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สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 

ในปี  2559 ถึ งแม้ว่าเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวในธุรกิจด้านอสังหาริมท รัพ ย์                 
อีกทัง้เน่ืองจากหนีภ้าคครัวเรือนยงัอยู่ในระดบัสงูและสถาบนัการเงินเข้มงวดในการ
อนมุติัสินเช่ือของธนาคาร จงึทําให้สถาบนัการเงินระมดัระวงั ในเร่ืองการปลอ่ยสินเช่ือ
ที่อยู่อาศยั อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการปรับกลยทุธ์เพ่ือกระตุ้นยอดขายและสร้างรายได้
ให้กับบริษัท เพ่ือรักษาเป้าหมายท่ีบริษัทได้กําหนดไว้  ทัง้นีบ้ริษัทได้ตระหนักและ
วางแผนในการดําเนินธุรกิจอย่างรอบคอบภายใต้ปัจจยัเส่ียงต่างๆท่ีมีความผันผวน
ทางเศรษฐกิจตลอดเวลา 

ปัจจบุนั บริษัทได้พฒันาธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์อย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทจะเลือก
ลงทุนในทําเลท่ีมีศกัยภาพ ที่ถือว่าเป็นทําเลทองในการพัฒนาด้านอสงัหาริมทรัพย์

และการคมนาคมท่ีรองรับการเติบโตในอนาคต ซึง่บริษัทได้พิจารณาจากความต้องการ วตัถปุระสงค์ และความช่ืนชอบของลกูค้าเป็นสําคญั 
อาทิ เช่น  ที่ตั ง้อยู่ ใจกลางเมือง  ใกล้รถไฟฟ้า  ห้างสรรพสินค้า  ฯลฯ   นอกจากนี  ้ในปี  2559 ที่ ผ่านมา  บริษัทได้ มีการเปิดตัว                        
โครงการเดอะโพลิแทน รีฟ โครงการเดอะ โพลิแทน บรีซ ที่สนามบินนํา้และถือได้ว่าจากการเปิดตัวโครงการท่ีผ่านมาบริษัทประสบ
ความสําเร็จในเร่ืองยอดขายเป็นอย่างมากและบริษัทเช่ือมัน่ว่าในธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์จะส่งผลให้บริษัทสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเน่ือง 
นอกจากธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทยงัได้พฒันาในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาลร่วมด้วย ทัง้นีด้้านธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทได้เข้าไป
พฒันาปรับปรุงระบบการทํางานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากย่ิงขึน้ เพ่ือที่จะรองรับการขยายงานตอ่ไป 

ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทมีนโยบายและแผนการดําเนินงานในด้านพฒันาธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ 
ถึงความต้องการการลงในด้านอสงัหาริมทรัพย์ทัง้แนบสงูและแนบราบ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพฒันาในธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์
ตอ่ไป   

บริษัทขอขอบคุณ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน ผู้ ถือหุ้นและนักลงทุน  ตลอดจนสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนการ
ดําเนินงานของบริษัทฯด้วยดี รวมถึงผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ท่ีได้ให้การสนับสนุนและไว้ว่างใจต่อการดําเนินงานของบริษัทด้วยเสมอมา                
โดยบริษัทจะยงัคงพฒันาการดําเนินงานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล การต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่ การตระหนกัและรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีเพ่ือการเติบโตอย่างยัง่ยืนตอ่ไป 

 

            ( นายสวิจกัร์ โลจายะ) 
           ประธานกรรมการบริษัท 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
ข้อมูลบริษัท 
ช่ือบริษัท     :  บริษัท เอเวอร์แลนด์ จาํกัด (มหาชน) 
ช่ือภาษาองักฤษ    : Everland Public Company Limited 
ประเภทธุรกิจ    : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่   : 223/96 อาคารคนัทร่ีคอมเพลก็ซ์ อาคารเอ ชัน้ 1  

ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ100  
เลขทะเบียนบริษัท    : 7537762   
ปีท่ีเร่ิมก่อตัง้    : ปี 1  
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ   : ประเภทอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงพยาบาล 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  : ปี  
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  : “EVER”  
Home Page    :  www.everland.co.th 
โทรศพัท์      : -236-656-6  
โทรสาร      : -272-7598-9  
ทนุจดทะเบียน    : 4,855,983,98 บาท   
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั    : 4,855,983,98 หุ้น  
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ    : 1 บาท   
ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว    : ,,, บาท (ณ 1 ธนัวาคม ) 
 
บุคคลอ้างองิ 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย์  
ช่ือบริษัท บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1000 โทรศพัท์ 0-00-9 
ผู้สอบบัญชี    
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศสอบบญัชี จํากดั 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน้ - ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร โทรศพัท์ 2-
234-, โทรสาร 2-34-,  www.deloitte.com 
นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 43 และ / หรือ 
ดร. ศภุมิตร  เตชะมนตรีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3356 และ / หรือ  
นายชพูงษ์  สรุชติุกาล             ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4325 และ / หรือ  
นางนิสากร  ทรงมณี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 535 หรือ 
ผู้สอบบญัชีทา่นอ่ืนภายในสํานกังานเดียวกนัเป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของกลุม่บริษัท 
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ข้อมูลสรุปทางการเงนิ : Financial Highlights 

(หน่วย : พนับาท / Unit : Thousand Bath) 
    2559 / 2016 2558 / 2015 

งบดุลรวม / Balance Sheet   

- สนิทรัพย์หมนุเวียน / Current Assets 4,438,007 2,643,450 

- สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน / Non-Current Asset 927,632 1,155,515 

- หนีส้นิหมนุเวียน / Curret Liabilities 1,401,749 907,674 

- หนีส้นิไมห่มนุเวียน / Non-Curret Liabilities 1,039,173 369,653 

- ทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแล้ว / Issued and paid-up share capital 3,884,783 3,237,323 

- สว่นของผู้ ถือหุ้น / Shareholders' Equity 2,924,717 2,521,638 

งบกาํไรขาดทุนรวม / Income Statements   
- รายได้จากการขาย / Sales income 430,530 533,220 

- รายได้จากการให้บริการ / Service income 475,740 230,660 

- รายได้รวม / Total revenue 1,005,309 777,995 

- ต้นทนุรวม / Total cost (1,108,156) (863,267) 

- รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ / Income tax income (expense) 10,767 (10,397) 

- ขาดทนุสําหรับปี / Profit (loss) for the years (92,080) (95,670) 
- ขาดทนุสําหรับปีสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ / Profit (loss) for the years attributable to 
Owner of the Company 

(94,925) (96,244) 

- กําไร/(ขาดทนุ)สทุธิตอ่หุ้น(บาท) / Profit from continuing operations per share (0.0265) (0.0297) 

   
อัตราส่วนทางการเงนิ / Key Financial Ratios   
- อตัราสว่นสภาพคลอ่ง / Current Ratio (เทา่) 3.17 2.91 
- อตัรากําไรขัน้ต้น / Gross Profit Margin (ร้อยละ) 19.11 19.95 
- อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น / Debt to Equity Ratio (เทา่) 0.83 0.51 
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

    
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 เป้าหมายและนโยบายในการดาํเนินธุรกจิ 
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ซึง่สามารถแบ่งการ

ดําเนินธุรกิจหลกัได้ 4 ประเภทหลกัดงันี ้ 
1. ธุรกิจจดัสรรท่ีดินและสร้างบ้านเพ่ือขาย  ดําเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
2. ธุรกิจอาคารชดุเพ่ือขาย    ดําเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
3. ธุรกิจรับบริหารโครงการ    ดําเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
4. ธุรกิจโรงพยาบาล   ดําเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 
บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้ นําในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยผู้บริหารมีนโยบายในการพฒันาบ้านเด่ียว และ

อาคารชดุพกัอาศยัเป็นหลกั ซึง่การกําหนดกลยทุธ์ในการพฒันาโครงการตา่ง ๆ ของบริษัทฯ มีดงันี ้
1. โครงการของบริษัทฯ ตัง้อยู่ในทําเลท่ีมีศกัยภาพในการรองรับการขยายตวัของชมุชน  มีระบบการคมนาคมท่ีสะดวกและ

ระบบขนสง่มวลชนสมยัใหม ่ ฯลฯ 
2. โครงการของบริษัทฯ มีหลายแบบเพ่ือให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า เช่น อาคารชดุพกัอาศยั บ้านเด่ียวพร้อม

อยู ่และ ทาวน์เฮ้าส์  
3. โครงการของบริษัทฯ เน้นการออกแบบท่ีทนัสมยัและพืน้ท่ีเหมาะสมแก่การใช้สอยในชีวิตประจําวนั  โครงการของบริษัทฯ 

เน้นวสัดกุารสร้างท่ีได้คณุภาพตามมาตรฐานในการก่อสร้าง จึงเป็นท่ีได้รับความไว้วางใจจากลกูค้ารายเก่าและความ
เช่ือถือจากลกูค้ารายใหม ่ ซึง่เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษัทฯ อีกทางหนึง่ 

 
นโยบายสําคญัของบริษัทฯ ในการพฒันาโครงการแตล่ะโครงการมีดงัตอ่ไปนี ้
 การให้ความสําคญัในมาตรฐานการก่อสร้างท่ีมีคณุภาพสงู  
 การใช้วสัดกุ่อสร้างท่ีมีคณุภาพท่ีดีและเหมาะสม 
 การออกแบบท่ีทนัสมยั ด้านสถาปัตยกรรม เพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยและความสวยงาม 
 การให้ความสําคญักบัสิง่แวดล้อม และความเป็นธรรมชาติในแตล่ะโครงการ  
 การเลือกทําเลท่ีตัง้แตล่ะโครงการโดยคํานงึถงึความสะดวกในการคมนาคมของผู้อยูอ่าศยัเป็นสําคญั 
 การกําหนดราคาขายอยา่งสมเหตสุมผล และเป็นธรรม 
 การให้บริการหลงัการขายท่ีมีคณุภาพ เช่น การบริการด้านความปลอดภยัและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นใน

โครงการ 
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ทัง้นี ้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ขยายและเข้าลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาล เพิ่มเติมจากเดิมท่ีลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  โดยได้
ดําเนินการจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากดั (“MY HOSPITAL”) และอนมุติัการเข้าลงทนุในบริษัทท่ี
ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล 

ในปี 2559 บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั(มหาชน) ได้มีการเปิดตวัโครงการใหมจํ่านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการ เดอะ โพลแิทน ริฟ  
เจ้าของโครงการ : บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
สถานท่ีตัง้ : ซอยนนทบรีุ15 ถนนสนามบินนํา้ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 
พืน้ท่ีโครงการ   : ประมาณ 9 - 3 – 37.6 ไร่ 
ประเภทโครงการ : อาคารชดุพกัอาศยัสงู 56 ชัน้ + ชัน้ Sky Lounge 
จํานวนห้องชดุ : 2,351 ห้องชดุ, ร้านค้า 8 ห้อง 
มลูคา่โครงการ : ประมาณ 6,500 ล้านบาท 
ลฟิท์ : 10 ตวัโดยสาร +  1 ขนสนิค้า 
ลกัษณะห้องชดุ : วสัดพุร้อมอปุกรณ์มาตรฐาน 
สิง่อํานวยความสะดวก : 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 

ระบบรักษาความปลอดภยั : CCTV/ Key card access specific floor/ Security guard 
ท่ีจอดรถ  : 1,364 คนั (รวมจอดซ้อนคนั) 58% 
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เร่ิมดําเนินการก่อสร้าง   : ไตรมาสแรก ปี 2559 
กําหนดแล้วเสร็จ   : ภายในไตรมาสแรก ปี 2562 
พร้อมโอน   : ประมาณเดือน กรกฎาคม 2562 

2. โครงการ เดอะ โพลแิทน บรีซ  
เจ้าของโครงการ : บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
สถานท่ีตัง้ : ซอยนนทบรีุ15 ถนนสนามบินนํา้ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 
พืน้ท่ีโครงการ   : ประมาณ 7-2-85 ไร่ 
ประเภทโครงการ : อาคารชดุพกัอาศยัสงู 8 ชัน้ 4 อาคาร และอาคารจอดรถ 7 ชัน้ 1 อาคาร 
จํานวนห้องชดุ : 587 ห้องชดุ, ร้านค้า 3 ห้อง 
มลูคา่โครงการ : ประมาณ 1,900 ล้านบาท 
ลฟิท์ : 2 ตวัตอ่อาคารพกัอาศยั และ จํานวน 1 ตวัตอ่อาคารจอดรถ 
ลกัษณะห้องชดุ : วสัดพุร้อมอปุกรณ์มาตรฐาน 
สิง่อํานวยความสะดวก : Rivefront Swimming pool, Kid pool, Fitness, Library, Garden,  

River breeze pond 
ระบบรักษาความปลอดภยั : CCTV/ Key card access/ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง 
ท่ีจอดรถ  : 343 คนั (รวมจอดซ้อนคนั) 58% 
เร่ิมดําเนินการก่อสร้าง : ไตรมาสแรก ปี 2560 
กําหนดแล้วเสร็จ : ภายในไตรมาสสาม ปี 2561 
พร้อมโอน : ประมาณเดือน ธนัวาคม 2561 

3. โครงการ เดอะ โพลแิทน อควา  
เจ้าของโครงการ : บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
สถานท่ีตัง้ : ซอยนนทบรีุ15 ถนนสนามบินนํา้ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 
พืน้ท่ีโครงการ   : ประมาณ 10-2-34.8 ไร่ 
ประเภทโครงการ : อาคารชดุพกัอาศยัสงู 61 ชัน้  
จํานวนห้องชดุ : 2,741 ห้องชดุ, ร้านค้า 4 ห้อง 
มลูคา่โครงการ : ประมาณ 7,000 ล้านบาท 
ลฟิท์ : 12 ตวัโดยสาร + 2 ตวัขนของ 
ลกัษณะห้องชดุ : วสัดพุร้อมอปุกรณ์มาตรฐาน 
สิง่อํานวยความสะดวก : Clubhouse, 3 Swimming pools with Jacuzzi, Kid pool, Politan 

Pond, Riverfront garden, Playground, Jogging track, Pavil ion, 
Duplex f i tness, Sky lounge, Sky garden 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 
ความเป็นมา 

 บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) เดิมช่ือ บริษัท คนัทร่ี โฮลดิง้ จํากดั จดัตัง้ในปี 2531 ด้วยทนุจดทะเบียน 10 ล้าน
บาท โดย มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ต่อมาในปี 2534 เปล่ียนช่ือบริษัทเป็น “บริษัท คนัทร่ี 
(ประเทศไทย) จํากดั” โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จํากดั และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหลกัทรัพย์ของบริษัทเข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหมายเลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 
บมจ.319 ในปี 2537 

 จากผลวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปี 2540 บริษัทได้ประสบปัญหาทางการดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกบั
ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อ่ืนๆ ในประเทศ ทําให้บริษัทต้องเข้าสูก่ระบวนการการฟืน้ฟกิูจการเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 
2544 ทัง้นี ้บริษัทสามารถนําหุ้นของบริษัท กลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดอสงัหาริมทรัพย์ พร้อมทัง้
ได้รับอนญุาตให้ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทได้ตัง้แต่วนัท่ี 19 มกราคม 2549 และจากการท่ีบริษัทได้ปฏิบติัตามแผนฟืน้ฟกิูจการ
ได้อยา่งครบถ้วน จงึได้ย่ืนขอออกจากแผนตอ่ศาลล้มละลายกลาง ต่อมาในวนัท่ี 15 มกราคม 2550 ศาลฯได้อนญุาตให้บริษัทออก
จากแผนฟืน้ฟกิูจการ  

เหตุการณ์สาํคัญในช่วง 5 ปี     
ปี 2555 : 
 ลดทนุจดทะเบียนเป็น 305,996,982 หุ้น, เพิ่มทนุจดทะเบียน 611,993,964 หุ้น เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือ

หุ้นเดิมของบริษัท ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 2 หุ้นสามญัใหม่ มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 0.65 บาท  โดยภายหลงัการดําเนินการดงักล่าว บริษัทมีจดทะเบียนเป็น 917,990,946 บาท และทนุเรียก
ชําระแล้ว 531,610,486 บาท ณ วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2555 

 เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดั จํานวน 50,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท โดยภายหลงัการดําเนินการดงักลา่ว ทําให้บริษัทมีทนุเรียกชําระแล้วจํานวน 
581,610,486 บาท ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2555 

ปี 2556 : 
 เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดั จํานวน 35,230,769 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 

บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท โดยภายหลงัการดําเนินการดงักลา่ว ทําให้บริษัทมีทนุเรียกชําระแล้วจํานวน 
616,841,255 บาท ณ วนัท่ี 24 มกราคม 2556 

ระบบรักษาความปลอดภยั : CCTV/ Key card access specific floor/ Security guard 
ท่ีจอดรถ  : 1,564 คนั (รวมจอดซ้อนคนั) 57% 
เร่ิมดําเนินการก่อสร้าง : ไตรมาสแรก ปี 2560 
กําหนดแล้วเสร็จ : ภายในไตรมาสสอง ปี 2563 
พร้อมโอน : ประมาณเดือน สงิหาคม 2563 
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 ลดทนุจดทะเบียนให้เทา่กบัทนุชําระแล้วเป็น 616,841,255 หุ้น, เพิ่มทนุจดทะเบียน 1,542,103,137 หุ้น มลูค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอตัราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้นใหม่ ราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท และนําเงินท่ีได้จากการเพิ่มทุนเข้าลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ โดยเป็นการซือ้
ทรัพย์สนิ และหุ้นสามญัของบริษัทพฒันาอสงัหารมิทรัพย์ โดยภายหลงัการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทมีจดทะเบียน
เป็น 2,158,944,392 บาท และทนุเรียกชําระแล้ว 1,772,900,219 บาท ณ วนัท่ี 5 มิถนุายน 2556 

 เข้าทํารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์จํานวน 3 รายการ มลูคา่รวม 959,999,930 บาท ประกอบด้วย 
รายการที่ 1 ซือ้ทรัพย์สินห้องชุดโครงการมายรีสอร์ท บางกอก จากบริษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล จํากัด (“ER”) 
จํานวน 94 ยนิูต พืน้ท่ีรวม 7,464.52 ตารางเมตร มลูคา่รวม 460,000,000 บาท 
รายการที่ 2 ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิง้ จํากดั (“MY RESORT”) จํานวน 9,999,998 หุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้ 10 บาท/หุ้น ราคาซือ้ 20 บาท/หุ้น มลูค่ารวม 199,999,960 บาท จากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งจะทําให้
บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิง้ จํากดั เข้ามาเป็นบริษัทยอ่ยของEVER คิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 100 
รายการที่ 3 ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เดอะวิลลา่ (หวัหิน) จํากดั (“THE VILLA”) จํานวน 19,999,998 หุ้นมลูค่าท่ี
ตราไว้ 10 บาท/หุ้น ราคาซือ้ 15 บาท/หุ้น มลูค่ารวม 299,999,970 บาท จากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งจะทําให้
บริษัท เดอะวิลลา่ (หวัหิน) จํากดั เข้ามาเป็นบริษัทยอ่ยของEVER คิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 100 

 เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดั จํานวน 386,044,173หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ0.65 บาท โดยภายหลงัการดําเนินการดงักล่าว ทําให้บริษัทมีทุนเรียกชําระแล้ว
จํานวน 2,158,944,392 บาท ณ วนัท่ี 30 สงิหาคม 2556 

 อนมุติัการเข้าทํารายการได้มาซึง่สินทรัพย์โครงการอสงัหาริมทรัพย์ โดยเป็นการซือ้ทรัพย์สินห้องชดุโครงการมายรี
สอร์ท แอท ริเวอร์ จากบริษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้าพระยา จํากดั (“ERC”) จํานวน 46 ยนิูต พืน้ท่ีรวม 8,785.52 
ตารางเมตร มลูค่ารวม 540,391,000 บาท โดยได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556ในวนัองัคาร
ท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 

 เพิ่มทนุจดทะเบียนจํานวน 1,079,472,196 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนมุติัออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 1 (EVER-W1) จํานวน 1,079,472,196 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุ
วิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556ในวันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 โดยภายหลงัการดําเนินการดังกล่าว ทําให้
บริษัทมีทนุจดทะเบียน 3,238,416,588 บาท  

 แต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติม อีก 2 ท่าน ได้แก่ นายประเดช กิตติอิสรานนท์ และนายอภิชัย โภชกปริภัณฑ์ เข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัท ทําให้จํานวนกรรมการบริษัทมีทัง้สิน้ 9 ท่าน โดยได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 1/2556ในวนัองัคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 
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ปี 2557 : 
 เข้าทํารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์จํานวน 3 รายการ มลูคา่รวม 150,000,000 บาท ประกอบด้วย 

รายการที่ 1 ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากดั (“CMR”) จํานวน 200,000 หุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้ 100 บาท/หุ้น ราคาซือ้ 428.50 บาท/หุ้น มลูค่ารวม 85,700,000 บาท จากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท คิดเป็น
สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 100 
รายการที่ 2 ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เดนทอล อิส ฟัน จํากดั (“DENTAL”) จํานวน 7,500 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ 100 
บาท/หุ้น ราคาซือ้ 100.00 บาท/หุ้น มลูค่ารวม 750,000 บาท จากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท    คิดเป็นสดัสว่นการถือ
หุ้นร้อยละ 100 
รายการที่ 3 ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ยนิูคอน เซอร์วิสเซส จํากดั ( “UNICON”) จํานวน 50,000 หุ้น    มลูค่าท่ีตรา
ไว้ 100 บาท/หุ้น ราคาซือ้ 100.00 บาท/หุ้น มลูค่าการซือ้หุ้นรวม 5,000,000 บาท จากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท คิด
เป็นสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 และให้เงินกู้ ยืมแก่ บริษัท ยนิูคอน เซอร์วิสเซส จํากดั (“UNICON”) จํานวนเงิน 
58,550,000 บาท เพ่ือเป็นการชําระคืนเงินกู้ ยืมจากกลุ่มผู้ ขาย มูลค่าการซือ้หุ้นและจํานวนเงินให้กู้ ยืม มูลค่า
รวมทัง้สิน้ 63,500,000 บาท  

 เพิ่มทนุจดทะเบียนจํานวน 135,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนมุติัออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 1 (EVER-W1) จํานวน 135,000,000 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่
คิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยภายหลงัการดําเนินการดงักลา่ว ทําให้
บริษัทมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 2,293,944,392 บาท  ณ วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2557 

 เพิ่มทนุจดทะเบียนจํานวน 943,378,213 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนมุติัออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 1 (EVER-W1) จํานวน 943,378,213 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่
คิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยภายหลงัการดําเนินการดงักลา่ว ทําให้
บริษัทมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 3,237,322,605 บาท ณ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 

ปี 2558 : 
 อนมุติัการเข้าร่วมทนุในธุรกิจโรงพยาบาลและศนูย์การแพทย์แห่งใหม่ ช่ือ อาร์เอสย ูอินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสพิทอล 

(RSU International Hospital) โดยลงทนุถือหุ้นร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียน จํานวน 3,600,000 หุ้น มลูค่าท่ีตรา
ไว้ 100 บาท/หุ้น มลูคา่รวม 360,000,000 บาท ทัง้นี ้บริษัท อาร์เอสย ูอินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสพิทอล จํากดั (“RIH”) 
มีทนุจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท และมีทนุเรียกชําระแล้ว 635,000,000 บาท ณ วนัท่ี 12 มิถนุายน 2558 

 อนมุติัการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท โคราชเมดิคลักรุ๊ป จํากดั (“KMG”) จํานวน 
5,893,000หุ้น มลูคา่ไมเ่กิน 117,860,000 บาท ในราคาไมเ่กิน 20 บาทตอ่หุ้น มลูคา่รวมไม่เกิน 117,860,000 บาท 
จากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท คิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 78.57  ณ วนัท่ี 3 สงิหาคม 2558 

 อนมุติัการเข้าทํารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พิษณโุลกอินเตอร์เวชการ จํากดั (“PM”) จํานวน 
8,633,800 หุ้น ในราคา 25 บาทต่อหุ้น มลูค่ารวม 215,845,000 บาท จากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท คิดเป็นสดัส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 53.96 ณ วนัท่ี 17 กนัยายน 2558 
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 อนมุติัการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์การจดัซือ้และรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินจํานวน 8 แปลง เนือ้ท่ีรวม 13-0-25 
ไร่ (5,225 ตารางวา) ตัง้อยู่ท่ี ตําบลสามวาตะวันตก อําเภอคลองสามวา กรุงเทพมหานคร กรรมสิทธ์ิของ            
นางพรทิพย์ ดาวสขุ  

ปี 2559 : 

 อนุมัติการซือ้ท่ีดินเพ่ือประกอบการทําอาคารพักอาศัยโครงการเดอะโพลิแทน รีฟ ท่ีดินกลุ่มท่ี 1 เพ่ือรองรับการ
พฒันาโครงการอาคารพกัอาศยัโครงการเดอะโพลิแทน รีฟ และ โครงการเดอะโพลิแทน บรีซ  จํานวน 2  แปลง     
เนือ้ท่ีรวม 17-2-23.2 ไร่ (7,023.2 ตารางวา) ตัง้อยู่ท่ี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ กรรมสิทธ์ิของ
บริษัท บางกอกซิตี  ้ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด และ ท่ีดินกลุ่มท่ี 2 ท่ีดินท่ีจะใช้สําหรับการพัฒนาในเฟสต่อไป                    
จํานวน 1  แปลง เนือ้ท่ีรวม 0-0-49 ไร่ (49 ตารางวา) ตัง้อยู่ท่ี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
กรรมสทิธ์ิของ นายสรุพงศ์ สนัทดักิจการ  

 ลดทนุจดทะเบียนให้เท่ากบัทนุชําระแล้วเป็น 3,237,322,605 หุ้น, เพิ่มทนุจดทะเบียน 647,460,183 หุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอตัราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม ่
ราคาเสนอขายหุ้นละ0.75 บาท และอนมุติัออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 2 (EVER-W2) 
จํานวน 647,464,521 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัเดิม
ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 2 หน่วย  และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 3 (EVER-W3) จํานวน 
323,732,261 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน  
2559 โดยภายหลงัการดําเนินการดงักล่าว ทําให้บริษัทมีทนุจดทะเบียน 3,238,416,588 บาท และนําเงินท่ีได้จาก
การเพิ่มทุนเข้าลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ โดยใช้ในโครงการเดอะโพลิแทน รีฟ และหุ้นสามญัของบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว บริษัทมีจดทะเบียนเป็น 4,855,983,908บาท                    
และทนุเรียกชําระแล้ว 3,884,782,788 บาท ณ วนัท่ี 22 มิถนุายน 2559 

 อนุมัติรายการจําหน่ายไปซึ่งหุ้น บริษัท อาร์ เอส ยู อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสพิทอล จํากัด (“RIH”) จํานวน 
3,600,000 หุ้น (จํานวน 1,200,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท, จํานวน 1,200,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 33.75 บาท 
และ จํานวน 1,200,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 25 บาท) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30 ของ
ทนุจดทะเบียนของ RIH โดยขายหุ้นให้กบั ดร.อาทิตย์ อไุรรัตน์ ในราคาไม่น้อยกว่า 220,500,000 บาท ซึ่งต่อมา
เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากดั ได้ทําสญัญาซือ้ขายเงินลงทนุในบริษัท อาร์ เอส ย ู
อินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสพิทอล จํากดั ในราคาขายจํานวน 250 ล้านบาท และได้รับเงินจํานวน 250 ล้านบาท                  
ในวนัดงักลา่ว 

 อนมุติัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจทางด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท 
โดยใช้ช่ือว่า บริษัท บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (“BANGKO RIVA”) โดยทนุจดทะเบียน 500,000,000 
บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 50,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2559 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ประเภทลักษณะธุรกจิ 
ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท) 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) (“EVER”) 
 

ธุรกิจจดัสรรท่ีดินและสร้างบ้าน
เพ่ือขาย, ธุรกิจอาคารชดุเพ่ือขาย
,ธุรกิจรับบริหารโครงการ, ธุรกิจ
ร่วมลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ 

3,884.78   - 

บริษัท ณฐันนัท์พฒันา จํากดั (“NATTANAN”) 
 

ธุรกิจจดัสรรท่ีดินและสร้างบ้าน
เพ่ือขายภายใต้โครงการมายโฮม
ประชาช่ืน และโครงการมายโฮม 
เชียงใหม่ 

150.00   100.00% 

บริษัท มายรีสอร์ท โฮล ดิง้ จํากดั (“MRH”) 
 

ธุรกิจพฒันาโครงการอาคารพกั
อาศยั ขายภายใต้โครงการมายรี
สอร์ท หวัหิน อาคาร เอ บี ซี 

300.00 100.00% 

บริษัท เดอะ วิลลา่ (หวัหิน) จํากดั (“THV”) ธุรกิจพฒันาโครงการอาคารพกั
อาศยั ขายภายใต้โครงการมายรี
สอร์ท หวัหิน อาคาร ดี อี เอฟ 

200.00 100.00% 

บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
(“BANGKOK RIVA”) 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 500.00 100.00% 
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บริษัท ประเภทลักษณะธุรกจิ ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากดั (“MY HOSPITAL”) ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 510.00 100.00% 
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากดั (“CMR”) ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 20.00 100.00% 
บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จํากดั (“DENTAL”) ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 0.75 100.00% 
บริษัท ยนิูคอน เซอร์วิสเซส จํากดั (“UNICON”) ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 5.00 100.00% 
บริษัท โคราชเมดิคลักรุ๊ป จํากดั (“KMG”) ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 75.00 78.57% 
บริษัท พิษณโุลกอินเตอร์เวชการ จํากดั (“PM”) ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 160.00 53.96% 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
2.1 ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ แบ่งเป็น 2 ธุรกจิ 
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โดยการพฒันาท่ีดินเพ่ือนํามา

จดัจําหน่ายในรูปแบบของทาวน์เฮ้าส์ บ้านเด่ียว และคอนโดมิเนียม โดยมีกลุม่ลกูค้าทกุระดบั ซึง่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุม่ท่ีมีรายได้
ระดบัปานกลางขึน้ไป ทัง้นี ้ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์สามารถแบ่งการดําเนินธุรกิจหลกัได้ 3 ประเภทหลกั ได้แก่ ธุรกิจจดัสรร
ท่ีดินและสร้างบ้านเพ่ือขาย ธุรกิจอาคารชดุเพ่ือขาย และ ธุรกิจรับบริหารโครงการ 

บริษัทฯมีการดําเนินการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ในทําเลต่างๆ นอกจากการพัฒนาโครงการเพ่ือจําหน่ายภายใต้การ
บริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว บริษัทฯ  ยงัมีนโยบายในการลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆท่ีมีศกัยภาพ ทัง้นี ้
โครงการท่ีอยู่ภายใต้การดําเนินการของบริษัทฯ นัน้มีอยู่หลายโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการจะมีลกัษณะรูปแบบ และทําเลท่ีตัง้ 
แตกตา่งกนัออกไป เพ่ือรองรับและตอบความต้องการกบักลุม่เป้าหมายทกุระดบั                   

นอกจากนี ้บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน) ได้ขยายการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล เน่ืองจากการที่ประชาชนส่วน
ใหญ่สนใจเร่ืองสขุภาพมากขึน้ และมีผู้สงูอายเุพิ่มมากขึน้ จึงอีกเป็นช่องทางท่ีจะสามารถขยายฐานการให้บริการรักษาพยาบาล 
ให้มีจํานวนมากขึน้ ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทมีแหลง่รายได้เพิ่มขึน้ โดยแบง่ออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั 
มีรายละเอียดดงันี ้ 

 
1. ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 
โครงการมายวลิล่า บางนา 
โครงการมายวิลล่า บางนา บริษัทรับโอนโครงการเพ่ือนํามาพฒันาต่อ ประกอบด้วยอาคารทัง้สิน้ 3 อาคาร (อาคารเอ 

อาคารบี อาคารซี) โดยแบ่งเป็นอาคารสํานักงาน 1 อาคาร ประกอบด้วยสํานักงานจํานวน 10 ห้อง  และ อาคารท่ีพักอาศัย 2 
อาคาร ประกอบด้วยห้องชดุพกัอาศยั 262 ห้องชดุ ตัง้อยู่บนท่ีดินจํานวน 17 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา บนถนนสรรพาวธุ เขตบางนา 
กรุงเทพฯ ซึง่เป็นโครงการท่ีพฒันาเสร็จเรียบร้อยแล้วตัง้แต่ปี 2536 สําหรับโครงการในสว่นของอาคารสํานกังานนัน้ได้เร่ิมจําหน่าย
ตัง้แต่ปี 2542 และในสว่นของห้องชดุนัน้บริษัทฯ ได้ดําเนินการพฒันาและปรับปรุงห้องชดุท่ียงัคงเหลืออยู่ใหม่เพ่ือทําการจําหน่าย
ให้แก่ลกูค้าและผู้สนใจทัว่ไป กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทฯ สําหรับในสว่นของห้องชดุจะเป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีรายได้ปานกลางและ
สงู ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจํานวนห้องชดุพกัอาศยัคงเหลือขายจํานวน 2 ยนิูต  
  
 โครงการเดอะ รอยัล บีช  เพชรบุรี 
 โครงการเดอะรอยัล  บีช  เพชรบุรี   เป็นโครงการประเภทท่ีพักอาศัยริมทะเลเพ่ือขาย  เนือ้ ท่ีรวมทัง้โครงการ                      
6-2-31 ไร่  เนือ้ท่ีใช้สอยรวม 9,043.97 ตารางเมตร  มลูค่าโครงการกว่า 150 ล้านบาท  ประกอบด้วยอาคารแบบ เทอร์เรซเฮ้าส์ 3 
ชัน้ ขนาดเนือ้ท่ี 259.06 ตารางเมตรต่อหลงั จํานวน 4 ยนิูต และห้องชดุพกัอาศยัซึ่งแบ่งย่อยเป็นห้องชุดแบบ  A, B, C, D, 
Penthouse และ Grand House รวมจํานวน 62 ยนิูต ท่ีตัง้โครงการอยู่ท่ีบริเวณถนนตาลต้นเดียว (ถนนเลียบหาดเจ้าสําราญ) 
ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559โครงการดําเนินการขายไปหมดแล้ว 
โดยมีห้องชดุคงเหลือรอการโอนจํานวน 1 ยนิูต 



รายงานประจำป� 255918

โครงการมายโฮม เชียงใหม่ 
โครงการบ้านเด่ียว จํานวน 3 เฟส รวม 500 ยนิูต บนท่ีดินจํานวน 167-2-2 ไร่ ตัง้อยู่ท่ี ตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม จงัหวดั

เชียงใหม่ ดําเนินการพฒันาโครงการโดย บริษัท ณัฐนนัท์พฒันา จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย
เป็นผู้ มีรายได้ระดบัปานกลางไปถึงรายได้ระดบัสงู ในปัจจบุนัท่ีดินเฟส 1 ของโครงการดงักล่าว ได้รับการถมท่ีดินเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้วและปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการวางแผนเพ่ือพฒันาโครงการตอ่ไป 

 
โครงการมายโฮม ซลิเวอร์เลค เฟส 1 
โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค เฟส 1 เป็นโครงการบ้านเด่ียว 2 ชัน้ จํานวน 145 หลงั และสํานกังานโครงการ 1 หลงั บน

ท่ีดินจํานวน 65-1-80 ไร่ ติดถนน สวุินทวงศ์ 80 ตําบลลําผกัชี อําเภอหนองจอก จงัหวดักรุงเทพมหานคร พืน้ท่ีใช้สอย 126 ตร.ม. 
และ 146 ตร.ม. จํานวนห้อง  3 ห้องนอน 2 ห้องนํา้ ท่ีจอดรถ 1,2 คนั ขนาดเนือ้ท่ีเร่ิมต้น 100 ตารางวา  กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของ
บริษัทฯ จะเป็นลกูค้าท่ีมีรายได้ปานกลางถึงสงู ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559คงเหลือบ้านเด่ียวรอการขาย 110 หลงั โดยมีบ้าน
เด่ียวคงเหลือรอการโอน จํานวน 5 หลงั 

 
โครงการมายโฮม จตุโชต-ิหทัยราษฎร์ 

             โครงการบ้านพกัอาศยัในลกัษณะบ้านแฝด บนท่ีดินจํานวน 13-0-25 ไร่ (5,225 ตารางวา) ตัง้อยู่ท่ีแขวงสามวาตะวนัตก 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ดําเนินการพฒันาโครงการโดย บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั(มหาชน) โดยมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย
เป็นผู้ มีรายได้ระดับปานกลางไปถึงรายได้ระดับสูง ในปัจจุบันท่ีดินของโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการวางแผนเพ่ือพัฒนา
โครงการตอ่ไป 

 
โครงการมายรีสอร์ท บางกอก 

              โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ตัง้อยู่เลขท่ี 1724 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยโครงการมายรีสอร์ท บางกอก ประกอบด้วย อาคารสงู 28 ชัน้ และอาคารสงู 35 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ มี
จํานวนห้องชดุทัง้สิน้ 384 ห้อง ปัจจบุนัดําเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (โดยอาคาร Aก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือเดือนกรกฎาคม 
2553 และเร่ิมเปิดทําการขายเม่ือในช่วงเดือนกรกฎาคม 2552 และอาคาร B ก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2553 และเร่ิมเปิดทํา
การขายในเดือน มกราคม 2551) พร้อมเข้าพกัอาศยั ทัง้นี ้ในปี 2556 บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั ได้ดําเนินการเข้าลงทนุซือ้ห้อง
ชดุโครงการท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด จํานวน 92 ยนิูต จากเจ้าของโครงการเดิม เพ่ือนํามาเป็นทรัพย์สินของบริษัทและดําเนินการขาย
ตอ่ไป โดย ณ 31 ธนัวาคม 2559 คงเหลือห้องชดุรอการขาย 8 ยนิูต โดยมีห้องชดุคงเหลือรอการโอนจํานวน 1 ยนิูต 

 
โครงการมายรีสอร์ท แอท ริเวอร์ 
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ตัง้อยู่เลขท่ี 42 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 72 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลดั เขตบางพลดั 

กรุงเทพมหานคร โครงการมายรีสอร์ท แอท ริเวอร์ เป็นอาคารสงู 37 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร มีจํานวนห้องชดุทัง้สิน้ 123 ยนิูต 
ปัจจุบนัดําเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเข้าพกัอาศยั ทัง้นี ้ในปี 2556 บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั ได้ดําเนินการเข้า
ลงทนุซือ้ห้องชดุโครงการ จํานวน 43 ยนิูต จากเจ้าของโครงการเดิมเพ่ือนํามาเป็นทรัพย์สินของบริษัทและดําเนินการขายต่อไปโดย 
ณ 31 ธนัวาคม 2559 คงเหลือห้องชดุรอการขาย 29 ยนิูต โดยมีห้องชดุคงเหลือรอการโอนจํานวน 1 ยนิูต 
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โครงการมายรีสอร์ท หัวหนิ (อาคาร เอ บี ซี)  
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั จํานวน 211 ยนิูต บนท่ีดินจํานวน 4-3-22.4 ไร่ ตัง้อยูบ่นถนนตะเกียบ ตําบลหนองแก อําเภอ

หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นท่ีดินติดกบัโครงการ มายรีสอร์ท หวัหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) ท่ีดําเนินการพฒันาโครงการโดย
บริษัท เดอะวิลลา่ (หวัหิน) จํากดั (TVH) 
              ดําเนินการพฒันาโครงการโดย บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิง้ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โครงการมายรีสอร์ท หวั
หิน (อาคาร เอ บี ซี) เป็นอาคารสงู 7 ชัน้ จํานวน 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร เอ จํานวน 75 ยนิูต, อาคาร บี จํานวน 75 ยนิูต
และ อาคาร ซี จํานวน 61 ยนิูต มีจํานวนห้องชดุทัง้สิน้ 211 ยนิูต มีขนาดพืน้ท่ีใช้สอยตัง้แต่ 64.18 – 237.10 ตารางเมตร โดย ณ 31
ธนัวาคม 2559 คงเหลือห้องชดุรอการขาย 36 ยนิูต โดยมีห้องชดุคงเหลือรอการโอนจํานวน 6 ยนิูต 

 
โครงการมายรีสอร์ท หัวหนิ (อาคาร ดี อี เอฟ)  
โครงการอาคารชุดพกัอาศยั จํานวน 197 ยูนิต บนท่ีดินจํานวน 4-3-22.4 ไร่ ตัง้อยู่บนถนนตะเกียบ ตําบลหนองแก 

อําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (เป็นท่ีดินติดกบัโครงการ มายรีสอร์ท หวัหิน (อาคาร เอ บี ซี) ท่ีดําเนินการพฒันาโครงการ
โดย บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิง้ จํากดั (MRH) 
             ดําเนินการพฒันาโครงการโดย บริษัท เดอะวิลลา่ (หวัหิน) จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โครงการมาย รีสอร์ท หวั
หิน (อาคาร ดี อี เอฟ) เป็นอาคารสงู 7 ชัน้ จํานวน 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร ดี จํานวน 72 ยนิูต, อาคาร อี จํานวน 74 ยนิูต 
และ อาคาร เอฟ จํานวน 51 ยนิูต มีจํานวนห้องชดุทัง้สิน้ 197 ยนิูต มีขนาดพืน้ท่ีใช้สอยตัง้แต่ 43.01 – 372.23 ตารางเมตร โดย ณ 
31 ธนัวาคม 2559 คงเหลือห้องชดุรอการขาย 94 ยนิูต โดยมีห้องชดุคงเหลือรอการโอนจํานวน 2 ยนิูต 

 
 โครงการเดอะ โพลแิทน ริฟ  
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั จํานวน 2,351 ยนิูต  และร้านค้า 8 ร้าน บนท่ีดินจํานวน 9-3-37.6 ไร่ ตัง้อยู่เลขท่ี 28 ซอย
นนทบรีุ 15 ถนนสนามบินนํา้ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ เป็นอาคารสงู 55 ชัน้ 1 อาคาร อาคารจอดรถ 5 ชัน้ 1 
อาคาร มีขนาดพืน้ท่ีใช้สอย 24.50, 29.00, 30.50, 50.00 และ 60.00 ตารางเมตร กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทฯ จะเป็นลกูค้าท่ี
มีรายได้ปานกลางถึงสูง โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือห้องชุดรอการขาย 359 ยูนิต โดยมีห้องชุดท่ีมีสญัญาซือ้ขายแล้ว
จํานวน 1,992 ยนิูต (คาดวา่น่าจะเร่ิมโอนได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2562) 
 

โครงการเดอะ โพลแิทน บรีช 
             โครงการอาคารชดุพกัอาศยั จํานวน 587 ยนิูต และร้านค้า 3 ร้าน บนท่ีดินจํานวน 7-2-85 ไร่ ตัง้อยู่เลขท่ี 28 ซอยนนทบรีุ 
15 ถนนสนามบินนํา้ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ เป็นอาคารสงู 8 ชัน้ 4 อาคาร อาคารจอดรถสงู 7 ชัน้ 1 อาคาร 
มีขนาดพืน้ท่ีใช้สอย, 29.00, 43.00, 48.00, 50.00 และ 60.00 ตารางเมตร กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของบริษัทฯ จะเป็นลกูค้าท่ีมี
รายได้ปานกลางถึงสูง โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือห้องชุดรอการขาย 328 ยูนิต โดยมีห้องชุดท่ีมีสัญญาซือ้ขายแล้ว 
จํานวน 259 ยนิูต (คาดวา่น่าจะเร่ิมโอนได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2561) 
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โครงการเดอะ โพลแิทน อควา 
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั จํานวน 2,741 ยนิูต และร้านค้า 4 ร้าน บนท่ีดินจํานวน 10-2-34.8 ไร่ ตัง้อยู่เลขท่ี 28 ซอย

นนทบรีุ 15 ถนนสนามบินนํา้ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ เป็นอาคารสงู 61 ชัน้ 1 อาคาร อาคารจอดรถสงู 8 ชัน้
1 อาคาร มีขนาดพืน้ท่ีใช้สอย, 24.00, 29.00, 30.00 และ 60.00 ตารางเมตร กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของบริษัทฯ จะเป็นลกูค้าท่ีมี
รายได้ปานกลางถึงสูง โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือห้องชุดรอการขาย2,512 ยูนิต โดยมีห้องชุดท่ีมีสญัญาซือ้ขายแล้ว
จํานวน 229 ยนิูต  (คาดวา่น่าจะเร่ิมโอนได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2563) 

 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ตัง้แต่ปี 2557 – 2559  

                                                                                                                                                                                              หน่วย : ล้านบาท 

โครงสร้างรายได้ ดาํเนิน การถือ
หุ้นของ
บริษัท 

2557 2558 2559 

 การโดย รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

รายได้จากการขายและบริการ         
1. รายได้จากอสังหาริมทรัพย์         
1.1 บ้านเด่ียวและทาวเฮ้าส์ EVER, THV, 

100% 
- - - - 117.22 11.67 

1.2 ห้องชดุพกัอาศยัและสํานกังาน MRH 801.77 97.7 533.22 68.54 313.31 31.16 

2. รายได้จากการบริการ     
 
 
 

230.66 
 
 

 
 
 

29.65 
 
 

 
 
 

475.74 
 
 

 
 
 

47.32 
 
 

2.1 รายได้จากการบริการด้าน
โรงพยาบาล 

MY HOSPITAL,  
CMR,DENTIAL 

100% 11.05 1.35 

 
KMG 78.57% 

  
 

PM 53.93% 

รวมรายได้   812.82 99.05 763.88 98.19 906.27 90.15 

3. รายได้อ่ืน 

EVER, THV, 
MRH 100% 7.42 0.90 9.19 1.18 9.80 0.97 

MY HOSPITAL 
100% 0.44 0.05  

 
4.92 

 

 
 

0.63 
 

 
 

89.24 
 

 
 

8.88 
 

CMR,  DENTIAL 
KMG 78.57% 

  PM 53.93% 
รวมรายได้ทัง้หมด   820.68 100.00 777.99 100.00 1,005.31 100.00 

หมายเหต ุ: 1.รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้ดอกเบีย้รับ และกําไรจากการขายเงินลงทนุ 
                  2. บริษัท ณฐันนัท์พฒันา จํากดั เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ี จ.เชียงใหม่ ปัจจบุนัยงัไมได้มีรายได้จากการพฒันาโครงการ 
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 นอกจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แล้ว บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) (“EVER” หรือ “บริษัท”) ยงัได้ขยายการลงทนุ
โดยการถือหุ้นในธุรกิจโรงพยาบาล รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

2. ธุรกจิโรงพยาบาล 
 บริษัทดําเนินธุรกิจลงทุนและพฒันาโรงพยาบาล โดยปัจจุบนัดําเนินกิจการผ่าน บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด (“MY 
HOSPITAL”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ทัง้นี ้MY HOSIPITAL ดําเนินกิจการลงทนุและพฒันาโรงพยาบาล โดย
เข้าลงทนุในบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล 
 
1. บริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จาํกัด (“CMR”) 
 
 ท่ีตัง้         84/3 อาคารสวสัดีเชียงใหม ่แมนชัน่ ถนนเชียงใหม-่ลําปาง ตําบลช้างเผือก  
          อําเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่
 วนัจดทะเบียนจดัตัง้     วนัท่ี 26 มิถนุายน 2549 
 ประกอบธุรกิจ        โรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้และผู้ เจ็บป่วย 
          ในช่ือ โรงพยาบาลสยามราษฎร์ (“CMR”) 
  ทนุจดทะเบียน        20,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั จํานวน 200,000 หุ้น  
          มลูคา่ท่ีตราไว้ 100.00 บาท/หุ้น 
 ทนุเรียกชําระแล้ว        20,000,000 บาท 
 
2. บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จาํกัด (“DENTAL”)  
 
 ท่ีตัง้         2 ชัน้ท่ี3 ห้องเลขท่ี 2A348 ศนูย์การค้าเซน็ทรัล พลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต        
          ถนนมหิดล, 252-252/1 ถนนววัลาย ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่  
          จงัหวดัเชียงใหม ่
 วนัจดทะเบียนจดัตัง้      วนัท่ี 24 มีนาคม 2552  
 ประกอบธุรกิจ         สถานพยาบาล สถานทนัตกรรมและสถานฟืน้ฟ ูบําบดัผู้ เจ็บป่วยเป็นโรคทกุชนิด  
           ในช่ือ “คลินิก จสั ฟอ ฟัน”   
 ทนุจดทะเบียน         750,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 7,500 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 
 ทนุเรียกชําระแล้ว          750,000 บาท 
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3. บริษัท ยูนิคอน เซอร์วสิเซส จาํกัด (“UNICON”) 
 
 ท่ีตัง้          13/1 หมู่ท่ี 5 ถนนก่ิงแก้ว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
 วนัจดทะเบียนจดัตัง้       วนัท่ี 17 ตลุาคม 2538 
 ประกอบธุรกิจ          ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ท่ีดิน อาคาร ท่ีตัง้ของโรงพยาบาลสยามราษฎร์  
                                                    (“CMR”) 
 ทนุจดทะเบียน          5,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 50,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ100.00 บาท 
 ทนุเรียกชําระแล้ว           5,000,000 บาท 
 
 กลุม่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มุ่งเน้นการให้บริการทางด้านการแพทย์และสขุภาพ 
พร้อมด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้ เช่ียวชาญ เป็นสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้และผู้ เจ็บป่วย มีจํานวนเตียง 50 เตียง มุ่งเน้นการ
ให้บริการท่ีได้มาตรฐาน บริการประทบัใจ พร้อมทัง้ยงัมีแผนกให้บริการงานทนัตกรรมทกุประเภท เช่น ปลกูถ่ายฟันเทียม ขดัฟัน
ขาว รักษารากฟัน ทําความสะอาดฟัน ฟันเทียมและท่ียดึฟันเทียม คณะทนัตแพทย์มีความพร้อมและประสบการณ์และการศกึษา
ชัน้สงู โดยคดัเลือกวสัด ุอปุกรณ์และเคร่ืองมือตา่งๆท่ีทนัสมยั ท่ีจะช่วยให้การรักษาและการบริการมีประสทิธิภาพ 
 
4. บริษัท โคราชเมดคัิลกรุ๊ป จาํกัด (“KMG”) 
 

ท่ีตัง้            398 ถนนสรุนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา   
 วนัจดทะเบียนจดัตัง้         วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2533 
 ประกอบธุรกิจ           โรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้และผู้ เจ็บป่วย 
             ในช่ือ“โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล” (“KMG”) 
 ทนุจดทะเบียน           75,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 7,500,000 หุ้น  

  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ10.00 บาท 
 ทนุเรียกชําระแล้ว           75,000,000 บาท 

 
KMG ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มุ่งเน้นการให้บริการทางด้านการแพทย์และสขุภาพ พร้อมด้วยทีมแพทย์และ

พยาบาลผู้ เช่ียวชาญ เป็นสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้และผู้ เจ็บป่วย มีจํานวนเตียง 35 เตียง มุ่งเน้นการให้บริการท่ีได้มาตรฐาน 
บริการประทบัใจ 
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5. บริษัท พษิณุโลกอนิเตอร์เวชการ จาํกัด (“PM”) 
 

ท่ีตัง้  262/55 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก   
วนัจดทะเบียนจดัตัง้ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2537 
ประกอบธุรกิจ  โรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้และผู้ เจ็บป่วย 

    ในช่ือ“โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ”  
ทนุจดทะเบียน  160,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั จํานวน 16,000,000 หุ้น  

  มลูคา่ท่ีตราไว้ 10.00 บาท/หุ้น 
ทนุเรียกชําระแล้ว  160,000,000 บาท 

 PM ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มุ่งเน้นการให้บริการทางด้านการแพทย์และสขุภาพ พร้อมด้วยทีมแพทย์และ
พยาบาลผู้ เช่ียวชาญ เป็นสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้และผู้ เจ็บป่วย มีจํานวนเตียง 100 เตียง มุ่งเน้นการให้บริการท่ีได้มาตรฐาน 
บริการประทบัใจ 
 
 ทัง้นี ้บริษัทได้เพิ่มขอบข่ายการขยายการดําเนินธุรกิจด้านโรงพยาบาล เพ่ือเพ่ิมโอกาสและศกัยภาพในการบริหารงาน ซึง่
จะส่งผลให้บริษัทมีแหล่งรายได้และกําไรเข้ามาเพ่ิมเติมจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริษัทยงัคงมีเป้าหมายในการ
ดําเนินธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ตอ่ไป  
 

รายละเอียดโครงการของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ช่ือโครงการ 

หรือ  
ช่ือโรงพยาบาล 

ลักษณะ
โครงการ จาํนวนหน่วย ขนาดที่ดนิ

โครงการ 

มูลค่า
โครงการ 
(ลบ.) 

ปีที่เร่ิมขาย
โครงการ 

ความคืบหน้าใน  
การก่อสร้าง/ขาย 
ณ 31/12/ 2559 

(ร้อยละ) 

บริษัทที่
ดาํเนินการ
โครงการ 

กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 

โครงการมายวลิลา่ บางนา  
ถนนสรรพาวธุ บางนา กรุงเทพฯ 

อาคารสํานกังาน 
และอาคาร 
ชดุพกัอาศยั 

10 สํานกังาน 
262 ห้องชดุ 

17-1-80 ไร่ 436.11 
326.69 

2547 100.00/ 100.00 
100.00 / 99.58 

เอเวอร์แลนด์ รายได้
ระดบัปาน
กลางถึงสงู 

โครงการรอยลั บีช  
ต.หาดเจ้าสําราญ จ.เพชรบรีุ 

อาคารชดุ 
พกัอาศยั 

62 ยนิูต 6-2-31 ไร่ 180.88 2548 100.00/100.00 เอเวอร์แลนด์ รายได้
ระดบัปาน
กลางถึงสงู 

โครงการมายรีสอร์ท บางกอก อาคารชดุ 
พกัอาศยั 

92 ยนิูต 2-1-82.3 ไร่ 763.45 2556 100.00/91.30 เอเวอร์แลนด์ รายได้
ระดบัปาน
กลางถึงสงู 

โครงการมายรีสอร์ท แอท  
ริเวอร์ 

อาคารชดุ 
พกัอาศยั 

43 ยนิูต 3-3-21 ไร่ 723.77 2556 100.00/32.56 เอเวอร์แลนด์ รายได้
ระดบัสงู 

โครงการมายโฮม สวุนิทวงศ์ 
(เฟส1) ถ.สวุินทวงศ์   
หนองจอก กรุงเทพฯ 

บ้านเด่ียว 
 

145 หลงั 65-1-80 ไร่ 790.00 2558 100.00 / 21.38 เอเวอร์แลนด์ รายได้
ระดบัปาน
กลางถึงสงู 

โครงการมายโฮม เชียงใหม่
(เฟส1) ต.แมส่า อ.แมริ่ม 
เชียงใหม ่

บ้านเด่ียว 137 หลงั 38-1-49 ไร่ 
 

473.23 N.A. - / - ณฐันนัท์
พฒันา 

รายได้
ระดบัปาน
กลาง 
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ช่ือโครงการ 
หรือ  

ช่ือโรงพยาบาล 

ลักษณะ
โครงการ จาํนวนหน่วย ขนาดที่ดนิ

โครงการ 

มูลค่า
โครงการ 
(ลบ.) 

ปีที่เร่ิมขาย
โครงการ 

ความคืบหน้าใน  
การก่อสร้าง/ขาย 
ณ 31/12/ 2559 

(ร้อยละ) 

บริษัทที่
ดาํเนินการ
โครงการ 

กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 

โครงการมายรีสอร์ท หวัหิน 
(อาคาร เอ บี ซี) 

อาคารชดุ 
พกัอาศยั 

211 ยนิูต 4-3-22.4 ไร่ 1,292.15 2556 100.00 / 82.46 มายรีสอร์ท    
โฮลดิง้ 

รายได้
ระดบัปาน
กลางถึงสงู 

โครงการมายรีสอร์ท หวัหิน 
 (อาคาร ดี อี เอฟ) 

อาคารชดุ 
พกัอาศยั 

197 ยนิูต 4-3-22.4 ไร่ 1,132.15 2556 100.00 / 51.78 เดอะวิลลา่ 
 (หวัหิน) 

รายได้
ระดบัปาน
กลางถึงสงู 

โครงการเดอะ โพลแิทน  ริฟ อาคารชดุ 
พกัอาศยัและ
ร้านค้า 

2,351 ห้องชดุ 
8 Shop 

9-3-37.6 ไร่ 6,570.00 2559 100.00 / 84.73 เอเวอร์แลนด์ รายได้
ระดบัปาน
กลางถึงสงู 

โครงการเดอะ โพลแิทน  บรีซ อาคารชดุ 
พกัอาศยัและ
ร้านค้า 

587 ห้องชดุ 
3 Shop 

7-2-85 ไร่ 1,896.91 2559 100.00 / 40.89 เอเวอร์แลนด์ รายได้
ระดบัปาน
กลางถึงสงู 

โครงการเดอะ โพลแิทน อควา อาคารชดุ 
พกัอาศยัและ
ร้านค้า 

2,741 ห้องชดุ 
4 Shop 

10-2-34.8 ไร่ 2,741.00 2560 100 / - บางกอก ริว่า รายได้
ระดบัปาน
กลางถึงสงู 

โรงพยาบาลสยามราษฎร์ โรงพยาบาล 50 เตียง 3-0-3.4 ไร่ 20.00 2549 - / - เชียงใหม่
ราษฎร์ 

รายได้
ระดบั ปาน
กลางถึงสงู 

สถานทนัตกรรม คลนิิค จสั 
ฟอ ฟัน  

สถานทนัตกรรม - - 0.75 2552 - / - เดนทอล อิส
ฟัน  

รายได้
ระดบั ปาน
กลางถึงสงู 

 
บริษัท ยนิูคอน เซอร์วสิเซส 
จํากดั 

ให้เช่าอาคาร 
โรงพยาบาล
สยามราษฎร์ 

- - 5.00 2538 - / - ยนิูคอน 
เซอร์วสิเซส 

- 

โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล โรงพยาบาล 35 เตียง 1-1-62 ไร่ 75.00 2533 - / - โคราช 
เมดิคลักรุ๊ป 

รายได้
ระดบั ปาน
กลางถึงสงู 

โรงพยาบาลอนิเตอร์เวชการ  โรงพยาบาล 100 เตียง 6-0-81.9 ไร่ 160.00 2537 - / - พิษณโุลก
อินเตอร์ 
เวชการ 

รายได้
ระดบั ปาน
กลางถึงสงู 

หมายเหต ุ: 
กลุม่อสงัหาริมทรัพย์ 
- ความคืบหน้าในการขายคํานวณจากมลูคา่หน่วยท่ีได้ทําสญัญาแล้ว / มลูคา่หน่วยท่ีมีเพ่ือขาย  
- โครงการมายวิลล่า บางนา ประกอบด้วย 3 อาคาร ได้แก่ อาคารเอ อาคารบี และอาคารซี มีอาคารสํานกังานทัง้หมด 60 สํานกังาน และมีห้องชดุพกั
อาศยั 718 ห้องชดุ และมีการจําหน่ายไปแล้วทัง้สิน้ 50 สํานกังานและ 456 ห้องชดุ ดงันัน้บริษัทฯจงึได้รับโอนโครงการเพ่ือนํามาพฒันาตอ่จํานวน 10 
สํานกังานและ 262 ห้องชดุ   

- โครงการรอยลั บีช  ปัจจบุนัโครงการดําเนินการขายหมดแล้ว เหลือรอการโอน 1 ยนิูต 
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- โครงการมายโฮม สวิุนทวงศ์ เฟส 1 บนท่ีดิน 65-1-80 ไร่ จํานวน 145 หลงั เป็นโครงการท่ีอยู่ในกรรมสิทธ์ิของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั(มหาชน)  
ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งเร่ิมดําเนินการก่อสร้างเฟส 1  
- โครงการมายโฮม เชียงใหม่ เป็นการดําเนินการภายใต้การบริหารงานของบริษัท ณฐันนัท์พฒันา จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย มีพืน้ท่ีโครงการรวมทัง้สิน้  
167-2-2 ไร่ มลูคา่โครงการรวมประมาณ 1,600 ล้านบาท 
- บริษัทฯดําเนินการซือ้และรับโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุ โครงการมายรีสอร์ท บางกอก จํานวน 92 ยนิูต เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 
- บริษัทฯดําเนินการซือ้และรับโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุ โครงการมายรีสอร์ท แอท ริเวอร์ จํานวน 33 ยนิูต เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2556 และจํานวน 10 ยนิูต  
เม่ือวนัท่ี 4 มิถนุายน 2557 
- โครงการมายรีสอร์ท หวัหิน(อาคาร เอ บี ซี) เป็นโครงการท่ีอยู่ในกรรมสิทธ์ิของบริษัท มายรีสอร์ท โอลดิง้ จํากดั ซึง่เข้ามาเป็นบริษัทย่อยเม่ือวนัท่ี 26  
มิถนุายน 2556 
- โครงการมายรีสอร์ท หวัหิน(อาคาร ดี อี เอฟ) เป็นโครงการท่ีอยู่ในกรรมสิทธ์ิของบริษัท เดอะ วิลลา่ (หวัหิน) จํากดั ซึง่เข้ามาเป็นบริษัทย่อยเม่ือวนัท่ี 2  
กนัยายน 2556 
- โครงการเดอะ โพลิแทน ริฟ เป็นโครงการท่ีอยู่ในกรรมสิทธ์ิของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั(มหาชน) ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งเร่ิมดําเนินการก่อสร้าง  
- โครงการเดอะ โพลิแทน บรีซ เป็นโครงการท่ีอยู่ในกรรมสิทธ์ิของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั(มหาชน) ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งเร่ิมดําเนินการก่อสร้าง 
- โครงการเดอะ โพลิแทน อควา เป็นโครงการท่ีอยู่ในกรรมสิทธ์ิของบริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เม่ือวนัท่ี 1 
กนัยายน 2559 ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งเร่ิมดําเนินการก่อสร้าง 
กลุม่โรงพยาบาล 
- บริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากดั ซึง่เข้ามาเป็นบริษัทย่อยเม่ือวนัท่ี 14พฤศจิกายน 2557 
- บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จํากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากดั ซึง่เข้ามาเป็นบริษัทย่อยเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557
- บริษัท ยนิูคอน เซอร์วิสเซส จํากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากดั ซึง่เข้ามาเป็นบริษัทย่อยเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 
- บริษัท โคราชเมดิคลักรุ๊ป จํากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากดั ซึง่เข้ามาเป็นบริษัทย่อยเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 
- บริษัท พิษณโุลกอินเตอร์เวชการจํากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากดั ซึง่เข้ามาเป็นบริษัทย่อยเม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2558 
 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
 

     1. ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
กลยุทธ์ทางการตลาด 
- ในด้านผลิตภณัฑ์ ในส่วนของโครงการท่ีมีการพฒันาไปแล้วบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ีชํานาญเพ่ือทําการ

ซ่อมบํารุง ออกแบบ ปรับปรุง และตกแต่งอาคาร บ้าน ท่ีมีอยู่เดิมรวมทัง้คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการของผู้บริโภค 
อีกทัง้ปรับเปล่ียนและเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปแบบดีไซน์สวยงามและมีคณุภาพเพ่ือความพร้อมของสินค้าก่อนขาย ทําให้ลกูค้า
เกิดความมั่นใจ และตัดสินใจได้ง่ายขึน้ กลยุทธ์ทางการตลาด จะเน้นด้านการสร้างคุณภาพและคงทนของสินค้าในระยะยาว 
เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความไว้วางใจ และบง่บอกถงึมาตรฐานของบริษัทฯ ในการพฒันาโครงการอ่ืน ๆ ตอ่ไปในอนาคต  

- บริษัทฯ จะพิจารณาถึงศกัยภาพของทําเลในการพฒันาโครงการแต่ละรูปแบบ โดยศึกษาถึงความเจริญของสิ่งอํานวย
ความสะดวกของระบบสาธารณปูโภคจากภาครัฐท่ีจะลงทนุก่อสร้าง  การวิเคราะห์กลุ่มลกูค้า และความต้องการของลกูค้าในแต่
ละทําเล ทัง้นีเ้พ่ือให้สินค้าของบริษัทฯ เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ  และทําให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการ
พฒันาท่ีดินท่ีไมส่งู  
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- บริษัทฯ จะคํานงึถงึสภาพการแข่งขนัในแตล่ะทําเล เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขนักบัคูแ่ข่งขนัในทําเลเหลา่นัน้     
- บริษัทฯ จะให้ความสําคญัในการนําเสนอสิ่งท่ีดีของโครงการ อนัเป็นจดุขายแก่ลกูค้าอย่างสม่ําเสมอ ทัง้ในการโฆษณา

และการประชาสมัพันธ์อย่างต่อเน่ือง การติดตัง้สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการอีกทัง้ได้ดําเนินการส่งเสริมการขายให้
สอดคล้องกบักําลงัซือ้ของลกูค้าในแตล่ะช่วงเวลาด้วย 

- บริษัทฯ จะรักษาคุณภาพของการให้บริการลกูค้าให้สม่ําเสมอโดยตลอด เช่น ในส่วนของการให้บริการหลงัการขาย
อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีของลกูค้าตอ่โครงการของบริษัทฯ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวตอ่ไป 

 
จุดเด่นทางการตลาด   
- รูปแบบของห้องชดุพกัอาศยัหรือบ้านเน้นประโยชน์เนือ้ท่ีใช้สอย คณุภาพ ความสง่างาม และความเป็นเอกลกัษณ์ โดย

บริษัทฯ จะทําการสํารวจตลาดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใช้เป็นข้อมลูให้ฝ่ายออกแบบของบริษัทฯ สามารถออกแบบบ้านให้มีรูปแบบท่ี
ทนัสมยั และตรงตามความต้องการของลกูค้าในเร่ืองของประโยชน์ใช้สอย 

- การติดตัง้สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีทนัสมยัให้แก่ลกูค้า เช่น โทรศพัท์อินเตอร์เน็ตความเร็วสงู ระบบรักษาความ
ปลอดภยัท่ีทนัสมยั ตลอดจนสิง่อํานวยความสะดวกตา่ง ๆ ภายในโครงการ 

- ระดับราคาและประเภทสินค้า สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกระดับ เน่ืองจากสินค้าของบริษัทฯ มีความ
หลากหลาย ไมว่า่จะเป็น บ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์  หรือคอนโดมิเนียม และในแตล่ะโครงการท่ีบริษัทฯ ดําเนินการ จะมีการตัง้ราคาให้
มีความหลากหลายเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครอบคลมุทกุกลุม่ 

- ทุกโครงการอยู่ในทําเลท่ีตัง้ท่ีดี อยู่ในแหล่งธุรกิจและชุมชน และใกล้กับระบบขนส่งท่ีทนัสมยั ไม่ว่าจะเป็น ทางด่วน 
รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน ทําให้ลกูค้าของบริษัทฯ ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง 
  

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  
- รูปแบบของการขายโดยทีมงานขายประจําซึ่งดําเนินงานขายทัง้ประจําท่ีสํานักงานขายภายในโครงการ (Counter 

Sales) และการขายตรง (Direct Sales) เพ่ือครอบคลมุและให้ความสะดวกแก่ลกูค้า โดยทีมงานขายจะรับผิดชอบตัง้แต่การวาง
แผนการขายและนําเสนอรายละเอียดของโครงการท่ีเหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าแต่ละราย โดยจะมีการวิเคราะห์ และ
กําหนดกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และจะใช้กลยทุธ์ทางด้านการตลาดและการขาย เพ่ือให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าดงักลา่วให้ได้ประสิทธิภาพ
สงูสดุ  

- รูปแบบของการขายโดยทีมงานอิสระ (Direct Sales) ซึง่แนะนําลกูค้าของตนเองท่ีมีความต้องการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีตรง
กบัโครงการท่ีบริษัทฯ พฒันาอยู ่ 

- การใช้โฆษณาในลักษณะท่ีสามารถใช้ได้กับหลาย ๆ โครงการซึ่งส่งผลให้ต้นทุนค่าโฆษณาลดลงแต่ยังคงมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดี การใช้ E-Marketing เพิ่มช่องทางการจดัจําหน่ายโดยสร้าง Web-Site ของบริษัทฯ เพ่ือโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์แก่ลกูค้าท่ีสนใจ 

- การสง่เสริมการขายเพ่ือให้สอดคล้องกบัภาครัฐท่ีสนบัสนนุให้ประชาชนจดัซือ้ท่ีอยู่อาศยั เช่น ยกเว้นค่าธรรมเนียมโอน
กรรมสิทธ์ิ การทํา Co-promotion ร่วมกบัคู่ค้า สถาบนัการเงิน จดัเง่ือนไขพิเศษ เช่นการให้สินเช่ือดอกเบีย้ต่ํา, ฟรีดาวน์, ข้อเสนอ
พิเศษสําหรับลกูค้าท่ีอยู่อาศยัด้วยอตัราดอกเบีย้ต่ําคงท่ีระยะสัน้ 1 ปีแรก และสามารถกู้ ได้100% รวมทัง้โครงการของบริษัทมีการ
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ตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์เข้าอยู่ ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ ก็จะมีการคิดรูปแบบการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างออกมาเร่ือยๆ ตาม
ภาวะการแข่งขนัของอตุสาหกรรม 

นอกเหนือจากการขายตามปกติ บริษัทฯ จะมีการนําโครงการเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีจดัโดยผู้จดัท่ี
มีช่ือเสียง และมีความชํานาญในการดําเนินการเป็นประจําตามฤดูกาลขายท่ีพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับการขายของแต่ละ
โครงการ  

 
ลักษณะของลูกค้า 
ลกัษณะลกูค้าของโครงการต่างๆท่ีทางบริษัทฯได้มีการดําเนินการก่อสร้างและอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างจะประกอบ

ไปด้วยบคุคลจากหลากหลายอาชีพและหลายระดบัรายได้  โดยมากลกูค้ามากกว่า 80% เป็นบคุคลท่ีมีรายได้ระดบัปานกลางถึง
สงู  เน่ืองจากลกูค้าท่ีซือ้ห้องชดุพกัอาศยัและ/หรือ บ้านโดยสว่นใหญ่เป็นไปเพ่ือการอยู่อาศยัจริง  มีเพียงส่วนน้อยท่ีซือ้ไว้เพ่ือการ
ลงทนุเป็นสินทรัพย์  ในช่วงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจท่ีผ่านมา  ผู้บริโภคใช้ความระมดัระวงัมากขึน้ในการตดัสินใจ  โดยมีการศึกษา
ข้อมลูโครงการอยา่งละเอียด พร้อมทัง้มีการเปรียบเทียบระหว่างคู่แข่ง  เพ่ือให้มัน่ใจว่าบ้านท่ีซือ้จะตรงกบัความต้องการของลกูค้า
อย่างแท้จริง  ด้วยเหตุนีบ้ริษัทจึงตระหนักในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีทัง้ต่อลกูค้าเก่าและลกูค้าใหม่  ซึ่งนโยบายทางบริษัทมี
ความตัง้ใจท่ีจะสร้างความประทบัใจในการให้บริการแก่ลกูค้าเหลา่นีไ้ปตลอด โดยมีสว่นบริการหลงัการขายเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกับลกูค้าใหม่ รักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกับลกูค้าเก่า และดูแลหรือให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า 
นํา้ประปา มีการรับประกนัความเสียหายระหวา่งอยูอ่าศยัเป็นระยะเวลา 1 ปี อีกทัง้มีการประชาสมัพนัธ์ความคืบหน้าของโครงการ
ในการก่อสร้าง การติดตามให้บริการแก่ลกูค้าตัง้แต่ขัน้ตอนตดัสินใจซือ้จนถึงการส่งมอบ ตลอดจนดแูลการบริหารโครงการเม่ือ
ลกูค้าเข้าไปอาศยัแล้ว ให้เกิดความสะดวกสบาย มีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีไปตลอด  

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
บริษัทฯกําหนดกลุม่ลกูค้าโดยคํานงึถงึอํานาจซือ้ท่ีผู้บริโภคสามารถซือ้ได้  หรือสามารถแบง่จ่าย และ/หรือผอ่นชําระกบั

ทางธนาคารได้  โดยท่ีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายในแต่ละโครงการท่ีบริษัทฯได้พฒันาขึน้  คือ 
- กลุม่ลกูค้าท่ีมีรายได้ประจําและตอ่เน่ือง เช่น พนกังานบริษัท ธนาคาร ข้าราชการ ฯลฯ 
- กลุม่ลกูค้าท่ีมีรายได้สงูหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ 
- กลุม่ลกูค้าในพืน้ท่ีโครงการโดยรอบ และกลุม่ลกูค้าเดิมท่ีอาศยัอยูไ่มเ่กิน 5 – 10 กิโลเมตร จากโครงการ เน่ืองจากลกูค้า

จะมีความคุ้นเคยกบัเส้นทางและสถานท่ีตัง้โครงการ 
- กลุม่ลกูค้าท่ีมีความต้องการโครงการท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดีขึน้ หรือมีความพอใจในรูปแบบของโครงการ และ 

สามารถเดินทางได้สะดวก 
 
นโยบายการตัง้ราคา 
บริษัทฯมีนโยบายการตัง้ราคาท่ีเป็นธรรมตอ่ผู้บริโภค  โดยคํานงึถงึต้นทนุในการพฒันาโครงการ และโครงการโดยรอบที่

บริษัทมองวา่เป็นคูแ่ข่งในการดําเนินงาน  เพ่ือท่ีวา่บริษัทฯจะสามารถแข่งขนัได้กบัผู้ประกอบการอ่ืนๆ  โดยหลกัการเบือ้งต้น คือ   
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- การสํารวจราคาตลาดของโครงการอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นโครงการลกัษณะเดียวกนั หรือใกล้เคียงกบัของบริษัทฯ แล้วจึงกําหนด
ราคา โดยพิจารณาจากต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการพฒันาโครงการ เพ่ือท่ีบริษัทฯ จะได้สามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอ่ืนได้ 
เน่ืองจากบริษัทฯ มองว่าคู่แข่งของบริษัทฯ จะได้แก่ โครงการท่ีอยู่ใกล้เคียงโครงการของ บริษัทฯ ไม่ได้มองเฉพาะเป็นบริษัทใด
บริษัทหนึง่  

- การพิจารณากําลงัซือ้ในตลาด และการแบ่งเบาภาระการผ่อนชําระเงินดาวน์ในแต่ละงวดและระยะเวลาการผ่อนชําระ 
เพ่ือให้ลกูค้าสามารถผอ่นชําระเงินดาวน์โดยไมมี่ปัญหา โดยการให้บริการในสว่นนี ้ทางบริษัทฯ ได้รับความ 
ร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศในการให้สินเช่ือแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ท่ีมีความประสงค์จะซือ้บ้าน แต่ยังไม่มีกําลงัซือ้
เพียงพอ  
 
     2. ธุรกจิโรงพยาบาล 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
 - มุ่งเน้นการรักษาและพัฒนาคุณภาพในการบริการท่ีเป็นเลิศ ด้วยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญและเคร่ืองมือท่ีทันสมยัสามารถ
รองรับผู้ ป่วยทัง้ในจงัหวดัและจงัหวดัใกล้เคียงรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่สนใจเร่ืองสขุภาพมากขึน้ 
และมีผู้สงูอายมุากขึน้  
 - มีการจดักิจกรรมในและนอกสถานท่ีเพ่ือเผยแผค่วามรู้เร่ืองโรคตา่งๆ และออกเย่ียมผู้ ป่วยท่ีเคยเข้ารับการรักษา 
 - ทําเลท่ีตัง้ อยูใ่นแหลง่ชมุชนเดินทางได้สะดวกสบาย 
 - จะให้ความสําคัญในการบริการลูกค้า การให้บริการท่ีรวดเร็ว คุณภาพของอาหาร การรักษาความสะอาด ยิม้แย้ม
แจ่มใส เพ่ือให้ลกูค้าได้รับบริการเป็นท่ีพงึพอใจ 
 -  การดงึดดูให้ลกูค้ามาใช้บริการตอ่เน่ือง เช่น การดแูลผู้ ป่วยสงูอาย ุการทําทะเบียนคนไข้ ไมเ่ลีย้งไข้ผู้ ป่วย เป็นต้น 
 - การให้ความสําคัญกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นจุดขายของการรักษาพยาบาล  ทัง้ยังทําการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัของคนในจงัหวดั จงัหวดัใกล้เคียงและนกัทอ่งเท่ียว  

 
จุดเด่นทางการตลาด   

 - ทีมแพทย์ผู้ เช่ียวชาญและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  
- ความสามารถในการรักษาของแพทย์แผนไทย 
- สิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ ท่ีทนัสมยัให้แก่ลกูค้า  
- ทําเลท่ีตัง้ของโรงพยาบาลใช้แหลง่ชมุชน สะดวกสบายในการเดินทาง 
 
การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  
- การโฆษณาทางด้าน Web-Site ของโรงพยาบาลเพื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์แก่ลกูค้าท่ีสนใจ  
- ส่งเสริมโดยให้สอดคล้องกับโครงการของภาครัฐโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เพ่ือเป็นหลักประกันสุขภาพให้

ประชาชนทกุคนสามารถรับการรักษาโรคโดยจ่ายเพียง 30 บาท 
- มีการทําสญัญากบับริษัทประกนัชีวิต  
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 นโยบายการตัง้ราคา 
กําหนดให้อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัโรงพยาบาลเอกชนทัว่ไป เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
 
1. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์  
ภาคอสงัหาริมทรัพย์โดยรวมในปี 2559 โดยประมาณการแบบรายปี มีการปรับตวัลดลง 9.78% เม่ือเทียบกบัปี 2558 

ทัง้นีพ้ิจารณาจากตวัเลขท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่ม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ เดือนพฤศจิกายนปี 2559 มี
จํานวนรวม 93,335 หน่วย เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีจํานวนรวมทัง้หมด 124,139 หน่วย โดยแบ่งแยกเป็นท่ีอยู่อาศยัประเภทสร้าง
เอง 16,994 หน่วย และท่ีอยูอ่าศยัประเภทจดัสรร 76,341 หน่วย  

อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาเฉพาะบ้านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจดัสรร จําแนกตามประเภทที่อยูอ่าศยั ณ เดือนธันวาคมปี 
2559 โดยประมาณการเทียบกบัปี 2558 มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัดงันี ้

 ประเภทบ้านเด่ียว และบ้านแฝด มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 25,493 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรับตวั
ลดลง 9.73% เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีจํานวน 33,889 หน่วย 

 ประเภททาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 13,893 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการ
ปรับตวัลดลง 25.28% เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีจํานวน 22,313 หน่วย 

 ประเภทอาคารชดุ มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 54,026 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรับตวัลดลง 4.41% 
เม่ือเทียบปี 2558 ท่ีมีจํานวน 67,628 หน่วย 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่ม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
จําแนกตามประเภทดําเนินการ ระหวา่งปี 2556 – 2559 

(หน่วย:ยนิูต)
จาํแนกตามประเภท 2556 2557 2558 *2559 

สร้างเอง 23,285 24,896 22,731 16,994 
จดัสรร 109,017 108,583 101,408 76,341 
รวมทัง้หมด 132,302 133,479 124,139 93,335 
% การเปล่ียนแปลง 5.84% 0.89% -7.00% **-9.78% 

ท่ีมา : ดชันีและเคร่ืองชีเ้ศรษฐกิจ ธนาคารแหง่ประเทศไทย (http://www.bot.or.th) 
หมายเหต ุ: *   ข้อมลูเดือนพฤศจิกายน 2559 
                 ** % การเปล่ียนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกนัปีก่อน  
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ข้อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่ม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
จําแนกตามประเภทท่ีอยูอ่าศยั ระหวา่งปี 2556 – 2559 

(หน่วย:ยนิูต) 
ที่อยู่อาศัยจดทะเบียน จาํแนกตามประเภท 2556 2557 2558 *2559 
บ้านเด่ียวและบ้านแฝด 33,532 37,314 33,889 25,493 
% การเปล่ียนแปลง 1.87% 11.28% -7.15% **-9.73% 
ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ 26,722 21,139 22,313 13,893 
% การเปล่ียนแปลง 95.15% -20.89% 1.97% **-25.28% 
อาคารชดุ 71,440 75,309 67,628 54,026 
% การเปล่ียนแปลง -8.87% 5.42% -9.90% **-4.14% 
รวมทัง้หมด 131,694 133,762 123,830 93,412 
% การเปล่ียนแปลง 5.35% 1.57% -7.20% **-9.48% 

ท่ีมา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ (http://www.reic.or.th) 
หมายเหต ุ: * ข้อมลูเดือนพฤศจิกายน 2559 

   ** % การเปล่ียนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกนัปีก่อน 
ข้อมูลเปรียบเทียบการโอนกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพย์ 
จําแนกตามประเภทท่ีอยูอ่าศยั ระหวา่งปี 2556 – 2559 

(หน่วย:ยนิูต)
การโอนกรรมสทิธ์ิที่อยู่อาศัย จาํแนกตามประเภท 2556 2557 2558 *2559 
บ้านเด่ียวและบ้านแฝด 37,298 39,430 41,041 22,704 
% การเปล่ียนแปลง 16.67% 5.72% 4.09% **-33.62% 
ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ 69,752 67,076 83,768 54,633 
% การเปล่ียนแปลง 15.36% -3.84% 24.89% **-21.74% 
อาคารชดุ 74,942 67,305 71,833 82,695 
% การเปล่ียนแปลง 12.24% -10.19% 6.73% **38.15% 
รวมทัง้หมด 181,992 173,811 196,642 160,032 
% การเปล่ียนแปลง 14.32% -4.50% 13.14% **-2.34% 

ท่ีมา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ (http://www.reic.or.th) 
หมายเหต ุ: * ข้อมลูเดือนพฤศจิกายน 2559 

   ** % การเปล่ียนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกนัปีก่อน 
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การโอนกรรมสิทธ์ิอสงัหาริมทรัพย์ โดยพิจารณาจากตวัเลขจําแนกตามประเภท ณ เดือนธันวาคมปี 2559  มีจํานวนรวม 
160,032 หน่วย เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีจํานวนรวมทัง้หมด 196,642 หน่วย โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัดงันี ้

 ประเภทบ้านเด่ียว และบ้านแฝด มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 22,704 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรับตวั
ลดลง 33.62% เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีจํานวน 41,041 หน่วย 

 ประเภททาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 54,633 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการ
ปรับตวัลดลง 21.74% เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีจํานวน 83,768 หน่วย 

 ประเภทอาคารชดุ มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 82,695 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรับตวัเพิ่มขึน้ 
38.15% เม่ือเทียบปี 2558 ท่ีมีจํานวน 71,833 หน่วย 

 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่  
จําแนกตามประเภทท่ีอยูอ่าศยั ระหวา่งปี 2556 – 2559 

(หน่วย:ยนิูต)
ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ จาํแนกตามประเภท 2556 2557 2558 *2559 
บ้านเด่ียวและบ้านแฝด 17,226       18,933          12,564  12,146 
% การเปล่ียนแปลง  14.08% 9.91% -33.64% **-3.33% 
ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ 30,074       26,980          25,000 29,932 
% การเปล่ียนแปลง 23.30% -10.29% 7.34% **19.73% 
อาคารชดุ 84,250       65,298          62,833  58,350 
% การเปล่ียนแปลง 34.70% -22.49% -3.78% **-7.13% 
รวมทัง้หมด 131,550 111,211 100,397 100,428 
% การเปล่ียนแปลง 28.92% -15.46% -9.72% **0.03% 

ท่ีมา : บจก. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (http://www.area.co.th) 
หมายเหต ุ: * ข้อมลูเดือนธนัวาคม 2559 

   ** % การเปล่ียนแปลงเทียบกบัปีก่อนหน้า 
 

ทัง้นีภ้าพรวมทางด้านอุปทานของภาคอสงัหาริมทรัพย์ โดยพิจารณาจากตัวเลขท่ีอยู่อาศัยเปิดขายใหม่จําแนกตาม
ประเภท ปี 2559 มีจํานวนรวม 100,428 หน่วย เม่ือเทียบกับปี 2558 ท่ีมีจํานวนรวมทัง้หมด 100,397 หน่วย โดยมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัดงันี ้

 ประเภทบ้านเด่ียว และบ้านแฝด มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 12,146 หน่วย ลดลง 3.33 % เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีจํานวน 
12,564 หน่วย 
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 ประเภททาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 29,932หน่วย เพิ่มขึน้ 19.73% เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมี
จํานวน 25,000หน่วย 

 ประเภทอาคารชดุ มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 58,350 หน่วย ลดลง 7.13% เม่ือเทียบปี 2558 ท่ีมีจํานวน 62,833 หน่วย 
ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากยอดคงค้างสินเช่ือเพ่ืออสงัหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ โดยพิจารณาจากตวัเลขจําแนกตาม

ประเภทผู้ขอสินเช่ือ ณ เดือนธันวาคม ปี 2559 มีจํานวนรวม 3,556,488 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีจํานวนรวมทัง้หมด 
3,393,569 ล้านบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัดงันี ้ 

 สินเช่ือสว่นบคุคลเพ่ืออสงัหาริมทรัพย์ มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 3,257,781ล้านบาท โดยประมาณการแบบรายปีคาดว่าจะมี
การปรับตวัเพิ่มขึน้ 26.28%เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีจํานวนรวมทัง้สิน้ 3,095,760 ล้านบาท 

 สินเช่ือผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 298,707  ล้านบาท โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมี
การปรับตวัเพิ่มขึน้ 20.36% เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีจํานวนรวมทัง้สิน้ ทัง้สิน้ 297,809 ล้านบาท 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบยอดคงค้างสนิเช่ือเพ่ืออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ 
จําแนกตามประเภทผู้ขอสนิเช่ือ ระหวา่งปี 2556 – 2559 

                (หน่วย:ล้านบาท)
ยอดคงค้างสนิเช่ือเพ่ืออสังหาริมทรัพย์ของธพ.* 2556 2557 2558 *2559 
สนิเช่ือสว่นบคุคลเพ่ืออสงัหาริมทรัพย์ 1,456,771 1,688,522 3,095,760 3,257,781 
% การเปล่ียนแปลง  30.28% 11.76% 83.34% **26.28% 
สนิเช่ือผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ 544,054 584,971 297,809 298,707 
% การเปล่ียนแปลง 39.02% 3.49% -49.09% **20.36% 
รวมทัง้หมด 2,000,825 2,273,493 3,393,569 3,556,488 
% การเปล่ียนแปลง  32.54% 9.51% 49.27% **25.76% 

ท่ีมา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ (http://www.reic.or.th) 
หมายเหต ุ: * ข้อมลูเดือนพฤศจิกายน 2559 

   ** % การเปล่ียนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกนัปีก่อน 
 
กลา่วโดยสรุปภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ในปีท่ีผ่านมา โดยภาพรวมชะลอตวัลง ไม่ว่าจะเป็นบ้านเด่ียว 

ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม ทัง้การจดทะเบียนท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จและการเปิดขายโครงการใหม่ อย่างไรก็ตามความต้องการ
ซือ้ท่ีอยู่อาศยัชะลอตวัลง เม่ือพิจารณาจากการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัโดยภาพรวม ทัง้ด้านสถาบนัการเงินก็มีความเข้มงวดต่อ
การอนมุติัสนิเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัมากขึน้ เน่ืองจากมีผิดนดัชําระหนีก้บัสถาบนัการเงิน อนัเป็นผลมาจากยอดโอนกรรมสิทธ์ิได้ไม่ตรง
ตามเป้า แต่รายจ่ายยังเท่าเดิม ทําให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง ทัง้นีย้อดสินเช่ือเพ่ืออสงัหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ปรับตัว
เพิ่มขึน้เลก็น้อยในปี 2559 
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ภาวะการแข่งขัน 
การแข่งขนัในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2559 ท่ีผ่านมา การพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครชัน้ใน

และชัน้กลางและตามเส้นทางรถไฟฟ้ายงัคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากความต้องการท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมในบาง
ทําเลยงัมีอยูส่งู  

ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทยปี 2559 ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มเผชิญกับปัจจัยเส่ียงท่ียังคงมีผล
ต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนีส้ินปัญหาภาคครัวเรือนท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา ความเข้มงวดของ
สถาบนัการเงินในการปล่อยสินเช่ือของสถาบนัการเงิน ฯลฯ จึงส่งผลให้ตลาดอสงัหาริมทรัพย์เกิดการชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะตลาดในกรุงเทพฯ ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง ทัง้นี ้คาดว่าจะอยู่ในภาวะทรงตวัในปี 2560 โดยเน่ืองจากเดือนตลุาคมปีท่ี
ผา่นมาประเทศอยูใ่นภาวะโศกเศร้า อาจจะสง่ผลตอ่ภาพรวมเศรษฐกิจอยูใ่นภาวะซบเซา 

ทัง้นีแ้นวโน้มตลาดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ในภาวะท่ีซบเซานัน้ ยงัมีอีกหนึ่งปัจจยัคือ ภาวะหนีค้รัวเรือน ท่ีอยู่ในระดบัสงู ซึง่
มีผลตอ่การอนมุติัสนิเช่ือของสถาบนัการเงิน สง่ผลให้มีการปฏิเสธสินเช่ือสงู ทัง้ยงัสถานการณ์ทางด้านการเมืองภายในประเทศยงั
ไมมี่ความชดัเจนและเศรษฐกิจยงัไมฟื่น้ตวั ทําให้อตัราการเติมโตของเศรษฐกิจไมดี่เทา่ท่ีควร 

ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2559 ท่ียงัคงมีแนวโน้มท่ีจะสามารถทําตลาดได้ คือตลาดท่ีอยู่อาศยัในแนวราบ ทัง้บ้านเด่ียว 
ทาวน์เฮาส์ ยงัเติบโตได้ดีจากยอดของบริษัท สว่นตลาดคอนโดมิเนียม ผู้ประกอบการด้านอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน มีแนวโน้มเปิด
ขายโครงการใหม่ลดลง โดยอปุสรรคสําคญัยงัคงเป็นเร่ืองหนีส้ินครัวเรือนท่ีมีอตัราเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง และความเข้มงวดของ
สถาบนัการเงินในการปล่อยสินเช่ือให้กบัผู้ประกอบการด้านอสงัหาริมทรัพย์รายย่อยมีการผิดนดัชําระหนีเ้น่ืองจากยอดโอนไม่ได้
ตรงตามเป้าท่ีวางไว้  เป็นผลมาจากปัญหาหนีส้นิภาคครัวเรือนสงูขึน้  

อยา่งไรก็ตาม คาดวา่คร่ึงปีหลงั 2559 ยงัเติบโตได้ดีจากผลงานยอดโอนกรรมสทิธ์ิตรงตามเป้าท่ีวางไว้ โดยรัฐบาลได้ช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจ และการพฒันาโครงการใหม่ๆ ยงัคงขยายตวัไปตามการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน โดยเฉพาะแนวรถไฟฟ้า และ
แนวถนนตัดใหม่ทัง้หลาย ขณะท่ีบ้านเด่ียวและทาวเฮ้าส์ อาจจะกระจายตัวอยู่ห่างจากเขตเมืองออกไป ทัง้นี  ้โครงการ
คอนโดมิเนียมยงัครองส่วนแบ่งในตลาดแต่ราคาเฉลี่ยต่อยนิูต มีการปรับตวัลดลง เน่ืองจากมีการเปิดตวัโครงการระดบักลาง-ลา่ง
มากขึน้ เน่ืองจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่หลายรายมีการปรับแผนธุรกิจมาพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมราคาถกูเข้าสูต่ลาดมาก
ขึน้ ขณะท่ีโครงการคอนโดมิเนียมขนาดกลาง-บน คาดว่ายงัคงได้รับการตอบรับท่ีดี เน่ืองจากตลาดกลุ่มนีไ้ด้รับผลกระทบจาก
ความผนัผวนทางเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย ส่วนโครงการท่ีอยู่อาศยัแนวราบราคาเฉล่ียคาดว่าจะปรับตวัสงูขึน้ผนัแปรตามต้นทุน
ท่ีดินท่ีปรับสงูขึน้ โดยเฉพาะทําเลแนวเส้นทางรถไฟฟ้า และประกอบกบัเหตกุารณ์เศร้าโศก เน่ืองจากเหตกุารณ์การเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดชในวนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 จึงทําให้ผู้ประกอบการหลายรายเล่ือนการเปิดตวั
โครงการใหมอ่อกไป  
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บริษัทฯ ดําเนินการเป็นผู้พฒันาและจําหน่ายบ้านเด่ียว ห้องชดุ และทาวน์เฮ้าส์ โดยมีคู่แข่งขนัของบริษัทฯ ตามทําเลท่ีตัง้
โครงการ ประกอบด้วย  

Everland คู่แข่งตาม Location 
หมายเหตุ โครงการ 

และที่ตัง้ 
จาํนวนยนิูต
ทัง้หมด 

ราคาเฉล่ีย/ 
ยูนิต(ล้านบาท) 

โครงการ 
และที่ตัง้ 

จาํนวนยนิูต
ทัง้หมด 

ราคาเฉล่ีย/ 
ยูนิต(ล้านบาท) 

มายโฮม 
เชียงใหม่ 
 

(อยู่ระหวา่ง
ก่อสร้าง ) 
 

3.45 - 6.00 1. The Urbana 
(phase2) 
 
2. Sansaran 
Chiangmai 
 
3. Vararom 

134 
 
 

227 
 
 
- 

2.57 - 3.95 
 
 

2.76 - 4.29 
 
 

3.05 - 4.34 

มี ก า รแ ข่ งขันค่ อน ข้ า งสู ง 
อย่ า ง ไ ร ก็ ต าม เ น่ื อ ง จ า ก
โครงการอยู่ ติดทิวเขาและ
ล้อมรอบด้วยธรรมชา ติ มี
ความเป็นส่วนตวัจึงเป็นข้อได้ 
เป รี ยบและตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าเป้าหมาย
ของบริษัทฯ 
 
 
 
 
 

Everland คู่แข่งตาม Location 
หมายเหตุ โครงการ 

และที่ตัง้ 
จาํนวนยนิูต
ทัง้หมด 

ราคาเฉล่ีย/ 
ยูนิต(ล้านบาท) 

โครงการ 
และที่ตัง้ 

จาํนวนยนิูต
ทัง้หมด 

ราคาเฉล่ีย/ 
ยูนิต(ล้านบาท) 

มายรีสอร์ท  
แอท รีเวอร์ 
 

123 14.00 – 16.90 1. บางกอกริ
เวอร์ มารีน่า  
 
2. ทิว ริเวอร์ 
เพลส 
 
3.รัตนโกสินทร์ 
วิว แมนชัน่ 
 
4. เดอะ ริเวอร์ 

99 
 
 

200 
 
 

120 
 
 

833 

14.00 – 80.00 
 
 

6.90 – 10.00 
 
 

19.00 
 
 

7.10 – 24.60 

โครงการของบริษัทอยู่ติด
ริมแม่ นํ า้ เ จ้าพระยาและ
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า  BTS 
พ ร้ อ ม ทั ้ ง ร ะ บ บ  
สาธารณูปโภครบครัน จึง
เป็นจดุขายท่ีดีของบริษัทฯ 
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Everland คู่แข่งตาม Location 
หมายเหตุ โครงการ 

และที่ตัง้ 
จาํนวนยนิูต
ทัง้หมด 

ราคาเฉล่ีย/ 
ยูนิต(บ./ตร.ม.) 

โครงการ 
และที่ตัง้ 

จาํนวนยนิูต
ทัง้หมด 

ราคาเฉล่ีย/ 
ยูนิต(บ./ตร.ม.) 

มายรีสอร์ท 
บางกอก 
 

384 
 
 
 

79,000-93,000 1. เดอะ ปาร์คแลนด์ 
แกรนด์ 
 
2. วิวล์ อโศก  
เรสซิเดนทอล 
คอนโดมิเนียม 

 
3.ดิแอดเดรส อโศก 
 
4.เซอร์เคิล 
คอนโดมิเนียม 

294 
 
 

525 
 
 

 
574 

 
294 

80,000 
 
 

120,000 
 
 

 
122,000 

 
91,000 

มีการแข่งขันค่อนข้าง
สูง  โดยโครงการของ
บ ริ ษั ท ฯ  อยู่ ติ ด ถนน
เพชรบุ รี ตัด ใหม่ ใก ล้
สถา นี รถ ไฟฟ้า  MRT
และBTS แวดล้อมด้วย
สิ่งอํานวยความสะดวก 
และสถานท่ีสําคญั เช่น
ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า 
โรงพยาบาล  ตรงกับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ลูก ค้า เ ป้าหมายของ
บริษัทฯ 

My Resort Holding และ The Villa Hua Hin คู่แข่งตาม Location 
หมายเหตุ โครงการ 

และที่ตัง้ 
จาํนวนยนิูต
ทัง้หมด 

ราคาเฉล่ีย/ 
ยูนิต(ล้านบาท) 

โครงการ 
และที่ตัง้ 

จาํนวนยนิูต
ทัง้หมด 

ราคาเฉล่ีย/ 
ยูนิต(ล้านบาท) 

มายรีสอร์ท  
หวัหิน 
อาคาร A B C 
อาคาร D E F 

 
 

211 
197 

 

 
 

3.65 – 14.00 
2.70 – 24.00 

1. Rocco New 
Boutique Condo 
 
2. Navio Hua Hin 
Condominium 
 
3. Amari 
Residences  
Hua Hin  
 
4. Baan Suan Rim 
Sai 
 
5.The Seacraze 
Hua Hin 
 
6. The Sanctuary  
Hua Hin 

74 
 

 
108 

 
 

210 
 
 
 

106 
 
 

272 
 
 

92 
 

2.74 – 6.20 
 
 

2.80 – 6.50 
 
 

4.99 – 6.40 
 
 
 

4.20 – 7.80 
 
 

2.34 – 4.15 
 
 

2.04 – 2.46 

โครงการของบริษัทเน้น
กลุ่มลกูค้าครอบครัว มี
ความเป็นส่วนตวั ใกล้
ชายหาด มีสิ่งอํานวย
คว ามส ะด วก  แล ะ
สาธารณูปโภคภายใน
โครงการ  
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Everland คู่แข่งตาม Location 
หมายเหตุ โครงการ 

และที่ตัง้ 
จาํนวนยนิูต
ทัง้หมด 

ราคาเฉล่ีย/ 
ยูนิต(ล้านบาท) 

โครงการ 
และที่ตัง้ 

จาํนวนยนิูต
ทัง้หมด 

ราคาเฉล่ีย/ 
ยูนิต(ล้านบาท) 

โครงการมาย
โ ฮม  ซิ ล เ ว อ ร์
เลค เฟส 1 
 

145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.46 – 7.77 1. เดอะแกรนด์  
     บ้านราชพฤกษ์  
     (สวิุนทวงศ์) 
 
2.ณ ราธา สวิุนทวงศ์ 

74 
 
 
 

240 

5.89 
 
 
 

3.59 

โครงการของบริษัทเน้น
กลุ่มลกูค้าครอบครัว มี
ความเป็นส่วนตวั ใกล้
ชายหาด มีสิ่งอํานวย
คว ามส ะด วก  แล ะ
สาธารณูปโภคภายใน
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Everland คู่แข่งตาม Location 
หมายเหตุ โครงการ 

และที่ตัง้ 
จาํนวนยนิูต
ทัง้หมด 

ราคาเฉล่ีย/ 
ยูนิต(ตร.ม.) 

โครงการ 
และที่ตัง้ 

จาํนวนยนิูต
ทัง้หมด 

ราคาเฉล่ีย/ 
ยูนิต(ตร.ม.) 

-โครงการเดอะ 
โพลิแทน ริฟ 
 
- โครงการเดอะ 
โพลิแทน บรีซ 
 

2,351 
 
 

587 

52,500 
 
 

57,000 

 
 

1. Manor 
 
2. Supalai City 
Resort 
 
3. LPN Park 
 
 

1,848 
 

733 
 
 

2,824 
 
 

96,100 
 

62,500 
 
 

70,000 
 
 

มีการแข่งขันค่อนข้าง
สูง  โดยโครงการของ
บ ริ ษัทฯ  อยู่ ติ ดถนน
สนามบินนํา้ใกล้สถานี
รถไฟฟ้า  MRTสถานี
พระนั่งเกล้า แวดล้อม
ด้วยสิ่ง อํานวยความ
สะดวก  และสถานท่ี
สํ า คั ญ  เ ช่ น
ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า 
โรงพยาบาล  ตรงกับ
ค ว าม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ลูกค้าเป้าหมายของ
บริษัทฯ 
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Bangkok Riva คู่แข่งตาม Location 
หมายเหตุ โครงการ 

และที่ตัง้ 
จาํนวนยนิูต
ทัง้หมด 

ราคาเฉล่ีย/ 
ยูนิต(ตร.ม.) 

โครงการ 
และที่ตัง้ 

จาํนวนยนิูต
ทัง้หมด 

ราคาเฉล่ีย/ 
ยูนิต(ตร.ม.) 

-โครงการเดอะ 
โพลิแทน อควา 
 
 

2,741 
 
 
 

60,000-80,000 
 
 

 
 

1. Manor 
 
2. Supalai City 
Resort 
 
3. LPN Park 
 
 

1,848 
 

733 
 
 

2,824 
 
 

96,100 
 

62,500 
 
 

70,000 
 
 

มีการแข่งขันค่อนข้าง
สูง  โดยโครงการของ
บ ริ ษัทฯ  อยู่ ติ ดถนน
สนามบินนํา้ใกล้สถานี
รถไฟฟ้า  MRTสถานี
พระนั่งเกล้า แวดล้อม
ด้วยสิ่ ง อํานวยความ
สะดวก  และสถานท่ี
สํ า คั ญ  เ ช่ น
ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า 
โรงพยาบาล  ตรงกับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ลูกค้าเป้าหมายของ
บริษัทฯ 
 
 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีข้อได้เปรียบกวา่คูแ่ข่งในสว่นของการพฒันาโครงการใหม่ของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นแหลง่ชมุชนขนาดใหญ่ ท่ี
มีความครบครันของสิ่งอํานวยความสะดวกมากท่ีสุด เช่น โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ใกล้หน่วยงานราชการ ใกล้รถไฟฟ้า การ
คมนาคมสะดวกสบาย นบัเป็นการสร้างความแตกตา่งจากโครงการของคูแ่ข่งขนัเพ่ือรองรับภาวการแข่งขนัในอตุสาหกรรม บริษัทฯ 
ได้มีการกําหนดแนวทางการบริหารดงันี ้
 

การเลือกทําเลที่ตัง้ของโครงการ เน่ืองจากทําเลท่ีตัง้ของโครงการถือเป็นปัจจยัในการพิจารณาอนัดบัต้น ๆ ของผู้ ท่ี
ต้องการท่ีอยู่อาศยั  ดงันัน้บริษัทฯ จะเลือกทําเลท่ีตัง้ของโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีตัง้อยู่ในทําเลท่ีได้รับความนิยม และมีการ
คมนาคมสะดวก   

การกําหนดราคาที่ เหมาะสม  ราคายังคงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจซือ้บ้าน บริษัทฯ จึงมี
นโยบายท่ีจะกําหนดราคาให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความพงึพอใจกบัประโยชน์และสิ่งต่าง ๆ ท่ีได้รับจากการ
ซือ้บ้านท่ีอยูอ่าศยัของบริษัทฯ 

คุณภาพและรูปแบบของบ้าน  บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการเลือกใช้วสัดท่ีุมีคณุภาพได้มาตรฐาน การควบคมุดแูล
การก่อสร้างโดยผู้ เช่ียวชาญของบริษัทฯ เพ่ือให้คุณภาพของบ้านเป็นไปตามมาตรฐานท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ สําหรับในส่วนของ
รูปแบบบ้านนัน้ บริษัทฯ จะเน้นในเร่ืองของรูปแบบบ้านท่ีทนัสมยัควบคู่กบัประโยชน์ใช้สอย  โดยรูปแบบบ้านของบริษัทฯ จะมีสว่น
ช่วยสร้างความแตกตา่งในตวัสนิค้าของบริษัทฯ จากบริษัทคูแ่ข่ง 
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2.ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขันธุรกจิโรงพยาบาล 
 ในปี 2559 การแข่งขนัด้านโรงพยาบาลมีเพิ่มมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั รวมถึงแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ
ทางเพิ่มมากขึน้ โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมา ในภาพรวมของโรงพยาบาลเอกชนยงัมีการขยายตวักนัอย่างต่อเน่ือง เป็นไปตามทิศ
ทางการขายตวัทางเศรษฐกิจ รายได้ท่ีเพิ่มขึน้ของผู้บริโภค สดัส่วนประชากรผู้สงูอายเุพิ่มจํานวนมากขึน้ และยงัมีชาวต่างชาติเข้า
มาอาศยัอยู่ในประเทศไทยสงูขึน้ ทําให้มีแนวโน้มในการรักษาพยาบาลเพ่ิมมากขึน้ และส่งผลให้มีการแข่งขันของโรงพยาบาล
เอกชน ต้องปรับกลยทุธ์ทางการตลาด ราคา เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ ป่วยเข้ามารักษาพยาบาล นอกจากนีก็้ยงัมีคู่แข่งทางอ้อม คือ
โรงพยาบาลของภาครัฐท่ีปัจจบุนัมีการปรับปรุงพฒันาทางด้านเคร่ืองมือการแพทย์ การบริการให้มีความสะดวกและรวดเร็ว ทําให้
มีประสทิธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึน้ 
 อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านการแข่งขนักบัหลายๆประเทศ เน่ืองจาก
ประเทศไทย มีการบริการท่ีโดนเด่น เข้ากับผู้ ป่วยได้ง่าย การดูแลผู้ ป่วยเหมือนดุจญาติมิตร และราคาในการรักษาพยาบาล
สามารถจ่ายได้ คณุภาพในการรักษามีศกัยภาพ รวมถงึเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สามารถรองรับผู้ ป่วยจากหลากหลายประเทศ  
 ในปี 2559 ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศเพ่ิมมากขึน้ จึงทําให้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งได้มีการปรับกล
ยทุธ์เพ่ือรองรับกลุ่มลกูค้าต่างชาติ ทัง้นีจ้ากกระแสความนิยมการดแูลสขุภาพในผู้สงูอายุท่ีเพิ่มมากขึน้ ทัง้นีจ้ึงมีโรงพยาบาล
เอกชนหลายแหง่หนัมาเปิดศนูย์แพทย์เฉพาะทางเพิ่มมากขึน้เพ่ือเป็นตวัเลือกให้กบัลกูค้าในปัจจบุนั ทัง้นีธุ้รกิจโรงพยาบาลเอกชน
ก็ยังคงต้องมีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจในด้านอ่ืนๆ เพิ่มมากขึน้ เพ่ือท่ีจะส่งเสริมศักยภาพในการแข่งกัน เช่นการสร้างความ
แตกตา่งให้กบัธุรกิจ  
 นอกจากนีย้งัมีการแข่งขนัด้านบคุลากรทางการแพทย์ท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการเม่ือเทียบกบัผู้ ป่วยท่ีเข้ารักษา จึงทํา
ให้มีการแข่งขนัเร่ืองคา่ตอบแทนท่ีสงู ซึง่แพทย์ท่ีมีฝีมือและมีประสบการณ์ก็เป็นท่ีหมายปองของโรงพยาบาลเอกชนชัน้นํา อีกทัง้ยงั
มีการลงทุนในเคร่ืองมือทางการแพทย์ เพ่ือรองรับการรักษาผู้ ป่วย รวมถึงต้นทุนค่าแรง และเวชภัณฑ์ท่ีสูงขึน้จึงส่งผลให้ค่า
รักษาพยาบาลแพงขึน้ ทัง้นีก้ารมุ่งสูก่ารแข่งขนัระดบัอาเซียนนัน้ ทางบคุลกรยงัมีทกัษะด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการดแูล
ผู้ ป่วยตา่งประเทศ 
 กลุ่มเป้าหมาย 

- กลุม่ลกูค้าภายในประเทศ ผู้ ป่วยท่ีอาศยัอยูต่า่งจงัหวดัและจงัหวดัใกล้เคียง 
- กลุม่ลกูค้าตา่งชาติ ชาวตา่งชาติท่ีเข้ามาทอ่งเท่ียวในประเทศ และประเทศเพ่ือนบ้าน ซึง่เข้าถงึการรักษาพยาบาลได้

ยาก และคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสงู 
 นอกจากนี ้ยงัมีกลุม่ผู้ ป่วยท่ีเป็นผู้ ป่วยจากบริษัทประกนัชีวิต ผู้ ป่วยรับย้าย (Referral Patient) และผู้ ป่วย 30 บาทรักษา
ทกุโรค  
 กลา่วโดยสรุป สภาวะอตุสาหกรรมของโรงพยาบาล โดยภาพรวม มีการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึน้ จึงทําให้มีการแข่งขนั
เพิ่มสูงขึน้ ทัง้ทางด้านการบริการ แพทย์ผู้ เช่ียวชาญ เคร่ืองมือในการรักษา  สิ่งอํานวยความสะดวกทางด้านต่างๆ ท่ีทางด้าน
โรงพยาบาลได้เตรียมได้เพ่ือรองรับผู้ ป่วยในประเทศและตา่งประเทศ 
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2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 

      ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
วัตถุดบิและผู้จาํหน่าย 
- วตัถดิุบหลกัของบริษัทฯ จะประกอบด้วยท่ีดิน และวสัดกุ่อสร้างซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัอย่างมากต่อการพฒันา

โครงการ โดยปัจจยัท่ีนํามาพิจารณาในการซือ้ท่ีดิน ได้แก่ ทําเลท่ีตัง้ ระบบสาธารณปูโภค สภาพสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ โครงการ   โดย
บริษัทฯ จะเน้นการพฒันาโครงการเดิม และท่ีดินท่ีมีอยูใ่ห้แล้วเสร็จ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีแผนจดัซือ้ท่ีดินเพ่ือขยายโครงการอื่น ๆ 
รวมถึงท่ีดินในทําเลท่ีมีศกัยภาพสงู เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดย ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ ยงัมีท่ีดิน
เปล่าท่ีอยู่ระหว่างการเตรียมการพัฒนาท่ี จ.เชียงใหม่ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ได้อีก
ประมาณ 3-5  ปี 

- ด้านการก่อสร้าง บริษัทฯ จะทําการว่าจ้างผู้ รับเหมาในระบบงานต่าง ๆ ในการดําเนินการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ
ของบริษัทฯ  โดยจะมีวิศวกรและสถาปนิกของบริษัทฯ คอยตรวจสอบ ดแูล ควบคมุงาน ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กําหนดไว้เป็นระยะ 
ๆ ตลอดช่วงการพฒันาโครงการ และในบางโครงการก็จะมีการว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษามาช่วยทําการตรวจสอบและควบคุมการ
ก่อสร้างด้วย 

- บริษัทฯ จะพิจารณาคดัเลือกผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญและมีความพร้อมในการดําเนินการก่อสร้าง เพ่ือให้ได้ผลงานท่ี
มีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานของการก่อสร้างท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ และต้องให้แล้วเสร็จตามแผนงานการก่อสร้างท่ีได้วางไว้
แล้วด้วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ จะเลือกใช้ผู้ รับเหมาท่ีบริษัทฯ เคยว่าจ้างมาในอดีตและมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ ซึ่งปัจจบุนั
จะมีอยูป่ระมาณ  5 – 6 บริษัท 

 
       ธุรกจิโรงพยาบาล 

เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค และอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ต่างๆ บริษัทมีระบบการจัดการในการซือ้และสํารองสินค้าคงคลงั
อยา่งมีประสทิธิภาพ ประเมินความเหมาะสมของราคา และคณุภาพ โดยจะพิจารณาคดัเลือกสนิค้าในหลายๆบริษัท  

 
2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ 31 ธันวาคม 2559 

โครงการท่ีอยู่ระหว่างการส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

โครงการ ลักษณะ
โครงการ 

จาํนวน
หน่วย
ทัง้หมด
ของ

โครงการ 

จาํนวนหน่วย 
ที่มีเพื่อขาย 

 
จาํนวนหน่วย 
ที่ทาํสัญญา 

จาํนวนหน่วย 
ที่โอนแล้ว 

จาํนวน
หน่วย 

ที่ยังไม่ส่ง
มอบ 

มูลค่างาน
ที่ยังไม่ส่ง
มอบ1ณ 31
ธ.ค.2559 
(ล้านบาท) หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย 

โครงการรอยลั บีช 
ถนนตาลต้นเดียว(เลียบหาด
เจ้าสําราญ) เพชรบรีุ 

อาคารชดุ 
พกัอาศยั 

66  66 180.88 66 180.88 65 176.84 1 4.04 

โครงการมายรีสอร์ท 
บางกอก ถนนเพชรบรีุ 
ตดัใหม ่กรุงเทพฯ 

อาคารชดุ 
พกัอาศยั 

92 92 647.88 84 458.73 83 452.92 1 5.81 
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โครงการ ลักษณะ
โครงการ 

จาํนวน
หน่วย
ทัง้หมด
ของ

โครงการ 

จาํนวนหน่วย 
ที่มีเพื่อขาย 

จาํนวนหน่วย 
ที่ทาํสัญญา 

จาํนวนหน่วย 
ที่โอนแล้ว 

จาํนวน
หน่วย 
ที่ยังไม่
ส่งมอบ 

มูลค่างาน
ที่ยังไม่ส่ง
มอบ1ณ 31
ธ.ค.2559 
(ล้านบาท) หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย 

โครงการมายรีสอร์ท แอท  
ริเวอร์ ซ.จรัลสนิทวงศ์ 72 
กรุงเทพฯ 

อาคารชดุ 
พกัอาศยั 

43 43 911.73 14 216.54 13 201.04 1 15.50 

โครงการมายรีสอร์ท หวัหิน
(อาคาร เอ บี ซี)  
ถนนสายหนองแก - เขา
ตะเกียบ อําเภอหวัหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

อาคารชดุ 
พกัอาศยั 

211 211 1,304.01 174 979.15 168 939.83 6 39.32 

โครงการมายรีสอร์ท หวัหิน
(อาคาร ดี อี เอฟ)  
ถนนสายหนองแก - เขา
ตะเกียบ อําเภอหวัหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

อาคารชดุ 
พกัอาศยั 

197 197 1,443.11 102 555.52 100 534.92 2 20.60 

โครงการมาย ซิลเวอร์เลค 
ถนนสวุินทวงศ์ ซอย 80 
กรุงเทพฯ 

บ้านเดียว 145 145 708.89 31 162.47 26 117.22 5 45.25 

โครงการเดอะโพลิแทน รีฟ 
ถนนสนามบินนํา้ ซอย
นนทบรีุ 15 

อาคารชดุ 
พกัอาศยั 

2,351 2,351 6,578.26 1,992 4,968.83 0 - 1,992 4,968.83 

โครงการเดอะโพลิแทน บรีซ 
ถนนสนามบินนํา้ ซอย
นนทบรีุ 15 

อาคารชดุ 
พกัอาศยั 

587 587 1,952.32 240 805.74 0 - 240 805.74 

รวม 3,692 3,692 13,727.08 2,703 8,327.86 455 2,422.77 2,248 5,905.08 

หมายเหต ุ: งานท่ียงัไมส่ง่มอบคํานวณจากมลูคา่งานท่ียงัไมส่ง่มอบ/มลูคา่งานท่ีทําสญัญา 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
1. ความเส่ียงด้านการเมือง เศรษฐกจิ  
 

1.1 ความเส่ียงจากความสภาวะทางการเมือง เศรษฐกจิ  
เศรษฐกิจไทยยงัคงมีแนวโน้มชะลอตวัจากภาวะทางการเมืองท่ียงัไม่มีความชดัเจน โดยยงัคงเป็นปัจจยัเส่ียงสําคญัท่ี

สง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่และแนวโน้มในการลงทนุของภาคธุรกิจในประเทศและนกัลงทนุจากต่างประเทศ  รวมทัง้สง่ผลต่อการใช้จ่าย
ของประชาชน  ปัญหาความแตกตา่งทางความคิดในสงัคมซึง่สง่ผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมัน่คงของรัฐบาล จะเป็นปัจจยั
เส่ียงท่ีสง่ผลตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ   

จากปัจจัยเส่ียงดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯต้องพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบเน่ืองจากการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัมีต้นทนุสงูในการดําเนินการ ซึง่หากภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจสง่ผลกระทบต่อความเช่ือมัน่และ
การตดัสินใจใช้จ่ายของผู้ ซือ้อสงัหาริมทรัพย์แล้ว บริษัทฯอาจได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้และ
อาจสง่ผลกระทบตอ่เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทในการดําเนินธุรกิจและการชําระหนีต้อ่สถาบนัการเงินได้ 

อย่างไรก็ตามปัจจัยพืน้ฐานทางด้านภาคธุรกิจของประเทศไทยยงัคงมีความน่าสนใจต่อการลงทนุของนกัลงทนุทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยภาคเอกชนจะมีบทบาทมากขึน้ในการขบัเคล่ือนการลงทนุโดยภาพรวม ในขณะเดียวกนัภาวะทาง
การเมืองเป็นไปในทิศทางท่ีดี รัฐบาลมีมาตรการออกมากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง     บริษัทฯคาดว่าภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศอาจจะได้รับผลกระทบและชะลอตวั เน่ืองจากภาวะหนีภ้าคครัวเรือนสงูขึน้ รวมถึงการเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือ ทําให้
ผู้ประกอบการต่างก็ออกโปรโมชั่น แคมเปญท่ีน่าสนใจ หรืออาจจะต้องใช้โปรโมชั่นเดียวกับมาตรการของรัฐบาล เพ่ือรักษา
ยอดขายเอาไว้ 

 
2. ความเส่ียงด้านการดาํเนินธุรกจิ 

2.1 ความเส่ียงจากการเพิ่มขึน้ของราคาวัสดุก่อสร้าง 
ต้นทนุสําคญัของการดําเนินงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ได้แก่ วสัดกุ่อสร้าง โดยในช่วงปี 2559 ท่ีผ่านมา ราคาวสัดกุ่อสร้าง

เฉล่ียปี 2559 ลดลงร้อยละ 0.6 จากปี 2558 (ท่ีมา: สํานักดชันีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ดชันีราคาวสัดกุ่อสร้างใน
ภาพรวมมีการปรับตวัลดลงเล็กน้อย โดยเม่ือพิจารณาตามรายหมวดวสัดกุ่อสร้าง เช่น หมวดซีเมนต์ มีการปรับตวัลดลงร้อยละ 
0.6 เน่ืองจากสต๊อกเหลก็เส้นในประเทศทีน้อยลงประกอบกบัมีขนาดไม่ตรงตามความต้องการของตลาด บางขนาดเร่ิมขาดสต๊อก 
และหมดวสัดกุ่อสร้างอ่ืนๆ ลดลงตามภาวะการก่อสร้างท่ีชะลอตวั  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการในการควบคมุและลดความเสี่ยงอนัเกิดจากความผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้างอย่าง
รัดกุม โดยมีการวางแผนงานการก่อสร้างและบริหารควบคมุระบบการจดัซือ้วสัดกุารก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความ
เส่ียงจากการเพิ่มขึน้ของราคาวสัดกุ่อสร้าง รวมทัง้การหาพนัธมิตรทางการค้าท่ีมากขึน้เพ่ือรองรับการขยายตวัของโครงการต่าง ๆ 
ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 
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2.2 ความเส่ียงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงาน   
ในปีท่ีผ่านมาผู้ประกอบการเร่งเปิดโครงการใหม่เป็นจํานวนมาก การปรับขึน้ของค่าแรงทัว่ประเทศ ประกอบกบัการลงทนุ

โครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ รวมถึงการเปิดประชาคมอาเซียนท่ีจะเป็นผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนผู้ รับเหมาและแรงงานใน
อนาคต ซึง่หากบริษัทฯ ไม่สามารถจดัหาผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านเพ่ือเข้าดําเนินงานในโครงการของบริษัทฯ ได้ อาจ
ทําให้งานก่อสร้างของบริษัทฯ ลา่ช้า และไมส่ามารถโอนบ้านให้แก่ผู้ ซือ้ได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

อยา่งไรก็ตามบริษัทให้ความสําคญักบัผู้ รับเหมาท่ีร่วมงานกบับริษัท เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากการขาดแคลนผู้ รับเหมา
และแรงงาน โดยบริษัทมีนโยบายสร้างความสัมพันธ์และเป็นพันธมิตรท่ีดีระหว่างบริษัทและผู้ รับเหมา โดยให้การสนับสนุน 
พิจารณาเร่ืองของปริมาณงานของผู้ รับเหมาท่ีมีศกัยภาพตามความเหมาะสม และความช่วยเหลือทางด้านอ่ืน ๆ  นอกจากนี ้บริษัท
พิจารณาผู้ รับเหมาใหมร่ายใหม่ๆ เพ่ือให้มีโอกาส เข้ามาร่วมงานกบับริษัทและพิจารณาศกัยภาพคณุสมบติัของผู้ รับเหมาใหม่ โดย
ให้การสนบัสนนุ เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการขยายงานและการเติบโตของบริษัท   

ปัจจบุนับริษัทมีการวางแผนการก่อสร้างโครงการมาเป็นระบบการก่อสร้างแบบพรีคาส” (Precast Construction) ซึ่งจะ
ช่วยให้บริษัทสามารถลดระยะเวลา และต้นทุนการก่อสร้างโครงการ เพ่ือเป็นการบริหารความเส่ียงจากภาวะการขาดแคลน
ผู้ รับเหมาและแรงงาน รวมทัง้สามารถบริหารสว่นตา่งของผลกําไรของบริษัทได้อยา่งเหมาะสม 

 
2.3 ความเส่ียงจากการจัดหาที่ดนิเพ่ือพัฒนาโครงการ   
บริษัทฯมีนโยบายในการจดัหาท่ีดินสําหรับพฒันาโครงการโดยการพิจารณาทําเลท่ีตัง้ และศกัยภาพท่ีดินท่ีเหมาะแก่การ

พฒันาในราคาท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการสะสมท่ีดินเปล่า (Land Bank) ในหลากหลายทําเลท่ีตัง้ สําหรับ
โครงการตา่ง ๆ ในอนาคต เน่ืองจากบริษัทฯ หากแผนการก่อสร้างโครงการทยงัไมช่ดัเจนจะทําให้บริษัทฯ มีภาระต้นทนุทางการเงิน 
ซึ่งอาจเกิดปัญหาเก่ียวกับสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตามจากการท่ีผู้ประกอบการมีการแข่งขันท่ีรุนแรง 
รวมถึงการขยายเส้นทางของรถไฟฟ้าทําให้เกิดการเก็งกําไรท่ีดินในบริเวณดงักล่าว ทัง้นีเ้ม่ือบริษัทฯ ต้องการซือ้ท่ีดินในทําเลท่ี
ต้องการ บริษัทฯ อาจต้องซือ้ท่ีดินในราคาท่ีสูงกว่าท่ีบริษัทฯ กําหนด หรืออาจไม่สามารถซือ้ท่ีดินได้ตามท่ีต้องการ ซึ่งในกรณี
ดงักลา่ว จะสง่ผลกระทบทําให้บริษัทฯ มีต้นทนุในการก่อสร้างท่ีสงูขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทจึงมีนโยบายในการเน้นการพิจารณาทําเลท่ีตัง้ใน
บริเวณใกล้เคียงแทนเพ่ือลดความเส่ียงในด้านต้นทนุราคาท่ีดิน รวมทัง้การมองหาท่ีดินในบริเวณชานเมืองซึ่งมีการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจ และจงัหวดัใกล้เคียง เช่น พทัยา หวัหิน เพ่ือเจาะตลาดเฉพาะกลุม่ รวมทัง้การเปิดโอกาสให้นายหน้าและผู้ประสงค์
จะขายท่ีดินอ่ืนๆ สามารถติดตอ่กบับริษัทฯได้โดยตรง 

 
2.4 ความเส่ียงจากการชะลอโครงการของบริษัท 
ปัจจุบนับริษัทมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างรอการพฒันา คือ และโครงการมายโฮม เชียงใหม่ โดยบริษัทพิจารณาชะลอการ

พฒันาโครงการเพ่ือรอดทูิศทางของธุรกิจและสภาวะอสงัหาริมทรัพย์ ประกอบกบัขัน้ตอนในการขออนญุาตจดัสรรท่ีดินท่ีผ่านมามี
ความจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ทัง้นีก้ารชะลอการพฒันาโครงการดงักลา่ว สง่ผลให้บริษัทฯเสียโอกาสในการสร้าง
รายได้จากการพฒันาโครงการ และมีความเส่ียงท่ีต้นทนุคา่ก่อสร้างโครงการจะขยบัตวัเพิ่มสงูขึน้ในอนาคตหากยงัไม่เร่งดําเนินการ
ก่อสร้าง นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีต้นทนุทางการเงินจากการท่ีต้องชําระดอกเบีย้เงินกู้ ให้แก่สถาบนัการเงินท่ีสนบัสนนุวงเงินค่าซือ้ท่ีดิน
โครงการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้ดําเนินการพฒันาโครงการในสว่นของสาธารณปูโภคพืน้ฐาน และพืน้ท่ีโดยรอบเพ่ือเตรียมพร้อม
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สําหรับการเร่ิมพฒันาโครงการดงักลา่วใหม่ โดยอยู่ระหว่างการออกแบบผงัโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของสํานกังาน
ท่ีดินซึง่มีการปรับปรุงในรายละเอียดการออกแบบผงัโครงการและเตรียมขออนญุาตจดัสรรท่ีดินให้เรียบร้อยในขัน้ตอนตอ่ไป 

 
3. ความเส่ียงด้านการเงนิ 

3.1 ความเส่ียงจากการเข้าถงึแหล่งเงนิทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากกบัสถาบนัการเงินเป็นจํานวน 1,174.70 ล้าน
บาท โดยมีโครงการของบริษัทฯ คํา้ประกัน และมีหนีส้ินหมุนเวียนจํานวน 1,401.75 ล้านบาท โดยในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา 
บริษัทฯมีการบริหารเงินทนุหมนุเวียนของกิจการได้เป็นอย่างดี โดยมีการวางแผนการใช้เงินและจัดสรรทนุหมนุเวียนตามลําดบั
ความสําคญัในกิจการ และสามารถจ่ายชําระหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้เงินกู้ ให้แก่สถาบนัการเงินได้ตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเง่ือนไข
สญัญาเงินกู้    
 อย่างไรก็ตามธนาคารพาณิชย์บางแห่งมีความเข้มงวดและระมดัระวงัในการอนมุติัสินเช่ือกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์มากขึน้ 
ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กบางราย เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือนํามาพัฒนาโครงการได้ยากขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ
ตระหนกัถงึความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้หากการเข้าถึงแหลง่เงินทนุในอนาคตเป็นไปได้ยากขึน้ โดยการเพิ่มศกัยภาพและช่องทาง
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทนุให้มากขึน้ผ่านการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจกบัธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพ่ือเปรียบเทียบข้อเสนอท่ีมี
ต้นทนุเหมาะสมท่ีสดุ  

โดยบริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคลอ่งเท่ากบั 3.17 เท่า อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 0.83 เท่า โดยท่ีอตัราสว่น
ดงักลา่วแสดงให้เหน็วา่บริษัทสามารถท่ีจะบริหารจดัการเงินทนุหมนุเวียนได้เป็นอยา่งดี นอกจากนัน้แล้วยงัได้มีการวางแผนในการ
พฒันาโครงการจากทรัพย์สินท่ีมีอยู่เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯโดยมีการบริหารเงินทนุหมนุเวียนของกิจการเพ่ือให้เพียงพอต่อ
การดําเนินงานของบริษัทตอ่ไป  

 
3.2 ความเส่ียงเก่ียวกับความสามารถในการชาํระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนี ้
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับเงินกู้ ระยะยาวรวมจํานวน 1,174.70 ล้านบาท จากสถาบนัการเงิน ภาระหนี ้

ระยะยาวปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี 2558 ซึ่งมีจํานวน 485.50 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 141.96  โดยช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทฯมี
การชําระเงินกู้ ให้แก่ธนาคารตรงตามเง่ือนไข และไม่มีประวติัเสียหายทางการเงิน แสดงให้เห็นถึงบริษัทฯสามารถบริหารจดัการ
ภาระหนีด้งักลา่วได้เป็นอย่างดี  นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ ระยะยาวของธนาคาร  คือบริษัทจะต้อง
ดํารงอตัราสว่นหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นให้อยู่ในอตัราสว่นไม่เกิน 1.5 เท่า เพ่ือมิให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะสง่ผลต่อความสามารถใน
การชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามเง่ือนไขของธนาคาร   
 

3.3 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้เงนิกู้ยืม และความเข้มงวดในการพจิารณาสนิเช่ือของธนาคารพาณิชย์ 
อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมในภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ในปี 2559 ยงัคงอยู่ในระดบัทรงตวั ส่งผลให้บริษัทฯสามารถ

วางแผนและควบคมุเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทได้อยา่งเหมาะสม อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากการท่ีหนีภ้าคครัวเรือนเพิ่มสงูขึน้ 
ประกอบกบัมีการผิดชําระหนีเ้พิ่มมากขึน้ อาจเป็นเหตใุห้แนวโน้มอตัราดอกเบีย้มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึน้ตามไปด้วย ซึง่จะสง่ผลต่อ
ต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ และการกู้ ซือ้ท่ีอยู่อาศยัของลกูค้า เน่ืองจากธนาคารพาณิชย์ต้องเข้มงวดและระมดัระวงัในการ
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อนมุติัสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัมากขึน้ด้วย ทัง้นี ้บริษัทให้ความสําคญัในการพิจารณาต้นทนุทางการเงินและความเหมาะสมของแหล่ง
เงินทนุในการสนบัสนนุโครงการของบริษัท ซึง่ท่ีผ่านมาโครงการของบริษัทได้รับการสนบัสนนุจากธนาคารพาณิชย์มาโดยตลอด
เป็นอยา่งดี 

 
ธุรกิจโรงพยาบาล 
1. ความเส่ียงด้านการเมือง เศรษฐกจิ  

1.1 ความเส่ียงจากสภาวะทางการเมือง เศรษฐกจิ  
สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ อาทิเช่น วิกฤตการของภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ ปัญหาการเมือง

และเสถียรภาพของรัฐบาล นโยบายภาครัฐ โรคระบาด และภยัธรรมชาติ เป็นต้น เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยาบาล
ของประเทศไทย ทัง้ด้านการเงินและการลงทนุ อีกทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม การรักษาพยาบาล
อาการเจ็บป่วยยงัคงเป็นปัจจยัพืน้ฐานของการดํารงชีวิตมนษุย์ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าว แต่ยงัคงมีกลุ่ม
ลูกค้าจากโครงการพิเศษร่วมกับรัฐบาล เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพตามช่วงอายุ โครงการด้านทันตกรรม โครงการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์สําหรับผู้พิการและผู้สงูอายโุครงการผ่าตดัต้อกระจก โครงการฉีดวคัซีนไข้หวดัใหญ่ งานอนามยัโรงเรียน 
โครงการประกนัสงัคม กลุ่มลกูค้าประกนัและโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นต้น ดงันัน้ ผลกระทบจากสภาวะทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สําหรับธุรกิจโรงพยาบาลจะไมก่ระทบรุนแรงเหมือนกบัภาคธุรกิจอ่ืนๆ 

 
2. ความเส่ียงด้านการดาํเนินธุรกจิ 
 2.1 ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิ 
 คณะผู้บริหารเข้าใจและทราบถึงปัญหาจะก่อให้เกิดขึน้ความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจเป็นอย่างดี จึงมีการวางแผนการ
บริหารงานด้วยความระวดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดภาพพจน์ท่ีเสียหายต่อช่ือเสียงของโรงพยาบาลรวมถึงคณุภาพ
ในการรักษาและการให้บริการของโรงพยาบาล 
  
 2.2 ความเส่ียงการแข่งขันในธุรกจิโรงพยาบาล 
 การแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันกันทางด้านการให้บริการทางการแพทย์ คุณภาพ และระดับราคาจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนในระดบัสงู สง่ผลให้โรงพยาบาลทกุแห่งมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ความเส่ียงท่ีผู้ รับบริการจะเปล่ียนไปใช้
บริการโรงพยาบาลอ่ืน บริษัทฯจงัมีการนําระบบและมาตรฐานต่างๆมาใช้เพ่ือคงรักษาคณุภาพและมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ ทาง
การแพทย์ เพ่ือรักษาฐานลกูค้าให้ได้รับความประทบัใจและความพงึพอใจในการได้รับบริการจากโรงพยาบาล 
 
 2.3 ความเส่ียงด้านบุคลากรทางการแพทย์ 
 การประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ปัจจัยท่ีสําคญัเป็นอย่างย่ิงคือ ความรู้ความสามารถ ความเพียงพอของบุคลากรทาง
การแพทย์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ อาทิ พยาบาลวิชาชีพ เภสชักร และเจ้าหน้าท่ีเทคนิคสาขาต่างๆ เป็นต้น บริษัทจึงให้ความสําคญั
ในการสรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการ การพฒันาความรู้ความสามารถบุคลากรและการรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ 
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3. ความเส่ียงเก่ียวกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 เทคโนโลยีทางการแพทย์ มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษาพยาบาล จึงทํา
ให้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์มีราคาสงูและคา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ทําให้ต้นทนุสงูขึน้ ดงันัน้ในการลงทนุในเคร่ืองมือ
เหลา่นีต้้องคํานงึถงึคณุภาพ ประโยชน์ในการใช้งาน และความคุ้มคา่ในการลงทนุ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
4.1 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

หน่วย: บาท 
รายการ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาทุน ค่าเส่ือมราคา

สะสม 
มูลค่าสุทธิทาง

บญัชี 
ภาระผูกพนั 

  1.ท่ีดิน บริษัท/บริษัทย่อย 397,925,162 - 397,925,162 มีภาระสญัญากู้ ยืม
สถาบนัการเงิน 

  2.อาคาร บริษัท/บริษัทย่อย 544,209,358 301,007,807 243,201,551 มีภาระสญัญากู้ ยืม
สถาบนัการเงิน 

  3.อปุกรณ์สํานกังาน บริษัท/บริษัทย่อย 47,007,868 35,234,777 11,773,091 มีสญัญาเช่าการเงิน/
บางสว่น 

  4.อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษัท/บริษัทย่อย 8,737,434 4,853,149 3,884,285 - 
 

  5.เคร่ืองมือและอปุกรณ์ บริษัท/บริษัทย่อย 33,556,818 31,358,350 2,198,468 มีสญัญาเช่าการเงิน/
บางสว่น 

  6.ยานพาหนะ บริษัท/บริษัทย่อย 26,588,698 16,327,783 10,260,915 มีสญัญาเช่าการเงิน/
บางสว่น 

  7. อปุกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ บริษัท/บริษัทย่อย 170,025,578 146,311,605 23,713,973 มีสญัญาเช่าการเงิน/
บางสว่น 

  8.อาคารระหวา่งก่อสร้าง บริษัท/บริษัทย่อย 15,123,051 - 15,123,051 - 
 

รวม  1,243,173,967     535,093,471  708,080,496  
 
 
4.2 ต้นทุนการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และราคาประเมนิโครงการ  
 

รายการ มูลค่า 
ตามบญัชีสุทธิ  วันที่ประเมนิราคา ราคาประเมนิ 

(บาท) 
1.โครงการมาย วิลลา่/1 2,075,220.00  10 มีนาคม 2552 33,769,420.00 
2.โครงการมายโฮม ซิลเวอร์เลค2 539,793,924.82  1 กมุภาพนัธ์ 2553 320,351,350.00 
3.โครงการรอยลั บีช/3 2,045,890.30  N.A. N.A. 
4.โครงการมายโฮม เชียงใหม่/4 225,629,489.05  17 กนัยายน 2553 233,200,000.00 
5.โครงการมายรีสอร์ท บางกอก/5 149,802,672.30  30 มกราคม 2556 626,405,426.33 
6.โครงการมายรีสอร์ท แอท ริเวอร์/6 380,288,243.40  16 สิงหาคม 2556 419,089,055.40 
7.โครงการมายรีสอร์ท หวัหิน (อาคาร เอ บี ซี)/7 230,105,546.08  6 กมุภาพนัธ์ 2556 961,420,000.00 
8.โครงการมายรีสอร์ท หวัหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)/7 464,153,758.39  6 กมุภาพนัธ์ 2556 874,893,000.00 

 9.โครงการมายรีสอร์ท พทัยา/8 68,669,040.00  30 เมษายน 2557 64,920,000.00 
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รายการ มูลค่า 
ตามบญัชีสุทธิ วันที่ประเมนิราคา ราคาประเมนิ 

(บาท) 
10. โครงการเดอะโพลิแทน รีฟ/9 1,640,327,221.75 22 กรกฎาคม 2558 472,584,000.00 
11. โครงการเดอะโพลิแทน บรีซ/10 38,665,982.09 22 กรกฎาคม 2558 370,200,000.00 
12. โครงการเดอะโพลิแทน เฟส3/11 14,999,422.79 27 กรกฎาคม 2558 465,324,000.00 
13. โครงการเดอะโพลิแทน อควา/12 72,036,734.90 28 มีนาคม 2559 434,364,000.00 
14. โครงการมายโฮม จตโุชติ-หทยัราษฎร์/13 79,831,483.76  1 ตลุาคม 2558 104,500,000.00 

รวมทัง้หมด 3,908,424,629.63  5,381,020,251.73 
หมายเหต:ุ /1โครงการมายวิลลา่ บางนา ได้ทําการประเมนิมลูคา่ โดยบริษัท แคนเดอร์ คอนซลัแตนท์ จํากดั โดยการใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
                 /2 โครงการมายโฮม ซิลเวอร์เลค ได้ทําการประเมนิมลูคา่ โดยบริษัท แคนเดอร์ คอนซลัแตนท์ จํากดั โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
                 /3 โครงการรอยลั บีช เพชรบรีุ เป็นโครงการท่ีพฒันาในชว่ง ปี 2548 แต่เน่ืองจากการบนัทกึรายการตามมาตราฐานการบญัชีฉบบัใหม ่ระบใุห้รับรู้รายได้จากการขาย 
                      และมีการโอนความเสี่ยงท่ีมีนยัสําคญัของ ความเป็นเจ้าของ ทัง้นีจ้งึมีการบนัทกึโครงการรอยลั บีช เข้ามาในปี 2554 
                 /4 โครงการมายโฮม เชียงใหม ่ได้ทําการประเมนิมลูค่า โดยบริษัท ยเูค เวลเูอชัน่ แอนด์ เอเจนซ่ี จํากดั โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
                 /5 โครงการมายรีสอร์ท บางกอก ได้ทําการประเมนิมลูคา่ โดยบริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชัน่ (1999) จํากดั โดยวิธีประเมนิมลูคา่ลกัษณะเป็นกลุม่ทรัพย์สนิ 
                      แบบพอร์ตโฟลโิอ 
                 /6 โครงการมายรีสอร์ท แอท ริเวอร์ ได้ทําการประเมนิมลูค่า โดยบริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชัน่ (1999) โดยวธีิประเมนิมลูค่าลกัษณะเป็นกลุม่ทรัพย์สนิ 
                      แบบพอร์ตโฟลโิอ 
                /7 โครงการมายรีสอร์ท หวัหนิ อาคารเอ บี ซี และ อาคารดี อี เอฟ ได้ทําการประเมนิมลูคา่ โดยบริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชัน่  
                    (1999) จํากดั โดยวิธีประเมนิมลูค่าลกัษณะเป็นกลุม่ทรัพย์สนิแบบพอร์ตโฟลโิอ 
               /8  โครงการมายรีสอร์ท พทัยา ได้ทําการประเมนิมลูคา่ โดยบริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชัน่ (1999) โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
               /9  โครงการเดอะโพลแิทน รีฟ เป็นราคาประเมนิเฉพาะมลูค่าท่ีดนิ ได้ทําการประเมนิมลูคา่ โดยบริษัท แคนเดอร์ คอนซลัแทน จํากดั โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
               /10 โครงการเดอะโพลิแทน บรีซ เป็นราคาประเมินเฉพาะมลูคา่ท่ีดินได้ทําการประเมินมลูคา่ โดย บริษัท แคนเดอร์ คอนซลัแทน จํากดั โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
               /11 โครงการเดอะโพลิแทน เฟส3 เป็นราคาประเมินเฉพาะมลูคา่ท่ีดิน ได้ทําการประเมินมลูคา่ โดย บริษัท แคนเดอร์ คอนซลัแทน จํากดั โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
               /12 โครงการเดอะโพลิแทน อวคา เป็นราคาประเมินเฉพาะมลูคา่ท่ีดินได้ทําการประเมินมลูคา่ โดย บริษัท แคนเดอร์ คอนซลัแทน จํากดั โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
              /13 โครงการมายโฮมจตโุชติ-หทยัราษฎร์ เป็นราคาประเมินเฉพาะมลูคา่ท่ีดินได้ทําการประเมินมลูคา่โดย บริษัท แคนเดอร์ คอนซลัแทน จํากดัโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

 
4.2 นโยบายการลงทุน 
  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัท เอเวอร์แลนด์  จํากดั (มหาชน) มีบริษัทยอ่ย 10 บริษัท รายละเอียดดงันี ้
 
 บริษัทย่อยแห่งท่ี 1-3 ได้แก่ บริษัท ณัฐนันท์พฒันา จํากัด บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิง้ จํากัด และบริษัท เดอะ วิลล่า                    
(หวัหิน) จํากดั โดยเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน  
 บริษัทย่อยแห่งท่ี 4 ได้แก่ บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากดั ซึ่งมีทนุจดทะเบียน 510 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100                
โดยประกอบธุรกิจการลงทุนและมีการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจการรักษาพยาบาล                   
ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 ได้เรียกทุนชําระครบถ้วนแล้ว 310ล้านบาท                      
โดยบริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากดั ได้เข้าลงทนุในกลุม่โรงพยาบาลในบริษัทยอ่ยแหง่ท่ี 5-9 
 บริษัทย่อยแห่งท่ี 5-7 ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จํากัด และ                       
บริษัท ยนิูคอน เซอร์วิสเซส จํากดั โดยเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 
 บริษัทยอ่ยแหง่ท่ี 8 ได้แก่ บริษัท โคราชเมดิคลักรุ๊ป จํากดั โดยเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 78.57 ของทนุจดทะเบียน 
 บริษัทยอ่ยแหง่ท่ี 9 ได้แก่ บริษัท พิษณโุลกอินเตอร์เวชการ จํากดั โดยเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 53.96 ของทนุจดทะเบียน 
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บริษัทย่อยแห่งท่ี 10 ได้แก่ บริษัท บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ซึง่มีทนุจดทะเบียน 500 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 100 โดยประกอบธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทท่ีมีอยูเ่ดิมทกุโครงการ ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
10/2559 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทจะส่งกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทเข้า
ร่วมบริหารงานและกําหนดนโยบายในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสดัสว่นเงินลงทนุท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางท่ี
สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจหลกั รวมทัง้สร้างผลกําไรให้กบับริษัทในอนาคต 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ สํานัก

อนญุาโตตลุาการ สํานกังานศาลยติุธรรม เพ่ือเรียกร้องให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทชําระเงินเพิ่มเติมสําหรับการก่อสร้างจํานวน 
250.53 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปีของเงินต้นจํานวน 66.79 ล้านบาท นบัจากวนัท่ีย่ืนคําเสนอข้อพิพาท พร้อมทัง้
ให้คืนหนงัสือคํา้ประกนั การรับเงินล่วงหน้า และหนงัสือคํา้ประกนัการปฏิบติังานการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทย่อย
ดงักลา่วมีความเห็นแย้งในหลายประเด็นในฐานะผู้ว่าจ้าง ปัจจบุนับริษัทย่อยอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพ่ือย่ืนคําคดัค้าน ดงันัน้
กลุม่บริษัทจงึไมไ่ด้บนัทกึประมาณการหนีส้นิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการกาํกับดแูลกิจการ 

 
6. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
6.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทมีทนุจดทะเบียนและทนุเรียกชําระแล้ว ดงันี ้
ทนุจดทะเบียน  : 4,855,983,908 บาท 

แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน  4,855,983,908 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ทนุชําระแล้ว  : 3,884,782,788 บาท  

แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 3,884,782,788 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 

6.2 ผู้ถือหุ้น  
รายช่ือสดัสว่นการถือหุ้นตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น(XO) ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 มีดงันี ้
ลาํดับ รายช่ือ จาํนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น 

1 นางดาราณี อตัตะนนัทน์                    635,218,759  16.35% 
2 กลุม่ โลจายะ     
 นายจอมทรัพย์ โลจายะ                    466,768,842  12.02% 
 นายขมุทรัพย์ โลจายะ                     43,797,760  1.13% 
 นายสวิจกัร์ โลจายะ                    114,068,700  2.94% 
 รวมกลุ่ม โลจายะ 624,635,302 16.08% 
3 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั      187,440,225                     4.82%  
4 นายนพดล อนรัุกษ์ชยัวิทย์      118,186,905                     3.04%  
5 นายสงคราม ชีวประวติัดํารงค์      106,332,120                     2.74%  
6 กลุม่ พิริโยทยัสกลุ2     
 นายสนิโชค พิริโยทยัสกลุ2      103,628,940                     2.67%  
 นายวฒุิชยั พิริโยทยัสกลุ2       63,396,800                     1.63%  
 รวมกลุ่ม พริิโยทัยสกุล   167,025,740                    4.30%  
7 นายสชุาติ อสุาหะ       78,902,719                     2.03%  
8 นายพรพรหม พรหมวาณิช       45,200,000                     1.16%  
9 นายวรวฒุิ ทศันาวิวฒัน์       29,700,000                     0.76%  

10 นายนน เพช็ร์ประภา 28,716,700 0.74% 
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ลาํดับ รายช่ือ จาํนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น 
 รวมลาํดับที่ 1-10 2,021,358,470 52.02% 
 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 1,863,424,318 47.98% 

 รวม                   3,884,782,788  100.00% 
หมายเหต ุ: 
 1. การเปิดเผยข้อมลูข้างต้น ตามท่ีปรากฏในเอกสารฉบบันี ้เพ่ือให้สะท้อนถึงความสมัพนัธ์ทางครอบครัวของกลุ่มผู้ ถือ
หุ้น โดยไมจํ่ากดัเป็นการเปิดเผยข้อมลูของกลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีเก่ียวข้องกนัตามมาตรา  แตอ่ยา่งใด 
 2. กลุม่พิริโยทยัสกลุ ประกอบด้วย นายสนิโชค พิริโยทยัสกลุ และ นายวฒุิชยั พิริโยทยัสกลุ 
  
6.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  
 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัราท่ีคาดวา่จะจ่ายประมาณไม่เกินร้อยละ50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลแล้ว บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของกําไรสทุธิ หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมี
จํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ  ของทนุจดทะเบียน และทนุสํารองนีจ้ะนํามาจดัสรรปันผลไม่ได้ หากไมมี่ความจําเป็นอ่ืนใด และหาก
การจ่ายเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั   
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7. โครงสร้างการจัดการ 
7.1 คณะกรรมการบริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการบริษัท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจํานวน 7 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายสวิจกัร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายกําธร อดุมฤทธิรุจ  รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพิรัส ประดิษฐวณิช กรรมการ 
4. นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์1 กรรมการ/กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นางสภุทัรา เชือ้รอด กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
6. นางสาวสรรสริิ ชยัเจริญพฒัน์2 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
7. นายอภิชยั โภชกปริภณัฑ์ กรรมการ 

หมายเหต ุ: 1.กรรมการ ลําดบัท่ี 7 นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
2. นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีมติจากการประชุมผู้ ถือหุ้น   ประจําปี 2559 เม่ือวันท่ี 27 

เมษายน 2559  
3. นายขุมทรัพย์ โลจายะ และนายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 24 

มิถนุายน 2559   
4. นางสาวนนัทิดา กิตติอิสรานนท์ ได้ย่ืนหนังสือลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 กรกฎาคม 

2559 
 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
 นายสวิจกัร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญับริษัท หรือ นายพิรัส ประดิษฐวณิช และ 
นายอภิชยั โภชกปริภณัฑ์ ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญับริษัท 
   

7.2 คณะกรรมการบริษัทย่อย 
 
7.2.1 บริษัท ณฐันนัท์พฒันา จํากดั (“NATTANAN”) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 NATTANAN มีกรรมการทัง้หมด 1 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายสวิจกัร์ โลจายะ กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัท NATTANAN ได้แก่ นายสวิจกัร์ โลจายะ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือช่ือและประทบัตรา
สําคญับริษัท 
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7.2.2  บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิง้ จํากดั (“MRH”) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 MRH มีกรรมการทัง้หมด 1 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายสวิจกัร์ โลจายะ กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัท MRH ได้แก่ นายสวิจกัร์ โลจายะ ลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญับริษัท 
 
7.2.3 บริษัท เดอะ วิลลา่ (หวัหิน) จํากดั (“TVH”) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 TVH มีกรรมการทัง้หมด 1 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายสวิจกัร์ โลจายะ กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัท TVH ได้แก่ นายสวิจกัร์ โลจายะ ลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญับริษัท 
 
7.2.4 บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (“BANGKOK RIVA”) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 BANGKOK RIVA มีกรรมการทัง้หมด 1 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายสวิจกัร์ โลจายะ กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัท BANGKOK RIVA ได้แก่ นายสวิจกัร์ โลจายะ ลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญับริษัท 
7.2.5 บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากดั (“MY HOSPITAL”) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 MRH มีกรรมการทัง้หมด 3 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายสวิจกัร์ โลจายะ กรรมการบริษัท 
2. นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์ กรรมการบริษัท 
3. นายพิรัส ประดิษฐวณิช กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัท MRH ได้แก่ นายสวิจกัร์ โลจายะ ลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญับริษัท 
 
7.2.6 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราษฎร์ จํากดั (“CMR”) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 CMR มีกรรมการทัง้หมด 3 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายสวิจกัร์ โลจายะ กรรมการบริษัท 
2. นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์ กรรมการบริษัท 
3. นายพิรัส ประดิษฐวณิช กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัท CMR ได้แก่ นายสวิจกัร์ โลจายะ ลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญับริษัท 
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7.2.7 บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จํากดั (“DENTAL”) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 DENTAL มีกรรมการทัง้หมด 3 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายสวิจกัร์ โลจายะ กรรมการบริษัท 
2. นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์ กรรมการบริษัท 
3. นายพิรัส ประดิษฐวณิช กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัท DENTAL ได้แก่ นายสวิจกัร์ โลจายะ ลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญับริษัท 
 
7.2.8 บริษัท ยนิูคอน เซอร์วิสเซส จํากดั (“UNICON”) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 UNICON มีกรรมการทัง้หมด 3 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายสวิจกัร์ โลจายะ กรรมการบริษัท 
2. นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์ กรรมการบริษัท 
3. นายพิรัส ประดิษฐวณิช กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัท UNICON ได้แก่ นายสวิจกัร์ โลจายะ ลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญับริษัท 
 
7.2.9 บริษัท โคราชเมดิคลักรุ๊ป จํากดั (“KMG”) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 KMG มีกรรมการทัง้หมด 7 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายสวิจกัร์ โลจายะ กรรมการบริษัท 
2. นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์ กรรมการบริษัท 
3. นายพิรัส ประดิษฐวณิช กรรมการบริษัท 
4. นายกําจร สริุยาสนิ กรรมการบริษัท
5. นายไพฑรูย์ อรุณพนัธ์ กรรมการบริษัท
6. นายซิม แตมสําราญ กรรมการบริษัท
7. นางสภุทัรา เชือ้รอต กรรมการบริษัท
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัท KMG ได้แก่ นายสวิจกัร์ โลจายะ ลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญับริษัท 
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7.2.10 บริษัท พิษณโุลกอินเตอร์เวชการ จํากดั (“PM”) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 PM มีกรรมการทัง้หมด 5 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายสวิจกัร์ โลจายะ กรรมการบริษัท 
2. นายพิรัส ประดิษฐวณิช กรรมการบริษัท 
3. นายกําจร สริุยาสนิ กรรมการบริษัท 
4. นายไพฑรูย์ อรุณพนัธ์ กรรมการบริษัท
5. นายซิม แตมสําราญ กรรมการบริษัท
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัท PM ได้แก่ นายสวิจกัร์ โลจายะ ลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญับริษัท 

 
ในปี 2559 คณะกรรมการและกรรมการอิสระ มีการประชมุดงันี ้

ลาํดับ รายช่ือกรรมการ 
จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม/จาํนวนครัง้ที่มีการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
1 นายสวิจกัร์ โลจายะ 13/13 - 
2 นายกําธร อดุมฤทธิรุจ 1 7/13 4/4 
3 นายขมุทรัพย์ โลจายะ 2 1/1   
4 นางสาวนนัทิดา กิตติอิสรานนท์ 3 2/2 - 
5 นายพิรัส ประดิษฐวณิช 1 12/13 - 
6 นายนพดล อนรัุกษ์ชยัวิทย์ 4 1/1 - 
7 นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์ 1 12/13 4/4 
8 นางสภุทัรา เชือ้รอต 1 12/13 4/4 
9 นางสาวสรรสริิ ชยัเจริญพฒัน์ 1,5 4/13  1/3  

10 นายอภิชยั โภชกปริภณัฑ์ 1 12/13 - 
หมายเหต ุ: 1. มีการประชมุท่ีกําหนดขึน้โดยมีความจําเป็นเร่งด่วน 6 ครัง้ จึงทําให้มีกรรมการบางท่านติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ
ได้ 

 2. นายขุมทรัพย์ โลจายะ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2559 และได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
บริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 มิถนุายน 2559 โดยนบัจากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ จนถึงวนัท่ีได้มีการลาออกจากตําแหน่งได้มีการ
จดัประชมุ 1 ครัง้ และเข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ 

3. นางสาวนนัทิดา กิตติอิสรานนท์ ได้ย่ืนหนงัสือลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 
โดยนบัจากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ จนถึงวนัท่ีได้มีการลาออกจากตําแหน่งได้มีการจดัประชมุ 2 ครัง้ และเข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้ 

 4. นายนพดล อนรัุกษ์ชยัวิทย์ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 24 มิถนุายน 2559 โดยนบัจากวนัท่ี
ดํารงตําแหน่งกรรมการ จนถึงวนัท่ีได้มีการลาออกจากตําแหน่งได้มีการจดัประชมุ 1 ครัง้ และเข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ 
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  5. นางสาวสรรสิริ ชยัเจริญพฒัน์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีมติจากการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2559 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 โดยนบัจากวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้มีการจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3 
ครัง้ และเข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ 
 

7.3 ผู้บริหาร บริษัท เอเวอร์แลนด์ จาํกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย 
1.นายสวิจกัร์ โลจายะ   กรรมการผู้จดัการบริษัท 
2.นายอภิชยั โภชกปริภณัฑ์   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
3. นายพิรัส ประดิษฐวณิช   กรรมการบริษัท  
4. นางสาวพิมพ์พิชชา อสัสานรัุกษ์1  ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน   
5.นางสาวจินตนา แก้วเภตรา  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
6.นางสาวปิยวรรณ เอือ้ศรีวฒันากลุ  ผู้จดัการฝ่ายบริหารหลงัการขาย 
หมายเหตุ : 1. นางสาวพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์ ได้ย่ืนหนังสือลาออกจากตําแหน่งผู้ อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เม่ือวันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2559  

 
7.3.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จาํกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย(กลุ่มอสังหาริมทรัพย์)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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7.3.2 โครงสร้างการจัดการบริษัทย่อย (กลุ่มโรงพยาบาล) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
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7.4 เลขานุการบริษัท 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2551 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2551 มีมติแต่งตัง้ บริษัท สํานักงานท่ีปรึกษา

กฎหมายมีชยั ไทยแลนด์ จํากดั เป็นเลขานกุารบริษัท โดยนางสาวดวงดาว ประเสริฐศรี ผู้จดัการฝ่ายนิติกรรมและสญัญา เป็นผู้
ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบติังานดงักลา่ว เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(ฉบบั
ท่ี 4) พ.ศ.2551 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัทําและเก็บรักษาเอกสารตอ่ไปนี ้
(2) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
(3) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

คณุสมบติัของเลขานกุารบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 
7.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 (ก) คา่เบีย้ประชมุ 

- ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี  27 เมษายน 2559 มีมติอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการ(ค่าเบีย้
ประชมุ) สําหรับปี 2559 ดงันี ้

 
ตาํแหน่ง เบีย้ประชุม (บาท/ครัง้) 

ประธานกรรมการ 10,000 
รองประธานกรรมการ 7,500 
กรรมการ 5,000 

 
- ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559 เม่ือวันท่ี  27 เมษายน 2559มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ตรวจสอบ(คา่เบีย้ประชมุ) สําหรับปี 2559 ดงันี ้
 

ตาํแหน่ง เบีย้ประชุม(บาท/ครัง้) 
ประธานกรรมการ 42,500 
รองประธานกรรมการ 40,000 
กรรมการ 10,000 
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- สําหรับปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเบีย้ประชมุให้แก่กรรมการ 10 ท่าน เป็นจํานวนเงิน
รวม 560,000 บาท 

ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทน(บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 

1 นายสวิจกัร์ โลจายะ1 ประธานกรรมการ 40,000 - 40,000 
2 นายกําธร อดุมฤทธิรุจ2 รองประธานกรรมการ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
30,000 170,000 200,000 

3 นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์3 กรรมการและรองประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

20,000 160,000 180,000 

4 นางสภุทัรา เชือ้รอต3 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 20,000 40,000 60,000 
5 นางสาวสรรสิริ ชยัเจริญพฒัน์4 กรรมการ 10,000 10,000 20,000 
6 นายพิรัส ประดิษฐวณิช3 กรรมการ 20,000 -  20,000 
7 นายอภิชยั โภชกปริภณัฑ์3 กรรมการ 20,000 -  20,000 
8 นายขมุทรัพย์ โลจายะ5 กรรมการ 5,000  -  5,000 
9 นายนพดล อนรัุกษ์ชยัวิทย์5 กรรมการ 5,000 -  5,000 

10 นางสาวนนัทิดา กิตติอิสรานนท์6 กรรมการ 10,000 -  10,000 
รวม 180,000 380,000 560,000 

 
หมายเหต ุ:  
1. นายสวิจกัร์ โลจายะ มีความสมคัรใจไม่ขอรับเบีย้ประชมุกรรมการเพ่ือเป็นการลดภาระคา่ใช้จ่ายบริษัท จํานวน 9 ครัง้ ท่ีเข้าร่วมประชมุ 
2. นายกําธร อดุมฤทธิรุจ มีความสมคัรใจไม่ขอรับเบีย้ประชมุกรรมการ เพ่ือเป็นการลดภาระคา่ใช้จ่ายบริษัท จํานวน 3 ครัง้ ท่ีเข้าร่วมประชมุ 
3. นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์, นางสภุทัรา เชือ้รอต, นายพิรัส ประดิษฐวณิช และ นายอภิชยั โภชกปริภณัฑ์ มีความสมคัรใจไม่ขอรับเบีย้

ประชมุกรรมการเพ่ือเป็นการลดภาระคา่ใช้จ่ายบริษัท จํานวน 8 ครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ 
4. นางสาวสรรสิริ ชยัเจริญพฒัน์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีมติจากการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 

27 เมษายน 2559 และมีความสมคัรใจไม่ขอรับเบีย้ประชมุกรรมการเพ่ือเป็นการลดภาระคา่ใช้จ่ายบริษัท จํานวน 2 ครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ 
5. นายขมุทรัพย์ โลจายะ และนายนพดล อนรัุกษ์ชยัวิทย์ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2559 โดยมีผลตัง้แต่

วนัท่ี 24 มิถนุายน 2559   
6. นางสาวนนัทิดา กิตติอิสรานนท์ ได้ย่ืนหนงัสือลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 

กรกฎาคม 2559 
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 (ข) คา่ตอบแทนผู้บริหาร (คา่ตอบแทนผู้บริหารท่ีมีรายช่ืออยูใ่นเจ้าหน้าท่ีบริหาร) สําหรับปี 2559 บริษัทได้จ่าย
คา่ตอบแทนแก่ผู้บริหาร ตามรายละเอียด ดงันี ้
 
 - คา่ตอบแทนของบริษัทของบริษัท/บริษัทยอ่ยท่ีดําเนินธุรกิจหลกั 
 ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายคา่คอบแทนผู้บริหาร จํานวน 7 คน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ค่าตอบแทน 
บริษัทฯ 
(ท่าน) 

จาํนวนเงนิรวม 
(บาท) 

เงินเดือน 7               8,155,400  
โบนสั 7        233,900  
เงินสะสมกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 7        66,048  
อ่ืนๆ 7        403,100  

 รวม 7 8,858,448  
 

- คา่ตอบแทนของผู้บริหารบริษัทยอ่ย 
 ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายคา่คอบแทนผู้บริหาร จํานวน 23 คน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ค่าตอบแทน 
บริษัทฯ 
(ท่าน) 

จาํนวนเงนิรวม 
(บาท) 

เงินเดือน 23           13,594,611  
โบนสั 23               500,000  
เงินสะสมกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 23                        -   
อ่ืนๆ 23            1,830,500  

 รวม 23           15,925,111  
 
7.6 บุคลากร 

ณ  31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีจํานวนพนกังานรวมทัง้สิน้ 721คน ดงันี ้

สายงาน 
บริษัทฯ  บริษัทย่อย 

จาํนวนพนักงาน(คน) จาํนวนพนักงาน(คน) 
ผู้บริหาร 4 59 
ฝ่ายบริหารสํานกังาน 11 56 
ฝ่ายบริหารโครงการ 25 26 
ฝ่ายบริหารการขาย(กลุม่อสงัหาริมทรัพย์) 16 6 
ฝ่ายบริการ(กลุม่โรงพยาบาล) - 518 

รวม 56 665 
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ในปี 2559  บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 

ค่าตอบแทน 
บริษัทฯ บริษัทย่อย 

จาํนวนเงนิรวม(บาท) จาํนวนเงนิรวม(บาท) 
เงินเดือน 19,963,373              80,831,155  
โบนสั 5,266,633               4,672,684  
เงินสะสมกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 71,159.20                    35,565  
อ่ืนๆ 5,744,760              25,997,461  

รวม 31,045,926            111,536,865  
 
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะมีผลต่อความสําเร็จขององค์กร ดังนัน้จึงมีกระบวนการ
คดัเลือกบคุลากรเพ่ือให้เหมาะสมและสามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนัน้แล้วบริษัทฯ ยงัได้มีการสง่เสริมการ
พฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยมีการฝึกปฏิบติังานจริงกบัผู้ มีประสบการณ์ การเข้าร่วมอบรมสมันาในสายงานท่ี
เก่ียวข้อง  ตลอกจนการมีกิจกรรมสนัทนาการระหว่างพนกังานเพ่ือเสริมสร้างทศันคติท่ีดีทัง้ต่อผู้ ร่วมงานและต่อบริษัท  ในอนัท่ีจะ
ทุ่มเทความรู้ความสามารถเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัมีแนวนโยบายท่ีจะวางแผนการพฒันาพนกังานใน
ระยะยาว เพ่ือก่อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุในการปฏิบติังานตอ่ไป 
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8. การกาํกับดแูลกิจการ 
8.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

บริษัทได้ตระหนกั และคํานึงถึงความสําคญัของการดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามหลกัเกณฑ์
การกํากับดแูลกิจการท่ีดี และระเบียบปฏิบติัของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มาเป็นปัจจัยหลกัในการ
เสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานท่ีมีประสทิธิภาพ และเป็นพืน้ฐานของการเติบโต ทางธุรกิจบริษัทฯ  โดยสรุปสาระสําคญั
ของการปฎิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีแบง่เป็น 5 หมวด มีดงันี ้ 

 
สทิธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทให้ความสําคญัในสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ   โดยได้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด ในปี2559 

บริษัทได้ดําเนินการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 27 เมษายน 2559 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุ 8 คน 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ บริษัทมอบให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้น

ของบริษัทเป็นผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุท่ีมีรายละเอียดวาระการประชมุ / ความเห็นของคณะกรรมการ / รายงานการประชมุครัง้
ท่ีผ่านมามีรายละเอียดครบถ้วน/ รายงานประจําปีพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุ/  เอกสารท่ีต้องใช้ในการมอบฉนัทะ และ
ระบุวิธีการไว้ชัดเจน  โดยจัดส่งแก่ผู้ ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน
ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั   เพ่ือบอกกล่าวผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาท่ีเพียงพอสําหรับเตรียม
ตวัศึกษาข้อมลูก่อนมาเข้าร่วมประชุม โดยจัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นทุกรายท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น  

บริษัทได้แจ้งมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลงั
จากการประชมุดงักลา่ว โดยเป็นไปตามระเบียบและข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทให้ความสําคัญในการประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยได้กําหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่าง
เคร่งครัด ต่อผู้ ถือหุ้นทุกๆราย รวมทัง้ปฏิบติัตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น
ประกอบด้วยวาระการประชุม จะส่งให้ผู้ ถือหุ้นทัง้ในและต่างประเทศล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น และตัง้
คําถามใดๆ อยา่งเทา่เทียมกนัในท่ีประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
คณุสมบติัเหมาะสมให้เป็นกรรมการของบริษัท เพ่ือเข้าสูก่ระบวนการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท   คนใหม่ แทนกรรมการ
บริษัทเดิมจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์ นายนพดล อนรัุกษ์ชัยวิทย์ และ นายอภิชัย โภชกปริภัณฑ์ ซึ่งครบ
วาระในการดํารงตําแหน่ง ทัง้นีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอช่ือบคุคลอ่ืนใดเพ่ือเข้าสูก่ารพิจารณาดงักลา่ว 

 ดงันัน้ ประธานในท่ีประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการเดิม 3 ท่านท่ีครบวาระดํารง
ตําแหน่งดงักล่าว กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยท่ีประชุมได้มีมติอนุมติัตามท่ีประธานในท่ีประชุมได้
นําเสนอ     
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คณะกรรมการกําหนดนโยบายไมใ่ห้ใช้ข้อมลูท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานในการหาผลประโยชน์สว่น
ตนหรือทําธุรกิจแข่งขนักบับริษัทหรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทัง้ไม่ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัท
ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วนัหลงัเปิดเผยงบการเงิน  โดยระหว่างปีท่ีผ่านมากรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้
ปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด  

 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทให้ความสําคญัในสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ   โดยได้กําหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารวางระบบการบริหาร

และจดัการตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่ง ๆ ทกุฝ่ายด้วยความเสมอภาค เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกนัระหว่างบริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้เสีย
กลุ่มต่างๆ  อนัจะเป็นการสร้างความมัง่คงในการดําเนินกิจการให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนีย้งัให้ความสําคญัในการ
ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  โดยกําหนดให้การทํารายการระหว่างกนัเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ฯ อยา่งเคร่งครัด 

สําหรับคูแ่ข่งทางการค้า บริษัทปฏิบติัตอ่คูแ่ข่งทางการค้า โดยไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบั ทางการค้าของคู่แข่ง
ด้วยวิธีฉ้อฉล โดยในปีท่ีผา่นมาบริษัทไมมี่ข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคูแ่ข่งทางการค้า 
 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการ กลต. ข้อมลูท่ีเปิดเผยในปัจจบุนั ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี(56-1)มติท่ีประชมุ    ผู้ ถือหุ้น 
ข่าวและข้อมลูของบริษัท ฯลฯ ทัง้นีปั้จจุบนับริษัท ได้ดําเนินการจัดตัง้หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือรับผิดชอบโดยตรงในการ
เปิดเผยข้อมลูและข่าวสารต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุทัว่ไป ผู้ ถือหุ้น และนกัวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐฯท่ีเก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมกนั ถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา ทัง้นีใ้นขัน้เร่ิมต้นบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมลูท่ีสําคญัผ่านส่ือ
ของตลาดหลกัทรัพย์ และเวบ็ไซต์ www.everland.co.th ของบริษัท 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทได้ดําเนินการแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการ

อิสระท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 6 คน พร้อมทัง้กําหนด หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
อยา่งชดัเจน  

นอกจากนัน้แล้วบริษัทได้มีการดําเนินการเพ่ือแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้สามารถแสดงความเห็นอย่างอิสระ 
ปราศจากการชีนํ้า ซึ่งจะทําให้การตดัสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทัง้นี ้หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  โดยค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบเป็นไปตามมติท่ีได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีร้ายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้
เปิดเผยข้อมลูไว้ในหวัข้อการจดัการ  เร่ืองคา่ตอบแทนผู้บริหารข้างต้นแล้ว 
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 ตามข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้ต้องมีการประชมุคณะกรรมการของบริษัท เป็นจํานวน อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ทัง้นี ้
ในการประชุมแต่ละครัง้ในระหว่างปี 2559 ท่ีผ่านมา ฝ่ายบริหารจัดการ จะเข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน 
เสนอเร่ือง ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ รับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการ  เพ่ือให้สามารถนํา
นโยบายและแผนงานตา่งๆ ไปดําเนินงานอยา่งมีประสทิธิภาพได้โดยเร็ว   

คณะกรรมการบริษัทได้ กําหนดให้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยโดยได้เลือก
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้ยดึหลกัความระมดัระวงัและถือปฏิบติัอย่าง
สม่ําเสมอ รวมถงึได้เปิดเผยข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 
8.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 โครงสร้างกรรมการบริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯตามข้อบงัคบัของบริษัท 
1.จดัการบริษัท ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น 
2.กําหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนัน้ และ

รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
3.กําหนดจ่ายบําเหน็จรางวลัหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนแก่พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท หรือบคุคลใดท่ี

ทํางานให้บริษัท โดยทําเป็นประจําหรือไมป่ระจําก็ได้ 
4.ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้ กําหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการประชมุ

คณะกรรมการ ซึง่สถานท่ีท่ีประชมุนัน้อาจกําหนดเป็นอยา่งอ่ืนนอกเหนือไปจากท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท 
5.ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจํานวนท่ีจะเป็นองค์ประชมุ  ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่สามารถกระทํา

การในนามของคณะกรรมการได้ แต่เป็นเฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้กรรมการแทนตําแหน่งท่ีว่างทัง้หมด
เทา่นัน้ และให้กระทําภายใน 1 เดือน  นบัจากวนัท่ีจํานวนกรรมการวา่งลง 

6.มอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการ 
7.แต่งตัง้กรรมการจํานวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีควบคมุดแูลกิจการ

ของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และในจํานวนนี ้ให้แตง่ตัง้กรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร 
8.คณะกรรมการมีอํานาจท่ีจะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาเป็นท่ีปรึกษา เพ่ือช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการงานของ

บริษัทแก่คณะกรรมการ ตามท่ีเห็นสมควรได้  จดัให้มีและเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น   จดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงาน
การประชมุผู้ ถือหุ้น 

9.จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีบริษัท จดัหนงัสือนดัประชมุ 
พร้อมด้วยรายละเอียด และจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

10.จดัให้มีการทําบญัชีงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุติั 
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 อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.สอบทานสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2.สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

3.สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4.พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6.จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด 
      หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น  
       ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 
       (charter) 299 
(ช) รายการอ่ืนท่ีเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ  
       มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7.ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
อํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการ  
1.รับผิดชอบในการบริหารงานทัง้ปวงของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
2.สร้างวิสยัทศัน์และกําหนดพนัธกิจ เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานและพฒันาองค์กรในระยะยาว 
3.รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพฒันาธุรกิจให้ครบวงจร เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในอตัราท่ี

เหมาะสมเทียบได้กบัธุรกิจท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัในระยะยาว    

 

4.พฒันาบริษัทให้ประกอบธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ ปฏิบติัตามกฎหมาย ศีลธรรมและวฒันธรรมอนัดีงาม 
5.พฒันาองค์กรและบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถเตม็ศกัยภาพ สร้างวฒันธรรมองค์กร จรรยาบรรณ วิชาชีพ  
 

    ทัง้นี ้อํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการข้างต้น  ไม่รวมถึงการอนมุติัรายการระหว่างบริษัทกบัตนเอง หรือบคุคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือบคุคลท่ีส่วนได้ส่วนเสีย อํานาจการอนมุติัรายการต้องปฎิบติัตาม หลกัการกํากบัดแูลกิจการ
ของบริษัท  กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 
8.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

(ก) การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทฯ จะต้องให้กระทําโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
- ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
- ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน 

ตามแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตามข้อ 1 ทัง้หมด จะแบ่ง
คะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

- บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจํานวนท่ีพึงจะมีหรือพึง
จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่าจํานวนกรรมการท่ีพึงจะมี
หรือพงึจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้   ให้ประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

(ข) ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวน กรรมการ ท่ี
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งตามข้อนี ้จะ
เลือกตัง้ให้เข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจากการเลือกกรรมการใหม่หลงัศาลมีคําสัง่ให้ยกเลิก
การฟืน้ฟกิูจการแล้วให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหนง่นาน ท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจาก
ตําแหน่ง 

(ค) บริษัทมีกรรมการจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการท่ีแต่งตัง้จากบุคคลภายนอกจํานวน 4 ท่าน และกรรมการ
ท่ีมาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือฝ่ายบริหารจํานวน 3 ทา่น  

 
กรรมการท่ีมาจากภายนอก 

1.นายกําธร อดุมฤทธิรุจ 
2.นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์ 
3.นางสภุทัรา เชือ้รอต 
4.นางสาวสรรสิริ ชยัเจริญพฒัน์ 
 
 



รายงานประจำป� 255966

 

กรรมการท่ีมาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือฝ่ายบริหาร 
 1.นายสวิจกัร์ โลจายะ 
 2.นายพิรัส ประดิษฐวณิช  
 3.นายอภิชยั โภชกปริภณัฑ์ 

 
8.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย 
 คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกํากบัดแูลท่ีทําให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบดําเนินงานของบริษัท
ยอ่ย เพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุ ดงันี ้
 1. บริษัทมีนโยบายในการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพ่ือติดตามการ
ดําเนินงานโดยใกล้ชิด โดยการจดัสง่กรรมการและผู้บริหารดงักลา่วจะต้องได้รับมติเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 2. บคุคลท่ีได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทย่อยนัน้ๆ และ
บริษัทได้กําหนดให้บคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้นัน้ ต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะไปลงมติหรือใช้สทิธิออกเสียงในเร่ือง
สําคญัในระดบัเดียวกบัท่ีต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการ หากเป็นการดําเนินการโดยบริษัทเอง 
 3. บคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการในบริษัทยอ่ย จะต้องดแูลให้บริษัทย่อยมีข้อบงัคบัในเร่ืองการทํารายการเก่ียวโยง
ท่ีสอดคล้องกบับริษัท มีการจดัเก็บข้อมลูและการบนัทึกบญัชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัทํางบการเงินได้ทนั
กําหนดด้วย 
 4. บริษัทยอ่ยจะต้องมีการกํากบัดแูลท่ีมีผลการเปิดเผยข้อมลูฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่าง
บริษัทกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ หรือการทํารายการสําคญัอ่ืนใดของบริษัท ให้ครบถ้วนถกูต้อง 
และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูและการทํารายการในลกัษณะดงักลา่วข้างต้นเช่นเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษัท 
 5. มีการกําหนดระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอในบริษัทยอ่ยท่ีเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกั 
 
8.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายดแูลผู้บริหารและพนกังาน  ในการนําข้อมลูภายในของบริษัทฯไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนรวมทัง้เพ่ือ
การซือ้ขายหลักทรัพย์  โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนและได้แจ้งให้ผู้ บริหารทราบถึง
ภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
ทัง้นีบ้ริษัทได้ประกาศข้อพงึปฏิบติัให้แก่ผู้บริหารและพนกังานเพ่ือยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีให้ประสบผลสําเร็จตาม
แนวทางของบริษัทฯ  ด้วยความโปร่งใส ซ่ือสตัย์ สจุริต และเป็นธรรม   

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีบทลงโทษทางวินยัตอ่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ท่ีกระทําการฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบงัคบัหรือ
ประกาศของบริษัทฯ ซึง่ระบไุว้ในระเบียบข้อบงัคบัในการปฏิบติังานของพนกังาน 
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8.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ของบริษัท ได้มีมติอนมุติัแตง่ตัง้ให้ บริษัท ดี
ลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศสอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ซึง่เป็นบริษัทท่ีได้รับความเหน็ชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 โดยผู้สอบบญัชีซึง่ลายมือช่ือในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและค่าตรวจสอบบญัชียงัคงเป็นไป
ตามท่ีเคยได้รับอนมุติัตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีรายละเอียดดงันี ้
 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
                  (หน่วย : บาท) 

รายการที่ ช่ือบริษัท ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าตรวจสอบ
งบการเงนิ 

1 บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 1,220,000 
2 บริษัท ณฐันนัท์พฒันา จํากดั นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 310,000 
3 บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิง้ จํากดั นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 630,000 
4 บริษัท เดอะ วิลลา่ (หวัหิน) จํากดั นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 610,000 
5 บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากดั นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 310,000 
6 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากดั นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 460,000 
7 บริษัท ยนิูคอน เซอร์วิสเซส จํากดั นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 310,000 
8 บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จํากดั นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 310,000 
9 บริษัท โคราชเมดิคลักรุ๊ป จํากดั นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 500,000 

10 บริษัท พิษณโุลกอินเตอร์เวชการ จํากดั นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 580,000 
11 บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั  นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 350,000 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) ปี 2559 5,590,000 
หมายเหต ุ: 1) บริษัท บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ตัง้แตเ่ม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2559 
  2) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 มีมติอนมุติัคา่สอบบญัชีปี 2559 เป็นจํานวน 5,240,000 บาท  

 ซึง่มิได้รวมคา่สอบบญัชีของ บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
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9. ความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility:CSR) 
 9.1 นโยบายภาพรวม 
 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการท่ีจดัทําโดยตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการนําหลกัการ นโยบาย แนวปฎิบติั และแนวทางสากลต่างๆมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องกบัวฒันธรรมขององค์กร ความรับผิดชอบต่อสงัคมสิ่งแวดล้อม ผู้ มีสว่นได้เสีย และเป็นเคร่ืองมือในการกําหนดนโยบาย
และแนวปฏิบติัของกิจการ  
 
 9.2 การดาํเนินงาน 
 บริษัทฯมีหลกัการและกําหนดแนวปฏิบติัในการดําเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของกิจการ ดงันี ้
 

9.2.1 การประกอบกจิการอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม โดยมีหลกัการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
- พฒันาสนิค้า ผลติภณัฑ์ และบริการ ท่ีมีคณุภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งเป็นธรรม ถกูต้อง 

ครบถ้วน ตามเง่ือนไข และข้อตกลงในสญัญาระหวา่งลกูค้าและบริษัทฯ 
- สง่เสริมการแข่งขนัธุรกิจอยา่งเป็นธรรม โดยไม่แสวงหาข้อมลูอนัเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า ด้วยวิธีการอนัไม่

สจุริต เพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
- ไมล่ะเมิด และสร้างความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทรัพย์สนิ หรือมุง่ทําลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้า 
- ปฎิบติัต่อคู่ค้าและคู่สญัญาโดยมีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม มีการปฏิบติัตาม

เง่ือนไขของสญัญาอยา่งครบถ้วน รวมทัง้จ่ายเงินให้คูค้่าและคูส่ญัญาอยา่งตรงเวลา ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั 
- ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัของภาครัฐ หลีกเล่ียงการกระทําท่ีส่งเสริม จงูใจ เจ้าพนกังานของรัฐให้ปฏิบติั

หน้าท่ีโดยมิชอบและขัดต่อกฎระเบียบ อนัพึงปฏิบัติทางจริยธรรมในการทํางาน และสร้างความสมัพันธ์อันดีภายใต้ขอบเขตท่ี
เหมาะสมและสามารถกระทําได้ 

 
9.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษัทฯให้ความสําคัญในหลกัการและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีการกําหนด

นโยบาย และการวางแผนบริหารความเส่ียงของการทจุริตคอร์รัปชัน่ ทัง้ในกิจการและผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆดงัตอ่ไปนี ้
- อบรมพนกังานเพ่ือสง่เสริมความซ่ือสตัย์สจุริต ตลอดจนเสริมสร้างให้ตวัแทน คู่สญัญารับจ้างและคู่ค้า ตระหนกัถึงการ

ตอ่ต้านการการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
- สร้างจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยกําหนดแนวปฏิบติัให้พนกังานของบริษัทฯ ทําการติดต่อหรือทําธุรกรรมกบัเจ้าพนกังาน

ของรัฐ องค์กรเอกชน หรือผู้ มีส่วนได้เสีย อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส โดยไม่มีการชกัชวน การเสนอ การรับหรือให้ผลประโยชน์
ทัง้ตวัเงินหรือสิ่งของ หรือสินบนทกุรูปแบบ เพ่ือหลีกเล่ียงการกระทําท่ีอาจจะเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน ผิดจรรยาบรรณ และขดักบั
ข้อบงัคบัทางกฎหมาย 
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- จดัให้มีระบบการจดัการ ติดตาม และปฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาระหว่างคู่ค้าอย่างครบถ้วน มีการป้องกนัการทจุริต
ในขัน้ตอนของกระบวนการจดัหาวตัถดิุบท่ีชดัเจน และสามารถตรวจสอบย้อนหลงัได้ 

- ให้พนกังานมีส่วนร่วมในการสอดส่องดแูลการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจ และจัดให้มีช่องทางการรายงานหากมีการพบเห็นการทุจริต หรือมีพฤติกรรมท่ีขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ ได้ท่ีฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล หรือผู้บงัคบับญัชาโดยตรง โดยมีการรักษาความลบัและให้ความเป็นธรรมตอ่ผู้แจ้งข้อมลู 

- บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต หรือ Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption (CAC) ซึง่ท่ีผ่านมาบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์การมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาการทจุริตคอรัปชัน่ใน
ทกุรูปแบบแล้ว เม่ือวนัท่ี 15/7/2557 เป็นต้นมา 

 
9.2.3 การเคารพสทิธิมนุษยชน 
บริษัทฯให้ความสําคญัตอ่การเคารพสทิธิมนษุยชนเป็นรากฐานของการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล รวมทัง้มนษุย

สมัพนัธ์อนัมีความเช่ือมโยงกบักิจการในลกัษณะ ทําให้มีคณุภาพและคณุคา่สงูขึน้ โดยมีหลกัการปฏิบติัดงันี ้
- สนบัสนนุและเคารพในการปกป้องสทิธิมนษุยชนโดยมีการดแูลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการลว่ง

ละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น การต่อต้านการใช้แรงงานเดก็ การไม่สนบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน 
- สง่เสริมการปฎิบติัตามข้อกําหนดด้านสทิธิมนษุยชนภายในองค์กร และกระตุ้นให้ปฎิบติัตามหลกัการสทิธิมนษุยชน

ตามมาตรฐานสากล โดยยงัครอบคลมุไปถงึบริษัทในเครือ ผู้ ร่วมทนุ และคูค้่า 
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและสขุอนามยัในสถานท่ีทํางานของพนกังานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่

เสมอ 
- ให้ข้อมลูท่ีสําคญัแก่พนกังานและตวัแทนพนกังานเพ่ือให้ทราบผลการดําเนินงานและสภาพท่ีแท้จริงขององค์กรธุรกิจ 
- จดัให้มีกระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมสําหรับพนกังานท่ีได้รับการปฎิบติัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 
- มีการจดัประชมุพนกังานกบัผู้บริหาร และพนกังานกบัผู้จดัการฝ่าย เพ่ือชีแ้จงนโยบายและเปิดโอกาสให้พนกังานแสดง

ความคิดเหน็ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์และการมีสว่นร่วมระหวา่งพนกังานและผู้บริหาร 
 
9.2.4 การปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯมีนโยบายในการปฎิบติัต่อพนกังานซึง่เป็นทรัพยากรอนัมีค่าสงูสดุ และเป็นปัจจยัสูค่วามสําเร็จของบริษัทฯ และ

ถือการปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คํานึงถีงเพศ สญัชาติ เชือ้ชาติ ศาสนา และความเช่ือส่วนบุคคล บริษัทฯจึง
กําหนดนโยบายให้มีการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย ตลอดจน การพฒันาศกัยภาพของ
พนกังาน โดยมีแนวปฏิบติัดงันี ้

- มุ่งพฒันาและเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการทํางานท่ีดี รวมทัง้สง่เสริมการทํางานเป็นทีมตลอดจนปฏิบติัต่อ
พนกังานด้วยความสภุาพและให้ความเคารพตอ่ความเป็นเป็นปัจเจกชน 

- มีนโยบายในการว่าจ้าง แต่งตัง้และโยกย้ายพนกังาน รวมทัง้พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้พนกังานอย่างเหมาะสม การ
พิจารณาการปรับเล่ือนตําแหน่งเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย รวมทัง้การจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพเพ่ือพนกังาน 
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- ให้ความสําคัญกับสวัสดิการและระบบสุขภาพของพนักงานโดยมีการดําเนินการจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพให้แก่
พนกังานเป็นประจําทกุปี   

9.2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทฯมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้า การดแูลและคุ้มครอง ตลอดจนการปกป้องสิทธิ 

รวมถงึการทําการตลาดท่ีเป็นธรรมตอ่ผู้บริโภค โดยมีหลกัการดําเนินงานดงันี ้
 - ให้ความสําคญัในการก่อสร้างโดยมีการตรวจสอบ และควบคมุคุณภาพของโครงการ และบริการท่ีดี รวมทัง้มีระดบั

ราคาท่ีเหมาะสม  
- ความสําคญัโดยเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมทัง้มีการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ 

โดยเร็วท่ีสดุ เพ่ือเป็นการรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งกนั 
- มีนโยบายในการปกป้องสิทธิของลกูค้า โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั จะต้องไม่เปิดเผย และเก็บรักษา

ข้อมลูความเป็นสว่นตวัของลกูค้าโดยไมไ่ด้รับอนญุาต เว้นแตเ่ป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีกําหนด 
- มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร การทําตลาดและการโฆษณาท่ีเป็นธรรม โดยมีการเปิดเผยข้อมลูและข่าวสาร 

รวมถงึโครงการของบริษัท อยา่งถกูต้อง เหมาะสม และครบถ้วน  
 

 9.2.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทฯให้ความสําคญัในการดแูลรักษาและการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมจากกระบวนการก่อสร้างโครงการของบริษัท 
โดยมีหลกัการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

- โดยการดําเนินโครงการต่างๆของบริษัทฯและบริษัทย่อยถ้าเข้าเง่ือนไขท่ีจะต้องย่ืนขออนุมัติจารคณะกรรมการ
สิง่แวดล้อม จะต้องดําเนินการให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการสิง่แวดล้อมครบถ้วน  

- มีการควบคมุ และลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกบัสงัคม และชมุชนท่ีอยู่อาศยัในบริเวณโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้าง โดยการควบคมุดแูลทางด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง การควบคุมดแูลทางด้านเสียง การจดัระเบียบสถานท่ี
ก่อสร้างเพ่ือไมใ่ห้เกิดอนัตรายและผลกระทบตอ่บคุคลท่ีสญัจรผา่นโครงการ การควบคมุฝุ่ นละอองในบริเวณโครงการ  
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพในบริเวณโครงการ ทัง้ช่วงระหว่างดําเนินการก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้าง
โครงการเพ่ือปรับปรุงรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกต่อผู้อยู่อาศยัในชมุชนบริเวณโดยรอบในการสญัจรผ่าน
โครงการของบริษัทฯ 
  
การดาํเนินการเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติรับทราบหน้าท่ีของคณะกรรมการในการ
ดแูลให้บริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบติัตามกฏหมายท่ีเก่ียวกบัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัคอร์รัปชัน่ โดยมีแนวนโยบายในการดําเนินการ
ดงันี ้

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีแนวนโยบายเร่ืองความโปร่งใสในการดําเนินงานและการตอ่ต้านการทจุริตทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร โดยจะดําเนินธุรกิจท่ีไม่เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ ไม่ว่าด้วยการเรียบ รับ และจ่ายสินบน นอกจากนัน้แล้ว
ภายในองค์กร ได้จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคมุภายในท่ีโปร่งใส กําหนดโครงสร้างองค์กรตามหลกัการกํากบั
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ดแูลกิจการท่ีดี มีการส่ือสารให้เกิดความเข้าใจนําไปสู่การยอมรับและนําไปใช้เป็นแนวปฏิบติั ปลกูจิตสํานึกท่ีดีให้พนกังานและ
บริหารบคุลากรอย่างโปร่งใส สร้างค่านิยมและวฒันธรรมให้ทกุคนไม่เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ ทัง้นี ้บริษัทมี
แนวทางในการดําเนินการหลกัๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัให้มีการประเมินความเส่ียงด้านการทจุริตของแตล่ะสว่นงาน และของธุรกิจโดยรวม
2. กําหนดแนวปฏิบติังานเพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใส ทัง้นีเ้พ่ือควบคมุป้องกนัความเส่ียงจากการคอร์รัปชัน่
3. ส่ือสารแนวนโยบายและแนวทางปฏิบติัจากระดบัหวัหน้างานจนถงึระดบัปฏิบติัการเพ่ือสร้างจิตสํานกึท่ีดี
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัเพ่ือทบทวนความเหมาะสมทกุปี ทัง้นีเ้พ่ือนํามาปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์และมี

ประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 

นอกจากนัน้แล้ว พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย ยังมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบติัตามหลกัการ
กํากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ด้วยการสามารถร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือขดัต่อ
จรรยาบรรณธุรกิจ หรือเม่ือพบพฤติกรรมใดๆท่ีมีความสุม่เส่ียงจะก่อให้เกิดการทจุริต คอร์รัปชัน่ โดยพนกังานสามารถร้องเรียนต่อ
เลขานกุารบริษัท  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล หรือผู้บงัคบับญัชาโดยตรง ทัง้นีจ้ะมีการพิจารณาทกุเร่ืองอยา่งโปร่งใสและยติุธรรม  

ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทจะมีรับผิดชอบในการดแูลให้บริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงพนกังานของบริษัทและบริษัท
ย่อย ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้กฏหมายท่ีเก่ียวกับการมีส่วนเก่ียวข้องกับ
คอร์รัปชัน่ด้วย
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10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
บริษัทให้ความสําคญัต่อการควบคมุภายในโดยได้จดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผล ทัง้นี ้

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบใน 5 สว่นหลกั ได้แก่  
(1) การควบคมุภายในองค์กร(Control Environment) 
(2) การประเมินความเส่ียง(Risk Assessment) 
(3) การควบคมุการปฏิบติังาน(Control Activities) 
(4) ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารข้อมลู(Information & Communication) 
(5) ระบบการติดตาม(Monitoring Activities) 
 
10.1 สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระ และรายงานผลการ

ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 
2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 4 ทา่นเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทใน
ด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบ ตามท่ีกลา่วข้างต้น โดยสรุปความเหน็วา่บริษัทมีระบบควบคมุภายในท่ีมีความเหมาะสมเพียงพอในการ
บริหารกิจการแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคมุภายในในเร่ืองการทําธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวแล้ว (ตามข้อท่ี 10.1-10.4 และข้อท่ี 12.1 - 12.4 ของแบบประเมินฯ) อย่างเพียงพอ
แล้ว สําหรับการควบคมุภายในในหวัข้ออ่ืน คณะกรรมการเหน็วา่บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั 

 
10.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
บริษัทอยู่ระหว่างสรรหาหวัหน้างานตรวจสอบภายใน โดยบริษัทจะพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความเข้าใจในกิจกรรมและ

การดําเนินงานของบริษัท ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุติั แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภาย
ใจของบริษัทจะต้องผา่นการอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
หัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท 

 บริษัทฯมอบหมายให้ บริษัท สํานักงานท่ีปรึกษากฎหมายมีชัย ไทยแลนด์ จํากัด โดยนายจอมทรัพย์ โลจายะ ดํารง
ตําแหน่งเป็นหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบติังาน(Compliance department) เพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานทางการท่ีกํากบัดแูลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบติัของผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานกํากับดูแลการ
ปฏิบติังานของบริษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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11.รายการระหว่างกัน  
11.1 รายการระหว่างกัน 
 

 
บุคคลที่เก่ียวข้อง 

 
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ 
และยอดคงค้าง  

(หน่วย : ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผลของ

รายการ และนโยบาย 
การกาํหนดราคา ปี 2559 ปี 2558 

1.บริษัท ณฐันนัท์พฒันา จํากดั บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์
แลนด์ จํากดั(มหาชน)  

เงินให้กู้ ยืมเพ่ือใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียน 
- ยอดคงค้าง ณ วนัสิน้งวด 
- กู้ เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 
- ชําระคืนระหว่างงวด 
 

 
 

152.89 
0.39 

- 

 
 

152.50 
0.38 

- 

บริษัทฯให้บริษัทย่อยกู้ ยืม
เงินเพ่ือใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียน โดยบริษัทคิด
ดอกเบีย้ในอตัราเดียวกบั
สถาบนัการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ดอกเบีย้ค้างรับเงินให้กู้ ยืม 
- ยอดคงค้าง ณ วนัสิน้งวด 
- เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
- ชําระคืนระหว่างงวด 

 
33.23 

9.71 
- 

 
23.52 
10.04 

- 
 

  ดอกเบีย้รับเงินให้กู้ ยืม 
 

9.71 7.24 

2.บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิง้ 
จํากดั 

บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์
แลนด์ จํากดั(มหาชน) 

เงินให้กู้ ยืมเพ่ือใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียน 
- ยอดคงค้าง ณ วนัสิน้งวด 
- กู้ เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 
- ชําระคืนระหว่างงวด 
 
 
 

 
 

- 
- 

0.30 

 
 

0.30 
16.00 

230.66 

บริษัทฯให้บริษัทย่อยกู้ ยืม
เงินเพ่ือใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียน โดยบริษัทคิด
ดอกเบีย้ในอตัราเดียวกบั
สถาบนัการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกเบีย้ค้างรับเงินให้กู้ ยืม 
- ยอดคงค้าง ณ วนัสิน้งวด 
- เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
- ชําระคืนระหว่างงวด 
 

 
- 
- 

4.90 

 
4.90 
8.79 

21.75 

  ดอกเบีย้รับเงินให้กู้ ยืม - 8.79 
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บุคคลที่เก่ียวข้อง 

 
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ 
และยอดคงค้าง  

(หน่วย : ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผลของ

รายการ และนโยบาย 
การกาํหนดราคา ปี 2559 ปี 2558 

3. บริษัท เดอะ วิลล่า (หวัหิน) 
จํากดั 

บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์
แลนด์ จํากดั(มหาชน) 

เงินให้กู้ ยืมเพ่ือใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียน 
- ยอดคงค้าง ณ วนัสิน้งวด 
- กู้ เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 
- ชําระคืนระหว่างงวด 

 
 

- 
- 

0.40 
 

 
 

0.40 
9.00 
8.60 

บริษัทฯให้บริษัทย่อยกู้ ยืม
เงินเพ่ือใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียน โดยบริษัทคิด
ดอกเบีย้ในอตัราเดียวกบั
สถาบนัการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ดอกเบีย้ค้างรับเงินให้กู้ ยืม 
- ยอดคงค้าง ณ วนัสิน้งวด 
- เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
- ชําระคืนระหว่างงวด 
 

 
- 
- 

0.11 

 
0.11 
0.11 
0.50 

  ดอกเบีย้รับเงินให้กู้ ยืม - 110.00 

4. บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากดั บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์
แลนด์ จํากดั(มหาชน) 

เงินกู้ ยืมเพ่ือใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียน 
- ยอดคงค้าง ณ วนัสิน้งวด 
- กู้ เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 
- ชําระคืนระหว่างงวด 
 

 
 

103.56 
21.08 

307.65 

 
 

390.13 
390.43 

1.30 

บริษัทฯให้บริษัทย่อยกู้ ยืมเงิน
เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
โดยบริษัทคิดดอกเบีย้ในอตัรา
เดียวกบัสถาบนัการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกเบีย้ค้างรับเงินให้กู้ ยืม 
- ยอดคงค้าง ณ วนัสิน้งวด 
- กู้ เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 
- ชําระคืนระหว่างงวด 
 

 
31.83 
19.05 

- 

 
12.78 
11.38 

- 

5. นายสวิจกัร์ โลจายะ 
 

กรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท 

เงินกู้ ยืมเพ่ือใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียน 
- ยอดคงค้าง ณ วนัสิน้งวด 
- กู้ เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 
- ชําระคืนระหว่างงวด 
 
 
 
 

 
 

30.89 
125.06 
572.71 

 
 

478.54 
767.74 
289.88 

 
 

 
 
 

บริษัทฯและบริษัทย่อยกู้ ยืม
เงินกรรมการเพ่ือใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียน โดยมิได้
คิดดอกเบีย้และ
ผลตอบแทนใดๆ และไมมี่
หลกัประกนัใดๆ ทัง้สิน้ 
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บุคคลที่เก่ียวข้อง 

 
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ 
และยอดคงค้าง  

(หน่วย : ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผลของ

รายการ และนโยบาย 
การกาํหนดราคา ปี 2559 ปี 2558 

6. คณุจอมทรัพย์ โลจายะ เดิมเป็นกรรมการของผู้บริหาร
แผน ซึง่ได้ลาออกเม่ือวนัท่ี 1 
กมุภาพนัธ์ 2548 และกลบัเข้ามา
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ
ผู้บริหารแผนอีกครัง้เม่ือ11
ตลุาคม 2549 ทัง้นี ้ปัจจบุนันาย
จอมทรัพย์ โลจายะ เป็นผู้ ถือหุ้น
ร้อยละ 12.02ของบริษัทฯและไม่
มีตําแหน่งใดๆในบริษัท 

เงินกู้ ยืมเพ่ือใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียน 
- ยอดคงค้าง ณ วนัสิน้งวด 
- กู้ เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 
- ชําระคืนระหว่างงวด 

 
 

4.93 
754.21 
770.08 

 
 

 
 

20.80 
98.80 
78.00 

 
บริษัทฯ กู้ ยืมเงินเพ่ือใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียน โดยมิได้
คิดดอกเบีย้และ
ผลตอบแทนใดๆ และไมมี่
หลกัประกนัใดๆ ทัง้สิน้ 
 
 
 

7. นายสวิจกัร์ โลจายะ 
 

กรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท 

การคํา้ประกนัเงินกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงินให้บริษัทย่อย 
อตัราดอกเบีย้ MLR+1% ตอ่ปี 
จ่ายชําระเงินต้นเม่ือมีการ
ปลอดจํานองทรัพย์ โดยไม่มี
การคิดค่าธรรมเนียมในการคํา้
ประกนั 
- วงเงินกู้  
- ยอดคงค้าง ณ วนัสิน้งวด 
- กู้ เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 
- ชําระคืนระหว่างงวด 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

150.00 
- 
- 

100.00 

เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
 
 หมายเหต ุ: นายสวิจกัร์ โล
จายะ ได้รับการแตง่ตัง้เป็น
ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จดัการของบริษัท 
และอนมุติัเปลี่ยนแปลง
อํานาจกรรมการผู้ มีอํานาจ
ลงนามของบริษัท โดยมีมติ
ท่ีประชมุคณะกรรมการ ครัง้
ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 19 
มกราคม 2558 

- วงเงินกู้  
- ยอดคงค้าง ณ วนัสิน้งวด 
- กู้ เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 
- ชําระคืนระหว่างงวด 

200.00 
85.35 

- 
109.46 

200.00 
194.81 
200.00 

5.19 
8. นายสวิจกัร์ โลจายะ 
 

กรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท 

การคํา้ประกนัเงินกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงินให้บริษัทย่อย 
อตัราดอกเบีย้ MLR+0.5% ตอ่
ปี จ่ายชําระเงินต้นเม่ือมีการ
ปลอดจํานองทรัพย์ โดยไม่มี
การคิดค่าธรรมเนียมในการคํา้
ประกนั 
- วงเงินกู้  
- ยอดคงค้าง ณ วนัสิน้งวด 
- กู้ เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 
- ชําระคืนระหว่างงวด 

 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

223.03 
- 
- 

8.98 

เป็นเงินกู้ ยืมจากสถาบนั
การเงินแหง่หนึ่งเพ่ือใช้ซือ้
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
และท่ีดินมาพฒันาโครงการ
ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำป� 255976

 

 
บุคคลที่เก่ียวข้อง 

 
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ 
และยอดคงค้าง  

(หน่วย : ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผลของ

รายการ และนโยบาย 
การกาํหนดราคา ปี 2559 ปี 2558 

9. นายสวิจกัร์ โลจายะ 
 
 
บริษัท บางกอก ซนัเดย์ จํากดั 

กรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท 
 
นายสวิจกัร์ โลจายะเป็น
กรรมการบริษัท 

การคํา้ประกนัเงินกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงินให้บริษัทย่อย 
อตัราดอกเบีย้ MLR+1% ตอ่ปี 
จ่ายชําระเงินต้นเม่ือมีการ
ปลอดจํานองทรัพย์ โดยไม่มี
การคิดค่าธรรมเนียมในการคํา้
ประกนั 
- วงเงินกู้  
- ยอดคงค้าง ณ วนัสิน้งวด 
- กู้ เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 
- ชําระคืนระหว่างงวด 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

234.03 
- 
- 

เป็นเงินกู้ ยืมจากสถาบนั
การเงินแหง่หนึ่งเพ่ือใช้ซือ้
โครงการอสงัหาริมทรัพย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. นายนพดล อนรัุกษ์ชยัวิทย์ กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
(ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
บริษัท  เ ม่ือวันท่ี  24 มิถุนายน 
2559 โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี  24 
มิถนุายน 2559) 

เงินทดรองจ่ายค่างานก่อสร้าง
และคา่ใช้จ่ายต่างๆ ของ
โครงการมายโฮม เชียงใหม่ ซึง่
เป็นโครงการของ 
บจก.ณฐันนัท์พฒันา 
- ยอดคงค้าง ณ วนัสิน้งวด 
- กู้ เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 
- ชําระคืนระหว่างงวด 

 
 
 
 
 

1.14 
0.16 

- 
 

 
 
 
 
 

0.98 
0.18 

- 

เป็นการทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
และคา่ใช้จ่ายแทนบริษัทย่อย 
โดยบริษัทย่อยมิได้เสีย
ประโยชน์แตอ่ย่างใด 
เน่ืองจากมิได้คิดดอกเบีย้และ
ผลตอบแทนใดๆและไมมี่
หลกัประกนัใดๆ ทัง้สิน้ 
 
 
 
 
 

 
11.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัท ได้ร่วมกนัดแูลรายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้โดยพิจารณาถึงความจําเป็นของการเข้า
ทํารายการและความสมเหตสุมผลของอตัราท่ีคิดระหว่างกนัพร้อมทัง้เปิดเผยชนิดและมลูค่าของรายการระหว่างกนัของบริษัทกบั
บุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

รายการระหว่างกนัทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัท่ี 
27 กมุภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นต่อรายการระหว่างกนัตามรายละเอียดท่ีกลา่วตาม 
11.1 รายการระหวา่งกนัในปี 2559 ข้างต้น 
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11.3 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 
 1. การทํารายระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งกัน ท่ีไม่ใช่เป็นธุรกรรมปกติ ต้องได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการก่อนจงึจะดําเนินการได้  ทัง้นี ้โดยคํานึงถึงเหตผุล ความจําเป็น ความ
สมเหตสุมผล สามารถเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขของรายการท่ีเกิดขึน้ระหว่างบริษัทกบับุคคลภายนอกได้ และต้องดําเนินการตาม
ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 
 2. การทํารายการระหวา่งกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เฉพาะธุรกรรมปกติ เช่น การขายสินค้า การให้บริการ การซือ้
สินค้าเป็นต้น ให้กรรมการผู้จดัการอนมุติัได้ เม่ือรายการดงักล่าวมีเง่ือนไขในด้านราคา การชําระเงินและเง่ือนไขอ่ืน ๆ เป็นไปใน
ทํานองเดียวกนักบัท่ีบริษัททํากบับคุคลอ่ืน  
 ในกรณีท่ีกรรมการผู้จดัการตกเป็น “บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง” กรรมการผู้จดัการไม่มีอํานาจอนมุติั การอนมุติัให้เป็น
อํานาจของคณะกรรมการ โดยในกรณีเช่นนัน้ กรรมการผู้จัดการจะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเร่ืองนัน้ไม่ได้ ทัง้นีเ้ว้นแต่เป็น
ธุรกรรมการค้าปกติ เม่ือกรรมการผู้จดัการได้ขออนุมติัเป็นหลกัการ โดยแจ้งให้กรรมการทราบถึงเง่ือนไขตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้
กรรมการผู้จดัการดําเนินการตามวรรคหนึง่ได้ แตจ่ะต้องแจ้งเร่ืองให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 
11.4 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทฯ ยดึถือนโยบายท่ีจะดําเนินการให้รายการระหว่างกนัดงักลา่ว ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความยติุธรรมและเหมาะสม 
รวมทัง้เป็นราคาท่ียุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดท่ีใช้กับลูกค้าทั่วไป รวมทัง้จะมีการดําเนินการให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทําหน้าท่ีในการดูแลให้การทํารายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยง หรือ
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจทัว่ไป หรือเพ่ือ
สนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นสําคญั และผลตอบแทนท่ีบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อยจะได้รับหรือจ่ายไปเป็นราคายติุธรรม และหากในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกนันัน้ บริษัทฯ จะดําเนินการให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่าง
กนัดงักลา่ว 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูการทํารายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติั
ตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงและการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 
12. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

 
งบการเงนิ 

สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา มีดงันี ้
 

 รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
     ผู้สอบบญัชี  :  นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4301  
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศสอบบญัชี จํากดั 

ความเหน็ผู้สอบบญัชี : ผู้สอบบญัชีแสดงความเหน็วา่ งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน  
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั 
ตามมาตรฐานรายงานการเงิน 

 
 รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
     ผู้สอบบญัชี  :  นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากดั  
ความเหน็ผู้สอบบญัชี : ผู้สอบบญัชีแสดงความเหน็วา่ งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน  

ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั 
ตามมาตรฐานรายงานการเงิน 

 
 รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  
     ผู้สอบบญัชี  :  นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากดั  
ความเหน็ผู้สอบบญัชี : เป็นงบท่ีไมมี่เง่ือนไข ซึง่ได้ให้ความเหน็วา่งบการเงินได้จดัทําขึน้โดย 

ถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ตารางแสดงรายการงบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

งบดุล 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
สนิทรัพย์         
สนิทรัพย์หมุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 332.63 10.27 74.83 1.97 150.42 2.80 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 14.97 0.46 47.35 1.25 83.35 1.55 
 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้อ่ืน - - - - - - 
 เงินจ่ายลว่งหน้าให้ผู้ รับเหมา - - 11.49 0.30 276.95 5.16 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั  - - - - - - 
ต้นทนุการพฒันาโครงการ 2,360.42 72.88 2,479.21 65.26 3,908.42 72.84 
สินค้าคงเหลือ 3.02 0.09 11.78 0.31 14.81 0.28 

   สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 54.48 1.68 18.79 0.49 4.05 0.08 
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 2,765.52 85.39 2,643.45 69.58 4,438.01 82.71 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระหลกัประกนั 1.10 0.03 3.64 0.10 10.14 0.19 

    เงินลงทนุในบริษัทร่วม - - 189.11 4.98 - - 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - - - - 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 0.23 0.01 0.42 0.01 0.40 0.01 

   เงินจ่ายลว่งหน้าเพ่ือการลงทนุ 150.00 4.63 - - - - 
   ที่ดินรอการพฒันา 38.71 1.20 38.71 1.02 38.71 0.72 
   ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 233.54 7.21 730.72 19.23 708.08 13.20 
   คา่ความนิยม - - 118.84 3.13 118.84 2.21 
   สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  0.67 0.02 1.51 0.04 0.79 0.01 
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 19.62 0.61 15.80 0.42 28.36 0.53 
   สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 29.39 0.91 56.77 1.49 22.31 0.42 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 473.27 14.61 1,155.52 30.42 927.63 17.29 
รวมสนิทรัพย์ 3,238.78 100.00 3,798.97 100.00 5,365.64 100.00 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

งบดุล 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น         
หนีส้ินหมนุเวียน         
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 24.90 0.77 9.76 0.26 14.47 0.27 
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 92.72 2.86 182.57 4.81 315.80 5.89 
   สว่นของหนีส้นิระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 345.68 10.67 163.08 4.29 155.21 2.89 
   เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั 0.80 0.02 499.34 13.14 35.82 0.67 
   เงินกู้ ยืมระยะสัน้อ่ืน - - 0.00 0.00 609.08 11.35 
   ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2.17 0.07 0.43 0.01 1.79 0.03 
   เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 50.32 1.55 21.75 0.57 219.27 4.09 
   เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน 28.37 0.88 19.88 0.52 43.12 0.80 
   หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 11.44 0.35 10.87 0.29 7.20 0.13 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 556.40 17.18 907.67 23.89 1,401.75 26.12 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน       
   เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 181.54 5.61 326.12 8.58 1,021.76 19.04 
   หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงินระยะยาว 2.05 0.06 3.90 0.10 1.67 0.03 
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 6.55 0.20 21.48 0.57 10.25 0.19 
   หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 10.01 0.31 18.16 0.48 5.50 0.10 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 200.15 6.18 369.65 9.73 1,039.17 19.37 
รวมหนีส้นิ 756.55 23.36 1,277.33 33.62 2,440.92 45.49 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
ทนุจดทะเบียน (มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 3,238.42  3,238.42  4,855.98  
ทนุท่ีออกและชําระแล้ว (มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 3,237.32 99.95 3,237.32 85.22 3,884.78 72.40 
สว่นต่ํามลูคา่หุ้น (651.96) (20.13) (651.96) (17.16) (813.82) (15.17) 
กําไร(ขาดทนุ)สะสม       
จดัสรรแล้ว – สํารองตามกฎหมาย 12.49 0.39 12.49 0.33 12.49 0.33 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร (115.62) (3.57) (209.53) (5.52) (297.41) (5.54) 
รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 2,482.23 76.64 2,388.32 62.87 2,786.04 51.92 
สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ - - 133.32 3.51 138.68 2.58 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,482.23 76.64 2,521.64 66.38 2,924.72 54.51 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,238.78 100.00 3,798.97 100.00 5,365.64 100.00 
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ตารางแสดงรายการงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

งบกาํไรขาดทุน 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 812.82 99.04 763.89 98.19 906.27 96.04 
ต้นทนุขายและการให้บริการ (568.75) (69.30) (611.47) (78.60) (733.11) (77.69) 
กําไรขัน้ต้น 244.06 29.74 152.42 19.59 173.16 18.35 
กําไรจากการขายเงินลงทนุ - - - - 61.70 6.54 
รายได้อ่ืน 7.87 0.96 14.11 1.81 37.33 3.96 
คา่ใช้จ่ายในการขาย (88.57) (10.79) (88.08) (11.32) (127.53) (13.52) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  (98.37) (11.99) (126.00) (16.20) (211.10) (22.37) 
ต้นทนุทางการเงิน (59.21) (7.21) (36.32) (4.67) (35.60) (3.77) 
สว่นแบง่ขาดทนุจากกเงินลงทนุในบริษัทร่วม - - (1.39) (0.18) (0.81) (0.09) 
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ 6.17 0.75  (85.27) (10.96) (102.85) (10.90) 
รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (23.90) (2.91) (10.40) (1.34) 10.77 1.14 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (17.74) (2.16) (95.67) (12.30) (92.08) (9.76) 
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน (0.37) (0.05) 2.00 0.26 9.56 1.01 
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม (18.11) (2.21) (93.67) (12.04) (82.52) (8.74) 
(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน(บาทต่อหุ้น) (0.0076)  (0.0297)  (0.0265)  

 
 

ตารางแสดงรายการงบกระแสเงนิสด สาํหรับแต่ละปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบกระแสเงนิสด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (87.45) (111.83) (1,474.20) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (239.36) (396.77) 227.57 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 186.20 250.81 1,322.21 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) สทุธิ (140.62) (257.80) 75.59 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 473.24 332.63 74.83 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี 332.62 74.83 150.42 
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อัตราส่วนทางการเงนิ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 

อัตราส่วนทางการเงนิ  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 4.97 2.91 3.17 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.62 0.13 0.17 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) (0.11) (0.15) (1.28) 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 93.87 15.94 10.58 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 3.84 22.58 34.04 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 376.11 82.58 55.12 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 0.96 4.36 6.53 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่) 3.79 9.92 5.33 
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั) 95.09 36.28 67.56 
Cash Cycle (วนั) (90.30) (9.34) (26.98) 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     
อตัรากําไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 30.03 19.95 19.11 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ) 7.08 (8.07) (18.26) 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (ร้อยละ) (152.06) 181.34 890.93 
อตัรากําไรสทุธิ (ร้อยละ) (2.21) (12.04) (8.74) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) (0.93) (3.74) (3.03) 
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน     
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) (0.56) (2.66) (1.80) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) (9.56) (17.98) (10.88) 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.25 0.22 0.21 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.30 0.51 0.83 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สินทรัพย์รวม (เทา่) 0.23 0.34 0.45 
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) (0.55) (2.59) (40.72) 
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เทา่) 0.06 (0.10) (5.39) 
มลูคา่หุ้นตามบญัชี (บาทตอ่หุ้น) 0.77 0.78 0.75 
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13. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  
 

 สรุปฐานะทางการเงนิของบริษัทฯในปี 2557, 2558 และ 2559  
 

สนิทรัพย์ 
ในปี 2557 บริษัทฯ มีมลูคา่สนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 3,238.78 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมนุเวียน 2,765.52 ล้านบาท และ

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 473.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.39 และ 14.61 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมตามลําดบั โดยมีรายการ
ต้นทนุพฒันาโครงการเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัในสินทรัพย์หมนุเวียน ซึ่งมีมลูค่า 2,360.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.88 
ของมลูค่าสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน มีท่ีดินรอการพฒันา ซึ่งมีมลูค่า 38.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.21 ของ
มลูคา่สนิทรัพย์รวม, ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ซึง่มีมลูคา่ 233.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.21 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวม  

ในปี 2558 บริษัทฯ มีมลูคา่สนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 3,798.97 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมนุเวียน 2,643.45 ล้านบาท และ
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,155.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.58 และ 30.42 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมตามลําดบั โดยมีรายการ
ต้นทนุพฒันาโครงการเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัในสินทรัพย์หมนุเวียน ซึ่งมีมลูค่า 2,479.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.26 
ของมลูค่าสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน มีท่ีดินรอการพฒันา ซึ่งมีมลูค่า 38.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.02 ของ
มลูคา่สินทรัพย์รวม, ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ซึง่มีมลูค่า 730.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.23 ของมลูค่าสินทรัพย์รวม, ค่า
ความนิยม 118.84 หรือคิดเป็นร้อยละ 3.13 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวม 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีมลูคา่สนิทรัพย์รวมทัง้สิน้  5,365.64 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมนุเวียน 4,438.01ล้านบาท และ
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 927.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ82.71 และ 17.29 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมตามลําดบั โดยมีรายการ
ต้นทนุพฒันาโครงการเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัในสินทรัพย์หมนุเวียน ซึ่งมีมลูค่า 3,908.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.84 
ของมลูค่าสินทรัพย์รวม และสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน มีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ซึ่งมีมลูค่า 708.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ.
13.20 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวม, คา่ความนิยม 118.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.21 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวม 

 
คุณภาพของสนิทรัพย์ 
บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีส้ทุธิอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึน้จากปี 2558 จํานวน 36 ล้านบาท โดย

รายการเพ่ิมขึน้ท่ีสําคญั คือ ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้จากจํานวน 43.38 ล้านบาท ในปี 2558 เป็นจํานวน 44.74 ล้านบาท ในปี 2559 
โดยเพิ่มขึน้จํานวน 1.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.03 ค่าใช้จ่ายลว่งหน้าเพิ่มขึน้จากปี 2558 เป็นจํานวน 24.90 ล้านบาท ซึง่
เป็นรายการค่าเบีย้ประกนัภัยจ่ายล่วงหน้าจํานวน 10.70 ล้านบาท และ  ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้าจํานวน 9.60 ล้านบาท และ
คา่ใช้จ่ายขายอ่ืนลว่งหน้า จํานวน 2.30 ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้าอ่ืนอีก จํานวน 2.30 ล้านบาท  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบด้วย  

  หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 2559  2558 
ลกูหนีก้ารค้า - บริษัทอ่ืน 77,752,070 75,968,348 74,800 74,800 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (33,010,280) (32,584,222) (74,800) (74,800) 
รวมลกูหนีก้ารค้า 44,741,790 43,384,126 - - 
        ลกูหนีอ่ื้น - บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั -  -  174,031  - 
ลกูหนีอ่ื้น - บริษัทอ่ืน 12,181,455 3,278,571 9,037,452 1,409,418 
รายได้ค้างรับ 1,531,000 685,000 67,169,381 44,590,180 
คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 24,895,058 - 21,593,439 - 
รวมลกูหนีอ่ื้น 38,607,513 3,963,571 97,974,303 45,999,598 
รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 83,349,303 47,347,697 97,974,303 45,999,598 

 
บริษัทมีนโยบายการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเต็มจํานวนหากลกูหนีค้้างชําระเกิน 6  เดือน นอกจากนี ้บริษัทยงั

พิจารณาการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยประมาณการจากจํานวนหนี ้และการเก็บเงินจากลกูหนีใ้นอดีต โดยบริษัทจะ
ประเมินสถานะการเงินของลกูหนีแ้ต่ละรายประกอบการพิจารณาการตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญูด้วย บริษัทจึงคาดว่าจะไม่มีความ
เสียหายจากการเรียกชําระหนีจ้ากลกูหนีเ้หลา่นัน้เกินกวา่มลูคา่ท่ีตัง้สํารองไว้ 

 
ลกูหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จําแนกตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระ ได้ดงันี ้
 

            หน่วย : พันบาท 
 งบการเงนิรวม  
 2559  2558 
ลูกหนีก้ารค้า     
ยงัไมถ่ึงกําหนด 30,161,216  19,210,098 
เกินกําหนดชําระ    

น้อยกวา่หรือเทา่กบั 3 เดือน 13,857,755  12,728,889 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,273,981  5,579,786 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,571,095  6,656,434 
มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 30,888,023  31,793,141 

รวม 77,752,070  75,968,348 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (33,010,280)  (32,584,222) 
ลกูหนีก้ารค้า  44,741,790  43,384,126 
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สําหรับระยะเวลาเก็บหนีใ้นปี 2559 เทา่กบั 34.04 วนั เพิ่มขึน้จาก 22.58 วนั โดยลกูหนีค้้างชําระสว่นใหญ่เป็นลกูหนีเ้ดิม
จากการดําเนินงานตามปกติท่ีเกิดขึน้ก่อนท่ีผู้บริหารชุดปัจจุบนัจะเข้ามาบริหารกิจการ ทัง้นีล้กูหนีท้ัง้หมดไม่มีความสมัพนัธ์กับ
บริษัทและบริษัทย่อย ทัง้ในด้านการถือหุ้น ความสมัพนัธ์กบัผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร รวมทัง้ไม่มีบคุคลท่ีเก่ียวข้องร่วมกนั ทัง้นี ้
ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการติดตามทวงถาม และดําเนินการฟ้องร้องทางกฏหมายตอ่ไป 

 
หนีส้นิ  
ในปี 2557 บริษัทฯมีหนีส้ินรวม 756.55 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนีส้ินหมุนเวียน 556.40 ล้านบาท และหนีส้ินไม่

หมนุเวียน 200.15 ล้านบาท โดยในส่วนของหนีส้ินมีรายการท่ีสําคญั อนัประกอบด้วยเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินจํานวน 24.90 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจํานวน 92.72 ล้านบาท เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกันจํานวน 0.80 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 181.54 ล้านบาท บริษัทฯมี
อตัราส่วนหนีส้ินต่อสินทรัพย์รวมเท่ากบั 0.23 เท่า ลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของสินทรัพย์รวมเท่ากบั 0.56 
เท่าโดยอตัราสว่นหนีส้ินต่อสินทรัพย์รวมท่ีลดลงเป็นผลมาจากปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายหนีเ้งินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินและ
เงินกู้ ยืมจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในปี 2558 บริษัทฯมีหนีส้ินรวม 1,277.33 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนีส้ินหมนุเวียน 907.67 ล้านบาท และหนีส้ินไม่
หมนุเวียน 369.65 ล้านบาท โดยในส่วนของหนีส้ินมีรายการท่ีสําคญั อนัประกอบด้วยเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินจํานวน 9.75 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจํานวน 182.57 ล้านบาท เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกันจํานวน 499.34 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 326.12 ล้านบาท บริษัทฯมี
อตัราส่วนหนีส้ินต่อสินทรัพย์รวมเท่ากบั 0.34 เท่า เพิ่มขึน้จากปี 2557 ซึ่งมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อส่วนของสินทรัพย์รวมเท่ากบั 0.23 
เท่าโดยอตัราส่วนหนีส้ินต่อสินทรัพย์รวมท่ีลดลงเป็นผลมาจากปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินและเงินกู้ ยืม
จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในปี 2559 บริษัทฯมีหนีส้ินรวม 2,440.92 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนีส้ินหมนุเวียน 1,401.75 ล้านบาท และหนีส้ินไม่
หมนุเวียน 1,039.17ล้านบาท โดยในสว่นของหนีส้ินมีรายการท่ีสําคญั อนัประกอบด้วยเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินจํานวน 14.47ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจํานวน 315.80 ล้านบาท    ส่วนของหนีส้ินระยะยาวท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปีจํานวน 155.21 ล้านบาท เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัจํานวน 35.82 ล้านบาท 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้อ่ืนจํานวน 609.08 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 1,021.76ล้านบาท บริษัทฯมี
อตัราส่วนหนีส้ินต่อสินทรัพย์รวมเท่ากบั 0.45 เท่า เพิ่มขึน้จากปี 2558ซึ่งมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของสินทรัพย์รวมเท่ากบั0.34 
เท่าโดยอตัราส่วนหนีส้ินต่อสินทรัพย์รวมท่ีเพิ่มขึน้เป็นผลมาจากปี 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือใช้
ลงทนุในโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ในปี 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้น จํานวน 2,482.23 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 3,237.32 

ล้านบาท สว่นต่ํามลูคา่หุ้น 651.96 ล้านบาท กําไรสะสมท่ีจดัสรรแล้ว 12.49 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีการขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม
เป็นจํานวน 18.11 ล้านบาท มีผลให้บริษัทมีขาดทนุสะสมยงัไม่จดัสรรเพิ่มขึน้ โดยมีจํานวนรวม 115.62 ล้านบาท และไม่มีการ
จ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้มีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท(Warrant) ส่งผลให้บริษัทฯมีทนุเรียกชําระ
แล้วจํานวน 3,237.32 ล้านบาท 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้น จํานวน 2,521.64 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 3,237.32 
ล้านบาท สว่นต่ํามลูคา่หุ้น 651.96 ล้านบาท กําไรสะสมท่ีจดัสรรแล้ว 12.49 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีการขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม
เป็นจํานวน 93.67 ล้านบาท มีผลให้บริษัทมีขาดทนุสะสมยงัไม่จดัสรรเพิ่มขึน้ โดยมีจํานวนรวม 209.53 ล้านบาท และไม่มีการ
จ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้มีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท(Warrant) ส่งผลให้บริษัทฯมีทนุเรียกชําระ
แล้วจํานวน 3,237.32 ล้านบาท 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้น จํานวน 2,924.72 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 3,884.78 
ล้านบาท สว่นต่ํามลูคา่หุ้น 813.82 ล้านบาท กําไรสะสมท่ีจดัสรรแล้ว 12.49 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมเป็น
จํานวน 82.52 ล้านบาท มีผลให้บริษัทมีขาดทุนสะสมยังไม่จัดสรรเพ่ิมขึน้  โดยมีจํานวนรวม 297.41 ล้านบาท  และไม่มีการ
จ่ายเงินปันผล ทัง้นีใ้นเดือน มิถนุายน 2559 ได้มีการจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุ ควบใบสําคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 
(EVER-W2) และ ควบใบสําคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (EVER-W3) จํานวน 647,460,183 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.75 
บาท มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่ได้รับชําระคา่หุ้นเพิ่มทนุจํานวน 485,595,137.25 บาท 
 

 ภาพรวมของการดาํเนินธุรกจิและการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสาํคัญ 
 
ในปี 2559 บริษัทได้มีมติอนมุติัรายการจําหน่ายไปซึง่หุ้น บริษัท อาร์ เอส ย ูอินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสพิทอล จํากดั (“RIH”) 

จํานวน 3,600,000 หุ้น (จํานวน 1,200,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท, จํานวน 1,200,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 33.75 บาท และ 
จํานวน 1,200,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 25 บาท) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียนของ 
RIH โดยขายหุ้นให้กบั ดร.อาทิตย์ อไุรตตัน์ ในราคาไม่น้อยกว่า 220,500,000 บาท ณ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
29 กรกฎาคม 2559 บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ได้ทําสัญญาซือ้ขายเงินลงทุนในบริษัท อาร์ เอส ยู อินเตอร์เนชั่นแนล 
ฮอสพิทอล จํากดั ในราคาขายจํานวน 250 ล้านบาท และได้รับเงินจํานวน 250 ล้านบาทในวนัดงักลา่ว 

นอกจากนี ้บริษัทได้มีมติอนมุติัให้ ลดทนุจดทะเบียนให้เท่ากบัทนุชําระแล้วเป็น 3,237,322,605 หุ้น, เพิ่มทนุจดทะเบียน 
647,460,183 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.75 บาท มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท และอนมุติัออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 2 จํานวน 647,464,521 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัท โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 2 หน่วย  และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทรุ่นท่ี 3 จํานวน 323,732,261 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 2 หุ้น
สามญัเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยได้รับอนมุติัจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน  
2559 โดยภายหลงัการดําเนินการดงักลา่ว ทําให้บริษัทมีทนุจดทะเบียน 3,238,416,588 บาท และนําเงินท่ีได้จากการเพิ่มทนุเข้า
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ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ในโครงการเดอะ โพลิแทน รีฟ และซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                
โดยภายหลงัการดําเนินการดงักล่าวทําให้บริษัทมีจดทะเบียนเป็น 4,855,983,908บาท และทนุเรียกชําระแล้ว 3,884,782,788 
บาท ณ วนัท่ี 22 มิถนุายน 2559 
 

 งบการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

ในปี 2559 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 5,365.64 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2558 ซึง่มีสินทรัพย์รวม 3,798.97 ล้านบาท โดย
สนิทรัพย์รวมปรับตวัเพิ่มขึน้ 1,566.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 41.24 สนิทรัพย์รวมท่ีเพิ่มขึน้เป็นผลมาจากบริษัทมีการเปิดตวั
โครงการเดอะ โพลิแทน รีฟ และ โครงการเดอะ โพลิแทน บรีซ  เม่ือต้นปี 2559 ซึง่ส่งผลให้ ต้นทนุพฒันาโครงการเพิ่มขึน้จํานวน 
1,429.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 57.65  

ในปี2559 บริษัทมีหนีส้ินรวม 2,440.92 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2558 ซึง่มีหนีส้ินรวม 1,277.33ล้านบาท โดยหนีส้ิน
รวมปรับตวัเพ่ิมขึน้ 1,163.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 91.10 หนีส้ินรวมท่ีเพิ่มขึน้มีสาเหตมุาจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้อ่ืนเพิ่มขึน้ 
609.08 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 100 ซึง่เป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้อ่ืนเป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลภายนอกในรูปของตัว๋แลกเงินท่ีมี
อายคุรบกําหนดภายใน 6 เดือน โดยมีอตัราดอกเบีย้/อตัราสว่นลดร้อยละ 4.70 - 6.00 ต่อปี เงินกู้ ยืมระยะสัน้ดงักลา่วคํา้ประกนัโดยหุ้น
ของบริษัทท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่งของบริษัท และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ 689.20 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
141.96  

ในปี 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 2,924.72 ล้านบาท โดยมีขาดทนุสะสมยงัไม่จดัสรร จํานวน 297.41ล้านบาท 
โดยส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2558 ซึ่งมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 2,521.64ล้านบาท โดยส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมปรับตวั
เพิ่มขึน้ 403.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.98 ซึง่เป็นผลมาจากปี 2559 บริษัทมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนจํานวน 647.46 ล้าน
บาท 
 
 รายได้จากการดาํเนินงาน 

1. รายได้จากการขาย 
 ในปี 2557 บริษัทฯมีรายได้จากการขายรวมจํานวน 812.82 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556  ท่ีมีจํานวน 499.65 
ล้านบาท โดยรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 313.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 62.68 รายได้จากการขายท่ีเพิ่มขึน้เป็นผลมาจาก
การรับรู้รายได้และโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการมายรีสอร์ท บางกอก โครงการมายรีสอร์ท หวัหิน อาคาร เอ บี ซี โครงการมายรีสอร์ท 
หวัหิน อาคาร ดี อี เอฟ  และ โครงการมายรีสอร์ท แอท ริเวอร์ 

ในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้จากการขายรวมจํานวน 763.89 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557  ท่ีมีจํานวน 812.12 
ล้านบาท โดยรายได้จากการขายลดลง 48.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ  5.94 รายได้จากการขายท่ีลดลงเป็นผลมาจาก
เศรษฐกิจชะลอตวั จึงทําให้การโอนกรรมสิทธ์ิโครงการมายรีสอร์ท บางกอก โครงการมายรีสอร์ท หวัหิน อาคาร เอ บี ซี โครงการ
มายรีสอร์ท หวัหิน อาคาร ดี อี เอฟ  และ โครงการมายรีสอร์ท แอท ริเวอร์ ลดลง  
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ในปี 2559 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมจํานวน 906.27 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558                 
ท่ีมีจํานวน  763.89 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึน้ 142.38 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 18.64 รายได้
จากการขายและการให้บริการท่ีเพิ่มขึน้เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของโครงการมายโฮม ซิลเวอร์เลค การโอนกรรมสิทธ์ิใน
โครงการมายรีสอร์ท หวัหิน (อาคาร เอ บี ซี) โครงการมายรีสอร์ท หวัหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) และ โครงการมายรีสอร์ท บางกอก โดย
ในปี 2559 มีรายได้จากการขายโครงการจํานวน  430.53 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี  2558 จํานวน 533.22 ล้านบาท โดยมีรายได้
จากการขายลดลง 102.69 หรือลดลงร้อยละ 19.26  และรายได้จากการให้บริการด้านโรงพยาบาลปี 2559 จํานวน 475.74                
ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 2558 จํานวน 230.66 ล้านบาท โดยมีรายได้จาการให้บริการด้านโรงพยาบาลเพ่ิมขึน้ 245.08 หรือเพิ่มขึน้            
ร้อยละ 106.25  
 

2. รายได้อ่ืนๆ  
 ในปี 2557 บริษัทฯมีรายได้อ่ืนเป็นจํานวน 7.87 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีจํานวน 2.50 ล้านบาท โดย
เพิ่มขึน้ 5.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 214.80 ทัง้นีร้ายได้อ่ืนๆท่ีกลา่วถงึประกอบด้วยดอกเบีย้รับสถาบนัการเงินและอ่ืนๆ  

ในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้อ่ืนเป็นจํานวน 14.11 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ท่ีมีจํานวน 7.87 ล้านบาท โดย
เพิ่มขึน้ 6.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 44.22 ทัง้นีร้ายได้อ่ืนๆท่ีกลา่วถงึประกอบด้วยดอกเบีย้รับสถาบนัการเงินและอ่ืนๆ 

ในปี 2559 บริษัทฯมีรายได้อ่ืนเป็นจํานวน 99.03 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีจํานวน 14.11 ล้านบาท โดย
เพิ่มขึน้ 84.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 601.84 ทัง้นีร้ายได้อ่ืนๆเพิ่มขึน้มาจากรายการกําไรจากการขายเงินลงทนุ ดอกเบีย้รับ
สถาบนัการเงินและอ่ืนๆ 
 
 ดงันัน้ในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 1,005.31 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2558 ซึง่มีรายได้รวม 777.99 ล้านบาท โดย
รายได้รวมปรับตวัเพิ่มขึน้จํานวน 227.31 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 29.22 
  
 ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน 
 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ทัง้ในส่วนของต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมทัง้
ต้นทนุทางการเงิน ซึง่เป็นปัจจยัท่ีกระทบตอ่ผลการดําเนินการและผลกําไรบริษัท ดงันี ้
 

1. ต้นทนุขาย 
 ในปี 2557 บริษัทฯมีต้นทนุขายเป็นจํานวน 568.75 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีจํานวน 367.98 ล้านบาท 
โดยเพ่ิมขึน้จํานวน 200.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 54.56 โดยต้นทุนขายท่ีเพิ่มขึน้เป็นผลมาจากการจําหน่ายและโอน
กรรมสทิธ์ิห้องชดุโครงการมายรีสอร์ท บางกอก โครงการมายรีสอร์ท หวัหิน อาคาร เอ บี ซี  โครงการมายรีสอร์ท หวัหิน อาคาร ดี อี 
เอฟ  และโครงการมายรีสอร์ท แอท ริเวอร์ให้กบัลกูค้า 
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ในปี 2558 บริษัทฯมีต้นทนุขายเป็นจํานวน 548.66 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ท่ีมีจํานวน 568.75 ล้านบาท 
โดยลดลงจํานวน 20.09 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.53 โดยต้นทนุขายท่ีลดลงเป็นผลมาจากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุโครงการ
มายรีสอร์ท บางกอก โครงการมายรีสอร์ท หัวหิน อาคาร เอ บี ซี  โครงการมายรีสอร์ท หวัหิน อาคาร ดี อี เอฟ  และโครงการ               
มายรีสอร์ท แอท ริเวอร์ ให้กบัลกูค้าลดลง 
 ในปี 2559 บริษัทฯมีต้นทนุขายและการให้บริการเป็นจํานวน 733.11 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีจํานวน 
611.47 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้จํานวน 121.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.89 โดยต้นทุนขายท่ีเพิ่มขึน้เป็นผลมาจากด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ มีการโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการมายรีสอร์ท หวัหิน (อาคาร เอ บี ซี) โครงการมายรีสอร์ท หวัหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) 
โครงการมายรีสอร์ท บางกอก และโครงการมายโฮม ซิลเวอร์เลค และด้านธุรกิจโรงพยาบาลมีการปรับปรุงสถานพยาบาลเพ่ือให้
เพียงพอตอ่การรองรับผู้ ป่วยท่ีจะเข้ามารักษาพยาบาล 
 

2. คา่ใช้จ่ายในการขาย 
 ในปี 2557 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายเป็นจํานวน 88.57 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีจํานวน 69.77  
ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จํานวน 18.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้อตัราร้อยละ 26.95 ค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเพิ่มขึน้เป็นผลมาจาก ค่าภาษี
และคา่ธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุให้แก่ลกูค้าผู้ ซือ้โครงการเพิ่มขึน้จํานวน 10.45 ล้านบาท 

ในปี 2558 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายเป็นจํานวน 88.08 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ท่ีมีจํานวน 88.56         
ล้านบาท โดยลดลงจํานวน 0.48 ล้านบาท หรือลดลงอตัราร้อยละ 0.54 ค่าใช้จ่ายในการขายท่ีลดลงเป็นผลมาจาก ค่าภาษีและ
คา่ธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุให้แก่ลกูค้าผู้ ซือ้โครงการลดลงจํานวน 10.60 ล้านบาท 

ในปี 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายเป็นจํานวน 127.52 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีจํานวน 88.08 
ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้จํานวน 44.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้อตัราร้อยละ 30.92 ค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเพิ่มขึน้เป็นผลมาจาก มีการ
เปิดตวัโครงการเดอะ โพลิแทนรีฟ โครงการเดอะ โพลิแทน บรีซ และโครงการเดอะ โพลิแทน อควา เม่ือต้นปี 2559 จึงทําให้มีค่า
โฆษณาและสง่เสริมการขายเพิ่มขึน้  
 

3. คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
 ในปี 2557 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นจํานวน 98.37 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีจํานวน 52.58 
ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้จํานวน 45.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 87.09 โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพิ่มขึน้เป็นผลมาจาก
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานเพิ่มขึน้ 19.47 ล้านบาท คา่เช่าและคา่บริการลดลง 2.47 ล้านบาท 

ในปี 2558 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นจํานวน 188.81 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ท่ีมีจํานวน 97.99 
ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้จํานวน 90.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 92.68 โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพิ่มขึน้เป็นผลมาจาก
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานเพิ่มขึน้ 105.63 ล้านบาท คา่เช่าและคา่บริการเพิ่มขึน้ 19.76 ล้านบาท  

ในปี 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นจํานวน 211.10 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีจํานวน 126 
ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้จํานวน 85.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 67.54 โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพิ่มขึน้มีสาเหตหุลกัมาจาก
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่ายเพ่ิมขึน้ 20.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 97.10 ค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพ่ิมขึน้ 6.58 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 45.13 และคา่ตอบแทนแพทย์และคา่บริการทางการแพทย์เพิ่มขึน้ 97.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 69.02 
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4. ต้นทนุทางการเงิน 
 ในปี 2557 บริษัทฯมีต้นทนุทางการเงินเป็นจํานวน 59.21 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีจํานวน 37.99                 
ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จํานวน 21.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 55.86 ต้นทนุทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้เป็นผลมาจากดอกเบีย้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมธนาคารท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับเงินกู้ จากสถาบนัการเงินเพ่ือสนบัสนุนการเข้าซือ้หุ้นกลุ่ม
โรงพยาบาล 

ในปี 2558 บริษัทฯมีต้นทนุทางการเงินเป็นจํานวน 36.32 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ท่ีมีจํานวน 59.21                
ล้านบาท โดยลดลงจํานวน 22.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.66 ต้นทนุทางการเงินท่ีลดลงเป็นผลมาจากดอกเบีย้จ่ายและ
คา่ธรรมเนียมธนาคารท่ีลดลง เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้ชําระคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 

ในปี 2559 บริษัทฯมีต้นทนุทางการเงินเป็นจํานวน 35.60 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีจํานวน 36.32             
ล้านบาท โดยลดลงจํานวน 0.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.98 ต้นทุนทางการเงินท่ีลดลงเป็นผลมาจากดอกเบีย้จ่ายและ
คา่ธรรมเนียมธนาคารท่ีลดลง เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้ชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

 
กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน 

 ในปี 2557 บริษัทฯขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 18.11 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2556 ท่ีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 9.67              
ล้านบาท โดยบริษัทฯขาดทนุเพิ่มขึน้ จํานวน 8.44 ล้านบาท หรือขาดทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 87.28 เน่ืองจากบริษัทฯมีรายได้จากการ
ขายโครงการเพิ่มขึน้ 313.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ62.68 โดยรายได้จากการขายท่ีเพิ่มขึน้เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้และ
โอนกรรมสิทธ์ิในโครงการ มายรีสอร์ท บางกอก โครงการมายรีสอร์ท แอท ริเวอร์ โครงการ มายรีสอร์ท หวัหิน อาคาร เอ บี ซี และ
โครงการมายรีสอร์ท หวัหิน อาคาร ดี อี เอฟ ส่งผลให้บริษัทฯมีกําไรขัน้ต้นเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 เพิ่มขึน้112.39 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ85.36 นอกจากนีบ้ริษัทฯมีการบนัทกึรายได้ภาษีเงินได้ในปี 2557 จํานวน - 23.90 ล้านบาท ทัง้นี ้เม่ือพิจารณา
อตัราส่วนความสามารถในการทํากําไรในปี 2557 ของบริษัทฯ พบว่ามีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้จากปี 2556 โดย บริษัทฯมีอตัรา
กําไรขัน้ต้นร้อยละ 30.03 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 26.35, อตัรากําไรจากการดําเนินงานร้อยละ 
7.03 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีอตัรากําไรจากการดําเนินงานร้อยละ 1.86 และอตัรากําไรสทุธิร้อยละ -2.21 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัปี 2556 อตัรากําไรสทุธิร้อยละ -1.93 

ในปี 2558 บริษัทฯขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 93.66 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ท่ีขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 18.11               
ล้านบาท โดยบริษัทฯขาดทนุเพิ่มขึน้ จํานวน 75.55 ล้านบาท หรือขาดทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 417.17 เน่ืองจากบริษัทฯมีรายได้จากการ
ขายโครงการลดลง 48.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.02 โดยรายได้จากการขายท่ีลดลงเป็นผลมาจากการโอนกรรมสิทธ์ิใน
โครงการ มายรีสอร์ท บางกอก โครงการมายรีสอร์ท แอท ริเวอร์ โครงการ มายรีสอร์ท หวัหิน อาคาร เอ บี ซี และโครงการมายรี
สอร์ท หวัหิน อาคาร ดี อี เอฟ ลดลง ส่งผลให้บริษัทฯมีกําไรขัน้ต้นเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ลดลง 28.84 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 11.82 นอกจากนีบ้ริษัทฯมีการบนัทกึรายได้ภาษีเงินได้ในปี 2558 จํานวน -10.39 ล้านบาท ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาอตัราสว่น
ความสามารถในการทํากําไรในปี 2558 ของบริษัทฯ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงท่ีลดลงจากปี 2558 โดย บริษัทฯมีอตัรากําไรขัน้ต้น
ร้อยละ 19.95 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 30.03, อตัรากําไรจากการดําเนินงานร้อยละ -8.07 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2557 ท่ีมีอตัรากําไรจากการดําเนินงานร้อยละ 7.08 และอตัรากําไรสทุธิร้อยละ -12.04 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 
2557 อตัรากําไรสทุธิร้อยละ -2.21 
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ในปี 2559 บริษัทฯขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 82.52 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ท่ีขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 93.66             
ล้านบาท โดยบริษัทฯขาดทนุลดลง จํานวน 11.14 ล้านบาท หรือขาดทนุลดลงร้อยละ11.89 เน่ืองจากในด้านกลุม่อสงัหาริมทรัพย์
บริษัทฯมีรายได้จากการขายเพ่ิมขึน้จากการขายโครงการมายโฮม ซิลเวอร์เลค และรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลปรับตวัเพิ่มขึน้ 
245.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 106.25  โดยเป็นผลมาจากการให้บริการด้านการตรวจสขุภาพเคล่ือนท่ีตามโรงงานและหน่วย
ราชการต่างๆ ส่งผลให้บริษัทฯมีกําไรขัน้ต้นเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึน้  20.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.61 
นอกจากนีบ้ริษัทฯมีการบนัทกึรายได้ภาษีเงินได้ในปี 2559 จํานวน 10.76 ล้านบาท ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาอตัราสว่นความสามารถใน
การทํากําไรในปี 2559 ของบริษัทฯ พบว่ามีการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงจากปี 2559 โดยบริษัทฯมีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 19.11 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 19.95   อตัรากําไรจากการดําเนินงานร้อยละ -18.26 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 
2558 ท่ีมีอตัรากําไรจากการดําเนินงานร้อยละ -8.07 และอตัรากําไรสทุธิร้อยละ -8.74 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 อตัรากําไรสทุธิ
ร้อยละ -12.04 

 
 สภาพคล่องและแหล่งเงนิทุนของบริษัท 

ในปี 2557 บริษัทฯมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 4.97 เท่า ซึ่งเพ่ิมขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ซึ่งมีอตัราสว่นสภาพ
คล่องเท่ากบั 2.95 เท่า โดยมีสาเหตมุาจากในปี 2557 บริษัทฯมีหนีส้ินระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง ส่งผลให้อตัราสภาพ
คล่องของปี 2557 มีการปรับตัวเพิ่มขึน้มาอยู่ระดับ 4.97 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการชําระหนีส้ิน
หมนุเวียน 

ในปี 2558 บริษัทฯมีอตัราส่วนสภาพคลอ่งเท่ากบั 2.91 เท่า ซึ่งลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ซึง่มีอตัราส่วนสภาพ
คล่องเท่ากบั 4.97 เท่า โดยมีสาเหตมุาจากในปี 2558 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 257.80 ล้านบาท และ
ลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้ 32.37 ล้านบาท แม้ว่าอตัราส่วนสภาพคล่องจะลดลงจากปี 2557แต่บริษัทก็มีสภาพคล่อง
เพียงพอตอ่การชําระหนีส้นิหมนุเวียน 

ในปี 2559 บริษัทฯมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 3.17 เท่า ซึง่เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ซึง่มีอตัราสว่นสภาพ
คล่องเท่ากบั 2.91 เท่า โดยมีสาเหตมุาจากในปี 2559 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 75.53 ล้านบาท และ
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้ 36 ล้านบาท อตัราสว่นสภาพคลอ่งเพิ่มขึน้จากปี 2558 ทําให้บริษัทก็มีสภาพคลอ่งเพียงพอต่อ
การชําระหนีส้นิหมนุเวียน 

 
แหล่งที่มาของเงนิทุน  
ในปี 2557 บริษัทฯมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 2,482.23 ล้านบาท โดยบริษัทฯมีการดําเนินงานของบริษัทฯมีผลขาดทนุ

เบ็ดเสร็จรวม 18.11 ล้านบาท ในส่วนของหนีส้ินบริษัทฯมีหนีส้ินหมุนเวียนจํานวน 556.40 ล้านบาท และหนีส้ินไม่หมุนเวียน
จํานวน 200.15 ล้านบาท บริษัทมีการดําเนินการออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท(Warrant)  ดงันัน้ บริษัทฯ จึง
มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2557 เทา่กบั 0.30 เทา่ ลดลงจากปี 2556 ซึง่อตัราสว่นเท่ากบั 1.25 อย่างไรก็ตามภาระ
หนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นยงัอยูใ่นระดบัท่ีบริษัทฯสามารถดําเนินนโยบายเก่ียวกบัการบริหารสภาพคลอ่งได้อยา่งเหมาะสม 
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ในปี 2558 บริษัทฯมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 2,521.64 ล้านบาท โดยบริษัทฯมีการดําเนินงานของบริษัทฯมีผลขาดทนุ
เบ็ดเสร็จรวม 93.67 ล้านบาท ในส่วนของหนีส้ินบริษัทฯมีหนีส้ินหมุนเวียนจํานวน 907.67 ล้านบาท และหนีส้ินไม่หมุนเวียน
จํานวน 369.65 ล้านบาท อย่างไรก็ตามภาระหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นยงัอยู่ในระดบัท่ีบริษัทฯสามารถดําเนินนโยบายเก่ียวกบั
การบริหารสภาพคลอ่งได้อยา่งเหมาะสม 

ในปี 2559 บริษัทฯมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 2,924.72 ล้านบาท โดยบริษัทฯมีการดําเนินงานของบริษัทฯมีผลขาดทนุ
เบ็ดเสร็จรวม 82.52 ล้านบาท ในส่วนของหนีส้ินบริษัทฯมีหนีส้ินหมนุเวียนจํานวน 1,401.75 ล้านบาท และหนีส้ินไม่หมนุเวียน
จํานวน 1,039.17ล้านบาท อย่างไรก็ตามภาระหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นยงัอยู่ในระดบัท่ีบริษัทฯสามารถดําเนินนโยบายเก่ียวกบั
การบริหารสภาพคลอ่งได้อยา่งเหมาะสม 
 

 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการดาํเนินงานในอนาคต 
รายได้จากการขายโครงการ ปัจจุบันบริษัทฯมีทรัพย์สินห้องชุดโครงการอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 8 โครงการ ได้แก่ 

โครงการมายรีสอร์ท บางกอก, โครงการมายรีสอร์ท แอท ริเวอร์, โครงการมายรีสอร์ท หวัหิน อาคาร เอ บี ซี ,โครงการมายรีสอร์ท 
หวัหิน อาคาร ดี อี เอฟ, โครงการมายโฮม ซิลเวอร์เลค, โครงการเดอะ โพลิแทน รีฟ, โครงการเดอะ โพลิแทน บรีซ  และโครงการ
มายโฮม เชียงใหม ่อยูร่ะหวา่งการวางแผนเพ่ือพฒันาโครงการ ซึง่โครงการทัง้หมดดงักลา่ว สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯในอีก 
1-2 ปีข้างหน้า ดงันัน้ บริษัทฯสามารถบริหารเงินทนุหมนุเวียน และรักษาสภาพคลอ่งท่ีใช้ในการดําเนินธุรกิจและการชําระหนีเ้งินกู้
แก่สถาบนัการเงินได้  

 
รายละเอียดของการชาํระเงนิของโครงการที่ดาํเนินอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ช่ือโครงการ มลูคา่ 
ที่ขายแล้ว 
(ล้านบาท) 

เงินท่ีถงึกําหนดชําระสะสม เงินท่ีชําระแล้วสะสม เงินท่ีค้างชําระสะสม คงเหลือจํานวนท่ี 
ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 

ล้านบาท ร้อยละของ
มลูคา่ท่ีขาย

แล้ว 

ล้านบาท ร้อยละของ
มลูคา่ท่ีขาย

แล้ว 

ล้านบาท ร้อยละของ
มลูคา่ท่ี 
ขายแล้ว 

ล้านบาท ร้อยละของ
มลูคา่ท่ี 
ขายแล้ว 

มายรีสอร์ท บางกอก 
 

       483.92     477.98  98.77    478.11  98.80 - - 5.81  1.20 

มายรีสอร์ท หวัหิน 
(อาคาร เอ บี ซี) 

   
1,010.29  

977.52  96.76 977.40  96.74 - - 32.89  3.26 

มายรีสอร์ท หวัหิน 
(อาคาร ดี อี เอฟ) 

       580.61  564.11  97.16 566.41  97.55 - - 14.20  2.45 

มายรีสอร์ท แอท ริเวอร์ 
 

       219.72  207.62  94.49 204.22  92.95 - - 15.50  7.05 

มายโฮม ซิลเวอร์เลค 
 

       141.22  117.97  83.54 117.55  83.24 - - 23.67  16.76 

เดอะโพลิแทน รีฟ 
 

4,961.33 191.65 3.86 - - - - 4,769.68 96.13 

เดอะโพลิแทน บรีซ 
 

750.11 16.69 2.23 - - -  -  733.42  97.76 

หมายเหต ุ: มลูคา่ท่ีแสดงในตาราง นบัเฉพาะมลูคา่จากห้องชดุท่ีโอนแล้วและห้องชดุท่ีมีสญัญาจะซือ้จะขาย  
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รายละเอียดค้างชาํระสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ช่ือโครงการ เงินค้างชําระสะสม เงินค้างชําระ 1-3 เดือน เงินค้างชําระ 3-6 เดือน เงินค้างชําระ 6-9 เดือน 

จํานวนราย ล้านบาท จํานวนราย ล้านบาท จํานวนราย ล้านบาท จํานวนราย ล้านบาท 
มายรีสอร์ท บางกอก - - - - - - - - 
มายรีสอร์ท หวัหิน 
(อาคาร เอ บี ซี) 

- - - - - - - - 

มายรีสอร์ท หวัหิน 
(อาคาร ดี อี เอฟ) 

- - - - - - - - 

มายรีสอร์ท แอท ริเวอร์ - - - - - - - - 
มายโฮม ซิลเวอร์เลค - - - - - - - - 
เดอะ โพลิแทน รีฟ - - - - - - - - 
เดอะ โพลิแทน บรีซ - - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โครงการท่ีดําเนินอยูใ่นปัจจบุนั ได้แก่  

 โครงการมายรีสอร์ท บางกอก มีมลูค่าท่ีขายแล้ว (ทําสญัญาและโอนกรรมสิทธ์ิ) ทัง้สิน้ 483.92 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
ได้รับเงินชําระแล้วจากลกูค้าทัง้สิน้ 477.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.77 ของมลูค่าท่ีขายแล้ว โดยมีเงินคงเหลือท่ียงั
ไมถ่งึกําหนดชําระ ณ วนัโอนกรรมสทิธ์ิ รวมทัง้สิน้ 5.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.20 ของมลูคา่ท่ีขายแล้วของโครงการ   

 โครงการมาย รีสอร์ท  หวัหิน (อาคาร เอ บี ซี) มีมลูค่าท่ีขายแล้ว (ทําสญัญาและโอนกรรมสิทธ์ิ) ทัง้สิน้ 1,010.29 ล้าน
บาท โดยบริษัทฯได้รับเงินชําระแล้วจากลกูค้าทัง้สิน้ 977.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.76 ของมลูค่าท่ีขายแล้ว โดยมี
เงินคงเหลือท่ียงัไม่ถึงกําหนดชําระ ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิ รวมทัง้สิน้ 32.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.26 ของมลูค่าท่ีขาย
แล้วของโครงการ  

 โครงการโครงการมาย รีสอร์ท หวัหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) มีมลูค่าท่ีขายแล้ว (ทําสญัญาและโอนกรรมสิทธ์ิ) ทัง้สิน้ 580.61 
ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับเงินชําระแล้วจากลกูค้าทัง้สิน้ 564.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.16 ของมลูค่าท่ีขายแล้ว 
โดยมีเงินคงเหลือท่ียงัไมถ่งึกําหนดชําระ ณ วนัโอนกรรมสทิธ์ิ รวมทัง้สิน้ 14.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  2.45 ของมลูค่า
ท่ีขายแล้วของโครงการ 

 โครงการมายรีสอร์ท แอท ริเวอร์ มีมลูค่าท่ีขายแล้ว (ทําสญัญาและโอนกรรมสิทธ์ิ) ทัง้สิน้ 219.72 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
ได้รับเงินชําระแล้วจากลกูค้าทัง้สิน้ 207.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.49 ของมลูค่าท่ีขายแล้ว โดยมีเงินคงเหลือท่ียงั
ไม่ถึงกําหนดชําระ ณ วันโอนกรรมสิทธ์ิ รวมทัง้สิน้ 15.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.05 ของมูลค่าท่ีขายแล้วของ
โครงการ  

 โครงการมายโฮม ซิลเวอร์เลค มีมลูค่าท่ีขายแล้ว (ทําสญัญาและโอนกรรมสิทธ์ิ) ทัง้สิน้ 141.22 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
ได้รับเงินชําระแล้วจากลกูค้าทัง้สิน้ 117.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.54 ของมลูค่าท่ีขายแล้ว โดยมีเงินคงเหลือท่ียงั
ไม่ถึงกําหนดชําระ ณ วันโอนกรรมสิทธ์ิ รวมทัง้สิน้ 23.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของมูลค่าท่ีขายแล้วของ
โครงการ  
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 โครงการเดอะ โพลแิทน รีฟ มีมลูคา่ท่ีขายแล้ว (ทําสญัญา) ทัง้สิน้ 4,961.33 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับเงินชําระแล้วจาก
ลกูค้าทัง้สิน้ 191.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ .8  ของมลูค่าท่ีทําสญัญา โดยมีเงินคงเหลือท่ียงัไม่ถึงกําหนดชําระ ณ 
วนัโอนกรรมสิทธ์ิ รวมทัง้สิน้ ,7.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของมลูค่าท่ีขายแล้วของโครงการ ซึ่ง โครงการ
เดอะ โพลิแทน รีฟ คาดว่าน่าจะเร่ิมโอนได้ภายใน  ไตรมาส 2 ปี 2562 และเม่ือมีการเร่ิมโอนกรรมสิทธ์แล้วจะสามารถ
รับรู้มลูคา่ของเงินท่ีถงึกําหนดชําระสะสมได้ 

 โครงการเดอะ โพลแิทน บรีซ  มีมลูค่าท่ีขายแล้ว (ทําสญัญา) ทัง้สิน้ 50.11 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับเงินชําระแล้วจาก
ลกูค้าทัง้สิน้ 16.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ . ของมลูค่าท่ีทําสญัญา โดยมีเงินคงเหลือท่ียงัไม่ถึงกําหนดชําระ ณ วนั
โอนกรรมสิทธ์ิ รวมทัง้สิน้ . ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของมลูค่าท่ีขายแล้วของโครงการ ซึ่ง โครงการเดอะ  
โพลิแทน บรีซ คาดว่าน่าจะเร่ิมโอนได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2561 เม่ือมีการเร่ิมโอนกรรมสิทธ์แล้วจะสามารถรับรู้มลูค่า
ของเงินท่ีถงึกําหนดชําระสะสมได้  

 
ต้นทุนก่อสร้าง การเพิ่มขึน้ของราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และต้นทุนสําหรับซือ้ท่ีดินพัฒนาโครงการเป็นปัจจัย

สําคญัท่ีสง่ผลกระทบต่อต้นทนุการก่อสร้างให้สงูขึน้ ประกอบกบัปัจจยัทางด้านการเมืองท่ีไม่มีความแน่นอน สง่ผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจใช้จ่ายของผู้บริโภค จะส่งผลกระทบต่อการลดลงในรายได้จากการขายของบริษัทฯ เน่ืองจากมีการแข่งขันท่ีรุนแรงใน
อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ และไม่สามารถขึน้ราคาขายได้ตามต้นทุนท่ีเพิ่มสงูขึน้ได้ ดงันัน้บริษัทฯต้องมีการวางแผนในการ
บริหารต้นทนุให้มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมกบัการพฒันาโครงการของบริษัท 

 
ภาระผูกพันและหนีส้ินที่มีกับธนาคารและบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 หนีส้ินรวมปรับตวั

เพิ่มขึน้ 1,163.59  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ . หนีส้ินรวมท่ีเพิ่มขึน้เป็นผลมาจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้ 
133.23ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7. เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง 463.52 ล้านบาทหรือลดลง
ร้อยละ 92.2 เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าเพิ่มขึน้ 19.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.  และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินเพิ่มขึน้ 68. หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ . ดังนัน้บริษัทจึงต้องมีการวางแผนการใช้ไปของเงินกู้ ยืมให้เพียงพอและ
เหมาะสมกบัระยะเวลาของเงินกู้   รวมถึงการบริหารจดัการการรับรู้รายได้เพ่ือชําระคืนเงินกู้ ให้ตรงตามระยะเวลาและเง่ือนไข โดย
ไมก่ระทบตอ่สภาพคลอ่งและโครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ 

 
ภาวะเศรษฐกจิ  เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต้นทนุการพฒันาโครงการของผู้ประกอบการ และเป็นตวักําหนดทิศทางในการ

วางแผนการลงทนุ ในขณะเดียวกนัก็สง่ผลต่อการใช้จ่ายและอํานาจซือ้อสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค อนัจะสง่ผลต่อการรับรู้รายได้
ของบริษัท  
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
1.กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุม 

 ช่ือ-นามสกุล  นายสวิจักร์ โลจายะ           

อายุ (ปี)   51 

ตาํแหน่ง   ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จดัการ/กรรมการ 

คุณวุฒทิางการศกึษา   - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์    
     University of California, Santa Cruz,  
     California 
  - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ University of  
     Southern California Los Angeles,    
     California 

หลักสูตรการอบรม    Director Accreditation Program (DAP)  
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น (%)  
 

2.94% 

 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ประสบการณ์ทาํงานในหน่วยงานเอกชน 
ประเภท : บริษัทจาํกัด(มหาชน)     

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 

2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จดัการ/
กรรมการ 

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั(มหาชน) ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ประเภท : บริษัทจาํกัด     

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิง้ จํากดั ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เดอะ วิลลา่ (หวัหิน) จํากดั ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล จํากดั ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้าพระยา จํากดั ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากดั ธรุกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากดั ธรุกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จํากดั ธรุกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 
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ประสบการณ์ทาํงาน 

ประสบการณ์ทาํงานในหน่วยงานเอกชน 
ประเภท : บริษัทจาํกัด     

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ยนิูคอน เซอร์วิสเซส จํากดั ธรุกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ณฐันนัท์พฒันา จํากดั ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษ่ัท โคราชเมดิคลักรุ๊ป จํากดั ธรุกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษ่ัท พิษณโุลกอินเตอร์เวชการ จํากดั ธรุกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 

2559-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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ช่ือ-นามสกุล   นายกาํธร อุดมฤทธิรุจ          

อายุ (ปี) 85 
ตาํแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ/ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์   
มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนียเบอร์กลีย์ 
สหรัฐอเมริกา           

หลักสูตรการอบรม Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น (%)  - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 

  

ประสบการณ์ทาํงานในหน่วยงานเอกชน 

ประเภท : บริษัทจาํกัด(มหาชน)   
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 

2550 - ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการและ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน)  ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2549 - ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการและ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ซปุเปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน)        ธรุกิจวสัดกุ่อสร้าง  
(อิฐมวลเบา G4) 

องค์กรอ่ืนๆ 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 

2549 - 2551 ประธานกรรมาธิการตรวจสอบ 
การใช้งบประมาณแผ่นดิน 

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ ราชการ 

2544 - 2545 อดีตท่ีปรึกษาประธานคณะกรรมการ
เลือกตัง้ และประธานคณะท่ีปรึกษา กกต.     

คณะกรรมการการเลือกตัง้ ราชการ 

2535 - 2543 อดีตท่ีปรึกษาประธานวฒิุสภา  
อดีตเอกอคัรราชฑตูหลายประเทศ 

กระทรวงการตา่งประเทศ ราชการ 
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 ช่ือ-นามสกุล   นายพรัิสประดษิฐวณิช 

อายุ (ปี)    50 

ตาํแหน่ง   กรรมการ 

คุณวุฒทิางการศกึษา - แพทย์ศาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยัมหิดล 
- Master of Public Health (Epidemiology),  
   Yale University 

 - Master of Science (Healthcare Policy and   
     Management), Harvard University 
   - หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ    
    ตลาดทนุ รุ่นท่ี 6 (วตท.6) 

หลักสูตรการอบรม - Advanced Management Program168 
(HarvardBusiness School) 

 - American Board of Healthcare Management 
   - Director Accreditation Program (DAP)  
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น (%)  
 

  0.16% 

 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ประสบการณ์ทาํงานในหน่วยงานเอกชน 
ประเภท : บริษัทจาํกัด(มหาชน)     

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน)  ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ประกนัภยั 

2554 - 2557 ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ บริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) พาณิชย์ 
2552 - 2554 ท่ีปรึกษา ธนาคารธนชาต (Corporate Banking) ธนาคาร 
2543 - 2552 ผู้ อํานวยการ/กรรมการ (บริษัทในเครือ) บมจ.กรุงเทพดสิุตเวชการและบริษัทในเครือ  โรงพยาบาลเอกชน 

ประเภท : บริษัทจาํกัด     
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากดั ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราษฎร์ จํากดั ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จํากดั ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยนิูคอน เซอร์วิสเซส จํากดั ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษ่ัท โคราชเมดิคลักรุ๊ป จํากดั ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษ่ัท พิษณโุลกอินเตอร์เวชการ จํากดั ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 
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 ช่ือ-นามสกุล นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์       

อายุ (ปี)   71 

ตาํแหน่ง   รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
  กรรมการอิสระ/กรรมการ 

คุณวุฒทิางการศกึษา   - Hotel Management : Cornell University, USA     
- Administration& Technique  Hotelieres :     
  Institute International de Glion,Switzerland  
- Languages (French & German), 
   :Institute Le Manoir , Switzerland  
   :Ecole Benedict , Switzerland 

หลักสูตรการอบรม   Director Accreditation Program (DAP)  
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 สัดส่วนการถือหุ้น (%)     ไม่มี 

 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงาน   

ประสบการณ์ทาํงานในหน่วยงานเอกชน 
ประเภท : บริษัทจาํกัด(มหาชน)     

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการและรองประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั(มหาชน)  ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2555-ปัจจบุนั กรรมการและรองประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ซปุเปอร์บล็อก จํากดั(มหาชน) Holding Company 

2556-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จํากดั (มหาชน) ธรุกิจ IT 

ประเภท : บริษัทจาํกัด     
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 

2509 - 2510 เลขานกุารและผู้ตรวจบญัชี Arosa Kulm Hotel , Switzerland ธรุกิจโรงแรม 
2512 - 2525 ผู้จดัการฝ่ายขาย Hotel Siam Inter-Continental ธรุกิจโรงแรม 
2525 - 2528 ผู้จดัการฝ่ายขาย The Bangkok Peninsula ธรุกิจโรงแรม 
2528 - 2539 ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดฯ The Oriental Bangkok ธรุกิจโรงแรม 
2539 - 2540 ผู้จดัการทัว่ไป The Twin Lotus Hotel ธรุกิจโรงแรม 
2540 - 2541 ผู้ อํานวยการฝ่ายรัฐสมัพนัธ์ The Oriental Bangkok ธรุกิจโรงแรม 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซปุเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จํากดั ลงทนุ/พฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากดั ธรุกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากดั ธรุกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จํากดั ธรุกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 
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ประสบการณ์ทาํงาน 

ประสบการณ์ทาํงานในหน่วยงานเอกชน 
ประเภท : บริษัทจาํกัด     

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยนิูคอน เซอร์วิสเซส จํากดั ธรุกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
2557-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จํากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
2557-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พีที ไดร์ว (ประเทศไทย) จํากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โคราชเมดิคลักรุ๊ป จํากดั ธรุกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 
2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซปุเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี จํากดั ลงทนุ/พฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 
2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นอร์ท โซลา่ เพาเวอร์ จํากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซปุเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จํากดั ลงทนุ/พฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 
2559-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จํากดั ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

องค์กรอ่ืนๆ 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 

2530 - ปัจจบุนั เจ้าของกิจการ  Thuang Thong House  ธรุกิจโรงแรม 
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 ช่ือ-นามสกุล นางสุภทัรา เชือ้รอต 

อายุ (ปี) 57 

ตาํแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒทิางการศกึษา - ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

หลักสูตรการอบรม Director Accreditation Program (DAP)   
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น (%)  
 

- 

 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงาน   

ประสบการณ์ทาํงานในหน่วยงานเอกชน 
ประเภท : บริษัทจาํกัด(มหาชน)     

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั(มหาชน)  ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ประเภท : บริษัทจาํกัด     

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 

2534 - ปัจจบุนั เลขานกุารและผู้จดัการสํานกังาน 
(ด้านบญัชีการเงิน)  

บริษัท สํานกังานท่ีปรึกษากฎหมายมีชยัฤชพุนัธุ์ จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษ่ัท โคราชเมดิคลักรุ๊ป จํากดั ธรุกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 

ประสบการณ์ทาํงานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกจิ 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 

2525 - 2534 นิติกร 4 การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค สาธารณปูโภค 

 
หมายเหต ุ : นางสภุทัรา เชือ้รอต เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีทําหน้าท่ีให้คําแนะนําและตรวจสอบทางด้านการเงินและบญัชีของบริษัทให้มีความ
ครบถ้วนและถกูต้อง เน่ืองจากมี ประสบการณ์ทางด้านบญัชีและการเงินในฐานะเลขานกุาร และผู้จดัการสํานกังานของ บริษัท สํานกังานท่ีปรึกษา
กฎหมายมีชยั ฤชพุนัธุ์ จํากดั  
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 ช่ือ-นามสกุล นางสาวสรรสริิ ชัยเจริญพฒัน์ 

อายุ (ปี) 47 

ตาํแหน่ง กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒทิางการศกึษา - Master of Public Health Epidemiology, University 
of  California, Los Angeles, USA 

หลักสูตรการอบรม Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น (%)  
 

- 

 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ประสบการณ์ทาํงานในหน่วยงานเอกชน 
ประเภท : บริษัทจาํกัด(มหาชน)     

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั(มหาชน)  ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2551 - 2554 กรรมการ และรองประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ   

บริษัท โอเพ่นเทคโนโลย่ี จํากดั (มหาชน)       ธรุกิจบริการด้าน IT 

ประเภท : บริษัทจาํกัด     

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 

2548 - ปัจจบุนั Vice President  Xinxere Edutainment Company Limited ธรุกิจบริการด้าน IT  

2546 - 2549 Business Development 
Coordinator 

California Fitness Centers ธรุกิจสขุภาพ 

2543 - 2546 Director and Project Manager Advance Web Studio                    ธรุกิจบริการด้าน IT  

องค์กรอ่ืนๆ 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 

2543 Research Executive  Research International Research 

หมายเหต ุ: 1.นางสาวสรรสิริ ชยัเจริญพฒัน์ เป็นกรรมการท่ีทําหน้าท่ีให้คําแนะนําและตรวจสอบทางด้านการเงินและบญัชีของบริษัทให้มีความครบถ้วน
และถกูต้อง เน่ืองจากมี ประสบการณ์ทางด้านบญัชีและการเงิน

   2. นางสาวสรรสิริ ชยัเจริญพฒัน์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีมติจากการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือ
วนัท่ี 27 เมษายน 2559 
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 ช่ือ-นามสกุล   นายอภชัิย โภชกปริภณัฑ์           

อายุ (ปี)   47 

ตาํแหน่ง   กรรมการ 

คุณวุฒทิางการศกึษา   - ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    University of Illinois at Springfield, USA 
  - ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) คณะ  
    สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์วิทยาลยั 

หลักสูตรการอบรม   Director Accreditation Program (DAP)  
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น (%)  
 

  - 

 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงาน   

ประสบการณ์ทาํงานในหน่วยงานเอกชน 
ประเภท : บริษัทจาํกัด(มหาชน)     

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 

2556 - ปัจจบุนั ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั(มหาชน) ธรุกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2547 - 2556 ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด 
และรักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายขาย 

บริษัท ซปุเปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน) ธรุกิจวสัดกุ่อสร้าง  
(อิฐมวลเบา G4) 



รายงานประจำป� 2559104

ช่ือ-นามสกุล นางสาวทชัชกร  สมจติติ์ชอบ 
อายุ (ปี) 45 

ตาํแหน่ง ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

คุณวุฒทิางการศกึษา - ปริญญาตรี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ)   สาขาการบญัชี 
- ปริญญาโท จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สาขาการบญัชี 

หลักสูตรการอบรม - Thai financial reporting standard 
- International financial reporting standard 
- A Brief of Taxation in Thailand 

สัดส่วนการถือหุ้น (%)  
 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ประสบการณ์ทาํงานในหน่วยงานเอกชน 
ประเภท : บริษัทมหาชน     

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 

2558 - 2559 ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี บริษัท เจ้าพระยามหานคร จํากดั (มหาชน) ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
2559 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน)  ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ประเภท : บริษัทจาํกัด 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 

2537 - 2549 ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากดั 

ให้บริการตรวจสอบบญัชี 

2551 - 2554 ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน, 
ผู้จดัการฝ่ายวิเคราะห์ข้อมลูทางธรุกิจ
และปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ผู้แทนจดัจําหน่าย 

2554 - 2556 ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบบญัชี  บริษัท กรินทร์ ออดิท & แกรนด์ ออดิท จํากดั   ให้บริการตรวจสอบบญัชี 

2556 - 2557 ผอ.ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมลูทางธรุกิจและ 
ผอ.ฝ่ายบญัชี 

บริษัท รอซโซ ่จํากดั วิเคราะห์ข้อมลูและงานฝ่ายบญัชี 
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ช่ือ-นามสกุล นางสาวจนิตนา แก้วเภตรา         
อายุ (ปี) 56  

ตาํแหน่ง ผู้จดัการฝ่ายบญัชี  

คุณวุฒทิางการศกึษา - ปริญญาตรีบริหารธรุกิจสาขาบญัชี  มหาวิทยาลยัรามคําแหง                                  

หลักสูตรการอบรม ผ่านการอบรมหลกัสตูร DAP  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น (%)  ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ประสบการณ์ทาํงานในหน่วยงานเอกชน 
ประเภท : บริษัทจาํกัด(มหาชน)     

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 

2531 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายบญัชี      บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน)  ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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ช่ือ-นามสกุล นางสาวปิยวรรณ เอือ้ศรีวัฒนากุล 
อายุ (ปี) 46 

ตาํแหน่ง ผู้จดัการฝ่ายบริหารหลงัการขาย 

คุณวุฒทิางการศกึษา - ปริญญาตรีบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

หลักสูตรการอบรม ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้น (%)  ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ประสบการณ์ทาํงานในหน่วยงานเอกชน 
ประเภท : บริษัทจาํกัด(มหาชน)     

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 

2549 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายบริหารหลงัการขาย   บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน)  ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2539 - 2549 ผู้ ช่วยผู้จดัการแผนกบริการลกูค้า บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
(มหาชน) 

 ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2536 พนกังานวิจยัตลาด   บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
จํากดั  (มหาชน) 

ธรุกิจพลงังาน 

ประเภท : บริษัทจาํกัด     

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกจิ 

2539 เจ้าหน้าท่ีการเงิน บริษัท การ์เด้นซิตีล้ากนู จํากดั ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2536 - 2539 เจ้าหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์  บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั   ธรุกิจค้าปลีก 
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2. เลขานุการบริษัท 
บริษัท สํานกังานท่ีปรึกษากฎหมาย มีชยัไทยแลนด์ จํากดั โดยนางสาวดวงดาว ประเสริฐศรี ผู้จดัการฝ่ายนิติกรรมและสญัญา เป็นผู้ ได้รับ
การมอบหมายให้ปฏิบติังานเลขานกุารบริษัท 
 
หน้าที่ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
(1)จดัทําและเก็บรักษาเอกสารตอ่ไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท 
(ค) หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
(3) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
 
ช้อมูลบริษัทสาํนักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีชัยไทยแลนด์ จาํกัด 
ประเภทธรุกิจ   : ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
ที่ตัง้สํานกังานใหญ่   : 223/96 อาคารคนัทร่ีคอมเพลก็ซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนนสรรพาวธุ  

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ10260  
กรรมการผู้ มีอํานาจ   : นาย จอมทรัพย์ โลจายะ * 
เลขทะเบียนบริษัท   : 0105543117336 
ปีที่เร่ิมก่อตัง้   : ปี 2543  
โทรศพัท์     : 0-2260-9455-8  
ทนุจดทะเบียน   : 16,000,000 บาท   
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั   : 160,000 หุ้น  
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ    : 100 บาท   
ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว   : 16,000,000 บาท   
 
* นายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นน้องชายของนายสวิจกัร์ โลจายะ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ มีอํานาจและผู้ ถือหุ้นของบริษัท ปัจจบุนั นายจอมทรัพย์  
โลจายะ เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวน 466,768,842 หุ้น หรือคิดเป็น 12.02%  
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท(compliance) 

 
1.หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการดําเนินการพิจารณาสรรหาบคุคลเพ่ือแต่งตัง้ให้ปฏิบติัหน้าท่ีหวัหน้างานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท 
 
2.หัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท(compliance) 
ช่ือ-นามสกุล นายจอมทรัพย์ โลจายะ 
อายุ (ปี) 47 
ตาํแหน่ง หวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัท 
คุณวุฒทิางการศกึษา - ปริญญาเอก ด้านกฎหมาย (Juris Doctor)  

Loyola Law School, Los Angeles, California, USA 
- ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์  
University of California, Los Angeles, California, USA. 

หลักสูตรการอบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 31/2548 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถอืหุ้น (%)  12.02 % 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 
 

เป็นน้องชายนายสวิจกัร์ โลจายะ  กรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัท 

ประสบการณ์การทาํงาน
 ปี ตาํแหน่ง บริษัท / ลักษณะธุรกจิ 

บริษัท จาํกัด(มหาชน) 
2549-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บมจ. ซปุเปอร์บลอ็ก / ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า และธรุกิจที่เก่ียวข้อง 

2554-ปัจจบุนั รักษาการกรรมการผู้จดัการ บมจ. ซปุเปอร์บลอ็ก / ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า และธรุกิจที่เก่ียวข้อง 

2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บมจ. โอเพน่ เทคโนโลย่ี / ธรุกิจ IT 
2547-2549 กรรมการ,กรรมการผู้จดัการ บมจ. ซปุเปอร์บลอ็ก / ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า และธรุกิจที่เก่ียวข้อง 
บริษัท จาํกัด / องค์กรอื่นๆ 
2559-ปัจจบุนั กรรมการ (ในธรุกิจพลงังานไฟฟ้า และธรุกิจที่เก่ียวข้องรวม 20 บริษัท) 

บจ. อิเควเตอร์ โซลาร์ 
บจ. ดบัเบิล้ย ูอาร์ พี อีเนอร์จี 
บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟิ วนั 
บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟิ ท ู
บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟิ ทรี 
บจ. ไอคิว โซลา่ร์ 
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ปี ตาํแหน่ง บริษัท / ลักษณะธุรกจิ 
บจ. เอไอคิว เอ็นเนอร์ยี 
บจ. ไอคิว เอ็นเนอร์ยี 
บจ. ไอคิว กรีน 
บจ. แอสต้า พาวเวอร์ 
บจ. กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี 
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 

2558-ปัจจบุนั กรรมการ 
 

(ในธรุกิจพลงังานไฟฟ้า และธรุกิจที่เก่ียวข้องรวม 36 บริษัท) 
บจ. ดบับลิวเอ็กซ์เอ 4  
บจ. ดบับลิวเอ็กซ์เอ 5 
บจ. ดบับลิวเอ็กซ์เอ 6  
บจ. ดบับลิวเอ็กซ์เอ 7  
บจ. โซลคิด โซลา่ร์  
บจ. เอส ท ูพี อีเนอร์จี 
บจ. นอร์ท อีสต์ ฟิวเจอร์ อีเนอร์จี 
บจ. เอ็นเซิฟ เทคโนโลยี  
บจ. เอสพีพี ซิค 
บจ. ศรีนาคา พาวเวอร์ 
บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟิ 
บจ. อามานฟู 
บจ. พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล 
บจ. อินฟินิท อลัเทอร์เนทีฟฯ  
บจ. รางเงิน โซลชูัน่ 
บจ. ตัง้แซเยีย้งกรีนพาวเวอร์ วนั  
บจ. อพอลโล ่โซลาร์ 
บจ. เอส ท ีเอฟ อี โซลา่ 
บจ. มิเลนเน่ียม แอคท์ 
บจ. นอร์ท โซลา่ เพาเวอร์ 
บจ. อีเลคตริก้า เอเชียฯ 
บจ. มีเดียมาร์ค 
บจ. เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นฯ  
บจ. 17อญัญาวีร์ โฮลดิง้ 
บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟิ แลนด์ 
บจ. เจเนอรัส แลนด์ 
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ปี ตาํแหน่ง บริษัท / ลักษณะธุรกจิ 
บจ. เอ็น.พี.เอส สตาร์ แลนด์ 
บจ. เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย แลนด์ 
บจ. พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล แลนด์ 
บจ. ซปุเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี 
บจ. ซปุเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 
บจ. ซปุเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1 
บจ. ซปุเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 2 
บจ. ซปุเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 3 
บจ. ซปุเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 4 
บจ. ซปุเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 5 

2557-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม / ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า และธรุกิจที่เก่ียวข้อง 
บจ. พีที ไดร์ว (ประเทศไทย) / ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า และธรุกิจที่เก่ียวข้อง 
บจ. โปร โซลา่ร์ วนั จํากดั / ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า และธรุกิจที่เก่ียวข้อง 
บจ. เลมอน โกลด์ ฟาร์ม / ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า และธรุกิจที่เก่ียวข้อง 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ซปุเปอร์ โซลา่ร์ เอนเนอร์ยี / ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า และธรุกิจที่เก่ียวข้อง 
บจ. ซปุเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป / ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า และธรุกิจที่เก่ียวข้อง 
บจ. รูทซนั / ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า และธรุกิจที่เก่ียวข้อง 

2548-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ซปุเปอร์บลอ็กเซาท์ / รับเหมาก่อสร้างและให้คําปรึกษา 
บจ. ซปุเปอร์ สปีด คอนสตรัคชัน่ / รับเหมาก่อสร้างและให้คําปรึกษา 

2547-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แอ๊ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส / Holding Company 
2545-ปัจจบุนั กรรมการ สนง. ที่ปรึกษากฎหมายมีชยัไทยแลนด์ / ทีป่รึกษากฎหมาย 
2545-ปัจจบุนั กรรมการ สนง. ที่ปรึกษากฎหมาย โลจายะ / ทีป่รึกษากฎหมาย 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า ข้อมลู
ดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั   นอกจากนีบ้ริษัท
ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วน
ในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้ของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้แจ้ง
ข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่
ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบ
ตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ นายสวิจักร์ โลจายะเป็นผู้ ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ                       
นายสวิจกัร์ โลจายะ กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 
ช่ือ                        ตําแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

                
1. นายสวิจกัร์ โลจายะ                กรรมการผู้ มีอํานาจ                              

 
 
               
 
 
  

 
   

ช่ือ          ตําแหน่ง                  ลายมือช่ือ 
 
ผู้ รับมอบอํานาจ  นายสวิจกัร์ โลจายะ         กรรมการผู้ มีอํานาจ              
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รายงานการกาํกับดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 4 ท่าน ท่ีเป็น
ผู้ ทรงคุณวุฒิจากหลายด้าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีใ้นระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้จํานวน 4 ครัง้  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกําธร อดุมฤทธิรุจ นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์ 
และนางสุภัทรา เชือ้รอต ได้เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ และนางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ เข้าร่วมประชุม 1 ครัง้ เน่ืองจากได้รับอนุมัติ
แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559 และอีก 2 ครัง้ ติดภาระกิจส่วนตวัจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ โดย
เป็นการประชมุร่วมกบัฝ่ายจดัการและเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ เช่น แผนการตรวจสอบ ประเด็นสําคญัท่ีพบจากการ
ตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมและการบริหารความเส่ียง ตลอดจน
ปฏิบตัิภารกิจอ่ืนๆ ตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   

สําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาผลการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน ทัง้งบการเงินประจํา           
ไตรมาส และประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้ตรวจสอบภายในร่วมประชมุด้วยทกุครัง้ นอกจากนี ้การประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบบางครัง้ เป็นการประชุมเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการ
ประชุมทุกครัง้ต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ในปี 2559 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาในเร่ืองต่างๆ ด้วยความเป็น
อิสระ สรุปได้ดงันี ้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯโดยรjวมหารือกบัฝ่ายจดัการและผู้สอบบญัชีของบริษัทเห็นว่างบการเงินของบริษัท
ได้ จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและข้อ กําหนดของทางการ โดยผู้ สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่า                       
งบการเงินของบริษัทมีข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั 

2. พิจารณาสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพ่ือให้
มีการดําเนินการอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

3. พิจารณาสอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถงึกฏหมายและกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพ่ือให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

5. พิจารณานโยบายการกํากบัดแูลกิจการเพ่ือให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
6. พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี เพ่ือนําเสนอขอแตง่ตัง้จากคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ อย่างเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา             
เพ่ือประโยชน์สงูสดุขององค์กร โดยไมมี่ข้อจํากดัในการได้รับข้อมลู ทรัพยากร และความร่วมมือจากบริษัท 
 

................................................ 
           (นายกําธร อดุมฤทธิรุจ) 
                        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานการกาํกับดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 4 ท่าน ท่ีเป็น
ผู้ ทรงคุณวุฒิจากหลายด้าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีใ้นระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้จํานวน 4 ครัง้  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกําธร อดุมฤทธิรุจ นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์ 
และนางสุภัทรา เชือ้รอต ได้เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ และนางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ เข้าร่วมประชุม 1 ครัง้ เน่ืองจากได้รับอนุมัติ
แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559 และอีก 2 ครัง้ ติดภาระกิจส่วนตวัจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ โดย
เป็นการประชมุร่วมกบัฝ่ายจดัการและเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ เช่น แผนการตรวจสอบ ประเด็นสําคญัท่ีพบจากการ
ตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมและการบริหารความเส่ียง ตลอดจน
ปฏิบตัิภารกิจอ่ืนๆ ตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   

สําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาผลการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน ทัง้งบการเงินประจํา           
ไตรมาส และประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้ตรวจสอบภายในร่วมประชมุด้วยทกุครัง้ นอกจากนี ้การประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบบางครัง้ เป็นการประชุมเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการ
ประชุมทุกครัง้ต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ในปี 2559 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาในเร่ืองต่างๆ ด้วยความเป็น
อิสระ สรุปได้ดงันี ้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯโดยรjวมหารือกบัฝ่ายจดัการและผู้สอบบญัชีของบริษัทเห็นว่างบการเงินของบริษัท
ได้ จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและข้อ กําหนดของทางการ โดยผู้ สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่า                       
งบการเงินของบริษัทมีข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั 

2. พิจารณาสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพ่ือให้
มีการดําเนินการอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

3. พิจารณาสอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถงึกฏหมายและกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพ่ือให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

5. พิจารณานโยบายการกํากบัดแูลกิจการเพ่ือให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
6. พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี เพ่ือนําเสนอขอแตง่ตัง้จากคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ อย่างเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา             
เพ่ือประโยชน์สงูสดุขององค์กร โดยไมมี่ข้อจํากดัในการได้รับข้อมลู ทรัพยากร และความร่วมมือจากบริษัท 
 

................................................ 
           (นายกําธร อดุมฤทธิรุจ) 
                        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอเวอร์แลนด์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบ
แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมาย
เหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั เอเวอร์แลนด ์
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
แลผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว ้                
ในส่วนของความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณ
อ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ 
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ี 
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบท่ีสําคญั 
การรับรู้รายได้จากการขายและการให้บริการ  

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจหลกั 2 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจ
พฒันาอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลและ
คลีนิคทันตกรรม  กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขาย
โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ม่ืองานก่อสร้างเสร็จตาม
สัญญาและมีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคญั 
ในอสังหาริมทรัพย์ให้กับผู ้ซ้ือ สําหรับรายได้จากธุรกิจ
โรงพยาบาลและคลีนิคทนัตกรรมรับรู้รายไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริการ
หรือจาํหน่ายยาให้กบัคนไขแ้ลว้ และรายไดค้่ารักษาพยาบาล 
จากโครงการประกนัสังคม รับรู้รายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง 
ในอตัราท่ีกาํหนดโดยสาํนกังานประกนัสังคม ดงันั้นเร่ือง
สําคญัในการตรวจสอบ คือ รายไดจ้ากการขายโครงการ
พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละรายไดจ้ากธุรกิจโรงพยาบาล
และคลินิกทันตกรรม  มีการรับรู้รายได้ถูกต้องและ
ครบถว้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ทั้ ง น้ีนโยบายการบัญชีสําหรับการ รับ รู้รายได้และ
รายละเอียดของรายได้จากการขายโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์และการใหบ้ริการโรงพยาบาลและคลินิก
ทนัตกรรมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 3.13 และขอ้ 34 ตามลาํดบั 

 

 

วธีิการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 
 ทาํความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ

ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้
 ทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม

ภายใน และทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ตรวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาขายโครงการ
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์และทดสอบการคาํนวณรายไดว้า่
มีความถูกต้องรวมถึงตรวจสอบเอกสารประกอบการ
บนัทึกบญัชีสาํหรับรายไดด้งักล่าว 

- ตรวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขของการใหบ้ริการของ
ธุรกิจโรงพยาบาลและคลินิกทนัตกรรม และทดสอบ
การคาํนวณรายได้ว่ามีความถูกต้องรวมถึงตรวจสอบ
เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีสาํหรับรายไดด้งักล่าว 

- ตรวจสอบรายการรายไดจ้ากการขายโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์และรายไดจ้ากธุรกิจโรงพยาบาลและ
คลินิกทนัตกรรม ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกล้
ว ันส้ินรอบระยะ  เวลาบัญชีกับเอกสารประกอบ
รายการ 

- ตรวจสอบใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ิน
รอบระยะเวลาบญัชี 

- การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินและการ
ทดสอบรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ากการขาย
โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และรายไดจ้ากธุรกิจ
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบท่ีสําคญั 
การรับรู้รายได้จากการขายและการให้บริการ  

โรงพยาบาลและคลินิกทนัตกรรม 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบท่ีสําคญั 
การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม  

เน่ืองจากการพิจารณาเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยและการด้อยค่าของค่าความนิยมข้ึนอยู่กับ 
ดุลยพินิจและขอ้สมมติท่ีสําคญัท่ีผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
นาํมาใชใ้นการประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่าดงักล่าว เร่ือง
สําคญัในการตรวจสอบ คือการแสดงมูลค่าของเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ

วธีิการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 
 ทําความเข้าใจเก่ียวกับขั้ นตอนการปฏิบัติงานและการ

ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้การดอ้ยค่า 
 สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม

ภายใน และทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติั
ตามการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการ
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบท่ีสําคญั 
การรับรู้รายได้จากการขายและการให้บริการ  

โรงพยาบาลและคลินิกทนัตกรรม 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบท่ีสําคญั 
การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม  

เน่ืองจากการพิจารณาเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยและการด้อยค่าของค่าความนิยมข้ึนอยู่กับ 
ดุลยพินิจและขอ้สมมติท่ีสําคญัท่ีผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
นาํมาใชใ้นการประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่าดงักล่าว เร่ือง
สําคญัในการตรวจสอบ คือการแสดงมูลค่าของเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ

วธีิการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 
 ทําความเข้าใจเก่ียวกับขั้ นตอนการปฏิบัติงานและการ

ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้การดอ้ยค่า 
 สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม

ภายใน และทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติั
ตามการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการ
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบท่ีสําคญั 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและค่าความนิยมว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ทั้ งน้ี นโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุน นโยบายการ
บญัชีสาํหรับค่าความนิยมและการดอ้ยค่า รายละเอียดเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย และรายละเอียดค่าความนิยม ได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.5 ขอ้ 3.10 ขอ้ 
13 ขอ้ 16 ตามลาํดบั 

ดอ้ยค่า 
 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ริหาร
เก่ียวกบัขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ย และค่าความนิยม 

- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและ
ขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทันาํมาใช้ใน
ประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และค่าความนิยม 

 
เร่ืองอืน่   
 

งบการเงินรวมของบริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
เอเวอร์แลนด์ จาํกดั (มหาชน) สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 
 
ข้อมูลอืน่  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี ซ่ึงคาดว่าจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
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ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณา
ว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความ
เหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ              
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่              
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่
ดว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยู่
ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อ
การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ
แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้
ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การ
เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบั
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบ
ต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนัยสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน
ซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการ
ตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผย
ต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ือง
ดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 
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หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 150,416,442 74,828,475              96,081,167 2,994,559 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 83,349,303 47,347,697              97,974,303 45,999,598 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน 8 - - - -
เงินจ่ายล่วงหนา้ใหผู้รั้บเหมา 276,953,182 11,492,437              261,346,029 4,433,255 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 - - 256,459,963 543,327,963 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการ 9 3,908,424,628 2,479,207,298        2,901,499,678 1,436,989,535 
สินคา้คงเหลือ 10 14,813,429 11,784,897              -     -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,049,991 18,788,823              4,002,399 15,845,063 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,438,006,975 2,643,449,627 3,617,363,539 2,049,589,973 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั 11 10,138,950 3,636,768 -     -
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 - 189,109,925 -     -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - 1,667,942,858 1,117,942,878 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 400,362 418,241 200,362 218,241 
ท่ีดินรอการพฒันา 38,710,593 38,710,593 38,710,593 38,710,593 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 708,080,496 730,716,231 11,350,487 11,994,727 
ค่าความนิยม 16 118,843,941 118,843,941 -     -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 790,894 1,508,077 522,407 510,218 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31 28,360,441 15,799,955 23,780,328 7,061,683 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 22,306,286 56,771,760 10,749,893 45,757,876 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 927,631,963            1,155,515,491        1,753,256,928        1,222,196,216        
รวมสินทรัพย์ 5,365,638,938        3,798,965,118        5,370,620,467        3,271,786,189        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
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หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 19 14,467,916 9,755,302 14,198,027 9,755,302 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20 315,795,324            182,574,686 157,218,353 69,889,077 
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 21 155,210,193            163,080,052 130,149,161 143,619,233 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคล
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 35,819,392              499,338,553 735,574,775 304,808,900 

เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 22 609,082,784            - 213,995,531 -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,786,714                428,371 - -
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 219,269,534            21,745,213 216,849,534 17,081,430 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 43,117,245              19,881,831 28,335,600 6,521,744 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,200,088                10,870,468 4,971,041 2,611,275 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,401,749,190        907,674,476            1,501,292,022        554,286,961            

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23 1,021,762,242 326,121,649 948,233,870 192,835,509 
หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 24 1,666,308 3,897,001 1,181,427 2,326,186 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25 10,245,766 21,475,014 572,517 3,242,328 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,498,642 18,159,366 352,409 1,630,943 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,039,172,958        369,653,030            950,340,223            200,034,966            
รวมหนีสิ้น 2,440,922,148        1,277,327,506        2,451,632,245        754,321,927            

บริษทั เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้  26
      ทุนจดทะเบียน 
           หุน้สามญั 4,855,983,908 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 4,855,983,908 4,855,983,908 
           หุน้สามญั 3,238,416,588 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,238,416,588 3,238,416,588 

      ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 3,884,782,788 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
ชาํระครบแลว้ 3,884,782,788 3,884,782,788 

หุน้สามญั 3,237,322,605 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
ชาํระครบแลว้ 3,237,322,605 3,237,322,605 

ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั (813,822,349) (651,957,303) (813,822,349) (651,957,303)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม
จดัสรรแลว้ 
ทุนสาํรองตามกฎหมาย   27 12,488,954 12,488,954 12,488,954 12,488,954 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (297,409,102) (209,532,989) (164,461,171) (80,389,994)
            รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,786,040,291 2,388,321,267 2,918,988,222 2,517,464,262 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 138,676,499 133,316,345 - -
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,924,716,790        2,521,637,612        2,918,988,222        2,517,464,262        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,365,638,938        3,798,965,118        5,370,620,467        3,271,786,189        
check -                           0.00 0.00 -                           

87,876,113              

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 906,270,882 763,886,746 226,404,094 168,910,358 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (733,107,780) (611,471,549) (185,274,091) (126,217,091)
กาํไรขั้นตน้ 173,163,102 152,415,197 41,130,003 42,693,267 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน 12 61,704,074 - - -
รายไดอ่ื้น 28 37,333,658 14,108,078 51,286,840 49,097,608 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (127,532,754) (88,081,892) (90,798,277) (47,090,841)
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (211,097,507) (126,002,584) (81,347,255) (81,841,184)
ตน้ทุนทางการเงิน (35,604,007) (36,321,007) (23,811,065) (15,455,676)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (813,999) (1,390,075) - -
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (102,847,433) (85,272,283) (103,539,754) (52,596,826)
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ 31 10,767,548 (10,397,346) 17,268,631 (4,138,129)
ขาดทุนสําหรับปี (92,079,885) (95,669,629) (86,271,123) (56,734,955)

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการท่ีตอ้งไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้
ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 11,954,907 2,292,676 2,749,932 751,445 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบักาํไรจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน (2,390,981) (290,540) (549,986) -

กาํไรเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี - สุทธิจากภาษี 9,563,926 2,002,136 2,199,946 751,445 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (82,515,959) (93,667,493) (84,071,177) (55,983,510)

บริษทั เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (94,924,642) (96,243,564) (86,271,123) (56,734,955)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,844,757 573,935                   - -

(92,079,885) (95,669,629) (86,271,123) (56,734,955)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (87,876,113) (93,909,857) (84,071,177) (55,983,510)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,360,154 242,364 - -

(82,515,959) (93,667,493) (84,071,177) (55,983,510)

ขาดทุนต่อหุ้น 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 30 (0.0265) (0.0297) (0.0241) (0.0175)
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 30 3,578,742,865 3,237,322,605 3,578,742,865 3,237,322,605

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด
ขาดทุนต่อหุน้ปรับลด (บาท) 30 (0.0265) (0.0297) (0.0241) (0.0175)
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัปรับลด (หุน้) 30 3,578,742,865 3,237,322,605 3,578,742,865 3,237,322,605

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
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หน่วย : บาท

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (102,847,433)        (85,272,283)          (103,539,754)        (52,596,826)          
รายการปรับปรุง 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 40,958,786            20,781,143            3,226,617              2,091,635              
กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ -                  (4,559,655)            -                  -                  
กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน (7,097,439)            (703,763)               (1,278,530)            (1,187,656)            
กาํไรจากการไดรั้บยกหน้ีให้ (14,810,902)          -                  -                  -                  
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 725,659                 3,457,380              80,121                   805,222                 
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (106,398)               -                  28,156                   -                  
กาํไรจากการขายเงินลงทุน (61,704,074)          -                  -                  -                  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                  585,511                 -                  5,322                     
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 813,999                 13,759                   17,879                   14,976,191            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของตน้ทุนพฒันาโครงการ 3,897,238              344,300                 3,897,238              344,300                 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 17,879                   1,390,075              -                  -                  
ดอกเบ้ียรับ (283,914)               (612,993)               (28,825,805)          (30,759,849)          
ดอกเบ้ียจ่าย 35,604,007            33,571,007            23,811,065            13,455,676            

(104,832,592)        (31,005,519)          (102,583,013)        (52,865,985)          
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (36,172,657)          16,935,336            (32,655,584)          718,435                 
เงินจ่ายล่วงหนา้ใหผู้รั้บเหมา (265,289,694)        27,054,230            (256,912,774)        (3,433,255)            
ตน้ทุนการพฒันาโครงการ (1,375,781,847)     (118,885,404)        (1,411,074,660)     (284,566,377)        
สินคา้คงเหลือ (3,028,532)            (220,339)               -                  -                       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14,738,832            (2,275,944)            16,275,919            (11,759,159)          
เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระคํ้าประกนั -                  (28,300)                 -                  -                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,630,713              1,622,054              704,573                 206,180                 

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 77,720,862            35,740,023            45,771,150            39,762,110            
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 197,524,321          (28,571,314)          199,768,104          (4,517,326)            
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 23,235,414            (8,486,176)            21,813,856            6,113,024              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,670,380)            (711,451)               2,359,766              907,540                 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (5,563,285)            5,048,487              -                  -                  

เงินสดจ่ายจากการดาํเนินงาน (1,475,488,845)     (103,784,317)        (1,516,532,663)     (309,434,813)        
เงินสดรับดอกเบ้ีย 283,914                 612,993                 5,073,429              22,700,824            
เงินสดรับจากภาษีเงินไดข้อคืน 12,075,267            -                  12,075,267            -                  
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (11,066,082)          (8,662,628)            (2,771,858)            (1,023,664)            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (1,474,195,746)     (111,833,952)        (1,502,155,825)     (287,757,653)        

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน่วย : บาท

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  (21,478,000)          (415,804,100)        
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  308,346,000          240,562,500          
เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระคํ้าประกนั (6,502,182)            -                  -                  -                       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                  (315,435,775)        (549,999,980)        (200,000,000)        
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน -                  (190,500,000)        -                  -                  
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (17,001,375)          (15,833,978)          (3,764,029)            (6,615,994)            
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 250,000,000          -                  -                  -                  
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,552,000              -                  654,206                 -                  
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (475,291)               -                  (185,000)               -                  
เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพื่อซ้ือสินทรัพย์ -                  (25,000,000)          -                  (25,000,000)          
เงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อการลงทุน -                  150,000,000          -                  -                  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 227,573,152          (396,769,753)        (266,426,803)        (406,857,594)        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 4,712,614              (18,482,789)          4,442,725              (15,140,500)          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (ลดลง) (463,519,161)        498,536,522          430,765,875          304,808,900          
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน 608,696,532          -                  213,609,279          -                  
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1,005,459,000       340,381,574          945,959,000          339,803,000          
เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (301,449,445)        (532,583,853)        (203,086,711)        (192,995,481)        
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (1,427,918)            (2,519,468)            (2,088,760)            (1,478,095)            
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (15,856,198)          (34,526,500)          (13,527,309)          (14,058,457)          
เงินสดรับจากหุน้สามญัเพิ่มทุน 485,595,137          -                  485,595,137          -                  

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 1,322,210,561       250,805,486          1,861,669,236       420,939,367          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 75,587,967            (257,798,219)        93,086,608            (273,675,880)        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 74,828,475            332,626,694          2,994,559              276,670,439          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 150,416,442          74,828,475            96,081,167            2,994,559              

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 

บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอเวอร์แลนด์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไปและการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย บริษทัจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2537 สํานักงานตั้ งอยู่เลขท่ี 223/96  
อาคารคนัทร่ี คอมเพลก็ซ์ อาคารเอ ชั้น 21 ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียก “กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจหลกั 2 กลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี  
- พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
- โรงพยาบาลและคลินิกทนัตกรรม 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

บริษทัย่อย/ บริษทัร่วม จัดตั้งขึน้ในประเทศ ประเภทธุรกจิ สัดส่วนเงนิลงทุน (%) 
   2559 2558 

บริษทัย่อยทางตรง    
บริษทั ณฐันนัทพ์ฒันา จาํกดั ประเทศไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 99.99 99.99 
บริษทั มายรีสอร์ท โฮลด้ิง จาํกดั ประเทศไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100.00 100.00 
บริษทั เดอะ วลิล่า (หวัหิน) จาํกดั ประเทศไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100.00 100.00 
บริษทั มาย ฮอสพิทอล จาํกดั ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100.00 - 
     
บริษทัย่อยทางอ้อม*     
บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จาํกดั ประเทศไทย โรงพยาบาลเอกชน 100.00 100.00 
บริษทั ยนิูคอน เซอร์วสิเซส จาํกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่าท่ีดินและอาคาร

โรงพยาบาล 
100.00 100.00 

บริษทั เดนทอล อิส ฟัน จาํกดั ประเทศไทย คลีนิคทนัตกรรม 100.00 100.00 
บริษทั โคราชเมดิคลักรุ๊ป จาํกดั ประเทศไทย โรงพยาบาลเอกชน 78.57 78.57 
บริษทั พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จาํกดั ประเทศไทย โรงพยาบาลเอกชน 53.96 53.96 
      
บริษทัร่วมทางอ้อม*    
บริษทั อาร์เอสย ูอินเตอร์เนชัน่แนล  ประเทศไทย โรงพยาบาลเอกชน - 30.00  

ฮอสพิทอล จาํกดั  

*  ถือหุ้นโดยบริษทั มาย ฮอสพิทอล จาํกดั 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 
ต่อกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

    หน่วย : บาท
ช่ือบริษทั จัดตั้งขึน้ใน

ประเทศไทย 
สัดส่วนการถือหุ้น 

และสิทธิในการออกเสียง 
ของส่วนได้เสีย 

ทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม 
  (ร้อยละ) 

กาํไร (ขาดทุน) 
เบด็เสร็จจัดสรรสําหรับ 

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี 
อาํนาจควบคุม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 
31 ธันวาคม  

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอีาํนาจ
ควบคุมสะสม 
ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 

 2559 2558 2559 2558 2559  2558 
         
บริษทั โคราชเมดิคลักรุ๊ป จาํกดั ไทย 21.43 21.43 1,700,982    (358,444) (7,088,526)  (8,789,508) 
บริษทั พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จาํกดั ไทย 46.04 46.04 3,659,170 2,215,824 33,594,448  29,935,278 

รวม  26,505,922  21,145,770 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัโดยสรุปก่อนตดัรายการระหว่างกนัของแต่ละบริษทั
ย่อยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุ้นทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสําคญั สําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
ช่ือบริษทัย่อย บริษทั โคราชเมดคิลักรุ๊ป จํากดั  บริษทั พษิณุโลกอนิเตอร์เวชการ จํากดั 

  2559 2558  2559  2558 
งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วนัที ่31 ธันวาคม       

สินทรัพยห์มุนเวยีน  35,010,625 32,373,608  40,955,999 47,548,308 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  55,983,856 66,430,109  95,241,198 109,137,611 
หน้ีสินหมุนเวยีน  (68,020,877) (32,050,312)  (40,866,540) (44,831,081) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  (58,889,170) (107,768,376)  (24,549,730) (46,834,684) 
ส่วนของเจา้ของถือโดยบริษทั  (35,915,566) (41,014,971)  70,780,927 65,020,154      
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

หน่วย : บาท 
ช่ือบริษทัย่อย บริษทั โคราชเมดคิลักรุ๊ป จํากดั  บริษทั พษิณุโลกอนิเตอร์เวชการ จํากดั 

  2559 2558  2559  2558 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่แบบย่อ       
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม       
รายได ้  189,939,020 78,665,426  198,279,296  63, 076,933 
ค่าใชจ่้าย  (183,170,588) (80,263,350)  (195,250,880)  (57,578,676) 
กาํไรสาํหรับปี  6,768,432 (1,597,924)  3,028,416  5,498,257 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน  1,168,957 (74,705)  4,919,391  (685,433) 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  7,937,389 (1,672,629)  7,947,807  4,812,824      

งบกระแสเงนิสดแบบย่อ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

      

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5,623,439  15,411,030  14,476,669  4,846,579 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  (3,337,824)  (544,322)  (7,607,262)  (121,475) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,570,221)  (3,120,699)     (17,724,971)  (3,719,947) 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ  715,394  11,746,009   (10,855,564)  1,005,157 

2. เกณฑ์การจัดทาํและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
2.1 กลุ่มบริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจาก             
งบการเงินฉบบัภาษาไทยซ่ึงไดน้าํเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศ 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง “การนาํเสนอ
งบการเงิน”  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2544  
เร่ือง “การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั
จดทะเบียน พ.ศ. 2544” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554  เร่ือง 
“กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554” 

2.3 งบการเงินรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสาํหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทาง
บญัชีท่ีเหมือนกนัหรือท่ีคลา้ยคลึงกนั และรายการบญัชีระหว่างกลุ่มบริษทัท่ีเป็นสาระสาํคญัไดถู้ก
ตดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวม 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  
งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามท่ี
ไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชี 

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากทุกประเภทกับ
สถาบนัการเงินท่ีมีกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลา 3 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัจากวนัท่ีไดม้า ทั้งน้ีไม่รวม
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั 

3.2 ลูกหน้ีการคา้ 
ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญประมาณจากการพิจารณาฐานะของลูกหน้ีแต่ละรายท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็ไม่ได้
โดยอาศยัประสบการณ์ในการเรียกเก็บหน้ีของกลุ่มบริษทัประกอบกบัการพิจารณาสถานะของ
ลูกหน้ีแต่ละราย 

3.3 ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์สดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ
ตํ่ากว่า โดยแสดงสุทธิจากการตดับญัชีเป็นตน้ทุนขาย ราคาทุนประกอบดว้ย ตน้ทุนในการ
ไดม้าซ่ึงท่ีดิน การพฒันาท่ีดิน ค่าออกแบบและก่อสร้าง สาธารณูปโภค และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกับโครงการรวมทั้ งดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการกู้ยืมเพื่อการได้มาซ่ึงการพฒันา
โครงการก่อนโครงการจะพฒันาแลว้เสร็จ 

รายละเอียดการคาํนวณราคาทุน 
ท่ีดิน - ราคาทุนของท่ีดินและการพฒันาท่ีดินบนัทึกโดยวิธีถวัเฉล่ีย โดยแยกตามเน้ือท่ีหรือพื้นท่ี
สาํหรับขายของแต่ละโครงการ 

งานก่อสร้าง - ตน้ทุนงานก่อสร้าง ประกอบดว้ย ตน้ทุนงานก่อสร้าง และสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง ซ่ึงปันส่วนตามเน้ือท่ีหรือพ้ืนท่ีสาํหรับขาย ตน้ทุนงานก่อสร้างบา้นหรือหอ้งชุด และ
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีถือเป็นตน้ทุนของโครงการปันส่วนตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัค่าใชจ่้ายท่ี
จาํเป็นในการขายโดยประมาณ 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) บนัทึกไวใ้นกาํไร
หรือขาดทุน 

ในการคาํนวณหาตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึน (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) ตามเกณฑพ์ื้นท่ีสาํหรับขาย  

ตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการพฒันาโครงการจนแลว้เสร็จประมาณจากการประสบการณ์ทาง
ธุรกิจ และมีการทบทวนประมาณการดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 

3.4 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือของบริษทัยอ่ยแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะตํ่ากวา่ 

ราคาทุนของสินคา้คงเหลือคาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน  

มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจหกัดว้ยประมาณการ
ตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้ 

3.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม และบริษทัยอ่ย  แสดงโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการหกัค่าเผือ่
การดอ้ยค่า 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 

ในกรณีท่ีมีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกในงบ
กาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

3.6  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 เงินลงทุนทัว่ไปแสดงในราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีมีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกในงบ
กาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.7 ท่ีดินรอการพฒันา 
ท่ีดินรอการพฒันา เป็นท่ีดินท่ีจะใชพ้ฒันาในอนาคต แสดงในราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ราคาทุนประกอบดว้ยค่าท่ีดินและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม และ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยถ์าวรโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 ปี 10 ปี 20 ปี และ 30  ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน 5  ปี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5  ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์ 5  ปี 

3.9 การดอ้ยค่า 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัไดร้ับการทบทวน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน            
ว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพย ์
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยม์ีมูลค่า
ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรม
หักตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ซ่ึงในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่า
จะไดร้ับจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ี
สะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียง
ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์่กาํลงัพิจารณาอยู ่และในการประเมินมูลค่ายตุิธรรมหัก
ตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที่ดีที ่สุดซ่ึงเหมาะสมกบั
สินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที่คาดว่าจะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุน
ในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลี่ยน
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ้ ่ายในงบกําไรขาดทุนและ 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ดร้ับรู้ในงวดก่อนเมื่อ            
ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าไดล้ดลงหรือหมดไป ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียง
เท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดั
จาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมจะไม่มีการกลบัรายการ 

3.10 ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึง
การรับรู้จาํนวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) 
ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อ
ข้ึนเพื่อจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึงมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
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บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัรับรู้ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวมเป็นสินทรัพย ์ณ วนัที่ซ้ือกิจการ
และแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) กลุ่มบริษทัทาํการประเมินการดอ้ยค่าของ           
ค่าความนิยมเป็นประจาํทุกปี โดยไม่คาํนึงถึงวา่จะมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ 

3.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์
ดงัต่อไปน้ี 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 5 และ 10  ปี 

3.12 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานจากขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานตามวิธี  Projected 
Unit Credit เช่น  อตัราคิดลด อตัราการเสียชีวิต อายุเกษียณปกติ อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน และ
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน เป็นตน้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ้่ายโครงการผลประโยชน์พนกังานเป็นค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนกังานใน
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้เขา้กาํไรสะสมผ่าน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึนทั้งจาํนวน 

3.13 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์เม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนความ
เส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสาํคญัของอสังหาริมทรัพยใ์หก้บัผูซ้ื้อ 

รายไดค่้าเช่า 
รายไดค่้าเช่ารับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญา 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

รายไดค่้ารักษาพยาบาล 
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ ประกอบด้วย รายได้ค่ารักษาพยาบาล                      
ค่าหอ้งพกั ค่ายา โดยจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการหรือจาํหน่ายแลว้ 

รายไดค่้ารักษาพยาบาลจากโครงการประกนัสังคม บนัทึกเป็นรายไดใ้นอตัราเหมาจ่ายต่อคนตามเกณฑ์
คงคา้ง ซ่ึงอตัราเหมาจ่ายกาํหนดโดยสาํนกังานประกนัสังคม ปรับปรุงดว้ยส่วนท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บตาม
ประสบการณ์ในอดีต 

รายไดอ่ื้น ดอกเบ้ียรับและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.14 สญัญาเช่า 
สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
สญัญาเช่าระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วน
ใหญ่อยู่กบัผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน
สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่าบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสญัญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายใหก้บั
ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

สญัญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บโอนผลตอบแทนและความเส่ียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพย์
ยกเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยจาํนวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรม  ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่า
ปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยท่ี์เช่าคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบ้ีย
หรือค่าใชจ่้ายทางการเงินคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบ้ีย
หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
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บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

3.15  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
 เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือเกิดรายการ 

3.16 ตน้ทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะ
เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จนกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือ
เป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ีย และตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึน
จากการกูย้มืนั้น 

3.17 ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ประกอบภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีสาํหรับ
งวด กาํไรทางภาษีแตกต่างจากกาํไรท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
เน่ืองจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในงวดอ่ืนๆ 
และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
คาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรทางภาษี 
(ฐานภาษี) กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุก
รายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวเท่าท่ีมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใช้
ประโยชน์ได ้
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กลุ่มบริษทัทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีลงเม่ือกลุ่มบริษทัเห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปไดอี้กต่อไปว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษี
เพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้
ทั้งน้ีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีปรับลดลงนั้น กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการให้เท่ากบั
จาํนวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

กลุ่มบริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดว่า
จะใชใ้นงวดท่ีจะรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินจะมีการจ่ายชาํระโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัจะนาํรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดม้าหกักลบกบัรายการหน้ีสินภาษีเงินได ้เม่ือบริษทั
มีสิทธิตามกฎหมายในการนาํสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดงักล่าวมาหัก

กลบกนัและกลุ่มบริษทัตั้งใจจะชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดงักล่าว
ดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับรู้สินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

กลุ่มบริษัทรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้หรือ
ค่าใชจ่้ายและนาํไปรวมเป็นกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด 

กลุ่มบริษทัแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับกาํไรหรือขาดทุนจากกิจกรรม
ตามปกติของกิจการไวใ้นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ยกเวน้รายการภาษีเงินได้
ในงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีบนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ ถา้ภาษีเงินได้
ท่ีเ กิดข้ึนนั้นเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ ในงวดบญัชีเดียวกนั
หรือต่างงวด 
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3.18 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปีท่ีเป็นของ 
ผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี 
ในกรณีท่ีมีการเพิ่มทุนใชจ้าํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัตามระยะเวลาการรับชาํระค่าหุ้น
เพิ่มทุนท่ีออกและเรียกชาํระ และในกรณีที่ลดทุนใชจ้าํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกั 
ตามระยะเวลาการจดทะเบียนการลดทุน กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีรวมสมมติฐานวา่หุน้สามญัเทียบเท่าไดถู้กแปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด 

3.19 รายการในสกลุเงินตราต่างประเทศ 
รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นตวัเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ
ซ่ึงคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราอา้งอิงของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนันั้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการชาํระเงินและการแปลงค่ารับรู้
เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเม่ือเกิดรายการ  

3.20 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายติุธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึน
ในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือ
ประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วม
ตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่า
ยุติธรรมและตามเกณฑ์หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมน้ีใช้ตามเกณฑ์ตามท่ีกล่าว                              
ยกเวน้รายการเช่าภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) และการวดัมูลค่า                      
ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับใน                      
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) หรือมูลค่าจากการใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36                         
(ปรับปรุง 2558) 
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นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายติุธรรมไดจ้ดัลาํดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 โดยแบ่ง
ตามลาํดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูลท่ีใชว้ดัมูลค่า
ยติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 
- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย ไม่ตอ้งปรับปรุง ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย ์หรือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ

หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3.21 การใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้ริหารและแหล่งขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
ตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการกาํหนดนโยบายการบญัชี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งเป็น
นยัสาํคญัต่อการรับรู้รายการและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน โดยดุลยพินิจท่ีสาํคญัในการ
กาํหนดนโยบายการบญัชี มีดงัต่อไปน้ี 
1. การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนของบริษทัย่อย ไดรั้บการประเมินการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
หมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะ
สูงกวา่ ซ่ึงในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณกระแสเงินสดใน
อนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด
ก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลา
และความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่

2. การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจาํเป็นตอ้งใชก้ารประมาณการมูลค่าจากการใชข้อง
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วนค่าความนิยมให้ ในการคาํนวณมูลค่าจาก
การใชน้ั้น ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระมาณกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจาก
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ี
เหมาะสม หากกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจริงน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว  ้แสดงว่าอาจมี
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในจาํนวนท่ีเป็นสาระสาํคญัเกิดข้ึน 
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4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีบัญชีปัจจุบันและทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต มีดังนี ้
4.1 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั 
 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 
มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)  งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558)  สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558)  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)  รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)  ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558)  กาํไรต่อหุน้  
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
ฉบบัท่ี 41  เกษตรกรรม 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 

    กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 



รายงานประจำป� 2559146

 
- 16 - 

 

ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 

และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
  

แนวปฏิบัตทิางการบัญชี  
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการวดัมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการใหผ้ลิตผล 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับธุรกิจประกนัภยัในการกาํหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
แสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559)  งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559)  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559)  รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559)  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

 

มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559)  ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559)  กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559)  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 
ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี   
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 

    กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) 

 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 

และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
  

 

แนวปฏิบัตทิางการบัญชี  
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงิน 
เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าว ท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบติั 

5. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
กลุ่มบริษทัมีรายการบัญชีส่วนหน่ึงกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ี
เก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด รายการ
ระหว่างกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคาตามปกติธุรกิจ 
โดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ  

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
สรุปไดด้งัน้ี  

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2559 2558 2559 2558 
รายได้จากการขาย        

ผูถื้อหุน้ -  31,783,000  -  - 
บริษทั มายรีสอร์ท โฮลด้ิง จาํกดั -  -  13,374 94,516 
บริษทั เดอะ วลิล่า (หวัหิน) จาํกดั -  -  -  215,074 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2559 2558 2559 2558 
รายได้จากการบริหาร        

บริษทั เดอะ วลิล่า (หวัหิน) จาํกดั -  -  6,278,392 13,035,936 
บริษทั มาย ฮอสพิทอล จาํกดั -  -  9,345,794 - 

       
รายได้อืน่        

บริษทั เดอะ วลิล่า (หวัหิน) จาํกดั -  -  1,495 - 
บริษทั บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั -  -  338,104 - 

        
ดอกเบีย้รับ       

บริษทั ณฐันนัทพ์ฒันา จาํกดั -  -  9,709,391  10,039,076 
บริษทั มายรีสอร์ท โฮลด้ิง จาํกดั -  -          455  8,793,211 
บริษทั เดอะ วลิล่า (หวัหิน) จาํกดั -  -        606       110,319 
บริษทั มาย ฮอสพิทอล จาํกดั -  -  19,053,313  11,379,860 

        
ซ้ือต้นทุนพฒันาโครงการ         

บริษทั อิควดีิ เรสซิเดนเชียล จาํกดั -  84,250  -  - 
        
ซ้ือของแถม (เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย)        

บริษทั มายรีสอร์ท โฮลด้ิง จาํกดั -  -  -  44,569 
บริษทั เดอะ วลิล่า (หวัหิน) จาํกดั -  -  -  174,253 

        
ดอกเบีย้จ่าย        

บริษทั มายรีสอร์ท โฮลด้ิง จาํกดั -  -  5,280,888  - 
บริษทั เดอะ วลิล่า (หวัหิน) จาํกดั -  -  1,095,701  - 
บริษทั บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั -  -  1,194,187  - 

        
ค่าเช่าสํานักงาน      

บริษทั บางนา แอสเซ็ท จาํกดั 2,100,000  2,100,000  2,100,000  2,100,000 
        
ค่าทีป่รึกษา   

บริษทั แอมไฟน์ แคปปิตอล จาํกดั -  900,000  -  - 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ลูกหนีอ้ืน่      
     บริษทั บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั -  -  174,031  -                  
ดอกเบีย้ค้างรับ (รวมเป็นส่วนหน่ึง      
ของรายได้ค้างรับ)      
บริษทั ณฐันนัทพ์ฒันา จาํกดั -  -  33,233,078  23,523,688 
บริษทั มายรีสอร์ท โฮลด้ิง จาํกดั -  -  - 4,900,009 
บริษทั เดอะ วลิล่า (หวัหิน) จาํกดั -  -  - 110,319 
บริษทั มาย ฮอสพิทอล จาํกดั -  -  31,836,628  12,783,314         

รายได้จากการบริหารค้างรับ (รวมเป็นส่วนหน่ึง        
ของรายได้ค้างรับ)       
บริษทั เดอะ วลิล่า (หวัหิน) จาํกดั -  -  1,179,675 2,947,850         

เจ้าหนีเ้งนิทดรองจ่าย      
กรรมการบริษทั - 979,462  - - 

      ผูถื้อหุน้ 1,141,701  - - -         
ดอกเบีย้ค้างจ่าย (รวมเป็นส่วนหน่ึง       
ของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)       
บริษทั มายรีสอร์ท โฮลด้ิง จาํกดั - -  5,280,888  - 
บริษทั เดอะ วลิล่า (หวัหิน) จาํกดั - -  1,095,701  - 
บริษทั บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั - -  1,194,187  -         

เจ้าหนีอ้ืน่      
กรรมการบริษทั 56,477  353,865  39,716  353,865 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 64,311  135,801  -  -         

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย       
บริษทั บางนา แอสเซ็ท จาํกดั 613,367  350,000  613,367  350,000 
กรรมการบริษทั 8,090  27,330  5,710  18,160         

เงนิมดัจํารับจากลูกค้า (รวมเป็นส่วนหน่ึงของ        
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - อืน่ๆ)       
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59,999  59,999  59,999  59,999 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
บริษทั ณฐันนัทพ์ฒันา จาํกดั 152,896,863  152,498,863 
บริษทั มายรีสอร์ท โฮลด้ิง จาํกดั -  300,000 
บริษทั เดอะ วลิล่า (หวัหิน) จาํกดั -  400,000 
บริษทั มาย ฮอสพิทอล จาํกดั 103,563,100  390,129,100 
รวม 256,459,963  543,327,963 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
ยอดยกมา 543,327,963 368,086,363 
เพิ่มข้ึน 21,478,000 415,804,100 
ลดลง (308,346,000) (240,562,500) 
ยอดคงเหลือ 256,459,963  543,327,963 

บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียจากเงินกูย้มืสาํหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (Minimum Loan 
Rate: MLR) ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
บริษทั มายรีสอร์ท โฮลด้ิง จาํกดั (1) - -  105,650,000  - 
บริษทั เดอะ วลิล่า (หวัหิน) จาํกดั (1) - -  28,809,775  - 
บริษทั บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (1) - -  601,115,000  - 
กรรมการบริษทั (2)     30,889,392  478,538,553  - 284,008,900 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2)       4,930,000  20,800,000  - 20,800,000 
รวม    35,819,392  499,338,553  735,574,775  304,808,900 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ยอดยกมา 499,338,553  802,031  304,808,900  - 
เพิ่มข้ึน 879,267,009  866,421,273   1,606,555,417  670,017,620 
ลดลง (1,342,786,170)  (367,884,751)  (1,175,789,542)  (365,208,720) 
ยอดคงเหลือ  35,819,392  499,338,553 735,574,775 304,808,900 

(1) บริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืน                
เม่ือทวงถาม อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืสาํหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา 
(Minimum Loan Rate: MLR) ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 

(2) กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยไม่มีการทาํสัญญาเงินกูย้ืม
ไม่คิดดอกเบ้ีย และไม่มีหลกัประกนั 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

การคํา้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั มาย ฮอสพิทอล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดจ้าํนาํหุ้นสามญัของบริษทั 
โคราชเมดิคลักรุ๊ป จาํกดั บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จาํกดั บริษทั ยนิูคอน เซอร์วิสเซส จาํกดั 
บริษทั เดนทอล อิส ฟัน จาํกดั และบริษทั อาร์เอสย ูอินเตอร์เนชนัแนล ฮอสพิทอล จาํกดั ซ่ึงถือโดยบริษทั 
มาย ฮอสพิทอล จาํกดั เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทั (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 23) นอกจากน้ี กรรมการบริษทัไดค้ ํ้าประกนัวงเงินดงักล่าวในนามส่วนบุคคลเต็มวงเงิน โดยไม่มี
ผลตอบแทน เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 บริษทั มาย ฮอสพิทอล จาํกดั ไถ่ถอนหุ้นสามญัของบริษทั อาร์
เอสย ูอินเตอร์เนชนัแนล ฮอสพิทอล จาํกดั จากการจาํนาํเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ทั้งน้ี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยอ่ืนๆ ยงัคงเหมือนเดิม 

ภาระผูกพนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีบนัทึกขอ้ตกลงจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาํนวน 364.20 ลา้นบาท 
กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงซ่ึงมีกรรมการร่วมกนั โดยมีเง่ือนไขว่าบริษทัสามารถยกเลิกบนัทึก
ขอ้ตกลงดงักล่าวไดห้ากรายการดงักล่าวไม่ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษทั 
และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวตกลงคืนเงินทั้งหมดท่ีบริษทัไดจ่้ายชาํระให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ดงักล่าว โดยบริษทัไดว้างเช็คจาํนวน 40.92 ลา้นบาท เป็นประกนั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 บริษทั
ไดย้กเลิกขอ้ตกลงจะซ้ือจะขายท่ีดินดงักล่าว และไดรั้บเช็คดงักล่าวคืนแลว้ 

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายคา่เช่าอาคารสาํนกังานใน
อนาคตตามสญัญาเช่าดาํเนินงานตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 35.1 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 27,419,697  21,899,857  9,352,400  10,360,300 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 467,132  1,598,216  104,536  469,798 
รวม 27,886,829  23,498,073  9,456,936  10,830,098 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของกลุ่มบริษัทตามมาตรา 90 ของ
พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กับ
กรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย 

ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีจาํนวน 0.56 ลา้นบาท และ 0.56 
ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษัท 
ช่ือบริษทั ประเทศ/ ความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 สัญชาต ิ   
บริษทั ณฐันนัทพ์ฒันา จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางตรง 
บริษทั มายรีสอร์ท โฮลด้ิง จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางตรง 
บริษทั เดอะ วลิล่า (หวัหิน) จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางตรง 
บริษทั มาย ฮอสพิทอล จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางตรง 
บริษทั บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางตรง 
บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่  ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้ม ผูถื้อหุน้ทางออ้ม 
     ราษฎร์ จาํกดั    
บริษทั เดนทอล อิส ฟัน จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้ม ผูถื้อหุน้ทางออ้ม 
บริษทั ยนิูคอน เซอร์วสิ เซส จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้ม ผูถื้อหุน้ทางออ้ม 
บริษทั โคราชเมดิคลักรุ๊ป จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้ม ผูถื้อหุน้ทางออ้ม 
บริษทั พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้ม ผูถื้อหุน้ทางออ้ม 
บริษทั อิควตีิ เรสซิเดนเชียล จาํกดั  ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการบริษทัดงักล่าว เป็นบุคคล 
   ในครอบครัวเดียวกบัผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการบริษทั 
บริษทั บางกอก ซนัเดย ์จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการบริษทัดงักล่าว เป็นบุคคล 
   ในครอบครัวเดียวกบัผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการบริษทั 
บริษทั อิควตีิ เรสซิเดนเชียล   ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการบริษทัดงักล่าว เป็นบุคคล 
     เจา้พระยา จาํกดั   ในครอบครัวเดียวกบัผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการบริษทั 
บริษทั บางนา แอสเซ็ท จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ใหญ่ เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกบั 
   ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการบริษทั 
บริษทั แอมไฟน ์แคปปิตอล จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ศรีนครแลนด ์จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการร่วมกนั 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย - สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้ 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

 นโยบายการกาํหนดราคา 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืของธนาคารพาณิชย ์
มูลค่าซ้ือ - ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดจ้ากการเช่าและค่าบริการ ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดจ้ากการบริหาร ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าเช่าสาํนกังาน ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

เงินสดและเชค็ในมือ 8,547,760  23,777,131 803 112,651 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 123,445,495  46,833,722 93,364,568 2,158,794 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 18,423,187  4,045,190 2,715,796 723,114 
เงินฝากประจาํ -  172,432 - - 
รวมเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสด 150,416,442  74,828,475 96,081,167 2,994,559 

6.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดท่ีเกิดจากการซ้ือและการเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ยกมา 672,099  1,277,603 672,099 1,277,603 
บวก ซ้ือระหวา่งปี 18,576,178  22,543,305 3,091,930 11,463,574 
หกั   เงินสดจ่ายระหวา่งปี (17,001,375) (15,833,978) (3,764,029) (6,615,994) 
หกั   สินทรัพยม์าจากสัญญาเช่าการเงิน -  (7,314,831) - (5,453,084) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ยกไป 2,246,902  672,099  - 672,099 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย  

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 2559  2558 
ลกูหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 77,752,070 75,968,348 74,800 74,800 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (33,010,280) (32,584,222) (74,800) (74,800) 
รวมลกูหน้ีการคา้ 44,741,790 43,384,126 - - 

ลกูหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  174,031  - 
ลกูหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 12,181,455 3,278,571 9,037,452 1,409,418 
รายไดค้า้งรับ 1,531,000 685,000 67,169,381 44,590,180 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 24,895,058 - 21,593,439 - 
รวมลกูหน้ีอ่ืน 38,607,513 3,963,571 97,974,303 45,999,598 
รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 83,349,303 47,347,697 97,974,303 45,999,598 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 2559  2558 
ลูกหนีก้ารค้า        
ยงัไม่ถึงกาํหนด 30,161,216 19,210,098 - - 
เกินกาํหนดชาํระ     

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 13,857,755 12,728,889 - - 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,273,981 5,579,786 - - 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,571,095 6,656,434 - - 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 30,888,023 31,793,141 74,800 74,800 

รวม 77,752,070 75,968,348 74,800 74,800 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (33,010,280) (32,584,222) (74,800)  (74,800) 
ลกูหน้ีการคา้  44,741,790 43,384,126 -  - 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

8. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันอืน่ 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ 

  2559  2558 
เงนิต้น    
บริษทั หวัหินเกษตรรีสอร์ท จาํกดั 72,815,702  72,815,702 
บริษทั คนัทร่ี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 305,356  305,356 

 รวม      73,121,058  73,121,058 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (73,121,058)  (73,121,058) 
สุทธิ  -  - 
ดอกเบีย้ค้างรับ    
บริษทั หวัหินเกษตรรีสอร์ท จาํกดั 59,009,943  59,009,943 
บริษทั คนัทร่ี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 127,284  127,284 
 รวม 59,137,227  59,137,227 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (59,137,227)  (59,137,227) 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันอ่ืน  -  - 

บริษทัขา้งตน้เป็นอดีตบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนไปตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2548 

9. ต้นทุนการพฒันาโครงการ 
ตน้ทุนพฒันาโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2559  2558  2559 2558 
ท่ีดิน  2,159,986,609  1,255,046,889 1,535,088,504 630,607,814 
ค่าหอ้งชุดและค่าก่อสร้าง 2,988,578,570  2,246,457,009 1,992,624,394 1,334,360,570 
ดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายทางการเงิน 374,578,625  330,250,305 134,535,438 90,207,117 
รายการอ่ืนๆ 260,205,978  194,088,349 97,796,195 51,187,558 

 รวม 5,783,349,782  4,025,842,552 3,760,044,531 2,106,363,059 
หกั ส่วนท่ีโอนไปเป็นตน้ทุนขายสะสม (1,614,431,747)  (1,290,039,085) (598,051,446)   (412,777,355) 

 ค่าเผือ่การลดมูลค่าโครงการ (260,493,407)  (256,596,169) (260,493,407) (256,596,169) 
ยอดคงเหลือ 3,908,424,628  2,479,207,298 2,901,499,678 1,436,989,535 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดิน บา้นเด่ียวและหอ้งชุด ซ่ึงรวมอยูใ่นตน้ทุนการ
พฒันาโครงการ 4 โครงการ จาํนวน 2,644 ลา้นบาท และ 1,021 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพื่อค ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 19) วงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน               
(ดูหมายเหตุขอ้ 23) และวงเงินออกหนงัสือคํ้าประกนัจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 35.2) 

10. สินค้าคงเหลอื 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 2559  2558 

ยาและเวชภณัฑ ์ 7,317,978  5,616,662 
วสัดุส้ินเปลือง 7,495,451  6,168,235 

สินคา้คงเหลือ 14,813,429  11,784,897 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีจาํนวน 53.42 ลา้นบาท และ 
36.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

11. เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ิดภาระคํา้ประกนั       
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นเงินฝากออมทรัพยแ์ละ
เงินฝากประจาํ 12 เดือนของบริษทัยอ่ย ซ่ึงใชค้ ํ้าประกนัการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 35.2) 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
บริษทัร่วม  ลกัษณะธุรกจิ  สัดส่วนเงนิลงทุน  ทุนจดทะเบียน  ทุนที่ชําระแล้ว  งบการเงนิรวม 

    (%)      วธีิส่วนได้เสีย  วธีิราคาทุน 
          31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2558 
บริษทั อาร์เอสย ูอินเตอร์เนชัน่แนล  
  ฮอสพิทอล จาํกดั 

  
โรงพยาบาล 

  
30 

  
1,200,000,000 

  
635,000,000 

  
189,109,925 

  
190,500,000 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 และวนัท่ี 12 มิถุนายน 2558 ไดมี้มติอนุมติัให ้
บริษทั มาย ฮอสพิทอล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั อาร์เอสย ูอินเตอร์เนชัน่
แนล ฮอสพิทอล จาํกดั จาํนวน 3,600,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท มูลค่ารวม 360 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ้ดั
ประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในบริษทั
ดงักล่าว 

บริษทั มาย ฮอสพิทอล จาํกดั ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้สามญัแลว้ จาํนวนเงิน 190.50 ลา้นบาท และไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิ
ในหุน้สามญัแลว้เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2558 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหบ้ริษทั มาย ฮอสพิทอล จาํกดั 
ขายเงินลงทุนในบริษทั อาร์เอสยู อินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสพิทอล จาํกดั ทั้งจาํนวนคืนให้แก่ผูถื้อหุ้นอ่ืน 
ซ่ึงไม่ใช่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในราคาไม่น้อยกว่า 220.50 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุน 
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจนถึงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 จาํนวน 0.81 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมีเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วม ณ วนัท่ีดงักล่าวจาํนวน 188.30 ลา้นบาท และบริษทัไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัร่วม
จาํนวน 188.30 ลา้นบาท เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายในวนัเดียวกนั 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริษทั มาย ฮอสพิทอล จาํกดั ไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินลงทุนใน
บริษทั อาร์เอสย ูอินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสพิทอล จาํกดั ในราคาขายจาํนวน 250 ลา้นบาท และไดรั้บเงินจาํนวนเงิน 
250 ลา้นบาทในวนัดงักล่าว และบนัทึกกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 61.70 ลา้นบาท 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

การเพิ่มทุนในบริษทัยอ่ย 
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั มายรีสอร์ท โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทัไดมี้มติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 100 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท    
โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุน                
จดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั มาย ฮอสพิทอล จาํกดั ไดมี้มติอนุมติัใหเ้พิ่มทุน
จดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 310 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 510 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 
2,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และไดเ้รียกชาํระค่าหุน้ร้อยละ 25 เป็นจาํนวน 50 ลา้นบาท 
โดยบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 และบริษทั มาย ฮอสพิทอล จาํกดั                   
ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 

เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั โคราชเมดิคลักรุ๊ป จาํกดั ไดมี้มติใหเ้พิ่มทุน
จดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 75 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 100 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 2,500,000 หุ้น    
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท และเรียกชาํระค่าหุน้ทั้งหมดเป็นจาํนวน 25 ลา้นบาท ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560  
โดยบริษทั โคราชเมดิคลักรุ๊ป จาํกดัไดรั้บชาํระค่าหุ้นดงักล่าวและไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนและแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี  20 กมุภาพนัธ์ 2560  

การซ้ือกิจการในปี 2558 
เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2558 บริษทั มาย ฮอสพิทอล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดซ้ื้อหุน้สามญั
ของบริษทัโคราชเมดิคลักรุ๊ป จาํกดั จาํนวน 5,893,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 78.57 ของทุน
ท่ีชาํระแลว้ บริษทัจดัประเภทการลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยมีมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องบริษทัท่ีถูกซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจจาํนวน 75.94 ลา้นบาท ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ
จาํนวน 117.20 ลา้นบาท และค่าความนิยมจาํนวน 41.26 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2558 บริษทั มาย ฮอสพิทอล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดซ้ื้อหุน้สามญั
ของบริษทั พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จาํกดั จาํนวน 8,633,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 
53.96 ของทุนท่ีชาํระแลว้ บริษทัจดัประเภทการลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยมี
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องบริษทัท่ีถูกซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจจาํนวน 138.26 ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือจาํนวน 215.85 ลา้นบาท และค่าความนิยมจาํนวน 77.58 ลา้นบาท 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

การซ้ือกิจการในปี 2559 
เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2559  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหบ้ริษทัลงทุนในหุน้ของบริษทั บางกอก 
ริวา่ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั และบริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัจาํนวน 9,998 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทั บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ในราคาหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 99,980 บาท โดยบริษทัไดซ้ื้อหุน้
และจ่ายชาํระค่าซ้ือหุ้นดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 ดงันั้น บริษทัถือว่าบริษทั บางกอก ริว่า 
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยตั้งแต่วนัท่ี 2 กนัยายน 2559 ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีระบุไดจ้ากการซ้ือดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  51,583 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการ  11,991,577 
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา  5,921,300  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  396,250  
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง  (11,503,073)  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการบริษทั  (6,630,000)  
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  (181,289) 

รวม  46,348 
สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)  99.98 
  46,338 
หกั ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้  99,980 
ส่วนเกินของมูลค่าการลงทุนท่ีสูงกวา่ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย  53,642 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  51,583 
จาํนวนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย  2,059 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั      
ไดมี้มติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 0.10 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 500 ลา้นบาท โดยการ
ออกหุน้สามญัจาํนวน 49,990,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท และไดเ้รียกชาํระค่าหุน้ร้อยละ 25 
เป็นจาํนวน 124.98 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 โดยบริษทั 
บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2559 
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บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

14. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 
     หน่วย : บาท
  ถือหุ้น งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

เงนิลงทุนทัว่ไป ประเภทกจิการ % 2559  2558  2559  2558 
ตราสารทุน        
บริษทั เงินทุนหลกัทรัพย ์คนัทร่ี จาํกดั สถาบนัการเงิน 10.00 127,500,000  127,500,000  127,500,000  127,500,000 
บริษทั บางกอกคลบั จาํกดั สโมสรและศูนยสุ์ขภาพ 0.14 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 
บริษทั พิษณุโลก พี.ซี อิมเมจจ้ิง          

เซ็นเตอร์ จาํกดั 
บริการสถานพยาบาล 1.00 

200,000  200,000 
 

- 
 

- 
รวม   128,700,000  128,700,000  128,500,000  128,500,000 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (128,299,638)  (128,281,759)  (128,299,638)  (128,281,759)  
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน    400,362  418,241  200,362  218,241 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ค่าเผือ่ดอ้ยค่าของเงินลงทุนมีรายการเคล่ือนไหว  ดงัน้ี 

   หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ยอดยกมา 128,281,759  128,268,000  128,281,759  128,268,000 
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน 17,879  13,759  17,879  13,759 
ยอดคงเหลือ 128,299,638  128,281,759  128,299,638  128,281,759 

เงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั เงินทุนหลกัทรัพย ์คนัทร่ี จาํกดั ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินท่ีถูกสั่งปิดกิจการ 
เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2540 มีราคาทุนจาํนวน 127.50 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

เงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั บางกอกคลบั จาํกดั มีราคาทุนจาํนวน 1 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณา
บนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษทัดงักล่าว 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

         หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ยอด ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า /  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม       (โอนออก)  31 ธันวาคม 
 2559        2559 

ราคาทุน          
ท่ีดิน 397,925,162  -  -  -  397,925,162 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 540,500,004  315,550  -  3,393,804  544,209,358 
อุปกรณ์สาํนกังาน 44,791,830  3,362,825  (1,146,787)  -  47,007,868 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 6,622,806  2,154,128  (39,500)  -  8,737,434 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 32,798,723  763,497  (5,402)  -  33,556,818 
ยานพาหนะ 25,337,298  1,251,400  -  -  26,588,698 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์ 162,865,912  7,244,666  (85,000)  -  170,025,578 

รวมราคาทุน 1,210,841,735  15,092,066  (1,276,689)  3,393,804  1,228,050,916 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (283,873,669) (17,134,138) -  - (301,007,807) 
อุปกรณ์สาํนกังาน (31,086,318)  (4,646,277)  497,818  -  (35,234,777) 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (3,644,136)  (1,213,509)  4,496  -  (4,853,149) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (30,459,729)  (901,977)  3,356  -  (31,358,350) 
ยานพาหนะ (12,668,428)  (3,659,355)  -  -  (16,327,783) 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์ (134,110,767)  (12,211,056)  10,218  -  (146,311,605) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (495,843,047)  (39,766,312)  515,888  -  (535,093,471) 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 15,717,543  3,484,112  (684,800)  (3,393,804)  15,123,051 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  730,716,231       708,080,496 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

 

           หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 ยอด ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า /  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม  จากการซ้ือ       (โอนออก)  31 ธันวาคม 
 2558  บริษทัย่อย        2558 

ราคาทุน            
ท่ีดิน 164,381,282  233,543,880 -  -  -  397,925,162 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 63,140,415  477,287,968  1,278,571  (1,250,550)  43,600  540,500,004 
อุปกรณ์สาํนกังาน 10,615,683  41,565,542  6,029,790  (13,419,185)  -  44,791,830 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 8,390,029    3,981,535 1,987,830 (7,736,588)  -  6,622,806 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 2,113,578  30,788,965  404,888  (508,708)  -  32,798,723 
ยานพาหนะ 7,761,421  14,584,540  5,916,987  (2,925,650)  -  25,337,298 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์ 11,813,137  158,062,895  3,617,694  (10,627,814) - 162,865,912 

รวมราคาทุน 268,215,545  959,815,325 19,235,760  (36,468,495) 43,600  1,210,841,735 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (23,075,758)  (252,571,466)  (8,482,722)  256,277  - (283,873,669) 
อุปกรณ์สาํนกังาน (5,952,857)  (35,228,097)  (2,748,813)  12,843,449 -  (31,086,318) 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (7,054,175)  (3,698,134)  (627,261)  7,735,434  -  (3,644,136) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (980,461)  (29,471,595)  (512,980)  505,307  -  (30,459,729) 
ยานพาหนะ (3,571,682)  (9,466,750)  (2,550,443)  2,920,447  -  (12,668,428) 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์ (5,221,004)  (132,962,139)  (5,430,415)  9,502,791  -  (134,110,767) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (45,855,937)  (463,398,181)  (20,352,634)  33,763,705 - (495,843,047) 
อาคารระหวา่งก่อสร้าง 11,181,928  -  4,579,215  -  (43,600)  15,717,543 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  233,541,536        730,716,231 
          
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม          

2559        บาท 39,766,312 
2558          บาท 20,352,634 
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บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

 

         หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ยอด ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า /  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม       (โอนออก)  31 ธันวาคม 
 2559        2559 

ราคาทุน          
อุปกรณ์สาํนกังาน 9,266,961  1,342,099  (835,948)  -  9,773,112 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2,240,595  565,506  (39,500)  -  2,766,601 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 134,234  167,825  (5,401)  -    296,658 
ยานพาหนะ 5,852,888  1,016,500  -  -  6,869,388 
รวมราคาทุน 17,494,678  3,091,930  (880,849)  -  19,705,759 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อุปกรณ์สาํนกังาน (3,782,381)  (1,299,006)  190,634  -  (4,890,753) 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (403,095)  (493,757)  4,495  -  (892,357) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (31,855)  (42,140)  3,356  -  (70,639) 
ยานพาหนะ (1,282,620)  (1,218,903)  -  -  (2,501,523) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (5,499,951) (3,053,806)        198,485  -  (8,355,272) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  11,994,727              11,350,487 

         หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 ยอด ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า /  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม       (โอนออก)  31 ธันวาคม 
 2558        2558 

ราคาทุน          
อุปกรณ์สาํนกังาน 4,350,713  5,256,916 (340,668)  -  9,266,961 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 6,665,100  1,599,038 (6,023,543)  -  2,240,595 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 284,066  17,541 (167,373)  -  134,234 
ยานพาหนะ 1,268,009  4,590,079 (5,200)  -  5,852,888 

รวมราคาทุน 12,567,888  11,463,574 (6,536,784)  -     17,494,678 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         

อุปกรณ์สาํนกังาน (3,496,605)  (626,374)  340,598  -  (3,782,381) 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (6,167,349)  (259,252)  6,023,506  -  (403,095) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (174,718)  (24,495)  167,358  -  (31,855) 
ยานพาหนะ (247,054)  (1,035,566)  -  -  (1,282,620) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (10,085,726)  (1,945,687)  6,531,462  -  (5,499,951) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  2,482,162       11,994,727 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม      
2559   บาท 3,053,806 
2558    บาท 1,945,687 
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บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึน
ในภายหน้าตลอดจนผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 23) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวน 178.31 ลา้นบาท และจาํนวน 185.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้ งจาํนวนแล้ว 
แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวน 3.08 ลา้นบาท และจาํนวน 3.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

อุปกรณ์และยานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
ประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ราคาทุนของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 14,408,960 14,408,960 7,414,699 7,414,699 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (7,101,992) (4,220,201) (2,941,752) (1,458,812) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 7,306,968 10,188,759 4,472,947 5,955,887 

16.  ค่าความนิยม 
ค่าความนิยม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 118,843,941 - 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ -  118,843,941 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 118,843,941 118,843,941 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2558 และวนัท่ี 17 กนัยายน 2558 บริษทั มาย ฮอสพิทอล จาํกดั ไดซ้ื้อหุน้สามญั
ของบริษทั โคราชเมดิคลักรุ๊ป จาํกดั และบริษทั พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จาํกดั โดยมีค่าความนิยม
จาํนวน 41,260,627 บาท และ 77,583,314 บาท ตามลาํดบั รวมเป็นค่าความนิยมจาํนวน 118,843,941 บาท 
(ดูหมายเหตุขอ้ 13) 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

     หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559    ยอด ณ วนัที ่ เพิม่ขึน้ ลดลง  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม     31 ธันวาคม 
 2559    2559 
ราคาทุน     

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,435,770 475,291 - 3,911,061 
รวมราคาทุน 3,435,770 475,291 - 3,911,061 

     
ค่าตัดจําหน่ายสะสม     

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,927,693) (1,192,474) - (3,120,167) 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,927,693) (1,192,474) - (3,120,167) 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 1,508,077   790,894 
 

     หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 ยอด ณ วนัที ่ เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ ลดลง  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม  จากการซ้ือ    31 ธันวาคม 
 2558 บริษทัย่อย    2558 
ราคาทุน     

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,479,810 1,926,000 29,960 - 3,435,770 
รวมราคาทุน 1,479,810 1,926,000 29,960 - 3,435,770 

     
ค่าตัดจําหน่ายสะสม     

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (813,212) (685,972) (428,509) - (1,927,693) 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (813,212) (685,972) (428,509) - (1,927,693) 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 666,598   1,508,077 
     

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม     
2559  บาท 1,192,474 
2558   บาท 428,509 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

 

     หน่วย : บาท
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ยอด ณ วนัที ่ เพิม่ขึน้ ลดลง  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม     31 ธันวาคม 
 2559    2559 
ราคาทุน     

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,459,480 185,000 - 1,644,480 
รวมราคาทุน 1,459,480 185,000 - 1,644,480 

     
ค่าตัดจําหน่ายสะสม     

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (949,262) (172,811) - (1,122,073) 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (949,262) (172,811) - (1,122,073) 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 510,218   522,407 
 

     หน่วย : บาท
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 ยอด ณ วนัที ่ เพิม่ขึน้ ลดลง  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม     31 ธันวาคม 
 2558    2558 
ราคาทุน     

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,459,480 - - 1,459,480 
รวมราคาทุน 1,459,480 - - 1,459,480 

     
ค่าตัดจําหน่ายสะสม     

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (803,314) (145,948) - (949,262) 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (803,314) (145,948) - (949,262) 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 656,166   510,218 
     

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม    
2559  บาท 172,811 
2558   บาท 145,948 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงหกัค่าตดัจาํหน่ายทั้งจาํนวนแลว้  แต่ยงัคง
ใชง้านอยูมี่จาํนวน 1.93 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 : ไม่มี) 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ลกูหน้ีเงินทดรองจ่าย 3,961,096  4,532,475 3,961,095 4,532,475 
เงินมดัจาํและเงินประกนั 3,807,360  28,845,305 1,308,390 26,493,375 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 13,789,230  22,059,695 5,079,236 14,382,646 
อ่ืนๆ 748,600 1,334,285 401,172 349,380 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 22,306,286  56,771,760  10,749,893 45,757,876 

19. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 
2558 ดงัต่อไปน้ี 

 วงเงนิ  เงนิเบิกเกนิบัญชี อตัราดอกเบีย้ เงือ่นไขการดาํรง 
 (บาท)  และเงนิกู้ยมืระยะส้ัน  

(บาท) 
ร้อยละต่อปี อตัราส่วน 

 2559  2558  2559  2558 2559 2558  
งบการเงนิรวม           

วงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี  25,000,000  10,000,000 14,467,916  9,755,302 MOR MOR ไม่มี 
 25,000,000  10,000,000 14,467,916  9,755,302    

 

 วงเงนิ  เงนิเบิกเกนิบัญชี อตัราดอกเบีย้ เงือ่นไขการดาํรง 
 (บาท)  และเงนิกู้ยมืระยะส้ัน  

(บาท) 
ร้อยละต่อปี อตัราส่วน 

 2559  2558  2559  2558 2559 2558  
งบการเงนิเฉพาะกจิการ           

วงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี  20,000,000  10,000,000 14,198,027  9,755,302 MOR MOR ไม่มี 
 20,000,000  10,000,000 14,198,027  9,755,302    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันขา้งตน้คํ้าประกนัโดยการ 
จดจาํนองท่ีดินซ่ึงรวมอยูใ่นตน้ทุนการพฒันาโครงการ 4 โครงการ จาํนวน  2,644 ลา้นบาท และ 1,021 ลา้นบาท
ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และมีกรรมการบริษทั 1 ท่าน คํ้าประกนัในนามส่วนบุคคลเตม็จาํนวน 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 2559  2558 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  184,662,115  90,479,477   128,971,435 53,304,208 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         120,788  489,666           39,716 353,865 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน    15,426,549  2,943,401         154,696  1,531,359 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย    62,548,955  49,626,004     25,304,181  13,887,946 
ประมาณการตน้ทุน    25,769,410  18,671,971       1,718,778  - 
รายไดรั้บล่วงหนา้    21,866,069  -  -  - 
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย ์     2,246,902  672,099  - 672,099 
อ่ืนๆ      3,154,536  19,692,068      1,029,547  139,600 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   315,795,324  182,574,686  157,218,353  69,889,077 

21. ส่วนของหนีสิ้นระยะยาวทีถึ่งกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี 
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2559  2558  2559  2558 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
  ท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 23 152,937,990 159,379,930 128,996,641 141,522,713 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 
  ท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 24     2,272,203 3,700,122 1,152,520 2,096,520 
รวม  155,210,193  163,080,052  130,149,161  143,619,233 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

22. เงินกู้ยมืระยะส้ันอืน่ 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 2559  2558 
ตัว๋แลกเงิน 609,082,784  -  213,995,531 - 

เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืนเป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกในรูปของตัว๋แลกเงินท่ีมีอายุครบกาํหนด
ภายใน 6 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ีย/อตัราส่วนลดร้อยละ 4.70 - 6.00 ต่อปี เงินกู้ยืมระยะสั้ นดงักล่าว 
คํ้าประกนัโดยหุน้ของบริษทัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่านหน่ึงของบริษทั (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 : ไม่มี) 

23. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

 วงเงนิ  เงนิกู้ยมืระยะยาว อตัราดอกเบีย้ เงือ่นไขการ 
 (บาท)  จากสถาบันการเงนิ ร้อยละต่อปี ดาํรงอัตราส่วน 
   (บาท)  ทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม 2559  2558  2559  2558 2559 2558  
           
เงินกูย้มืระยะยาว 3,055,083,000  1,134,000,000  1,174,700,232  485,501,579 MLR MLR ไม่มี 
หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี -  -  (152,937,990)  (159,379,930)    
 3,055,083,000  1,134,000,000  1,021,762,242  326,121,649    

 

 
 วงเงนิ  เงนิกู้ยมืระยะยาว อตัราดอกเบีย้ เงือ่นไขการ 
 (บาท)  จากสถาบันการเงนิ ร้อยละต่อปี ดาํรงอัตราส่วน 
   (บาท)  ทางการเงนิ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 2559  2558  2559  2558 2559 2558  
           
เงินกูย้มืระยะยาว 2,860,583,000  478,913,000  1,077,230,511  334,358,221 MLR MLR ไม่มี 
หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี -  -  (128,996,641)  (141,522,712)    
 2,860,583,000  478,913,000  948,233,870  192,835,509    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 วงเงินกูย้ืมระยะยาวขา้งตน้คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองห้องชุดซ่ึง
รวมอยูใ่นตน้ทุนการพฒันาโครงการ 4 โครงการ จาํนวน  2,644 ลา้นบาท และ 1,021 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
(ดูหมายเหตุขอ้ 9) ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 15) และหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย
ทางออ้ม 4 บริษทัและ 5 บริษทัตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 5) และมีกรรมการบริษทั 1 ท่าน คํ้าประกนัในนาม
ส่วนบุคคลเตม็จาํนวน 
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ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
มีดงัน้ี 
   หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ยอดยกมา 485,501,579  526,223,844  334,358,222  187,550,702 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย -  151,480,014  -  - 
เพิ่มข้ึน   1,005,459,000  340,381,574  945,959,000  339,803,000 
ลดลงจากการไดรั้บยกหน้ีให ้ (14,810,902)  -  -  - 
ลดลงจากการชาํระหน้ี (301,449,445)  (532,583,853)  (203,086,711)  (192,995,481) 
ยอดคงเหลือ 1,174,700,232  485,501,579  1,077,230,511  334,358,221 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกบัธนาคารแห่งหน่ึง ซ่ึงมีมูลหน้ี
เงินกูย้ืม ณ วนัทาํบนัทึกขอ้ตกลงจาํนวนเงิน 95 ลา้นบาท โดยทางธนาคารดงักล่าวตกลงลดหน้ีให้แก่
บริษัทย่อยดังกล่าวจํานวน 15 ล้านบาท คงเหลือมูลหน้ีเงินกู้ยืมท่ีบริษัทย่อยต้องจ่ายชําระให้แก่
ธนาคาร จาํนวนเงิน 80 ลา้นบาท ภายใตเ้งื่อนไขว่าบริษทัย่อยตอ้งจ่ายชําระหน้ีดงักล่าวภายใน
วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงบริษทัย่อยไดจ่้ายชาํระหน้ีดงักล่าวครบถว้นแลว้ภายในวนัดงักล่าว และ
กลุ่มบริษทัจึงไดบ้นัทึกกาํไรจากการไดรั้บยกหน้ีใหจ้าํนวน 15 ลา้นบาท เป็นรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ดูหมายเหตุขอ้ 28) 

24. หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย  

   หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม จํานวนเงนิ  มูลค่าปัจจุบันของ 

 ขั้นตํา่ที่ต้องจ่าย  จํานวนเงนิขั้นตํ่าทีต้่องจ่าย 
 2559 2558  2559 2558 
ภายใน 1 ปี 2,407,441  3,982,078  2,272,203  3,700,122 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,716,178  4,082,849  1,666,308  3,897,001 
รวมจาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 4,123,619  8,064,927  3,938,511  7,597,123 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจาํหน่าย (185,107)  (467,804)  - - 
รวมจาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย  3,938,512  7,597,123  3,938,511  7,597,123 
หกั  หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีถึง        

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     (2,272,203)  (3,700,122) 
หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน          1,666,308  3,897,001 
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   หน่วย : บาท 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ จํานวนเงนิ  มูลค่าปัจจุบันของ 
 ขั้นตํา่ที่ต้องจ่าย  จํานวนเงนิขั้นตํ่าทีต้่องจ่าย 
 2559 2558  2559 2558 
ภายใน 1 ปี 1,243,939  2,278,720  1,152,520  2,096,520 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,215,500  2,452,419  1,181,427  2,326,186 
รวมจาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 2,459,439  4,731,139  2,333,947  4,422,706 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจาํหน่าย (125,492)  (308,433)  - - 
รวมจาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย  2,333,947  4,422,706  2,333,947  4,422,706 
หกั  หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีถึง        

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     (1,152,520)  (2,096,520) 
หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน          1,181,427  2,326,186 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินสาํหรับยานพาหนะและเคร่ืองใชส้าํนักงาน กาํหนดการชาํระค่าเช่า
เป็นรายเดือน เดือนละ 0.20 ลา้นบาท (2558: 0.25 ลา้นบาท) โดยมีกรรมการของกลุ่มบริษทัไดค้ ํ้าประกนั
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินในนามส่วนบุคคลเตม็วงเงิน 

25. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้ปี   21,475,014  6,550,155  3,242,328  3,188,552 
เพิ่มจากการซ้ือบริษทัยอ่ย -  13,760,155  -  - 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        
      ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 385,321  3,329,136  65,776  724,021 
      ตน้ทุนดอกเบ้ีย 340,338  128,244  14,345  81,201 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        
      กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

ประกนัภยั   (11,954,907) 
 

(2,292,676) 
 

(2,749,932) 
 

(751,446) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินปี 10,245,766  21,475,014  572,517  3,242,328 
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กลุ่มบริษทักาํหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึง
ใหสิ้ทธิแก่พนกังานท่ีเกษียณอายซ่ึุงทาํงานครบระยะเวลาท่ีกาํหนด  

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
(แสดงดว้ยค่าเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) มีดงัน้ี 

 ร้อยละต่อปี 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
อตัราคิดลด 2.56 - 3.54  3.16  2.57  3.18 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 4.13 - 6.42  2.00 - 7.00  6.42  3.00 - 6.00 
อตัรามรณะ TMO2008*  TMO2008*  TMO2008*  TMO2008* 
* อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Tables of 2008) 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน และสะทอ้นประมาณการระยะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออก
จากงานของพนกังาน สรุปไดด้งัน้ี 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  
  หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 เพิม่ขึน้  ลดลง  เพิม่ขึน้  ลดลง 
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) (1,254,943)  1,380,239  (554,851)  591,071 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) 1,383,291  (1,251,655)  592,661  (553,179) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558  
  หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 เพิม่ขึน้  ลดลง  เพิม่ขึน้  ลดลง 
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) (1,433,177)  1,584,017  (174,738)  187,680 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) 1,508,144  (1,379,014)  184,294  (173,308) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในภาระผูกพนัผลประโยชน์
ของพนกังาน เน่ืองจากเป็นการยากท่ีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติต่างๆ จะเกิดข้ึนแยกต่างหากจากขอ้สมมติอ่ืน
ซ่ึงอาจมีความสมัพนัธ์กนั 
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26. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
- ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 3,238,416,588 บาท เป็นจาํนวน 3,237,322,605 บาท โดยการตัด 
หุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัมิไดจ้าํหน่าย จาํนวน 1,093,983 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 3,237,322,605 บาท เป็นจํานวน 4,855,983,908 บาท โดยออก 
หุน้สามญัใหม่จาํนวน 1,618,661,303 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

- ให้จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจาํนวน 647,464,521 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ 
ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 10 หุน้สามญัเดิมต่อ 2 หุน้สามญัใหม่ในราคาหุน้ละ 0.75 บาท  

- ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัรวมจาํนวน 971,196,782 หน่วย โดยอนุมติั
ใหจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษทัในอตัรา 10 หุน้สามญัเดิมต่อ 3 หน่วย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยแบ่งเป็น 
1. ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั รุ่นท่ี 2 (EVER - W2) จาํนวน 647,464,521 หน่วยให้แก่ 

ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 10 หุ้นสามญัเดิมต่อ 2 หุ้นสามญัใหม่ต่อ 2 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ
สาํหรับการซ้ือหุน้สามญั โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่มีมูลค่าการเสนอขาย ราคาการใชสิ้ทธิท่ี 2 บาทต่อหุน้ 
กาํหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิทั้งส้ิน 4 คร้ัง คือ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 วนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 วนัท่ี           
31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

2. ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั รุ่นท่ี 3 (EVER - W3) จาํนวน 323,732,261 หน่วย ใหแ้ก่                  
ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดิมต่อ 2 หุน้สามญัใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ
สําหรับการซ้ือหุ้นสามญั โดยใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีมูลค่าการเสนอขาย ราคาการใชสิ้ทธิท่ี  
5 บาทต่อหุ้น กาํหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิทั้งส้ิน 4 คร้ัง คือ วนัท่ี 14 มิถุนายน 2561 วนัท่ี 14 กนัยายน 2561 
วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 14 มีนาคม 2562 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 และไดจ้ดทะเบียน
การเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 

บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 485.60 ลา้นบาท สาํหรับหุ้นเพิ่มทุน
จาํนวน 647,464,521 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีหุน้สามญั
ท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 3,884,783 พนับาท และส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัจาํนวน 813,822 พนับาท 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนการรับชาํระค่าหุน้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2559 
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27. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย
ยอดขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนและ
ทุนสาํรองน้ีจะนาํมาจดัสรรปันผลไม่ได ้

28. รายได้อืน่ 
รายไดอ่ื้นสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 2559  2558 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีและบริการ 4,540,057  4,756,799  18,091,843  15,967,660 
ดอกเบ้ียรับ 283,914  676,635  28,825,805  30,759,849 
กาํไรจากการไดรั้บยกหน้ีให ้(ดูหมายเหตุขอ้ 23) 14,810,902  - - - 
รายไดจ้ากการขายอาหาร 4,076,344  780,048 - - 
รายไดจ้ากค่าดาํเนินการเก่ียวกบัฟอกไต 3,440,760  812,578 - - 
อ่ืนๆ 10,181,681  7,082,018  4,369,192  2,370,099 
รวม 37,333,658  14,108,078  51,286,840  49,097,608 

29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ  
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 2559  2558 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 20,061,789   2,604,720  - - 
ซ้ือสินคา้และวสัดุส้ินเปลือง 26,844,787  54,666,221  - - 
ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  53,153,960  48,268,502  - - 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  58,757,426  151,941,651  13,963,442   28,429,360  
ค่าเช่าและค่าบริการ   25,841,057  25,334,362  6,894,257   4,320,568  
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง  21,163,820  14,581,527  4,104,656   5,058,357  
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย   98,524,848  54,834,032  70,867,856   28,874,377  
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการโอน   17,672,545  22,445,259  8,154,348   7,518,489  
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา   16,339,455  23,625,607  9,809,827  12,386,610  
ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย   40,958,786  20,781,143  3,226,617   2,091,635  
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย ์    3,897,238     344,300     3,897,238     344,300  
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ -  599,269  - 14,981,513 
ค่าตอบแทนแพทยแ์ละค่าบริการทางการแพทย ์ 239,501,039  141,698,940  - - 
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30. ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานและขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 คาํนวณโดยการหารขาดทุน
สาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกและชาํระแลว้ในระหวา่งปี ดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ขาดทุนสุทธิสาํหรับปี - ส่วนท่ีเป็น     
ของบริษทัใหญ่ (บาท)  (94,924,642) (96,243,564) (86,271,123) (56,734,955) 

หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 3,578,742,865 3,237,322,605 3,578,742,865 3,237,322,605 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  (0.0265) (0.0297)  (0.0241)  (0.0175) 

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คาํนวณโดยการหารขาดทุนสาํหรับปีท่ี
เป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่ายแลว้
ในระหว่างปี บวกดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงสภาพหุ้น
สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญัโดยมิไดรั้บส่ิงตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน ภายใตข้อ้สมมติว่าผูถื้อ
จะแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดเป็นหุน้สามญั เม่ือราคาตามสิทธิตํ่ากว่ามูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั 
อยา่งไรกต็าม มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตํ่ากว่าราคา
ตามสิทธิเป็นเหตุให้บริษทัไม่นาํผลของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดมารวมคาํนวณเพ่ือหาขาดทุนต่อหุ้น
ปรับลด 
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31. ภาษีเงินได้ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลอื  รายการทีรั่บรู้  รายการทีรั่บรู้  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม    เป็ดเสร็จอืน่  31 ธันวาคม 
 2558      2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี       
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 3,810,065  (582,683)  - 3,227,382 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,295,003  145,131  (2,390,981) 2,049,153 
ขาดทุนสะสม 7,061,683  16,533,660  - 23,595,343 
อ่ืนๆ 1,227,659  1,268,018  -   2,495,677 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16,394,410  17,364,126  (2,390,981)  31,367,555 

       หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี       
อาคารและอุปกรณ์         (594,455)  (2,412,659)  - (3,007,114) 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี           (594,455)  (2,412,659)  - (3,007,114) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 15,799,955      28,360,441 
 

 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้จาก  รายการทีรั่บรู้  รายการทีรั่บรู้  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่ การซ้ือบริษทัย่อย ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม      เป็ดเสร็จอืน่  31 ธันวาคม 
 2557        2558 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 172,940  -          (172,940)  - - 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 4,895,970  - (1,085,905)  -   3,810,065 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,310,031  2,752,031 523,481  (290,540) 4,295,003 
ขาดทุนสะสม 11,199,812  -  (4,138,129)  - 7,061,683 
อ่ืนๆ 2,198,249  401,429  (1,372,019)  - 1,227,659 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19,777,002  3,153,460  (6,245,512)  (290,540)  16,394,410 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
อาคารและอุปกรณ์ -  -         (594,455)  -         (594,455) 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (150,000)  - 150,000  - - 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (150,000)  - (444,455)  -         (594,455) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 19,627,002       15,799,955 
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 หน่วย : บาท
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลอื  รายการทีรั่บรู้  รายการทีรั่บรู้  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม    เป็ดเสร็จอืน่  31 ธันวาคม 
 2558      2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี       
ขาดทุนสะสม 7,061,683  16,533,660  - 23,595,343 
อ่ืนๆ -  734,971  (549,986) 184,985 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,061,683  17,268,631  (549,986)  23,780,328 

 หน่วย : บาท
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 ยอดคงเหลอื  รายการทีรั่บรู้  รายการทีรั่บรู้  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม    เป็ดเสร็จอืน่  31 ธันวาคม 
 2557      2558 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี       
ขาดทุนสะสม       11,199,812  (4,138,129)  - 7,061,683 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี       11,199,812  (4,138,129)  - 7,061,683 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทัท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
        
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 4,183,919 3,707,379  -  - 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้ระหวา่งปี (14,951,467) 6,689,967  (17,268,631)  4,138,129 
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ระหวา่งปี (10,767,548) 10,397,346  (17,268,631)  4,138,129 
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การกระทบยอดของค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
        
ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (102,847,433) (85,272,283) (103,539,754)  (52,596,826) 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษี (20,569,487) (17,054,456) (20,707,951)  (10,519,365) 
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีซ่ึงไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้       
รอการตดับญัชี 6,525,598 13,790,836 1,268,755  6,644,049 

ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีในปีก่อนท่ีนาํมารับรู้ในปีน้ี (2,879,824)  - (2,879,824)  - 
ผลกระทบของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี ซ่ึงไม่สามารถใช ้       

เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษีในปีปัจจุบนั 6,156,165 13,660,966 5,050,389 8,013,445 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (10,767,548) 10,397,346 (17,268,631)  4,138,129 

พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัรารัษฎากร ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลโดยคงจดัเก็บในอตัราร้อยละ 20 
ของกาํไรสุทธิ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 42) พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  
5 มีนาคม 2559 เป็นตน้ไป ให้ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 20 
ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 และ 2558 และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 

กลุ่มบริษทัไม่ไดต้ั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชบ้างส่วน 
เน่ืองจากบริษทัคาดว่าจะยงัไม่มีกาํไรทางภาษีท่ีไม่เพียงพอสําหรับการใช้ประโยชน์ทางภาษีได ้ทั้งน้ี  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์เป็นจาํนวน 210.56  
ลา้นบาท และ 262.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยขาดทุนทางภาษีจะเร่ิมหมดอายใุนปี 2560 

บริษทัไม่ไดต้ั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชบ้างส่วน เน่ืองจาก
บริษทัคาดว่าจะยงัไม่มีกาํไรทางภาษีท่ีไม่เพียงพอสําหรับการใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์เป็นจาํนวน 127.19 ลา้นบาท และ 
202.49 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยขาดทุนทางภาษีจะเร่ิมหมดอายใุนปี 2560 
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32. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมี
พนกังานของบริษทัเป็นสมาชิกโดยความสมคัรใจ ตามระเบียบของกองทุน สมาชิกจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน
ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างแต่ละเดือน 
เงินกองทุนดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินส่วนท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมมีจาํนวน 0.14 ลา้นบาท และ  
0.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึง
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการมีจาํนวน 0 .14  ลา้นบาท 
และ 0.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

33. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัไดร้ายงานและเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงินของกลุ่มบริษทัดงัต่อไปน้ี 
33.1 ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นสินเช่ือเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการซ้ือขาย ทาํใหก้ลุ่มบริษทัไม่
สามารถเรียกเก็บหน้ีได้ กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตวัของสินเช่ือไม่มาก 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีจะทาํธุรกรรมส่วนใหญ่กบับริษทัคู่คา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพื่อ
ลดโอกาสการสูญเสียทางการเงินจากการไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาได ้

สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยถื์อ
เป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

33.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่กลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนัและงวดต่อๆ ไป 
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33.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนัและงวด
ต่อๆ ไป ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่าผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนไม่มีสาระสาํคญั
ต่อสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินสกุลเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษทั เน่ืองจาก
ธุรกรรมส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัทาํในสกลุเงินบาท  

33.4 มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
การเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรม ดงันั้นมูลค่ายติุธรรมท่ี
ประมาณข้ึนท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจาํนวนเงินซ่ึง
เกิดข้ึนจริงในตลาดแลกเปล่ียนในปัจจุบนั การใชข้อ้สมมติฐานทางการตลาดและ / หรือวิธีการ
ประมาณท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัในมูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณข้ึน กลุ่ม
บริษทัใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจาํ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะ
สั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลค้างจ่าย หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน มีมูลค่าตามบัญชีจํานวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณ เน่ืองจากครบกาํหนดชาํระในระยะเวลาอนัสั้น 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนมีมูลค่ายุติธรรมไม่ต่างจากมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะรายงาน
อยา่งมีสาระสาํคญั 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั มีมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ 

มูลค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีดอกเบ้ียลอยตวั มีมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ 



รายงานประจำป� 2559 185

- 55 - 

ลงช่ือ ................................................................. กรรมการ 
บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

34. ส่วนงานดําเนินงาน 
ส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสาํหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
กลุ่มบริษทั คือ คณะกรรมการบริษทั 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้าการขายและให้บริการกบั
ลูกคา้บุคคลภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจาํนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดงันั้น กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจหลกั 2 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และธุรกิจโรงพยาบาลและ
คลินิคทนัตกรรม โดยขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุน
ตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

  

         หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
 พฒันาอสังหาริมทรัพย์  โรงพยาบาล 

และคลนิิกทันตกรรม 
   รวม 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
           
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 430,532,606  533,223,633  475,738,276  230,663,113  906,270,882  763,886,746 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (324,029,396)  (382,935,591)  (409,078,384)  (228,535,958)  (733,107,780)  (611,471,549) 
กาํไรขั้นต้น 106,503,210  150,288,042  66,659,892  2,127,155 173,163,102 152,415,197 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน - - 61,704,074 - 61,704,074 - 
รายไดอ่ื้น 9,793,430  9,182,266  27,540,228  4,925,812  37,333,658  14,108,078 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (125,567,368)  (87,314,586)    (1,965,386)  (767,306)  (127,532,754)  (88,081,892) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (120,762,005)  (109,890,527)  (90,335,502)  (16,112,057)  (211,097,507)  (126,002,584) 
ตน้ทุนทางการเงิน (28,859,855)  (32,589,524)  (6,744,152)  (3,731,483)  (35,604,007)  (36,321,007) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วม -  -  (813,999)  (1,390,075)  (813,999)  (1,390,075) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (158,892,588)  (70,324,329) 56,045,155  (14,947,954) (102,847,433)  (85,272,283) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 12,908,878  (9,940,080)  (2,141,330)  (457,266)  10,767,548  (10,397,346) 
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (145,983,710) (80,264,409) 53,903,825 (15,405,220) (92,079,885)  (95,669,629) 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีสาํคญัจาํแนกตามสายงานธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
 พฒันาอสังหาริมทรัพย์  โรงพยาบาลและ  รวม 
   คลนิีคทันตกรรม   

 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
สินทรัพย์            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 118,033,585  29,103,003  32,382,857  45,725,472  150,416,442  74,828,475 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 36,577,353  2,696,736   46,771,950  44,650,961  83,349,303  47,347,697 
เงินจ่ายล่วงหนา้ใหผู้รั้บเหมา 276,953,182  11,492,437   -  -  276,953,182  11,492,437  
ตน้ทุนพฒันาโครงการ 3,908,424,628  2,479,207,298   -  -  3,908,424,628  2,479,207,298 
สินคา้คงเหลือ -  -  14,813,429  11,784,897  14,813,429  11,784,897 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,005,048  17,925,801   44,943  863,022  4,049,991  18,788,823 
เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระคํ้าประกนั -  -  10,138,950  3,636,768  10,138,950  3,636,768 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  -  189,109,925  -  189,109,925 
ท่ีดินรอการพฒันา 38,710,593  38,710,593  -  -  38,710,593  38,710,593 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 80,959,449  82,053,132  627,121,047  648,663,099  708,080,496  730,716,231 
ค่าความนิยม -              -  118,843,941  118,843,941  118,843,941  118,843,941 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27,469,105  11,648,520  891,336  4,151,435  28,360,441  15,799,955 
           
หนีสิ้น           
เงินเบิกเกินบญัชีและ           

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14,198,026 9,755,302  269,890  -  14,467,916  9,755,302 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 222,139,374 105,339,303  93,655,950  77,235,383  315,795,324  182,574,686 
หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 130,487,807 144,207,416  24,722,386  18,872,636  155,210,193  163,080,052 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและ           

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,819,392 498,978,900  22,000,000  359,653  35,819,392  499,338,553 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 609,082,784             -  -  -  609,082,784  - 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,786,714 428,371  -  -  1,786,714  428,371 
เงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ 219,269,534 21,745,213  -  -  219,269,534  21,745,213 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 43,117,245 19,881,831  -  -  43,117,245  19,881,831 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 948,233,869 192,835,509  73,528,373  133,286,140  1,021,762,242  326,121,649 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,075,211 4,671,586  9,170,555  16,803,428  10,245,766  21,475,014 
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35. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
35.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไดเ้ช่าอาคารสาํนกังาน ยานพาหนะและอุปกรณ์

สาํนกังานตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน ซ่ึงเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ภายใน 1 ปี - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,400,000 2,100,000 1,400,000  2,100,000 
ภายใน 1 ปี - กิจการอ่ืน 3,535,254 6,293,381 674,795  2,789,451 
รวมภายใน 1 ปี 4,935,254 8,393,381 2,074,795  4,889,451 
      
1 - 5 ปี - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,400,000 - 1,400,000 
1 - 5 ปี - กิจการอ่ืน 3,236,612 3,649,927 - 422,275 
รวม 1 - 5 ปี 3,236,612 5,049,927 - 1,822,275 

รวม 8,171,866 13,443,308 2,074,795 6,711,726 

ค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 10,514,486  8,531,325  5,363,613  5,219,345 

35.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัเป็นจาํนวน 
60.70 ลา้นบาท ซ่ึงออกภายใตว้งเงินออกหนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 35 ลา้นบาท กบัธนาคารแห่งหน่ึง
วงเงินออกหนังสือคํ้ าประกันดังกล่าวคํ้ าประกันโดยการจดจาํนองท่ีดินซ่ึงรวมอยู่ในต้นทุน 
การพฒันาโครงการ 1 โครงการ จาํนวน 539 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และมีกรรมการบริษทั 1 ท่าน 
คํ้าประกนัในนามส่วนบุคคลเต็มจาํนวน นอกจากนั้น บริษทัมีวงเงินออกหนังสือคํ้าประกนักบั
ธนาคารดงักล่าวจาํนวน 16 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้วงเงินออกหนงัสือคํ้าประกนัดงักล่าวคํ้าประกนั
โดยการจดจาํนองท่ีดินซ่ึงรวมอยูใ่นตน้ทุนการพฒันาโครงการ 1 โครงการ จาํนวน 1,679 ลา้นบาท  
(ดูหมายเหตุขอ้ 9) และมีกรรมการบริษทั 1 ท่าน คํ้าประกนัในนามส่วนบุคคลเตม็จาํนวน (2558 : ไม่มี) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยจาํนวน 3 แห่งมีภาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนั
เป็นจาํนวน 9.80 ลา้นบาท และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยจาํนวน 5 แห่งมีภาระผกูพนัจากการ
ใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัเป็นจาํนวน 2.80 ลา้นบาท หนงัสือคํ้าประกนัทั้งหมดคํ้าประกนัโดย
เงินฝากสถาบนัการเงินจาํนวน 10.14 ลา้นบาท และ 3.64 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

35.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีสัญญาอ่ืนซ่ึงเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตสรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 

 2559 2558 2559 2558 
สญัญาก่อสร้างและสญัญาท่ีเก่ียวเน่ือง 
การพฒันาโครงการ 3,023,202,466 385,803,126 2,657,618,680 314,642,163 

สญัญาวางแผนบริหารงาน 81,997,437 28,773,309 40,683,937 27,917,309 
สญัญาซ้ือสินคา้              - 19,250,000 - - 
สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน              - 1,179,203,000 - 1,179,203,000 

36. การบริหารจัดการทุน 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนของบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผูถื้อหุ้นและเป็น
ประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ตลอดจนเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มีความ
สอดคลอ้งและสามารถสนบัสนุนแผนการบริหารเงินลงทุนหรือโอกาสในการลงทุนต่างๆ อนัจะเป็นการ
สร้างมูลค่า และเสริมความมัน่คงทางการเงินใหก้บับริษทั 

37. ข้อพพิาททีสํ่าคญั 
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษัทผูรั้บเหมาก่อสร้างแห่งหน่ึงได้ยื่นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สาํนกัอนุญาโตตุลาการ สาํนกังานศาลยติุธรรม เพื่อเรียกร้องใหบ้ริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของ
บริษทัชาํระเงินเพิ่มเติมสาํหรับการก่อสร้างจาํนวน 250.53 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของเงินตน้จาํนวน 66.79 ลา้นบาท นบัจากวนัท่ียื่นคาํเสนอขอ้พิพาท พร้อมทั้งให้คืนหนงัสือคํ้าประกนั 
การรับเงินล่วงหน้า และหนังสือคํ้ าประกันการปฏิบัติงานการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของ 
บริษทัย่อยดงักล่าวมีความเห็นแยง้ในหลายประเด็นในฐานะผูว้่าจา้ง ปัจจุบนับริษทัย่อยอยู่ระหว่างการ
รวบรวมเอกสารเพื่อยื่นคาํคัดค้าน ดังนั้ นกลุ่มบริษัทจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหน้ีสิน ณ วันท่ี  
31 ธนัวาคม 2559  
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38. การแยกแสดงรายการและการจัดประเภทรายการใหม่ 
กลุ่มบริษทัไดแ้ยกแสดงรายการเงินจ่ายล่วงหนา้ให้ผูรั้บเหมาในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 11,492,437 บาท และ 4,433,255 บาท ตามลาํดบั จากสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี  
31 ธนัวาคม 2559  

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไดมี้การจดัประเภท
รายการใหม่บางรายการ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

    หน่วย : บาท 
บัญชี จํานวนเงนิ การแสดงรายการเดมิ การแสดงรายการใหม่ 

 งบการเงนิรวม   
ค่าตอบแทนแพทยแ์ละพยาบาล 62,808,312 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 

39. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 
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