 ไร่ (7,023.2 ตารางวา) ตังอยู
้ ่ที่ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กรรมสิทธิ์ของ
บริ ษั ท บางกอกซิตี ้ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํ า กัด และ ที่ ดินกลุ่มที่ 2 ที่ ดินที่ จ ะใช้ สํ า หรั บการพัฒ นาในเฟสต่อ ไป
จํ า นวน 1 แปลง เนื อ้ ที่ รวม 0-0-49 ไร่ (49 ตารางวา) ตัง้ อยู่ที่ ตํ า บลบางกระสอ อํ า เภอเมื อ ง จังหวัด นนทบุรี
กรรมสิทธิ์ของ นายสุรพงศ์ สันทัดกิจการ
ลดทุนจดทะเบียนให้ เท่ากับทุนชําระแล้ วเป็ น 3,237,322,605 หุ้น, เพิ่มทุนจดทะเบียน 647,460,183 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่
ราคาเสนอขายหุ้นละ0.75 บาท และอนุมตั ิออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทรุ่นที่ 2 (EVER-W2)
จํานวน 647,464,521 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม
ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 2 หน่วย และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทรุ่นที่ 3 (EVER-W3) จํานวน
323,732,261 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน
2559 โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว ทําให้ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 3,238,416,588 บาท และนําเงินที่ได้ จาก
การเพิ่มทุนเข้ าลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ โดยใช้ ในโครงการเดอะโพลิแทน รี ฟ และหุ้นสามัญของบริ ษัท
พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยภายหลัง การดํ า เนิ น การดัง กล่า ว บริ ษั ท มี จ ดทะเบี ย นเป็ น 4,855,983,908บาท
และทุนเรี ยกชําระแล้ ว 3,884,782,788 บาท ณ วันที่ 22 มิถนุ ายน 2559
อนุมัติรายการจําหน่ายไปซึ่งหุ้น บริ ษัท อาร์ เอส ยู อินเตอร์ เนชั่นแนล ฮอสพิทอล จํ ากัด (“RIH”) จํานวน
3,600,000 หุ้น (จํานวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท, จํานวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 33.75 บาท
และ จํานวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30 ของ
ทุนจดทะเบียนของ RIH โดยขายหุ้นให้ กบั ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในราคาไม่น้อยกว่า 220,500,000 บาท ซึ่งต่อมา
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ได้ ทําสัญญาซื ้อขายเงินลงทุนในบริ ษัท อาร์ เอส ยู
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ฮอสพิทอล จํากัด ในราคาขายจํานวน 250 ล้ านบาท และได้ รับเงินจํานวน 250 ล้ านบาท
ในวันดังกล่าว
อนุมตั ิตงบริ
ั ้ ษัทย่อยแห่งใหม่ของบริ ษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทางด้ านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท
โดยใช้ ชื่อว่า บริ ษัท บางกอก ริ ว่า ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“BANGKO RIVA”) โดยทุนจดทะเบียน 500,000,000
บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 1 กันยายน 2559

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

บริษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด (“NATTANAN”)

บริษัท มายรี สอร์ ท โฮล ดิ ้ง จํากัด (“MRH”)

บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด (“THV”)

บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
(“BANGKOK RIVA”)

ประเภทลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจจัดสรรที่ดินและสร้ างบ้ าน
เพื่อขาย, ธุรกิจอาคารชุดเพื่อขาย
,ธุรกิจรับบริหารโครงการ, ธุรกิจ
ร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจจัดสรรที่ดินและสร้ างบ้ าน
เพื่อขายภายใต้ โครงการมายโฮม
ประชาชื่น และโครงการมายโฮม
เชียงใหม่
ธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพัก
อาศัย ขายภายใต้ โครงการมายรี
สอร์ ท หัวหิน อาคาร เอ บี ซี
ธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพัก
อาศัย ขายภายใต้ โครงการมายรี
สอร์ ท หัวหิน อาคาร ดี อี เอฟ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทุนจดทะเบียน
สัดส่ วน
(ล้ านบาท)
การถือหุ้น
3,884.78
-

150.00

100.00%

300.00

100.00%

200.00

100.00%

500.00

100.00%
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ประเภทลักษณะธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
สัดส่ วน
(ล้ านบาท)
การถือหุ้น
510.00 100.00%

บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด (“MY HOSPITAL”)

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด (“CMR”)

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

20.00

100.00%

บริษัท เดนทอล อิส ฟั น จํากัด (“DENTAL”)

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

0.75

100.00%

บริษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด (“UNICON”)

5.00

100.00%

บริษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด (“KMG”)

ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

75.00

78.57%

บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด (“PM”)

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

160.00

53.96%

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ แบ่ งเป็ น 2 ธุรกิจ
บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โดยการพัฒนาที่ดินเพื่อนํามา
จัดจําหน่ายในรูปแบบของทาวน์เฮ้ าส์ บ้ านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม โดยมีกลุม่ ลูกค้ าทุกระดับ ซึง่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุม่ ที่มีรายได้
ระดับปานกลางขึ ้นไป ทังนี
้ ้ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์สามารถแบ่งการดําเนินธุรกิจหลักได้ 3 ประเภทหลัก ได้ แก่ ธุรกิจจัดสรร
ที่ดินและสร้ างบ้ านเพื่อขาย ธุรกิจอาคารชุดเพื่อขาย และ ธุรกิจรับบริหารโครงการ
บริ ษัทฯมีการดําเนินการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ในทําเลต่างๆ นอกจากการพัฒนาโครงการเพื่อจํ าหน่ายภายใต้ การ
บริ หารงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยแล้ ว บริ ษัทฯ ยังมีนโยบายในการลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆที่มีศกั ยภาพ ทังนี
้ ้
โครงการที่อยู่ภายใต้ การดําเนินการของบริ ษัทฯ นัน้ มีอยู่หลายโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการจะมีลกั ษณะรู ปแบบ และทําเลที่ตงั ้
แตกต่างกันออกไป เพื่อรองรับและตอบความต้ องการกับกลุม่ เป้าหมายทุกระดับ
นอกจากนี ้ บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) ได้ ขยายการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากการที่ประชาชนส่วน
ใหญ่สนใจเรื่ องสุขภาพมากขึ ้น และมีผ้ สู งู อายุเพิ่มมากขึ ้น จึงอีกเป็ นช่องทางที่จะสามารถขยายฐานการให้ บริ การรักษาพยาบาล
ให้ มีจํานวนมากขึ ้น ซึง่ จะส่งผลให้ บริษัทมีแหล่งรายได้ เพิ่มขึ ้น โดยแบ่งออกเป็ น 2 ธุรกิจหลัก
มีรายละเอียดดังนี ้
1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์
โครงการมายวิลล่ า บางนา
โครงการมายวิลล่า บางนา บริ ษัทรับโอนโครงการเพื่อนํามาพัฒนาต่อ ประกอบด้ วยอาคารทังสิ
้ ้น 3 อาคาร (อาคารเอ
อาคารบี อาคารซี) โดยแบ่งเป็ นอาคารสํานักงาน 1 อาคาร ประกอบด้ วยสํานักงานจํานวน 10 ห้ อง และ อาคารที่พักอาศัย 2
อาคาร ประกอบด้ วยห้ องชุดพักอาศัย 262 ห้ องชุด ตังอยู
้ ่บนที่ดินจํานวน 17 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา บนถนนสรรพาวุธ เขตบางนา
กรุงเทพฯ ซึง่ เป็ นโครงการที่พฒ
ั นาเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วตังแต่
้ ปี 2536 สําหรับโครงการในส่วนของอาคารสํานักงานนันได้
้ เริ่ มจําหน่าย
ตังแต่
้ ปี 2542 และในส่วนของห้ องชุดนันบริ
้ ษัทฯ ได้ ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงห้ องชุดที่ยงั คงเหลืออยู่ใหม่เพื่อทําการจําหน่าย
ให้ แก่ลกู ค้ าและผู้สนใจทัว่ ไป กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริษัทฯ สําหรับในส่วนของห้ องชุดจะเป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่มีรายได้ ปานกลางและ
สูง ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวนห้ องชุดพักอาศัยคงเหลือขายจํานวน 2 ยูนิต
โครงการเดอะ รอยัล บีช เพชรบุรี
โครงการเดอะรอยั ล บี ช เพชรบุ รี เป็ นโครงการประเภทที่ พั ก อาศั ย ริ ม ทะเลเพื่ อ ขาย เนื อ้ ที่ ร วมทั ง้ โครงการ
6-2-31 ไร่ เนื ้อที่ใช้ สอยรวม 9,043.97 ตารางเมตร มูลค่าโครงการกว่า 150 ล้ านบาท ประกอบด้ วยอาคารแบบ เทอร์ เรซเฮ้ าส์ 3
ชัน้ ขนาดเนื ้อที่ 259.06 ตารางเมตรต่อหลัง จํานวน 4 ยูนิต และห้ องชุดพักอาศัยซึ่งแบ่งย่อยเป็ นห้ องชุดแบบ A, B, C, D,
Penthouse และ Grand House รวมจํานวน 62 ยูนิต ที่ตงโครงการอยู
ั้
่ที่บริ เวณถนนตาลต้ นเดียว (ถนนเลียบหาดเจ้ าสําราญ)
ตําบลหาดเจ้ าสําราญ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559โครงการดําเนินการขายไปหมดแล้ ว
โดยมีห้องชุดคงเหลือรอการโอนจํานวน 1 ยูนิต
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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
โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค เฟส 1
โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค เฟส 1 เป็ นโครงการบ้ านเดี่ยว 2 ชัน้ จํานวน 145 หลัง และสํานักงานโครงการ 1 หลัง บน
ที่ดินจํานวน 65-1-80 ไร่ ติดถนน สุวินทวงศ์ 80 ตําบลลําผักชี อําเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร พื ้นที่ใช้ สอย 126 ตร.ม.
และ 146 ตร.ม. จํานวนห้ อง 3 ห้ องนอน 2 ห้ องนํ ้า ที่จอดรถ 1,2 คัน ขนาดเนื ้อที่เริ่ มต้ น 100 ตารางวา กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของ
บริ ษัทฯ จะเป็ นลูกค้ าที่มีรายได้ ปานกลางถึงสูง ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559คงเหลือบ้ านเดี่ยวรอการขาย 110 หลัง โดยมีบ้าน
เดี่ยวคงเหลือรอการโอน จํานวน 5 หลัง
โครงการมายโฮม จตุโชติ-หทัยราษฎร์
โครงการบ้ านพักอาศัยในลักษณะบ้ านแฝด บนที่ดินจํานวน 13-0-25 ไร่ (5,225 ตารางวา) ตังอยู
้ ่ที่แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ดําเนินการพัฒนาโครงการโดย บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด(มหาชน) โดยมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
เป็ นผู้มีรายได้ ระดับปานกลางไปถึงรายได้ ระดับสูง ในปั จ จุบันที่ดินของโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการวางแผนเพื่ อพัฒนา
โครงการต่อไป
โครงการมายรีสอร์ ท บางกอก
โครงการอาคารชุดพักอาศัย ตังอยู
้ ่เลขที่ 1724 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยโครงการมายรี สอร์ ท บางกอก ประกอบด้ วย อาคารสูง 28 ชัน้ และอาคารสูง 35 ชัน้ พร้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้ มี
จํานวนห้ องชุดทังสิ
้ ้น 384 ห้ อง ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว (โดยอาคาร Aก่อสร้ างแล้ วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม
2553 และเริ่ มเปิ ดทําการขายเมื่อในช่วงเดือนกรกฎาคม 2552 และอาคาร B ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จในช่วงต้ นปี 2553 และเริ่ มเปิ ดทํา
การขายในเดือน มกราคม 2551) พร้ อมเข้ าพักอาศัย ทังนี
้ ้ ในปี 2556 บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด ได้ ดําเนินการเข้ าลงทุนซื ้อห้ อง
ชุดโครงการที่เหลืออยู่ทงหมด
ั้
จํานวน 92 ยูนิต จากเจ้ าของโครงการเดิม เพื่อนํามาเป็ นทรัพย์สินของบริ ษัทและดําเนินการขาย
ต่อไป โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 8 ยูนิต โดยมีห้องชุดคงเหลือรอการโอนจํานวน 1 ยูนิต
โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริเวอร์
โครงการอาคารชุดพักอาศัย ตังอยู
้ ่เลขที่ 42 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 72 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
้ ้น 123 ยูนิต
กรุงเทพมหานคร โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ เป็ นอาคารสูง 37 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร มีจํานวนห้ องชุดทังสิ
ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วพร้ อมเข้ าพักอาศัย ทังนี
้ ้ ในปี 2556 บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด ได้ ดําเนินการเข้ า
ลงทุนซื ้อห้ องชุดโครงการ จํานวน 43 ยูนิต จากเจ้ าของโครงการเดิมเพื่อนํามาเป็ นทรัพย์สินของบริ ษัทและดําเนินการขายต่อไปโดย
ณ 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 29 ยูนิต โดยมีห้องชุดคงเหลือรอการโอนจํานวน 1 ยูนิต
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โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี)
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จํานวน 211 ยูนิต บนที่ดินจํานวน 4-3-22.4 ไร่ ตังอยู
้ บ่ นถนนตะเกียบ ตําบลหนองแก อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นที่ดินติดกับโครงการ มายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) ที่ดําเนินการพัฒนาโครงการโดย
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 2559 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 36 ยูนิต โดยมีห้องชุดคงเหลือรอการโอนจํานวน 6 ยูนิต
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 โครงการมาย รี 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 2559 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 94 ยูนิต โดยมีห้องชุดคงเหลือรอการโอนจํานวน 2 ยูนิต
โครงการเดอะ โพลิแทน ริฟ
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จํานวน 2,351 ยูนิต และร้ านค้ า 8 ร้ าน บนที่ดินจํานวน 9-3-37.6 ไร่ ตังอยู
้ ่เลขที่ 28 ซอย
นนทบุรี 15 ถนนสนามบินนํ ้า ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็ นอาคารสูง 55 ชัน้ 1 อาคาร อาคารจอดรถ 5 ชัน้ 1
อาคาร มีขนาดพื ้นที่ใช้ สอย 24.50, 29.00, 30.50, 50.00 และ 60.00 ตารางเมตร กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ จะเป็ นลูกค้ าที่
มีรายได้ ปานกลางถึงสูง โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 359 ยูนิต โดยมีห้องชุดที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายแล้ ว
จํานวน 1,992 ยูนิต (คาดว่าน่าจะเริ่มโอนได้ ภายในไตรมาส 2 ปี 2562)
โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ช
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จํานวน 587 ยูนิต และร้ านค้ า 3 ร้ าน บนที่ดินจํานวน 7-2-85 ไร่ ตังอยู
้ ่เลขที่ 28 ซอยนนทบุรี
15 ถนนสนามบินนํ ้า ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็ นอาคารสูง 8 ชัน้ 4 อาคาร อาคารจอดรถสูง 7 ชัน้ 1 อาคาร
มีขนาดพื ้นที่ใช้ สอย, 29.00, 43.00, 48.00, 50.00 และ 60.00 ตารางเมตร กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ จะเป็ นลูกค้ าที่มี
รายได้ ปานกลางถึงสูง โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 328 ยูนิต โดยมีห้องชุดที่มีสัญญาซื อ้ ขายแล้ ว
จํานวน 259 ยูนิต (คาดว่าน่าจะเริ่มโอนได้ ภายในไตรมาส 2 ปี 2561)

รายงานประจำป 2559

19

โครงการเดอะ โพลิแทน อควา
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จํานวน 2,741 ยูนิต และร้ านค้ า 4 ร้ าน บนที่ดินจํานวน 10-2-34.8 ไร่ ตังอยู
้ ่เลขที่ 28 ซอย
นนทบุรี 15 ถนนสนามบินนํ ้า ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็ นอาคารสูง 61 ชัน้ 1 อาคาร อาคารจอดรถสูง 8 ชัน้
1 อาคาร มีขนาดพื ้นที่ใช้ สอย, 24.00, 29.00, 30.00 และ 60.00 ตารางเมตร กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ จะเป็ นลูกค้ าที่มี
รายได้ ปานกลางถึงสูง โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย2,512 ยูนิต โดยมีห้องชุดที่มีสญ
ั ญาซื อ้ ขายแล้ ว
จํานวน 229 ยูนิต (คาดว่าน่าจะเริ่ มโอนได้ ภายในไตรมาส 2 ปี 2563)
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่ อย ตัง้ แต่ ปี 2557 – 2559
หน่วย : ล้ านบาท
โครงสร้ างรายได้

ดําเนิน
การโดย

การถือ
หุ้นของ
บริษัท

2557
รายได้

2558

ร้ อยละ

รายได้

2559

ร้ อยละ

รายได้

ร้ อยละ

รายได้ จากการขายและบริการ
1. รายได้ จากอสังหาริมทรั พย์
1.1 บ้ านเดี่ยวและทาวเฮ้ าส์
1.2 ห้ องชุดพักอาศัยและสํานักงาน

EVER, THV,
MRH

100%

-

-

-

-

117.22

11.67

801.77

97.7

533.22

68.54

313.31

31.16

11.05

1.35
230.66

29.65

475.74

47.32

2. รายได้ จากการบริการ
2.1 รายได้ จากการบริ การด้ าน
โรงพยาบาล

MY HOSPITAL,
CMR,DENTIAL

100%

KMG

78.57%

PM

53.93%

รวมรายได้
EVER, THV,
MRH
3. รายได้ อ่ นื

MY HOSPITAL
CMR, DENTIAL
KMG
PM

รวมรายได้ ทงั ้ หมด

812.82

99.05

763.88

98.19

906.27

90.15

100%

7.42

0.90

9.19

1.18

9.80

0.97

100%

0.44

0.05
4.92

0.63

89.24

8.88

100.00 1,005.31

100.00

78.57%
53.93%
820.68

100.00

777.99

หมายเหตุ : 1.รายได้ อื่น ประกอบด้ วย รายได้ ดอกเบี ้ยรับ และกําไรจากการขายเงินลงทุน
2. บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ จ.เชียงใหม่ ปั จจุบนั ยังไมได้ มีรายได้ จากการพัฒนาโครงการ
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นอกจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้ ว บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) (“EVER” หรื อ “บริษัท”) ยังได้ ขยายการลงทุน
โดยการถือหุ้นในธุรกิจโรงพยาบาล 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 โดย
เข้ 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”)
ที่ตงั ้

วันจดทะเบียนจัดตัง้
ประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว

2 ชันที
้ ่3 ห้ องเลขที่ 2A348 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ถนนมหิดล, 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 มีนาคม 2552
สถานพยาบาล สถานทันตกรรมและสถานฟื น้ ฟู บําบัดผู้เจ็บป่ วยเป็ นโรคทุกชนิด
ในชื่อ “คลินิก จัส ฟอ ฟั น”
750,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 7,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บาท
750,000 บาท
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3. บริษัท ยูนิคอน เซอร์ วสิ เซส จํากัด (“UNICON”)
ที่ตงั ้
วันจดทะเบียนจัดตัง้
ประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว

13/1 หมู่ที่ 5 ถนนกิ่งแก้ ว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 17 ตุลาคม 2538
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้ แก่ ที่ดิน อาคาร ที่ตงของโรงพยาบาลสยามราษฎร์
ั้
(“CMR”)
5,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ100.00 บาท
5,000,000 บาท

กลุม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มุ่งเน้ นการให้ บริ การทางด้ านการแพทย์และสุขภาพ
พร้ อมด้ วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เป็ นสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้ และผู้เจ็บป่ วย มีจํานวนเตียง 50 เตียง มุ่งเน้ นการ
ให้ บริ การที่ได้ มาตรฐาน บริ การประทับใจ พร้ อมทังยั
้ งมีแผนกให้ บริ การงานทันตกรรมทุกประเภท เช่น ปลูกถ่ายฟั นเทียม ขัดฟั น
ขาว รักษารากฟั น ทําความสะอาดฟั น ฟั นเทียมและที่ยดึ ฟั นเทียม คณะทันตแพทย์มีความพร้ อมและประสบการณ์และการศึกษา
ชันสู
้ ง โดยคัดเลือกวัสดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆที่ทนั สมัย ที่จะช่วยให้ การรักษาและการบริการมีประสิทธิภาพ
4. บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ ป จํากัด (“KMG”)
ที่ตงั ้
วันจดทะเบียนจัดตัง้
ประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว

398 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 6 ธันวาคม 2533
โรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้ และผู้เจ็บป่ วย
ในชื่อ“โรงพยาบาลโคราชเมโมเรี ยล” (“KMG”)
75,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ10.00 บาท
75,000,000 บาท

KMG ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มุ่งเน้ นการให้ บริ การทางด้ านการแพทย์และสุขภาพ พร้ อมด้ วยทีมแพทย์และ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เป็ นสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้ และผู้เจ็บป่ วย มีจํานวนเตียง 35 เตียง มุ่งเน้ นการให้ บริ การที่ได้ มาตรฐาน
บริการประทับใจ
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5. บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด (“PM”)
ที่ตงั ้
วันจดทะเบียนจัดตัง้
ประกอบธุรกิจ

262/55 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2537
โรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้ และผู้เจ็บป่ วย
ในชื่อ“โรงพยาบาลอินเตอร์ เวชการ”
ทุนจดทะเบียน
160,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 16,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาท/หุ้น
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว
160,000,000 บาท
PM ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มุ่งเน้ นการให้ บริ การทางด้ านการแพทย์และสุขภาพ พร้ อมด้ วยทีมแพทย์และ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เป็ นสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้ และผู้เจ็บป่ วย มีจํานวนเตียง 100 เตียง มุ่งเน้ นการให้ บริ การที่ได้ มาตรฐาน
บริการประทับใจ
ทังนี
้ ้ บริษัทได้ เพิ่มขอบข่ายการขยายการดําเนินธุรกิจด้ านโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการบริ หารงาน ซึง่
จะส่งผลให้ บริ ษัทมีแหล่งรายได้ และกําไรเข้ ามาเพิ่มเติมจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริ ษัทยังคงมีเป้าหมายในการ
ดําเนินธุรกิจด้ านอสังหาริมทรัพย์ตอ่ ไป
รายละเอียดโครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ชื่อโครงการ
หรื อ
ชื่อโรงพยาบาล

ลักษณะ
โครงการ

โครงการมายวิลล่า บางนา
อาคารสํานักงาน
ถนนสรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ
และอาคาร
ชุดพักอาศัย
โครงการรอยัล บีช
อาคารชุด
ต.หาดเจ้ าสําราญ จ.เพชรบุรี
พักอาศัย

จํานวนหน่ วย

ขนาดที่ดนิ
โครงการ

มูลค่ า
โครงการ
(ลบ.)

ความคืบหน้ าใน
ปี ที่เริ่มขาย การก่ อสร้ าง/ขาย
โครงการ
ณ 31/12/ 2559
(ร้ อยละ)
2547
100.00/ 100.00
100.00 / 99.58

บริษัทที่
ดําเนินการ
โครงการ

10 สํานักงาน
262 ห้ องชุด

17-1-80 ไร่

436.11
326.69

เอเวอร์ แลนด์

62 ยูนิต

6-2-31 ไร่

180.88

2548

100.00/100.00

เอเวอร์ แลนด์

โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก

อาคารชุด
พักอาศัย

92 ยูนิต

2-1-82.3 ไร่

763.45

2556

100.00/91.30

เอเวอร์ แลนด์

โครงการมายรี สอร์ ท แอท
ริ เวอร์
โครงการมายโฮม สุวนิ ทวงศ์
(เฟส1) ถ.สุวินทวงศ์
หนองจอก กรุงเทพฯ
โครงการมายโฮม เชียงใหม่
(เฟส1) ต.แม่สา อ.แม่ริม
เชียงใหม่

อาคารชุด
พักอาศัย
บ้ านเดี่ยว

43 ยูนิต

3-3-21 ไร่

723.77

2556

100.00/32.56

เอเวอร์ แลนด์

145 หลัง

65-1-80 ไร่

790.00

2558

100.00 / 21.38

เอเวอร์ แลนด์

บ้ านเดี่ยว

137 หลัง

38-1-49 ไร่

473.23

N.A.

-/-

ณัฐนันท์
พัฒนา

กลุ่มลูกค้ า
เป้าหมาย
รายได้
ระดับปาน
กลางถึงสูง
รายได้
ระดับปาน
กลางถึงสูง
รายได้
ระดับปาน
กลางถึงสูง
รายได้
ระดับสูง
รายได้
ระดับปาน
กลางถึงสูง
รายได้
ระดับปาน
กลาง
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ชื่อโครงการ
หรื อ
ชื่อโรงพยาบาล

ลักษณะ
โครงการ

จํานวนหน่ วย

ขนาดที่ดนิ
โครงการ

มูลค่ า
โครงการ
(ลบ.)

ความคืบหน้ าใน
ปี ที่เริ่มขาย การก่ อสร้ าง/ขาย
โครงการ
ณ 31/12/ 2559
(ร้ อยละ)
2556
100.00 / 82.46

บริษัทที่
ดําเนินการ
โครงการ

โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน
(อาคาร เอ บี ซี)

อาคารชุด
พักอาศัย

211 ยูนิต

4-3-22.4 ไร่

1,292.15

โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน
(อาคาร ดี อี เอฟ)

อาคารชุด
พักอาศัย

197 ยูนิต

4-3-22.4 ไร่

1,132.15

2556

100.00 / 51.78

เดอะวิลล่า
(หัวหิน)

โครงการเดอะ โพลิแทน ริ ฟ

อาคารชุด
พักอาศัยและ
ร้ านค้ า
อาคารชุด
พักอาศัยและ
ร้ านค้ า
อาคารชุด
พักอาศัยและ
ร้ านค้ า
โรงพยาบาล

2,351 ห้ องชุด
8 Shop

9-3-37.6 ไร่

6,570.00

2559

100.00 / 84.73

เอเวอร์ แลนด์

587 ห้ องชุด
3 Shop

7-2-85 ไร่

1,896.91

2559

100.00 / 40.89

เอเวอร์ แลนด์

2,741 ห้ องชุด
4 Shop

10-2-34.8 ไร่

2,741.00

2560

100 / -

บางกอก ริว่า

50 เตียง

3-0-3.4 ไร่

20.00

2549

-/-

เชียงใหม่
ราษฎร์

สถานทันตกรรม คลินิค จัส
ฟอ ฟั น

สถานทันตกรรม

-

-

0.75

2552

-/-

เดนทอล อิส
ฟั น

บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วสิ เซส
จํากัด

-

-

5.00

2538

-/-

ยูนิคอน
เซอร์ วสิ เซส

-

โรงพยาบาลโคราชเมโมเรี ยล

ให้ เช่าอาคาร
โรงพยาบาล
สยามราษฎร์
โรงพยาบาล

35 เตียง

1-1-62 ไร่

75.00

2533

-/-

โคราช
เมดิคลั กรุ๊ป

โรงพยาบาลอินเตอร์ เวชการ

โรงพยาบาล

100 เตียง

6-0-81.9 ไร่

160.00

2537

-/-

พิษณุโลก
อินเตอร์
เวชการ

รายได้
ระดับ ปาน
กลางถึงสูง
รายได้
ระดับ ปาน
กลางถึงสูง

โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ

โครงการเดอะ โพลิแทน อควา

โรงพยาบาลสยามราษฎร์

หมายเหตุ :

มายรี สอร์ ท
โฮลดิ ้ง

กลุ่มลูกค้ า
เป้าหมาย
รายได้
ระดับปาน
กลางถึงสูง
รายได้
ระดับปาน
กลางถึงสูง
รายได้
ระดับปาน
กลางถึงสูง
รายได้
ระดับปาน
กลางถึงสูง
รายได้
ระดับปาน
กลางถึงสูง
รายได้
ระดับ ปาน
กลางถึงสูง
รายได้
ระดับ ปาน
กลางถึงสูง

กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
- ความคืบหน้ าในการขายคํานวณจากมูลค่าหน่วยที่ได้ ทําสัญญาแล้ ว / มูลค่าหน่วยที่มีเพื่อขาย
- โครงการมายวิลล่า บางนา ประกอบด้ วย 3 อาคาร ได้ แก่ อาคารเอ อาคารบี และอาคารซี มีอาคารสํานักงานทังหมด
้
60 สํานักงาน และมีห้องชุดพัก
อาศัย 718 ห้ องชุด และมีการจําหน่ายไปแล้ วทังสิ
้ ้น 50 สํานักงานและ 456 ห้ องชุด ดังนันบริ
้ ษัทฯจึงได้ รับโอนโครงการเพื่อนํามาพัฒนาต่อจํานวน 10
สํานักงานและ 262 ห้ องชุด
- โครงการรอยัล บีช ปั จจุบนั โครงการดําเนินการขายหมดแล้ ว เหลือรอการโอน 1 ยูนิต
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- โครงการมายโฮม สุวินทวงศ์ เฟส 1 บนที่ดิน 65-1-80 ไร่ จํานวน 145 หลัง เป็ นโครงการที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด(มหาชน)
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างเริ่ มดําเนินการก่อสร้ างเฟส 1
- โครงการมายโฮม เชียงใหม่ เป็ นการดําเนินการภายใต้ การบริ หารงานของบริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย มีพื ้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 ้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ จํานวน 33 ยูนิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 และจํานวน 10 ยูนิต
เมื่อวันที่ 4 มิถนุ ายน 2557
- โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน(อาคาร เอ บี ซี) เป็ นโครงการที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท มายรี สอร์ ท โอลดิ ้ง จํากัด ซึง่ เข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยเมื่อวันที่ 26
มิถนุ ายน 2556
- โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน(อาคาร ดี อี เอฟ) เป็ นโครงการที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด ซึง่ เข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยเมื่อวันที่ 2
กันยายน 2556
- โครงการเดอะ โพลิแทน ริ ฟ เป็ นโครงการที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด(มหาชน) ปั จจุบนั อยู่ระหว่างเริ่ มดําเนินการก่อสร้ าง
- โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ เป็ นโครงการที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด(มหาชน) ปั จจุบนั อยู่ระหว่างเริ่ มดําเนินการก่อสร้ าง
- โครงการเดอะ โพลิแทน อควา เป็ นโครงการที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เมื่อวันที่ 1
กันยายน 2559 ปั จจุบนั อยู่ระหว่างเริ่ มดําเนินการก่อสร้ าง
กลุม่ โรงพยาบาล
- บริ ษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ซึง่ เข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยเมื่อวันที่ 14พฤศจิกายน 2557
- บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ซึง่ เข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
- บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ซึง่ เข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
- บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท 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. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์
กลยุทธ์ ทางการตลาด
- ในด้ านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของโครงการที่มีการพัฒนาไปแล้ วบริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างผู้รับเหมาก่อสร้ างที่ชํานาญเพื่อทําการ
ซ่อมบํารุ ง ออกแบบ ปรับปรุง และตกแต่งอาคาร บ้ าน ที่มีอยู่เดิมรวมทังคํ
้ านึงถึงประโยชน์ใช้ สอยตามความต้ องการของผู้บริ โภค
อีกทังปรั
้ บเปลี่ยนและเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบดีไซน์สวยงามและมีคณ
ุ ภาพเพื่อความพร้ อมของสินค้ าก่อนขาย ทําให้ ลกู ค้ า
เกิดความมั่นใจ และตัดสินใจได้ ง่ายขึน้ กลยุทธ์ ทางการตลาด จะเน้ นด้ านการสร้ างคุณภาพและคงทนของสินค้ าในระยะยาว
เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความไว้ วางใจ และบ่งบอกถึงมาตรฐานของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
- บริ ษัทฯ จะพิจารณาถึงศักยภาพของทําเลในการพัฒนาโครงการแต่ละรู ปแบบ โดยศึกษาถึงความเจริ ญของสิ่งอํานวย
ความสะดวกของระบบสาธารณูปโภคจากภาครัฐที่จะลงทุนก่อสร้ าง การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้ า และความต้ องการของลูกค้ าในแต่
ละทําเล ทังนี
้ เ้ พื่อให้ สินค้ าของบริ ษัทฯ เข้ ากับรู ปแบบการใช้ ชีวิตของกลุ่มลูกค้ าของบริ ษัทฯ และทําให้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนในการ
พัฒนาที่ดินที่ไม่สงู
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- บริษัทฯ จะคํานึงถึงสภาพการแข่งขันในแต่ละทําเล เพื่อสร้ างข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งขันในทําเลเหล่านัน้
- บริษัทฯ จะให้ ความสําคัญในการนําเสนอสิ่งที่ดีของโครงการ อันเป็ นจุดขายแก่ลกู ค้ าอย่างสมํ่าเสมอ ทังในการโฆษณา
้
และการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง การติดตังสิ
้ ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการอีกทังได้
้ ดําเนินการส่งเสริ มการขายให้
สอดคล้ องกับกําลังซื ้อของลูกค้ าในแต่ละช่วงเวลาด้ วย
- บริ ษัทฯ จะรักษาคุณภาพของการให้ บริ การลูกค้ าให้ สมํ่าเสมอโดยตลอด เช่น ในส่วนของการให้ บริ การหลังการขาย
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีของลูกค้ าต่อโครงการของบริษัทฯ ทังระยะสั
้
นและระยะยาวต่
้
อไป
จุดเด่ นทางการตลาด
- รูปแบบของห้ องชุดพักอาศัยหรื อบ้ านเน้ นประโยชน์เนื ้อที่ใช้ สอย คุณภาพ ความสง่างาม และความเป็ นเอกลักษณ์ โดย
บริ ษัทฯ จะทําการสํารวจตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลให้ ฝ่ายออกแบบของบริ ษัทฯ สามารถออกแบบบ้ านให้ มีรูปแบบที่
ทันสมัย และตรงตามความต้ องการของลูกค้ าในเรื่ องของประโยชน์ใช้ สอย
- การติดตังสิ
้ ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทนั สมัยให้ แก่ลกู ค้ า เช่น โทรศัพท์อินเตอร์ เน็ตความเร็วสูง ระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ทนั สมัย ตลอดจนสิง่ อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโครงการ
- ระดับราคาและประเภทสินค้ า สามารถตอบสนองความต้ องการได้ ทุกระดับ เนื่ องจากสินค้ าของบริ ษัทฯ มีความ
หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น บ้ านเดี่ยว ทาวน์เฮ้ าส์ หรื อคอนโดมิเนียม และในแต่ละโครงการที่บริ ษัทฯ ดําเนินการ จะมีการตังราคาให้
้
มีความหลากหลายเพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครอบคลุมทุกกลุม่
- ทุกโครงการอยู่ในทําเลที่ตงที
ั ้ ่ดี อยู่ในแหล่งธุรกิจและชุมชน และใกล้ กับระบบขนส่งที่ทนั สมัย ไม่ว่าจะเป็ น ทางด่วน
รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ ดิน ทําให้ ลกู ค้ าของบริษัทฯ ได้ รับความสะดวกสบายในการเดินทาง
การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
- รู ปแบบของการขายโดยทีมงานขายประจํ าซึ่งดําเนินงานขายทัง้ ประจํ าที่สํานักงานขายภายในโครงการ (Counter
Sales) และการขายตรง (Direct Sales) เพื่อครอบคลุมและให้ ความสะดวกแก่ลกู ค้ า โดยทีมงานขายจะรับผิดชอบตังแต่
้ การวาง
แผนการขายและนําเสนอรายละเอียดของโครงการที่เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย โดยจะมีการวิเคราะห์ และ
กําหนดกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย และจะใช้ กลยุทธ์ทางด้ านการตลาดและการขาย เพื่อให้ เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าดังกล่าวให้ ได้ ประสิทธิภาพ
สูงสุด
- รูปแบบของการขายโดยทีมงานอิสระ (Direct Sales) ซึง่ แนะนําลูกค้ าของตนเองที่มีความต้ องการอสังหาริ มทรัพย์ที่ตรง
กับโครงการที่บริษัทฯ พัฒนาอยู่
- การใช้ โฆษณาในลัก ษณะที่ ส ามารถใช้ ไ ด้ กับ หลาย ๆ โครงการซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ต้ น ทุน ค่ า โฆษณาลดลงแต่ ยัง คงมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี การใช้ E-Marketing เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายโดยสร้ าง Web-Site ของบริ ษัทฯ เพื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์แก่ลกู ค้ าที่สนใจ
- การส่งเสริ มการขายเพื่อให้ สอดคล้ องกับภาครัฐที่สนับสนุนให้ ประชาชนจัดซื ้อที่อยู่อาศัย เช่น ยกเว้ นค่าธรรมเนียมโอน
กรรมสิทธิ์ การทํา Co-promotion ร่ วมกับคู่ค้า สถาบันการเงิน จัดเงื่อนไขพิเศษ เช่นการให้ สินเชื่อดอกเบี ้ยตํ่า, ฟรี ดาวน์, ข้ อเสนอ
พิเศษสําหรับลูกค้ าที่อยู่อาศัยด้ วยอัตราดอกเบี ้ยตํ่าคงที่ระยะสัน้ 1 ปี แรก และสามารถกู้ได้ 100% รวมทังโครงการของบริ
้
ษัทมีการ
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ตกแต่งพร้ อมเฟอร์ นิเจอร์ เข้ าอยู่ ซึ่งในอนาคตบริ ษัทฯ ก็จะมีการคิดรู ปแบบการส่งเสริ มการขายที่แตกต่างออกมาเรื่ อยๆ ตาม
ภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรม
นอกเหนือจากการขายตามปกติ บริ ษัทฯ จะมีการนําโครงการเข้ าร่วมแสดงในนิทรรศการอสังหาริ มทรัพย์ ที่จดั โดยผู้จดั ที่
มีชื่อเสียง และมีความชํานาญในการดําเนินการเป็ นประจําตามฤดูกาลขายที่พิจารณาแล้ วว่าเหมาะสมกับการขายของแต่ละ
โครงการ
ลักษณะของลูกค้ า
ลักษณะลูกค้ าของโครงการต่างๆที่ทางบริ ษัทฯได้ มีการดําเนินการก่อสร้ างและอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้ างจะประกอบ
ไปด้ วยบุคคลจากหลากหลายอาชีพและหลายระดับรายได้ โดยมากลูกค้ ามากกว่า 80% เป็ นบุคคลที่มีรายได้ ระดับปานกลางถึง
สูง เนื่องจากลูกค้ าที่ซื ้อห้ องชุดพักอาศัยและ/หรื อ บ้ านโดยส่วนใหญ่เป็ นไปเพื่อการอยู่อาศัยจริ ง มีเพียงส่วนน้ อยที่ซื ้อไว้ เพื่อการ
ลงทุนเป็ นสินทรัพย์ ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา ผู้บริ โภคใช้ ความระมัดระวังมากขึ ้นในการตัดสินใจ โดยมีการศึกษา
ข้ อมูลโครงการอย่างละเอียด พร้ อมทังมี
้ การเปรี ยบเทียบระหว่างคู่แข่ง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบ้ านที่ซื ้อจะตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
อย่างแท้ จริ ง ด้ วยเหตุนีบ้ ริ ษัทจึงตระหนักในการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีทงต่
ั ้ อลูกค้ าเก่าและลูกค้ าใหม่ ซึ่งนโยบายทางบริ ษัทมี
ความตังใจที
้ ่จะสร้ างความประทับใจในการให้ บริการแก่ลกู ค้ าเหล่านี ้ไปตลอด โดยมีสว่ นบริการหลังการขายเป็ นผู้รับผิดชอบในการ
สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ าใหม่ รักษาความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ าเก่า และดูแลหรื อให้ บริ การซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า
นํ ้าประปา มีการรับประกันความเสียหายระหว่างอยูอ่ าศัยเป็ นระยะเวลา 1 ปี อีกทังมี
้ การประชาสัมพันธ์ความคืบหน้ าของโครงการ
ในการก่อสร้ าง การติดตามให้ บริ การแก่ลกู ค้ าตังแต่
้ ขนตอนตั
ั้
ดสินใจซื ้อจนถึงการส่งมอบ ตลอดจนดูแลการบริ หารโครงการเมื่อ
ลูกค้ าเข้ าไปอาศัยแล้ ว ให้ เกิดความสะดวกสบาย มีสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีไปตลอด
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
บริษัทฯกําหนดกลุม่ ลูกค้ าโดยคํานึงถึงอํานาจซื ้อที่ผ้ บู ริโภคสามารถซื ้อได้ หรื อสามารถแบ่งจ่าย และ/หรื อผ่อนชําระกับ
ทางธนาคารได้ โดยที่กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายในแต่ละโครงการที่บริ ษัทฯได้ พฒ
ั นาขึน้ คือ
- กลุม่ ลูกค้ าที่มีรายได้ ประจําและต่อเนื่อง เช่น พนักงานบริษัท ธนาคาร ข้ าราชการ ฯลฯ
- กลุม่ ลูกค้ าที่มีรายได้ สงู หรื อเป็ นเจ้ าของธุรกิจ
- กลุม่ ลูกค้ าในพื ้นที่โครงการโดยรอบ และกลุม่ ลูกค้ าเดิมที่อาศัยอยูไ่ ม่เกิน 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 และโครงการโดยรอบที่
บริษัทมองว่าเป็ นคูแ่ ข่งในการดําเนินงาน เพื่อที่วา่ บริษัทฯจะสามารถแข่งขันได้ กบั ผู้ประกอบการอื่นๆ โดยหลักการเบื ้องต้ น คือ
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- การสํารวจราคาตลาดของโครงการอื่น ๆ ซึ่งเป็ นโครงการลักษณะเดียวกัน หรื อใกล้ เคียงกับของบริ ษัทฯ แล้ วจึงกําหนด
ราคา โดยพิจารณาจากต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาโครงการ เพื่อที่บริ ษัทฯ จะได้ สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้
เนื่ องจากบริ ษัทฯ มองว่าคู่แข่งของบริ ษัทฯ จะได้ แก่ โครงการที่อยู่ใกล้ เคียงโครงการของ บริ ษัทฯ ไม่ได้ มองเฉพาะเป็ นบริ ษัทใด
บริษัทหนึง่
- การพิจารณากําลังซื ้อในตลาด และการแบ่งเบาภาระการผ่อนชําระเงินดาวน์ในแต่ละงวดและระยะเวลาการผ่อนชําระ
เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถผ่อนชําระเงินดาวน์โดยไม่มีปัญหา โดยการให้ บริการในส่วนนี ้ ทางบริษัทฯ ได้ รับความ
ร่ วมมือจากธนาคารพาณิ ชย์ ในประเทศในการให้ สินเชื่อแก่ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ที่มีความประสงค์ จะซือ้ บ้ าน แต่ยังไม่มีกําลังซื อ้
เพียงพอ
2. ธุรกิจโรงพยาบาล
กลยุทธ์ ทางการตลาด
- มุ่งเน้ นการรักษาและพัฒนาคุณภาพในการบริ การที่เป็ นเลิศ ด้ วยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญและเครื่ องมือที่ทันสมัยสามารถ
รองรับผู้ป่วยทังในจั
้ งหวัดและจังหวัดใกล้ เคียงรวมถึงประเทศเพื่อนบ้ าน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ สนใจเรื่ องสุขภาพมากขึน้
และมีผ้ สู งู อายุมากขึ ้น
- มีการจัดกิจกรรมในและนอกสถานที่เพื่อเผยแผ่ความรู้เรื่ องโรคต่างๆ และออกเยี่ยมผู้ป่วยที่เคยเข้ ารับการรักษา
- ทําเลที่ตงั ้ อยูใ่ นแหล่งชุมชนเดินทางได้ สะดวกสบาย
- จะให้ ความสําคัญ ในการบริ การลูกค้ า การให้ บริ การที่รวดเร็ ว คุณ ภาพของอาหาร การรักษาความสะอาด ยิม้ แย้ 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 ความสํ า คั ญ กั บ การรั ก ษาพยาบาล ซึ่ ง เป็ นจุ ด ขายของการรั ก ษาพยาบาล ทั ง้ ยั ง ทํ า การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ของคนในจังหวัด จังหวัดใกล้ เคียงและนักท่องเที่ยว
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
- ส่ง เสริ ม โดยให้ ส อดคล้ อ งกับ โครงการของภาครั ฐ โครงการ 30 บาทรั ก ษาทุก โรค เพื่ อ เป็ น หลัก ประกัน สุข ภาพให้
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 2559 โดยประมาณการแบบรายปี มีการปรับตัวลดลง 9.78% เมื่อเทียบกับปี 2558
ทังนี
้ ้พิจารณาจากตัวเลขที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่ม ในเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล ณ เดือนพฤศจิกายนปี 2559 มี
จํานวนรวม 93,335 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีจํานวนรวมทังหมด
้
124,139 หน่วย โดยแบ่งแยกเป็ นที่อยู่อาศัยประเภทสร้ าง
เอง 16,994 หน่วย และที่อยูอ่ าศัยประเภทจัดสรร 76,341 หน่วย
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเฉพาะบ้ านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร จําแนกตามประเภทที่อยูอ่ าศัย ณ เดือนธันวาคมปี
2559 โดยประมาณการเทียบกับปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี ้
 ประเภทบ้ านเดี่ยว และบ้ านแฝด มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 25,493 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรับตัว
ลดลง 9.73% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีจํานวน 33,889 หน่วย
 ประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอาคารพาณิชย์ มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 13,893 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการ
ปรับตัวลดลง 25.28% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีจํานวน 22,313 หน่วย
 ประเภทอาคารชุด มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 54,026 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรับตัวลดลง 4.41%
เมื่อเทียบปี 2558 ที่มีจํานวน 67,628 หน่วย
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่ม ในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
จําแนกตามประเภทดําเนินการ ระหว่างปี 2556 – 2559
(หน่วย:ยูนิต)
จําแนกตามประเภท

2556

2557

2558

*2559

สร้ างเอง

23,285

24,896

22,731

16,994

จัดสรร

109,017

108,583

101,408

76,341

รวมทังหมด
้

132,302

133,479

124,139

93,335

% การเปลี่ยนแปลง
5.84%
0.89%
-7.00%
ที่มา : ดัชนีและเครื่ องชี ้เศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (http://www.bot.or.th)
หมายเหตุ : * ข้ อมูลเดือนพฤศจิกายน 2559
** % การเปลี่ยนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

**-9.78%
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ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่ม ในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
จําแนกตามประเภทที่อยูอ่ าศัย ระหว่างปี 2556 – 2559
(หน่วย:ยูนิต)
ที่อยู่อาศัยจดทะเบียน จําแนกตามประเภท

2556

2557

2558

*2559

บ้ านเดี่ยวและบ้ านแฝด

33,532

37,314

33,889

25,493

% การเปลี่ยนแปลง

1.87%

11.28%

-7.15%

**-9.73%

ทาวน์เฮ้ าส์และอาคารพาณิชย์

26,722

21,139

22,313

13,893

% การเปลี่ยนแปลง

95.15%

-20.89%

1.97%

**-25.28%

อาคารชุด

71,440

75,309

67,628

54,026

% การเปลี่ยนแปลง

-8.87%

5.42%

-9.90%

**-4.14%

รวมทังหมด
้

131,694

133,762

123,830

93,412

% การเปลี่ยนแปลง
5.35%
1.57%
-7.20%
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (http://www.reic.or.th)
หมายเหตุ : * ข้ อมูลเดือนพฤศจิกายน 2559
** % การเปลี่ยนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรั พย์
จําแนกตามประเภทที่อยูอ่ าศัย ระหว่างปี 2556 – 2559

**-9.48%

(หน่วย:ยูนิต)
การโอนกรรมสิทธิ์ท่ อี ยู่อาศัย จําแนกตามประเภท
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2556

2557

2558

*2559

บ้ านเดี่ยวและบ้ านแฝด

37,298

39,430

41,041

22,704

% การเปลี่ยนแปลง

16.67%

5.72%

4.09%

**-33.62%

ทาวน์เฮ้ าส์และอาคารพาณิชย์

69,752

67,076

83,768

54,633

% การเปลี่ยนแปลง

15.36%

-3.84%

24.89%

**-21.74%

อาคารชุด

74,942

67,305

71,833

82,695

% การเปลี่ยนแปลง

12.24%

-10.19%

6.73%

**38.15%

รวมทังหมด
้

181,992

173,811

196,642

160,032

% การเปลี่ยนแปลง
14.32% -4.50%
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (http://www.reic.or.th)
หมายเหตุ : * ข้ อมูลเดือนพฤศจิกายน 2559
** % การเปลี่ยนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

13.14%

**-2.34%

การโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริ มทรัพย์ โดยพิจารณาจากตัวเลขจําแนกตามประเภท ณ เดือนธันวาคมปี 2559 มีจํานวนรวม
160,032 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีจํานวนรวมทังหมด
้
196,642 หน่วย โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี ้
 ประเภทบ้ านเดี่ยว และบ้ านแฝด มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 22,704 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรับตัว
ลดลง 33.62% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีจํานวน 41,041 หน่วย
 ประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอาคารพาณิชย์ มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 54,633 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการ
ปรับตัวลดลง 21.74% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีจํานวน 83,768 หน่วย
 ประเภทอาคารชุด มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 82,695 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้น
38.15% เมื่อเทียบปี 2558 ที่มีจํานวน 71,833 หน่วย
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่
จําแนกตามประเภทที่อยูอ่ าศัย ระหว่างปี 2556 – 2559
(หน่วย:ยูนิต)
ที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ จําแนกตามประเภท

2556

2557

2558

*2559

บ้ านเดี่ยวและบ้ านแฝด

17,226

18,933

12,564

12,146

% การเปลี่ยนแปลง

14.08%

9.91%

-33.64%

**-3.33%

ทาวน์เฮ้ าส์และอาคารพาณิชย์

30,074

26,980

25,000

29,932

% การเปลี่ยนแปลง

23.30%

-10.29%

7.34%

**19.73%

อาคารชุด

84,250

65,298

62,833

58,350

% การเปลี่ยนแปลง

34.70%

-22.49%

-3.78%

**-7.13%

รวมทังหมด
้

131,550

111,211

100,397

100,428

% การเปลี่ยนแปลง
28.92%
-15.46%
ที่มา : บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรี ยลเอสเตท แอฟแฟร์ ส (http://www.area.co.th)
หมายเหตุ : * ข้ อมูลเดือนธันวาคม 2559
** % การเปลี่ยนแปลงเทียบกับปี ก่อนหน้ า

-9.72%

**0.03%

ทัง้ นี ภ้ าพรวมทางด้ านอุปทานของภาคอสังหาริ มทรั พย์ โดยพิจารณาจากตัวเลขที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่จําแนกตาม
ประเภท ปี 2559 มี จํ า นวนรวม 100,428 หน่ ว ย เมื่ อ เที ย บกับ ปี 2558 ที่ มี จํ า นวนรวมทัง้ หมด 100,397 หน่ ว ย โดยมี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี ้
 ประเภทบ้ านเดี่ยว และบ้ านแฝด มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 12,146 หน่วย ลดลง 3.33 % เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีจํานวน
12,564 หน่วย
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 ประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอาคารพาณิชย์ มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 29,932หน่วย เพิ่มขึ ้น 19.73% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มี
จํานวน 25,000หน่วย
 ประเภทอาคารชุด มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 58,350 หน่วย ลดลง 7.13% เมื่อเทียบปี 2558 ที่มีจํานวน 62,833 หน่วย
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาจากยอดคงค้ างสินเชื่อเพื่ออสังหาริ มทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ โดยพิจารณาจากตัวเลขจําแนกตาม
ประเภทผู้ขอสินเชื่อ ณ เดือนธันวาคม ปี 2559 มีจํานวนรวม 3,556,488 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีจํานวนรวมทังหมด
้
3,393,569 ล้ านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี ้
 สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่ออสังหาริ มทรัพย์ มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 3,257,781ล้ านบาท โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมี
การปรับตัวเพิ่มขึ ้น 26.28%เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 3,095,760 ล้ านบาท
 สินเชื่อผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์ มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 298,707 ล้ านบาท โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมี
การปรับตัวเพิ่มขึ ้น 20.36% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น ทังสิ
้ ้น 297,809 ล้ านบาท
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบยอดคงค้ างสินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรั พย์ ของธนาคารพาณิชย์
จําแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ ระหว่างปี 2556 – 2559
(หน่วย:ล้ านบาท)
ยอดคงค้ างสินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรั พย์ ของธพ.*

2557

2558

1,456,771

1,688,522

3,095,760

3,257,781

% การเปลี่ยนแปลง

30.28%

11.76%

83.34%

**26.28%

สินเชื่อผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์

544,054

584,971

297,809

298,707

% การเปลี่ยนแปลง

39.02%

3.49%

-49.09%

**20.36%

2,000,825

2,273,493

3,393,569

3,556,488

% การเปลี่ยนแปลง
32.54%
9.51%
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (http://www.reic.or.th)
หมายเหตุ : * ข้ อมูลเดือนพฤศจิกายน 2559
** % การเปลี่ยนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

49.27%

**25.76%

สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่ออสังหาริ มทรัพย์

รวมทังหมด
้

2556

*2559

กล่าวโดยสรุปภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ในปี ที่ผ่านมา โดยภาพรวมชะลอตัวลง ไม่ว่าจะเป็ นบ้ านเดี่ยว
ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม ทังการจดทะเบี
้
ยนที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จและการเปิ ดขายโครงการใหม่ อย่างไรก็ตามความต้ องการ
ซื ้อที่อยู่อาศัยชะลอตัวลง เมื่อพิจารณาจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยโดยภาพรวม ทังด้
้ านสถาบันการเงินก็มีความเข้ มงวดต่อ
การอนุมตั ิสนิ เชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยมากขึ ้น เนื่องจากมีผิดนัดชําระหนี ้กับสถาบันการเงิน อันเป็ นผลมาจากยอดโอนกรรมสิทธิ์ได้ ไม่ตรง
ตามเป้า แต่รายจ่ายยังเท่าเดิม ทําให้ เกิดปั ญหาสภาพคล่อง ทังนี
้ ย้ อดสินเชื่อเพื่ออสังหาริ มทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ปรับตัว
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในปี 2559
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ภาวะการแข่ งขัน
การแข่งขันในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2559 ที่ผ่านมา การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมพื ้นที่กรุ งเทพมหานครชันใน
้
และชันกลางและตามเส้
้
นทางรถไฟฟ้ายังคงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้ องการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในบาง
ทําเลยังมีอยูส่ งู
ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทยปี 2559 ตลาดอสังหาริ มทรั พย์ มีแนวโน้ มเผชิญกับปั จจัยเสี่ยงที่ยังคงมี ผล
ต่อเนื่องจากปี ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาหนี ้สินปั ญหาภาคครัวเรื อนที่เพิ่มสูงขึ ้น ราคาสินค้ าเกษตรตกตํ่า ความเข้ มงวดของ
สถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ฯลฯ จึงส่งผลให้ ตลาดอสังหาริ มทรัพย์เกิดการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะตลาดในกรุงเทพฯ ที่ได้ รับผลกระทบโดยตรง ทังนี
้ ้ คาดว่าจะอยู่ในภาวะทรงตัวในปี 2560 โดยเนื่องจากเดือนตุลาคมปี ที่
ผ่านมาประเทศอยูใ่ นภาวะโศกเศร้ า อาจจะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจอยูใ่ นภาวะซบเซา
ทังนี
้ ้แนวโน้ มตลาดอสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่ในภาวะที่ซบเซานัน้ ยังมีอีกหนึ่งปั จจัยคือ ภาวะหนี ้ครัวเรื อน ที่อยู่ในระดับสูง ซึง่
้ งสถานการณ์ทางด้ านการเมืองภายในประเทศยัง
มีผลต่อการอนุมตั ิสนิ เชือ่ ของสถาบันการเงิน ส่งผลให้ มีการปฏิเสธสินเชื่อสูง ทังยั
ไม่มีความชัดเจนและเศรษฐกิจยังไม่ฟืน้ ตัว ทําให้ อตั ราการเติมโตของเศรษฐกิจไม่ดีเท่าที่ควร
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 ที่ยงั คงมีแนวโน้ มที่จะสามารถทําตลาดได้ คือตลาดที่อยู่อาศัยในแนวราบ ทังบ้
้ านเดี่ยว
ทาวน์เฮาส์ ยังเติบโตได้ ดีจากยอดของบริ ษัท ส่วนตลาดคอนโดมิเนียม ผู้ประกอบการด้ านอสังหาริ มทรัพย์รายอื่น มีแนวโน้ มเปิ ด
ขายโครงการใหม่ลดลง โดยอุปสรรคสําคัญยังคงเป็ นเรื่ องหนี ้สินครัวเรื อนที่มีอตั ราเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และความเข้ มงวดของ
สถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อให้ กบั ผู้ประกอบการด้ านอสังหาริ มทรัพย์รายย่อยมีการผิดนัดชําระหนี ้เนื่องจากยอดโอนไม่ได้
ตรงตามเป้าที่วางไว้ เป็ นผลมาจากปั ญหาหนี ้สินภาคครัวเรื อนสูงขึ ้น
อย่างไรก็ตาม คาดว่าครึ่งปี หลัง 2559 ยังเติบโตได้ ดีจากผลงานยอดโอนกรรมสิทธิ์ตรงตามเป้าที่วางไว้ โดยรัฐบาลได้ ช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจ และการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ยังคงขยายตัวไปตามการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน โดยเฉพาะแนวรถไฟฟ้า และ
แนวถนนตัด ใหม่ ทัง้ หลาย ขณะที่ บ้ า นเดี่ ย วและทาวเฮ้ า ส์ อาจจะกระจายตัว อยู่ห่ า งจากเขตเมื อ งออกไป ทัง้ นี ้ โครงการ
คอนโดมิเนียมยังครองส่วนแบ่งในตลาดแต่ราคาเฉลี่ยต่อยูนิต มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากมีการเปิ ดตัวโครงการระดับกลาง-ล่าง
มากขึ ้น เนื่องจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่หลายรายมีการปรับแผนธุรกิจมาพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมราคาถูกเข้ าสูต่ ลาดมาก
ขึ ้น ขณะที่โครงการคอนโดมิเนียมขนาดกลาง-บน คาดว่ายังคงได้ รับการตอบรับที่ดี เนื่องจากตลาดกลุ่มนีไ้ ด้ รับผลกระทบจาก
ความผันผวนทางเศรษฐกิจค่อนข้ างน้ อย ส่วนโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบราคาเฉลี่ยคาดว่าจะปรับตัวสูงขึน้ ผันแปรตามต้ นทุน
ที่ดินที่ปรับสูงขึ ้น โดยเฉพาะทําเลแนวเส้ นทางรถไฟฟ้า และประกอบกับเหตุการณ์เศร้ าโศก เนื่องจากเหตุการณ์การเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 จึงทําให้ ผ้ ปู ระกอบการหลายรายเลื่อนการเปิ ดตัว
โครงการใหม่ออกไป
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บริษัทฯ ดําเนินการเป็ นผู้พฒ
ั นาและจําหน่ายบ้ านเดี่ยว ห้ องชุด และทาวน์เฮ้ าส์ โดยมีค่แู ข่งขันของบริ ษัทฯ ตามทําเลที่ตงั ้
โครงการ ประกอบด้ วย
โครงการ
และที่ตงั ้
มายโฮม
เชียงใหม่

โครงการ
และที่ตงั ้
มายรี สอร์ ท
แอท รี เวอร์

34

Everland
จํานวนยูนิต
ทัง้ หมด
(อยู่ระหว่าง
ก่อสร้ าง )

Everland
จํานวนยูนิต
ทัง้ หมด
123

คู่แข่ งตาม Location
ราคาเฉลี่ย/
โครงการ
จํานวนยูนิต
ราคาเฉลี่ย/
ยูนิต(ล้ านบาท)
และที่ตงั ้
ทัง้ หมด
ยูนิต(ล้ านบาท)
3.45 - 6.00
1. The Urbana
134
2.57 - 3.95
(phase2)

ราคาเฉลี่ย/
ยูนิต(ล้ านบาท)
14.00 – 16.90

2. Sansaran
Chiangmai

227

2.76 - 4.29

3. Vararom

-

3.05 - 4.34

โครงการ
และที่ตงั ้
1. บางกอกริ
เวอร์ มารี น่า

คู่แข่ งตาม Location
จํานวนยูนิต
ราคาเฉลี่ย/
ทัง้ หมด
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
มี ก ารแข่ ง ขั น ค่ อ น ข้ า ง สู ง
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม เ นื่ อ ง จ า ก
โครงการอยู่ ติ ด ทิ ว เขาและ
ล้ อมรอบด้ วยธรรมชาติ มี
ความเป็ นส่วนตัวจึงเป็ นข้ อได้
เปรี ยบและตรงกั บ ความ
ต้ องการของลูกค้ าเป้าหมาย
ของบริ ษัทฯ

หมายเหตุ
โครงการของบริ ษั ท อยู่ติ ด
ริ ม แม่ นํ า้ เจ้ าพระยาและ
ใกล้ สถานี ร ถไฟฟ้ า BTS
พ ร้ อ ม ทั ้ ง ร ะ บ บ
สาธารณู ป โภครบครั น จึ ง
เป็ นจุดขายที่ดีของบริ ษัทฯ

โครงการ
และที่ตงั ้
มายรี สอร์ ท
บางกอก

Everland
จํานวนยูนิต
ทัง้ หมด
384

ราคาเฉลี่ย/
ยูนิต(บ./ตร.ม.)
79,000-93,000

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

211
197

3.65 – 14.00
2.70 – 24.00

คู่แข่ งตาม Location
โครงการ
จํานวนยูนิต
ราคาเฉลี่ย/
และที่ตงั ้
ทัง้ หมด
ยูนิต(บ./ตร.ม.)
1. เดอะ ปาร์ คแลนด์
294
80,000
แกรนด์
2. วิวล์ อโศก
เรสซิเดนทอล
คอนโดมิเนียม

525

120,000

3.ดิแอดเดรส อโศก

574

122,000

4.เซอร์ เคิล
คอนโดมิเนียม

294

91,000

โครงการ
และที่ตงั ้

คู่แข่ งตาม Location
จํานวนยูนิต
ราคาเฉลี่ย/
ทัง้ หมด
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

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

หมายเหตุ
มี ก ารแข่ ง ขัน ค่ อ นข้ าง
สู ง โดยโครงการของ
บ ริ ษั ท ฯ อ ยู่ ติ ด ถ น 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 าครอบครัว มี
ความเป็ นส่วนตัว ใกล้
ชายหาด มี สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวก และ
สาธารณูปโภคภายใน
โครงการ

รายงานประจำป 2559

35

โครงการ
และที่ตงั ้
โครงการมาย
โ ฮ ม ซิ ล เ ว อ ร์
เลค เฟส 1

Everland
จํานวนยูนิต
ทัง้ หมด
145

ราคาเฉลี่ย/
ยูนิต(ล้ านบาท)
4.46 – 7.77

โครงการ
และที่ตงั ้
1. เดอะแกรนด์
บ้ านราชพฤกษ์
(สุวินทวงศ์)

คู่แข่ งตาม Location
จํานวนยูนิต
ราคาเฉลี่ย/
ทัง้ หมด
ยูนิต(ล้ านบาท)
74
5.89

2.ณ ราธา สุวินทวงศ์

โครงการ
และที่ตงั ้
-โครงการเดอะ
โพลิแทน ริ ฟ
- โครงการเดอะ
โพลิแทน บรี ซ

36

Everland
จํานวนยูนิต
ทัง้ หมด
2,351

587

240

3.59

คู่แข่ งตาม Location
จํานวนยูนิต
ทัง้ หมด
1,848

ราคาเฉลี่ย/
ยูนิต(ตร.ม.)
96,100

ราคาเฉลี่ย/
ยูนิต(ตร.ม.)
52,500

โครงการ
และที่ตงั ้
1. Manor

57,000

2. Supalai City
Resort

733

62,500

3. LPN Park

2,824

70,000

หมายเหตุ
โครงการของบริ ษัทเน้ น
กลุ่มลูกค้ าครอบครัว มี
ความเป็ นส่วนตัว ใกล้
ชายหาด มี สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวก และ
สาธารณูปโภคภายใน
โครงการ

หมายเหตุ
มี ก ารแข่ ง ขัน ค่ อ นข้ า ง
สู ง โดยโครงการของ
บริ ษั ท ฯ อยู่ ติ ด ถนน
สนามบินนํา้ ใกล้ สถานี
รถไฟฟ้ า MRTสถานี
พระนั่ง เกล้ า แวดล้ อ ม
ด้ วยสิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวก และสถานที่
สํ า คั ญ เ ช่ น
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

โครงการ
และที่ตงั ้
-โครงการเดอะ
โพลิแทน อควา

Bangkok Riva
จํานวนยูนิต
ราคาเฉลี่ย/
ทัง้ หมด
ยูนิต(ตร.ม.)
2,741
60,000-80,000

คู่แข่ งตาม Location
จํานวนยูนิต
ทัง้ หมด
1,848

ราคาเฉลี่ย/
ยูนิต(ตร.ม.)
96,100

2. Supalai City
Resort

733

62,500

3. LPN Park

2,824

70,000

โครงการ
และที่ตงั ้
1. Manor

หมายเหตุ
มี ก ารแข่ ง ขัน ค่ อ นข้ า ง
สู ง โดยโครงการของ
บริ ษั ท ฯ อยู่ ติ ด ถนน
สนามบินนํา้ ใกล้ สถานี
รถไฟฟ้ า MRTสถานี
พระนั่งเกล้ า แวดล้ อ ม
ด้ วยสิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวก และสถานที่
สํ า คั ญ เ ช่ น
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

ทังนี
้ ้บริษัทฯ มีข้อได้ เปรี ยบกว่าคูแ่ ข่งในส่วนของการพัฒนาโครงการใหม่ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เป็ นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ที่
มีความครบครันของสิ่งอํานวยความสะดวกมากที่สุด เช่น โรงเรี ยน ห้ างสรรพสินค้ า ใกล้ หน่วยงานราชการ ใกล้ รถไฟฟ้า การ
คมนาคมสะดวกสบาย นับเป็ นการสร้ างความแตกต่างจากโครงการของคูแ่ ข่งขันเพื่อรองรับภาวการแข่งขันในอุตสาหกรรม บริ ษัทฯ
ได้ มีการกําหนดแนวทางการบริหารดังนี ้
การเลือกทําเลที่ตัง้ ของโครงการ เนื่องจากทําเลที่ตงของโครงการถื
ั้
อเป็ นปั จจัยในการพิจารณาอันดับต้ น ๆ ของผู้ที่
ต้ องการที่อยู่อาศัย ดังนันบริ
้ ษัทฯ จะเลือกทําเลที่ตงของโครงการต่
ั้
าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ตงอยู
ั ้ ่ในทําเลที่ได้ รับความนิยม และมีการ
คมนาคมสะดวก
การกําหนดราคาที่เหมาะสม ราคายังคงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ผ้ ูบริ โภคใช้ ประกอบการตัดสินใจซื อ้ บ้ าน บริ ษัทฯ จึงมี
นโยบายที่จะกําหนดราคาให้ เหมาะสมและเป็ นธรรม เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความพึงพอใจกับประโยชน์และสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ รับจากการ
ซื ้อบ้ านที่อยูอ่ าศัยของบริษัทฯ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน การควบคุมดูแล
คุณภาพและรู ปแบบของบ้ าน บริษัทฯ ให้ ความสําคัญในการเลือกใช้ วสั ดุที่มีคณ
การก่อสร้ างโดยผู้เชี่ยวชาญของบริ ษัทฯ เพื่อให้ คุณภาพของบ้ านเป็ นไปตามมาตรฐานที่บริ ษัทฯ กําหนดไว้ สําหรับในส่วนของ
รูปแบบบ้ านนัน้ บริษัทฯ จะเน้ นในเรื่ องของรูปแบบบ้ านที่ทนั สมัยควบคู่กบั ประโยชน์ใช้ สอย โดยรูปแบบบ้ านของบริ ษัทฯ จะมีสว่ น
ช่วยสร้ างความแตกต่างในตัวสินค้ าของบริษัทฯ จากบริษัทคูแ่ ข่ง
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2.ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่ งขันธุรกิจโรงพยาบาล
ในปี 2559 การแข่งขันด้ านโรงพยาบาลมีเพิ่มมากขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นเทคโนโลยีที่ทนั สมัย รวมถึงแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางเพิ่มมากขึ ้น โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา ในภาพรวมของโรงพยาบาลเอกชนยังมีการขยายตัวกันอย่างต่อเนื่อง เป็ นไปตามทิศ
ทางการขายตัวทางเศรษฐกิจ รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นของผู้บริ โภค สัดส่วนประชากรผู้สงู อายุเพิ่มจํานวนมากขึ ้น และยังมีชาวต่างชาติเข้ า
มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยสูงขึน้ ทําให้ มีแนวโน้ มในการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึน้ และส่งผลให้ มีการแข่งขันของโรงพยาบาล
เอกชน ต้ องปรับกลยุทธ์ ทางการตลาด ราคา เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ ผ้ ปู ่ วยเข้ ามารักษาพยาบาล นอกจากนี ้ก็ยงั มีค่แู ข่งทางอ้ อม คือ
โรงพยาบาลของภาครัฐที่ปัจจุบนั มีการปรับปรุงพัฒนาทางด้ านเครื่ องมือการแพทย์ การบริ การให้ มีความสะดวกและรวดเร็ว ทําให้
มีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ ้น
อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีความได้ เปรี ยบด้ านการแข่งขันกับหลายๆประเทศ เนื่องจาก
ประเทศไทย มี การบริ การที่โดนเด่น เข้ ากับผู้ป่วยได้ ง่าย การดูแลผู้ป่วยเหมือนดุจญาติมิตร และราคาในการรั กษาพยาบาล
สามารถจ่ายได้ คุณภาพในการรักษามีศกั ยภาพ รวมถึงเทคโนโลยีที่ทนั สมัย สามารถรองรับผู้ป่วยจากหลากหลายประเทศ
ในปี 2559 ชาวต่างชาติเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ ้น จึงทําให้ โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งได้ มีการปรับกล
ยุทธ์ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้ าต่างชาติ ทังนี
้ ้จากกระแสความนิยมการดูแลสุขภาพในผู้สงู อายุที่เพิ่มมากขึ ้น ทังนี
้ ้จึงมีโรงพยาบาล
เอกชนหลายแห่งหันมาเปิ ดศูนย์แพทย์เฉพาะทางเพิ่มมากขึ ้นเพื่อเป็ นตัวเลือกให้ กบั ลูกค้ าในปั จจุบนั ทังนี
้ ้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ก็ยังคงต้ องมีการปรั บกลยุทธ์ ทางธุรกิจในด้ านอื่นๆ เพิ่มมากขึน้ เพื่อที่จะส่งเสริ มศักยภาพในการแข่งกัน เช่นการสร้ างความ
แตกต่างให้ กบั ธุรกิจ
นอกจากนี ้ยังมีการแข่งขันด้ านบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอต่อความต้ องการเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่เข้ ารักษา จึงทํา
ให้ มีการแข่งขันเรื่ องค่าตอบแทนที่สงู ซึง่ แพทย์ที่มีฝีมือและมีประสบการณ์ก็เป็ นที่หมายปองของโรงพยาบาลเอกชนชันนํ
้ า อีกทังยั
้ ง
มีการลงทุนในเครื่ องมื อทางการแพทย์ เพื่ อรองรั บ การรั กษาผู้ป่วย รวมถึงต้ นทุนค่าแรง และเวชภัณฑ์ ที่สูงขึน้ จึงส่งผลให้ ค่า
รักษาพยาบาลแพงขึ ้น ทังนี
้ ้การมุ่งสูก่ ารแข่งขันระดับอาเซียนนัน้ ทางบุคลกรยังมีทกั ษะด้ านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการดูแล
ผู้ป่วยต่างประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย
- กลุม่ ลูกค้ าภายในประเทศ ผู้ป่วยที่อาศัยอยูต่ า่ งจังหวัดและจังหวัดใกล้ เคียง
- กลุม่ ลูกค้ าต่างชาติ ชาวต่างชาติที่เข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้ าน ซึง่ เข้ าถึงการรักษาพยาบาลได้
ยาก และค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง
นอกจากนี ้ ยังมีกลุม่ ผู้ป่วยที่เป็ นผู้ป่วยจากบริษัทประกันชีวิต ผู้ป่วยรับย้ าย (Referral Patient) และผู้ป่วย 30 บาทรักษา
ทุกโรค
กล่าวโดยสรุป สภาวะอุตสาหกรรมของโรงพยาบาล โดยภาพรวม มีการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ ้น จึงทําให้ มีการแข่งขัน
เพิ่มสูงขึน้ ทังทางด้
้
านการบริ การ แพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญ เครื่ องมือในการรักษา สิ่งอํานวยความสะดวกทางด้ านต่างๆ ที่ทางด้ าน
โรงพยาบาลได้ เตรี ยมได้ เพื่อรองรับผู้ป่วยในประเทศและต่างประเทศ
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ธุรกิจอสังหาริมทรั พย์
วัตถุดบิ และผู้จาํ หน่ าย
- วัตถุดิบหลักของบริ ษัทฯ จะประกอบด้ วยที่ดิน และวัสดุก่อสร้ างซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนา
โครงการ โดยปั จจัยที่นํามาพิจารณาในการซื ้อที่ดิน ได้ แก่ ทําเลที่ตงั ้ ระบบสาธารณูปโภค สภาพสิ่งแวดล้ อมรอบ ๆ โครงการ โดย
บริษัทฯ จะเน้ นการพัฒนาโครงการเดิม และที่ดินที่มีอยูใ่ ห้ แล้ วเสร็จ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีแผนจัดซื ้อที่ดินเพื่อขยายโครงการอื่น ๆ
รวมถึงที่ดินในทําเลที่มีศกั ยภาพสูง เพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต โดย ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังมีที่ดิน
เปล่าที่ อยู่ระหว่างการเตรี ยมการพัฒนาที่ จ.เชี ยงใหม่ ซึ่งบริ ษัทฯ คาดว่าจะสามารถรองรั บการขยายงานของบริ ษัทฯ ได้ อี ก
ประมาณ 3-5 ปี
- ด้ านการก่อสร้ าง บริ ษัทฯ จะทําการว่าจ้ างผู้รับเหมาในระบบงานต่าง ๆ ในการดําเนินการก่อสร้ าง ให้ เป็ นไปตามแบบ
ของบริษัทฯ โดยจะมีวิศวกรและสถาปนิกของบริษัทฯ คอยตรวจสอบ ดูแล ควบคุมงาน ให้ เป็ นไปตามรูปแบบที่กําหนดไว้ เป็ นระยะ
ๆ ตลอดช่วงการพัฒนาโครงการ และในบางโครงการก็จะมีการว่าจ้ างบริ ษัทที่ปรึ กษามาช่วยทําการตรวจสอบและควบคุมการ
ก่อสร้ างด้ วย
- บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความชํานาญและมีความพร้ อมในการดําเนินการก่อสร้ าง เพื่อให้ ได้ ผลงานที่
มีคณ
ุ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐานของการก่อสร้ างที่บริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ และต้ องให้ แล้ วเสร็ จตามแผนงานการก่อสร้ างที่ได้ วางไว้
แล้ วด้ วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ วบริ ษัทฯ จะเลือกใช้ ผ้ รู ับเหมาที่บริ ษัทฯ เคยว่าจ้ างมาในอดีตและมีผลงานเป็ นที่น่าพอใจ ซึ่งปั จจุบนั
จะมีอยูป่ ระมาณ 5 – 6 บริษัท
ธุรกิจโรงพยาบาล
เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค และอุปกรณ์ เครื่ องมือแพทย์ต่างๆ บริ ษัทมีระบบการจัดการในการซื ้อและสํารองสินค้ าคงคลัง
อย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินความเหมาะสมของราคา และคุณภาพ โดยจะพิจารณาคัดเลือกสินค้ าในหลายๆบริษัท
2.4 งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ ณ 31 ธันวาคม 2559
โครงการที่อยู่ระหว่ างการส่ งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โครงการ

โครงการรอยัล บีช
ถนนตาลต้ นเดียว(เลียบหาด
เจ้ าสําราญ) เพชรบุรี
โครงการมายรีสอร์ ท
บางกอก ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ กรุงเทพฯ

จํานวน
จํานวนหน่ วย
หน่ วย
ลักษณะ
ที่มีเพื่อขาย
ทัง้ หมด
โครงการ
ของ
โครงการ หน่ วย ล้ านบาท

จํานวน
จํานวนหน่ วย
จํานวนหน่ วย
หน่ วย
ที่ทาํ สัญญา
ที่โอนแล้ ว
ที่ยังไม่ ส่ง
มอบ
หน่ วย ล้ านบาท หน่ วย ล้ านบาท หน่ วย

มูลค่ างาน
ที่ยังไม่ ส่ง
มอบ1ณ 31
ธ.ค.2559
(ล้ านบาท)

อาคารชุด
พักอาศัย

66

66

180.88

66

180.88

65

176.84

1

4.04

อาคารชุด
พักอาศัย

92

92

647.88

84

458.73

83

452.92

1

5.81

รายงานประจำป 2559
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โครงการ

โครงการมายรีสอร์ ท แอท
ริ เวอร์ ซ.จรัลสนิทวงศ์ 72
กรุงเทพฯ
โครงการมายรีสอร์ ท หัวหิน
(อาคาร เอ บี ซี)
ถนนสายหนองแก - เขา
ตะเกียบ อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
โครงการมายรีสอร์ ท หัวหิน
(อาคาร ดี อี เอฟ)
ถนนสายหนองแก - เขา
ตะเกียบ อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
โครงการมาย ซิลเวอร์ เลค
ถนนสุวินทวงศ์ ซอย 80
กรุงเทพฯ
โครงการเดอะโพลิแทน รี ฟ
ถนนสนามบินนํ ้า ซอย
นนทบุรี 15
โครงการเดอะโพลิแทน บรี ซ
ถนนสนามบินนํ ้า ซอย
นนทบุรี 15
รวม

จํานวน
จํานวนหน่ วย
หน่ วย
ลักษณะ
ที่มีเพื่อขาย
ทัง้ หมด
โครงการ
ของ
โครงการ หน่ วย ล้ านบาท

จํานวน มูลค่ างาน
หน่ วย ที่ยังไม่ ส่ง
ที่ยังไม่ มอบ1ณ 31
ส่ งมอบ ธ.ค.2559
หน่ วย ล้ านบาท หน่ วย ล้ านบาท หน่ วย (ล้ านบาท)
จํานวนหน่ วย
ที่ทาํ สัญญา

จํานวนหน่ วย
ที่โอนแล้ ว

อาคารชุด
พักอาศัย

43

43

911.73

14

216.54

13

201.04

1

15.50

อาคารชุด
พักอาศัย

211

211

1,304.01

174

979.15

168

939.83

6

39.32

อาคารชุด
พักอาศัย

197

197

1,443.11

102

555.52

100

534.92

2

20.60

บ้ านเดียว

145

145

708.89

31

162.47

26

117.22

5

45.25

อาคารชุด
พักอาศัย

2,351

2,351

6,578.26

1,992

4,968.83

0

-

1,992

4,968.83

อาคารชุด
พักอาศัย

587

587

1,952.32

240

805.74

0

-

240

805.74

3,692

3,692

13,727.08

2,703

8,327.86

455

2,422.77

2,248

5,905.08

หมายเหตุ : งานที่ยงั ไม่สง่ มอบคํานวณจากมูลค่างานที่ยงั ไม่สง่ มอบ/มูลค่างานที่ทําสัญญา
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ธุรกิจอสังหาริมทรั พย์

1. ความเสี่ยงด้ านการเมือง เศรษฐกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากความสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้ มชะลอตัวจากภาวะทางการเมืองที่ยงั ไม่มีความชัดเจน โดยยังคงเป็ นปั จจัยเสี่ยงสําคัญที่
ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ และแนวโน้ มในการลงทุนของภาคธุรกิจในประเทศและนักลงทุนจากต่างประเทศ รวมทังส่
้ งผลต่อการใช้ จ่าย
ของประชาชน ปั ญหาความแตกต่างทางความคิดในสังคมซึง่ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมัน่ คงของรัฐบาล จะเป็ นปั จจัย
เสี่ยงที่สง่ ผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
จากปั จ จัย เสี่ ย งดัง กล่ า ว ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯต้ อ งพิ จ ารณาการลงทุน อย่ า งรอบคอบเนื่ อ งจากการพัฒ นาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั มีต้นทุนสูงในการดําเนินการ ซึง่ หากภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ และ
การตัดสินใจใช้ จ่ายของผู้ซื ้ออสังหาริ มทรัพย์แล้ ว บริ ษัทฯอาจได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และ
อาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการดําเนินธุรกิจและการชําระหนี ้ต่อสถาบันการเงินได้
อย่างไรก็ตามปั จจัยพื ้นฐานทางด้ านภาคธุรกิจของประเทศไทยยังคงมีความน่าสนใจต่อการลงทุนของนักลงทุนทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ โดยภาคเอกชนจะมีบทบาทมากขึ ้นในการขับเคลื่อนการลงทุนโดยภาพรวม ในขณะเดียวกันภาวะทาง
การเมืองเป็ นไปในทิศทางที่ดี รั ฐบาลมีมาตรการออกมากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทฯคาดว่าภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศอาจจะได้ รับผลกระทบและชะลอตัว เนื่องจากภาวะหนี ้ภาคครัวเรื อนสูงขึ ้น รวมถึงการเข้ มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ทําให้
ผู้ประกอบการต่างก็ออกโปรโมชั่น แคมเปญที่น่าสนใจ หรื ออาจจะต้ องใช้ โปรโมชั่นเดียวกับมาตรการของรั ฐบาล เพื่อรั กษา
ยอดขายเอาไว้
2. ความเสี่ยงด้ านการดําเนินธุรกิจ
2.1 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ ของราคาวัสดุก่อสร้ าง
ต้ นทุนสําคัญของการดําเนินงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ แก่ วัสดุก่อสร้ าง โดยในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา ราคาวัสดุก่อสร้ าง
เฉลี่ยปี 2559 ลดลงร้ อยละ 0.6 จากปี 2558 (ที่มา: สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์) ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ างใน
ภาพรวมมีการปรับตัวลดลงเล็กน้ อย โดยเมื่อพิจารณาตามรายหมวดวัสดุก่อสร้ าง เช่น หมวดซีเมนต์ มีการปรับตัวลดลงร้ อยละ
0.6 เนื่องจากสต๊ อกเหล็กเส้ นในประเทศทีน้อยลงประกอบกับมีขนาดไม่ตรงตามความต้ องการของตลาด บางขนาดเริ่ มขาดสต๊ อก
และหมดวัสดุก่อสร้ างอื่นๆ ลดลงตามภาวะการก่อสร้ างที่ชะลอตัว
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้ างอย่าง
รัดกุม โดยมีการวางแผนงานการก่อสร้ างและบริ หารควบคุมระบบการจัดซื ้อวัสดุการก่อสร้ างอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการเพิ่มขึ ้นของราคาวัสดุก่อสร้ าง รวมทังการหาพั
้
นธมิตรทางการค้ าที่มากขึ ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการต่าง ๆ
ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
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2.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงาน
ในปี ที่ผ่านมาผู้ประกอบการเร่งเปิ ดโครงการใหม่เป็ นจํานวนมาก การปรับขึ ้นของค่าแรงทัว่ ประเทศ ประกอบกับการลงทุน
โครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐ รวมถึงการเปิ ดประชาคมอาเซียนที่จะเป็ นผลให้ เกิดภาวะการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานใน
อนาคต ซึง่ หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดหาผู้รับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะด้ านเพื่อเข้ าดําเนินงานในโครงการของบริ ษัทฯ ได้ อาจ
ทําให้ งานก่อสร้ างของบริษัทฯ ล่าช้ า และไม่สามารถโอนบ้ านให้ แก่ผ้ ซู ื ้อได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
อย่างไรก็ตามบริษัทให้ ความสําคัญกับผู้รับเหมาที่ร่วมงานกับบริ ษัท เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมา
และแรงงาน โดยบริ ษัทมี นโยบายสร้ างความสัมพันธ์ และเป็ นพันธมิตรที่ ดีระหว่างบริ ษัทและผู้รับเหมา โดยให้ การสนับ สนุน
พิจารณาเรื่ องของปริมาณงานของผู้รับเหมาที่มีศกั ยภาพตามความเหมาะสม และความช่วยเหลือทางด้ านอื่น ๆ นอกจากนี ้ บริ ษัท
พิจารณาผู้รับเหมาใหม่รายใหม่ๆ เพื่อให้ มีโอกาส เข้ ามาร่วมงานกับบริ ษัทและพิจารณาศักยภาพคุณสมบัติของผู้รับเหมาใหม่ โดย
ให้ การสนับสนุน เตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับการขยายงานและการเติบโตของบริษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทมีการวางแผนการก่อสร้ างโครงการมาเป็ นระบบการก่อสร้ างแบบพรี คาส” (Precast Construction) ซึ่งจะ
ช่วยให้ บริ ษัทสามารถลดระยะเวลา และต้ นทุนการก่อสร้ างโครงการ เพื่อเป็ นการบริ หารความเสี่ยงจากภาวะการขาดแคลน
ผู้รับเหมาและแรงงาน รวมทังสามารถบริ
้
หารส่วนต่างของผลกําไรของบริษัทได้ อย่างเหมาะสม
2.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดนิ เพื่อพัฒนาโครงการ
บริ ษัทฯมีนโยบายในการจัดหาที่ดินสําหรับพัฒนาโครงการโดยการพิจารณาทําเลที่ตงั ้ และศักยภาพที่ดินที่เหมาะแก่การ
พัฒนาในราคาที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายในการสะสมที่ดินเปล่า (Land Bank) ในหลากหลายทําเลที่ตงั ้ สําหรับ
โครงการต่าง ๆ ในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯ หากแผนการก่อสร้ างโครงการทยังไม่ชดั เจนจะทําให้ บริ ษัทฯ มีภาระต้ นทุนทางการเงิน
ซึ่งอาจเกิดปั ญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตามจากการที่ผ้ ปู ระกอบการมีการแข่งขันที่รุนแรง
รวมถึงการขยายเส้ นทางของรถไฟฟ้าทําให้ เกิดการเก็งกําไรที่ดินในบริ เวณดังกล่าว ทังนี
้ เ้ มื่อบริ ษัทฯ ต้ องการซื ้อที่ดินในทําเลที่
ต้ องการ บริ ษัทฯ อาจต้ องซือ้ ที่ดินในราคาที่สูงกว่าที่บริ ษัทฯ กําหนด หรื ออาจไม่สามารถซือ้ ที่ดินได้ ตามที่ต้องการ ซึ่งในกรณี
ดังกล่าว จะส่งผลกระทบทําให้ บริษัทฯ มีต้นทุนในการก่อสร้ างที่สงู ขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทจึงมีนโยบายในการเน้ นการพิจารณาทําเลที่ตงใน
ั้
บริ เวณใกล้ เคียงแทนเพื่อลดความเสี่ยงในด้ านต้ นทุนราคาที่ดิน รวมทังการมองหาที
้
่ดินในบริ เวณชานเมืองซึ่งมีการเจริ ญเติบโต
้
ดโอกาสให้ นายหน้ าและผู้ประสงค์
ของเศรษฐกิจ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น พัทยา หัวหิน เพื่อเจาะตลาดเฉพาะกลุม่ รวมทังการเปิ
จะขายที่ดินอื่นๆ สามารถติดต่อกับบริษัทฯได้ โดยตรง
2.4 ความเสี่ยงจากการชะลอโครงการของบริษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา คือ และโครงการมายโฮม เชียงใหม่ โดยบริ ษัทพิจารณาชะลอการ
พัฒนาโครงการเพื่อรอดูทิศทางของธุรกิจและสภาวะอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบกับขันตอนในการขออนุ
้
ญาตจัดสรรที่ดินที่ผ่านมามี
ความจําเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ ทังนี
้ ้การชะลอการพัฒนาโครงการดังกล่าว ส่งผลให้ บริ ษัทฯเสียโอกาสในการสร้ าง
รายได้ จากการพัฒนาโครงการ และมีความเสี่ยงที่ต้นทุนค่าก่อสร้ างโครงการจะขยับตัวเพิ่มสูงขึ ้นในอนาคตหากยังไม่เร่งดําเนินการ
ก่อสร้ าง นอกจากนี ้บริษัทยังมีต้นทุนทางการเงินจากการที่ต้องชําระดอกเบี ้ยเงินกู้ให้ แก่สถาบันการเงินที่สนับสนุนวงเงินค่าซื ้อที่ดิน
โครงการ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯได้ ดําเนินการพัฒนาโครงการในส่วนของสาธารณูปโภคพื ้นฐาน และพื ้นที่โดยรอบเพื่อเตรี ยมพร้ อม
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สําหรับการเริ่ มพัฒนาโครงการดังกล่าวใหม่ โดยอยู่ระหว่างการออกแบบผังโครงการเพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของสํานักงาน
ที่ดินซึง่ มีการปรับปรุงในรายละเอียดการออกแบบผังโครงการและเตรี ยมขออนุญาตจัดสรรที่ดินให้ เรี ยบร้ อยในขันตอนต่
้
อไป
3. ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.1 ความเสี่ยงจากการเข้ าถึงแหล่ งเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริ ษัทย่อย มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกับสถาบันการเงินเป็ นจํานวน 1,174.70 ล้ าน
บาท โดยมีโครงการของบริ ษัทฯ คํ ้าประกัน และมีหนีส้ ินหมุนเวียนจํานวน 1,401.75 ล้ านบาท โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
บริ ษัทฯมีการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนของกิจการได้ เป็ นอย่างดี โดยมีการวางแผนการใช้ เงินและจัดสรรทุนหมุนเวียนตามลําดับ
ความสําคัญในกิจการ และสามารถจ่ายชําระหนี ้เงินต้ นและดอกเบี ้ยเงินกู้ให้ แก่สถาบันการเงินได้ ตรงตามที่กําหนดไว้ ในเงื่อนไข
สัญญาเงินกู้
อย่างไรก็ตามธนาคารพาณิชย์บางแห่งมีความเข้ มงวดและระมัดระวังในการอนุมตั ิสินเชื่อกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์มากขึ ้น
ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กบางราย เข้ าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนํามาพัฒนาโครงการได้ ยากขึน้ ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ หากการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคตเป็ นไปได้ ยากขึ ้น โดยการเพิ่มศักยภาพและช่องทาง
ในการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนให้ มากขึ ้นผ่านการสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพื่อเปรี ยบเทียบข้ อเสนอที่มี
ต้ นทุนเหมาะสมที่สดุ
โดยบริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.17 เท่า อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.83 เท่า โดยที่อตั ราส่วน
ดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าบริษัทสามารถที่จะบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนันแล้
้ วยังได้ มีการวางแผนในการ
พัฒนาโครงการจากทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯโดยมีการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนของกิจการเพื่อให้ เพียงพอต่อ
การดําเนินงานของบริษัทต่อไป
3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชําระหนีใ้ ห้ แก่ เจ้ าหนี ้
ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ รับเงินกู้ระยะยาวรวมจํานวน 1,174.70 ล้ านบาท จากสถาบันการเงิน ภาระหนี ้
ระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ซึ่งมีจํานวน 485.50 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 141.96 โดยช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริ ษัทฯมี
การชําระเงินกู้ให้ แก่ธนาคารตรงตามเงื่อนไข และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน แสดงให้ เห็นถึงบริ ษัทฯสามารถบริ หารจัดการ
ภาระหนี ้ดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้บริ ษัทฯยังได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ระยะยาวของธนาคาร คือบริ ษัทจะต้ อง
ดํารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ อยู่ในอัตราส่วนไม่เกิน 1.5 เท่า เพื่อมิให้ เกิดความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อความสามารถใน
การชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยตามเงื่อนไขของธนาคาร
3.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ยืม และความเข้ มงวดในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมในภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ในปี 2559 ยังคงอยู่ในระดับทรงตัว ส่งผลให้ บริ ษัทฯสามารถ
วางแผนและควบคุมเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทได้ อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากการที่หนี ้ภาคครัวเรื อนเพิ่มสูงขึ ้น
ประกอบกับมีการผิดชําระหนี ้เพิ่มมากขึ ้น อาจเป็ นเหตุให้ แนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย ซึง่ จะส่งผลต่อ
ต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทฯ และการกู้ซื ้อที่อยู่อาศัยของลูกค้ า เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ต้องเข้ มงวดและระมัดระวังในการ
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อนุมตั ิสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากขึ ้นด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทให้ ความสําคัญในการพิจารณาต้ นทุนทางการเงินและความเหมาะสมของแหล่ง
เงินทุนในการสนับสนุนโครงการของบริ ษัท ซึง่ ที่ผ่านมาโครงการของบริ ษัทได้ รับการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์มาโดยตลอด
เป็ นอย่างดี

ธุรกิจโรงพยาบาล

1. ความเสี่ยงด้ านการเมือง เศรษฐกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ
สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ อาทิเช่น วิกฤตการของภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ ปั ญหาการเมือง
และเสถียรภาพของรัฐบาล นโยบายภาครัฐ โรคระบาด และภัยธรรมชาติ เป็ นต้ น เป็ นปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยาบาล
ของประเทศไทย ทังด้
้ านการเงินและการลงทุน อีกทังยั
้ งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริ โภค อย่างไรก็ตาม การรักษาพยาบาล
อาการเจ็บป่ วยยังคงเป็ นปั จจัยพื ้นฐานของการดํารงชีวิตมนุษย์ ถึงแม้ จะได้ รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว แต่ยงั คงมีกลุ่ม
ลูกค้ าจากโครงการพิเ ศษร่ ว มกับรั ฐ บาล เช่น โครงการส่ง เสริ มสุข ภาพตามช่ว งอายุ โครงการด้ า นทันตกรรม โครงการฟื ้น ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์สําหรับผู้พิการและผู้สงู อายุโครงการผ่าตัดต้ อกระจก โครงการฉีดวัคซีนไข้ หวัดใหญ่ งานอนามัยโรงเรี ยน
โครงการประกันสังคม กลุ่มลูกค้ าประกันและโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เป็ นต้ น ดังนัน้ ผลกระทบจากสภาวะทางการเมือง
เศรษฐกิจ สําหรับธุรกิจโรงพยาบาลจะไม่กระทบรุนแรงเหมือนกับภาคธุรกิจอื่นๆ
2. ความเสี่ยงด้ านการดําเนินธุรกิจ
2.1 ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจ
คณะผู้บริ หารเข้ าใจและทราบถึงปั ญหาจะก่อให้ เกิดขึ ้นความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจเป็ นอย่างดี จึงมีการวางแผนการ
บริ หารงานด้ วยความระวัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันมิให้ เกิดภาพพจน์ที่เสียหายต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาลรวมถึงคุณภาพ
ในการรักษาและการให้ บริการของโรงพยาบาล
2.2 ความเสี่ยงการแข่ งขันในธุรกิจโรงพยาบาล
การแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันกันทางด้ านการให้ บริ การทางการแพทย์ คุณภาพ และระดับราคาจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนในระดับสูง ส่งผลให้ โรงพยาบาลทุกแห่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่ผ้ รู ับบริ การจะเปลี่ยนไปใช้
บริ การโรงพยาบาลอื่น บริ ษัทฯจังมีการนําระบบและมาตรฐานต่างๆมาใช้ เพื่อคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ ทาง
การแพทย์ เพื่อรักษาฐานลูกค้ าให้ ได้ รับความประทับใจและความพึงพอใจในการได้ รับบริการจากโรงพยาบาล
2.3 ความเสี่ยงด้ านบุคลากรทางการแพทย์
การประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ปั จจัยที่สําคัญเป็ นอย่างยิ่งคือ ความรู้ ความสามารถ ความเพียงพอของบุคลากรทาง
การแพทย์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ อาทิ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และเจ้ าหน้ าที่เทคนิคสาขาต่างๆ เป็ นต้ น บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญ
ในการสรรหาบุคลากรให้ เพียงพอกับความต้ องการ การพัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากรและการรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ
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3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ทางการแพทย์
เทคโนโลยีทางการแพทย์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษาพยาบาล จึงทํา
ให้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีราคาสูงและค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษา ทําให้ ต้นทุนสูงขึ ้น ดังนันในการลงทุ
้
นในเครื่ องมือ
เหล่านี ้ต้ องคํานึงถึงคุณภาพ ประโยชน์ในการใช้ งาน และความคุ้มค่าในการลงทุน
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลักษณะกรรมสิทธิ์

รายการ

หน่ วย: บาท
ราคาทุน

ค่ าเสื่อมราคา
สะสม

1.ที่ดิน

บริ ษัท/บริ ษัทย่อย

397,925,162

-

2.อาคาร

บริ ษัท/บริ ษัทย่อย

544,209,358

301,007,807

3.อุปกรณ์สํานักงาน

บริ ษัท/บริ ษัทย่อย

47,007,868

35,234,777

4.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

บริ ษัท/บริ ษัทย่อย

8,737,434

4,853,149

5.เครื่ องมือและอุปกรณ์

บริ ษัท/บริ ษัทย่อย

33,556,818

31,358,350

6.ยานพาหนะ

บริ ษัท/บริ ษัทย่อย

26,588,698

16,327,783

7. อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์

บริ ษัท/บริ ษัทย่อย

170,025,578

146,311,605

8.อาคารระหว่างก่อสร้ าง

บริ ษัท/บริ ษัทย่อย

15,123,051

-

1,243,173,967

535,093,471

รวม

มูลค่ าสุทธิทาง
ภาระผูกพัน
บัญชี
397,925,162 มีภาระสัญญากู้ยืม
สถาบันการเงิน
243,201,551 มีภาระสัญญากู้ยืม
สถาบันการเงิน
11,773,091 มีสญ
ั ญาเช่าการเงิน/
บางส่วน
3,884,285
2,198,468 มีสญ
ั ญาเช่าการเงิน/
บางส่วน
10,260,915 มีสญ
ั ญาเช่าการเงิน/
บางส่วน
23,713,973 มีสญ
ั ญาเช่าการเงิน/
บางส่วน
15,123,051
708,080,496

4.2 ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และราคาประเมินโครงการ
รายการ
1.โครงการมาย วิลล่า/1
2.โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค2
3.โครงการรอยัล บีช/3
4.โครงการมายโฮม เชียงใหม่/4
5.โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก/5
6.โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ /6
7.โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี)/7
8.โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)/7
9.โครงการมายรี สอร์ ท พัทยา/8
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มูลค่ า
ตามบัญชีสุทธิ
2,075,220.00
539,793,924.82
2,045,890.30
225,629,489.05
149,802,672.30
380,288,243.40
230,105,546.08
464,153,758.39
68,669,040.00

วันที่ประเมินราคา
10 มีนาคม 2552
1 กุมภาพันธ์ 2553
N.A.
17 กันยายน 2553
30 มกราคม 2556
16 สิงหาคม 2556
6 กุมภาพันธ์ 2556
6 กุมภาพันธ์ 2556
30 เมษายน 2557

ราคาประเมิน
(บาท)
33,769,420.00
320,351,350.00
N.A.
233,200,000.00
626,405,426.33
419,089,055.40
961,420,000.00
874,893,000.00
64,920,000.00

รายการ
10. โครงการเดอะโพลิแทน รี ฟ/9
11. โครงการเดอะโพลิแทน บรี ซ/10
12. โครงการเดอะโพลิแทน เฟส3/11
13. โครงการเดอะโพลิแทน อควา/12
14. โครงการมายโฮม จตุโชติ-หทัยราษฎร์ /13
รวมทัง้ หมด

มูลค่ า
ตามบัญชีสุทธิ
1,640,327,221.75
38,665,982.09
14,999,422.79
72,036,734.90
79,831,483.76
3,908,424,629.63

วันที่ประเมินราคา
22 กรกฎาคม 2558
22 กรกฎาคม 2558
27 กรกฎาคม 2558
28 มีนาคม 2559
1 ตุลาคม 2558

ราคาประเมิน
(บาท)
472,584,000.00
370,200,000.00
465,324,000.00
434,364,000.00
104,500,000.00
5,381,020,251.73

หมายเหตุ: /1โครงการมายวิลล่า บางนา ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดยบริ ษัท แคนเดอร์ คอนซัลแตนท์ จํากัด โดยการใช้ วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/2 โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดยบริษัท แคนเดอร์ คอนซัลแตนท์ จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/3 โครงการรอยัล บีช เพชรบุรี เป็ นโครงการที่พฒ
ั นาในช่วง ปี 2548 แต่เนื่องจากการบันทึกรายการตามมาตราฐานการบัญชีฉบับใหม่ ระบุให้ รับรู้รายได้ จากการขาย
และมีการโอนความเสี่ยงที่มนี ยั สําคัญของ ความเป็ นเจ้ าของ ทั ้งนี ้จึงมีการบันทึกโครงการรอยัล บีช เข้ ามาในปี 2554
/4 โครงการมายโฮม เชียงใหม่ ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดยบริษัท ยูเค เวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/5 โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดยบริษัท ที.เอ.มาเนจเม้ นท์ คอร์ โปเรชัน่ (1999) จํากัด โดยวิธีประเมินมูลค่าลักษณะเป็ นกลุม่ ทรัพย์สนิ
แบบพอร์ ตโฟลิโอ
/6 โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดยบริษัท ที.เอ.มาเนจเม้ นท์ คอร์ โปเรชัน่ (1999) โดยวิธีประเมินมูลค่าลักษณะเป็ นกลุม่ ทรัพย์สนิ
แบบพอร์ ตโฟลิโอ
/7 โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคารเอ บี ซี และ อาคารดี อี เอฟ ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดยบริษัท ที.เอ.มาเนจเม้ นท์ คอร์ โปเรชัน่
(1999) จํากัด โดยวิธีประเมินมูลค่าลักษณะเป็ นกลุม่ ทรัพย์สนิ แบบพอร์ ตโฟลิโอ
/8 โครงการมายรี สอร์ ท พัทยา ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดยบริ ษัท ที.เอ.มาเนจเม้ นท์ คอร์ โปเรชัน่ (1999) โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/9 โครงการเดอะโพลิแทน รี ฟ เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดนิ ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดยบริษัท แคนเดอร์ คอนซัลแทน จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/10 โครงการเดอะโพลิแทน บรี ซ เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดินได้ ทําการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท แคนเดอร์ คอนซัลแทน จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/11 โครงการเดอะโพลิแทน เฟส3 เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดิน ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท แคนเดอร์ คอนซัลแทน จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/12 โครงการเดอะโพลิแทน อวคา เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดินได้ ทําการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท แคนเดอร์ คอนซัลแทน จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/13 โครงการมายโฮมจตุโชติ-หทัยราษฎร์ เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดินได้ ทําการประเมินมูลค่าโดย บริ ษัท แคนเดอร์ คอนซัลแทน จํากัดโดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด

4.2 นโยบายการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 10 บริษัท รายละเอียดดังนี ้
บริ ษัทย่อยแห่งที่ 1-3 ได้ แก่ บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด และบริ ษัท เดอะ วิลล่า
(หัวหิน) จํากัด โดยเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษัทย่อยแห่งที่ 4 ได้ แก่ บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ซึ่งมีทนุ จดทะเบียน 510 ล้ านบาท บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
โดยประกอบธุ รกิ จ การลงทุน และมี ก ารลงทุน ในธุรกิ จ โรงพยาบาลเอกชนและธุ รกิ จ ที่ เกี่ ยวเนื่ อ งกับธุรกิ จ การรั กษาพยาบาล
ตามมติของคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ได้ เรี ยกทุนชําระครบถ้ วนแล้ ว 310ล้ านบาท
โดยบริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ได้ เข้ าลงทุนในกลุม่ โรงพยาบาลในบริษัทย่อยแห่งที่ 5-9
บริ ษั ทย่ อ ยแห่งที่ 5-7
ได้ แ ก่ บริ ษั ท โรงพยาบาลเชี ย งใหม่ ราษฎร์ จํ า กัด บริ ษั ท เดนทอล อิส ฟั น จํ า กัด และ
บริษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด โดยเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทย่อยแห่งที่ 8 ได้ แก่ บริษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด โดยเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 78.57 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทย่อยแห่งที่ 9 ได้ แก่ บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด โดยเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 53.96 ของทุนจดทะเบียน
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บริ ษัทย่อยแห่งที่ 10 ได้ แก่ บริ ษัท บางกอก ริ ว่า ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึง่ มีทนุ จดทะเบียน 500 ล้ านบาท บริ ษัทถือหุ้น
ร้ อยละ 100 โดยประกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทที่มีอยูเ่ ดิมทุกโครงการ ตามมติของคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
10/2559
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายการบริ หารงานในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม โดยบริ ษัทจะส่งกรรมการที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทเข้ า
ร่วมบริหารงานและกําหนดนโยบายในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมตามสัดส่วนเงินลงทุนที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ เพื่อให้ เป็ นไปในทิศทางที่
สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจหลัก รวมทังสร้
้ างผลกําไรให้ กบั บริษัทในอนาคต
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริ ษัทผู้รับเหมาก่อสร้ างแห่งหนึ่งได้ ยื่นคําเสนอข้ อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานัก
อนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริ ษัทชําระเงินเพิ่มเติมสําหรับการก่อสร้ างจํานวน
250.53 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้ นจํานวน 66.79 ล้ านบาท นับจากวันที่ยื่นคําเสนอข้ อพิพาท พร้ อมทัง้
ให้ คืนหนังสือคํ ้าประกัน การรับเงินล่วงหน้ า และหนังสือคํ ้าประกันการปฏิบตั ิงานการก่อสร้ าง อย่างไรก็ตาม ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อย
ดังกล่าวมีความเห็นแย้ งในหลายประเด็นในฐานะผู้ว่าจ้ าง ปั จจุบนั บริ ษัทย่อยอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นคําคัดค้ าน ดังนัน้
กลุม่ บริษัทจึงไม่ได้ บนั ทึกประมาณการหนี ้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
6. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
6.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทมีทนุ จดทะเบียนและทุนเรี ยกชําระแล้ ว ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน :
4,855,983,908 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 4,855,983,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ทุนชําระแล้ ว
:
3,884,782,788 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 3,884,782,788 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
6.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อสัดส่วนการถือหุ้นตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น(XO) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีดงั นี ้
ลําดับ
รายชื่อ
จํานวนหุ้นที่ถอื
1
นางดาราณี อัตตะนันทน์
635,218,759
2
กลุม่ โลจายะ
นายจอมทรัพย์ โลจายะ
466,768,842
นายขุมทรัพย์ โลจายะ
43,797,760
นายสวิจกั ร์ โลจายะ
114,068,700
รวมกลุ่ม โลจายะ
624,635,302
3
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
187,440,225
4
นายนพดล อนุรักษ์ ชยั วิทย์
118,186,905
5
นายสงคราม ชีวประวัติดํารงค์
106,332,120
2
6
กลุม่ พิริโยทัยสกุล
นายสินโชค พิริโยทัยสกุล2
103,628,940
2
นายวุฒิชยั พิริโยทัยสกุล
63,396,800
รวมกลุ่ม พิริโยทัยสกุล
167,025,740
7
นายสุชาติ อุสาหะ
78,902,719
8
นายพรพรหม พรหมวาณิช
45,200,000
9
นายวรวุฒิ ทัศนาวิวฒ
ั น์
29,700,000
10
นายนน เพ็ชร์ ประภา
28,716,700
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สัดส่ วนการถือหุ้น
16.35%
12.02%
1.13%
2.94%
16.08%
4.82%
3.04%
2.74%
2.67%
1.63%
4.30%
2.03%
1.16%
0.76%
0.74%

ลําดับ

รายชื่อ
รวมลําดับที่ 1-10
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
รวม

จํานวนหุ้นที่ถอื
2,021,358,470
1,863,424,318
3,884,782,788

สัดส่ วนการถือหุ้น
52.02%
47.98%
100.00%

หมายเหตุ :
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลข้ างต้ น ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ เพื่อให้ สะท้ อนถึงความสัมพันธ์ ทางครอบครัวของกลุ่มผู้ถือ
หุ้น โดยไม่จํากัดเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลของกลุม่ ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้ องกันตามมาตรา  แต่อย่างใด
2. กลุม่ พิริโยทัยสกุล ประกอบด้ วย นายสินโชค พิริโยทัยสกุล และ นายวุฒิชยั พิริโยทัยสกุล
6. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
อัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่เกินร้ อยละ50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลแล้ ว บริษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ  ของกําไรสุทธิ หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ  ของทุนจดทะเบียน และทุนสํารองนี ้จะนํามาจัดสรรปั นผลไม่ได้ หากไม่มีความจําเป็ นอื่นใด และหาก
การจ่ายเงินปั นผลนันจะไม่
้
มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
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7. โครงสร้ างการจัดการ
7.1 คณะกรรมการบริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ
ประธานคณะกรรมการ
2. นายกําธร อุดมฤทธิรุจ
รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการ
4. นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์1
กรรมการ/กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางสุภทั รา เชื ้อรอด
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์2
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
7. นายอภิชยั โภชกปริภณ
ั ฑ์
กรรมการ
หมายเหตุ : 1.กรรมการ ลําดับที่ 7 นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. นางสาวสรรสิริ ชัยเจริ ญพัฒน์ ได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท โดยมีมติจากการประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2559
3. นายขุมทรั พย์ โลจายะ และนายนพดล อนุรักษ์ ชัยวิทย์ได้ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 24
มิถนุ ายน 2559
4. นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ ได้ ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 กรกฎาคม
2559

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
นายสวิจกั ร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญบริ ษัท หรื อ นายพิรัส ประดิษฐวณิช และ
นายอภิชยั โภชกปริภณ
ั ฑ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญบริษัท
7.2 คณะกรรมการบริษัทย่ อย

7.2.1 บริษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด (“NATTANAN”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 NATTANAN มีกรรมการทังหมด
้
1 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริ ษัท NATTANAN ได้ แก่ นายสวิจกั ร์ โลจายะ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตรา
สําคัญบริษัท
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7.2.2 บริษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด (“MRH”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 MRH มีกรรมการทังหมด
้
1 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท MRH ได้ แก่ นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญบริษัท
7.2.3 บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด (“TVH”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 TVH มีกรรมการทังหมด
้
1 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท TVH ได้ แก่ นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญบริษัท
7.2.4 บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“BANGKOK RIVA”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 BANGKOK RIVA มีกรรมการทังหมด
้
1 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท BANGKOK RIVA ได้ แก่ นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญบริษัท
7.2.5 บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด (“MY HOSPITAL”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 MRH มีกรรมการทังหมด
้
3 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2. นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการบริษัท
3. นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท MRH ได้ แก่ นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญบริษัท
7.2.6 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด (“CMR”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 CMR มีกรรมการทังหมด
้
3 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2. นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการบริษัท
3. นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท CMR ได้ แก่ นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญบริษัท
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7.2.7 บริษัท เดนทอล อิส ฟั น จํากัด (“DENTAL”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 DENTAL มีกรรมการทังหมด
้
3 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2. นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการบริษัท
3. นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท DENTAL ได้ แก่ นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญบริษัท
7.2.8 บริษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด (“UNICON”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 UNICON มีกรรมการทังหมด
้
3 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2. นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการบริษัท
3. นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท UNICON ได้ แก่ นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญบริษัท
7.2.9 บริษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด (“KMG”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 KMG มีกรรมการทังหมด
้
7 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2. นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการบริษัท
3. นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการบริษัท
4. นายกําจร สุริยาสิน
กรรมการบริษัท
5. นายไพฑูรย์ อรุ ณพันธ์
กรรมการบริษัท
6. นายซิม แตมสําราญ
กรรมการบริษัท
7. นางสุภทั รา เชื ้อรอต
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท KMG ได้ แก่ นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญบริษัท
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7.2.10 บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด (“PM”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 PM มีกรรมการทังหมด
้
5 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2. นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการบริษัท
3. นายกําจร สุริยาสิน
กรรมการบริษัท
4. นายไพฑูรย์ อรุ ณพันธ์
กรรมการบริษัท
5. นายซิม แตมสําราญ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท PM ได้ แก่ นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญบริษัท
ในปี 2559 คณะกรรมการและกรรมการอิสระ มีการประชุมดังนี ้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อกรรมการ
นายสวิจกั ร์ โลจายะ
นายกําธร อุดมฤทธิรุจ 1
นายขุมทรัพย์ โลจายะ 2
นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ 3
นายพิรัส ประดิษฐวณิช 1
นายนพดล อนุรักษ์ ชยั วิทย์ 4
นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์ 1
นางสุภทั รา เชื ้อรอต 1
นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ 1,5
นายอภิชยั โภชกปริภณ
ั ฑ์ 1

จํานวนครั ง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครั ง้ ที่มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
13/13
7/13
1/1
2/2
12/13
1/1
12/13
12/13
4/13
12/13

คณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
4/4
4/4
1/3
-

หมายเหตุ : 1. มีการประชุมที่กําหนดขึ ้นโดยมีความจําเป็ นเร่ งด่วน 6 ครัง้ จึงทําให้ มีกรรมการบางท่านติดภาระกิจไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุม
ได้
2. นายขุมทรั พย์ โลจายะ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และได้ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 24 มิถนุ ายน 2559 โดยนับจากวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ จนถึงวันที่ได้ มีการลาออกจากตําแหน่งได้ มีการ
จัดประชุม 1 ครัง้ และเข้ าร่ วมประชุม 1 ครัง้
3. นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ ได้ ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 กรกฎาคม 2559
โดยนับจากวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ จนถึงวันที่ได้ มีการลาออกจากตําแหน่งได้ มีการจัดประชุม 2 ครัง้ และเข้ าร่ วมประชุม 2 ครัง้
4. นายนพดล อนุรักษ์ ชยั วิทย์ ได้ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 24 มิถนุ ายน 2559 โดยนับจากวันที่
ดํารงตําแหน่งกรรมการ จนถึงวันที่ได้ มีการลาออกจากตําแหน่งได้ มีการจัดประชุม 1 ครัง้ และเข้ าร่ วมประชุม 1 ครัง้
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5. นางสาวสรรสิริ ชัยเจริ ญพัฒน์ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท โดยมีมติจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี
2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยนับจากวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบ ได้ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3
ครัง้ และเข้ าร่ วมประชุม 1 ครัง้

7.3 ผู้บริหาร บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้ วย
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการผู้จดั การบริษัท
2.นายอภิชยั โภชกปริภณ
ั ฑ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
3. นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการบริษัท
1
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์
5.นางสาวจินตนา แก้ วเภตรา
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
6.นางสาวปิ ยวรรณ เอื ้อศรี วฒ
ั นากุล
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารหลังการขาย
หมายเหตุ : 1. นางสาวพิ ม พ์ พิชชา อัสสานุรักษ์ ได้ ยื่นหนังสื อลาออกจากตํ าแหน่งผู้อํานวยการฝ่ ายบัญ ชี และการเงิ น เมื่ อวัน ที่ 15
พฤศจิกายน 2559

7.3.1 โครงสร้ างการจัดการของบริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด(มหาชน)และบริษัทย่ อย(กลุ่มอสังหาริมทรั พย์ )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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7.3.2 โครงสร้ างการจัดการบริษัทย่ อย (กลุ่มโรงพยาบาล) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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7.4 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 4/2551 เมื่ อ วันที่ 14 สิง หาคม 2551 มี มติแ ต่งตัง้ บริ ษั ท สํานักงานที่ ปรึ กษา
กฎหมายมีชยั ไทยแลนด์ จํากัด เป็ นเลขานุการบริ ษัท โดยนางสาวดวงดาว ประเสริ ฐศรี ผู้จดั การฝ่ ายนิติกรรมและสัญญา เป็ นผู้
ได้ รับการมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานดังกล่าว เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2551 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยมีหน้ าที่ความรับผิดชอบในนามของบริษัทหรื อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารต่อไปนี ้
(2) เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร
(3) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
7.5 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่าเบี ้ยประชุม
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ(ค่าเบี ้ย
ประชุม) สําหรับปี 2559 ดังนี ้
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

เบีย้ ประชุม (บาท/ครั ง้ )
10,000
7,500
5,000

- ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2559 เมื่ อ วัน ที่ 27 เมษายน 2559มี ม ติ อ นุมัติ ค่า ตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบ(ค่าเบี ้ยประชุม) สําหรับปี 2559 ดังนี ้
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
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เบีย้ ประชุม(บาท/ครั ง้ )
42,500
40,000
10,000

- สําหรับปี 2559 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นเบี ้ยประชุมให้ แก่กรรมการ 10 ท่าน เป็ นจํานวนเงิน
รวม 560,000 บาท
ลําดับ

รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

ค่ าตอบแทน(บาท)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
40,000
-

รวม

1

นายสวิจกั ร์ โลจายะ1

ประธานกรรมการ

2

นายกําธร อุดมฤทธิรุจ2

30,000

170,000

200,000

3

นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์3

20,000

160,000

180,000

4

นางสุภทั รา เชื ้อรอต3

รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและรองประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

20,000

40,000

60,000

5

นางสาวสรรสิริ ชัยเจริ ญพัฒน์4

กรรมการ

10,000

10,000

20,000

6

นายพิรัส ประดิษฐวณิช3

กรรมการ

20,000

-

20,000

7

นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์3

กรรมการ

20,000

-

20,000

8

นายขุมทรัพย์ โลจายะ5

กรรมการ

5,000

-

5,000

กรรมการ

5,000

-

5,000

กรรมการ

10,000

-

10,000

180,000

380,000

560,000

9
10

นายนพดล อนุรักษ์ ชยั วิทย์

5

นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์

6

รวม

40,000

หมายเหตุ :
1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ มีความสมัครใจไม่ขอรับเบี ้ยประชุมกรรมการเพื่อเป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายบริ ษัท จํานวน 9 ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
2. นายกําธร อุดมฤทธิรุจ มีความสมัครใจไม่ขอรับเบี ้ยประชุมกรรมการ เพื่อเป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายบริ ษัท จํานวน 3 ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
3. นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์, นางสุภทั รา เชื ้อรอต, นายพิรัส ประดิษฐวณิช และ นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์ มีความสมัครใจไม่ขอรับเบี ้ย
ประชุมกรรมการเพื่อเป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายบริ ษัท จํานวน 8 ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
4. นางสาวสรรสิริ ชัยเจริ ญพัฒน์ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท โดยมีมติจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่
27 เมษายน 2559 และมีความสมัครใจไม่ขอรับเบี ้ยประชุมกรรมการเพื่อเป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายบริ ษัท จํานวน 2 ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
5. นายขุมทรัพย์ โลจายะ และนายนพดล อนุรักษ์ ชยั วิทย์ได้ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2559 โดยมีผลตังแต่
้
วันที่ 24 มิถนุ ายน 2559
6. นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ ได้ ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22
กรกฎาคม 2559
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(ข) ค่าตอบแทนผู้บริ หาร (ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีรายชื่ออยูใ่ นเจ้ าหน้ าที่บริหาร) สําหรับปี 2559 บริษัทได้ จ่าย
ค่าตอบแทนแก่ผ้ บู ริหาร ตามรายละเอียด ดังนี ้
- ค่าตอบแทนของบริษัทของบริษัท/บริษัทย่อยที่ดําเนินธุรกิจหลัก
ในปี 2559 บริษัทได้ จ่ายค่าคอบแทนผู้บริหาร จํานวน 7 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
บริษัทฯ
จํานวนเงินรวม
ค่ าตอบแทน
(ท่ าน)
(บาท)
เงินเดือน
7
8,155,400
โบนัส
7
233,900
เงินสะสมกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
7
66,048
อื่นๆ
7
403,100
รวม
7
8,858,448
- ค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทย่อย
ในปี 2559 บริษัทได้ จ่ายค่าคอบแทนผู้บริหาร จํานวน 23 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
บริษัทฯ
จํานวนเงินรวม
ค่ าตอบแทน
(ท่ าน)
(บาท)
เงินเดือน
23
13,594,611
โบนัส
23
500,000
เงินสะสมกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
23
อื่นๆ
23
1,830,500
รวม
23
15,925,111
7.6 บุคลากร
ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีจํานวนพนักงานรวมทังสิ
้ ้น 721คน ดังนี ้
บริษัทฯ
บริษัทย่ อย
สายงาน
จํานวนพนักงาน(คน)
จํานวนพนักงาน(คน)
ผู้บริหาร
4
59
ฝ่ ายบริหารสํานักงาน
11
56
ฝ่ ายบริหารโครงการ
25
26
ฝ่ ายบริหารการขาย(กลุม่ อสังหาริมทรัพย์)
16
6
ฝ่ ายบริการ(กลุม่ โรงพยาบาล)
518
รวม
56
665
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ในปี 2559 บริษัทฯมีคา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น
บริษัทฯ
ค่ าตอบแทน
จํานวนเงินรวม(บาท)
เงินเดือน
19,963,373
โบนัส
5,266,633
เงินสะสมกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
71,159.20
อื่นๆ
5,744,760
รวม
31,045,926

บริษัทย่ อย
จํานวนเงินรวม(บาท)
80,831,155
4,672,684
35,565
25,997,461
111,536,865

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะมีผลต่อความสําเร็ จขององค์ กร ดังนัน้ จึงมีกระบวนการ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ เหมาะสมและสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนันแล้
้ วบริ ษัทฯ ยังได้ มีการส่งเสริ มการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งกับผู้มีประสบการณ์ การเข้ าร่ วมอบรมสัมนาในสายงานที่
เกี่ยวข้ อง ตลอกจนการมีกิจกรรมสันทนาการระหว่างพนักงานเพื่อเสริ มสร้ างทัศนคติที่ดีทงต่
ั ้ อผู้ร่วมงานและต่อบริ ษัท ในอันที่จะ
ทุ่มเทความรู้ ความสามารถเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังมีแนวนโยบายที่จะวางแผนการพัฒนาพนักงานใน
ระยะยาว เพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบตั ิงานต่อไป
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8. การกํากับดูแลกิจการ
8.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทได้ ตระหนัก และคํานึงถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบตั ิของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาเป็ นปั จจัยหลักในการ
เสริมสร้ างองค์กรให้ มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็ นพื ้นฐานของการเติบโต ทางธุรกิจบริษัทฯ โดยสรุปสาระสําคัญ
ของการปฎิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีแบ่งเป็ น 5 หมวด มีดงั นี ้
สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทให้ ความสําคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ โดยได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ในปี 2559
บริษัทได้ ดําเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยมีกรรมการเข้ าร่วมประชุม 8 คน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ บริ ษัทมอบให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุ้น
ของบริ ษัทเป็ นผู้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม / ความเห็นของคณะกรรมการ / รายงานการประชุมครัง้
ที่ผ่านมามีรายละเอียดครบถ้ วน/ รายงานประจําปี พร้ อมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
ม/ เอกสารที่ต้องใช้ ในการมอบฉันทะ และ
ระบุวิธีการไว้ ชัดเจน โดยจัดส่งแก่ผ้ ูถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า 14 วัน และได้ ประกาศลงในหนังสือพิมพ์ รายวัน
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าในเวลาที่เพียงพอสําหรับเตรี ยม
ตัวศึกษาข้ อมูลก่อนมาเข้ าร่ วมประชุม โดยจัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ แจ้ งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลัง
จากการประชุมดังกล่าว โดยเป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทให้ ความสําคัญในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ กําหนดนโยบายให้ ฝ่ายบริ หารปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่าง
เคร่ งครัด ต่อผู้ถือหุ้นทุกๆราย รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ประกอบด้ วยวาระการประชุม จะส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทังในและต่
้
างประเทศล่วงหน้ า และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็น และตัง้
คําถามใดๆ อย่างเท่าเทียมกันในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 บริ ษัทให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมให้ เป็ นกรรมการของบริ ษัท เพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท คนใหม่ แทนกรรมการ
บริ ษัทเดิมจํานวน 3 ท่าน ได้ แก่ นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์ นายนพดล อนุรักษ์ ชัยวิทย์ และ นายอภิชัย โภชกปริ ภัณฑ์ ซึ่งครบ
วาระในการดํารงตําแหน่ง ทังนี
้ ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพื่อเข้ าสูก่ ารพิจารณาดังกล่าว
ดังนัน้ ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการเดิม 3 ท่านที่ครบวาระดํารง
ตําแหน่งดังกล่าว กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิตามที่ประธานในที่ประชุมได้
นําเสนอ
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คณะกรรมการกําหนดนโยบายไม่ให้ ใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรื อพนักงานในการหาผลประโยชน์สว่ น
ตนหรื อทําธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัทหรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทังไม่
้ ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท
ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลังเปิ ดเผยงบการเงิน โดยระหว่างปี ที่ผ่านมากรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานได้
ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทให้ ความสําคัญในสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ โดยได้ กําหนดนโยบายให้ ฝ่ายบริ หารวางระบบการบริ หาร
และจัดการต่อผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ ทุกฝ่ ายด้ วยความเสมอภาค เพื่อให้ เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสีย
กลุ่มต่างๆ อันจะเป็ นการสร้ างความมัง่ คงในการดําเนินกิจการให้ แก่บริ ษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี ย้ งั ให้ ความสําคัญในการ
ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ ของผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยกําหนดให้ การทํารายการระหว่างกันเป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด
สําหรับคูแ่ ข่งทางการค้ า บริษัทปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า โดยไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู้ ความลับ ทางการค้ าของคู่แข่ง
ด้ วยวิธีฉ้อฉล โดยในปี ที่ผา่ นมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับคูแ่ ข่งทางการค้ า
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ดเผยข้ อมูล และจัด ส่ ง ข้ อ มูล ตามข้ อ กํ า หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และสํ า นัก งาน
คณะกรรมการ กลต. ข้ อมูลที่เปิ ดเผยในปั จจุบนั ได้ แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (56-1)มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
ข่าวและข้ อมูลของบริ ษัท ฯลฯ ทังนี
้ ้ปั จจุบนั บริ ษัท ได้ ดําเนินการจัดตังหน่
้ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบโดยตรงในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทัว่ ไป ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐฯที่เกี่ยวข้ องอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลา ทังนี
้ ้ในขันเริ
้ ่ มต้ นบริ ษัทฯ จะเผยแพร่ ข้อมูลที่สําคัญผ่านสื่อ
ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ www.everland.co.th ของบริษัท
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทได้ ดําเนินการแต่งตังบุ
้ คคลที่มีความรู้ความสามารถดํารงตําแหน่งเป็ นคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมการ
อิสระที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 4 คน และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 6 คน พร้ อมทังกํ
้ าหนด หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
อย่างชัดเจน
นอกจากนันแล้
้ วบริษัทได้ มีการดําเนินการเพื่อแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่อให้ สามารถแสดงความเห็นอย่างอิสระ
ปราศจากการชี ้นํา ซึ่งจะทําให้ การตัดสินใจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทังนี
้ ้ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัททําหน้ 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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ตามข้ อบังคับของบริษัท กําหนดให้ ต้องมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็ นจํานวน อย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ ทังนี
้ ้
ในการประชุมแต่ละครัง้ ในระหว่างปี 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ ายบริ หารจัดการ จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วย เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน
เสนอเรื่ อง ให้ ข้อมูลและข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ รั บทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการ เพื่อให้ สามารถนํ า
นโยบายและแผนงานต่างๆ ไปดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ โดยเร็ว
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดให้ จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยโดยได้ เลือก
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังยึ
้ ดหลักความระมัดระวังและถือปฏิบตั ิอย่าง
สมํ่าเสมอ รวมถึงได้ เปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างกรรมการบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯตามข้ อบังคับของบริษัท
1.จัดการบริ ษัท ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
2.กําหนดเงินปั นผลระหว่างกาลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนัน้ และ
รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
3.กําหนดจ่ายบําเหน็จรางวัลหรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นแก่พนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท หรื อบุคคลใดที่
ทํางานให้ บริษัท โดยทําเป็ นประจําหรื อไม่ประจําก็ได้
4.ประธานกรรมการหรื อกรรมการผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม
คณะกรรมการ ซึง่ สถานที่ที่ประชุมนันอาจกํ
้
าหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัท
5.ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้ อยกว่าจํานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้ กรรมการที่เหลืออยู่สามารถกระทํา
การในนามของคณะกรรมการได้ แต่เป็ นเฉพาะการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการแทนตํ
้
าแหน่งที่ว่างทังหมด
้
เท่านัน้ และให้ กระทําภายใน 1 เดือน นับจากวันที่จํานวนกรรมการว่างลง
6.มอบหมายให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการ
7.แต่งตังกรรมการจํ
้
านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้ เป็ นคณะกรรมการบริ หาร โดยให้ มีอํานาจหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการ
ของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และในจํานวนนี ้ ให้ แต่งตังกรรมการคนหนึ
้
ง่ เป็ นประธานกรรมการบริหาร
8.คณะกรรมการมีอํานาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาเป็ นที่ปรึ กษา เพื่อช่วยเหลือให้ ความคิดเห็นในกิจการงานของ
บริ ษัทแก่คณะกรรมการ ตามที่เห็นสมควรได้ จัดให้ มีและเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น
9.จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีบริ ษัท จัดหนังสือนัดประชุม
พร้ อมด้ วยรายละเอียด และจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
10.จัดให้ มีการทําบัญชีงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.สอบทานสอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2.สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3.สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4.พิ จ ารณา คัด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตัง้ บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5.พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6.จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
(charter) 299
(ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7.ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
อํานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การ
1.รับผิดชอบในการบริ หารงานทังปวงของบริ
้
ษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัท
2.สร้ างวิสยั ทัศน์และกําหนดพันธกิจ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว
3.รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ ครบวงจร เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ในอัตราที่
เหมาะสมเทียบได้ กบั ธุรกิจที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันในระยะยาว

4.พัฒนาบริษัทให้ ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
5.พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้ างวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณ วิชาชีพ
ทังนี
้ ้ อํานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การข้ างต้ น ไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการระหว่างบริ ษัทกับตนเอง หรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อบุคคลที่ส่วนได้ ส่วนเสีย อํานาจการอนุมตั ิรายการต้ องปฎิบตั ิตาม หลักการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัท กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
8.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
(ก) การเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทฯ จะต้ องให้ กระทําโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
- ในการเลือกกรรมการ อาจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคนหรื อคราวละหลาย ๆ คน
้
จะแบ่ง
ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนนที่มีตามข้ อ 1 ทังหมด
คะแนนเสียงแก่คนใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่ากับจํานวนที่พึงจะมีหรื อพึง
จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจํานวนกรรมการที่พึงจะมี
หรื อพึงจะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
(ข) ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งหนึง่ ในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจํานวน กรรมการที่
จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งตามข้ อนี ้ จะ
เลือกตังให้
้ เข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจากการเลือกกรรมการใหม่หลังศาลมีคําสัง่ ให้ ยกเลิก
การฟื น้ ฟูกิจการแล้ วให้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนาน ที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจาก
ตําแหน่ง
(ค) บริ ษัทมีกรรมการจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการที่แต่งตังจากบุ
้
คคลภายนอกจํานวน 4 ท่าน และกรรมการ
ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรื อฝ่ ายบริหารจํานวน 3 ท่าน
กรรมการที่มาจากภายนอก
1.นายกําธร อุดมฤทธิรุจ
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
3.นางสุภทั รา เชื ้อรอต
4.นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์
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กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรื อฝ่ ายบริหาร
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
2.นายพิรัส ประดิษฐวณิช
3.นายอภิชยั โภชกปริภณ
ั ฑ์
8.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อย
คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลที่ทําให้ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบดําเนินงานของบริ ษัท
ย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน ดังนี ้
1. บริ ษัทมีนโยบายในการจัดส่งกรรมการและผู้บริ หารเข้ าเป็ นกรรมการและผู้บริ หารในบริ ษัทย่อย เพื่อติดตามการ
ดําเนินงานโดยใกล้ ชิด โดยการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. บุคคลที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย มีหน้ าที่ดําเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริ ษัทย่อยนันๆ
้ และ
บริษัทได้ กําหนดให้ บคุ คลที่ได้ รับแต่งตังนั
้ น้ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรื อใช้ สทิ ธิออกเสียงในเรื่ อง
สําคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ หากเป็ นการดําเนินการโดยบริษัทเอง
3. บุคคลที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการในบริษัทย่อย จะต้ องดูแลให้ บริ ษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่ องการทํารายการเกี่ยวโยง
ที่สอดคล้ องกับบริ ษัท มีการจัดเก็บข้ อมูลและการบันทึกบัญชีให้ บริ ษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทํางบการเงินได้ ทนั
กําหนดด้ วย
4. บริษัทย่อยจะต้ องมีการกํากับดูแลที่มีผลการเปิ ดเผยข้ อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่าง
บริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรื อการทํารายการสําคัญอื่นใดของบริ ษัท ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง
และใช้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและการทํารายการในลักษณะดังกล่าวข้ างต้ นเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
5. มีการกําหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
8.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีนโยบายดูแลผู้บริ หารและพนักงาน ในการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทังเพื
้ ่อ
การซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ โดยเฉพาะในช่ ว ง 1 เดื อ นก่ อ นที่ ง บการเงิ น เผยแพร่ ต่อ สาธารณชนและได้ แ จ้ ง ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารทราบถึ ง
ภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ประกาศข้ อพึงปฏิบตั ิให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานเพื่อยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ ประสบผลสําเร็ จตาม
แนวทางของบริษัทฯ ด้ วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็ นธรรม
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีบทลงโทษทางวินยั ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริ ษัทฯ ที่กระทําการฝ่ าฝื นระเบียบ ข้ อบังคับหรื อ
ประกาศของบริษัทฯ ซึง่ ระบุไว้ ในระเบียบข้ อบังคับในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
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8.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ของบริษัท ได้ มีมติอนุมตั ิแต่งตังให้
้ บริษัท ดี
ลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึง่ เป็ นบริษัทที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยผู้สอบบัญชีซงึ่ ลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริ ษัทและค่าตรวจสอบบัญชียงั คงเป็ นไป
ตามที่เคยได้ รับอนุมตั ิตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 มีรายละเอียดดังนี ้
1. ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
(หน่วย : บาท)
ค่ าตรวจสอบ
รายการที่
ชื่อบริษัท
ชื่อผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
1
บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ
1,220,000
นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ
2
บริษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด
310,000
นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ
3
บริษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด
630,000
4

บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด

นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ

610,000

5

บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด

นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ

310,000

6

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด

นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ

460,000

7

บริษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด

นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ

310,000

8

บริษัท เดนทอล อิส ฟั น จํากัด

นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ

310,000

9

บริษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด

นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ

500,000

10

บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด

นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ

580,000

11

บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ

350,000

รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) ปี 2559

5,590,000

หมายเหตุ : 1) บริ ษัท บางกอก ริ ว่า ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัท ตังแต่
้ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559
2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 มีมติอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีปี 2559 เป็ นจํานวน 5,240,000 บาท
ซึง่ มิได้ รวมค่าสอบบัญชีของ บริ ษัท บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
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9. ความรับผิดชอบต่ อสังคม(Corporate Social Responsibility:CSR)
9.1 นโยบายภาพรวม
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จดั ทําโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการนําหลักการ นโยบาย แนวปฎิบตั ิ และแนวทางสากลต่างๆมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เกิดความ
สอดคล้ องกับวัฒนธรรมขององค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้ อม ผู้มีสว่ นได้ เสีย และเป็ นเครื่ องมือในการกําหนดนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิของกิจการ
9.2 การดําเนินงาน
บริ ษัทฯมีหลักการและกําหนดแนวปฏิบตั ิในการดําเนินงานเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สังคมของกิจการ ดังนี ้
9.2.1 การประกอบกิจการอย่ างเป็ นธรรม
บริษัทฯมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โดยมีหลักการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
- พัฒนาสินค้ า ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม ถูกต้ อง
ครบถ้ วน ตามเงื่อนไข และข้ อตกลงในสัญญาระหว่างลูกค้ าและบริษัทฯ
- ส่งเสริมการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โดยไม่แสวงหาข้ อมูลอันเป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยวิธีการอันไม่
สุจริต เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
- ไม่ละเมิด และสร้ างความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทรัพย์สนิ หรื อมุง่ ทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า
- ปฎิบตั ิต่อคู่ค้าและคู่สญ
ั ญาโดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม มีการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้ วน รวมทังจ่
้ ายเงินให้ คคู่ ้ าและคูส่ ญ
ั ญาอย่างตรงเวลา ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
- ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับของภาครัฐ หลีกเลี่ยงการกระทําที่ส่งเสริ ม จูงใจ เจ้ าพนักงานของรัฐให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่โดยมิชอบและขัดต่อกฎระเบียบ อันพึงปฏิบัติทางจริ ยธรรมในการทํางาน และสร้ างความสัมพันธ์ อันดีภายใต้ ขอบเขตที่
เหมาะสมและสามารถกระทําได้
9.2.2 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษั ทฯให้ ความสําคัญ ในหลักการและแนวทางปฏิ บัติที่เกี่ ยวข้ องการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น โดยมี การกํ าหนด
นโยบาย และการวางแผนบริหารความเสี่ยงของการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ทังในกิ
้ จการและผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆดังต่อไปนี ้
ั ญารับจ้ างและคู่ค้า ตระหนักถึงการ
- อบรมพนักงานเพื่อส่งเสริ มความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนเสริมสร้ างให้ ตวั แทน คู่สญ
ต่อต้ านการการทุจริตคอร์ รัปชัน่
- สร้ างจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยกําหนดแนวปฏิบตั ิให้ พนักงานของบริษัทฯ ทําการติดต่อหรื อทําธุรกรรมกับเจ้ าพนักงาน
ของรัฐ องค์กรเอกชน หรื อผู้มีส่วนได้ เสีย อย่างตรงไปตรงมา โปร่ งใส โดยไม่มีการชักชวน การเสนอ การรับหรื อให้ ผลประโยชน์
ทังตั
้ วเงินหรื อสิ่งของ หรื อสินบนทุกรูปแบบ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้ อน ผิดจรรยาบรรณ และขัดกับ
ข้ อบังคับทางกฎหมาย
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- จัดให้ มีระบบการจัดการ ติดตาม และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาระหว่างคู่ค้าอย่างครบถ้ วน มีการป้องกันการทุจริ ต
ในขันตอนของกระบวนการจั
้
ดหาวัตถุดิบที่ชดั เจน และสามารถตรวจสอบย้ อนหลังได้
- ให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิ จ และจัดให้ มีช่องทางการรายงานหากมีการพบเห็นการทุจริ ต หรื อ มีพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิ จ ได้ ที่ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล หรื อผู้บงั คับบัญชาโดยตรง โดยมีการรักษาความลับและให้ ความเป็ นธรรมต่อผู้แจ้ งข้ อมูล
- บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต หรื อ Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption (CAC) ซึง่ ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ ประกาศเจตนารมณ์ การมีสว่ นร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาการทุจริ ตคอรัปชัน่ ใน
ทุกรูปแบบแล้ ว เมื่อวันที่ 15/7/2557 เป็ นต้ นมา
9.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯให้ ความสําคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทังมนุ
้ ษย
สัมพันธ์อนั มีความเชื่อมโยงกับกิจการในลักษณะ ทําให้ มีคณ
ุ ภาพและคุณค่าสูงขึ ้น โดยมีหลักการปฏิบตั ดิ งั นี ้
- สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยมีการดูแลมิให้ ธุรกิจของตนเข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็ก การไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน
- ส่งเสริมการปฎิบตั ิตามข้ อกําหนดด้ านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร และกระตุ้นให้ ปฎิบตั ิตามหลักการสิทธิมนุษยชน
ตามมาตรฐานสากล โดยยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครื อ ผู้ร่วมทุน และคูค่ ้ า
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมและสุขอนามัยในสถานที่ทํางานของพนักงานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่
เสมอ
- ให้ ข้อมูลที่สําคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้ ทราบผลการดําเนินงานและสภาพที่แท้ จริงขององค์กรธุรกิจ
- จัดให้ มีกระบวนการร้ องเรี ยนอย่างเหมาะสมสําหรับพนักงานที่ได้ รับการปฎิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
- มีการจัดประชุมพนักงานกับผู้บริ หาร และพนักงานกับผู้จดั การฝ่ าย เพื่อชี ้แจงนโยบายและเปิ ดโอกาสให้ พนักงานแสดง
ความคิดเห็น เพื่อเป็ นการเสริมสร้ างความสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วมระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
9.2.4 การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯมีนโยบายในการปฎิบตั ิต่อพนักงานซึง่ เป็ นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็ นปั จจัยสูค่ วามสําเร็จของบริ ษัทฯ และ
ถือการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คํานึงถีงเพศ สัญชาติ เชือ้ ชาติ ศาสนา และความเชื่อส่วนบุคคล บริ ษัทฯจึง
กําหนดนโยบายให้ มีการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมทังในด้
้ านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้ าย ตลอดจน การพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
- มุ่งพัฒนาและเสริ มสร้ างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดี รวมทังส่
้ งเสริ มการทํางานเป็ นทีมตลอดจนปฏิบตั ิต่อ
พนักงานด้ วยความสุภาพและให้ ความเคารพต่อความเป็ นเป็ นปั จเจกชน
- มีนโยบายในการว่าจ้ าง แต่งตังและโยกย้
้
ายพนักงาน รวมทังพิ
้ จารณาจ่ายผลตอบแทนให้ พนักงานอย่างเหมาะสม การ
พิจารณาการปรับเลื่อนตําแหน่งเพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย รวมทังการจั
้
ดตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพเพื่อพนักงาน
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- ให้ ความสําคัญกับสวัสดิการและระบบสุขภาพของพนักงานโดยมีการดํา เนิน การจัดโปรแกรมตรวจสุข ภาพให้ แ ก่
พนักงานเป็ นประจําทุกปี
9.2.5 ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทฯมุ่งเน้ นในการสร้ างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ า การดูแลและคุ้มครอง ตลอดจนการปกป้องสิทธิ
รวมถึงการทําการตลาดที่เป็ นธรรมต่อผู้บริโภค โดยมีหลักการดําเนินงานดังนี ้
- ให้ ความสําคัญในการก่อสร้ างโดยมีการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของโครงการ และบริ การที่ดี รวมทังมี
้ ระดับ
ราคาที่เหมาะสม
- ความสําคัญโดยเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ า รวมทัง้ มีการแก้ ไขปั ญหาและข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อเสนอแนะต่างๆ
โดยเร็วที่สดุ เพื่อเป็ นการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
- มีนโยบายในการปกป้องสิทธิของลูกค้ า โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ จะต้ องไม่เปิ ดเผย และเก็บรักษา
ข้ อมูลความเป็ นส่วนตัวของลูกค้ าโดยไม่ได้ รับอนุญาต เว้ นแต่เป็ นไปตามข้ อกฎหมายที่กําหนด
- มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร การทําตลาดและการโฆษณาที่เป็ นธรรม โดยมีการเปิ ดเผยข้ อมูลและข่าวสาร
รวมถึงโครงการของบริษัท อย่างถูกต้ อง เหมาะสม และครบถ้ วน
9.2.6 การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม
บริษัทฯให้ ความสําคัญในการดูแลรักษาและการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมจากกระบวนการก่อสร้ างโครงการของบริ ษัท
โดยมีหลักการดําเนินการดังต่อไปนี ้
- โดยการดํ า เนิ น โครงการต่า งๆของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่อ ยถ้ า เข้ า เงื่ อ นไขที่ จ ะต้ อ งยื่ น ขออนุมัติ จ ารคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้ อม จะต้ องดําเนินการให้ ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์และได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมครบถ้ วน
- มีการควบคุม และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับสังคม และชุมชนที่อยู่อาศัยในบริ เวณโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้ าง โดยการควบคุมดูแลทางด้ านเครื่ องมือและอุปกรณ์ การก่อสร้ าง การควบคุมดูแลทางด้ านเสียง การจัดระเบียบสถานที่
ก่อสร้ างเพื่อไม่ให้ เกิดอันตรายและผลกระทบต่อบุคคลที่สญ
ั จรผ่านโครงการ การควบคุมฝุ่ นละอองในบริเวณโครงการ
- ปรั บ ปรุ งภูมิทัศน์ แ ละทัศนี ยภาพในบริ เวณโครงการ ทัง้ ช่ว งระหว่า งดํ า เนิ นการก่อสร้ างและภายหลังการก่ อสร้ าง
โครงการเพื่อปรับปรุงรักษาสิ่งแวดล้ อมรวมถึงสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนบริ เวณโดยรอบในการสัญจรผ่าน
โครงการของบริษัทฯ
การดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติรับทราบหน้ าที่ของคณะกรรมการในการ
ดูแลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ปฏิบตั ิตามกฏหมายที่เกี่ยวกับการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับคอร์ รัปชัน่ โดยมีแนวนโยบายในการดําเนินการ
ดังนี ้
บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวนโยบายเรื่ องความโปร่งใสในการดําเนินงานและการต่อต้ านการทุจริตทังภายในและภายนอก
้
องค์กร โดยจะดําเนินธุรกิจที่ไม่เข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่าด้ วยการเรี ยบ รับ และจ่ายสินบน นอกจากนัน้ แล้ ว
ภายในองค์กร ได้ จดั ให้ มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส กําหนดโครงสร้ างองค์กรตามหลักการกํากับ
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ดูแลกิจการที่ดี มีการสื่อสารให้ เกิดความเข้ าใจนําไปสู่การยอมรับและนําไปใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิ ปลูกจิตสํานึกที่ดีให้ พนักงานและ
บริ หารบุคลากรอย่างโปร่ งใส สร้ างค่านิยมและวัฒนธรรมให้ ทกุ คนไม่เข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมี
แนวทางในการดําเนินการหลักๆ ดังต่อไปนี ้
1. จัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตของแต่ละส่วนงาน และของธุรกิจโดยรวม
2. กําหนดแนวปฏิบตั ิงานเพื่อก่อให้ เกิดความโปร่งใส ทังนี
้ ้เพื่อควบคุมป้องกันความเสี่ยงจากการคอร์ รัปชัน่
3. สื่อสารแนวนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิจากระดับหัวหน้ างานจนถึงระดับปฏิบตั ิการเพื่อสร้ างจิตสํานึกที่ดี
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิเพื่อทบทวนความเหมาะสมทุกปี ทังนี
้ เ้ พื่อนํามาปรับปรุ งให้ เกิดความสมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
นอกจากนัน้ แล้ ว พนักงานทุกคนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ยังมีส่วนร่ วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบตั ิตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ด้ วยการสามารถร้ องเรี ยนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรื อขัดต่อ
จรรยาบรรณธุรกิจ หรื อเมื่อพบพฤติกรรมใดๆที่มีความสุม่ เสี่ยงจะก่อให้ เกิดการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ โดยพนักงานสามารถร้ องเรี ยนต่อ
เลขานุการบริษัท ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรื อผู้บงั คับบัญชาโดยตรง ทังนี
้ ้จะมีการพิจารณาทุกเรื่ องอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการของบริ ษัทจะมีรับผิดชอบในการดูแลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยรวมถึงพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อ ย ให้ ป ฏิบัติงานด้ วยความโปร่ งใสและเป็ นไปตามกฏหมายที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ กฏหมายที่เกี่ ยวกับการมีส่วนเกี่ ยวข้ องกับ
คอร์ รัปชัน่ ด้ วย
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10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการควบคุมภายในโดยได้ จดั ตังหน่
้ วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ และประเมินผล ทังนี
้ ้
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเข้ าตรวจสอบใน 5 ส่วนหลัก ได้ แก่
(1) การควบคุมภายในองค์กร(Control Environment)
(2) การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
(3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน(Control Activities)
(4) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้ อมูล(Information & Communication)
(5) ระบบการติดตาม(Monitoring Activities)
10.1 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระ และรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 4 ท่านเข้ าร่วมประชุมด้ วย คณะกรรมการได้ ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทใน
ด้ านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ตามที่กล่าวข้ างต้ น โดยสรุปความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอในการ
บริ หารกิจการแล้ ว คณะกรรมการเห็นว่า บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่ องการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแล้ ว (ตามข้ อที่ 10.1-10.4 และข้ อที่ 12.1 - 12.4 ของแบบประเมินฯ) อย่างเพียงพอ
แล้ ว สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ วเช่นกัน

10.2 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษัท
บริ ษัทอยู่ระหว่างสรรหาหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน โดยบริ ษัทจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความเข้ าใจในกิจกรรมและ
การดําเนินงานของบริษัท ทังนี
้ ้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ ายผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภาย
ใจของบริษัทจะต้ องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
บริ ษัทฯมอบหมายให้ บริ ษัท สํานักงานที่ ปรึ กษากฎหมายมีชัย ไทยแลนด์ จํากัด โดยนายจอมทรัพย์ โลจายะ ดํารง
ตําแหน่งเป็ นหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน(Compliance department) เพื่อทําหน้ าที่กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานทางการที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของบริษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 3
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11.รายการระหว่ างกัน
11.1 รายการระหว่ างกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
1.บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์
แลนด์ จํากัด(มหาชน)

ลักษณะรายการ

บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์
แลนด์ จํากัด(มหาชน)

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของ
รายการ และนโยบาย
การกําหนดราคา
บริ ษัทฯให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืม
เงินเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
152.50 หมุนเวียน โดยบริ ษัทคิด
0.38 ดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับ
- สถาบันการเงิน

เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด

152.89
0.39
-

ดอกเบี ้ยค้ างรับเงินให้ ก้ ยู ืม
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด

33.23
9.71
-

23.52
10.04
-

9.71

7.24

ดอกเบี ้ยรับเงินให้ ก้ ยู ืม

2.บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง
จํากัด

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2559
ปี 2558

เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด

0.30

ดอกเบี ้ยค้ างรับเงินให้ ก้ ยู ืม
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด

4.90

4.90
8.79
21.75

-

8.79

ดอกเบี ้ยรับเงินให้ ก้ ยู ืม

บริ ษัทฯให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืม
เงินเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
0.30 หมุนเวียน โดยบริ ษัทคิด
16.00 ดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับ
230.66 สถาบันการเงิน
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บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
3. บริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน)
จํากัด

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์
แลนด์ จํากัด(มหาชน)

เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด

0.40

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของ
รายการ และนโยบาย
การกําหนดราคา
บริ ษัทฯให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืม
เงินเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
0.40 หมุนเวียน โดยบริ ษัทคิด
9.00 ดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับ
8.60 สถาบันการเงิน

ดอกเบี ้ยค้ างรับเงินให้ ก้ ยู ืม
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด

0.11

0.11
0.11
0.50

-

110.00

ลักษณะรายการ

ดอกเบี ้ยรับเงินให้ ก้ ยู ืม

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

5. นายสวิจกั ร์ โลจายะ
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กรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2559
ปี 2558

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

103.56
21.08
307.65

ดอกเบี ้ยค้ างรับเงินให้ ก้ ยู ืม
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด

31.83
19.05
-

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

30.89
125.06
572.71

บริ ษัทฯให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงิน
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
390.13 โดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยในอัตรา
390.43 เดียวกับสถาบันการเงิน
1.30

12.78
11.38
-

บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยกู้ยืม
เงินกรรมการเพื่อใช้ เป็ น
478.54 เงินทุนหมุนเวียน โดยมิได้
767.74 คิดดอกเบี ้ยและ
289.88 ผลตอบแทนใดๆ และไม่มี
หลักประกันใดๆ ทังสิ
้ ้น

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
6. คุณจอมทรัพย์ โลจายะ

7. นายสวิจกั ร์ โลจายะ

8. นายสวิจกั ร์ โลจายะ

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
เดิมเป็ นกรรมการของผู้บริ หาร
แผน ซึง่ ได้ ลาออกเมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2548 และกลับเข้ ามา
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของ
ผู้บริ หารแผนอีกครัง้ เมื่อ11
ตุลาคม 2549 ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั นาย
จอมทรัพย์ โลจายะ เป็ นผู้ถือหุ้น
ร้ อยละ 12.02ของบริ ษัทฯและไม่
มีตําแหน่งใดๆในบริ ษัท
กรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท

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

การคํ ้าประกันเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินให้ บริ ษัทย่อย
อัตราดอกเบี ้ย MLR+1% ต่อปี
จ่ายชําระเงินต้ นเมื่อมีการ
ปลอดจํานองทรัพย์ โดยไม่มี
การคิดค่าธรรมเนียมในการคํ ้า
ประกัน
- วงเงินกู้
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด

- วงเงินกู้
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด
กรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของ การคํ ้าประกันเงินกู้ยืมจาก
บริ ษัท
สถาบันการเงินให้ บริ ษัทย่อย
อัตราดอกเบี ้ย MLR+0.5% ต่อ
ปี จ่ายชําระเงินต้ นเมื่อมีการ
ปลอดจํานองทรัพย์ โดยไม่มี
การคิดค่าธรรมเนียมในการคํ ้า
ประกัน
- วงเงินกู้
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2559
ปี 2558

4.93
754.21
770.08

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของ
รายการ และนโยบาย
การกําหนดราคา

บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินเพื่อใช้ เป็ น
20.80 เงินทุนหมุนเวียน โดยมิได้
98.80 คิดดอกเบี ้ยและ
78.00 ผลตอบแทนใดๆ และไม่มี
หลักประกันใดๆ ทังสิ
้ ้น

เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

-

150.00
100.00

200.00
85.35
109.46

200.00
194.81
200.00
5.19

หมายเหตุ : นายสวิจกั ร์ โล
จายะ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จดั การของบริ ษัท
และอนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
อํานาจกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามของบริ ษัท โดยมีมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้
ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2558

เป็ นเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้ ซื ้อ
โครงการอสังหาริ มทรัพย์
และที่ดินมาพัฒนาโครงการ
ในอนาคต

-

223.03
8.98
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บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
9. นายสวิจกั ร์ โลจายะ

บริ ษัท บางกอก ซันเดย์ จํากัด

10. นายนพดล อนุรักษ์ ชยั วิทย์

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

ลักษณะรายการ

กรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของ การคํ ้าประกันเงินกู้ยืมจาก
บริ ษัท
สถาบันการเงินให้ บริ ษัทย่อย
อัตราดอกเบี ้ย MLR+1% ต่อปี
นายสวิจกั ร์ โลจายะเป็ น
จ่ายชําระเงินต้ นเมื่อมีการ
กรรมการบริ ษัท
ปลอดจํานองทรัพย์ โดยไม่มี
การคิดค่าธรรมเนียมในการคํ ้า
ประกัน
- วงเงินกู้
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด

กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
(ได้ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
บริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน
2559 โดยมี ผ ลตั ง้ แต่ วั น ที่ 24
มิถนุ ายน 2559)

เงินทดรองจ่ายค่างานก่อสร้ าง
และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของ
โครงการมายโฮม เชียงใหม่ ซึง่
เป็ นโครงการของ
บจก.ณัฐนันท์พฒ
ั นา
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2559
ปี 2558

-

1.14
0.16
-

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของ
รายการ และนโยบาย
การกําหนดราคา
เป็ นเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้ ซื ้อ
โครงการอสังหาริ มทรัพย์

234.03
-

เป็ นการทดรองจ่ายค่าก่อสร้ าง
และค่าใช้ จ่ายแทนบริ ษัทย่อย
โดยบริ ษัทย่อยมิได้ เสีย
ประโยชน์แต่อย่างใด
เนื่องจากมิได้ คิดดอกเบี ้ยและ
0.98 ผลตอบแทนใดๆและไม่มี
0.18 หลักประกันใดๆ ทังสิ
้ ้น
-

11.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ษัท ได้ ร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นโดยพิจารณาถึงความจําเป็ นของการเข้ า
ทํารายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกันพร้ อมทังเปิ
้ ดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริ ษัทกับ
บุคคลที่ มีผลประโยชน์ ร่วมหรื อ บุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้ งภายใต้ ป ระกาศและข้ อบังคับของสํ านักงานคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกันทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นในปี 2559 ได้ ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วและมีความเห็นต่อรายการระหว่างกันตามรายละเอียดที่กล่าวตาม
11.1 รายการระหว่างกันในปี 2559 ข้ างต้ น
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11.3 มาตรการหรื อขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
1. การทํ า รายระหว่า งกัน กับ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัดแย้ ง กัน ที่ ไ ม่ใ ช่เ ป็ นธุร กรรมปกติ ต้ อ งได้ รับ ความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดําเนินการได้ ทังนี
้ ้ โดยคํานึงถึงเหตุผล ความจําเป็ น ความ
สมเหตุสมผล สามารถเปรี ยบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทกับบุคคลภายนอกได้ และต้ องดําเนินการตาม
ระเบียบหรื อประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
2. การทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เฉพาะธุรกรรมปกติ เช่น การขายสินค้ า การให้ บริ การ การซื ้อ
สินค้ าเป็ นต้ น ให้ กรรมการผู้จดั การอนุมตั ิได้ เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้ านราคา การชําระเงินและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปใน
ทํานองเดียวกันกับที่บริษัททํากับบุคคลอื่น
ในกรณีที่กรรมการผู้จดั การตกเป็ น “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง” กรรมการผู้จดั การไม่มีอํานาจอนุมตั ิ การอนุมตั ิให้ เป็ น
อํานาจของคณะกรรมการ โดยในกรณี เช่นนัน้ กรรมการผู้จัดการจะเข้ าร่ วมประชุมหรื อลงมติในเรื่ องนัน้ ไม่ได้ ทัง้ นีเ้ ว้ นแต่เป็ น
ธุรกรรมการค้ าปกติ เมื่อกรรมการผู้จดั การได้ ขออนุมตั ิเป็ นหลักการ โดยแจ้ งให้ กรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้ ว ให้
กรรมการผู้จดั การดําเนินการตามวรรคหนึง่ ได้ แต่จะต้ องแจ้ งเรื่ องให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในการประชุมครัง้ ต่อไป
11.4 แนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษัทฯ ยึดถือนโยบายที่จะดําเนินการให้ รายการระหว่างกันดังกล่าว ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความยุติธรรมและเหมาะสม
รวมทัง้ เป็ นราคาที่ยุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดที่ใช้ กับลูกค้ าทั่วไป รวมทัง้ จะมีการดําเนินการให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทําหน้ าที่ในการดูแลให้ การทํารายการระหว่างกันในอนาคตของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยง หรื อ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจทัว่ ไป หรื อเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยมุ่งเน้ นประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ และผลตอบแทนที่บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อยจะได้ รับหรื อจ่ายไปเป็ นราคายุติธรรม และหากในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันนัน้ บริ ษัทฯ จะดําเนินการให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่าง
กันดังกล่าว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้น ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงและการได้ มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สินที่สําคัญของบริ ษัทฯ หรื อ
บริษัทย่อยตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12. ข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
งบการเงิน
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา มีดงั นี ้
 รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผู้สอบบัญชี
:
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จํากัด
ความเห็นผู้สอบบัญชี
:
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานรายงานการเงิน
 รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผู้สอบบัญชี
:
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
ความเห็นผู้สอบบัญชี
:
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานรายงานการเงิน
 รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
:
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด
ความเห็นผู้สอบบัญชี
:
เป็ นงบที่ไม่มีเงื่อนไข ซึง่ ได้ ให้ ความเห็นว่างบการเงินได้ จดั ทําขึ ้นโดย
ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
ตารางแสดงรายการงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบดุล
สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันอื
้ ่น
เงินจ่ายล่วงหน้ าให้ ผ้ รู ับเหมา
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้ าเพื่อการลงทุน
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

ปี 2557
จํานวน

ปี 2558

ร้ อยละ

จํานวน

ปี 2559

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

332.63
14.97
2,360.42
3.02
54.48
2,765.52

10.27
0.46
72.88
0.09
1.68
85.39

74.83
47.35
11.49
2,479.21
11.78
18.79
2,643.45

1.97
1.25
0.30
65.26
0.31
0.49
69.58

150.42
83.35
276.95
3,908.42
14.81
4.05
4,438.01

2.80
1.55
5.16
72.84
0.28
0.08
82.71

1.10
0.23
150.00
38.71
233.54
0.67
19.62
29.39
473.27
3,238.78

0.03
0.01
4.63
1.20
7.21
0.02
0.61
0.91
14.61
100.00

3.64
189.11
0.42
38.71
730.72
118.84
1.51
15.80
56.77
1,155.52
3,798.97

0.10
4.98
0.01
1.02
19.23
3.13
0.04
0.42
1.49
30.42
100.00

10.14
0.40
38.71
708.08
118.84
0.79
28.36
22.31
927.63
5,365.64

0.19
0.01
0.72
13.20
2.21
0.01
0.53
0.42
17.29
100.00
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(หน่วย: ล้ านบาท)
งบดุล

ปี 2557
จํานวน

ปี 2558

ร้ อยละ

จํานวน

ปี 2559

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

24.90
92.72

0.77
2.86

9.76
182.57

0.26
4.81

14.47
315.80

0.27
5.89

ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ส่วนตํ่ามูลค่าหุ้น
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว – สํารองตามกฎหมาย

345.68
0.80
2.17
50.32
28.37
11.44
556.40

10.67
0.02
0.07
1.55
0.88
0.35
17.18

163.08
499.34
0.00
0.43
21.75
19.88
10.87
907.67

4.29
13.14
0.00
0.01
0.57
0.52
0.29
23.89

155.21
35.82
609.08
1.79
219.27
43.12
7.20
1,401.75

2.89
0.67
11.35
0.03
4.09
0.80
0.13
26.12

181.54
2.05
6.55
10.01
200.15
756.55

5.61
0.06
0.20
0.31
6.18
23.36

326.12
3.90
21.48
18.16
369.65
1,277.33

8.58
0.10
0.57
0.48
9.73
33.62

1,021.76
1.67
10.25
5.50
1,039.17
2,440.92

19.04
0.03
0.19
0.10
19.37
45.49

3,238.42
3,237.32
(651.96)

99.95
(20.13)

12.49

0.39

12.49

0.33

12.49

0.33

(115.62)
2,482.23

(3.57)
76.64

(209.53)
2,388.32

(5.52)
62.87

(297.41)
2,786.04

(5.54)
51.92

-

-

133.32

3.51

138.68

2.58

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2,482.23

76.64

2,521.64

66.38

2,924.72

54.51

รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น

3,238.78

100.00

3,798.97

100.00

5,365.64

100.00

ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
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3,238.42
3,237.32 85.22
(651.96) (17.16)

4,855.98
3,884.78 72.40
(813.82) (15.17)

ตารางแสดงรายการงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบกําไรขาดทุน
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
ต้ นทุนขายและการให้ บริการ
กําไรขันต้
้ น
กําไรจากการขายเงินลงทุน
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุนก่อนภาษี เงินได้
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย)ภาษี เงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรั บปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน(บาทต่ อหุ้น)

ปี 2557
จํานวน
812.82
(568.75)
244.06
7.87
(88.57)
(98.37)
(59.21)
6.17
(23.90)
(17.74)
(0.37)
(18.11)
(0.0076)

ปี 2558

ปี 2559

ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน
99.04 763.89 98.19 906.27
(69.30) (611.47) (78.60) (733.11)
29.74 152.42 19.59 173.16
61.70
0.96
14.11
1.81
37.33
(10.79) (88.08) (11.32) (127.53)
(11.99) (126.00) (16.20) (211.10)
(7.21) (36.32) (4.67) (35.60)
(1.39) (0.18)
(0.81)
0.75 (85.27) (10.96) (102.85)
(2.91) (10.40) (1.34)
10.77
(2.16) (95.67) (12.30) (92.08)
(0.05)
2.00
0.26
9.56
(2.21) (93.67) (12.04) (82.52)
(0.0297)
(0.0265)

ร้ อยละ
96.04
(77.69)
18.35
6.54
3.96
(13.52)
(22.37)
(3.77)
(0.09)
(10.90)
1.14
(9.76)
1.01
(8.74)

ตารางแสดงรายการงบกระแสเงินสด สําหรั บแต่ ละปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559
(หน่วย: ล้ านบาท)
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
(87.45)
(111.83)
(1,474.20)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(239.36)

(396.77)

227.57

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

186.20

250.81

1,322.21

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง) สุทธิ

(140.62)

(257.80)

75.59

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

473.24

332.63

74.83

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นปี

332.62

74.83

150.42

รายงานประจำป 2559
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อัตราส่ วนทางการเงิน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

4.97

2.91

3.17

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

(เท่า)

0.62

0.13

0.17

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(เท่า)

(0.11)

(0.15)

(1.28)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า

(เท่า)

93.87

15.94

10.58

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย

(วัน)

3.84

22.58

34.04

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

(เท่า)

376.11

82.58

55.12

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย

(วัน)

0.96

4.36

6.53

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้

(เท่า)

3.79

9.92

5.33

ระยะเวลาชําระหนี ้

(วัน)

95.09

36.28

67.56

Cash Cycle

(วัน)

(90.30)

(9.34)

(26.98)

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้
้ น

(ร้ อยละ)

30.03

19.95

19.11

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

(ร้ อยละ)

7.08

(8.07)

(18.26)

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร

(ร้ อยละ)

(152.06)

181.34

890.93

อัตรากําไรสุทธิ

(ร้ อยละ)

(2.21)

(12.04)

(8.74)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(ร้ อยละ)

(0.93)

(3.74)

(3.03)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(ร้ อยละ)

(0.56)

(2.66)

(1.80)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

(ร้ อยละ)

(9.56)

(17.98)

(10.88)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(เท่า)

0.25

0.22

0.21

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

0.30

0.51

0.83

อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวม

(เท่า)

0.23

0.34

0.45

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย

(เท่า)

(0.55)

(2.59)

(40.72)

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน

(เท่า)

0.06

(0.10)

(5.39)

(บาทต่อหุ้น)

0.77

0.78

0.75

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

มูลค่าหุ้นตามบัญชี
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13. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
 สรุ ปฐานะทางการเงินของบริษัทฯในปี 2557, 2558 และ 2559
สินทรั พย์
ในปี 2557 บริษัทฯ มีมลู ค่าสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 3,238.78 ล้ านบาท แบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน 2,765.52 ล้ านบาท และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 473.27 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 85.39 และ 14.61 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมตามลําดับ โดยมีรายการ
ต้ นทุนพัฒนาโครงการเป็ นส่วนประกอบที่สําคัญในสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งมีมลู ค่า 2,360.42 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 72.88
ของมูลค่าสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีที่ดินรอการพัฒนา ซึ่งมีมลู ค่า 38.71 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.21 ของ
มูลค่าสินทรัพย์รวม, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึง่ มีมลู ค่า 233.54 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.21 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
ในปี 2558 บริษัทฯ มีมลู ค่าสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 3,798.97 ล้ านบาท แบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน 2,643.45 ล้ านบาท และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,155.52 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 69.58 และ 30.42 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมตามลําดับ โดยมีรายการ
ต้ นทุนพัฒนาโครงการเป็ นส่วนประกอบที่สําคัญในสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งมีมลู ค่า 2,479.21 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 65.26
ของมูลค่าสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีที่ดินรอการพัฒนา ซึ่งมีมลู ค่า 38.71 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.02 ของ
มูลค่าสินทรัพย์รวม, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึง่ มีมลู ค่า 730.72 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 19.23 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม, ค่า
ความนิยม 118.84 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.13 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
ในปี 2559 บริษัทฯ มีมลู ค่าสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 5,365.64 ล้ านบาท แบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน 4,438.01ล้ านบาท และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 927.63 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ82.71 และ 17.29 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมตามลําดับ โดยมีรายการ
ต้ นทุนพัฒนาโครงการเป็ นส่วนประกอบที่สําคัญในสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งมีมลู ค่า 3,908.42 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 72.84
ของมูลค่าสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีมลู ค่า 708.08 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ.
13.20 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม, ค่าความนิยม 118.84 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.21 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
คุณภาพของสินทรั พย์
บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้สุทธิอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 จํานวน 36 ล้ านบาท โดย
รายการเพิ่มขึ ้นที่สําคัญ คือ ลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นจากจํานวน 43.38 ล้ านบาท ในปี 2558 เป็ นจํานวน 44.74 ล้ านบาท ในปี 2559
โดยเพิ่มขึ ้นจํานวน 1.36 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.03 ค่าใช้ จ่ายล่วงหน้ าเพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เป็ นจํานวน 24.90 ล้ านบาท ซึง่
เป็ นรายการค่าเบี ้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ าจํานวน 10.70 ล้ านบาท และ ค่านายหน้ าจ่ายล่วงหน้ าจํานวน 9.60 ล้ านบาท และ
ค่าใช้ จ่ายขายอื่นล่วงหน้ า จํานวน 2.30 ล้ านบาท และค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ าอื่นอีก จํานวน 2.30 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้ วย

ลูกหนี ้การค้ า - บริ ษัทอื่น
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี ้การค้ า

งบการเงินรวม
2559
2558
75,968,348
77,752,070
(33,010,280) (32,584,222)
44,741,790
43,384,126

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
74,800
74,800
(74,800)
(74,800)
-

ลูกหนี ้อื่น - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น - บริ ษัทอื่น
รายได้ ค้างรับ
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
รวมลูกหนี ้อื่น
รวมลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

12,181,455
1,531,000
24,895,058
38,607,513
83,349,303

174,031
9,037,452 1,409,418
67,169,381 44,590,180
21,593,439
97,974,303 45,999,598
97,974,303 45,999,598

3,278,571
685,000
3,963,571
47,347,697

บริ ษัทมีนโยบายการตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนหากลูกหนี ้ค้ างชําระเกิน 6 เดือน นอกจากนี ้ บริ ษัทยัง
พิจารณาการตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญโดยประมาณการจากจํานวนหนี ้ และการเก็บเงินจากลูกหนี ้ในอดีต โดยบริ ษัทจะ
ประเมินสถานะการเงินของลูกหนี ้แต่ละรายประกอบการพิจารณาการตังสํ
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญด้ วย บริ ษัทจึงคาดว่าจะไม่มีความ
เสียหายจากการเรี ยกชําระหนี ้จากลูกหนี ้เหล่านันเกิ
้ นกว่ามูลค่าที่ตงสํ
ั ้ ารองไว้
ลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จําแนกตามอายุหนี ้ที่ค้างชําระ ได้ ดงั นี ้
หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
ลูกหนีก้ ารค้ า
ยังไม่ถึงกําหนด
เกินกําหนดชําระ
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้การค้ า
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2559

2558

30,161,216

19,210,098

13,857,755
1,273,981
1,571,095
30,888,023
77,752,070
(33,010,280)
44,741,790

12,728,889
5,579,786
6,656,434
31,793,141
75,968,348
(32,584,222)
43,384,126

สําหรับระยะเวลาเก็บหนี ้ในปี 2559 เท่ากับ 34.04 วัน เพิ่มขึ ้นจาก 22.58 วัน โดยลูกหนี ้ค้ างชําระส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้เดิม
จากการดําเนินงานตามปกติที่เกิดขึ ้นก่อนที่ผ้ บู ริ หารชุดปั จจุบนั จะเข้ ามาบริ หารกิจการ ทังนี
้ ้ลูกหนี ้ทังหมดไม่
้
มีความสัมพันธ์ กับ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ทังในด้
้ านการถือหุ้น ความสัมพันธ์กบั ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริ หาร รวมทังไม่
้ มีบคุ คลที่เกี่ยวข้ องร่ วมกัน ทังนี
้ ้
ปั จจุบนั บริษัทอยูร่ ะหว่างการติดตามทวงถาม และดําเนินการฟ้องร้ องทางกฏหมายต่อไป
หนีส้ นิ
ในปี 2557 บริ ษั ทฯมี หนี ส้ ิน รวม 756.55 ล้ า นบาท แบ่ง ออกเป็ นหนี ส้ ิน หมุน เวี ย น 556.40 ล้ า นบาท และหนี ส้ ิน ไม่
หมุนเวียน 200.15 ล้ านบาท โดยในส่วนของหนี ้สินมีรายการที่สําคัญ อันประกอบด้ วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจาก
้
สถาบันการเงินจํานวน 24.90 ล้ านบาท เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่นจํานวน 92.72 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลหรื อ
กิจการที่ เกี่ยวข้ องกันจํ านวน 0.80 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํ านวน 181.54 ล้ านบาท บริ ษัท ฯมี
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.23 เท่า ลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.56
เท่าโดยอัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวมที่ลดลงเป็ นผลมาจากปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ มีการจ่ายหนี ้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและ
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ในปี 2558 บริ ษัทฯมีหนีส้ ินรวม 1,277.33 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหนีส้ ินหมุนเวียน 907.67 ล้ านบาท และหนีส้ ินไม่
หมุนเวียน 369.65 ล้ านบาท โดยในส่วนของหนี ้สินมีรายการที่สําคัญ อันประกอบด้ วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจาก
้
สถาบันการเงินจํานวน 9.75 ล้ านบาท เจ้ าหนี ก้ ารค้ าและเจ้ าหนี อ้ ื่นจํานวน 182.57 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันจํานวน 499.34 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 326.12 ล้ านบาท บริ ษัทฯมี
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.34 เท่า เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 ซึ่งมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.23
เท่าโดยอัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวมที่ลดลงเป็ นผลมาจากปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืม
จากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ในปี 2559 บริ ษัทฯมีหนี ้สินรวม 2,440.92 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหนี ้สินหมุนเวียน 1,401.75 ล้ านบาท และหนี ้สินไม่
หมุนเวียน 1,039.17ล้ านบาท โดยในส่วนของหนี ้สินมีรายการที่สําคัญ อันประกอบด้ วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจาก
้
สถาบันการเงินจํานวน 14.47ล้ านบาท เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนี อ้ ื่นจํานวน 315.80 ล้ านบาท ส่วนของหนีส้ ินระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี จํานวน 155.21 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันจํานวน 35.82 ล้ านบาท
เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นจํานวน 609.08 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 1,021.76ล้ านบาท บริ ษัทฯมี
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.45 เท่า เพิ่มขึ ้นจากปี 2558ซึ่งมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของสินทรัพย์รวมเท่ากับ0.34
เท่าโดยอัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากปี 2559 บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้
ลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวน 2,482.23 ล้ านบาท โดยแบ่งออกเป็ นทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 3,237.32
ล้ านบาท ส่วนตํ่ามูลค่าหุ้น 651.96 ล้ านบาท กําไรสะสมที่จดั สรรแล้ ว 12.49 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
เป็ นจํานวน 18.11 ล้ านบาท มีผลให้ บริ ษัทมีขาดทุนสะสมยังไม่จดั สรรเพิ่มขึ ้น โดยมีจํานวนรวม 115.62 ล้ านบาท และไม่มีการ
จ่ายเงินปั นผล ทังนี
้ ้ มีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท(Warrant) ส่งผลให้ บริ ษัทฯมีทนุ เรี ยกชําระ
แล้ วจํานวน 3,237.32 ล้ านบาท
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวน 2,521.64 ล้ านบาท โดยแบ่งออกเป็ นทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 3,237.32
ล้ านบาท ส่วนตํ่ามูลค่าหุ้น 651.96 ล้ านบาท กําไรสะสมที่จดั สรรแล้ ว 12.49 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
เป็ นจํานวน 93.67 ล้ านบาท มีผลให้ บริ ษัทมีขาดทุนสะสมยังไม่จดั สรรเพิ่มขึ ้น โดยมีจํานวนรวม 209.53 ล้ านบาท และไม่มีการ
จ่ายเงินปั นผล ทังนี
้ ้ มีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท(Warrant) ส่งผลให้ บริ ษัทฯมีทนุ เรี ยกชําระ
แล้ วจํานวน 3,237.32 ล้ านบาท
ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวน 2,924.72 ล้ านบาท โดยแบ่งออกเป็ นทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 3,884.78
ล้ านบาท ส่วนตํ่ามูลค่าหุ้น 813.82 ล้ านบาท กําไรสะสมที่จดั สรรแล้ ว 12.49 ล้ านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเป็ น
จํานวน 82.52 ล้ านบาท มีผลให้ บริ ษัทมีขาดทุนสะสมยังไม่จัดสรรเพิ่มขึน้ โดยมีจํานวนรวม 297.41 ล้ านบาท และไม่มีการ
จ่ายเงินปั นผล ทังนี
้ ้ในเดือน มิถนุ ายน 2559 ได้ มีการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ควบใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
(EVER-W2) และ ควบใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (EVER-W3) จํานวน 647,460,183 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.75
บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึง่ ได้ รับชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 485,595,137.25 บาท
 ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
ในปี 2559 บริษัทได้ มีมติอนุมตั ิรายการจําหน่ายไปซึง่ หุ้น บริษัท อาร์ เอส ยู อินเตอร์ เนชัน่ แนล ฮอสพิทอล จํากัด (“RIH”)
จํานวน 3,600,000 หุ้น (จํานวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท, จํานวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 33.75 บาท และ
จํานวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ
RIH โดยขายหุ้นให้ กบั ดร.อาทิตย์ อุไรตัตน์ ในราคาไม่น้อยกว่า 220,500,000 บาท ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ต่อมาเมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2559 บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ได้ ทําสัญญาซื อ้ ขายเงินลงทุนในบริ ษัท อาร์ เอส ยู อินเตอร์ เนชั่นแนล
ฮอสพิทอล จํากัด ในราคาขายจํานวน 250 ล้ านบาท และได้ รับเงินจํานวน 250 ล้ านบาทในวันดังกล่าว
นอกจากนี ้ บริษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนให้ เท่ากับทุนชําระแล้ วเป็ น 3,237,322,605 หุ้น, เพิ่มทุนจดทะเบียน
647,460,183 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.75 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริษัท และอนุมตั ิออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 จํานวน 647,464,521 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของบริ ษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 2 หน่วย และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทรุ่นที่ 3 จํานวน 323,732,261 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้น
สามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน
2559 โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว ทําให้ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 3,238,416,588 บาท และนําเงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนเข้ า
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ลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรั พย์ โดยใช้ ในโครงการเดอะ โพลิแทน รี ฟ และซื อ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรั พ ย์
โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าวทําให้ บริ ษัทมีจดทะเบียนเป็ น 4,855,983,908บาท และทุนเรี ยกชําระแล้ ว 3,884,782,788
บาท ณ วันที่ 22 มิถนุ ายน 2559
 งบการเงินและผลการดําเนินงาน
ในปี 2559 บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 5,365.64 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2558 ซึง่ มีสินทรัพย์รวม 3,798.97 ล้ านบาท โดย
สินทรัพย์รวมปรับตัวเพิ่มขึ ้น 1,566.67 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 41.24 สินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากบริ ษัทมีการเปิ ดตัว
โครงการเดอะ โพลิแทน รี ฟ และ โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ เมื่อต้ นปี 2559 ซึง่ ส่งผลให้ ต้ นทุนพัฒนาโครงการเพิ่มขึ ้นจํานวน
1,429.21 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 57.65
ในปี 2559 บริ ษัทมีหนี ้สินรวม 2,440.92 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2558 ซึง่ มีหนี ้สินรวม 1,277.33ล้ านบาท โดยหนี ้สิน
รวมปรับตัวเพิ่มขึ ้น 1,163.59 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 91.10 หนี ้สินรวมที่เพิ่มขึ ้นมีสาเหตุมาจากเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นเพิ่มขึ ้น
609.08 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 100 ซึง่ เป็ นเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นเป็ นเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลภายนอกในรูปของตัว๋ แลกเงินที่มี
อายุครบกําหนดภายใน 6 เดือน โดยมีอตั ราดอกเบี ้ย/อัตราส่วนลดร้ อยละ 4.70 - 6.00 ต่อปี เงินกู้ยืมระยะสันดั
้ งกล่าวคํ ้าประกันโดยหุ้น
ของบริ ษัทที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งของบริ ษัท และเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ 689.20 หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
141.96
ในปี 2559 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,924.72 ล้ านบาท โดยมีขาดทุนสะสมยังไม่จดั สรร จํานวน 297.41ล้ านบาท
โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,521.64ล้ านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมปรับตัว
เพิ่มขึ ้น 403.08 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.98 ซึง่ เป็ นผลมาจากปี 2559 บริ ษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 647.46 ล้ าน
บาท
รายได้ จากการดําเนินงาน
1. รายได้ จากการขาย
ในปี 2557 บริ ษัทฯมีรายได้ 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
การรับรู้รายได้ และโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการมายรี 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 บริ ษัทฯมีรายได้ 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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ในปี 2559 บริ ษัทฯมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การรวมจํานวน 906.27 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558
ที่มีจํานวน 763.89 ล้ านบาท โดยรายได้ จากการขายและการให้ บริ การเพิ่มขึ ้น 142.38 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.64 รายได้
จากการขายและการให้ บริ การที่เพิ่มขึน้ เป็ นผลมาจากการรับรู้ รายได้ ของโครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค การโอนกรรมสิทธิ์ ใน
โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี) โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) และ โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก โดย
ในปี 2559 มีรายได้ จากการขายโครงการจํานวน 430.53 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 จํานวน 533.22 ล้ านบาท โดยมีรายได้
จากการขายลดลง 102.69 หรื อลดลงร้ อยละ 19.26 และรายได้ จากการให้ บริ การด้ านโรงพยาบาลปี 2559 จํานวน 475.74
ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 จํานวน 230.66 ล้ านบาท โดยมีรายได้ จาการให้ บริการด้ านโรงพยาบาลเพิ่มขึ ้น 245.08 หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 106.25
2. รายได้ อื่นๆ
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 โดย
เพิ่มขึ ้น 6.24 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 44.22 ทังนี
้ ้รายได้ อื่นๆที่กล่าวถึงประกอบด้ วยดอกเบี ้ยรับสถาบันการเงินและอื่นๆ
ในปี 2559 บริ ษัทฯมีรายได้ อื่นเป็ นจํานวน 99.03 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ที่มีจํานวน 14.11 ล้ านบาท โดย
เพิ่มขึ ้น 84.92 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 601.84 ทังนี
้ ้รายได้ อื่นๆเพิ่มขึ ้นมาจากรายการกําไรจากการขายเงินลงทุน ดอกเบี ้ยรับ
สถาบันการเงินและอื่นๆ
ดังนันในปี
้
2559 บริ ษัทมีรายได้ รวม 1,005.31 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2558 ซึง่ มีรายได้ รวม 777.99 ล้ านบาท โดย
รายได้ รวมปรับตัวเพิ่มขึ ้นจํานวน 227.31 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29.22
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 2557 บริ ษัทฯมีต้นทุนขายเป็ นจํานวน 568.75 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ที่มีจํานวน 367.98 ล้ านบาท
โดยเพิ่มขึน้ จํ านวน 200.77 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 54.56 โดยต้ นทุนขายที่เพิ่มขึน้ เป็ นผลมาจากการจําหน่ายและโอน
กรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการมายรี 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
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ในปี 2558 บริ ษัทฯมีต้นทุนขายเป็ นจํานวน 548.66 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที่มีจํานวน 568.75 ล้ านบาท
โดยลดลงจํานวน 20.09 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 3.53 โดยต้ นทุนขายที่ลดลงเป็ นผลมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ
มายรี สอร์ ท บางกอก โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคาร เอ บี ซี โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคาร ดี อี เอฟ และโครงการ
มายรี สอร์ ท แอท ริเวอร์ ให้ กบั ลูกค้ าลดลง
ในปี 2559 บริ ษัทฯมีต้นทุนขายและการให้ บริ การเป็ นจํานวน 733.11 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ที่มีจํานวน
611.47 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึน้ จํ านวน 121.64 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 19.89 โดยต้ นทุนขายที่เพิ่มขึน้ เป็ นผลมาจากด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์ มีการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี) โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)
โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก และโครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค และด้ านธุรกิจโรงพยาบาลมีการปรับปรุ งสถานพยาบาลเพื่อให้
เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่จะเข้ ามารักษาพยาบาล
2. ค่าใช้ จ่ายในการขาย
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 ค่าภาษี
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
ในปี 2559 บริ ษัทฯมีค่าใช้ จ่ายในการขายเป็ นจํานวน 127.52 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ที่มีจํานวน 88.08
ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจํานวน 44.78 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นอัตราร้ อยละ 30.92 ค่าใช้ จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจาก มีการ
เปิ ดตัวโครงการเดอะ โพลิแทนรี ฟ โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ และโครงการเดอะ โพลิแทน อควา เมื่อต้ นปี 2559 จึงทําให้ มีค่า
โฆษณาและส่งเสริมการขายเพิ่มขึ ้น
3. ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ในปี 2557 บริ ษัทฯมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเป็ นจํานวน 98.37 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ที่มีจํานวน 52.58
ล้ านบาท โดยเพิ่มขึน้ จํานวน 45.79 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 87.09 โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึน้ เป็ นผลมาจาก
ค่าใช้ 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 โดยเพิ่มขึน้ จํานวน 90.82 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 92.68 โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึน้ เป็ นผลมาจาก
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ ้น 105.63 ล้ านบาท ค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ ้น 19.76 ล้ านบาท
ในปี 2559 บริ ษัทฯมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเป็ นจํานวน 211.10 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ที่มีจํานวน 126
ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจํานวน 85.10 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 67.54 โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นมีสาเหตุหลักมาจาก
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายเพิม่ ขึ ้น 20.18 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 97.10 ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางเพิ่มขึ ้น 6.58 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 45.13 และค่าตอบแทนแพทย์และค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ ้น 97.80 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 69.02
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4. ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2557 บริ ษัทฯมีต้นทุนทางการเงินเป็ นจํานวน 59.21 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ที่มีจํานวน 37.99
ล้ านบาท 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
ในปี 2559 บริ ษัทฯมีต้นทุนทางการเงินเป็ นจํานวน 35.60 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ที่มีจํานวน 36.32
ล้ านบาท โดยลดลงจํานวน 0.72 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 1.98 ต้ นทุนทางการเงินที่ลดลงเป็ นผลมาจากดอกเบีย้ จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ลดลง เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ ชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ในปี 2557 บริ ษัทฯขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 18.11 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ที่ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 9.67
ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯขาดทุนเพิ่มขึ ้น จํานวน 8.44 ล้ านบาท หรื อขาดทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 87.28 เนื่องจากบริ ษัทฯมีรายได้ จากการ
ขายโครงการเพิ่มขึ ้น 313.13 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ62.68 โดยรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากการรับรู้รายได้ และ
โอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ มายรี สอร์ ท บางกอก โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ โครงการ มายรี สอร์ ท หัวหิน อาคาร เอ บี ซี และ
โครงการมายรี 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
้ ้ เมื่อพิจารณา
อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไรในปี 2557 ของบริ ษัทฯ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นจากปี 2556 โดย บริ ษัทฯมีอตั รา
้ นร้ อยละ 26.35, อัตรากําไรจากการดําเนินงานร้ อยละ
กําไรขันต้
้ นร้ อยละ 30.03 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ที่มีอตั รากําไรขันต้
7.03 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ที่มีอตั รากําไรจากการดําเนินงานร้ อยละ 1.86 และอัตรากําไรสุทธิร้อยละ -2.21 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี 2556 อัตรากําไรสุทธิร้อยละ -1.93
ในปี 2558 บริ ษัทฯขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 93.66 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที่ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 18.11
ล้ านบาท โดยบริษัทฯขาดทุนเพิ่มขึ ้น จํานวน 75.55 ล้ านบาท หรื อขาดทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 417.17 เนื่องจากบริ ษัทฯมีรายได้ จากการ
ขายโครงการลดลง 48.93 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 6.02 โดยรายได้ จากการขายที่ลดลงเป็ นผลมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ใน
โครงการ 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 ลดลง ส่งผลให้ บริ ษัทฯมีกําไรขันต้
้ นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ลดลง 28.84 ล้ านบาท หรื อลดลง
ร้ อยละ 11.82 นอกจากนี ้บริ ษัทฯมีการบันทึกรายได้ ภาษี เงินได้ ในปี 2558 จํานวน -10.39 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาอัตราส่วน
้ น
ความสามารถในการทํากําไรในปี 2558 ของบริ ษัทฯ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงจากปี 2558 โดย บริ ษัทฯมีอตั รากําไรขันต้
ร้ อยละ 19.95 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที่มีอตั รากําไรขัน้ ต้ นร้ อยละ 30.03, อัตรากําไรจากการดําเนินงานร้ อยละ -8.07 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที่มีอตั รากําไรจากการดําเนินงานร้ อยละ 7.08 และอัตรากําไรสุทธิร้อยละ -12.04 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2557 อัตรากําไรสุทธิร้อยละ -2.21
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ในปี 2559 บริ ษัทฯขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 82.52 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ที่ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 93.66
ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯขาดทุนลดลง จํานวน 11.14 ล้ านบาท หรื อขาดทุนลดลงร้ อยละ11.89 เนื่องจากในด้ านกลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัทฯมีรายได้ จากการขายเพิ่มขึน้ จากการขายโครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค และรายได้ จากธุรกิจโรงพยาบาลปรับตัวเพิ่มขึน้
245.08 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ 106.25 โดยเป็ นผลมาจากการให้ บริ การด้ านการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามโรงงานและหน่วย
ราชการต่างๆ ส่ง ผลให้ บริ ษัทฯมีกําไรขัน้ ต้ นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 เพิ่ มขึน้ 20.74 ล้ านบาท หรื อ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 13.61
นอกจากนี ้บริ ษัทฯมีการบันทึกรายได้ ภาษี เงินได้ ในปี 2559 จํานวน 10.76 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาอัตราส่วนความสามารถใน
การทํากําไรในปี 2559 ของบริ ษัทฯ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงจากปี 2559 โดยบริ ษัทฯมีอตั รากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 19.11 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2558 ที่มีอตั รากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 19.95 อัตรากําไรจากการดําเนินงานร้ อยละ -18.26 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2558 ที่มีอตั รากําไรจากการดําเนินงานร้ อยละ -8.07 และอัตรากําไรสุทธิร้อยละ -8.74 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 อัตรากําไรสุทธิ
ร้ อยละ -12.04
 สภาพคล่ องและแหล่ งเงินทุนของบริษัท
ในปี 2557 บริ ษัทฯมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 4.97 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีอตั ราส่วนสภาพ
คล่องเท่ากับ 2.95 เท่า โดยมีสาเหตุมาจากในปี 2557 บริ ษัทฯมีหนี ้สินระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง ส่งผลให้ อตั ราสภาพ
คล่องของปี 2557 มีการปรั บตัวเพิ่มขึน้ มาอยู่ระดับ 4.97 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าบริ ษั ทมี สภาพคล่องเพี ยงพอต่อ การชํ าระหนี ส้ ิน
หมุนเวียน
ในปี 2558 บริ ษัทฯมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.91 เท่า ซึ่งลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ซึง่ มีอตั ราส่วนสภาพ
คล่องเท่ากับ 4.97 เท่า โดยมีสาเหตุมาจากในปี 2558 บริ ษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 257.80 ล้ านบาท และ
ลูกหนี ก้ ารค้ าและลูกหนี อ้ ื่นเพิ่มขึน้ 32.37 ล้ านบาท แม้ ว่าอัตราส่วนสภาพคล่องจะลดลงจากปี 2557แต่บริ ษัทก็มีสภาพคล่อง
เพียงพอต่อการชําระหนี ้สินหมุนเวียน
ในปี 2559 บริ ษัทฯมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.17 เท่า ซึง่ เพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ซึง่ มีอตั ราส่วนสภาพ
คล่องเท่ากับ 2.91 เท่า โดยมีสาเหตุมาจากในปี 2559 บริ ษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น 75.53 ล้ านบาท และ
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 36 ล้ านบาท อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ทําให้ บริ ษัทก็มีสภาพคล่องเพียงพอต่อ
การชําระหนี ้สินหมุนเวียน
แหล่ งที่มาของเงินทุน
ในปี 2557 บริ ษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,482.23 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯมีการดําเนินงานของบริ ษัทฯมีผลขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม 18.11 ล้ านบาท ในส่วนของหนี ส้ ินบริ ษัทฯมีหนี ส้ ินหมุนเวียนจํานวน 556.40 ล้ านบาท และหนี ส้ ินไม่หมุนเวียน
จํานวน 200.15 ล้ านบาท บริษัทมีการดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท(Warrant) ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึง
มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2557 เท่ากับ 0.30 เท่า ลดลงจากปี 2556 ซึง่ อัตราส่วนเท่ากับ 1.25 อย่างไรก็ตามภาระ
หนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยูใ่ นระดับที่บริษัทฯสามารถดําเนินนโยบายเกี่ยวกับการบริหารสภาพคล่องได้ อย่างเหมาะสม
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ในปี 2558 บริ ษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,521.64 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯมีการดําเนินงานของบริ ษัทฯมีผลขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม 93.67 ล้ านบาท ในส่วนของหนี ส้ ินบริ ษัทฯมีหนี ส้ ินหมุนเวียนจํานวน 907.67 ล้ านบาท และหนี ส้ ินไม่หมุนเวียน
จํานวน 369.65 ล้ านบาท อย่างไรก็ตามภาระหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ในระดับที่บริ ษัทฯสามารถดําเนินนโยบายเกี่ยวกับ
การบริหารสภาพคล่องได้ อย่างเหมาะสม
ในปี 2559 บริ ษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,924.72 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯมีการดําเนินงานของบริ ษัทฯมีผลขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม 82.52 ล้ านบาท ในส่วนของหนีส้ ินบริ ษัทฯมีหนีส้ ินหมุนเวียนจํานวน 1,401.75 ล้ านบาท และหนี ้สินไม่หมุนเวียน
จํานวน 1,039.17ล้ านบาท อย่างไรก็ตามภาระหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ในระดับที่บริ ษัทฯสามารถดําเนินนโยบายเกี่ยวกับ
การบริหารสภาพคล่องได้ อย่างเหมาะสม
 ปั จจัยหรื อเหตุการณ์ ท่ จี ะมีผลต่ อฐานะการเงินหรื อการดําเนินงานในอนาคต
รายได้ จากการขายโครงการ ปั จจุบันบริ ษัทฯมีทรัพย์สินห้ องชุดโครงการอสังหาริ มทรัพย์จํานวน 8 โครงการ ได้ แก่
โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก, โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ , โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคาร เอ บี ซี ,โครงการมายรี สอร์ ท
หัวหิน อาคาร ดี อี เอฟ, โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค, โครงการเดอะ โพลิแทน รี ฟ, โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ และโครงการ
มายโฮม เชียงใหม่ อยูร่ ะหว่างการวางแผนเพื่อพัฒนาโครงการ ซึง่ โครงการทังหมดดั
้
งกล่าว สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯในอีก
1-2 ปี ข้ างหน้ า ดังนัน้ บริษัทฯสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียน และรักษาสภาพคล่องที่ใช้ ในการดําเนินธุรกิจและการชําระหนี ้เงินกู้
แก่สถาบันการเงินได้
รายละเอียดของการชําระเงินของโครงการที่ดาํ เนินอยู่ในปั จจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ชื่อโครงการ

มูลค่า
ที่ขายแล้ ว
(ล้ านบาท)

เงินที่ถงึ กําหนดชําระสะสม

เงินที่ค้างชําระสะสม

477.98

1,010.29
580.61

977.52

96.76

977.40

96.74

-

-

32.89

3.26

564.11

97.16

566.41

97.55

-

-

14.20

2.45

219.72

207.62

94.49

204.22

92.95

-

-

15.50

7.05

141.22

117.97

83.54

117.55

83.24

-

-

23.67

16.76

เดอะโพลิแทน รี ฟ

4,961.33

191.65

3.86

-

-

-

-

4,769.68

96.13

เดอะโพลิแทน บรี ซ

750.11

16.69

2.23

-

-

-

-

733.42

97.76

มายรี สอร์ ท หัวหิน
(อาคาร เอ บี ซี)
มายรี สอร์ ท หัวหิน
(อาคาร ดี อี เอฟ)
มายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์
มายโฮม ซิลเวอร์ เลค

483.92

ล้ านบาท

ล้ านบาท

478.11

ร้ อยละของ
มูลค่าที่ขาย
แล้ ว
98.80

-

-

หมายเหตุ : มูลค่าที่แสดงในตาราง นับเฉพาะมูลค่าจากห้ องชุดที่โอนแล้ วและห้ องชุดที่มีสญ
ั ญาจะซื ้อจะขาย
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คงเหลือจํานวนที่
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ล้ านบาท ร้ อยละของ
มูลค่าที่
ขายแล้ ว
5.81
1.20

ร้ อยละของ
มูลค่าที่ขาย
แล้ ว
98.77

มายรี สอร์ ท บางกอก

ล้ านบาท

เงินที่ชําระแล้ วสะสม

ร้ อยละของ
มูลค่าที่
ขายแล้ ว

รายละเอียดค้ างชําระสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ชื่อโครงการ
มายรี สอร์ ท บางกอก
มายรี สอร์ ท หัวหิน
(อาคาร เอ บี ซี)
มายรี สอร์ ท หัวหิน
(อาคาร ดี อี เอฟ)
มายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์
มายโฮม ซิลเวอร์ เลค
เดอะ โพลิแทน รี ฟ
เดอะ โพลิแทน บรี ซ

เงินค้ างชําระสะสม
จํานวนราย ล้ านบาท
-

เงินค้ างชําระ 1-3 เดือน
จํานวนราย ล้ านบาท
-

เงินค้ างชําระ 3-6 เดือน
เงินค้ างชําระ 6-9 เดือน
จํานวนราย ล้ านบาท จํานวนราย ล้ านบาท
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงการที่ดําเนินอยูใ่ นปั จจุบนั ได้ แก่
 โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทําสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์) ทังสิ
้ ้น 483.92 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ
ได้ รับเงินชําระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
้ ้น 477.98 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 98.77 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว โดยมีเงินคงเหลือที่ยงั
ไม่ถงึ กําหนดชําระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 5.81 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.20 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ
 โครงการมาย รี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี) มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทําสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์) ทังสิ
้ ้น 1,010.29 ล้ าน
บาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชําระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
้ ้น 977.52 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 96.76 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว โดยมี
เงินคงเหลือที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 32.89 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.26 ของมูลค่าที่ขาย
แล้ วของโครงการ
้ ้น 580.61
 โครงการโครงการมาย รี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทําสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์) ทังสิ
ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชําระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
้ ้น 564.11 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 97.16 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว
โดยมีเงินคงเหลือที่ยงั ไม่ถงึ กําหนดชําระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 14.20 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.45 ของมูลค่า
ที่ขายแล้ วของโครงการ
 โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทําสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์) ทังสิ
้ ้น 219.72 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ
ได้ รับเงินชําระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
้ ้น 207.62 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 94.49 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว โดยมีเงินคงเหลือที่ยงั
ไม่ถึงกํ าหนดชํ า ระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทัง้ สิน้ 15.50 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7.05 ของมูลค่าที่ ข ายแล้ ว ของ
โครงการ
 โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทําสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์ ) ทังสิ
้ ้น 141.22 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ
ได้ รับเงินชําระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
้ ้น 117.97 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 83.54 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว โดยมีเงินคงเหลือที่ยงั
ไม่ถึงกําหนดชําระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทัง้ สิ ้น 23.67 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 16.67 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของ
โครงการ

รายงานประจำป 2559
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 โครงการเดอะ โพลิแทน รี ฟ มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทําสัญญา) ทังสิ
้ ้น 4,961.33 ล้ านบาท โดยบริษัทฯได้ รับเงินชําระแล้ วจาก
ลูกค้ าทังสิ
้ ้น 191.65 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ .8 ของมูลค่าที่ทําสัญญา โดยมีเงินคงเหลือที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ ณ
วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น ,7.8 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ . ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ ซึ่ง โครงการ
เดอะ โพลิแทน รี ฟ คาดว่าน่าจะเริ่ มโอนได้ ภายใน ไตรมาส 2 ปี 2562 และเมื่อมีการเริ่ มโอนกรรมสิทธ์ แล้ วจะสามารถ
รับรู้มลู ค่าของเงินที่ถงึ กําหนดชําระสะสมได้
 โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทําสัญญา) ทังสิ
้ ้น 50.11 ล้ านบาท โดยบริษัทฯได้ รับเงินชําระแล้ วจาก
ลูกค้ าทังสิ
้ ้น 16.69 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ . ของมูลค่าที่ทําสัญญา โดยมีเงินคงเหลือที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ ณ วัน
โอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น . ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7.7 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ ซึ่ง โครงการเดอะ
โพลิแทน บรี ซ คาดว่าน่าจะเริ่ มโอนได้ ภายในไตรมาส 2 ปี 2561 เมื่อมีการเริ่ มโอนกรรมสิทธ์ แล้ วจะสามารถรับรู้ มลู ค่า
ของเงินที่ถงึ กําหนดชําระสะสมได้
ต้ นทุ น ก่ อสร้ าง การเพิ่มขึน้ ของราคาวัสดุก่อสร้ าง ค่าแรงงาน และต้ นทุนสําหรับซือ้ ที่ดินพัฒ นาโครงการเป็ นปั จจัย
สําคัญที่สง่ ผลกระทบต่อต้ นทุนการก่อสร้ างให้ สงู ขึ ้น ประกอบกับปั จจัยทางด้ านการเมืองที่ไม่มีความแน่นอน ส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจใช้ จ่ายของผู้บริ โภค จะส่งผลกระทบต่อการลดลงในรายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ เนื่องจากมีการแข่งขันที่รุนแรงใน
อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ และไม่สามารถขึน้ ราคาขายได้ ตามต้ นทุนที่เพิ่มสูงขึน้ ได้ ดังนัน้ บริ ษัทฯต้ องมีการวางแผนในการ
บริหารต้ นทุนให้ มีความสอดคล้ องและมีความเหมาะสมกับการพัฒนาโครงการของบริษัท
ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่มีกับธนาคารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 หนี ้สินรวมปรับตัว
เพิ่ มขึน้ 1,163.59 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ . หนี ส้ ินรวมที่ เพิ่มขึน้ เป็ นผลมาจากเจ้ าหนี ก้ ารค้ าและเจ้ าหนี อ้ ื่นเพิ่มขึน้
133.23ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7. เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันลดลง 463.52 ล้ านบาทหรื อลดลง
ร้ อยละ 92.2 เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าเพิ่มขึ ้น 19.52 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0. และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน เพิ่ ม ขึน้ 68. หรื อ เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ . ดังนัน้ บริ ษั ท จึงต้ อ งมี ก ารวางแผนการใช้ ไปของเงิ น กู้ยื ม ให้ เพี ย งพอและ
เหมาะสมกับระยะเวลาของเงินกู้ รวมถึงการบริ หารจัดการการรับรู้รายได้ เพื่อชําระคืนเงินกู้ให้ ตรงตามระยะเวลาและเงื่อนไข โดย
ไม่กระทบต่อสภาพคล่องและโครงสร้ างเงินทุนของบริษัทฯ
ภาวะเศรษฐกิจ เป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต้ นทุนการพัฒนาโครงการของผู้ประกอบการ และเป็ นตัวกําหนดทิศทางในการ
วางแผนการลงทุน ในขณะเดียวกันก็สง่ ผลต่อการใช้ จ่ายและอํานาจซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ของผู้บริโภค อันจะส่งผลต่อการรับรู้รายได้
ของบริษัท
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุม
ชื่อ-นามสกุล

นายสวิจักร์ โลจายะ

อายุ (ปี )

51

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
2.94%

หลักสูตรการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั ว
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
2550 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการ

บริษัท/หน่ วยงาน
บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
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
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ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจํากัด
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ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด

ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษั่ท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษั่ท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

2559-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท บางกอก ริ ว่า ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล

นายกําธร อุดมฤทธิรุจ

อายุ (ปี )
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ตําแหน่ ง

รองประธานคณะกรรมการ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
ปริ ญญาตรี ทางรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนียเบอร์ กลีย์
สหรัฐอเมริ กา
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

2550 - ปั จจุบนั

รองประธานคณะกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2549 - ปั จจุบนั

รองประธานคณะกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ซุปเปอร์ บล๊ อก จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง
(อิฐมวลเบา G4)

องค์ กรอื่นๆ
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2549 - 2551

ประธานกรรมาธิการตรวจสอบ
การใช้ งบประมาณแผ่นดิน
อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ
เลือกตัง้ และประธานคณะที่ปรึกษา กกต.
อดีตที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
อดีตเอกอัครราชฑูตหลายประเทศ

สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

ราชการ

คณะกรรมการการเลือกตัง้

ราชการ

กระทรวงการต่างประเทศ

ราชการ

2544 - 2545
2535 - 2543
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ชื่อ-นามสกุล

นายพิรัสประดิษฐวณิช

อายุ (ปี )

50

ตําแหน่ ง

กรรมการ

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- แพทย์ศาสตร์ บณ
ั ฑิต, 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
- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
0.16%

หลักสูตรการอบรม

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจํากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2554 - 2557
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่
2552 - 2554
ที่ปรึกษา
2543 - 2552
ผู้อํานวยการ/กรรมการ (บริ ษัทในเครื อ)
ประเภท : บริษัทจํากัด
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ
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บริษัท/หน่ วยงาน
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต (Corporate Banking)
บมจ.กรุ งเทพดุสิตเวชการและบริ ษัทในเครื อ

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ประกันภัย
พาณิชย์
ธนาคาร
โรงพยาบาลเอกชน

บริษัท/หน่ วยงาน
บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
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 ษ่ัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

ชื่อ-นามสกุล

นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์

อายุ (ปี )
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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
ไม่มี

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
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการและรองประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
2555-ปั จจุบนั
กรรมการและรองประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
2556-ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประเภท : บริษัทจํากัด
ช่ วงเวลา
2509 - 2510
2512 - 2525
2525 - 2528
2528 - 2539
2539 - 2540
2540 - 2541
2556-ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
เลขานุการและผู้ตรวจบัญชี
ผู้จดั การฝ่ ายขาย
ผู้จดั การฝ่ ายขาย
ผู้อํานวยการฝ่ ายการตลาดฯ
ผู้จดั การทัว่ ไป
ผู้อํานวยการฝ่ ายรัฐสัมพันธ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท/หน่ วยงาน
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด(มหาชน)

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

บริ ษัท ซุปเปอร์ บล็อก จํากัด(มหาชน)

Holding Company

บริ ษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจ IT

บริษัท/หน่ วยงาน
Arosa Kulm Hotel , Switzerland
Hotel Siam Inter-Continental
The Bangkok Peninsula
The Oriental Bangkok
The Twin Lotus Hotel
The Oriental Bangkok
บริ ษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี กรุ๊ป จํากัด
บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด
บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จํากัด

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
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ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจํากัด
ช่ วงเวลา
2557 - ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท/หน่ วยงาน
บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษัท กรี น ไบ-โอ มหาสารคาม จํากัด
บริ ษัท พีที ไดร์ ว (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด
บริ ษัท ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ ยี จํากัด
บริ ษัท นอร์ ท โซล่า เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี จํากัด
บริ ษัท กรี น เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ จี จํากัด

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง

องค์ กรอื่นๆ
ช่ วงเวลา
2530 - ปั จจุบนั

100

ตําแหน่ ง
เจ้ าของกิจการ

บริษัท/หน่ วยงาน
Thuang Thong House

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม

ชื่อ-นามสกุล

นางสุภทั รา เชือ้ รอต

อายุ (ปี )

57

ตําแหน่ ง

กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
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)

บริษัท สํานักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชยั ฤชุพนั ธุ์ จํากัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษ่ัท 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 มีความ
ครบถ้ วนและถูกต้ อง เนื่องจากมี ประสบการณ์ทางด้ านบัญชีและการเงินในฐานะเลขานุการ และผู้จดั การสํานักงานของ บริ ษัท สํานักงานที่ปรึกษา
กฎหมายมีชยั ฤชุพนั ธุ์ จํากัด

รายงานประจำป 2559
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ชื่อ-นามสกุล

นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์

อายุ (ปี )

47

ตําแหน่ ง

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

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 ว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

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 : 1.นางสาวสรรสิริ ชัยเจริ ญพัฒน์ เป็ นกรรมการที่ทําหน้ าที่ให้ คําแนะนําและตรวจสอบทางด้ านการเงินและบัญชีของบริ ษัทให้ มีความครบถ้ วน
และถูกต้ อง เนื่องจากมี ประสบการณ์ทางด้ านบัญชีและการเงิน
2. นางสาวสรรสิริ ชัยเจริ ญพัฒน์ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท โดยมีมติจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2559
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ชื่อ-นามสกุล

นายอภิชัย โภชกปริภณ
ั ฑ์

อายุ (ปี )

47

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 ทางครอบครั ว
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)

รายงานประจำป 2559
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ชื่อ-นามสกุล

นางสาวทัชชกร สมจิตติ์ชอบ

อายุ (ปี )

45

ตําแหน่ ง

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริ ญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ) สาขาการบัญชี
- ปริ ญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการบัญชี
- Thai financial reporting standard
- International financial reporting standard
- A Brief of Taxation in Thailand
ไม่มี

หลักสูตรการอบรม

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทมหาชน
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2558 - 2559
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
2559 – ปั จจุบนั
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ประเภท : บริษัทจํากัด

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2537 - 2549

ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบบัญชี

ให้ บริ การตรวจสอบบัญชี

2551 - 2554

ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน,
ผู้จดั การฝ่ ายวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
และปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบบัญชี

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส
จํากัด
บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท & แกรนด์ ออดิท จํากัด

ให้ บริ การตรวจสอบบัญชี

บริ ษัท รอซโซ่ จํากัด

วิเคราะห์ข้อมูลและงานฝ่ ายบัญชี

2554 - 2556
2556 - 2557

104

บริษัท/หน่ วยงาน

ผอ.ฝ่ ายวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและ
ผอ.ฝ่ ายบัญชี

ผู้แทนจัดจําหน่าย

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 (%)

ไม่มี

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

2531 - ปั จจุบนั

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

รายงานประจำป 2559

105

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวปิ ยวรรณ เอือ้ ศรี วัฒนากุล

อายุ (ปี )

46

ตําแหน่ ง

ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารหลังการขาย

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หลักสูตรการอบรม

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

ไม่มี

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
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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 ซึ่งเป็ นกรรมการผู้มีอํานาจและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ปั จจุบนั นายจอมทรัพย์
โลจายะ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวน 466,768,842 หุ้น หรื อคิดเป็ น 12.02%
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/

/,//
/
-

บจ.
มาย
รีสอร์ ท
โฮลดิง้
/,//
-

-

บจ.
เดอะ
วิลล่ า
(หัวหิน)
/,//
-

/,//
/
/
/
-

บจ.
มาย
ฮอสพิทอล

-

/,//
/
/
/
-

บจ.
โรงพยาบาล
เชียงใหม่ ราษฎร์

-

/,//
/
/
/
-

บจ.
เดนทอล
อิส ฟั น

-

/,//
/
/
/
-

บจ.
ยูนิคอน
เซอร์ วิสเซส

-

/,//
/
/
/
/
-

บจ.
โคราช
เมดิคัลกรุ๊ ป

-

บจ.
พิษณุโลก
อินเตอร์
เวชการ
/,//
/
/
-

นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์
/,//
นางสาวจินตนา แก้ วเภตรา
//
นางสาวปิ ยวรรณ เอื ้อศรี วฒ
ั นา
//
หมายเหตุ:
1. ประธานกรรมการ C
/
2. กรรมการ
3. ผู้บริ หาร
//
4. นายขุมทรัพย์ โลจายะ ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
5. นายสวิจกั ร์ โลจายะ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การของบริ ษัท และมีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริ ษัท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครัง้ ที่ 1/2558เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
6. นายพิรัส ประดิษฐวณิช ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท แทนนายขุมทรัพย์ โลจายะ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าวเท่ากับวาระที่เหลือของนายขุมทรัพย์ โลจายะ โดยมีมติที่ประชุม
คณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

/

C, / , //
/
/
/
/
/
/
/

นายสวิจกั ร์ โลจายะ5
นายกําธร อุดมฤทธิรุจ
นายขุมทรัพย์ โลจายะ4,8,10
นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์7,11
นายพิรัส ประดิษฐวณิช6
นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
นางสุภทั รา เชื ้อรอต
นางสาวสรรสิริ ชัยเจริ ญพัฒน์9

นายนพดล อนุรักษ์ ชยั วิทย์10

บริษัทฯ

รายชื่อ

บจ.
ณัฐนันท์
พัฒนา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
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7. นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท แทนนายประเดช กิตติอิสรานนท์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าวเท่ากับวาระที่เหลือของนายประเดช กิตติอิสรานนท์ โดยมี
มติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
8. นายขุมทรัพย์ โลจายะ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท โดยมีมติจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
้ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท โดยมีมติจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
9. นางสาวสรรสิริ ชัยเจริ ญพัฒน์ ได้ รับการแต่งตังเป็
10. นายขุมทรัพย์ โลจายะ และนายนพดล อนุรักษ์ ชยั วิทย์ได้ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2559 โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 24 มิถนุ ายน 2559
11. นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ ได้ ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 กรกฎาคม 2559

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท(compliance)
1.หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษัท อยู่ระหว่างการดําเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตังให้
้ ปฏิบตั ิหน้ าที่หวั หน้ างานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท
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)
12.02 %

หลักสูตรการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ การทํางาน
ปี
ตําแหน่ ง
บริษัท จํากัด(มหาชน)
2549-ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการ

47

เป็ นน้ องชายนายสวิจกั ร์ โลจายะ กรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัท

บริษัท / ลักษณะธุรกิจ
บมจ. ซุปเปอร์ บล็อก / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง

2554-ปั จจุบนั รักษาการกรรมการผู้จดั การ บมจ. ซุปเปอร์ บล็อก / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
2556-ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการ

บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี่ / ธุรกิจ IT

2547-2549
กรรมการ,กรรมการผู้จดั การ บมจ. ซุปเปอร์ บล็อก / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
บริษัท จํากัด / องค์ กรอื่นๆ
2559-ปั จจุบนั
กรรมการ
(ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องรวม 20 บริ ษัท)
บจ. อิเควเตอร์ โซลาร์
บจ. ดับเบิ ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์ จี
บจ. เอ็นเนอร์ จี เซิฟ วัน
บจ. เอ็นเนอร์ จี เซิฟ ทู
บจ. เอ็นเนอร์ จี เซิฟ ทรี
บจ. ไอคิว โซล่าร์
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ปี

ตําแหน่ ง

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท / ลักษณะธุรกิจ

บจ. เอไอคิว เอ็นเนอร์ ยี
บจ. ไอคิว เอ็นเนอร์ ยี
บจ. ไอคิว กรี น
บจ. แอสต้ า พาวเวอร์
บจ. กรี น เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ จี
SUPER ENERGY(EAST) PTE LTD.
SUPER ENERGY GROUP (HONGKONG) CO.,LTD
SUPER ENERGY-GA JAPAN 1 GK
SUPER ENERGY-JAPAN 2 GK
SUPER ENERGY-JAPAN 3 GK
SUPER ENERGY-JAPAN 4 GK
SUPER ENERGY-JAPAN 5 GK
SUPER SOLAR ENERGY (HONGKONG) 1
SUPER SOLAR ENERGY (HONGKONG) 2
(ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องรวม 36 บริ ษัท)
บจ. ดับบลิวเอ็กซ์เอ 4
บจ. ดับบลิวเอ็กซ์เอ 5
บจ. ดับบลิวเอ็กซ์เอ 6
บจ. ดับบลิวเอ็กซ์เอ 7
บจ. โซลคิด โซล่าร์
บจ. เอส ทู พี อีเนอร์ จี
บจ. นอร์ ท อีสต์ ฟิ วเจอร์ อีเนอร์ จี
บจ. เอ็นเซิฟ เทคโนโลยี
บจ. เอสพีพี ซิค
บจ. ศรี นาคา พาวเวอร์
บจ. เอ็นเนอร์ จี เซิฟ
บจ. อามานูฟ
บจ. พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บจ. อินฟิ นิท อัลเทอร์ เนทีฟฯ
บจ. รางเงิน โซลูชนั่
บจ. ตังแซเยี
้
้ยงกรีนพาวเวอร์ วัน
บจ. อพอลโล่ โซลาร์
บจ. เอส ที เอฟ อี โซล่า
บจ. มิเลนเนี่ยม แอคท์
บจ. นอร์ ท โซล่า เพาเวอร์
บจ. อีเลคตริ ก้า เอเชียฯ
บจ. มีเดียมาร์ ค
บจ. เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้ นฯ
บจ. 17อัญญาวีร์ โฮลดิ ้ง
บจ. เอ็นเนอร์ จี เซิฟ แลนด์
บจ. เจเนอรัส แลนด์
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112

ปี

ตําแหน่ ง

2557-ปั จจุบนั

กรรมการ

2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

2548-ปั จจุบนั

กรรมการ

2547-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท / ลักษณะธุรกิจ
บจ. เอ็น.พี.เอส สตาร์ แลนด์
บจ. เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย แลนด์
บจ. พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล แลนด์
บจ. ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ ยี
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 1
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 2
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 3
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 4
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 5
บจ. กรี น ไบ-โอ มหาสารคาม / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
บจ. พีที ไดร์ ว (ประเทศไทย) / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
บจ. โปร โซล่าร์ วัน จํากัด / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
บจ. เลมอน โกลด์ ฟาร์ ม / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
บจ. ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ ยี / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
บจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี กรุ๊ป / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
บจ. รูทซัน / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
บจ. ซุปเปอร์ บล็อกเซาท์ / รับเหมาก่อสร้ างและให้ คาํ ปรึกษา
บจ. ซุปเปอร์ สปี ด คอนสตรัคชัน่ / รับเหมาก่อสร้ างและให้ คําปรึกษา
บจ. แอ๊ ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้ นท์ เซอร์ วิส / Holding Company

2545-ปั จจุบนั

กรรมการ

สนง. ที่ปรึกษากฎหมายมีชยั ไทยแลนด์ / ทีป่ รึกษากฎหมาย

2545-ปั จจุบนั

กรรมการ

สนง. ที่ปรึกษากฎหมาย โลจายะ / ทีป่ รึกษากฎหมาย

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 นอกจากนีบ้ ริ 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 27 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึง่
ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทํ
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
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
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้ รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทจํานวน 4 ท่าน ที่เป็ น
ผู้ท รงคุณ วุฒิ จ ากหลายด้ า น โดยทุก ท่ า นเป็ นกรรมการอิ ส ระ ทัง้ นี ใ้ นระหว่า งปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มี ก ารประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบรวมทังสิ
้ ้นจํานวน 4 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกําธร อุดมฤทธิรุจ นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
และนางสุภัทรา เชือ้ รอต ได้ เข้ าร่ วมประชุมทุกครั ง้ และนางสาวสรรสิริ ชัยเจริ ญพัฒน์ เข้ าร่ วมประชุม 1 ครั ง้ เนื่ องจากได้ รับอนุมัติ
แต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และอีก 2 ครัง้ ติดภาระกิจส่วนตัวจึงไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ โดย
เป็ นการประชุมร่วมกับฝ่ ายจัดการและเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ เช่น แผนการตรวจสอบ ประเด็นสําคัญที่พบจากการ
ตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ เป็ นต้ น เพื่อทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมและการบริ หารความเสี่ยง ตลอดจน
ปฏิบตั ิภารกิจอื่นๆ ตามขอบเขตหน้ าที่ที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
สําหรั บการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน ทัง้ งบการเงินประจํา
ไตรมาส และประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ เชิญผู้ตรวจสอบภายในร่ วมประชุมด้ วยทุกครัง้ นอกจากนี ้ การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบบางครั ง้ เป็ นการประชุมเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานผลการ
ประชุมทุกครัง้ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาในเรื่ องต่างๆ ด้ วยความเป็ น
อิสระ สรุปได้ ดงั นี ้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริ ษัทฯโดยรjวมหารื อกับฝ่ ายจัดการและผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเห็นว่างบการเงินของบริ ษัท
ได้ จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและข้ อ กํ าหนดของทางการ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ แสดงความเห็นว่า
งบการเงินของบริ ษัทมีข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ
2. พิจารณาสอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้
มีการดําเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาสอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณาสอบทานการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณี ที่เกิดรายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพื่อให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
5. พิจารณานโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อให้ เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อนําเสนอขอแต่งตังจากคณะกรรมการและผู
้
้ ถือหุ้นของบริ ษัท
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรอบคอบ อย่างเป็ นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา
เพื่อประโยชน์สงู สุดขององค์กร โดยไม่มีข้อจํากัดในการได้ รับข้ อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากบริ ษัท
................................................
(นายกําธร อุดมฤทธิรุจ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”)
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมาย
เหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั เอเวอร์ แลนด์
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
แลผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้
ในส่ วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้
มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบทีส่ ํ าคัญ

การรับรู้รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจ วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
พัฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พย์แ ละกลุ่ม ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลและ  ทํา ความเข้าใจเกี่ ยวกับขั้นตอนการปฏิ บ ัติ งานและการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้
คลี นิ ค ทัน ตกรรม กลุ่ ม บริ ษัท รั บ รู้ ร ายได้จ ากการขาย
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์เมื่ องานก่อสร้ างเสร็ จตาม  ทดสอบการออกแบบและการปฏิ บ ัติ ต ามการควบคุ ม
ภายใน และทดสอบความมี ประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บ ัติ
สัญญาและมี การโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
ตามการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้
ในอสั งหาริ มทรั พย์ให้ กับผู้ซ้ื อ สํ า หรั บ รายได้จากธุ รกิ จ
โรงพยาบาลและคลีนิคทันตกรรมรับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริ การ  ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
- ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาขายโครงการ
หรื อจําหน่ ายยาให้กบั คนไข้แล้ว และรายได้ค่ารั กษาพยาบาล
จากโครงการประกันสังคม รั บรู้ รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และทดสอบการคํานวณรายได้วา่
ในอัตราที่กาํ หนดโดยสํานักงานประกันสังคม ดังนั้นเรื่ อง
มี ความถู กต้องรวมถึ งตรวจสอบเอกสารประกอบการ
สําคัญในการตรวจสอบ คือ รายได้จากการขายโครงการ
บันทึกบัญชีสาํ หรับรายได้ดงั กล่าว
พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์และรายได้จากธุ รกิจโรงพยาบาล
- ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้บริ การของ
และคลิ นิ ก ทั น ตกรรม มี ก ารรั บ รู้ ร ายได้ ถู ก ต้อ งและ
ธุ รกิ จโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม และทดสอบ
ครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การคํานวณรายได้ว่ามี ความถู กต้องรวมถึ งตรวจสอบ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีสาํ หรับรายได้ดงั กล่าว
ทั้ งนี้ นโยบายการบั ญ ชี สํ า หรั บ การรั บ รู้ ร ายได้ แ ละ
- ตรวจสอบรายการรายได้จากการขายโครงการพัฒนา
รายละเอี ย ดของรายได้ จ ากการขายโครงการพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ และรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลและ
อสังหาริ มทรัพย์ และการให้บริ การโรงพยาบาลและคลินิก
คลินิกทันตกรรม ที่ เกิ ดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้
ทันตกรรมได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
วัน สิ้ น รอบระยะ เวลาบั ญ ชี กับ เอกสารประกอบ
ข้อ 3.13 และข้อ 34 ตามลําดับ
รายการ
- ตรวจสอบใบลดหนี้ ที่กลุ่มบริ ษท
ั ออกภายหลังวันสิ้ น
รอบระยะเวลาบัญชี
- การวิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเที ย บข้อ มู ลทางการเงิ นและการ
ทดสอบรายละเอี ยดที่ เกี่ ยวข้องกับรายได้จากการขาย
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และรายได้จากธุ รกิจ
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เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ

การรับรู้รายได้ จากการขายและการให้ บริการ

เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบทีส่ ํ าคัญ
-3-

โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม

วิธีการตรวจสอบทีส่ ํ าคัญ

การรับรู้รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม

เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ

การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่ าความนิยม

วิธีการตรวจสอบทีส่ ํ าคัญ

เนื่องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนใน วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
บริ ษ ัท ย่อ ยและการด้
า ของค่ า ความนิ ย มขึ้ น อยู่กับ  ทําความเข้าใจเกี
เรื่องสํ าคัอญยค่ในการตรวจสอบ
วิธีก่ ารตรวจสอบที
ส่ ํ าคัญบัติ งานและการ
ยวกับขั้นตอนการปฏิ
่มบริยมษทั
ดุการด้
ลยพิอนยค่ิ จและข้
ี่สําคัญษทีัท่ผย่บู้ อริยและค่
หารของกลุ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การด้อยค่า
าของเงิอสมมติ
นลงทุนทในบริ
าความนิ
นํามาใช้ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าว เรื่ อง
บ ัติ ตามการควบคุ ม
ารตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
เนื่องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนใน วิธีกสอบทานการออกแบบและการปฏิ
สําคัญในการตรวจสอบ คือการแสดงมูลค่าของเงินลงทุ่ ัน
และทดสอบความมีประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิ
บริ ษ ัท ย่อ ยและการด้อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย มขึ้ น อยูก บ  ทํภายใน
าความเข้าใจเกี่ ยวกับขั้นตอนการปฏิ บ ัติ งานและการ
ในบริ ษทั ย่อยและค่าความนิ ยม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ตามการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ย วข้องกับการพิจารณาการ
ดุลยพินิจและข้อสมมติที่สําคัญที่ผบู้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การด้อยค่า
นํามาใช้ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าว เรื่ อง  สอบทานการออกแบบและการปฏิ บ ัติ ตามการควบคุ ม
สําคัญในการตรวจสอบ คือการแสดงมูลค่าของเงินลงทุน
ภายใน และทดสอบความมีประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิ
ในบริ ษทั ย่อยและค่าความนิ ยม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ตามการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ย วข้องกับการพิจารณาการ
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เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยและค่าความนิ ยมว่าเป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทั้ง นี้ นโยบายการบัญ ชี สํา หรั บ เงิ น ลงทุ น นโยบายการ
บัญชีสาํ หรับค่าความนิยมและการด้อยค่า รายละเอียดเงิน
ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย และรายละเอี ย ดค่ า ความนิ ย ม ได้
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5 ข้อ 3.10 ข้อ
13 ข้อ 16 ตามลําดับ

วิธีการตรวจสอบทีส่ ํ าคัญ


ด้อยค่า
ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผูบ
้ ริ หาร
เกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อย และค่าความนิยม
- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมิ นมูลค่าและ
ข้อสมมติ ฐานที่ สําคัญที่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นํามาใช้ใน
ประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และค่าความนิยม

เรื่องอืน่
งบการเงินรวมของบริ ษทั เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั
เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ซึ่งคาดว่าจะ
ถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็ นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น

118

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี

-5-

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลและฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณา
ว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่ม
บริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ สมผลว่างบการเงิ นรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง อันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่
ด้วย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามี สาระสําคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อถ้าการ
เปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั
หลัก ฐานการสอบบัญชี ที่ ไ ด้รับ จนถึ ง วัน ที่ ใ นรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ข องข้า พเจ้า อย่า งไรก็ต าม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึ งการเปิ ดเผยว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การแสดงรายการและเหตุ การณ์ ใ น
รู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิ จการภายใน
กลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่ มีนัยสําคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มีนัยสําคัญในระบบการควบคุ มภายใน
ซึ่ งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การในงวดปั จ จุ บนั และกํา หนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ อง
ดังกล่ าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ไ ด้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
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บริษทั เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผรู ้ ับเหมา
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
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6
7
8
5
9
10

11
12
13
14
15
16
17
31
18

150,416,442
83,349,303
276,953,182
3,908,424,628
14,813,429
4,049,991
4,438,006,975

74,828,475
47,347,697
11,492,437
2,479,207,298
11,784,897
18,788,823
2,643,449,627

96,081,167
97,974,303
261,346,029
256,459,963
2,901,499,678
4,002,399
3,617,363,539

2,994,559
45,999,598
4,433,255
543,327,963
1,436,989,535
15,845,063
2,049,589,973

10,138,950
400,362
38,710,593
708,080,496
118,843,941
790,894
28,360,441
22,306,286
927,631,963
5,365,638,938

3,636,768
189,109,925
418,241
38,710,593
730,716,231
118,843,941
1,508,077
15,799,955
56,771,760
1,155,515,491
3,798,965,118

1,667,942,858
200,362
38,710,593
11,350,487
522,407
23,780,328
10,749,893
1,753,256,928
5,370,620,467

1,117,942,878
218,241
38,710,593
11,994,727
510,218
7,061,683
45,757,876
1,222,196,216
3,271,786,189

บริษทั เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

19
20

14,467,916
315,795,324

9,755,302
182,574,686

14,198,027
157,218,353

9,755,302
69,889,077

21

155,210,193

163,080,052

130,149,161

143,619,233

5
22

35,819,392
609,082,784
1,786,714
219,269,534
43,117,245
7,200,088
1,401,749,190

499,338,553
428,371
21,745,213
19,881,831
10,870,468
907,674,476

735,574,775
213,995,531
216,849,534
28,335,600
4,971,041
1,501,292,022

304,808,900
17,081,430
6,521,744
2,611,275
554,286,961

23
24
25

1,021,762,242
1,666,308
10,245,766
5,498,642
1,039,172,958
2,440,922,148

326,121,649
3,897,001
21,475,014
18,159,366
369,653,030
1,277,327,506

948,233,870
1,181,427
572,517
352,409
950,340,223
2,451,632,245

192,835,509
2,326,186
3,242,328
1,630,943
200,034,966
754,321,927

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่ วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคล
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เจ้าหนี้ เงินประกันผลงาน
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้ สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
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บริษทั เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 4,855,983,908 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ 3,238,416,588 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

26
4,855,983,908
3,238,416,588

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 3,884,782,788 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ชําระครบแล้ว
หุน้ สามัญ 3,237,322,605 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ชําระครบแล้ว

3,884,782,788

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
check

3,884,782,788

27

3,237,322,605

(813,822,349)

(651,957,303)

(813,822,349)

(651,957,303)

12,488,954
(297,409,102)
2,786,040,291

12,488,954
(209,532,989)
2,388,321,267

12,488,954
(164,461,171)
2,918,988,222

12,488,954
(80,389,994)
2,517,464,262

138,676,499
2,924,716,790
5,365,638,938

133,316,345
2,521,637,612
3,798,965,118

2,918,988,222
5,370,620,467

2,517,464,262
3,271,786,189

0.00

0.00

-

87,876,113
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3,238,416,588

3,237,322,605

ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุน)
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่

4,855,983,908

-

บริษทั เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
กําไรจากการขายเงินลงทุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ขาดทุนสํ าหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่ตอ้ งไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับกําไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

12
28

12
31

งบการเงินรวม

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
226,404,094
168,910,358
(185,274,091)
(126,217,091)
41,130,003
42,693,267
51,286,840
49,097,608
(90,798,277)
(47,090,841)
(81,347,255)
(81,841,184)
(23,811,065)
(15,455,676)
(103,539,754)
(52,596,826)
17,268,631
(4,138,129)
(86,271,123)
(56,734,955)

2559
906,270,882
(733,107,780)
173,163,102
61,704,074
37,333,658
(127,532,754)
(211,097,507)
(35,604,007)
(813,999)
(102,847,433)
10,767,548
(92,079,885)

2558
763,886,746
(611,471,549)
152,415,197
14,108,078
(88,081,892)
(126,002,584)
(36,321,007)
(1,390,075)
(85,272,283)
(10,397,346)
(95,669,629)

11,954,907

2,292,676

2,749,932

(2,390,981)
9,563,926
(82,515,959)

(290,540)
2,002,136
(93,667,493)

(549,986)
2,199,946
(84,071,177)

751,445

751,445
(55,983,510)

รายงานประจำป 2559
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บริษทั เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(94,924,642)
2,844,757
(92,079,885)

(96,243,564)
573,935
(95,669,629)

(86,271,123)
(86,271,123)

(56,734,955)
(56,734,955)

(87,876,113)
5,360,154
(82,515,959)

(93,909,857)
242,364
(93,667,493)

(84,071,177)
(84,071,177)

(55,983,510)
(55,983,510)

หมายเหตุ
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

126

หน่ วย : บาท

ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )

30
30

(0.0265)
3,578,742,865

(0.0297)
3,237,322,605

(0.0241)
3,578,742,865

(0.0175)
3,237,322,605

ขาดทุนต่ อหุ้นปรับลด
ขาดทุนต่อหุน้ ปรับลด (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักปรับลด (หุน้ )

30
30

(0.0265)
3,578,742,865

(0.0297)
3,237,322,605

(0.0241)
3,578,742,865

(0.0175)
3,237,322,605

รายงานประจำป 2559
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มทุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
26

หมายเหตุ

3,237,322,605
3,237,322,605

3,237,322,605
647,460,183
3,884,782,788

ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว

(651,957,303)
(651,957,303)

(651,957,303)
(161,865,046)
(813,822,349)

ส่ วนตํา่ กว่ า
มูลค่ าหุ้นสามัญ

งบการเงินรวม

12,488,954
12,488,954

12,488,954
12,488,954

(115,623,132)
(93,909,857)
(209,532,989)

(209,532,989)
(87,876,113)
(297,409,102)

ส่ วนของบริษทั ใหญ่
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ยังไม่ ได้ จดั สรร
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํ ารอง
(ขาดทุน)
ตามกฎหมาย

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2,482,231,124
(93,909,857)
2,388,321,267

2,388,321,267
485,595,137
(87,876,113)
2,786,040,291

รวมส่ วนของ
บริษทั ใหญ่

248
133,073,733
242,364
133,316,345

133,316,345
5,360,154
138,676,499

ส่ วนได้ เสี ยที่
ไม่ มีอาํ นาจควบคุม

2,482,231,372
133,073,733
(93,667,493)
2,521,637,612

2,521,637,612
485,595,137
(82,515,959)
2,924,716,790

รวม

หน่ วย: บาท
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
26

หมายเหตุ

3,237,322,605
3,237,322,605

3,237,322,605
647,460,183
3,884,782,788

ทุนทีอ่ อก
และชําระแล้ ว

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(651,957,303)
(651,957,303)

(651,957,303)
(161,865,046)
(813,822,349)

ส่ วนตํ่ากว่ า
มูลค่ าหุ้นสามัญ

12,488,954
12,488,954 #

12,488,954
12,488,954

(24,406,484)
(55,983,510)
(80,389,994)
-

(80,389,994)
(84,071,177)
(164,461,171)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ยังไม่ ได้ จัดสรร
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํ ารอง
(ขาดทุน)
ตามกฎหมาย

2,573,447,772
(55,983,510)
2,517,464,262

2,517,464,262
485,595,137
(84,071,177)
2,918,988,222

รวม

หน่ วย : บาท

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
กําไรจากการได้รับยกหนี้ให้
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนพัฒนาโครงการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผรู ้ ับเหมา
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระคํ้าประกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายจากการดําเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

2559

งบการเงินรวม

2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(102,847,433)

(85,272,283)

(103,539,754)

(52,596,826)

40,958,786
(7,097,439)
(14,810,902)
725,659
(106,398)
(61,704,074)
813,999
3,897,238
17,879
(283,914)
35,604,007
(104,832,592)

20,781,143
(4,559,655)
(703,763)
3,457,380
585,511
13,759
344,300
1,390,075
(612,993)
33,571,007
(31,005,519)

3,226,617
(1,278,530)
80,121
28,156
17,879
3,897,238
(28,825,805)
23,811,065
(102,583,013)

2,091,635
(1,187,656)
805,222
5,322
14,976,191
344,300
(30,759,849)
13,455,676
(52,865,985)

(36,172,657)
(265,289,694)
(1,375,781,847)
(3,028,532)
14,738,832
5,630,713

16,935,336
27,054,230
(118,885,404)
(220,339)
(2,275,944)
(28,300)
1,622,054

(32,655,584)
(256,912,774)
(1,411,074,660)
16,275,919
704,573

718,435
(3,433,255)
(284,566,377)

77,720,862
197,524,321
23,235,414
(3,670,380)
(5,563,285)
(1,475,488,845)
283,914
12,075,267
(11,066,082)
(1,474,195,746)

35,740,023
(28,571,314)
(8,486,176)
(711,451)
5,048,487
(103,784,317)
612,993
(8,662,628)
(111,833,952)

45,771,150
199,768,104
21,813,856
2,359,766
(1,516,532,663)
5,073,429
12,075,267
(2,771,858)
(1,502,155,825)

39,762,110
(4,517,326)
6,113,024
907,540
(309,434,813)
22,700,824
(1,023,664)
(287,757,653)

-

(11,759,159)
-

206,180

รายงานประจำป 2559
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บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสิ นทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นอื่น
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี
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2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(6,502,182)
(17,001,375)
250,000,000
1,552,000
(475,291)
227,573,152

(315,435,775)
(190,500,000)
(15,833,978)
(25,000,000)
150,000,000
(396,769,753)

(21,478,000)
308,346,000
(549,999,980)
(3,764,029)
654,206
(185,000)
(266,426,803)

(415,804,100)
240,562,500

4,712,614
(463,519,161)
608,696,532
1,005,459,000
(301,449,445)
(1,427,918)
(15,856,198)
485,595,137
1,322,210,561
75,587,967
74,828,475
150,416,442

(18,482,789)
498,536,522
340,381,574
(532,583,853)
(2,519,468)
(34,526,500)
250,805,486
(257,798,219)
332,626,694
74,828,475

4,442,725
430,765,875
213,609,279
945,959,000
(203,086,711)
(2,088,760)
(13,527,309)
485,595,137
1,861,669,236
93,086,608
2,994,559
96,081,167

(15,140,500)
304,808,900
339,803,000
(192,995,481)
(1,478,095)
(14,058,457)
420,939,367
(273,675,880)
276,670,439
2,994,559

-

(200,000,000)
(6,615,994)
(25,000,000)
(406,857,594)

บริษทั เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปและการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย บริ ษทั จดทะเบียน
กับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เมื่ อ วัน ที่ 17 กุม ภาพัน ธ์ 2537 สํา นัก งานตั้ง อยู่เ ลขที่ 223/96
อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยก “กลุ่มบริ ษทั ”) ประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้
- พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
- โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
บริษทั ย่ อย/ บริษทั ร่ วม

จัดตั้งขึน้ ในประเทศ

ประเภทธุรกิจ

สั ดส่ วนเงินลงทุน (%)
2559
2558

บริษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั ณัฐนันท์พฒั นา จํากัด
บริ ษทั มายรี สอร์ท โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิ น) จํากัด
บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด
บริ ษทั บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

99.99
100.00
100.00
100.00
100.00

99.99
100.00
100.00
100.00
-

บริษทั ย่ อยทางอ้ อม*
บริ ษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด
บริ ษทั ยูนิคอน เซอร์วสิ เซส จํากัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย

100.00
100.00

100.00
100.00

บริ ษทั เดนทอล อิส ฟั น จํากัด
บริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จํากัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

โรงพยาบาลเอกชน
ให้เช่าที่ดินและอาคาร
โรงพยาบาล
คลีนิคทันตกรรม
โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลเอกชน

100.00
78.57
53.96

100.00
78.57
53.96

บริษทั ร่ วมทางอ้ อม*
บริ ษทั อาร์เอสยู อินเตอร์เนชัน่ แนล
ฮอสพิทอล จํากัด

ประเทศไทย

โรงพยาบาลเอกชน

-

30.00

* ถือหุ ้นโดยบริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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-2ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหุ น้ ทั้งหมดซึ่งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ
ต่อกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั ต่อไปนี้
หน่ วย : บาท
จัดตั้งขึน้ ใน สั ดส่ วนการถือหุ้น
กําไร (ขาดทุน)
ประเทศไทย และสิ ทธิในการออกเสี ยง เบ็ดเสร็จจัดสรรสํ าหรับ
ของส่ วนได้ เสี ย
ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มี
ทีไ่ ม่ มอี าํ นาจควบคุม
อํานาจควบคุม
(ร้ อยละ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558

ชื่อบริษทั

บริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จํากัด
รวม

ไทย
ไทย

21.43
46.04

21.43
46.04

ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มอี าํ นาจ
ควบคุมสะสม
ณ วันที่ 31
ธันวาคม

2558

2559

1,700,982 (358,444) (7,088,526)
3,659,170 2,215,824 33,594,448
26,505,922

(8,789,508)
29,935,278
21,145,770

ข้อมูลทางการเงินที่จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปก่อนตัดรายการระหว่างกันของแต่ละบริ ษทั
ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหุ ้นทั้งหมดซึ่ งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
ชื่อบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนของเจ้าของถือโดยบริ ษทั
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บริษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด
2559
2558
35,010,625
32,373,608
55,983,856
66,430,109
(68,020,877) (32,050,312)
(58,889,170) (107,768,376)
(35,915,566) (41,014,971)

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
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หน่ วย : บาท
บริษทั พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด
2559
2558
40,955,999
95,241,198
(40,866,540)
(24,549,730)
70,780,927

47,548,308
109,137,611
(44,831,081)
(46,834,684)
65,020,154
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ชื่อบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ แบบย่ อ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
งบกระแสเงินสดแบบย่ อ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

2.

บริษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด
2559
2558

หน่ วย : บาท
บริษทั พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด
2559
2558

189,939,020
(183,170,588)
6,768,432
1,168,957
7,937,389

78,665,426
(80,263,350)
(1,597,924)
(74,705)
(1,672,629)

198,279,296
(195,250,880)
3,028,416
4,919,391
7,947,807

63, 076,933
(57,578,676)
5,498,257
(685,433)
4,812,824

5,623,439
(3,337,824)
(1,570,221)
715,394

15,411,030
(544,322)
(3,120,699)
11,746,009

14,476,669
(7,607,262)
(17,724,971)
(10,855,564)

4,846,579
(121,475)
(3,719,947)
1,005,157

เกณฑ์ การจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.1 กลุ่มบริ ษทั จัดทําบัญชีเป็ นเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
เพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิ น กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยซึ่งได้นาํ เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ
2.2 งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง “การนําเสนอ
งบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2559 เป็ นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544
เรื่ อง “การจัดทําและส่ งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั
จดทะเบียน พ.ศ. 2544” และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่ อง
“กําหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554”
2.3 งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรื อเหตุการณ์ทาง
บัญชีที่เหมือนกันหรื อที่คล้ายคลึงกัน และรายการบัญชีระหว่างกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นสาระสําคัญได้ถูก
ตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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3. นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่
ได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชี
3.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ประกอบด้วย เงิ นสดในมื อและเงิ นฝากทุ กประเภทกับ
สถาบันการเงินที่มีกาํ หนดจ่ายคืนในระยะเวลา 3 เดือนหรื อน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา ทั้งนี้ไม่รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน

3.2

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญประมาณจากการพิจารณาฐานะของลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้
โดยอาศัยประสบการณ์ ในการเรี ยกเก็บหนี้ ของกลุ่มบริ ษทั ประกอบกับการพิจารณาสถานะของ
ลูกหนี้แต่ละราย

3.3

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ตํ่ากว่า โดยแสดงสุ ทธิ จากการตัดบัญชี เป็ นต้นทุนขาย ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนในการ
ได้มาซึ่งที่ดิน การพัฒนาที่ดิน ค่าออกแบบและก่อสร้าง สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับ โครงการรวมทั้ง ดอกเบี้ ย จ่ ายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการกู้ยืม เพื่ อ การได้ม าซึ่ ง การพัฒ นา
โครงการก่อนโครงการจะพัฒนาแล้วเสร็ จ
รายละเอียดการคํานวณราคาทุน
ที่ดิน - ราคาทุนของที่ดินและการพัฒนาที่ดินบันทึกโดยวิธีถวั เฉลี่ย โดยแยกตามเนื้อที่หรื อพื้นที่
สําหรับขายของแต่ละโครงการ
งานก่อสร้าง - ต้นทุนงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ต้นทุนงานก่อสร้าง และสาธารณู ปโภค
ส่ วนกลาง ซึ่งปั นส่ วนตามเนื้อที่หรื อพื้นที่สาํ หรับขาย ต้นทุนงานก่อสร้างบ้านหรื อห้องชุด และ
ต้นทุนการกูย้ มื ที่ถือเป็ นต้นทุนของโครงการปันส่ วนตามที่เกิดขึ้นจริ ง
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-5-

มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ เป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนิ นธุรกิจปกติหกั ค่าใช้จ่ายที่
จําเป็ นในการขายโดยประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนี ยมการโอนกรรมสิ ทธิ์ บันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) บันทึกไว้ในกําไร
หรื อขาดทุน
ในการคํานวณหาต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั แบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคํานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งด้วย) ตามเกณฑ์พ้นื ที่สาํ หรับขาย
ต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการจนแล้วเสร็ จประมาณจากการประสบการณ์ทาง
ธุรกิจ และมีการทบทวนประมาณการดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
3.4

สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ย่อยแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะตํ่ากว่า
ราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือคํานวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
มูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยประมาณการ
ต้นทุนที่จาํ เป็ นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้

3.5

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ย่อย แสดงโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการหักค่าเผือ่
การด้อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงโดยวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวม
ในกรณี ที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในงบ
กําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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3.6

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนทัว่ ไปแสดงในราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ในกรณี ที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในงบ
กําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

3.7

ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนา เป็ นที่ดินที่จะใช้พฒั นาในอนาคต แสดงในราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนประกอบด้วยค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

3.8

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม และ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์ถาวรโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์

3.9
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5 ปี 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี

การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทําการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์
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กลุ่มบริ ษ ทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ของสิ น ทรั พย์มีมูลค่า
ตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม
หัก ต้น ทุน ในการขายหรื อ มูล ค่า จากการใช้สิ น ทรัพ ย์แ ล้ว แต่ร าคาใดจะสู ง กว่า ซึ่ ง ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่า
จะได้รับ จากสิ น ทรัพ ย์แ ละคํา นวณคิด ลดเป็ นมูล ค่า ปั จ จุบ นั โดยใช้อ ตั ราคิด ลดก่อ นภาษีที่
สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยง
ซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้น ทุน ในการขาย กลุ่ ม บริ ษ ทั ใช้แ บบจํา ลองการประเมิน มูล ค่า ที ่ดีที่สุ ด ซึ่ ง เหมาะสมกับ
สิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุน
ในการจําหน่าย โดยการจําหน่ ายนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน
และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
กลุ่ ม บริ ษ ทั รับ รู ้ร ายการขาดทุน จากการด้อ ยค่า เป็ นค่า ใช้จ ่า ยในงบกํา ไรขาดทุน และ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
กลุ่ มบริ ษ ทั จะกลับ รายการผลขาดทุน จากการด้อ ยค่า ของสิ น ทรัพ ย์ไ ด้รับรู ้ใ นงวดก่อ นเมื่อ
ข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่าได้ลดลงหรื อหมดไป ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียง
เท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัด
จําหน่ าย เสมือนหนึ่ งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน ขาดทุนจากการด้อยค่า
ของค่าความนิยมจะไม่มีการกลับรายการ
3.10

ค่าความนิยม
ค่าความนิยมวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึงรวมถึง
การรับรู ้จาํ นวนส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม)
ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือ
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่กลุ่มบริ ษทั ก่อ
ขึ้นเพื่อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ยงั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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บริ ษทั รับรู ้ค่าความนิ ยมจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวมเป็ นสิ นทรัพย์ ณ วันที่ซ้ื อกิจการ
และแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) กลุ่มบริ ษทั ทําการประเมินการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมเป็ นประจําทุกปี โดยไม่คาํ นึงถึงว่าจะมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่
3.11

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าตัดจําหน่ ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์
ดังต่อไปนี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์

3.12

5 และ 10 ปี

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงานจากข้อสมมติฐานทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานตามวิธี Projected
Unit Credit เช่น อัตราคิดลด อัตราการเสี ยชี วิต อายุเกษียณปกติ อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดื อน และ
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เป็ นต้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงานเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยรับรู ้เข้ากําไรสะสมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจํานวน

3.13

การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ เมื่องานก่อสร้างเสร็ จตามสัญญาและมีการโอนความ
เสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สําคัญของอสังหาริ มทรัพย์ให้กบั ผูซ้ ้ือ
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญา
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รายได้ค่ารักษาพยาบาล
รายได้จากการประกอบกิ จการโรงพยาบาลโดยส่ วนใหญ่ ประกอบด้วย รายได้ค่ ารั กษาพยาบาล
ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะบันทึกเป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การหรื อจําหน่ายแล้ว
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากโครงการประกันสังคม บันทึกเป็ นรายได้ในอัตราเหมาจ่ายต่อคนตามเกณฑ์
คงค้าง ซึ่งอัตราเหมาจ่ายกําหนดโดยสํานักงานประกันสังคม ปรับปรุ งด้วยส่ วนที่คาดว่าจะไม่ได้รับตาม
ประสบการณ์ในอดีต
รายได้อื่น ดอกเบี้ยรับและค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.14

สัญญาเช่า
สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วน
ใหญ่อยู่กบั ผูใ้ ห้เช่ าจะจัดเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่ าดําเนิ นงาน
สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่าบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่ายให้กบั
ผูใ้ ห้เช่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ ยงส่ วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์
ยกเว้นกรรมสิ ทธิ์ ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์และหนี้ สินใน
งบแสดงฐานะการเงิ นด้วยจํานวนเงิ นเท่ากับมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่ าหรื อมูลค่ า
ปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ค่าเสื่ อมราคาของ
สิ นทรัพย์ที่เช่าคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดอกเบี้ย
หรื อค่าใช้จ่ายทางการเงินคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี้ย
หรื อค่าใช้จ่ายทางการเงิ นและค่าเสื่ อมราคารั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น
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3.15

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อเกิดรายการ

3.16

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้ าง หรื อการผลิตสิ นทรั พย์ที่ตอ้ งใช้ระยะ
เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ มื อื่นถือ
เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ย และต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้น
จากการกูย้ มื นั้น

3.17

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ ประกอบภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คือ จํานวนภาษีเงินได้ที่ตอ้ งชําระ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีสาํ หรับ
งวด กําไรทางภาษี แตกต่ างจากกําไรที่ แสดงในงบกําไรขาดทุ นและกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น
เนื่องจากกําไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่สามารถถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษีในงวดอื่นๆ
และไม่ได้รวมรายการที่ไม่สามารถถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
คํานวณโดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู ้ผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินในงบการเงินกับมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ใช้ในการคํานวณกําไรทางภาษี
(ฐานภาษี ) กลุ่ มบริ ษทั รั บรู ้ หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่างชั่วคราวทุก
รายการ และรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวเท่าที่มีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากําไรทางภาษีจะมีจาํ นวนเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้
ประโยชน์ได้
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กลุ่ มบริ ษ ทั ทบทวนมู ลค่ า ตามบัญชี ของสิ น ทรั พย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญชี ณ วัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี ลงเมื่อกลุ่มบริ ษทั เห็ นว่าไม่น่าจะมีความเป็ นไปได้อีกต่อไปว่ากิ จการจะมีกาํ ไรทางภาษี
เพียงพอที่จะนําสิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์ได้
ทั้งนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ปรับลดลงนั้น กลุ่มบริ ษทั จะกลับรายการให้เท่ากับ
จํานวนที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้
กลุ่มบริ ษทั คํานวณมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีที่คาดว่า
จะใช้ในงวดที่จะรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินจะมีการจ่ายชําระโดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่
หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั จะนํารายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้มาหักกลบกับรายการหนี้สินภาษีเงินได้ เมื่อบริ ษทั
นําสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ดังกล่าวมาหักมีสิทธิ ตามกฎหมายในการ
กลบกันและกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจจะชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ดังกล่าว
ด้วยยอดสุ ทธิหรื อตั้งใจจะรับรู ้สินทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
กลุ่ ม บริ ษ ัทรั บรู ้ ภ าษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญชี เ ป็ นรายได้ห รื อ
ค่าใช้จ่ายและนําไปรวมเป็ นกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวด
กลุ่ มบริ ษ ทั แสดงรายการค่ า ใช้จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ที่เ กี่ ย วข้องกับกําไรหรื อ ขาดทุ น จากกิ จ กรรม
ตามปกติของกิจการไว้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้นรายการภาษีเงินได้
ในงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ถ้าภาษีเงินได้
เที่กิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงวดบัญชีเดียวกัน
หรื อต่างงวด
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3.18

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สาํ หรับปี ที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี
ในกรณี ที่มีการเพิ่มทุนใช้จาํ นวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตามระยะเวลาการรับชําระค่าหุ ้น
เพิ่มทุนที่ออกและเรี ย กชํา ระ และในกรณี ที่ลดทุน ใช้จาํ นวนหุ ้น สามัญถัว เฉลี่ย ถ่ว งนํ้าหนัก
ตามระยะเวลาการจดทะเบียนการลดทุน กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นปรับลดคํานวณจากจํานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่รวมสมมติฐานว่าหุน้ สามัญเทียบเท่าได้ถูกแปลงเป็ นหุน้ สามัญทั้งหมด

3.19

รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศ
รายการในสกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งปี แปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ
ซึ่ ง คงเหลื อ ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้อตั ราอ้า งอิ ง ของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย ณ วันนั้น กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการชําระเงินและการแปลงค่ารับรู ้
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดรายการ

3.20

การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้น
ในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อ
ประมาณมาจากเทคนิ คการประเมิ นมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรั พย์หรื อ
หนี้ สินรายการใดรายการหนึ่ ง กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้นซึ่ งผูร้ ่ วม
ตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ณ วันที่วดั มูลค่า โดยการวัดมูลค่า
ยุ ติ ธรรมและตามเกณฑ์ หรื อการเปิ ดเผยข้อมู ลในงบการเงิ นรวมนี้ ใช้ ตามเกณฑ์ ตามที่ กล่ าว
ยกเว้นรายการเช่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558) และการวัดมูลค่า
ที่ มี ล ักษณะคล้ายคลึ งกับมู ลค่ ายุติ ธรรม แต่ ไม่ ใช่ มู ลค่ ายุติ ธรรม เช่ น มู ลค่ าสุ ทธิ ที่ จะได้รั บใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558) หรื อมูลค่าจากการใช้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุ ง 2558)
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นอกจากนี้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จดั ลําดับชั้นเป็ นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่ง
ตามลําดับขั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามลําดับความสําคัญของข้อมูลที่ใช้วดั มูลค่า
ยุติธรรม ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
3.21

ระดับที่ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์ หรื อ
หนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
ระดับที่ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อ
หนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น

การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารและแหล่งข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ต้องอาศัยดุลยพินิจหลายประการในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างเป็ น
นัยสําคัญต่อการรับรู ้รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน โดยดุลยพินิจที่สาํ คัญในการ
กําหนดนโยบายการบัญชี มีดงั ต่อไปนี้
1. การด้อยค่าของเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชี ของเงิ นลงทุนของบริ ษทั ย่อย ได้รับการประเมินการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะ
สูงกว่า ซึ่งในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณกระแสเงินสดใน
อนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลด
ก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลา
และความเสี่ ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณาอยู่
2. การด้อยค่าของค่าความนิยม
การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจําเป็ นต้องใช้การประมาณการมูลค่าจากการใช้ของ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งมีการปั นส่ วนค่าความนิ ยมให้ ในการคํานวณมูลค่าจาก
การใช้น้ นั ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจาก
หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่
เหมาะสม หากกระแสเงิ นสดในอนาคตที่ เกิ ดจริ งน้อยกว่าที่ คาดการณ์ ไว้ แสดงว่าอาจมี
ขาดทุนจากการด้อยค่าในจํานวนที่เป็ นสาระสําคัญเกิดขึ้น
ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี บัญชีปัจจุบันและทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต มีดังนี้
4.1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุ งใหม่มาถือปฏิบตั ิ
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 41
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การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชี สําหรั บเงิ นอุดหนุ นจากรั ฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21
เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี สําหรับธุ รกิจประกันภัยในการกําหนดให้เครื่ องมือทางการเงินเป็ นเครื่ องมือทางการเงินที่
แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้
4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
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การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญชี สําหรั บเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2559
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การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ และการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559)
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
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ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั งบการเงิน
เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าว ที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที่เริ่ มถือปฏิบตั ิ
5.

รายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กลุ่ มบริ ษ ทั มี รายการบัญชี ส่วนหนึ่ งกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งบุ คคลหรื อกิ จการเหล่ านี้
เกี่ ยวข้องกันโดยการถือหุ ้นและ/หรื อมีกรรมการร่ วมกัน หรื อเป็ นสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิด รายการ
ระหว่างกันกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิจ
โดยถือตามราคาตลาดทัว่ ไป หรื อในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
สรุ ปได้ดงั นี้

รายได้ จากการขาย
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั มายรี สอร์ท โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิ น) จํากัด

งบการเงินรวม
2559
2558
-

31,783,000
-

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
13,374
-

94,516
215,074

รายงานประจำป 2559
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รายได้ จากการบริหาร
บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิ น) จํากัด
บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด

-

-

6,278,392
9,345,794

รายได้ อนื่
บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิ น) จํากัด
บริ ษทั บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

-

-

1,495
338,104

ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ณัฐนันท์พฒั นา จํากัด
บริ ษทั มายรี สอร์ท โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิ น) จํากัด
บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด

-

-

9,709,391
455
606
19,053,313

ซื้อต้ นทุนพัฒนาโครงการ
บริ ษทั อิควิดี เรสซิ เดนเชียล จํากัด

-

84,250

-

-

ซื้อของแถม (เป็ นส่ วนหนึ่งของต้ นทุนขาย)
บริ ษทั มายรี สอร์ท โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิ น) จํากัด

-

-

-

44,569
174,253

ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั มายรี สอร์ท โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิ น) จํากัด
บริ ษทั บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

-

-

5,280,888
1,095,701
1,194,187

-

2,100,000

2,100,000

2,100,000

900,000

-

-

ค่ าเช่ าสํ านักงาน
บริ ษทั บางนา แอสเซ็ท จํากัด
ค่ าทีป่ รึกษา
บริ ษทั แอมไฟน์ แคปปิ ตอล จํากัด

150

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2,100,000
-

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

13,035,936
10,039,076
8,793,211
110,319
11,379,860
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ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 มีดงั นี้

ลูกหนีอ้ นื่
บริ ษทั บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

-

-

174,031

ดอกเบีย้ ค้ างรับ (รวมเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของรายได้ ค้างรับ)
บริ ษทั ณัฐนันท์พฒั นา จํากัด
บริ ษทั มายรี สอร์ท โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิ น) จํากัด
บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด

-

-

33,233,078
31,836,628

23,523,688
4,900,009
110,319
12,783,314

รายได้ จากการบริหารค้ างรับ (รวมเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของรายได้ ค้างรับ)
บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิ น) จํากัด

-

-

1,179,675

2,947,850

1,141,701

979,462
-

-

-

-

-

5,280,888
1,095,701
1,194,187

-

56,477
64,311

353,865
135,801

39,716
-

353,865
-

613,367
8,090

350,000
27,330

613,367
5,710

350,000
18,160

59,999

59,999

59,999

59,999

เจ้ าหนีเ้ งินทดรองจ่ าย
กรรมการบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้
ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย (รวมเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย)
บริ ษทั มายรี สอร์ท โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิ น) จํากัด
บริ ษทั บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
เจ้ าหนีอ้ นื่
กรรมการบริ ษทั
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั บางนา แอสเซ็ท จํากัด
กรรมการบริ ษทั
เงินมัดจํารับจากลูกค้ า (รวมเป็ นส่ วนหนึ่งของ
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่ - อืน่ ๆ)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

-
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เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ณัฐนันท์พฒั นา จํากัด

2559

2558

152,896,863

152,498,863

บริ ษทั มายรี สอร์ท โฮลดิ้ง จํากัด

-

300,000

บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิ น) จํากัด

-

400,000

บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด

103,563,100

390,129,100

รวม

256,459,963

543,327,963

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

2559
543,327,963
21,478,000
(308,346,000)
256,459,963

2558
368,086,363
415,804,100
(240,562,500)
543,327,963

บริ ษทั มีเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินชนิ ดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยจากเงินกูย้ มื สําหรับลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดีประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา (Minimum Loan
Rate: MLR) ต่อปี และไม่มีหลักประกัน
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ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บริ ษทั มายรี สอร์ท โฮลดิ้ง จํากัด (1)
บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิ น) จํากัด (1)
บริ ษทั บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (1)
กรรมการบริ ษทั (2)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (2)
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
30,889,392 478,538,553
4,930,000
20,800,000
35,819,392 499,338,553

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
105,650,000
28,809,775
601,115,000
284,008,900
20,800,000
735,574,775 304,808,900

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้

ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
499,338,553
802,031
304,808,900
879,267,009 866,421,273 1,606,555,417 670,017,620
(1,342,786,170) (367,884,751) (1,175,789,542) (365,208,720)
35,819,392 499,338,553
735,574,775 304,808,900

(1) บริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินชนิ ดจ่ายคืน
เมื่อทวงถาม อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื สําหรับลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดีประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา
(Minimum Loan Rate: MLR) ต่อปี และไม่มีหลักประกัน
(2) กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยไม่มีการทําสัญญาเงินกูย้ ืม
ไม่คิดดอกเบี้ย และไม่มีหลักประกัน

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2559

153

- 24 -

การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้จาํ นําหุ ้นสามัญของบริ ษทั
โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด บริ ษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จํากัด บริ ษทั ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษทั เดนทอล อิส ฟั น จํากัด และบริ ษทั อาร์ เอสยู อินเตอร์เนชันแนล ฮอสพิทอล จํากัด ซึ่งถือโดยบริ ษทั
มาย ฮอสพิทอล จํากัด เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริ ษทั (ดูหมายเหตุ
ข้อ 23) นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั ได้ค้ าํ ประกันวงเงินดังกล่าวในนามส่ วนบุคคลเต็มวงเงิน โดยไม่มี
ผลตอบแทน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด ไถ่ถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั อาร์
เอสยู อินเตอร์เนชันแนล ฮอสพิทอล จํากัด จากการจํานําเป็ นหลักประกันวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 การจํานําหุน้ ของบริ ษทั ย่อยอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิม
ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีบนั ทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างจํานวน 364.20 ล้านบาท
กับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งซึ่ งมี กรรมการร่ วมกัน โดยมี เงื่ อนไขว่าบริ ษทั สามารถยกเลิ กบันทึ ก
ข้อตกลงดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวไม่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
และบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันดังกล่าวตกลงคืนเงิ นทั้งหมดที่บริ ษทั ได้จ่ายชําระให้แก่ บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน
ดังกล่าว โดยบริ ษทั ได้วางเช็คจํานวน 40.92 ล้านบาท เป็ นประกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 บริ ษทั
ได้ยกเลิกข้อตกลงจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าว และได้รับเช็คดังกล่าวคืนแล้ว
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าอาคารสํานักงานใน
อนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 35.1
ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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งบการเงินรวม
2558
2559
27,419,697 21,899,857
467,132
1,598,216
27,886,829 23,498,073

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
9,352,400 10,360,300
104,536
469,798
9,456,936 10,830,098
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ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ า ตอบแทนกรรมการเป็ นผลประโยชน์ ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ก รรมการของกลุ่ ม บริ ษัท ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจํา กัด โดยไม่ ร วมเงิ น เดื อ นและผลประโยชน์ที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ จ่ า ยให้กับ
กรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ด้วย
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจาํ นวน 0.56 ล้านบาท และ 0.56
ล้านบาท ตามลําดับ
ลักษณะความสั มพันธ์ ของบริษัท
ชื่อบริษทั

ประเทศ/
ความสั มพันธ์
สั ญชาติ
บริ ษทั ณัฐนันท์พฒั นา จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มายรี สอร์ท โฮลดิ้ง จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิ น) จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ไทย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ราษฎร์ จํากัด
บริ ษทั เดนทอล อิส ฟั น จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริ ษทั ยูนิคอน เซอร์วสิ เซส จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริ ษทั พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริ ษทั อิควิตี เรสซิ เดนเชียล จํากัด
ไทย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั บางกอก ซันเดย์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั อิควิตี เรสซิ เดนเชียล
เจ้าพระยา จํากัด
บริ ษทั บางนา แอสเซ็ท จํากัด

ไทย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ไทย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั แอมไฟน์ แคปปิ ตอล จํากัด
บริ ษทั ศรี นครแลนด์ จํากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ไทย
ไทย
ไทย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
-

ลักษณะความสั มพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ ทางตรง
ผูถ้ ือหุน้ ทางตรง
ผูถ้ ือหุน้ ทางตรง
ผูถ้ ือหุน้ ทางตรง
ผูถ้ ือหุน้ ทางตรง
ผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการบริ ษทั ดังกล่าว เป็ นบุคคล
ในครอบครัวเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการบริ ษทั ดังกล่าว เป็ นบุคคล
ในครอบครัวเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการบริ ษทั ดังกล่าว เป็ นบุคคล
ในครอบครัวเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ เป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกับ
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการบริ ษทั
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดผูบ้ ริ หารและ/หรื อผูถ้ ือหุน้

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2559
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หลักเกณฑ์ ในการคิดรายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย
มูลค่าซื้ อ - ขายสิ นค้า
รายได้จากการเช่าและค่าบริ การ
รายได้จากการบริ หาร
ค่าเช่าสํานักงาน
ค่าที่ปรึ กษา

นโยบายการกําหนดราคา
อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ของธนาคารพาณิ ชย์
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

6. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

เงินสดและเช็คในมือ
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากประจํา
รวมเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
2559
2558
8,547,760 23,777,131
123,445,495 46,833,722
18,423,187
4,045,190
172,432
150,416,442 74,828,475

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
803
112,651
93,364,568 2,158,794
2,715,796
723,114
96,081,167 2,994,559

6.2 รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่เกิดจากการซื้อและการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้

เจ้าหนี้ค่าซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ยกมา
บวก ซื้ อระหว่างปี
หัก เงินสดจ่ายระหว่างปี
หัก สิ นทรัพย์มาจากสัญญาเช่าการเงิน
เจ้าหนี้ค่าซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ยกไป
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งบการเงินรวม
2559
2558
672,099
1,277,603
18,576,178 22,543,305
(17,001,375) (15,833,978)
(7,314,831)
2,246,902
672,099

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
672,099
1,277,603
3,091,930 11,463,574
(3,764,029) (6,615,994)
(5,453,084)
672,099
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7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า

งบการเงินรวม
2558
2559
77,752,070
75,968,348
(33,010,280) (32,584,222)
44,741,790
43,384,126

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
74,800
74,800
(74,800)
(74,800)
-

ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

12,181,455
1,531,000
24,895,058
38,607,513
83,349,303

174,031
9,037,452 1,409,418
67,169,381 44,590,180
21,593,439
97,974,303 45,999,598
97,974,303 45,999,598

3,278,571
685,000
3,963,571
47,347,697

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

ลูกหนีก้ ารค้ า
ยังไม่ถึงกําหนด
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2558
2559
30,161,216

19,210,098

-

-

13,857,755
1,273,981
1,571,095
30,888,023
77,752,070
(33,010,280)
44,741,790

12,728,889
5,579,786
6,656,434
31,793,141
75,968,348
(32,584,222)
43,384,126

74,800
74,800
(74,800)
-

74,800
74,800
(74,800)
-

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2559
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8. เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นอืน่
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
2559
2558

เงินต้ น
บริ ษทั หัวหิ นเกษตรรี สอร์ท จํากัด
บริ ษทั คันทรี่ แมเนจเม้นท์ จํากัด
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
บริ ษทั หัวหิ นเกษตรรี สอร์ท จํากัด
บริ ษทั คันทรี่ แมเนจเม้นท์ จํากัด
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอื่น

72,815,702
305,356
73,121,058
(73,121,058)
-

72,815,702
305,356
73,121,058
(73,121,058)
-

59,009,943
127,284
59,137,227
(59,137,227)
-

59,009,943
127,284
59,137,227
(59,137,227)
-

บริ ษทั ข้างต้นเป็ นอดีตบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนไปตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2548
9. ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ
ต้นทุนพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

ที่ดิน
ค่าห้องชุดและค่าก่อสร้าง
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รายการอื่นๆ
รวม
หัก

งบการเงินรวม
2559
2558
2,159,986,609 1,255,046,889
2,988,578,570 2,246,457,009
374,578,625
330,250,305
260,205,978
194,088,349
5,783,349,782 4,025,842,552

ส่ วนที่โอนไปเป็ นต้นทุนขายสะสม (1,614,431,747) (1,290,039,085)
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าโครงการ
(260,493,407) (256,596,169)
ยอดคงเหลือ
3,908,424,628 2,479,207,298
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หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,535,088,504
630,607,814
1,992,624,394
1,334,360,570
134,535,438
90,207,117
97,796,195
51,187,558
3,760,044,531
2,106,363,059
(598,051,446)
(260,493,407)
2,901,499,678

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

(412,777,355)
(256,596,169)
1,436,989,535
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ได้จดจํานองที่ดิน บ้านเดี่ยวและห้องชุด ซึ่งรวมอยูใ่ นต้นทุนการ
พัฒนาโครงการ 4 โครงการ จํานวน 2,644 ล้านบาท และ 1,021 ล้านบาท ตามลําดับ เพื่อคํ้าประกันวงเงินเบิกเกิน
บัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 19) วงเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
(ดูหมายเหตุขอ้ 23) และวงเงินออกหนังสื อคํ้าประกันจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 35.2)
10. สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม
2559
2558
7,317,978
5,616,662
7,495,451
6,168,235
14,813,429
11,784,897

ยาและเวชภัณฑ์
วัสดุสิ้นเปลือง
สิ นค้าคงเหลือ

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย ในงบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจาํ นวน 53.42 ล้านบาท และ
36.04 ล้านบาท ตามลําดับ
11. เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ิดภาระคํา้ ประกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นเงินฝากออมทรัพย์และ
เงินฝากประจํา 12 เดือนของบริ ษทั ย่อย ซึ่งใช้ค้ าํ ประกันการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 35.2)

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2559
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
บริษทั ร่ วม

บริ ษทั อาร์เอสยู อินเตอร์เนชัน่ แนล
ฮอสพิทอล จํากัด

ลักษณะธุรกิจ สั ดส่ วนเงินลงทุน
(%)

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ชําระแล้ว

โรงพยาบาล

1,200,000,000

635,000,000

30

หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้ เสีย
วิธีราคาทุน
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2558
189,109,925

190,500,000

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ได้มีมติอนุ มตั ิให้
บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ให้ซ้ื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั อาร์เอสยู อินเตอร์เนชัน่
แนล ฮอสพิทอล จํากัด จํานวน 3,600,000 หุ น้ มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท มูลค่ารวม 360 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จดั
ประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เนื่องจากบริ ษทั มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญในบริ ษทั
ดังกล่าว
บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด ได้จ่ายชําระค่าหุน้ สามัญแล้ว จํานวนเงิน 190.50 ล้านบาท และได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์
ในหุ น้ สามัญแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด
ขายเงิ นลงทุนในบริ ษทั อาร์ เอสยู อินเตอร์ เนชัน่ แนล ฮอสพิทอล จํากัด ทั้งจํานวนคืนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นอื่น
ซึ่ งไม่ใช่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน ในราคาไม่น้อยกว่า 220.50 ล้านบาท บริ ษทั ได้รับรู ้ ส่วนแบ่งขาดทุน
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 จํานวน 0.81 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั มีเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ดงั กล่าวจํานวน 188.30 ล้านบาท และบริ ษทั ได้จดั ประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
จํานวน 188.30 ล้านบาท เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายในวันเดียวกัน
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายเงิ นลงทุนใน
บริ ษทั อาร์เอสยู อินเตอร์เนชัน่ แนล ฮอสพิทอล จํากัด ในราคาขายจํานวน 250 ล้านบาท และได้รับเงินจํานวนเงิน
250 ล้านบาทในวันดังกล่าว และบันทึกกําไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 61.70 ล้านบาท
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ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2559
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บริษทั ย่ อย
ประเภทกิจการ
บริ ษทั ณัฐนันท์พฒั นา จํากัด
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั มายรี สอร์ท โฮลดิ้ง จํากัด
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั เดอะ วิลล่า (หัวหิ น) จํากัด
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด
ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล
บริ ษทั บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รวม

ถือหุ้น
ทุนทีช่ ําระแล้ ว
%
2559
2558
99.99 150,000,000 150,000,000
100.00 300,000,000 300,000,000
100.00 200,000,000 200,000,000
100.00 360,000,000 310,000,000
100.00 499,999,980
-

หน่ วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่า
สุ ทธิ
2559
2558
2559
2558
2559
2558
122,905,580 122,905,580
122,905,580
122,905,580
399,999,960 399,999,960 (14,962,432) (14,962,432) 385,037,528
385,037,528
299,999,970 299,999,970
299,999,970
299,999,970
359,999,800 309,999,800
359,999,800
309,999,800
499,999,980
499,999,980
1,682,905,290 1,132,905,310 (14,962,432) (14,962,432) 1,667,942,858 1,117,942,878

13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
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การเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มายรี สอร์ท โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั ได้มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 100 ล้านบาท เป็ นจํานวนเงิน 300 ล้านบาท
โดยการออกหุ ้นสามัญจํานวน 20,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยได้จดทะเบียนการเพิ่มทุน
จดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด ได้มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนจากเดิมจํานวน 310 ล้านบาท เป็ นจํานวนเงิน 510 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญจํานวน
2,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท และได้เรี ยกชําระค่าหุ น้ ร้อยละ 25 เป็ นจํานวน 50 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 และบริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด
ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด ได้มีมติให้เพิ่มทุน
จดทะเบี ยนจากเดิ มจํานวน 75 ล้านบาท เป็ นจํานวน 100 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญจํานวน 2,500,000 หุ ้น
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท และเรี ยกชําระค่าหุน้ ทั้งหมดเป็ นจํานวน 25 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
โดยบริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัดได้รับชําระค่าหุ ้นดังกล่าวและได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนและแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิกบั กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
การซื้อกิจการในปี 2558
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ซ้ือหุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด จํานวน 5,893,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ น้ ร้อยละ 78.57 ของทุน
ที่ชาํ ระแล้ว บริ ษทั จัดประเภทการลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยมีมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริ ษทั ที่ถูกซื้อ ณ วันที่ซ้ือธุรกิจจํานวน 75.94 ล้านบาท สิ่ งตอบแทนในการซื้ อ
จํานวน 117.20 ล้านบาท และค่าความนิยมจํานวน 41.26 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ซ้ื อหุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั พิษณุ โลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด จํานวน 8,633,800 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ
53.96 ของทุนที่ชาํ ระแล้ว บริ ษทั จัดประเภทการลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยมี
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของบริ ษทั ที่ถูกซื้อ ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจจํานวน 138.26 ล้านบาท
สิ่ งตอบแทนในการซื้อจํานวน 215.85 ล้านบาท และค่าความนิยมจํานวน 77.58 ล้านบาท

162

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

- 33 -

การซื้อกิจการในปี 2559
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้บริ ษทั ลงทุนในหุน้ ของบริ ษทั บางกอก
ริ วา่ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด และบริ ษทั ได้ซ้ือหุ น้ สามัญจํานวน 9,998 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั บางกอก ริ ว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ในราคาหุ น้ ละ 10 บาท รวมเป็ นเงิน 99,980 บาท โดยบริ ษทั ได้ซ้ือหุ น้
และจ่ายชําระค่าซื้ อหุ ้นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ดังนั้น บริ ษทั ถือว่าบริ ษทั บางกอก ริ ว่า
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยตั้งแต่วนั ที่ 2 กันยายน 2559 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับโอนสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ที่ระบุได้จากการซื้อดังนี้
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ที่ได้มา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผรู้ ับเหมา
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกรรมการบริ ษทั
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม
สัดส่ วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
หัก สิ่ งตอบแทนที่โอนให้
ส่ วนเกินของมูลค่าการลงทุนที่สูงกว่าส่ วนได้เสี ยที่ได้รับจากบริ ษทั ย่อย
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จํานวนที่รับรู้เป็ นค่าใช้จ่าย

หน่ วย : บาท

51,583
11,991,577
5,921,300
396,250
(11,503,073)
(6,630,000)
(181,289)
46,348
99.98
46,338
99,980
53,642
51,583
2,059

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
ได้มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 0.10 ล้านบาท เป็ นจํานวน 500 ล้านบาท โดยการ
ออกหุน้ สามัญจํานวน 49,990,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท และได้เรี ยกชําระค่าหุน้ ร้อยละ 25
เป็ นจํานวน 124.98 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 โดยบริ ษทั
บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
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14. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
ถือหุ้น
%

งบการเงินรวม
2558
2559

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

เงินลงทุนทัว่ ไป
ประเภทกิจการ
ตราสารทุน
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ คันทรี่ จํากัด สถาบันการเงิน
10.00 127,500,000 127,500,000 127,500,000 127,500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
บริ ษทั บางกอกคลับ จํากัด
สโมสรและศูนย์สุขภาพ 0.14
บริ ษทั พิษณุโลก พี.ซี อิมเมจจิ้ง
บริ การสถานพยาบาล 1.00
เซ็นเตอร์ จํากัด
200,000
200,000
รวม
128,700,000 128,700,000 128,500,000 128,500,000
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
(128,299,638) (128,281,759) (128,299,638) (128,281,759)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
400,362
418,241
200,362
218,241

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าเผือ่ ด้อยค่าของเงินลงทุนมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

ยอดยกมา
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
128,281,759 128,268,000 128,281,759 128,268,000
17,879
13,759
17,879
13,759
128,299,638 128,281,759 128,299,638 128,281,759

เงินลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ คันทรี่ จํากัด ซึ่ งเป็ นสถาบันการเงินที่ถูกสั่งปิ ดกิจการ
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 มีราคาทุนจํานวน 127.50 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวแล้วทั้งจํานวน
เงินลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั บางกอกคลับ จํากัด มีราคาทุนจํานวน 1 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณา
บันทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริ ษทั ดังกล่าว
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15. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

เพิม่ ขึน้

งบการเงินรวม
ลดลง

หน่ วย : บาท
โอนเข้ า /
(โอนออก)

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

397,925,162
540,500,004
44,791,830
6,622,806
32,798,723
25,337,298
162,865,912
1,210,841,735

315,550
3,362,825
2,154,128
763,497
1,251,400
7,244,666
15,092,066

(1,146,787)
(39,500)
(5,402)
(85,000)
(1,276,689)

3,393,804
3,393,804

397,925,162
544,209,358
47,007,868
8,737,434
33,556,818
26,588,698
170,025,578
1,228,050,916

(283,873,669)
(31,086,318)
(3,644,136)
(30,459,729)
(12,668,428)
(134,110,767)
(495,843,047)
15,717,543
730,716,231

(17,134,138)
(4,646,277)
(1,213,509)
(901,977)
(3,659,355)
(12,211,056)
(39,766,312)
3,484,112

497,818
4,496
3,356
10,218
515,888
(684,800)

(3,393,804)

(301,007,807)
(35,234,777)
(4,853,149)
(31,358,350)
(16,327,783)
(146,311,605)
(535,093,471)
15,123,051
708,080,496
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารระหว่างก่อสร้าง
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2558

เพิม่ ขึน้
จากการซื้อ
บริษทั ย่ อย

164,381,282
63,140,415
10,615,683
8,390,029
2,113,578
7,761,421
11,813,137
268,215,545

233,543,880
477,287,968
41,565,542
3,981,535
30,788,965
14,584,540
158,062,895
959,815,325

(23,075,758)
(5,952,857)
(7,054,175)
(980,461)
(3,571,682)
(5,221,004)
(45,855,937)
11,181,928
233,541,536

(252,571,466) (8,482,722)
(35,228,097) (2,748,813)
(3,698,134)
(627,261)
(29,471,595)
(512,980)
(9,466,750) (2,550,443)
(132,962,139) (5,430,415)
(463,398,181) (20,352,634)
4,579,215

1,278,571 (1,250,550)
6,029,790 (13,419,185)
1,987,830 (7,736,588)
404,888
(508,708)
5,916,987 (2,925,650)
3,617,694 (10,627,814)
19,235,760 (36,468,495)
256,277
12,843,449
7,735,434
505,307
2,920,447
9,502,791
33,763,705
-

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
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หน่ วย : บาท
โอนเข้ า /
(โอนออก)

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

43,600
43,600

397,925,162
540,500,004
44,791,830
6,622,806
32,798,723
25,337,298
162,865,912
1,210,841,735

(43,600)

(283,873,669)
(31,086,318)
(3,644,136)
(30,459,729)
(12,668,428)
(134,110,767)
(495,843,047)
15,717,543
730,716,231

บาท

39,766,312

บาท

20,352,634
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน
อุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
อุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ราคาทุน
อุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
อุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง

หน่ วย : บาท
โอนเข้ า /
(โอนออก)

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

9,266,961
2,240,595
134,234
5,852,888
17,494,678

1,342,099
565,506
167,825
1,016,500
3,091,930

(835,948)
(39,500)
(5,401)
(880,849)

-

9,773,112
2,766,601
296,658
6,869,388
19,705,759

(3,782,381)
(403,095)
(31,855)
(1,282,620)
(5,499,951)
11,994,727

(1,299,006)
(493,757)
(42,140)
(1,218,903)
(3,053,806)

190,634
4,495
3,356
198,485

-

(4,890,753)
(892,357)
(70,639)
(2,501,523)
(8,355,272)
11,350,487

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง

หน่ วย : บาท
โอนเข้ า /
(โอนออก)

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

4,350,713
6,665,100
284,066
1,268,009
12,567,888

5,256,916
1,599,038
17,541
4,590,079
11,463,574

(340,668)
(6,023,543)
(167,373)
(5,200)
(6,536,784)

-

9,266,961
2,240,595
134,234
5,852,888
17,494,678

(3,496,605)
(6,167,349)
(174,718)
(247,054)
(10,085,726)
2,482,162

(626,374)
(259,252)
(24,495)
(1,035,566)
(1,945,687)

340,598
6,023,506
167,358
6,531,462

-

(3,782,381)
(403,095)
(31,855)
(1,282,620)
(5,499,951)
11,994,727
บาท
บาท

3,053,806
1,945,687

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
รายงานประจำป 2559
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ย่อยได้จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยูแ่ ล้วและที่จะมีข้ ึน
ในภายหน้าตลอดจนผลประโยชน์จากการทําประกันภัยสิ่ งปลูกสร้ าง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงิ นกูย้ ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 23)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มีอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ีจาํ นวน 178.31 ล้านบาท และจํานวน 185.19 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษ ัทมี อาคารและอุ ปกรณ์ ซึ่ งหักค่ าเสื่ อมราคาทั้งจํานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ีจาํ นวน 3.08 ล้านบาท และจํานวน 3.19 ล้านบาท ตามลําดับ
อุปกรณ์และยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
ประกอบด้วย

ราคาทุนของสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

หน่ วย : บาท
งบเฉพาะกิจการ
2559
2558
7,414,699
7,414,699
(2,941,752) (1,458,812)
4,472,947
5,955,887

งบการเงินรวม
2559
2558
14,408,960
14,408,960
(7,101,992)
(4,220,201)
7,306,968
10,188,759

16. ค่ าความนิยม
ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

ณ วันที่ 1 มกราคม
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
118,843,941
118,843,941
118,843,941
118,843,941

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 17 กันยายน 2558 บริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จํากัด ได้ซ้ื อหุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด และบริ ษทั พิษณุ โลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด โดยมีค่าความนิ ยม
จํานวน 41,260,627 บาท และ 77,583,314 บาท ตามลําดับ รวมเป็ นค่าความนิ ยมจํานวน 118,843,941 บาท
(ดูหมายเหตุขอ้ 13)
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ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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17. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน

ลดลง

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

3,435,770
3,435,770

475,291
475,291

-

3,911,061
3,911,061

(1,927,693)
(1,927,693)
1,508,077

(1,192,474)
(1,192,474)

-

(3,120,167)
(3,120,167)
790,894

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2558

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน

เพิม่ ขึน้

งบการเงินรวม

หน่ วย : บาท

เพิม่ ขึน้
จากการซื้อ
บริษทั ย่ อย

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้

หน่ วย : บาท
ลดลง

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

1,479,810
1,479,810

1,926,000
1,926,000

29,960
29,960

-

3,435,770
3,435,770

(813,212)
(813,212)
666,598

(685,972)
(685,972)

(428,509)
(428,509)

-

(1,927,693)
(1,927,693)
1,508,077

ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

บาท

1,192,474

บาท

428,509
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

1,459,480
1,459,480

185,000
185,000

-

1,644,480
1,644,480

(949,262)
(949,262)
510,218

(172,811)
(172,811)

-

(1,122,073)
(1,122,073)
522,407

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2558

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน

หน่ วย : บาท

หน่ วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

1,459,480
1,459,480

-

-

1,459,480
1,459,480

(803,314)
(803,314)
656,166

(145,948)
(145,948)

-

(949,262)
(949,262)
510,218

ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

บาท

172,811

บาท

145,948

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ ึงหักค่าตัดจําหน่ายทั้งจํานวนแล้ว แต่ยงั คง
ใช้งานอยูม่ ีจาํ นวน 1.93 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี)
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ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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18. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559
2558
3,961,096
4,532,475
3,807,360 28,845,305
13,789,230 22,059,695
748,600
1,334,285
22,306,286 56,771,760

ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
เงินมัดจําและเงินประกัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,961,095 4,532,475
1,308,390 26,493,375
5,079,236 14,382,646
401,172
349,380
10,749,893 45,757,876

19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 ดังต่อไปนี้
วงเงิน
(บาท)

งบการเงินรวม
วงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี

2559

2558

25,000,000
25,000,000

10,000,000
10,000,000
วงเงิน
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี

2559

2558

20,000,000
20,000,000

10,000,000
10,000,000

เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยมื ระยะสั้ น
(บาท)
2559
2558
14,467,916
14,467,916

9,755,302
9,755,302

เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยมื ระยะสั้ น
(บาท)
2559
2558
14,198,027
14,198,027

9,755,302
9,755,302

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละต่ อปี
2559

2558

MOR

MOR

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละต่ อปี
2559

2558

MOR

MOR

เงือ่ นไขการดํารง
อัตราส่ วน

ไม่มี

เงือ่ นไขการดํารง
อัตราส่ วน

ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นข้างต้นคํ้าประกันโดยการ
จดจํานองที่ดินซึ่งรวมอยูใ่ นต้นทุนการพัฒนาโครงการ 4 โครงการ จํานวน 2,644 ล้านบาท และ 1,021 ล้านบาท
ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และมีกรรมการบริ ษทั 1 ท่าน คํ้าประกันในนามส่ วนบุคคลเต็มจํานวน

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2559
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20. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559
2558
184,662,115
90,479,477
489,666
120,788
15,426,549
2,943,401
49,626,004
62,548,955
18,671,971
25,769,410
21,866,069
2,246,902
672,099
19,692,068
3,154,536
315,795,324 182,574,686

เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ประมาณการต้นทุน
รายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้จากการซื้ อสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
128,971,435 53,304,208
39,716
353,865
154,696 1,531,359
25,304,181 13,887,946
1,718,778
672,099
1,029,547
139,600
157,218,353 69,889,077

21. ส่ วนของหนีส้ ิ นระยะยาวทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
รวม

172

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

23

152,937,990

159,379,930

128,996,641 141,522,713

24

2,272,203
155,210,193

3,700,122
163,080,052

1,152,520
2,096,520
130,149,161 143,619,233

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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22. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นอืน่
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
213,995,531
-

งบการเงินรวม
2559
2558
609,082,784
-

ตัว๋ แลกเงิน

เงินกูย้ ืมระยะสั้นอื่นเป็ นเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกในรู ปของตัว๋ แลกเงิ นที่มีอายุครบกําหนด
ภายใน 6 เดื อน โดยมี อตั ราดอกเบี้ ย/อัตราส่ วนลดร้ อยละ 4.70 - 6.00 ต่อปี เงิ นกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว
คํ้าประกันโดยหุน้ ของบริ ษทั ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ่งของบริ ษทั (วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี)
23. เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
วงเงิน
(บาท)
งบการเงินรวม

2559

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่ วนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งปี

2558

3,055,083,000 1,134,000,000
3,055,083,000 1,134,000,000
วงเงิน
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่ วนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งปี

2558

2,860,583,000 478,913,000
2,860,583,000 478,913,000

เงินกู้ยมื ระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
(บาท)
2559
2558
1,174,700,232
(152,937,990)
1,021,762,242

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละต่ อปี

485,501,579
(159,379,930)
326,121,649

เงินกู้ยมื ระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
(บาท)
2559
2558

2559

2558

MLR

MLR

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละต่ อปี

1,077,230,511 334,358,221
(128,996,641) (141,522,712)
948,233,870 192,835,509

2559

2558

MLR

MLR

เงือ่ นไขการ
ดํารงอัตราส่ วน
ทางการเงิน
ไม่มี

เงือ่ นไขการ
ดํารงอัตราส่ วน
ทางการเงิน
ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 วงเงินกูย้ ืมระยะยาวข้างต้นคํ้าประกันโดยการจดจํานองห้องชุดซึ่ ง
รวมอยูใ่ นต้นทุนการพัฒนาโครงการ 4 โครงการ จํานวน 2,644 ล้านบาท และ 1,021 ล้านบาท ตามลําดับ
(ดูหมายเหตุขอ้ 9) ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 15) และหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อม 4 บริ ษทั และ 5 บริ ษทั ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 5) และมีกรรมการบริ ษทั 1 ท่าน คํ้าประกันในนาม
ส่ วนบุคคลเต็มจํานวน

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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การเพิม่ ขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีดงั นี้

ยอดยกมา
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย
เพิ่มขึ้น
ลดลงจากการได้รับยกหนี้ให้
ลดลงจากการชําระหนี้
ยอดคงเหลือ

งบการเงินรวม
2559
2558
485,501,579 526,223,844
151,480,014
1,005,459,000 340,381,574
(14,810,902)
(301,449,445) (532,583,853)
1,174,700,232 485,501,579

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
334,358,222 187,550,702
945,959,000 339,803,000
(203,086,711) (192,995,481)
1,077,230,511 334,358,221

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาํ บันทึกข้อตกลงกับธนาคารแห่ งหนึ่ง ซึ่งมีมูลหนี้
เงินกูย้ ืม ณ วันทําบันทึกข้อตกลงจํานวนเงิน 95 ล้านบาท โดยทางธนาคารดังกล่าวตกลงลดหนี้ ให้แก่
บริ ษ ัท ย่ อ ยดัง กล่ า วจํา นวน 15 ล้า นบาท คงเหลื อ มู ล หนี้ เงิ น กู้ยื ม ที่ บ ริ ษ ัท ย่ อ ยต้อ งจ่ า ยชํา ระให้ แ ก่
ธนาคาร จํา นวนเงิน 80 ล้า นบาท ภายใต้เ งื ่อ นไขว่า บริ ษ ทั ย่อ ยต้อ งจ่า ยชํา ระหนี้ ด งั กล่า วภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้จ่ายชําระหนี้ ดงั กล่าวครบถ้วนแล้วภายในวันดังกล่าว และ
กลุ่มบริ ษทั จึงได้บนั ทึกกําไรจากการได้รับยกหนี้ให้จาํ นวน 15 ล้านบาท เป็ นรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ดูหมายเหตุขอ้ 28)
24. หนีส้ ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมจํานวนขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจําหน่าย
รวมจํานวนขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย
หัก หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
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จํานวนเงิน
ขั้นตํา่ ที่ต้องจ่ าย
2559
2558
2,407,441
3,982,078
1,716,178
4,082,849
4,123,619
8,064,927
(185,107)
(467,804)
3,938,512
7,597,123

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

หน่ วย : บาท
มูลค่ าปัจจุบันของ
จํานวนเงินขั้นตํ่าทีต่ ้ องจ่ าย
2559
2558
2,272,203
3,700,122
1,666,308
3,897,001
3,938,511
7,597,123
3,938,511
7,597,123
(2,272,203)
1,666,308

(3,700,122)
3,897,001
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมจํานวนขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจําหน่าย
รวมจํานวนขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย
หัก หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

จํานวนเงิน
ขั้นตํา่ ที่ต้องจ่ าย
2559
2558
1,243,939
2,278,720
1,215,500
2,452,419
2,459,439
4,731,139
(125,492)
(308,433)
2,333,947
4,422,706

หน่ วย : บาท
มูลค่ าปัจจุบันของ
จํานวนเงินขั้นตํ่าทีต่ ้ องจ่ าย
2559
2558
1,152,520
2,096,520
1,181,427
2,326,186
2,333,947
4,422,706
2,333,947
4,422,706
(1,152,520)
1,181,427

(2,096,520)
2,326,186

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินสําหรับยานพาหนะและเครื่ องใช้สาํ นักงาน กําหนดการชําระค่าเช่ า
เป็ นรายเดือน เดือนละ 0.20 ล้านบาท (2558: 0.25 ล้านบาท) โดยมีกรรมการของกลุ่มบริ ษทั ได้ค้ าํ ประกัน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินในนามส่ วนบุคคลเต็มวงเงิน
25. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี
เพิ่มจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย
ส่ วนที่รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้ นปี

งบการเงินรวม
2559
2558
21,475,014
6,550,155
13,760,155
385,321
340,338

3,329,136
128,244

(11,954,907) (2,292,676)
10,245,766 21,475,014

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,242,328 3,188,552
65,776
14,345

724,021
81,201

(2,749,932) (751,446)
572,517 3,242,328
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กลุ่มบริ ษทั กําหนดโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่ง
ให้สิทธิแก่พนักงานที่เกษียณอายุซ่ ึงทํางานครบระยะเวลาที่กาํ หนด
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่สาํ คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
(แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก) มีดงั นี้
ร้ อยละต่ อปี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
2.56 - 3.54
3.16
2.57
3.18
4.13 - 6.42 2.00 - 7.00
6.42
3.00 - 6.00
TMO2008* TMO2008* TMO2008* TMO2008*

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตรามรณะ

* อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Tables of 2008)

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน และสะท้อนประมาณการระยะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงาน สรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง
(1,254,943) 1,380,239
1,383,291 (1,251,655)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
(554,851)
591,071
592,661
(553,179)

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง
(1,433,177) 1,584,017
1,508,144 (1,379,014)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
(174,738)
187,680
184,294
(173,308)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นจริ งในภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงาน เนื่ องจากเป็ นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่างๆ จะเกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติอื่น
ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กนั
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ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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26. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิเรื่ อง ดังต่อไปนี้
- ลดทุ นจดทะเบี ยนจากเดิ มจํานวน 3,238,416,588 บาท เป็ นจํานวน 3,237,322,605 บาท โดยการตัด
หุน้ สามัญจดทะเบียนที่ยงั มิได้จาํ หน่าย จํานวน 1,093,983 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
- เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจากเดิ ม จํา นวน 3,237,322,605 บาท เป็ นจํา นวน 4,855,983,908 บาท โดยออก
หุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 1,618,661,303 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
- ให้จดั สรรหุ ้นเพิ่มทุนจํานวน 647,464,521 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมในอัตรา 10 หุน้ สามัญเดิมต่อ 2 หุน้ สามัญใหม่ในราคาหุน้ ละ 0.75 บาท
- ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั รวมจํานวน 971,196,782 หน่วย โดยอนุมตั ิ
ให้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญเดิมของบริ ษทั ในอัตรา 10 หุ น้ สามัญเดิมต่อ 3 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยแบ่งเป็ น
1. ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ รุ่ นที่ 2 (EVER - W2) จํานวน 647,464,521 หน่วยให้แก่
ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มในอัตราส่ วน 10 หุ ้นสามัญเดิ มต่ อ 2 หุ ้นสามัญใหม่ต่อ 2 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
สําหรับการซื้อหุน้ สามัญ โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิไม่มีมูลค่าการเสนอขาย ราคาการใช้สิทธิที่ 2 บาทต่อหุ น้
กําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ ท้ งั สิ้ น 4 ครั้ง คือ วันที่ 30 กันยายน 2559 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 วันที่
31 มีนาคม 2560 และวันที่ 30 มิถุนายน 2560
2. ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ รุ่ นที่ 3 (EVER - W3) จํานวน 323,732,261 หน่วย ให้แก่
ผูถ้ ือหุ น้ เดิมในอัตราส่ วน 10 หุ น้ สามัญเดิมต่อ 2 หุ น้ สามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
สํา หรับ การซื้ อ หุ ้น สามัญ โดยใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ ไ ม่มีมูล ค่า การเสนอขาย ราคาการใช้สิทธิ ที่
5 บาทต่อหุ ้น กําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิท้ งั สิ้ น 4 ครั้ง คือ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 และวันที่ 14 มีนาคม 2562
บริ ษทั ได้จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และได้จดทะเบียน
การเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
บริ ษทั ได้รับเงินค่าหุ ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมจํานวน 485.60 ล้านบาท สําหรับหุ ้นเพิ่มทุน
จํานวน 647,464,521 หุน้ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีหุน้ สามัญ
ที่ออกและชําระแล้วจํานวน 3,884,783 พันบาท และส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ ้นสามัญจํานวน 813,822 พันบาท
บริ ษทั ได้จดทะเบียนการรับชําระค่าหุน้ กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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27.

ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ
ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วย
ยอดขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียนและ
ทุนสํารองนี้จะนํามาจัดสรรปั นผลไม่ได้

28. รายได้ อนื่
รายได้อื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการได้รับยกหนี้ให้ (ดูหมายเหตุขอ้ 23)
รายได้จากการขายอาหาร
รายได้จากค่าดําเนินการเกี่ยวกับฟอกไต
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
4,540,057
4,756,799
283,914
676,635
14,810,902
4,076,344
780,048
3,440,760
812,578
10,181,681
7,082,018
37,333,658
14,108,078

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
18,091,843 15,967,660
28,825,805 30,759,849
4,369,192
2,370,099
51,286,840 49,097,608

29. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
ซื้ อสิ นค้าและวัสดุสิ้นเปลือง
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการโอน
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าตอบแทนแพทย์และค่าบริ การทางการแพทย์

178

งบการเงินรวม
2559
2558
20,061,789
2,604,720
26,844,787
54,666,221
53,153,960
48,268,502
58,757,426 151,941,651
25,841,057
25,334,362
21,163,820
14,581,527
98,524,848
54,834,032
17,672,545
22,445,259
16,339,455
23,625,607
40,958,786
20,781,143
3,897,238
344,300
599,269
239,501,039 141,698,940

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
13,963,442 28,429,360
6,894,257
4,320,568
4,104,656
5,058,357
70,867,856 28,874,377
8,154,348
7,518,489
9,809,827 12,386,610
3,226,617
2,091,635
3,897,238
344,300
14,981,513
-
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30. ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐานและขาดทุนต่ อหุ้นปรับลด
ขาดทุนต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณโดยการหารขาดทุน
สําหรับปี ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกและชําระแล้วในระหว่างปี ดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558

ขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับปี - ส่ วนที่เป็ น
ของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
(94,924,642)
หุน้ สามัญตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ ) 3,578,742,865
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
(0.0265)

(96,243,564)
3,237,322,605
(0.0297)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(86,271,123)
3,578,742,865
(0.0241)

(56,734,955)
3,237,322,605
(0.0175)

ขาดทุนต่ อหุ้นปรับลด
ขาดทุนต่อหุ ้นปรับลดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรับปี ที่
เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยผลรวมของจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ ายแล้ว
ในระหว่างปี บวกด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่บริ ษทั อาจต้องออกเพื่อแปลงสภาพหุ ้น
สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุน้ สามัญโดยมิได้รับสิ่ งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้ น ภายใต้ขอ้ สมมติว่าผูถ้ ือ
จะแปลงหุ น้ สามัญเทียบเท่าปรับลดเป็ นหุ น้ สามัญ เมื่อราคาตามสิ ทธิต่าํ กว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ น้ สามัญ
อย่างไรก็ตาม มูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตํ่ากว่าราคา
ตามสิ ทธิ เป็ นเหตุให้บริ ษทั ไม่นาํ ผลของหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดมารวมคํานวณเพื่อหาขาดทุนต่อหุ ้น
ปรับลด

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2559

179
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31. ภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ รายการทีร่ ับรู้ รายการทีร่ ับรู้
ณ วันที่
ในกําไรขาดทุน ในกําไรขาดทุน
31 ธันวาคม
เป็ ดเสร็จอืน่
2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสม
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อาคารและอุปกรณ์
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสม
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อาคารและอุปกรณ์
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

180

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

3,810,065
4,295,003
7,061,683
1,227,659
16,394,410

(582,683)
145,131
16,533,660
1,268,018
17,364,126

(2,390,981)
(2,390,981)

3,227,382
2,049,153
23,595,343
2,495,677
31,367,555

(594,455)
(594,455)
15,799,955

(2,412,659)
(2,412,659)

-

(3,007,114)
(3,007,114)
28,360,441

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ เพิม่ ขึน้ จาก รายการทีร่ ับรู้ รายการทีร่ ับรู้
ณ วันที่ การซื้อบริษทั ย่ อย ในกําไรขาดทุน ในกําไรขาดทุน
31 ธันวาคม
เป็ ดเสร็จอืน่
2557
172,940
4,895,970
1,310,031
11,199,812
2,198,249
19,777,002

2,752,031
401,429
3,153,460

(150,000)
(150,000)
19,627,002

-

(172,940)
(1,085,905)
523,481
(4,138,129)
(1,372,019)
(6,245,512)
(594,455)
150,000
(444,455)

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

(290,540)
(290,540)
-

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
3,810,065
4,295,003
7,061,683
1,227,659
16,394,410
(594,455)
(594,455)
15,799,955
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนสะสม
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนสะสม
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ รายการทีร่ ับรู้ รายการทีร่ ับรู้
ณ วันที่
ในกําไรขาดทุน ในกําไรขาดทุน
31 ธันวาคม
เป็ ดเสร็จอืน่
2558
7,061,683
7,061,683

16,533,660
734,971
17,268,631

(549,986)
(549,986)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ รายการทีร่ ับรู้ รายการทีร่ ับรู้
ณ วันที่
ในกําไรขาดทุน ในกําไรขาดทุน
31 ธันวาคม
เป็ ดเสร็จอืน่
2557
11,199,812
11,199,812

(4,138,129)
(4,138,129)

-

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
23,595,343
184,985
23,780,328
หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
7,061,683
7,061,683

ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้ของกลุ่มบริ ษทั ที่รับรู ้ ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2558
2559
ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั
รายการปรับปรุ งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู ้ระหว่างปี
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ระหว่างปี

4,183,919
(14,951,467)
(10,767,548)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

3,707,379
6,689,967 (17,268,631)
10,397,346 (17,268,631)

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

4,138,129
4,138,129

รายงานประจำป 2559

181
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การกระทบยอดของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษี
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีซ่ ึงไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีในปี ก่อนที่นาํ มารับรู ้ในปี นี้
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี ซึ่ งไม่สามารถใช้
เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษีในปี ปั จจุบนั
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

(102,847,433)
20%
(20,569,487)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(85,272,283) (103,539,754) (52,596,826)
20%
20%
20%
(17,054,456) (20,707,951) (10,519,365)

6,525,598
(2,879,824)

13,790,836
-

1,268,755
(2,879,824)

6,644,049
-

6,156,165
(10,767,548)

13,660,966
10,397,346

5,050,389
(17,268,631)

8,013,445
4,138,129

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ซึ่ งมี
ผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 20
ของกําไรสุ ทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่
5 มีนาคม 2559 เป็ นต้นไป ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็ นอัตราร้อยละ 20
ของกําไรสุ ทธิสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ต้ งั สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้บางส่ วน
เนื่ องจากบริ ษทั คาดว่าจะยังไม่มีกาํ ไรทางภาษีที่ไม่เพียงพอสําหรั บการใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มีขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็ นจํานวน 210.56
ล้านบาท และ 262.26 ล้านบาท ตามลําดับ โดยขาดทุนทางภาษีจะเริ่ มหมดอายุในปี 2560
บริ ษทั ไม่ได้ต้ งั สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้บางส่ วน เนื่องจาก
บริ ษ ทั คาดว่าจะยังไม่ มีก าํ ไรทางภาษี ที่ไม่ เพียงพอสําหรั บการใช้ประโยชน์ทางภาษี ได้ ทั้งนี้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็ นจํานวน 127.19 ล้านบาท และ
202.49 ล้านบาท ตามลําดับ โดยขาดทุนทางภาษีจะเริ่ มหมดอายุในปี 2560
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32. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยมี
พนักงานของบริ ษทั เป็ นสมาชิกโดยความสมัครใจ ตามระเบียบของกองทุน สมาชิกจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ในอัตราร้ อยละ 2 ของเงิ นเดื อน และกลุ่ ม บริ ษ ัท จ่ ายสมทบในอัตราร้ อยละ 2 ของค่ าจ้างแต่ ละเดื อน
เงินกองทุนดังกล่าวจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินส่ วนที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ซึ่ งบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมมีจาํ นวน 0.14 ล้านบาท และ
0.13 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินส่ วนที่บริ ษทั จ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ ง
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเฉพาะกิจการมีจาํ นวน 0.14 ล้านบาท
และ 0.13 ล้านบาท ตามลําดับ
33. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้รายงานและเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ดังต่อไปนี้
33.1 ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อเกิดจากการที่ลูกค้าไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการซื้อขาย ทําให้กลุ่มบริ ษทั ไม่
สามารถเรี ย กเก็ บ หนี้ ได้ กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกับ การกระจุ ก ตัว ของสิ น เชื่ อไม่ ม าก
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่จะทําธุ รกรรมส่ วนใหญ่กบั บริ ษทั คู่คา้ ที่มีความน่ าเชื่อถือ เพื่อ
ลดโอกาสการสู ญเสี ยทางการเงินจากการไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้
สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ถือ
เป็ นมูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
33.2

ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อตั ราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งก่อให้เกิ ดผล
เสี ยหายแก่กลุ่มบริ ษทั ในงวดปัจจุบนั และงวดต่อๆ ไป

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
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33.3

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่างประเทศเกิ ดจากการที่ อตั ราแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กลุ่มบริ ษทั ในงวดปั จจุบนั และงวด
ต่อๆ ไป ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั คาดว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีสาระสําคัญ
ต่อสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นเงินสกุลเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจาก
ธุรกรรมส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ทําในสกุลเงินบาท

33.4

มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
การเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่
ประมาณขึ้นที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ จึงไม่จาํ เป็ นต้องบ่งชี้ถึงจํานวนเงินซึ่ ง
เกิดขึ้นจริ งในตลาดแลกเปลี่ยนในปั จจุบนั การใช้ขอ้ สมมติฐานทางการตลาดและ/ หรื อวิธีการ
ประมาณที่แตกต่ างกันอาจมี ผลกระทบที่มีสาระสําคัญในมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น กลุ่ม
บริ ษทั ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจํา ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กยู้ มื ระยะ
สั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ภาษีเงินได้นิติ
บุ ค คลค้า งจ่ า ย หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นอื่ น มี มู ล ค่ า ตามบัญ ชี จ ํา นวนใกล้เ คี ย งกับ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
โดยประมาณ เนื่องจากครบกําหนดชําระในระยะเวลาอันสั้น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นมีมูลค่ายุติธรรมไม่ต่างจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้ นรอบระยะรายงาน
อย่างมีสาระสําคัญ
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว มีมูลค่าตามบัญชี ใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งมีดอกเบี้ยลอยตัว มีมูลค่าตาม
บัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
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34. ส่ วนงานดําเนินงาน
ส่ วนงานดําเนิ นงานสอดคล้องกับรายงานภายในสําหรับใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของ
กลุ่มบริ ษทั คือ คณะกรรมการบริ ษทั
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จาการขายและให้บริ การกับ
ลูกค้าบุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มีจาํ นวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่ วนงานเดียว
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจโรงพยาบาลและ
คลินิคทันตกรรม โดยข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุ รกิจและการกระทบยอดกําไรหรื อขาดทุน
ตามส่ วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขั้นต้ น
กําไรจากการขายเงินลงทุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษทั ร่ วม
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี

2559

2558

430,532,606
(324,029,396)
106,503,210
9,793,430
(125,567,368)
(120,762,005)
(28,859,855)
(158,892,588)
12,908,878
(145,983,710)

533,223,633
(382,935,591)
150,288,042
9,182,266
(87,314,586)
(109,890,527)
(32,589,524)
(70,324,329)
(9,940,080)
(80,264,409)

หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม
โรงพยาบาล
และคลินิกทันตกรรม
2559
2558
475,738,276
(409,078,384)
66,659,892
61,704,074
27,540,228
(1,965,386)
(90,335,502)
(6,744,152)
(813,999)
56,045,155
(2,141,330)
53,903,825

รวม

230,663,113
(228,535,958)
2,127,155
4,925,812
(767,306)
(16,112,057)
(3,731,483)
(1,390,075)
(14,947,954)
(457,266)
(15,405,220)

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

2559

2558

906,270,882
(733,107,780)
173,163,102
61,704,074
37,333,658
(127,532,754)
(211,097,507)
(35,604,007)
(813,999)
(102,847,433)
10,767,548
(92,079,885)

763,886,746
(611,471,549)
152,415,197
14,108,078
(88,081,892)
(126,002,584)
(36,321,007)
(1,390,075)
(85,272,283)
(10,397,346)
(95,669,629)
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สิ นทรัพย์และหนี้สินที่สาํ คัญจําแนกตามสายงานธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผรู ้ ับเหมา
ต้นทุนพัฒนาโครงการ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

186

งบการเงินรวม
โรงพยาบาลและ
คลีนิคทันตกรรม
2559
2558

2559

2558

118,033,585
36,577,353
276,953,182
3,908,424,628
4,005,048
38,710,593
80,959,449
27,469,105

29,103,003
2,696,736
11,492,437
2,479,207,298
17,925,801
38,710,593
82,053,132
11,648,520

32,382,857
46,771,950
14,813,429
44,943
10,138,950
627,121,047
118,843,941
891,336

14,198,026
222,139,374
130,487,807

9,755,302
105,339,303
144,207,416

13,819,392
609,082,784
1,786,714
219,269,534
43,117,245
948,233,869
1,075,211

498,978,900
428,371
21,745,213
19,881,831
192,835,509
4,671,586

หน่ วย : บาท
รวม
2559

2558

45,725,472
44,650,961
11,784,897
863,022
3,636,768
189,109,925
648,663,099
118,843,941
4,151,435

150,416,442
83,349,303
276,953,182
3,908,424,628
14,813,429
4,049,991
10,138,950
38,710,593
708,080,496
118,843,941
28,360,441

74,828,475
47,347,697
11,492,437
2,479,207,298
11,784,897
18,788,823
3,636,768
189,109,925
38,710,593
730,716,231
118,843,941
15,799,955

269,890
93,655,950
24,722,386

77,235,383
18,872,636

14,467,916
315,795,324
155,210,193

9,755,302
182,574,686
163,080,052

22,000,000
73,528,373
9,170,555

359,653
133,286,140
16,803,428

35,819,392
609,082,784
1,786,714
219,269,534
43,117,245
1,021,762,242
10,245,766

499,338,553
428,371
21,745,213
19,881,831
326,121,649
21,475,014

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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35. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
35.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้เช่าอาคารสํานักงาน ยานพาหนะและอุปกรณ์
สํานักงานตามสัญญาเช่าดําเนินงาน ซึ่งเงินที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้

ภายใน 1 ปี - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภายใน 1 ปี - กิจการอื่น
รวมภายใน 1 ปี

งบการเงินรวม
2559
2558
1,400,000
2,100,000
3,535,254
6,293,381
4,935,254
8,393,381

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,400,000
2,100,000
674,795
2,789,451
2,074,795
4,889,451

1 - 5 ปี - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1 - 5 ปี - กิจการอื่น
รวม 1 - 5 ปี
รวม

3,236,612
3,236,612
8,171,866

2,074,795

1,400,000
3,649,927
5,049,927
13,443,308

1,400,000
422,275
1,822,275
6,711,726

ค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
มีดงั นี้

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2559
2558
10,514,486
8,531,325

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2559
5,363,613
5,219,345

35.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันเป็ นจํานวน
60.70 ล้านบาท ซึ่งออกภายใต้วงเงินออกหนังสื อคํ้าประกันจํานวน 35 ล้านบาท กับธนาคารแห่ งหนึ่ง
วงเงิ นออกหนังสื อคํ้าประกันดังกล่ าวคํ้าประกันโดยการจดจํา นองที่ ดิ น ซึ่ งรวมอยู่ใ นต้น ทุ น
การพัฒนาโครงการ 1 โครงการ จํานวน 539 ล้านบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และมีกรรมการบริ ษทั 1 ท่าน
คํ้าประกันในนามส่ วนบุคคลเต็มจํานวน นอกจากนั้น บริ ษทั มีวงเงินออกหนังสื อคํ้าประกันกับ
ธนาคารดังกล่าวจํานวน 16 ล้านบาท ซึ่ งยังไม่ได้ใช้ วงเงินออกหนังสื อคํ้าประกันดังกล่าวคํ้าประกัน
โดยการจดจํานองที่ดินซึ่ งรวมอยูใ่ นต้นทุนการพัฒนาโครงการ 1 โครงการ จํานวน 1,679 ล้านบาท
(ดูหมายเหตุขอ้ 9) และมีกรรมการบริ ษทั 1 ท่าน คํ้าประกันในนามส่ วนบุคคลเต็มจํานวน (2558 : ไม่มี)

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยจํานวน 3 แห่ งมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกัน
เป็ นจํานวน 9.80 ล้านบาท และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยจํานวน 5 แห่ งมีภาระผูกพันจากการ
ให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันเป็ นจํานวน 2.80 ล้านบาท หนังสื อคํ้าประกันทั้งหมดคํ้าประกันโดย
เงินฝากสถาบันการเงินจํานวน 10.14 ล้านบาท และ 3.64 ล้านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 11)
35.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาอื่นซึ่ งเงินที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสรุ ปได้
ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
สัญญาก่อสร้างและสัญญาที่เกี่ยวเนื่อง
การพัฒนาโครงการ
สัญญาวางแผนบริ หารงาน
สัญญาซื้อสิ นค้า
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

3,023,202,466
81,997,437
-

385,803,126
28,773,309
19,250,000
1,179,203,000

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะ
2559
2558
2,657,618,680 314,642,163
40,683,937
27,917,309
1,179,203,000

36. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ น
ประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ตลอดจนเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้มีความ
สอดคล้องและสามารถสนับสนุนแผนการบริ หารเงินลงทุนหรื อโอกาสในการลงทุนต่างๆ อันจะเป็ นการ
สร้างมูลค่า และเสริ มความมัน่ คงทางการเงินให้กบั บริ ษทั
37. ข้ อพิพาททีส่ ํ าคัญ
เมื่ อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริ ษ ัทผูร้ ั บเหมาก่ อสร้ างแห่ งหนึ่ งได้ยื่นคําเสนอข้อพิ พาทต่ อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สํานักอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อเรี ยกร้องให้บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งของ
บริ ษทั ชําระเงินเพิ่มเติมสําหรับการก่อสร้างจํานวน 250.53 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของเงินต้นจํานวน 66.79 ล้านบาท นับจากวันที่ยื่นคําเสนอข้อพิพาท พร้อมทั้งให้คืนหนังสื อคํ้าประกัน
การรั บเงิ นล่ วงหน้า และหนังสื อคํ้าประกันการปฏิ บ ัติ งานการก่ อสร้ าง อย่างไรก็ ตาม ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีความเห็นแย้งในหลายประเด็นในฐานะผูว้ ่าจ้าง ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยอยู่ระหว่างการ
รวบรวมเอกสารเพื่ อยื่ น คํา คัด ค้า น ดัง นั้น กลุ่ ม บริ ษ ัทจึ ง ไม่ ไ ด้บ ัน ทึ ก ประมาณการหนี้ สิ น ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2559

188

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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38. การแยกแสดงรายการและการจัดประเภทรายการใหม่
กลุ่มบริ ษทั ได้แยกแสดงรายการเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผรู ้ ับเหมาในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 11,492,437 บาท และ 4,433,255 บาท ตามลําดับ จากสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและเฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2559
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้มีการจัดประเภท
รายการใหม่บางรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
บัญชี
ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล

จํานวนเงิน
งบการเงินรวม
62,808,312

การแสดงรายการเดิม

หน่ วย : บาท
การแสดงรายการใหม่

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

ต้นทุนขายและการให้บริ การ

39. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
บริ ษทั เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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