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Message
from the
Chairman

สารจากประธานกรรมการบริ ษัท

สารจากประธานกรรมการบริ
ษัท
ปี 2560 ที� ผ่ า นมา ถึ ง แม้ ว่ า ภาพรวมในธุ
ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มี ก าร
ชะลอตัว ทัง� ยังมีหนีภ� าคครัวเรื อนยังอยู่ในระดับสูงและสถาบันการเงินเข้ มงวดใน
ปี 2560 ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าภาพรวมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอตัว ทั้งยังมี
การอนุ
ม
ต
ั
ส
ิ
น
ิ
เชื
งทําให้บสูสถาบั
นการเงินนระมั
ดระวั
� องการปล่อมย ัติสินเชื่อของธนาคาร
หนี้ภาคครั�อวของธนาคาร
เรือนยังอยู่ใจึนระดั
งและสถาบั
การเงิ
นเข้ง มในเรื
งวดในการอนุ
สินเชืจึ�องทีท��อำยูให้่อาศั
ย ต่อนเนื
�องจากปี
บริษัทอได้ยสิมีกนารวางแผนในการ
สถาบั
การเงิ
นระมั2559
ดระวัอย่
ง างไรก็
ในเรืต่อาม
งการปล่
เชื่อที่อยู่อาศัย ต่อเนื่องจากปี 2559
ตาม
บริษัทได้มเพืีก�อารวางแผนในการปรั
เปลี่ยนกลยุ
เพื่อรองรับกับ
ปรับอย่
เปลีา�ยงไรก็
นกลยุ
ทธ ในการขาย
รองรับกับสถานการณ์บของเศรษฐกิ
จทีท�เกิธในการขาย
ดขึ �น

สถานการณ์ของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

ใน 2-3 ปี ที�ผ่า นมา บริ ษัท ได้ พัฒนาเฉพาะอาคารชุดพักอาศัยจึ งทําให้
ใน 2-3 ปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้พฒ
ั นาเฉพาะอาคารชุดพักอาศัยจึงท�ำให้พอร์ต
พอร์ของอาคารชุ
ตของอาคารชุดดพัพักกอาศั
อาศัยยมีมีมมากว่
ซึ�งการพั
ฒนาอาคารชุ
ดพักดอาศั
จะใช้ยจะใช้เวลา
ากว่าา95%
95%
ซึ่งการพั
ฒนาอาคารชุ
พักยอาศั
เวลาโดยประมาณ
�ยาวนาน
ซึ�งกว่าซึทางบริ
ษัทจะสามารถ
โดยประมาณ 2-3
2-3ปี ซึปี�งเป็ซึน่งระยะเวลาที
เป็นระยะเวลาที
่ยาวนาน
่งกว่าทางบริ
ษัทจะสามารถ
บรู้รายได้
จึงบท�ริำษให้
บริษัทประสบภาวะขาดทุ
2558
นสุทธิ
รับรู้รรัายได้
จึงทําให้
ั ทประสบภาวะขาดทุ
นโดยในปีนโดยในปี
2558 ขาดทุ
นสุทธิขาดทุ
จํานวน
จ�
ำ
นวน
93.67
ล้
า
นบาท
ปี
2559
ขาดทุ
น
สุ
ท
ธิ
จ
ำ
�
นวน
82.52
ล้
า
นบาท
93.67 ล้ านบาท ปี 2559 ขาดทุนสุทธิจํานวน 82.52 ล้ านบาท และ ปี 2560 ขาดทุนและ
ปี 2560 ขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 282.63 ล้านบาท และปี 2558 ขาดทุนสุทธิ
สุทธิจ�จำํานวน
นวน 282.63
นบาท และปี
ขาดทุ
นสุตทามภายในไตรมาส
ธิจํานวน 93.67 ล้ านบาท
93.67 ล้ล้าานบาท
ตามล�ำ2558
ดับ อย่
างไรก็
3 ของปี 2561
ตามลํ
าดับ อย่างไรก็ตามภายในไตรมาส
ของปี 2561 ตามแผนงานของบริ
ษัทคาด โพลิแทน บรีซ
ตามแผนงานของบริ
ษทั คาดว่าจะมี3การโอนกรรมสิ
ทธิห์ อ้ งชุดโครงการเดอะ
และจะสามารถรั
ระมาณ 1,000
นบาท
นอกจากนัน้ แล้วบในส่
วนทางโครงการ
ว่าจะมี
การโอนกรรมสิบทธิรูร้ ห� ายได้
้ องชุดปโครงการเดอะ
โพลิล้แาทน
บรีซ และจะสามารถรั
รู้ รายได้
ประมาณ 1,000 ล้ านบาท นอกจากนัน� แล้ วใน
จะเริ
่
ม
โอนกรรมสิ
ท
ธิ
์
ห
้
อ
งชุ
ด
โครงการ
เดอะ
โพลิ
แ
ทน
รี
ฟ
คาดว่
า
จะสามารถเริ
่มโอนกรรมสิ
ทธิ์ห้อทงชุ
ส่วนทางโครงการจะเริ�มโอนกรรมสิทธิ � ห้องชุดโครงการ เดอะ โพลิแทน รี ฟ คาดว่าจะสามารถเริ
� มโอนกรรมสิ
ธิ � หด้ อให้งชุแดก่ให้ลูกแค้ก่ าลได้
ูกค้ภาายใน
ได้
ไตรมาส 4 ของปี 2561 คาดว่าจะสามารถทยอยรับรูร้ ายได้จากโครงการซึง่ มีมลู ค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึง่ ทัง้ 2 โครงการ
ภายในไตรมาส 4 ของปี 2561 คาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ จากโครงการซึ�งมีมลู ค่าประมาณ 6,000 บาท ซึ�งทัง� 2 โครงการเป็ น
เป็นคอนโดติดริมแม่น�้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นท�ำเลที่หาได้ยาก นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังมีแผนงานที่จะพัฒนา
คอนโดติ
ดริ มแม่นํา� เจ้านแนวราบเพิ
าพระยา จังหวั
ดนนทบุ
ซึ�งเป็ นทํบ้าาเลที
ยาก นอกจากนั
น� แล้ วบริ
ษัทยังมี“เอเวอร์
แผนงานทีซิ�จตะพั
โครงการทางด้
่มเติ
มในส่รวี นของ
นเดี�ห่ยาได้
วและทาวน์
โฮม ภายใต้
แบรนด์
ี้” ฒ
เพืนาโครงการทาง
่อเสริมสร้างรายได้
ด้ านแนวราบเพิ
อีกทางหนึ่ง�ม  เติมในส่วนของ บ้ านเดี�ยวและทาวน์โฮม ภายใต้ แบรนด์ “เอเวอร์ ซิตี �” เพื�อเสริมสร้ างรายได้ อีกทางหนึ�ง

นอกจากธุ
จด้างนอสั
ได้พัฒวนาในส่
รกิจโรงพยาบาลร่
ย ธุรกิจโรงพยาบาลในปี
นอกจากธุ
รกิจด้รากินอสั
หาริ งมหาริ
ทรัพมย์ทรับริพษย์ั ทยับริงได้ษัทพยััฒงนาในส่
นของธุวรนของธุ
กิ จโรงพยาบาลร่
วมด้ วย ธุวรมด้
กิ จวโรงพยาบาลในปี
2560
2560 ที่ผ่านมา มีการแข่งขันสูงขึ้น สาเหตุหลักๆ จาก โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่เข้ามาร่วมทุนกับโรงพยาบาลเอกชน
ที�ผ่านมา มีการแข่งขันสูงขึ �นจากปี ที�ผ่านมา สาเหตุหลักๆจาก โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เข้ ามาร่ ว มทุนกับโรงพยาบาลเอกชนขนาด
ขนาดเล็กตามต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น รวมถึงให้บริการด้านการรักษา มีแพทย์เฉพาะทาง เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
เล็กตามต่
างจังหวัดเพิ�มมากขึ �น รวมถึงกให้ บและที
ริการด้่สา�ำนการรั
ษา มีแพทย์ เฉพาะทาง เครื� องมืมอทางการแพทย์
ที�ทันสมั่จยะรองรั
กว่าโรงพยาบาล
กว่าโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็
คัญ กโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่
ีเงินทุนจ�ำนวนมากที
บในการลงทุน
เอกชนขนาดเล็
ก
และที
ส
�
า
ํ
คั
ญ
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่
ม
เ
ี
งิ
น
ทุ
น
จํ
า
นวนมากที
จ
�
ะรองรั
บ
ในการลงทุ
น
ในธุ
ร
กิ
จ
โรงพยาบาล
น� ใน
ในธุรกิจโรงพยาบาล ดังนัน้ ในปี 2560 บริษทั จึงได้มการปรับปรุงสถานพยาบาล ปรับปรุงด้านการให้บริการ รวมถึดังนัเครื
อ่ งมือ
แพทย์
ท
่
ี
ท
ั
น
สมั
ย
เพื
่
อ
เสริ
ม
สร้
า
งภาพลั
ก
ษณ์
ท
่
ี
ด
ี
ใ
ห้
ก
ั
บ
โรงพยาบาลและสร้
า
งความน่
า
เชื
่
อ
ถื
อ
ในการบริ
ก
ารในธุ
ร
กิ
จ
โรงพยาบาล
ปี 2560 บริษัทจึงได้ มกี ารปรับปรุงสถานพยาบาล ปรับปรุงด้ านการให้ บริการ รวมถึงเครื�องมือแพทย์ที�ทนั สมัย เพื�อเสริมสร้ างภาพลักษณ์
อย่างไรก็ตาม การเข้าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลจะสามารถเพิ่มขอบข่ายในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งนับเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ
ที�ดีให้ กับโรงพยาบาลและสร้ างความน่าเชื�อถือในการบริ การในธุรกิ จโรงพยาบาล อย่างไรก็ ตาม การเข้ าลงทุนในธุรกิ จโรงพยาบาลจะ
และแหล่งรายได้แห่งใหม่เพิ่มเติมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สามารถเพิ�มขอบข่ายในการดําเนินธุรกิจ ซึ�งนับเป็ นธุรกิจที�มศี กั ยภาพ และแหล่งรายได้ แห่งใหม่เพิ�มเติมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2561 บริษัทมีนโยบายและแผนการด�ำเนินงานในด้านพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
บริษัทมีถึนงโยบายและแผนการดํ
าเนินงานในด้
นพัฒมนาธุ
านอสังงหาริ
มทรัพย์ อย่างต่
รวมถึ งการศึอมในการ
กษา
การศึกในปี
ษา 2561
วิเคราะห์
ความต้องการการลงในด้
านอสังาหาริ
ทรัพรย์กิทจด้ั้งแนบสู
และแนบราบ
เพือ่อเนืเตรี�องยมความพร้
พัฒนาในธุ
รกิจด้อางการการลงในด้
นอสังหาริมทรัพย์าตนอสั
่อไป  
วิเ คราะห์
ถึ งความต้
ง หาริ มทรั พย์ ทัง� แนบสูง และแนบราบ เพื� อ เตรี ย มความพร้ อมในการพัฒ นาในธุร กิ จ
ด้ านอสังหาริมทรั
่อไป ณ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจนสถาบันการเงิน
บริพษย์ัทตขอขอบคุ

ที่ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดี รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้ว่างใจต่อการ
ษัทขอขอบคุ
คณะผูษ้ บัทริจะยั
หาร งพนั
กงานทุ
กท่าน ำผูเนิ
้ ถือนหุงานโดยยึ
้ นและนักดลงทุ
ตลอดจนสถาบั
นการเงิ
�ใ ห้ การจริต
ด�ำเนินบริงานของบริ
ษัทณด้คณะกรรมการ
วยเสมอมา โดยบริ
คงพั
ฒนาการด�
หลันกธรรมาภิ
บาล การต่
อต้นาทีนการทุ
สนับคอรั
สนุนปการดํ
เนินงานของบริ
ษัทฯด้บวผิยดี
รวมถึงอผูสั้ มงสี คมและสิ
่วนได้ เสีย่งทุแวดล้
กฝ่ าย อทีม�ได้ ให้ภายใต้
การสนัหบลัสนุ
นและไว้
ษัท าง
ชั่น าการตระหนั
กและรั
ดชอบต่
กการก�
ำกับว่าดูงใจต่
แลกิอจการดํ
การทีา่ดเนิีเพืน่องานของบริ
การเติบโตอย่
ยั่งยืนต่อไป
ด้ วยเสมอมา
โดยบริ ษัทจะยังคงพัฒ นาการดําเนิน งานโดยยึด หลักธรรมาภิ บาล การต่ อต้ านการทุจริ ตคอรัป ชั�น การตระหนัก และ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้ อม ภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีเพื�อการเติบโตอย่างยัง� ยืนต่อไป

(( นายสวิ
นายสวิจจกั ักร์ ร์โลจายะ)
โลจายะ)
ประธานกรรมการบริ
ประธานกรรมการบริษัทษัท
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คณะกรรมการ

BOARD OF
DIRECTOR
1. นายสว�จักร โลจายะ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
และกรรมการ
2. นายกำธร อุดมฤทธิรุจ
รองประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
3. นางสาววนิดา มัชฉิมานนท
รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา เชื้อรอด
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และกรรมการ
5. นายพ�รัส ประดิษฐวณิช
กรรมการ
6. นายอภิชัย โภชกปร�ภัณฑ
กรรมการ

1

2

3

4
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ข้ อมูลสรุ ปทางการเงิน : Financial Highlights
(หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Bath)
2559 / 2016 2560 / 2017
งบดุลรวม / Balance Sheet
สินทรัพย์ หมุนเวียน / Current Assets

4,447,672

7,017,930

917,967

1,294,516

หนี �สินหมุนเวียน / Curret Liabilities

1,401,749

2,230,506

หนี �สินไม่หมุนเวียน / NonCurret Liabilities

1,039,173

3,439,849

ทุนจดทะเบียนที�ออกและเรี ยกชําระแล้ ว / Issued and paidup share capital

3,884,783

3,884,785

ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders' Equity

2,924,717

2,642,091

รายได้ จากการขายหรื อการให้ บริการ / Revenues from sales or revenues from services

906,271

708,175

ต้ นทุนขายหรื อการให้ บริการ / Costs of sales of goods or costs of rendering of services

(746,124)

(607,676)

กําไรขันต้
� น / Gross profit

160,147

100,500

รายได้ อื�น / Other income

37,334

17,263

ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย / Distribution costs

(127,533)

(144,079)

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร / Administrative expenses

(198,081)

(181,868)

ต้ นทุนทางการเงิน / Finance costs

(35,604)

(113,210)

ขาดทุนสําหรับปี / Profit (loss) for the years
ขาดทุนสําหรับปี สว่ นทีเ� ป็ นของบริษัทใหญ่ / Profit (loss) for the years attributable to Owner of the
Company
กําไร/(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(บาท) / Profit from continuing operations per share

(92,080)
(94,925)

(282,629)
(278,909)

(0.0265)

(0.0718)

3.17

3.15

17.67

14.19

0.83

2.15

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / NonCurrent Asset

งบกําไรขาดทุน / Income Statements

อัตราส่ วนทางการเงิน / Key Financial Ratios
อัตราส่วนสภาพคล่อง / Current Ratio (เท่า)
อัตรากําไรขันต้
� น / Gross Profit Margin (ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น / Debt to Equity Ratio (เท่า)

6

ส่ วนทีส่� 1วนที� 1
การประกอบธุ
การประกอบธุ
รกิจ รกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ
รกิจ รกิจ
1.1 วิส1.1
ัยทัศวิน์สัยพัทันศธกิ
น์ จพันเปธกิ
้ าหมายและนโยบายในการดํ
จ เป้าหมายและนโยบายในการดํ
าเนินธุารเนิ
กิจนธุรกิจ
ทางด้ านการบริ
บริษัทมีบริ
เป้ษาหมายที
ัทมีเป้าหมายที
�มงุ่ เน้ นคุ�มณ
งุ่ เน้ภาพชี
นคุณวภาพชี
ิตและความสุ
วิตและความสุ
ขอย่างยัขง�อย่
ยืนาของลู
งยัง� ยืนกค้ของลู
าเป็ นกสํค้าคัเป็ญนสํทัางยั
� คัญ
งให้ทัคงยั
� วามสํ
งให้ คาคัวามสํ
ญ ทางด้
าคัญานการบริ
การ การ
นสิ�งอํานวยความสะดวกสบายของลู
มัน� ฒทีนาโครงการที
�จะพัฒนาโครงการที
อาศัยประเภท
�ยว และอาคารชุ
ดพัยกทีอาศั
ที�เน้ นสิ�งทีอํ�เน้านวยความสะดวกสบายของลู
กค้ า บริกษค้ัทามุบริ
ง่ มัษน� ัททีมุ�จง่ ะพั
�พกั อาศั�พยกั ประเภท
บ้ านเดี�ยบ้วานเดี
และอาคารชุ
ดพักอาศั
�มี ย ที�มี
ความโดดเด่
นอย่
างมีกเษณ์
อกลัเฉพาะตั
กษณ์ เฉพาะตั
เลทีนสํ�ตางั � เป็
าคัญ�ตโดยที
�ตงั � ต้่ใจกลางเมื
องอยู่ใจกลางเมื
ห้างสรรพสิ
นค้ ายนโรงเรี ยน
ความโดดเด่
นอย่างมี
เอกลั
ว โดยเน้ว นโดยเน้
ทําเลทีน�ทํตางั � เป็
คัญนสํโดยที
งั � ต้ องอยู
อง ใกล้อหง้ าใกล้
งสรรพสิ
นค้ า โรงเรี
สะดวกในการเดิ
นทางโดยรถไฟฟ
้ า เพื�อตอบสนองความต้
องการของลู
สถานทีสถานที
�ราชการ�ราชการ
สะดวกในการเดิ
นทางโดยรถไฟฟ
้ า เพื�อตอบสนองความต้
องการของลู
กค้ า กค้ า
เป้าหมายและนโยบายในการดํ
เป้าหมายและนโยบายในการดํ
าเนินธุารเนิ
กิจนธุรกิจ
ฯ มีเป้าหมายที
นผูร้ นกิําจในธุ
กิจพัฒงหาริ
นาอสั
งหาริ
ทรัพย์้ บโดยผู
ารมีนโยบายในการพั
นาบ้�ยวานเดี
�ยว และอาคารชุ
บริษัทฯบริมีเษป้ัทาหมายที
�จะเป็ นผู�จ้ นะเป็
ําในธุ
พัฒรนาอสั
มทรั
พย์มโดยผู
ริหารมี้ บนริหโยบายในการพั
ฒนาบ้ าฒนเดี
และอาคารชุ
ด ด
ก ซึา�งหนดกลยุ
การกําหนดกลยุ
ทธ์ในการพั
ฒนาโครงการต่
าง ๆ ษของบริ
พักอาศัพัยกเป็อาศั
นหลัยเป็
ก ซึน�งหลั
การกํ
ทธ์ในการพั
ฒนาโครงการต่
าง ๆ ของบริ
ัทฯ มีดษงั ทนีฯ� มีดงั นี �
1. โครงการของบริ
ษ� ัทฯ่ในทํ
ตังอยู
� าเลที
่ในทํ
�มศี กั ยภาพในการรองรั
บการขยายตั
ของชุมีมรชน
มีระบบการคมนาคมที
�สะดวกและระบบ
1. โครงการของบริ
ษัทฯ ตังอยู
�มศี ากเลที
ั ยภาพในการรองรั
บการขยายตั
วของชุมวชน
ะบบการคมนาคมที
�สะดวกและระบบ
ขนส่งมวลชนสมั
ยใหม่ ยเป็ใหม่
นต้ นเป็ นต้ น
ขนส่งมวลชนสมั
2. โครงการของบริ
ษัทฯ มีหษลายแบบเพื
�อให้ เหมาะสมกั
บความต้บความต้
องการของลู
กค้ า เช่กนค้อาคารชุ
ดพักอาศั
านเดี
2. โครงการของบริ
ัทฯ มีหลายแบบเพื
�อให้ เหมาะสมกั
องการของลู
า เช่น อาคารชุ
ดพัยกบ้อาศั
ย �ยบ้วพร้
านเดีอ�ยมอยู
วพร้่ อมอยู่
3. โครงการของบริ
ษัทฯ เน้ษนั ทการออกแบบที
�ทันสมัย�ทและพื
ที�เหมาะสมแก่
การใช้ สกอยในชี
วิต ประจํวิตาประจํ
วัน และวั
ดุการสร้
�ได้ างที�ได้
3. โครงการของบริ
ฯ เน้ นการออกแบบที
ันสมัยน� และพื
น� ที�เหมาะสมแก่
ารใช้ สอยในชี
าวันสและวั
สดุากงที
ารสร้
คุณภาพตามมาตรฐานในการก่
อสร้ าง อจึสร้งเป็างนทีจึ�งได้เป็รนที
ับความไว้
วางใจจากลู
กค้ ารายเก่
และความเชื
�อถื อจากลู
ค้ ารายใหม่
�อถื อกจากลู
กค้ ารายใหม่
คุณภาพตามมาตรฐานในการก่
�ได้ รับความไว้
วางใจจากลู
กค้ าารายเก่
าและความเชื
ซึ�งเป็ นการสร้
งภาพลัางภาพลั
กษณ์ทกี�ดษณ์
ีของบริ
ัทฯ อีกษทางหนึ
�ง
ซึ�งเป็ นาการสร้
ที�ดษีของบริ
ัทฯ อีกทางหนึ
�ง
4. บริ4.ษัทจะคํ
งถึงต้านนึทุงถึนงราคาที
มเหตุส� มผล
งขันได้ งขันได้
บริษาัทนึจะคํ
ต้ นทุน �สราคาที
มเหตุและสามารถแข่
สมผล และสามารถแข่
5. โครงการบ้
านเดีย� วมี
กลุ�ย่มวมี
ลูกกค้ลุา่มเป็ลูกนกลุ
่มนันกลุ
กธุร่มกินัจกนัธุกรกิบริจหนัารกบริ
เจ้หาของธุ
จ พ่อรกิค้จา พ่ข้ าอราชการ
ที�มีความต้
งการซือองการซื
� บ้ านเพือ� บ้�อานเพื�อ
5. โครงการบ้
านเดี
ค้ าเป็
าร เจ้ รากิของธุ
ค้ า ข้ าราชการ
ที�มีคอวามต้
อาศัยนโดยเน้
นความสะดวกสบาย
ต้ องการความสงบ
รื� นด้ วยธรรมชาติ
ในการอยู
ย มีระดั
ายได้
พักอาศัพัยกโดยเน้
ความสะดวกสบาย
ต้ องการความสงบ
ปลอดภัปลอดภั
ย และร่ยมและร่
รื� นด้ วมยธรรมชาติ
ในการอยู
่อาศัย มี่อราศั
ายได้
บ ระดับ
ปานกลางถึ
ปานกลางถึ
งสูง งสูง
ยอยู่ในเขตเมื
อง นโดยเน้
6. โครงการคอนโดมิ
เนี่มยลูมกลุ
ค้ าเป็่ มนันกลุ
นัก ศึพนั
กษา
พนักงานออฟฟิ
ต ต้ องการที
6. โครงการคอนโดมิ
เนีย มกลุ
กค้ า่มเป็ลูกนกลุ
ก ศึก่ มษา
กงานออฟฟิ
ต ต้ องการที
�จะอาศั�จยะอาศั
อยู่ในเขตเมื
อง โดยเน้
ความน ความ
นสมัยและความสะดวกสบายในการเดิ
ายได้
ระดับปานกลางถึ
ทันสมัยทัและความสะดวกสบายในการเดิ
นทาง มีนรทาง
ายได้มีรระดั
บปานกลางถึ
งสูง งสูง
1.2 ภาพรวมการดํ
าเนินงาน
1.2 ภาพรวมการดํ
าเนินงาน
ภาพรวมการดํ
าเนินงานของกลุ
บริษัทประกอบธุ
กิจบเกีการพั
�ยวกับฒการพั
นาอสั
งหาริ
นหลัก และขยายการดํ
าเนินงานไป
ภาพรวมการดํ
าเนินงานของกลุ
่มบริษัท่มประกอบธุ
รกิจเกี�ยรวกั
นาอสัฒงหาริ
มทรั
พย์มเป็ทรันพหลัย์เกป็ และขยายการดํ
าเนินงานไป
ยังธุรกิจยัโรงพยาบาล
เพื�อเพิ�มเพืโอกาสทางธุ
รกิจ โดยดํ
นการบริ
ัทฯ และบริ
ัทย่อยษซึัท�งย่สามารถแบ่
งการดํางเนิ
นธุรากิเนิจหลั
กลุก่มธุ2รกิกลุจ ่มธุรกิจ
งธุรกิจโรงพยาบาล
�อเพิ�มโอกาสทางธุ
รกิจาเนิ
โดยดํ
าเนินษการบริ
ษัทฯ ษและบริ
อย ซึ�งสามารถแบ่
การดํ
นธุรกกิ2จหลั
ดังนี � ดังนี �
1. ธุรกิจ1.พัธุฒรนาอสั
มทรั
พย์มทรัพย์
กิจพัฒงหาริ
นาอสั
งหาริ
1.1 ธุรกิ1.1
จจัดธุรสรรที
และสร้
งบ้ านเพื
กิจจั�ดินสรรที
�ดินาและสร้
างบ้�อขาย
านเพื�อขาย
1.2 ธุรกิ1.2
จอาคารชุ
ดเพื�อขาย
ธุรกิจอาคารชุ
ดเพื�อขาย
1.3 ธุรกิ1.3
จรับธุบริ
รกิหจรัารโครงการ
บบริหารโครงการ
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นโยบายสําคัญของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการแต่ละโครงการมีดงั ต่อไปนี �
 การให้ ความสําคัญในมาตรฐานการก่อสร้ างที�มคี ณ
ุ ภาพสูง
 การใช้ วสั ดุก่อสร้ างที�มคี ณ
ุ ภาพที�ดีและเหมาะสม
 การออกแบบที�ทนั สมัย ด้ านสถาปั ตยกรรม เพื�อประโยชน์ในการใช้ สอยและความสวยงาม
 การให้ ความสําคัญกับสิ�งแวดล้ อม และความเป็ นธรรมชาติในแต่ละโครงการ
 การเลือกทําเลที�ตงแต่
ั � ละโครงการโดยคํานึงถึงความสะดวกในการคมนาคมของผู้อยู่อาศัยเป็ นสําคัญ
 การกําหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล และเป็ นธรรม
 การให้ บริ การหลังการขายที�มีคุณภาพ เช่น การบริ การด้ านความปลอดภัยและสิ�งอํานวยความสะดวกที�จําเป็ นใน
โครงการ
2. ธุรกิจโรงพยาบาล
ดําเนินการบริหารงานโดย บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด (“MY HOSPITAL”) ซึ�งเป็ นบริ ษัทย่อยที�บริ ษัทถื อหุ้นร้ อยละ 100
ประกอบกิจการการลงทุนและมีการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจการรักษาพยาบาล จัดตัง� ในปี 2557
จนถึงปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนรวม 510 ล้ านบาท โดยปั จจุบัน บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ได้ เข้ าลงทุนในธุรกิ จโรงพยาบาลโดยมี
บริษัทย่อย จํานวน 5 บริษัท
อย่างไรก็ตาม การเข้ าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นการปฏิบตั ิตามนโยบายของกลุ่มบริษัทที�จะเพิ�มขอบข่ายการดําเนินธุรกิ จ
เข้ าไปยั ง ธุ ร กิ จโรงพยาบาล ซึ� ง นั บ เป็ นธุ ร กิ จที� มี ศั ก ยภาพ และแหล่ ง รายได้ แห่ ง ใหม่ เ พิ� ม เติ ม จากธุ ร กิ จเดิ ม ที� มี อ ยู่
ทังนี
� � บริษัทฯ ยังคงมีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจด้ านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็ นหลัก
1.3 การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สําคัญ
บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) เดิมชื�อ บริษัท คันทรี� โฮลดิง� จํากัด จัดตัง� ในปี 2531 ด้ วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาท
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อประกอบธุรกิจด้ านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ต่อมาในปี 2534 เปลี�ยนชื�อบริ ษัทเป็ น “บริ ษัท คันทรี� (ประเทศไทย)
จํากัด” โดยบริ ษัทฯได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัท มหาชน จํากัด และเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ
หลักทรัพย์ของบริษัทเข้ าทําการซื �อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหมายเลขทะเบียนบริษัทเลขที� บมจ.319 ในปี 2537
จากผลวิก ฤตการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ของประเทศในช่ว งปี 2540 บริ ษั ทได้ ป ระสบปั ญหาทางการดํา เนิ นธุรกิ จ เช่ นเดีย วกั บ
ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื�นๆ ในประเทศ ทําให้ บริ ษัทต้ องเข้ าสู่กระบวนการการฟื �นฟูกิจการเมื�อวันที� 16 กรกฎาคม 2544
ทัง� นี � บริ ษัท สามารถนํา หุ้นของบริ ษัท กลับเข้ าซือ� ขายในตลาดหลัก ทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในหมวดอสังหาริ มทรัพย์ พร้ อมทัง� ได้ รั บ
อนุญาตให้ ซื �อขายหลักทรัพย์ ของบริ ษัทได้ ตงั � แต่วันที� 19 มกราคม 2549 และจากการที�บริ ษัทได้ ปฏิบัติตามแผนฟื �นฟูกิจการได้ อย่าง
ครบถ้ วน จึงได้ ยื�นขอออกจากแผนต่อศาลล้ มละลายกลาง ต่อมาในวันที� 15 มกราคม 2550 ศาลฯได้ อนุญาตให้ บริษัทออกจากแผนฟื �นฟู
กิจการ
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เหตุการณ์ สําคัญในช่ วง 5 ปี
ปี 2556 :

เสนอขายหุ้น เพิ�มทุน ที� เ หลื อ จากการจัดสรรให้ แก่ บุค คลในวงจํ ากั ด จํ านวน 35,230,769 หุ้น มูล ค่า ที� ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท
ราคาเสนอขาย หุ้นละ 0.65 บาท โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว ทําให้ บริษัทมีทนุ เรียกชําระแล้ วจํานวน 616,841,255 บาท
ณ วันที� 24 มกราคม 2556

ลดทุ น จดทะเบี ย นให้ เท่ า กั บ ทุ น ชํ า ระแล้ วเป็ น 616,841,255 หุ้ น, เพิ� ม ทุน จดทะเบี ย น 1,542,103,137 หุ้น มูล ค่ า ที� ต ราไว้
หุ้น ละ 1 บาท เสนอขายหุ้นสามัญ เพิ�มทุนแก่ ผ้ ูถื อหุ้น เดิ มของบริ ษั ท ในอัต ราส่ วน 2 หุ้น เดิม ต่อ 5 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขาย
หุ้นละ 0.65 บาท และนําเงินที�ได้ จากการเพิ�มทุนเข้ าลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็ นการซื �อทรัพย์สิน และหุ้นสามัญของ
บริ ษั ท พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยภายหลั ง การดํ า เนิ น การดั ง กล่ า ว บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นเป็ น 2,158,944,392 บาท
และทุนเรียกชําระแล้ ว 1,772,900,219 บาท ณ วันที� 5 มิถนุ ายน 2556

เข้ าทํารายการได้ มาซึ�งสินทรัพย์จํานวน 3 รายการ มูลค่ารวม 959,999,930 บาท ประกอบด้ วย
รายการที� 1 ซื �อทรัพย์สินห้ องชุดโครงการมายรีสอร์ ท บางกอก จากบริ ษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล จํากัด (“ER”) จํานวน 94 ยูนิต
พื �นที�รวม 7,464.52 ตารางเมตร มูลค่ารวม 460,000,000 บาท
รายการที� 2 ซื อ� หุ้นสามัญของบริ ษั ท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ง� จํ า กัด (“MY RESORT”) จํ า นวน 9,999,998 หุ้น มูล ค่ า ที�ต ราไว้
10 บาท/หุ้ น ราค าซื อ� 20 บาท/หุ้ น มู ล ค่ า รวม 199 ,999,960 บาท จ ากผู้ ถื อหุ้ นเดิ ม ของ บริ ษั ท ซึ� ง จะทํ า ใ ห้
บริษัท มายรีสอร์ ท โฮลดิ �ง จํากัด เข้ ามาเป็ นบริษัทย่อยของEVER คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 100
รายการที� 3 ซื อ� หุ้นสามัญ ของบริ ษั ท เดอะวิ ล ล่ า (หัว หิ น ) จํ า กั ด (“THE VILLA”) จํ า นวน 19,999,998 หุ้น มูล ค่า ที� ต ราไว้
10 บาท/หุ้ น ราค าซื อ� 15 บาท/หุ้ น มู ล ค่ า รวม 299 ,999,970 บาท จ ากผู้ ถื อหุ้ นเดิ ม ของ บริ ษั ท ซึ� ง จะทํ า ใ ห้
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด เข้ ามาเป็ นบริษัทย่อยของEVER คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 100

เสนอขายหุ้นเพิ�มทุนที�เหลือจากการจัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด จํานวน 386,044,173หุ้น มูลค่าที�ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว ทําให้ บริ ษัทมีทุนเรี ยกชําระแล้ วจํานวน 2,158,944,392 บาท ณ
วันที� 30 สิงหาคม 2556

อนุมัติ ก ารเข้ า ทํ า รายการได้ มาซึ� ง สิ น ทรั พ ย์ โ ครงการอสังหาริ มทรัพ ย์ โดยเป็ นการซือ� ทรั พ ย์ สิ นห้ อ งชุด โครงการมายรี ส อร์ ท
แอท ริเวอร์ จากบริษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้ าพระยา จํากัด (“ERC”) จํานวน 46 ยูนิต พืน� ที�รวม 8,785.52 ตารางเมตร มูลค่า
รวม 540,391,000 บาท โดยได้ รับอนุมตั ิจากที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง� ที� 1/2556 ในวันอังคารที� 19 พฤศจิกายน 2556

เพิ�มทุนจดทะเบียนจํานวน 1,079,472,196 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และอนุมตั ิออกใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซือ� หุ้นสามัญ
ของบริษัทรุ่นที� 1 (EVER-W1) จํานวน 1,079,472,196 หน่วย เพื�อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน
2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยได้ รับอนุมตั ิจากที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง� ที� 1/2556 ในวันอังคารที� 19
พฤศจิกายน 2556 โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว ทําให้ บริษัทมีทนุ จดทะเบียน 3,238,416,588 บาท

แต่งตังกรรมการเพิ
�
�มเติม อีก 2 ท่าน ได้ แก่ นายประเดช กิตติอิสรานนท์ และนายอภิชยั โภชกปริภณ
ั ฑ์ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัท ทําให้ จํานวนกรรมการบริษัทมีทงสิ
ั � �น 9 ท่าน โดยได้ รับอนุมตั ิจากที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง� ที� 1/2556 ในวันอังคารที� 19
พฤศจิกายน 2556
ปี 2557 :

เข้ าทํารายการได้ มาซึ�งสินทรัพย์จํานวน 3 รายการ มูลค่ารวม 150,000,000 บาท ประกอบด้ วย
รายการที� 1 ซือ� หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท โรงพยาบาลเชี ยงใหม่ ราษฎร์ จํ า กั ด (“CMR”) จํ า นวน 200,000 หุ้น มูล ค่ าที� ต ราไว้
100 บาท/หุ้น ราคาซือ� 428.50 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 85,700,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท คิด เป็ นสัดส่ว นการถื อหุ้น
ร้ อยละ 100
รายการที� 2 ซือ� หุ้นสามัญ ของบริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จํ ากัด (“DENTAL”) จํา นวน 7,500 หุ้น มูลค่ าที� ตราไว้ 100 บาท/หุ้น
ราคาซื �อ 100 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 750,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 100
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รายการที� 3 ซื �อหุ้นสามัญของบริษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด ( “UNICON”) จํานวน 50,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้ 100 บาท/หุ้น
ราคาซื �อ 100 บาท/หุ้น มูลค่าการซื �อหุ้นรวม 5,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ100 และ
ให้ เงินกู้ยืมแก่ บริษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด (“UNICON”) จํานวนเงิน 58,550,000 บาท เพื�อเป็ นการชําระคืนเงินกู้ยืมจาก
กลุ่มผู้ขาย มูลค่าการซื �อหุ้นและจํานวนเงินให้ ก้ ยู ืม มูลค่ารวมทังสิ
� �น 63,500,000 บาท
บริ ษั ท มีก ารใช้ สิ ท ธิ แปลงสภาพ EVER-W1 ครั ง� ที� 2 จํา นวน 135,000,000 หน่ ว ย ส่ ง ผลให้ บ ริ ษัท มีทุนเรี ย กชํา ระแล้ ว จาก
2,158,944,392 บาท เป็ น 2,293,944,392 บาท ณ วันที� 4 กรกฎาคม 2557
บริ ษั ท มีก ารใช้ สิ ท ธิ แปลงสภาพ EVER-W1 ครั ง� ที� 4 จํา นวน 943,378,213 หน่ ว ย ส่ ง ผลให้ บ ริ ษัท มีทุนเรี ย กชํา ระแล้ ว จาก
2,293,944,392 บาท เป็ น 3,237,322,605 บาท ณ วันที� 12 ธันวาคม 2557

ปี 2558 :

อนุ มัติ ก ารเข้ าร่ ว มทุ น ในธุ ร กิ จ โรงพยาบาลและศู น ย์ ก ารแพทย์ แ ห่ ง ใหม่ ชื� อ อาร์ เ อสยู อิ น เตอร์ เ นชั� น แนล ฮอสพิ ท อล
(RSU International Hospital) โดยลงทุน ถื อหุ้นร้ อยละ 30 ของทุน จดทะเบีย น จํา นวน 3,600,000 หุ้น มูลค่า ที�ตราไว้ 100
บาท/หุ้น มูลค่ารวม 360,000,000 บาท ทัง� นี � บริ ษัท อาร์ เอสยู อินเตอร์ เนชั�นแนล ฮอสพิทอล จํากัด (“RIH”) มีทุนจดทะเบียน
1,200,000,000 บาท และมีทนุ เรียกชําระแล้ ว 635,000,000 บาท ณ วันที� 12 มิถนุ ายน 2558

อนุมตั ิการเข้ าทํารายการได้ มาซึ�งสินทรัพย์ ซือ� หุ้นสามัญของบริ ษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ ป จํากัด (“KMG”) จํานวน 5,893,000หุ้น
มูลค่าไม่เกิน 117,860,000 บาท ในราคาไม่เกิน 20 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิ น 117,860,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท
คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 78.57 ณ วันที� 3 สิงหาคม 2558

อนุมตั ิการเข้ าทํารายการได้ มาซึ�งสินทรัพย์ซื �อหุ้นสามัญของบริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด (“PM”) จํานวน 8,633,800 หุ้น
ในราคา 25 บาทต่ อ หุ้น มูลค่ ารวม 215,845,000 บาท จากผู้ถื อหุ้นเดิมของบริ ษั ท คิ ดเป็ นสัด ส่ว นการถื อหุ้นร้ อยละ 53.96
ณ วันที� 17 กันยายน 2558

อนุมัติ ก ารเข้ า ทํ า รายการได้ มาซึ� ง สิ น ทรั พ ย์ ก ารจัด ซื อ� และรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ � ที� ดิ น จํ า นวน 8 แปลง เนื อ� ที� ร วม 13-0-25 ไร่
(5,225 ตารางวา)ตังอยู
� ่ที� ตําบลสามวาตะวันตก อําเภอคลองสามวา กรุงเทพมหานคร กรรมสิทธิ � ของนางพรทิพย์ ดาวสุข
ปี 2559 :
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อนุมตั ิการซื �อที�ดินเพื�อประกอบการทําอาคารพักอาศัยโครงการเดอะโพลิแทน รี ฟ ที�ดิน กลุ่มที� 1 เพื�อรองรับการพัฒนาโครงการ
อาคารพักอาศัย โครงการเดอะโพลิ แทน รี ฟ และ โครงการเดอะโพลิ แ ทน บรี ซ จํ า นวน 2 แปลง เนือ� ที� รวม 17-2-23.2 ไร่
(7,023.2 ตารางวา) ตัง� อยู่ที� ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กรรมสิทธิ � ของบริ ษัท บางกอกซิตี � ดิเวลลอปเม้ นท์
จํากัด และ ที�ดิน กลุ่มที� 2 ที�ดิ นที�จะใช้ สําหรับการพัฒนาในเฟสต่อไป จํานวน 1 แปลง เนื อ� ที�รวม 0-0-49 ไร่ (49 ตารางวา)
ตังอยู
� ่ที� ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กรรมสิทธิ � ของนายสุรพงศ์ สันทัดกิจการ
ลดทุน จดทะเบี ย นให้ เท่ า กั บ ทุน ชํ า ระแล้ วเป็ น 3,237,322,605 หุ้ น, เพิ� ม ทุน จดทะเบี ย น 647,464,521 หุ้ น มูล ค่ า ที� ต ราไว้
หุ้นละ 1 บาท เสนอขายหุ้นสามัญ เพิ� มทุน แก่ ผ้ ูถือ หุ้นเดิมของบริ ษั ท ในอัตราส่ว น 10 หุ้นเดิมต่ อ 2 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขาย
หุ้นละ0.75 บาท และอนุมตั ิออกใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริ ษัทรุ่ นที� 2 (EVER-W2) จํานวน 647,464,521 หน่วย
เพื�อจัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมของบริ ษัทโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 2 หน่วย และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 3 (EVER-W3) จํานวน 323,732,261 หน่วย เพื�อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมของ
บริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยได้ รับอนุมตั ิจากที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ในวัน พุธที� 27 เมษายน 2559 และนําเงินที� ได้ จากการเพิ�มทุนเข้ า ลงทุนในโครงการอสัง หาริ มทรัพย์ โดยใช้ ใ น
โครงการเดอะโพลิ แทน รี ฟ และหุ้นสามัญของบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยภายหลังการดํา เนินการดังกล่าว บริ ษัทมีจ ด
ทะเบียน เป็ น 4,855,983,908บาท และทุนเรียกชําระแล้ ว 3,884,782,788 บาท ณ วันที� 22 มิถนุ ายน 2559
อนุมตั ิ รายการจํา หน่ า ยไปซึ� งหุ้น บริ ษัท อาร์ เอส ยู อิน เตอร์ เ นชั�นแนล ฮอสพิท อล จํา กัด (“RIH”) จํ านวน 3,600,000 หุ้น
(จํานวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท, จํานวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 33.75 บาท และ จํานวน 1,200,000 หุ้น



มูล ค่า หุ้น ละ 25 บาท) มูล ค่า ที� ตราไว้ ห้ ุน ละ 100 บาท คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 30 ของทุน จดทะเบีย นของ RIH โดยขายหุ้น
ให้ กั บ ด ร.อาทิ ต ย์ อุ ไ รรั ต น์ ในราค าไม่ น้ อยกว่ า 220,500,000 บาท ซึ� ง ต่ อ มาเมื� อ วั น ที� 29 กรกฎาค ม 2559
บริ ษั ท มาย ฮอสพิ ท อล จํ า กั ด ได้ ทํ า สัญ ญาซื อ� ขายเงิ น ลงทุน ในบริ ษั ท อาร์ เอส ยู อิ น เตอร์ เ นชั�น แนล ฮอสพิ ท อล จํ า กั ด
ในราคาขายจํานวน 250 ล้ านบาท และได้ รับเงินจํานวน 250 ล้ านบาทในวันดังกล่าว
อนุมตั ิตัง� บริ ษัทย่อยแห่งใหม่ของบริ ษัท เพื�อรองรับการขยายธุรกิ จทางด้ านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษั ท โดยใช้ ชื�อว่ า
บริษัท บางกอก ริ ว่า ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“BANGKOK RIVA”) โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที� 1 กันยายน 2559

ปี 2560 :
 บริ ษั ท มี ก ารใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ EVER-W2 ครั ง� สุ ด ท้ าย จํ า นวน 1,758 หน่ ว ย ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท มี ทุน เรี ย กชํ า ระแล้ วจาก
3,884,782,788 บาท เป็ น 3,884,784,546 บาท ณ วันที� 12 กรกฎาคม 2560
 อนุมตั ิตงบริ
ั � ษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท จํานวน 2 บริษัท เพื�อรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ในอนาคตโดยรายละเอียด
ดังนี �
1) บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี � ดีเ วลลอปเม้ นท์ จํา กั ด (“EVERCITY”) โดยมีทุนจดทะเบีย นตามแผนงานเท่ า กับ 500,000,000 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที� 15 ธันวาคม 2560 ทังนี
� � บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียน
2) บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“BANGKOK EVER”) โดยมีทนุ จดทะเบียนตามแผนงานเท่ากับ 500,000,000
บาท แบ่ง เป็ นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่ า หุ้น ละ 10 บาท ณ วันที� 15 ธัน วาคม 2560 ทัง� นี � บริ ษัท ถื อหุ้น ในสัดส่ ว น
ร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
หมายเหตุ : ปั จจุบนั บริษัท เอเวอร์ ซิตี � ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“EVERCITY”) และ บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
(“BANGKOK EVER”) อยู่ระหว่างการดําเนินการเพิ�มทุนตามแผนความต้ องการใช้ เงิน โดย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัท เอ
เวอร์ ซิตี � ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“EVERCITY”) ทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,000,000 บาท และ บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอป
เม้ นท์ จํากัด (“BANGKOK EVER”) ทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,000,000 บาท
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1.4 โครงสร้
างการถื
อหุ้นของกลุ
่ มบริ ษ่ มัทบริ ษัท
1.4 โครงสร้
างการถื
อหุ้นของกลุ
โครงสร้โครงสร้
างการถืางการถื
อหุ้นในบริ
ัทย่อษยัทณ
นวาคม
25602560
คือ บริ
ั ทฯษัถืทอฯหุถื้ นอโดยตรงร้
อยละ
100100
ในบริ
ษัทษย่ัทอย่ยอย7 7แห่แห่ง ง
อหุ้นษในบริ
ย่อยวันณที� วั31นทีธั� 31
ธันวาคม
คือษบริ
หุ้นโดยตรงร้
อยละ
ในบริ
และถือและถื
หุ้นแทนโดยบริ
ษัทย่อษยัท5ย่อแห่ย ง5ประกอบด้
วย วย
อหุ้นแทนโดยบริ
แห่ง ประกอบด้

แทนการถือหุ้นโดยบริษัทย่อย

แทนการถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
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ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)

สัดส่ วน
การถือหุ้น

ธุรกิจจัดสรรที�ดินและสร้ างบ้ านเพื�อขาย,
ธุรกิจอาคารชุดเพื�อขาย,ธุรกิจรับบริหารโครงการ,
ธุรกิจร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์

4,855.98

-

ธุรกิจจัดสรรที�ดินและสร้ างบ้ านเพื�อขาย
ภายใต้ โครงการมายโฮมประชาชืน� และ
โครงการมายโฮม เชียงใหม่

150.00

100.00%

3.บริษัท มายรีสอร์ ท โฮลดิ �ง จํากัด
(“MRH”)

ธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย ขายภายใต้
โครงการมายรีสอร์ ท หัวหิน อาคาร เอ บี ซี

300.00

100.00%

4.บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด
(“TVH”)
5.บริษัท บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
(“BANGKOK RIVA”)

ธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย ขายภายใต้
โครงการมายรีสอร์ ท หัวหิน อาคาร ดี อี เอฟ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

200.00

100.00%

500.00

100.00%

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

500.00

100.00%

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

500.00

100.00%

บริ ษัท
ดําเนินธุรกิจประเภทการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
1.บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
(“EVER”)
2.บริษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด
(“NATTANAN”)

6.บริษัท เอเวอร์ ซิตี � ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด1
(“EVERCITY”)
7.บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด2
(“BANGKOK EVER”)
ดําเนินธุรกิจประเภทพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

ประเภทลักษณะธุรกิจ

8.บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด
(“MY HOSPITAL”)
9.บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด
(“CMR”)

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

510.00

100.00%

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

20.00

100.00%

10.บริษัท เดนทอล อิส ฟั น จํากัด
(“DENTAL”)
11.บริษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด
(“UNICON”)

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

0.75

100.00%

ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์

5.00

100.00%

12.บริษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด
(“KMG”)
13.บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด
(“PM”)

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

100.00

83.90%

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

160.00

53.96%

หมายเหตุ :
1. ลําดับที� 6 บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี � ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึ�งมีทุนจดทะเบียน 500 ล้ านบาท โดยทุนจดทะเบียนแรกเริ� มคือ 1 ล้ านบาท และบริ ษัทจะทยอยดําเนินการ
เพิ�มทุนให้ ครบตามจํานวนที�กําหนด ตามมติของคณะกรรมการบริ ษัทครัง� ที� 8/2560
2. ลําดับที� 7 บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึ�งมีทุนจดทะเบียน 500 ล้ านบาท โดยทุนจดทะเบี ยนแรกเริ� มคือ 1 ล้ านบาท และบริ ษัทจะทยอย
ดําเนินการเพิ�มทุนให้ ครบตามจํานวนที�กําหนด ตามมติของคณะกรรมการบริ ษัทครัง� ที� 8/2560
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ปั จจุบันบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีโครงการที�ดําเนินการอยู่รวมทัง� สิน� 17 โครงการ โดยประกอบด้ วย โครงการบ้ านเดี�ยว
3 โครงการ, โครงการคอนโดมิเนียม 9 โครงการ และ ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล 5 แห่ง ซึ�งมีรายละเอียดโครงการ ดังนี �
โครงการบ้ านเดี�ยว
- โครงการมายโฮม สุวินทวงศ์
- โครงการมายโฮม เชียงใหม่1
- โครงการมายโฮม อเวนิว1

โครงการคอนโดมิเนียม
- โครงการมายวิลล่า บางนา
- โครงการรอยัล บีช
- โครงการมายรีสอร์ ท บางกอก
- โครงการมายรีสอร์ ท แอท ริเวอร์
- โครงการมายรีสอร์ ท หัวหิน
(อาคาร เอ บี ซี)
- โครงการมายรีสอร์ ท หัวหิน
(อาคาร ดี อี เอฟ)
- โครงการเดอะ โพลิแทน รีฟ
- โครงการเดอะ โพลิแทน บรีซ
- โครงการเดอะ โพลิแทน อควา

หมายเหตุ : 1 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการวางแผนเพื�อพัฒนาโครงการ
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ธุรกิจโรงพยาบาล
- โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
- สถานทันตกรรม คลินิค จัส ฟอ ฟั น
- บริษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด
- โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล
- โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

2. ลัก2.ษณะการประกอบธุ
ลักษณะการประกอบธุ
รกิจ รกิจ
2.1 ลัก2.1
ษณะผลิ
ลักษณะผลิ
ตภัณฑ์ตหภัรืณอบริ
ฑ์ หกรืาร
อบริแบ่การ
งเป็แบ่
น 2งเป็ธุรนกิจ2 ธุรกิจ
บริ ษัท บริ
เอเวอร์
ษัท เอเวอร์
แลนด์ แจํลนด์
ากัด (มหาชน)
จํากัด (มหาชน)
และบริและบริ
ษัทย่อ ยประกอบธุ
ษัทย่อ ยประกอบธุ
รกิ จพัฒรกินาอสั
หาริ มงทรัหาริ
พย์มโทรั
ดยการพั
ฒนาทีฒ
�ดิ นนาที
เพื�อ�ดนํิ นาเพื
มา�อนํามา
จพัฒงนาอสั
พย์ โดยการพั
จัดจํ าหน่
แบบของบ้
า นเดี�ยาวนเดี
และอาคารชุ
ดพักอาศั
โดยมียกโดยมี
ลุ่มลูกกค้ลุา่ มทุลูกกระดั
� งส่บวนใหญ่
ะอยู่ใจนกลุ
� มีร ายได้
ะดับ ร ะดับ
จัดาจํยในรู
าหน่าปยในรู
ปแบบของบ้
�ยว และอาคารชุ
ดพัยกอาศั
ค้ า ทุบกซึระดั
ซึ� งส่ วจนใหญ่
ะอยู่ม่ใทีนกลุ
่มที� มีร ายได้
ปานกลางขึ
�นไป ทังนี
� �นไป� ธุรทักิงนี
หาริมทรั
พย์มสทรั
ามารถแบ่
งการดํางเนิ
นธุรากิเนิจนหลัธุรกกิได้จหลั
3 กประเภทหลั
ก ได้ แก่กธุได้รกิแจก่จัดธุรสรรที
ินและสร้
าง าง
ปานกลางขึ
�จพั� ธุฒรกินาอสั
จพัฒงนาอสั
งหาริ
พย์สามารถแบ่
การดํ
ได้ 3 ประเภทหลั
กิจจัด� สรรที
�ดินและสร้
บ้ านเพืบ้�อขาย
กิจอาคารชุ
ดเพื�อขาย
กิจรับธุบริ
านเพืธุ�อรขาย
ธุรกิจอาคารชุ
ดเพืและ
�อขายธุรและ
รกิจหรัารโครงการ
บบริหารโครงการ
บริ ษั ท ฯมี
น การพั
นาอสั
หาริ มงทรั
ในทํ
ฒ นาโครงการเพื
� อ จํ า หน่� อาจํยภายใต้
บริ ษก ัารดํ
ท ฯมีากเนิารดํ
า เนิ นฒการพั
ฒงนาอสั
หาริพ ย์ม ทรั
พ ย์า เลต่
ในทําางๆเลต่นอกจากการพั
า งๆ นอกจากการพั
ฒ นาโครงการเพื
า หน่ า ยภายใต้
การบริการบริ
หารงานของบริ
หารงานของบริ
ษั ทฯ และบริ
ษั ทฯ และบริ
ษั ทย่ อยแล้
ษั ทย่วอบริ
ยแล้ษัวทฯบริยัษงั ทมีฯนโยบายในการลงทุ
ยังมีนโยบายในการลงทุ
นในโครงการอสั
นในโครงการอสั
งหาริ มงทรัหาริ
พย์มตทรั่า งๆที
พย์ ต� ม่าีศงๆที
ักยภาพ
� มีศักยภาพ
ทังนี
� �โครงการที
�อยู่ภกายใต้
การดํ
าเนินการของบริ
� ลายโครงการ
อยู่หลายโครงการ
�งแต่ละโครงการจะมี
ลักปษณะรู
แบบาและทํ
ทังนี
� �โครงการที
�อยู่ภายใต้
ารดําเนิ
นการของบริ
ษัทฯ นัษนมี
� ัทอฯยูนั่หนมี
ซึ�งแต่ลซึะโครงการจะมี
ลักษณะรู
แบบ ปและทํ
เล ที�ตาัง�เลที�ทีม�ตี งั � ที�มี
ศักยภาพแตกต่
างกันออกไป
รองรับและตอบความต้
่มเป้าหมายทุ
ศักยภาพแตกต่
างกันออกไป
เพื�อรองรัเพืบ�อและตอบความต้
องการกัอบงการกั
กลุ่มเปบ้ กลุ
าหมายทุ
กระดับกระดับ
�ประชาชนส่
นอกจากนี
บริษัท แเอเวอร์
จํากัด (มหาชน)
ได้ ขยายการดํ
ธุรกิ จโรงพยาบาล
เนื�องจากการที
นอกจากนี
� บริษัท � เอเวอร์
ลนด์ แจํลนด์
ากัด (มหาชน)
ได้ ขยายการดํ
าเนินธุรากิเนิจนโรงพยาบาล
เนื�องจากการที
�ประชาชนส่
วนใหญ่วนใหญ่
� อ งสุข ภาพมากขึ
น� ผและมี
ผ้ ูสเู งพิอายุ
เ พิ� มน� มากขึ
อี กอเป็งทางที
นช่ อ งทางที
� จ ะสามารถขยายฐานการให้
ารรั ก ษาพยาบาล
สนใจเรืสนใจเรื
� อ งสุข ภาพมากขึ
น� และมี
้ ูสู ง อายุ
� มมากขึ
จึ ง อีนก� เป็จึ งนช่
� จ ะสามารถขยายฐานการให้
บ ริ ก ารรับ ริกกษาพยาบาล
ให้ มจี ําให้
นวนมากขึ
มจี ํานวนมากขึ
�น ซึ�งจะส่�น งซึผลให้
�งจะส่บงผลให้
ริษัทมีบแริหล่
ษัทงมีรายได้
แหล่งเรายได้
พิ�มขึ �นโดยแบ่
เพิ�มขึ �นโดยแบ่
งออกเป็งนออกเป็
2 ธุรกินจ2หลัธุรกกิมีจรหลั
ายละเอี
ก มีรายละเอี
ยดดังนีย� ดดังนี �
1. ธุรกิ1.จพัธุฒ
รกินาอสั
จพัฒงนาอสั
หาริ มงทรั
หาริ
พย์มทรั พย์
1.1 โครงการมายวิ
1.1 โครงการมายวิ
ลล่ า บางนา
ลล่ า บางนา
โครงการมายวิ
โครงการมายวิ
ลล่า บางนา
ลล่า บางนา
บริษัทรับริ
บโอนโครงการเพื
ษัทรับโอนโครงการเพื
�อนํามาพั
�อนํฒามาพั
นาต่ฒ
อ นาต่
ประกอบด้
อ ประกอบด้
วยอาคารทั
วยอาคารทั
ง� สิน� 3 ง� อาคาร
สิน� 3 อาคาร
(อาคารเอ
(อาคารเอ
บี ซี) บี ซี)
โดยแบ่โดยแบ่
งเป็ นอาคารสํ
งเป็ นอาคารสํ
านักงานานั1กอาคาร
งาน 1 อาคาร
ประกอบด้
ประกอบด้
วยสํานัวกยสํ
งานจํ
านักานวน
งานจํ10
านวน
ห้ อง10และ
ห้ องอาคารที
และ อาคารที
�พักอาศั�พยัก2อาศั
อาคาร
ย 2 อาคาร
ประกอบด้
ประกอบด้
วยห้ องชุ
วยห้
ด องชุด
บนถนนสรรพาวุ
ธ เขตบางนา
กรุ งซึเทพฯ
ซึ�ง เป็ นโครงการ
พัก อาศัพัยก อาศั
262 ยห้ อ262
งชุดห้ ตัอ งชุ
ง� อยูด่บตันที
ง� อยู
� ดิน่บจํนที
า นวน
� ดิน จํา17นวน
ไร่ 117งาน
ไร่ 180งาน
ตารางวา
80 ตารางวา
บนถนนสรรพาวุ
ธ เขตบางนา
กรุ ง เทพฯ
�ง เป็ นโครงการ
ที�พัฒจนาเสร็
ยบร้วอตัยแล้
� แต่ปี สํ2536
าหรับโครงการในส่
วนของอาคารสํ
านักน� งานนั
เริ� มาจํยตั
าหน่
ายตั
� แต่ ปี และในส่
2542 และในส่
ที�พัฒนาเสร็
เรี ยบร้จอเรียแล้
ง� แต่วปตัี ง2536
าหรับสํโครงการในส่
วนของอาคารสํ
านักงานนั
ได้ เริ� มน� จํได้าหน่
ง� แต่
ปี ง2542
วน วน
� ฯ ได้ษดัทําฯเนิได้นการพั
ดําเนินฒการพั
ฒนาและปรั
ดที�ยังคงเหลื
ออยู
พื�อทําการจํ
าหน่แาก่ยให้
ลูกค้ า้ สและผู
ของห้ อของห้
งชุดนัอนบริ
� งชุดษนััทนบริ
นาและปรั
บปรุ งห้บอปรุ
งชุงดห้ทีอ�ยงชุ
ังคงเหลื
ออยู่ใหม่
เพื่ใ�อหม่
ทําเการจํ
หน่ ายให้
ลูกค้แาก่และผู
นใจทั้ ส�วนใจทั
ไป �วไป
กค้ าเป้าหมายของบริ
ัทฯบสํในส่
าหรัวบนของห้
ในส่วนของห้
องชุนดกลุ
จะเป็
าที�มปรี ายได้
ปานกลางและสู
� นที� ณ� 31วันธัทีน�วาคม
31 ธัน2560
วาคม 2560
กลุ่มลูกกลุ
ค้ า่มเปลู้ าหมายของบริ
ษัทฯ สําษหรั
องชุดจะเป็
่มลูนกกลุ
ค้ า่มทีลู�มกรี ค้ายได้
านกลางและสู
ง ทังนี
� � งณทัวังนี
มีจําอนวนห้
ดพัยกคงเหลื
อาศัยอคงเหลื
มีจํานวนห้
งชุดพัอกงชุ
อาศั
ขายจํอาขายจํ
นวน 2านวน
ยูนิต 2 ยูนิต
1.2 โครงการเดอะ
บีช เพชรบุ
รี
1.2 โครงการเดอะ
รอยัล รอยั
บีช ลเพชรบุ
รี
โครงการเดอะรอยั
ล บี ช เพชรบุ
รี เป็ นโครงการประเภทที
ย ริ มทะเลเพื
อ� ทีง� � รโครงการ
วมทัง� โครงการ
ไร่ ไร่
โครงการเดอะรอยั
ล บี ช เพชรบุ
รี เป็ นโครงการประเภทที
� พักอาศั� พยักริอาศั
มทะเลเพื
� อ ขาย � อเนืขาย
อ� ที� รเนื
วมทั
6-2-316-2-31
เนื อ� ที� ใเนื
ช้ สอยรวม
อ� ที� ใ ช้ สอยรวม
9,043.97
9,043.97
ตารางเมตร
ตารางเมตร
มูล ค่ า โครงการกว่
มูล ค่ า โครงการกว่
า 150 าล้ านบาท
150 ล้ านบาท
ประกอบด้
ประกอบด้
วยอาคารแบบ
วยอาคารแบบ
เทอร์ เ รซเฮ้
เทอร์าส์
เ รซเฮ้
3 ชัาส์น� 3 ชั น�
�อที� 259.06
ตารางเมตรต่
ง จํ4านวน
ยูนิตอและห้
ดพัยกซึอาศั
องชุดA,แบบ
C, D, Penthouse
ขนาดเนืขนาดเนื
�อที� 259.06
ตารางเมตรต่
อหลัง จํอาหลั
นวน
ยูนิต 4และห้
งชุดพัอกงชุ
อาศั
�งแบ่ยงย่ซึอ�งแบ่
ยเป็งย่นห้อยเป็
องชุนห้
ดแบบ
B, C,A,D,B, Penthouse
และ และ
านวน
ที�ตัง� โครงการอยู
่ที�บริ เวณถนนตาลต้
เดียว (ถนนเลี
ยบหาดเจ้
าสําตํราญ)
ตําบลหาดเจ้
าสําราญ
GrandGrand
HouseHouse
รวมจํารวมจํ
นวน 62
ยูนิต62ทียู�ตนัง� ิตโครงการอยู
่ที�บริ เวณถนนตาลต้
นเดียวน(ถนนเลี
ยบหาดเจ้
าสําราญ)
าบลหาดเจ้
าสําราญ
อําอเภอเมื
องเพชรบุ
งหวัดรเพชรบุ
รี ทัวังนี
� นที� ณ� 31วันธัทีน� วาคม
31 ธัน2560
วาคมโครงการดํ
2560 โครงการดํ
าเนินการขายไปหมดแล้
้ องชุดคงเหลื
อําเภอเมื
งเพชรบุ
รี จังหวัรดี จัเพชรบุ
ี ทังนี
� �ณ
าเนินการขายไปหมดแล้
ว โดยมีวหโดยมี
้ องชุดหคงเหลื
อรอการอรอการ
โอน จําโอน
นวนจํ1านวน
ยูนิต 1 ยูนิต
1.3 โครงการมายโฮม
เชียงใหม่
1.3 โครงการมายโฮม
เชียงใหม่
โครงการบ้
านเดี� ยานเดี
ว จํ า� ยนวน
เฟส 3รวม
ิ ต บนที
ิ น จํ า นวน
ไร่ ตั ง� อยู
า บลแม่
ส า อํ าสเภอแม่
ริ ม ริ ม
โครงการบ้
ว จํ า3นวน
เฟส500
รวมยูน500
ยูนิ ต� ดบนที
� ดิ น จํ า167-2-2
นวน 167-2-2
ไร่ ่ ทตัี� ง� ตํอยู
่ ที� ตํ า บลแม่
า อํ า เภอแม่
จังหวัดจัเชีงยหวังใหม่
าเนินการพั
นาโครงการโดย
บริษัท ณั
ั นันนาท์พจํฒ
ด ซึจํ�งาเป็กัดนบริ
อยของบริ
ษัทฯ โดยมี
ลุ่มลูกกค้ลุา่มเปลู้ กาหมาย
ดเชียดํงใหม่
ดําเนินฒการพั
ฒนาโครงการโดย
บริฐษนััทนท์ณัพฐฒ
ั ากันา
ซึ�งษเป็ัทนย่บริ
ษัทย่อยของบริ
ษัทฯกโดยมี
ค้ าเป้าหมาย
เป็ นผู้มเป็
รี ายได้
บปานกลางไปถึ
งรายได้งรรายได้
ะดับสูรงะดั
ในปั
บนั ทีจ�ดจุินบเฟส
งกล่าว งได้กล่ราบั วการถมที
�ดินเป็ น�ดทีิน�เรีเป็ยบร้
นผู้มรรี ะดั
ายได้
ระดับปานกลางไปถึ
บสูจงจุในปั
นั ที�ด1ินของโครงการดั
เฟส 1 ของโครงการดั
ได้ รบั การถมที
นทีอ�เยแล้
รียบร้วอและ
ยแล้ วและ
ปั จจุบนั ปัอยู
�อพัฒนาโครงการต่
อไป อไป
จจุ่รบะหว่
นั อยูางการวางแผนเพื
่ระหว่างการวางแผนเพื
�อพัฒนาโครงการต่
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1.4 โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค
โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค เป็ นโครงการบ้ านเดี�ยว 2 ชัน� แบ่งพืน� ที�พัฒนาบ้ านเดี�ยวออกเป็ น 2 Village รวมจํานวน 145
หลัง และสํานักงานโครงการ 1 หลัง บนที�ดินจํานวน 65-1-80 ไร่ ติดถนน สุวินทวงศ์ 80 ตําบลลําผักชี อําเภอหนองจอก กรุงเทพมหานคร
พืน� ที�ใช้ ส อย 126 ตร.ม. และ 146 ตร.ม. จํานวนห้ อง 3 ห้ อ งนอน 2 ห้ อ งนํา� ที� จอดรถ 1,2 คัน ขนาดเนือ� ที�เ ริ� มต้ น 100 ตารางวา
ประกอบด้ ว ย Village 1 จํา นวน 78 หลัง โดยปั จ จุบันก่ อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อ มโอนกรรมสิท ธิ � และ Village 2 จํา นวน 67 หลัง
อยู่ ร ะหว่ า งการวางแผนเพื� อ พั ฒ นาโครงการต่ อ ไป กลุ่ม ลูก ค้ าเป้ าหมายของบริ ษั ท ฯ จะเป็ นลู ก ค้ า ที� มีร ายได้ ป านกลางถึ ง สู ง
ทังนี
� � ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 คงเหลือบ้ านเดี�ยวรอการขาย 89 หลัง โดยมีบ้านเดี�ยวคงเหลือรอการโอน จํานวน 5 หลัง
1.5 โครงการมายโฮม อเวนิว
โครงการบ้ านพักอาศัยในลักษณะบ้ านแฝด 2 ชัน� จํานวน 67 หลัง บนที�ดินจํานวน 13-0-25 ไร่ (5,225 ตารางวา) ตัง� อยู่ที�แขวง
สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ดําเนินการพัฒนาโครงการโดย บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) โดยมีกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมายเป็ นผู้มีรายได้ ระดับปานกลางไปถึ งรายได้ ระดับสูง ในปั จจุบันที�ดินของโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการวางแผนเพื�อพัฒนา
โครงการต่อไป
1.6 โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก
โครงการอาคารชุด พักอาศัย ตัง� อยู่เลขที� 1724 ถนนเพชรบุรีตัด ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง กรุ ง เทพมหานคร
โดยโครงการมายรีสอร์ ท บางกอก ประกอบด้ วย อาคารสูง 28 ชัน� และอาคารสูง 35 ชัน� พร้ อมชันใต้
� ดิน 1 ชัน� มีจํานวนห้ องชุดทัง� สิน� 384
ห้ อง ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้ างเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว (โดยอาคาร Aก่อสร้ างแล้ วเสร็จเมือ� เดือนกรกฎาคม 2553 และเริ� มเปิ ดทําการขายเมื�อ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2552 และอาคาร B ก่อสร้ างแล้ วเสร็จในช่วงต้ นปี 2553 และเริ�มเปิ ดทําการขายในเดือน มกราคม 2551) พร้ อมเข้ า
พักอาศัย ทังนี
� � ในปี 2556 บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด ได้ ดําเนินการเข้ าลงทุนซื �อห้ องชุดโครงการที� เหลืออยู่ทัง� หมด จํานวน 92 ยูนิต จาก
เจ้ าของโครงการเดิมเพื�อนํามาเป็ นทรัพย์สินของบริษัทและดําเนินการขายต่อไป โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 7
ยูนิต
1.7 โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์
โครงการอาคารชุดพัก อาศัย ตัง� อยู่เลขที� 42 ซอยจรัญ สนิท วงศ์ 72 ถนนจรั ญสนิ ทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุ งเทพมหานคร โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ เป็ นอาคารสูง 37 ชัน� จํานวน 1 อาคาร มีจํานวนห้ องชุดทัง� สิน� 123 ยูนิต ปั จจุบัน
ดําเนินการก่อสร้ างเสร็จเรียบร้ อยแล้ วพร้ อมเข้ าพักอาศัย ทังนี
� � ในปี 2556 บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด ได้ ดําเนินการเข้ าลงทุนซือ� ห้ องชุด
โครงการ จํานวน 43 ยูนิต จากเจ้ าของโครงการเดิมเพื�อนํามาเป็ นทรัพย์สินของบริษัทและดําเนินการขายต่อไปโดย ณ 31 ธันวาคม 2560
คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 27 ยูนิต โดยมีห้องชุดคงเหลือรอการโอนจํานวน 1 ยูนิต
1.8 โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี)
โครงการอาคารชุด พัก อาศั ย จํ า นวน 211 ยูนิ ต บนที� ดิ น จํ า นวน 4-3-22.4 ไร่ ตัง� อยู่ บ นถนนตะเกี ย บ ตํ า บลหนองแก
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็ นที�ดินติดกับโครงการ มายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) ที�ดําเนินการพัฒนาโครงการโดย
บริษัท เดอะวิลล่า(หัวหิน) จํากัด (“TVH”)
ดําเนินการพัฒนาโครงการโดย บริ ษัท มายรี ส อร์ ท โฮลดิง� จํากัด ซึ�งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิ น
(อาคาร เอ บี ซี) เป็ นอาคารสูง 7 ชัน� จํานวน 3 อาคาร ประกอบด้ วย อาคาร เอ จํานวน 75 ยูนิต, อาคาร บี จํานวน 75 ยูนิต และ อาคาร ซี
จํานวน 61 ยูนิต มีจํานวนห้ องชุดทัง� สิน� 211 ยูนิต มีขนาดพืน� ที�ใช้ สอยตัง� แต่ 64.18 – 237.10 ตารางเมตร โดย ณ 31ธันวาคม 2560
คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 25 ยูนิต
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1.9 โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)
โครงการอาคารชุด พั ก อาศัย จํ า นวน 197 ยู นิ ต บนที� ดิ น จํ า นวน 4-3-22.4 ไร่ ตัง� อยู่บ นถนนตะเกี ย บ ตํ า บลหนองแก
อําเภอหัว หิน จัง หวัดประจวบคีรี ขันธ์ เป็ นที� ดินติ ดกับโครงการ มายรี สอร์ ท หัว หิน (อาคาร เอ บี ซี) ที�ดํ าเนิน การพัฒนาโครงการ
โดย บริษัท มายรีสอร์ ท โฮลดิ �ง จํากัด (“MRH”)
ดําเนินการพัฒนาโครงการโดย บริ ษัท เดอะ วิลล่า(หัวหิน) จํากัด ซึ�งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน
(อาคาร ดี อี เอฟ) เป็ นอาคารสูง 7 ชัน� จํานวน 3 อาคาร ประกอบด้ วย อาคาร ดี จํานวน 72 ยูนิต, อาคาร อี จํานวน 74 ยูนิต และ อาคาร
เอฟ จํานวน 51 ยูนิต มีจํานวนห้ องชุดทังสิ
� �น 197 ยูนิต มีขนาดพื �นที�ใช้ สอยตังแต่
� 43.01 – 372.23 ตารางเมตร โดย ณ 31 ธันวาคม 2560
คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 81 ยูนิต โดยมีห้องชุดคงเหลือรอการโอนจํานวน 3 ยูนิต
1.10 โครงการเดอะ โพลิแทน รี ฟ
โครงการอาคารชุ ด พัก อาศั ย จํ า นวน 2,351 ยูนิ ต และร้ านค้ า 8 ร้ าน บนที� ดิ น จํ า นวน 9-3-37.6 ไร่ ตั ง� อยู่ เ ลขที� 28
ซอยนนทบุรี 15 ถนนสนามบินนํ �า ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ดําเนินการพัฒนาโครงการโดย บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์
จํากัด(มหาชน) เป็ นอาคารสูง 55 ชัน� 1 อาคาร อาคารจอดรถ 5 ชัน� 1 อาคาร มีขนาดพืน� ที�ใช้ สอย 24.50, 29.00, 30.50, 50.00 และ
60.00 ตารางเมตร กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของบริษัทฯ จะเป็ นลูกค้ าที�มรี ายได้ ปานกลางถึงสูง โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 คงเหลือห้ องชุดรอ
การขาย 343 ยูนิต โดยมีห้องชุดที�มสี ญ
ั ญาซื �อขายแล้ วจํานวน 2,016 ยูนิต (เริ�มเปิ ดขายโครงการครัง� แรกในเดือน ธันวาคม 2558 และ
คาดว่าน่าจะเริ�มโอนได้ ภายในไตรมาส 4 ปี 2561)
1.11 โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ช
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จํานวน 587 ยูนิต และร้ านค้ า 3 ร้ าน บนที�ดินจํานวน 7-2-85 ไร่ ตัง� อยู่เลขที� 28 ซอยนนทบุรี 15
ถนนสนามบินนํา� ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ดําเนินการพัฒนาโครงการโดย บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
เป็ นอาคารสูง 8 ชั น� 4 อาคาร อาคารจอดรถสูง 7 ชั น� 1 อาคาร มีข นาดพื น� ที� ใ ช้ ส อย 29, 43, 48, 50 และ 60 ตารางเมตร
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ จะเป็ นลูก ค้ าที�มีรายได้ ปานกลางถึ งสูง โดย ณ 31 ธัน วาคม 2560 คงเหลือ ห้ องชุดรอการขาย 344
ยูนิต โดยมีห้องชุดที�มสี ญ
ั ญาซื �อขายแล้ ว จํานวน 243 ยูนิต (เริ�มเปิ ดขายโครงการครัง� แรกในเดือน กรกฎาคม 2559 และคาดว่าน่าจะเริ� ม
โอนได้ ภายในไตรมาส 3 ปี 2561)
1.12 โครงการเดอะ โพลิแทน อควา
โครงการอาคารชุ ด พัก อาศัย จํ า นวน 2,741 ยูนิ ต และร้ านค้ า 4 ร้ าน บนที� ดิ น จํ า นวน 10-2-34.8 ไร่ ตัง� อยู่เ ลขที� 28
ซอยนนทบุรี 15 ถนนสนามบินนํา� ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ดําเนินการพัฒนาโครงการโดย บริ ษัท บางกอกริ ว่า
ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึ�งเป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ เป็ นอาคารสูง 61 ชัน� 1 อาคาร อาคารจอดรถสูง 8 ชัน� 1 อาคาร มีขนาดพืน� ที�ใช้
สอย 24, 29, 30 และ 60 ตารางเมตร กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ จะเป็ นลูกค้ าที�มีรายได้ ปานกลางถึ งสูง โดย ณ 31 ธันวาคม
2560 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 1,388 ยูนิต โดยมีห้องชุดที�มสี ญ
ั ญาซื �อขายแล้ วจํานวน 1,357 ยูนิต (เริ� มเปิ ดขายโครงการครัง� แรกใน
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 และคาดว่าน่าจะเริ�มโอนได้ ภายในไตรมาส 2 ปี 2563)
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2. ธุรกิจโรงพยาบาล
ดํา เนิ น การบริ ห ารโดยบริ ษั ท มาย ฮอสพิ ทอล จํ า กั ด (“MY HOSPITAL”) ซึ� ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท โดยปั จ จุบัน
บริ ษัท มาย ฮอสพิท อล จํากั ด ได้ เข้ า ลงทุนในธุรกิ จโรงพยาบาลเป็ นบริ ษัทย่ อย โดยเข้ าถื อหุ้น ใน กลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์
ประกอบด้ วย 3 บริษัท ได้ แก่ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด , บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จํากัด , บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส
จํากัด, บริษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด และ บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 100,100,100,83.90 และ 53.96
ตามลําดับ โดยแบ่งออกจํานวน 5 บริษัท ดังนี �
1. กลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ (กลุ่มธุรกิจ: สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ทันตกรรม) ประกอบด้ วย 3
บริษัท ได้ แก่
1.1) บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด (“CMR”)
1.2) บริษัท เดนทอล อิส ฟั น จํากัด (“DENTAL”)
1.3) บริษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด (“UNICON”)
2.บริษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด (“KMG”)
3.บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด (“PM”)
1. กลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ (กลุ่มธุรกิจ: สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ทันตกรรม)
1.1) บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด (“CMR”)
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด เดิมชื�อ บริษัท สยามราษฎร์ เชียงใหม่ จํากัด ประกอบธุรกิ จ โรงพยาบาลเอกชน
ในชื�อ“โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล” จัดตังเมื
� �อวันที� 1 มิถุนายน 2544 ด้ วยทุนจดทะเบียน 20 ล้ านบาท จัดตัง� เพื�อประกอบธุรกิ จ
โรงพยาบาลเอกชนทัว� ไปมาตรฐานขนาด 100 เตียง โดยใบอนุญาตให้ ประกอบกิ จการสถานพยาบาลเลขที� 10201004354 ในปี 2548
ได้ ลดจํานวนเตียงลงเหลือจํานวน 50 เตียง พืน� ที�รับผิดชอบรับรักษาคนไข้ และผู้เจ็บป่ วย ตําบลช้ างเผือก ตําบลสุเทพ ตําบลฟ้าฮ่าม
ตําบลสันผีเสื �อ ตําบลป่ าตัน ตําบลป่ าแดด และ ตําบลดอนแก้ ว
1.2) บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จํากัด (“DENTAL”)
บริ ษั ท เดนทอล อิ ส ฟั น จํ า กั ด จัด ตั ง� เมื�อ วั น ที� 24 มีน าคม 2552 ด้ ว ยทุ น จดทะเบี ย น 750,000 บาท ประกอบธุร กิ จ
คลินิกทันตกรรม ในชื�อ “สถานทันตกรรม คลินิค จัส ฟอ ฟั น” ลักษณะการดําเนินธุรกิจ คลินิกทันตกรรมให้ บริการตรวจรักษาสุขภาพช่อง
ปาก แบบครบวงจรโดยที มทัน ตแพทย์ ผ้ ูเ ชี� ย วชาญเฉพาะทาง คอยให้ บ ริ ก ารและคํ า ปรึ ก ษาด้ ว ยบรรยากาศที� อ บอุ่น เป็ นกั น เอง
ด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่พร้ อมอุปกรณ์เครื�องมือที�ทนั สมัยและได้ มาตรฐาน
1.3) บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด (“UNICON”)
บริษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด จัดตังเมื
� อ� วันที� 17 ตุลาคม 2538 ด้ วยทุนจดทะเบียน 5 ล้ านบาท ลักษณะการดําเนินธุรกิ จ
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้ แก่ ที�ดิน อาคาร ที�ตงของโรงพยาบาลเชี
ั�
ยงใหม่ ฮอสพิทอล โดยบริษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิท� ี�ดินและสิ�งปลูกสร้ างของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
2.บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด (“KMG”)
บริ ษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ ป จํ ากั ด ประกอบธุรกิ จ โรงพยาบาลเอกชน ในชื�อ “โรงพยาบาลราชสี มา ฮอสพิท อล” เดิมชื� อ
โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล จัดตังเมื
� อ� วันที� 6 ธันวาคม 2533 ด้ วยทุนจดทะเบียน 75 ล้ านบาท จัดตัง� เพื�อประกอบธุรกิ จโรงพยาบาล
เอกชนทัว� ไปมาตรฐานขนาด 35 เตียง ก่ อตัง� โรงพยาบาลในนาม โรงพยาบาลโคราชเมโมเรี ยล โดยกลุ่มแพทย์ พยาบาล และ บุคคล
ทั�ว ไป โดยได้ รั บ อนุญ าตให้ บ ริ ก ารด้ า นเวชกรรมประเภทที� 1 0201003259 ใบอนุญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การสถานพยาบาลเลขที�
10201001160
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3.บริ ษัท พิษณุ โลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด (“PM”)
บริ ษั ท พิ ษ ณุโ ลกอิ น เตอร์ เวชการ จํา กั ด ประกอบธุร กิ จ โรงพยาบาลเอกชน ในชื� อ “โรงพยาบาลพิ ษ ณุโ ลกฮอสพิท อล”
เดิมชื�อ โรงพยาบาลอินเตอร์ เวชการ จัดตัง� เมื�อวันที� วันที� 17 กุมภาพันธ์ 2537 ด้ วยทุนจดทะเบียน 160 ล้ านบาท จัดตัง� เพื�อประกอบ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทัว� ไปมาตรฐานขนาด 60 เตียง โดยใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาลเลขที� 10201011952 ให้ บริการ
ทางการแพทย์แบบองค์รวมโดยการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื �นฟูสุขภาพแก่ ประชาชนทั�ว ไป ทัง� ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
และพื �นที�ข้างเคียง เพื�อให้ มสี ขุ ภาพที�ดี ประเภทของผู้รับบริ การ คือ กลุ่มผู้ป่วยทั�วไป ผู้ป่วยประกันสังคม บริ ษัท Contract ประกันชีวิต
ราชการ / รัฐวิสาหกิจ ตรวจสุขภาพ
บริ ษั ท มาย ฮอสพิ ท อล จํ า กั ด (“MY HOSPITAL”) ซึ� ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ได้ เข้ าลงทุ น ธุ ร กิ จ โรงพยาบาล
จํ า นวน 3 แห่ ง ประกอบธุร กิ จ โรงพยาบาลเอกชน เปิ ดให้ บริ ก ารตลอด 24 ชั� ว โมง โดยการให้ บ ริ ก ารของกลุ่มโรงพยาบาล
ให้ บริการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ ฟื น� ฟูสมรรถภาพ และป้องกันโรค ให้ แก่ผ้ ปู ่ วยนอกและผู้ป่วยใน โดยครอบคลุมทัง� โรคทั�วไป
และภาวะฉุกเฉิน ผ่านแพทย์เวชกรรมทัว� ไปและเวชกรรมเฉพาะทาง และการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยแพทย์ ผ้ เู ชี�ยวชาญในแต่ละสาขา
โดยใช้ เครื�องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที�มปี ระสิทธิภาพ ซึ�งมีบริการรักษาพยาบาลหลักใน 11 สาขาดังต่อไปนี �
1
2
3
4
5
6

แผนกผู้ป่วยนอก
แผนกกุมารเวช
แผนกสูตินรีเวช
แผนกศัลยกรรมกระดูก และศัลยกรรมทัว� ไป
แผนกแพทย์ทางเลือก
แผนกทันตกรรมพิเศษ

7
8
9
10
11
12

แผนกแพทย์แผนไทยบริการกายภาพบําบัด
ศูนย์ไตเทียมบริการฟอกเลือดด้ วยเครื�องไตเทียม (Hemodialysis Unit)
แผนกฉุกเฉิน (ER)
แผนก ICU และ ห้ องแยกเพื�อคัดกรอง
แผนกอายุรกรรม
แผนกผู้ป่วยบัตรทอง

บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีเตียงจดทะเบียนทัง� สิน� 145 เตียง โดย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 มีเตียงที�เปิ ดให้ บริ การรองรับ
ผู้ป่วยแล้ วจํานวน 145 เตียง โดยภายในห้ องพัก โรงพยาบาลฯ เน้ นในด้ านความสะอาดและสุขอนามัยของผู้ป่วยเป็ นสําคัญ ทัง� นี �
ห้ องพักสําหรับผู้ป่วยมีจัดเตรี ยมไว้ หลายประเภท ตามความต้ องการของผู้ใช้ บริ การได้ แก่ ห้ องพักผู้ป่วยรวม ห้ องพักพิเศษ V.I.P.
ห้ องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษเดี�ยว ห้ องพักผู้ป่วยเตียงคู่ (ห้ องพัดลม/ห้ องแอร์ ) ห้ องพักผู้ป่วยหนัก (ICU) และห้ องแยกโรคผู้ป่วยติดเชือ�
โดยบริษัทฯ มีความโดดเด่นในการให้ บริการดังนี �




ศัลยกรรมตกแต่ ง : ให้ บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังทั�วไปและให้ คํา แนะนา ปรึ กษาด้ านความงามศัลยกรรมตกแต่ง
(เสริมจมูก, เสริมเต้ านม) การผ่าตัดลดกระชับสัดส่วนด้ วยเครื�อง VASER และมีเครื�องเลเซอร์ สําหรับรักษาปั ญหาผิวหน้ า
แบบต่างๆรวมไปถึงการฉีดรักษาด้ วยโบทอกซ์ และฟิ ลเลอร์ ที�ได้ คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรองจาก องค์ การอาหาร
และยารวมถึงผลิตภัณฑ์บํารุงผิวคุณภาพดีสําหรับผิวหน้ าชนิดต่างๆ
อุบัติเหตุ และฉุ กเฉิน : ทัง� กรณีอุบัติเหตุและการเจ็บป่ วยฉุกเฉิ น โรงพยาบาลได้ จัดระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
ฉุกเฉิน มีแพทย์ประจําห้ องฉุกเฉิ น มีแพทย์ เฉพาะทางในสาขาหลักปฏิบัติงานตลอด 24 ชั�วโมง ได้ แก่ ศัลยกรรมทั�วไป
ศัลยกรรมออร์ โ ธปิ ดิกส์ อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และสูตินรี เวชกรรม มีระบบการปรึ กษาแพทย์ เ ฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ ระบบประสาท สาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ ได้ อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะในกรณีที�ผ้ ปู ่ วยต้ องผ่าตัดเร่ งด่วน
โรงพยาบาลจัดทีมผ่าตัดและทีมวิสญ
ั ญีแพทย์ สามารถให้ บริการผ่าตัดได้ ทนั ที
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ขอบเขตของกลุ่มธุรกิจการให้ บริ การทางการแพทย์
โรงพยาบาลในกลุ่มบริ ษัทให้ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยแพทย์ ผ้ เู ชี�ยวชาญในแต่ละสาขา โดยใช้ เครื� องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที�มปี ระสิทธิภาพ โดยการให้ บริการของโรงพยาบาลในเครือ ดังนี �
1. คลินิคอายุรกรรม
1.1 คลินิคอายุรกรรมทัว� ไป : ให้ บริ การตรวจและรักษาพยาบาลโรคทางอายุรกรรมทั�วไป ได้ แก่ โรคปอด โรคระบบทางเดิน
หายใจ โรคฮอร์ โมนผิดปกติ โรคไต โรคระบบต่อมไร้ ท่อ โรคติดเชื �อ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง เป็ นต้ น
1.2 คลินิกอายุรกรรมเฉพาะโรค : ให้ บริ การตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยที�มีปัญหาโรคอายุรกรรมเฉพาะทางด้ านต่างๆ เช่น
โรคหัว ใจและหลอดเลื อด, โรคระบบทางเดิ น อาหาร, โรคผิว หนัง , โรคมะเร็ ง, โรคติ ด เชื อ� , โรคทางเดิ น หายใจ, โรคข้ อ และ
รูห์มาติสม์, โรคระบบต่อมไร้ ท่อ, เป็ นต้ น
1.3 คลินิคอายุรกรรมโรคไต : ให้ บริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาแก่ผ้ ปู ่ วย ทังผู
� ้ ป่วยโรคไตแบบเรือ� รัง และแบบเฉี ยบพลัน ไป
จนถึงการให้ บริการฟอกเลือกล้ างไต
2. คลินิกศัลยกรรม
2.1 คลิ นิ ค ศัล ยกรรมทั�ว ไป : ให้ บริ ก ารทางศัล ยกรรมต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น การผ่ า ตั ด นิ� ว ในถุง น้ า ดี การผ่ า ตัด ไส้ ติ� ง
การผ่าตัดไส้ เลื�อน การผ่าตัดก้ อนเนื �อ ต่างๆในร่างกาย โดยแพทย์ผ้ เู ชี�ยวชาญ และอุปกรณ์ที�ทนั สมัย
2.2 ศัลยกรรมระบบทางเดินปั สสาวะ ให้ บริการในการตรวจและรักษา โรคภาวะผิดปกติในการปั สสาวะ การติดเชือ� ของระบบ
ปั สสาวะ ภาวะต่อมลูกหมากโต ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ป่วยชาย รวมทังโรคนิ
�
�วในไต กรวยไต ท่อไต หรื อกระเพาะปั สสาวะ
เป็ นต้ น และโรคต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้ องกับระบบทางเดินปั สสาวะ
2.3 คลินิคศัลยกรรมตกแต่ง : ผู้ป่วยที�ประสบอุบตั ิเหตุบางรายได้ รับบาดแผลภายนอกจากผลกระทบของอุบัติเหตุอีกทัง� คนไข้
บางรายมีความต้ องการเสริมความงามของร่างกาย
3. ศูนย์ เฉพาะทางอื�นๆ
3.1 ศูนย์ เอ็กซเรย์ คอมพิวเตอร์ : ให้ บริ การเอ็กซเรย์ ด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยเครื� อง 16-Slice CT Scan เพื�อช่วยในการตรวจ
วินิจฉัยโรคต่างๆให้ มคี วามถูกต้ องแม่นยา มากขึ �น
3.2 ศูนย์ไตเทียม : ให้ การรักษาพยาบาลด้ วยการฟอกเลือดด้ วยไตเทียมสําหรับผู้ป่วยโรคไตวาย
3.3 ศู น ย์ ต รวจสุข ภาพ : บริ ก ารรั บ ตรวจสุ ข ภาพ ด้ วยโปรแกรมการตรวจสุ ข ภาพที� เ หมาะสมแก่ ผ้ ูเ ข้ า รั บ บริ ก าร
ในแต่ละช่ วงอายุ โดยทีมแพทย์ ผ้ ชู ํา นาญในแต่ละสาขา รวมถึ งแพทย์ อ าชีวอนามัยและทีมงานที�สามารถไปให้ บริ การนอกสถานที�
ณ สถานประกอบการต่างๆได้
3.4 ศูนย์ ทันตกรรม : ให้ บ ริ การรักษาทางทันตกรรมครบวงจร ได้ แ ก่ การขูดหินปูน การอุดฟั น ทันตกรรมสําหรับเด็ ก
การจัดฟั น การรักษารากฟั น การทําฟั นปลอม การรักษาโรคเหงือก ศัลยกรรมช่องปาก การฝั งรากเทียม
3.5 ศูนย์สลายต้ อกระจก : ผ่าตัดสลายต้ อกระจก และเปลี�ยนเลนส์ รวมทัง� การรักษาผู้ป่วยโรคต้ อหินและต้ อเนื �อ
4. บริ การทางการแพทย์ อ�นื ๆ
4.1 คลินิคเวชปฏิบตั ิทวั� ไป : รับปรึกษาและดูแลสุขภาพของผู้มาใช้ บริ การโดยองค์ รวม โดยดูแลรักษาผู้ป่วยปั ญหาโรคทั�วไป
อาทิเช่น เป็ นไข้ ปวดศีรษะ ท้ องเสีย อาเจียน เป็ นต้ น รวมทังยั
� งให้ บริการตรวจสุขภาพประจําปี ตรวจสุขภาพก่อนมีบตุ ร เป็ นต้ น
4.2 คลินิคสูติ-นรีเวชกรรม : บริการตรวจวินิจฉัย ให้ การรักษา รวมทังให้
� คําแนะนําป้องกันโรคภายในของสตรี ทุกช่วงวัยตัง� แต่
วัยรุ่นจนถึงผู้สงู อายุ โดยมีบริการต่างๆ อาทิเช่น การคุมกํ าเนิด การรับฝากครรภ์ ให้ คําแนะนําเพื�อป้องกันความเสี�ยงระหว่างตัง� ครรภ์
บริการคลอดบุตร การให้ นมบุตรที�ถกู วิธี ให้ คําปรึกษาภาวะมีบตุ รยาก เป็ นต้ น
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4.3 คลินิคหู คอ จมูก : บริ การให้ คําปรึ กษา ตรวจรักษา ด้ านโรคทาง หู คอ จมูก ต่างๆ ทัง� ทั�วไปและเฉพาะทาง อาทิเช่น
หูชนกลางอั
ั�
กเสบ โพรงไซนัสอักเสบ และผ่าตัดต่อมทอนซิล ริดสีดวงจมูก และผ่าตัดปะแก้ วหู เป็ นต้ น
4.4 คลินิคจักษุ : ให้ บริ การดูแล ป้องกัน ตรวจวินิจฉัย ผ่าตัด และให้ การรักษาดวงตา เช่น ตาอักเสบ โรคต้ อกระจก
ต้ อหิน โดยแพทย์ผ้ ชู ํานาญการ
ศักยภาพในการให้ บริ การทางการแพทย์
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีศกั ยภาพด้ านสถานที�ในการให้ บริการทางการแพทย์ และมีอัตราการใช้ บริ การแยกตาม
กลุ่มผู้ป่วย ดังนี �
 จํานวนห้ องตรวจและจํานวนเตียงให้ บริ การ
ศักยภาพในการให้ บริ ก ารกลุ่มลูกค้ าผู้ป่วยนอก (OPD) ประเมินจากจํานวนห้ อ งตรวจรักษา ในขณะที�ศักยภาพในการ
ให้ บริการกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) ประเมินจากจํานวนเตียงที�ให้ บริการ โดยศักยภาพในการให้ บริการของบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
เป็ นดังนี �
โรงพยาบาล / สาขา
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล
โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล
รวม

จํานวนห้ องตรวจ
12
10
12
34

จํานวนเตียงจดทะเบียน
50
35
60
145

จํานวนเตียงเปิ ดให้ บริการจริง
41
35
60
136

 ลักษณะการให้ บริ การแบ่ งตามการให้ บริ การผู้ป่วย
อัตราการใช้ บริ การของกลุ่มผู้ป่ วย ประเมินจากจํานวนการให้ บริ การจริ ง เปรี ยบเที ย บกับ ศักยภาพในการให้ บ ริ การสูงสุด
โดยแยกเป็ นกลุ่มผู้ป่วยนอกและกลุ่มผู้ป่วยใน ทัง� นี � ในปี 2558 และ 2559 และ 2560 กลุ่มผู้ป่วยนอกมีอัตราการใช้ บริ การลดลงจาก
ร้ อยละ 93.40 เป็ นร้ อยละ 90.43 และร้ อยละ 88.86 ตามลําดับ ในขณะที�กลุ่มผู้ป่วยในปี 2558 และ 2559 มีอัตราการใช้ บริ ก าร (อัตรา
การครองเตียง) ลดลงจากร้ อยละ 62.84 เป็ นร้ อยละ 55.30 และในปี 2559 เมือ� เทียบกับปี 2560 มีอตั ราการใช้ บริการ (อัตราครองเตียง)
ลดลงจากร้ อยละ 55.30 เป็ นร้ อยละ 33.19 เห็นได้ ว่า อัตราการเข้ าใช้ บริการของผู้ป่วยลดลงอย่างมาก เนื�องจากมีส่วนแบ่งทางด้ านธุรกิจ
โรงพยาบาลเพิ�มมากขึ �น อีกทังยั
� งมีโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที�มศี กั ยภาพในการรองรับการให้ บริการผู้ป่วย ดังนันบริ
� ษัทจึงมีนโยบาย
ในการพัฒนาสถานพยาบาล และปรับปรุ งการให้ บริ การ เพื�อรองรับการให้ บริ การผู้ป่วย หาพันธมิตร คู่ค้า เพื�อช่วยลดต้ นทนด้ านการ
จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื�อเพิ�มศักยภายในการให้ บริการเทียบเท่าระดับโรงพยาบาลเอกชน
 การให้ บริการกลุ่มลูกค้ าผู้ป่วยนอก (OPD) บาล
รายละเอียด
จํานวนห้ องตรวจ (เฉลี�ย) *
จํานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุด(ครัง� ) **
จํานวนวันที�ผ้ ปู ่ วยรับการรักษาจริง (ครัง� )
อัตราการใช้ บริ การ (ร้ อยละ)

2558
11
356
217,267
202,924
93.40

2559
34
365
244,286
220,896
90.43

2560
34
365
242,214
215,229
88.86
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ร้รายงานประจำป
อยละ 93.402560
เป็ นร้ อยละ 90.43 และร้ อยละ 88.86 ตามลําดับ ในขณะที�กลุ่มผู้ป่วยในปี 2558 และ 2559 มีอัตราการใช้ บริ ก าร (อัตรา
การครองเตียง) ลดลงจากร้ อยละ 62.84 เป็ นร้ อยละ 55.30 และในปี 2559 เมือ� เทียบกับปี 2560 มีอตั ราการใช้ บริการ (อัตราครองเตียง)
ลดลงจากร้ อยละ 55.30 เป็ นร้ อยละ 33.19 เห็นได้ ว่า อัตราการเข้ าใช้ บริการของผู้ป่วยลดลงอย่างมาก เนื�องจากมีส่วนแบ่งทางด้ านธุรกิจ
โรงพยาบาลเพิ�มมากขึ �น อีกทังยั
� งมีโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที�มศี กั ยภาพในการรองรับการให้ บริการผู้ป่วย ดังนันบริ
� ษัทจึงมีนโยบาย
ในการพัฒนาสถานพยาบาล และปรับปรุ งการให้ บริ การ เพื�อรองรับการให้ บริ การผู้ป่วย หาพันธมิตร คู่ค้า เพื�อช่วยลดต้ นทนด้ านการ
จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื�อเพิ�มศักยภายในการให้ บริการเทียบเท่าระดับโรงพยาบาลเอกชน
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 การให้ บริการกลุ่มลูกค้ าผู้ป่วยนอก (OPD) บาล
รายละเอียด
จํานวนห้ องตรวจ (เฉลี�ย) *
จํานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุด(ครัง� ) **
จํานวนวันที�ผ้ ปู ่ วยรับการรักษาจริง (ครัง� )
อัตราการใช้ บริ การ (ร้ อยละ)

2558
11
356
217,267
202,924
93.40

2559
34
365
244,286
220,896
90.43

2560
34
365
242,214
215,229
88.86

 การให้ บริการกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD)
รายละเอียด
จํานวนห้ องตรวจ (เฉลี�ย) *
จํานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยในสูงสุด(เตียง) **
จํานวนวันที�ผ้ ปู ่ วยรับการรักษาจริง (เตียง)
อัตราการใช้ บริ การ (ร้ อยละ)

2558
112
356
40,880
25,688
62.84

2559
122
365
44,640
24,687
55.30

2560
135
365
49,275
16,354
33.19

หมายเหตุ :
1.จํานวนห้ องตรวจและจํานวนเตียงเปิ ดใช้ บริ การจริ ง คํานวณจากค่าเฉลี�ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด
2.ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุดประเมินโดยผู้บริหารบริ ษัทฯ ประมาณ 91 ครัง� ต่อห้ องต่อวัน
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211 ห้ องชุด

บางพลัด กรุงเทพฯ
ถ.ตะเกียบ-หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ถ.ตะเกียบ-หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

5.โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน

(อาคาร เอ บี ซี)
6.โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน

(อาคาร ดี อี เอฟ)

รวมโครงการอาคารชุด

197 ห้ องชุด

43 ห้ องชุด

3.โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก

92 ห้ องชุด

10สํานักงาน
262 ห้ องชุด
62 ห้ องชุด

จํานวนหน่ วย

4.โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์

ถ.สรรพาวุธ บางนา
กรุงเทพฯ
ต.หาดเจ้าสําราญ

สถานที�ตงั �

จ.เพชรบุรี
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
ห้ วยชวาง กรุงเทพฯ
ซ.จรัญสนิทวงศ์ 72

2.โครงการรอยัล บีช

1.โครงการมายวิลล่า บางนา

โครงการที�เสร็ จสมบรูณ์

กลุ่มที�1 : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื�อโครงการ / ชื�อโรงพยาบาล

2556

2556

2556

2556

2548

4-3-22.40.

3-3-21.

3-3-21.

2-1-82.30.

6-2-31.

17-1-80.

(ไร่ -งาน-ตร.ว.)

โครงการ

2547

เนือ� ที�โครงการ

ปี ที�เปิ ด

100

100

100

100

100

100

ที�เสร็จ

ร้ อยละ
ของงาน

TVH

EVER

EVER

EVER

EVER

EVER

โครงการ

บริษัทที�
ดําเนิน

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

รายได้ ระดับสูง

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

เป้าหมาย

กลุ่มลูกค้ า

4,824.44

1,467.85

1,332.14

937.93

672.68

180.88

232.97

ทัง� หมด

2,837.17

638.36

1,081.25

219.72

490.11

176.84

230.89

ขายแล้ ว

-

-

-

72.30

40.30

-

32.00

รอโอน

มูลค่ าโครงการ (ล้ านบาท)

รายละเอียดโครงการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

1,914.97

789.19

250.89

686.21

182.57

4.04

2.08

คงเหลือ
รอขาย

814

197

211

43

92

66

205

ทัง� หมด

664

111

186

14

85

65

203

ขายแล้ ว

ยูนิต

7

5

-

2

-

-

-

รอโอน

143

81

25

27

7

1

2

คงเหลือ
รอขาย

24

ถ.สนามบินนํ �า จ.นนทบุรี

ซอยนนทบุรี 15

ถ.สนามบินนํ �า จ.นนทบุรี

ซอยนนทบุรี 15

ถ.สนามบินนํ �า จ.นนทบุรี

ซอยนนทบุรี 15

คลองสามวา กรุงเทพฯ

ถ.ไทยรามัญ/ถ.หทัยราษฎร์

จ.เชียงใหม่

4 Shop

2,741 ห้ องชุด

3 Shop

587 ห้ องชุด

8 Shop

2,351 ห้ องชุด

61 หลัง

137 หลัง

Village2 = 67 หลัง

หนองจอก กรุงเทพฯ

ต.แม่สา อ.แม่ริม

Village1 = 78 หลัง

จํานวนหน่ วย

ซ.สุวินทวงศ์ 80

สถานที�ตงั �

รวมโครงการที�ดําเนินการและอยู่ระหว่ างการขาย

12.โครงการเดอะ โพลิแทน อควา

11.โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ

10.โครงการเดอะ โพลิแทน ริ ฟ

9.โครงการมายโฮม อเวนิว

8.โครงการมายโฮม เชียงใหม่

7.โครงการมายโฮม สุวินทวงศ์

กลุ่มที�1 : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โครงการทีด� ําเนินการและอยูร่ ะหว่างการขาย

ชื�อโครงการ / ชื�อโรงพยาบาล

2560

2559

2559

N.A.

N.A.

10-2-34.80.

7-2-85.

9-3-37.60.

13-0-25.

38-1-49.

65-1-80.

(ไร่ -งาน-ตร.ว.)

โครงการ

2558

เนือ� ที�โครงการ

ปี ที�เปิ ด

16

74

43

-

-

46

ที�เสร็จ

ร้ อยละ
ของงาน

RIVA

BANGKOK

EVER

EVER

EVER

NATTANAN

EVER

โครงการ

บริษัทที�
ดําเนิน

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

เป้าหมาย

กลุ่มลูกค้ า

16,598.33

7,117.14

1,984.18

6,686.45

-

-

810.56

ทัง� หมด

219.76

-

-

-

-

-

219.76

ขายแล้ ว

9,772.37

3,898.63

756.59

5,078.73

-

-

38.42

รอโอน

มูลค่ าโครงการ (ล้ านบาท)

6,606.20

3,218.51

1,227.59

1,607.72

-

-

552.38

คงเหลือ
รอขาย

5,836

2,745

587

2,359

-

-

67

78

ทัง� หมด

48

-

-

-

-

-

-

48

ขายแล้ ว

ยูนิต

3,622

1,355

243

2,016

-

-

-

8

รอโอน

2,166

1,390

344

343

-

-

67
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สถานที�ตงั �

ให้ เช่าอาคาร

15.บจ.ยูนคิ อน เซอร์ วิสเซส

โรงพยาบาล

17.โรงพยาบาลพิษณุโลก
ฮอสพิทอล

60 เตียง

35 เตียง

-

-

50 เตียง

จํานวนหน่ วย

2537

2533

2538

2552

6-0-81.90.

1-1-62.

-

-

3-0-3.40.

(ไร่ -งาน-ตร.ว.)

โครงการ

2549

เนือ� ที�โครงการ

ปี ที�เปิ ด

-

-

-

-

-

ที�เสร็จ

ร้ อยละ
ของงาน

PM

KMG

UNICON

DENTAL

CMR

บริษัทที�
ดําเนิน
การ
โครงการ

ปานกลางถึงสูง
21,422.77

-

ปานกลางถึงสูง
รายได้ ระดับ

-

ปานกลางถึงสูง
-

-

-

ปานกลางถึงสูง
รายได้ ระดับ

รายได้ ระดับ

-

ทัง� หมด

รายได้ ระดับ

เป้าหมาย

กลุ่มลูกค้ า

-

-

-

-

-

3,056.93

ขายแล้ ว

-

-

-

-

-

9,844.67

รอโอน

มูลค่ าโครงการ (ล้ านบาท)

-

-

-

-

-

8,521.16

คงเหลือ
รอขาย

6,650

-

-

-

-

-

ทัง� หมด

-

-

-

-

-

712

ขายแล้ ว

ยูนิต

-

3,629

รอโอน

2,309

-

-

-

-

-

คงเหลือ
รอขาย

หมายเหตุ :หมายเหตุ :
กลุ่มอสังหาริกลุ
มทรั
พย์งหาริ มทรัพย์
่มอสั
- ความคืบหน้าในการขายค�ำนวณจากมูลค่าหน่วยที่ได้ท�ำสัญญาแล้ว / มูลค่าหน่วยที่มีเพื่อขาย
- ความคื
หน้ าในการขายคํ
วยที�ได้ ทอาคารบี
ําสัญญาแล้
ว / มูลค่าหน่
ยที�มีเพืำนั�อกขาย
- โครงการมายวิ
ลล่า บบางนา
ประกอบด้วายนวณจากมู
3 อาคาร ลได้ค่แาก่หน่อาคารเอ
และอาคารซี
มีอวาคารส�
งานทั้งหมด 60 ส�ำนักงาน และมีห้องชุดพักอาศัย 718 ห้องชุด  และมีการจ�ำหน่ายไปแล้วทั้งสิ้น 50 ส�ำนักงานและ 456 ห้องชุด ดังนั้นบริษัทฯจึงได้รับโอนโครงการเพื่อน�ำมา
พัฒนาต่
ำนวน 10 ส�ำนัลกล่งานและ
ห้องชุด  วย 3 อาคาร ได้ แก่ อาคารเอ อาคารบี และอาคารซี มีอาคารสํานักงานทั �งหมด 60 สํานักงาน และมีห้องชุดพักอาศัย 718ห้ องชุด และมีการจําหน่ายไปแล้ วทั �งสิ �น 50 สํานักงานและ 456 ห้ องชุด ดังนั �นบริ ษัทฯจึงได้ รับ
- อ จ�โครงการมายวิ
า บางนา262ประกอบด้
- โครงการรอยัล บีช  ปัจจุบันโครงการด�ำเนินการขายหมดแล้ว เหลือรอการโอน 1 ยูนิต
โอนโครงการเพื
ามาพั
นาต่อ จําไร่นวน
ห้ องชุนด  2 Village รวมจ�ำนวน 145 หลัง เป็นโครงการที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จ�ำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย Village 1 จ�ำนวน 78 หลัง โดยปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมโอน
- โครงการมายโฮม
สุวินทวงศ์�อนํบนที
่ดินฒ65-1-80
แบ่ง10
พื้นสํทีา่พนััฒกงานและ
นาบ้านเดี262
่ยวออกเป็
กรรมสิ-ทธิ์ และ
Village
2
จ�
ำ
นวน
67
หลั
ง
อยู
ร
่
ะหว่
า
งการวางแผนเพื
อ
่
พั
ฒ
นาโครงการต่
อไป 1 ยูนิต
โครงการรอยัล บีช ปั จจุบันโครงการดําเนินการขายหมดแล้ ว เหลือรอการโอน
- โครงการมายโฮม เชียงใหม่ เป็นการด�ำเนินการภายใต้การบริหารงานของบริษัท ณัฐนันท์พัฒนา จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้น 167-2-2 ไร่ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,600 ล้านบาท
- บริษัทฯด�
นการซื้อและรับโอนกรรมสิ
ธิ์ห้องชุ
โครงการมายรี
นวน�ยวออกเป็
92 ยูนิตนเมื2่อVillage
วันที่ 31 รวมจํ
พฤษภาคม
- ำเนิโครงการมายโฮม
สุวินทวงศ์ทบนที
�ดินด 65-1-80
ไร่ แบ่สงอร์พืท�นทีบางกอก
�พฒ
ั นาบ้จ�าำนเดี
านวน 2556
145 หลัง เป็ นโครงการที�อยูใ่ นกรรมสิทธิ � ของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด(มหาชน) ประกอบด้ วย Village 1 จํานวน 78 หลัง โดยปั จ จุบันก่อสร้ าง
- บริษัทฯด�ำเนินการซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โครงการมายรีสอร์ท แอท ริเวอร์ จ�ำนวน 33 ยูนิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 และจ�ำนวน 10 ยูนิต เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557
แล้ สวเสร็
อมโอนกรรมสิ
ธิ � นและ
Village่อยู2่ใจํนกรรมสิ
านวน 67
ง อยูษัทร่ ะหว่
างการวางแผนเพื
- โครงการมายรี
อร์ทจและพร้
หัวหิน(อาคาร
เอ บี ซี)ทเป็
โครงการที
ทธิ์ขหลั
องบริ
มายรี
สอร์ท โอลดิ้ง จ�ำ�อกัพัดฒซึนาโครงการต่
่งเข้ามาเป็นบริอษไปัทย่อยของบริษัทเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
- โครงการมายรีสอร์ท หัวหิน(อาคาร ดี อี เอฟ) เป็นโครงการที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จ�ำกัด ซึ่งเข้ามาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556
- โครงการเดอะ โพลิแทน รีฟ เป็นโครงการที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จ�ำกัด(มหาชน) ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง (ความคืบหน้าการก่อสร้าง 43%)
- โครงการเดอะ โพลิแทน บรีซ เป็นโครงการที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จ�ำกัด(มหาชน) ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง (ความคืบหน้าการก่อสร้าง 74%)
- โครงการเดอะ โพลิแทน อควา เป็นโครงการที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริษัท บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง (ความคืบหน้าการก่อสร้าง 16%)
กลุ่มโรงพยาบาล
- บริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาย ฮอสพิทอล จ�ำกัด ซึ่งเข้ามาเป็นบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
- บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาย ฮอสพิทอล จ�ำกัด ซึ่งเข้ามาเป็นบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
- บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาย ฮอสพิทอล จ�ำกัด ซึ่งเข้ามาเป็นบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
- บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาย ฮอสพิทอล จ�ำกัด ซึ่งเข้ามาเป็นบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558
- บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาย ฮอสพิทอล จ�ำกัด ซึ่งเข้ามาเป็นบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558
															

รวมโครงการทัง� หมด

โรงพยาบาล

16.โรงพยาบาลราชสีมา
ฮอสพิทอล

รพ.เชียงใหม่ ฮอสพิทอล

สถานทันตกรรม

14.สถานทันตกรรม คลินิค จัส
ฟอ ฟั น

สถานประกอบการโรงพยาบาล
13.โรงพยาบาลเชียงใหม่
โรงพยาบาล
ฮอสพิทอล

กลุ่มที�2 : ธุรกิจโรงพยาบาล

ชื�อโครงการ / ชื�อ
โรงพยาบาล
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โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย ตัง� แต่ ปี 2558-2560
สําหรับการรับรู้รายได้ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะจําแนกออกเป็ น ธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ ดังนี �
1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 บ้ านเดี�ยว : รับรู้รายได้ จากการขายบ้ านเดี�ยวซึ�งสร้ างเสร็ จสมบูรณ์ และมีไว้ พร้ อมขาย เมื�อบ้ านเดี�ยวได้ มีการโอนกรรมสิทธิ �
ให้ แก่ผ้ ซู ื �อ
 อาคารชุดพักอาศัย : รับรู้รายได้ เมือ� อาคารชุดสร้ างเสร็จและห้ องชุดได้ มกี ารโอนกรรมสิทธิ � ให้ แก่ผ้ ซู อื �
2. ธุรกิจโรงพยาบาล จะรับรู้รายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยทัว� ไป (OPD, IPD) และ ตรวจสุขภาพนอกสถานที� และ รายได้ กองทุนเมื�อได้ ให้ บริ การ
หรือจําหน่ายแล้ ว
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทธุรกิจ

ดําเนิน

การถือหุ้น

2558

การโดย

ขอบริษัท

EVER

-

167.55

30.89

108.78

24.70

27.90

8.95

TVH

100%

262.02

48.31

125.83

28.58

72.29

23.18

MRH

100%

103.65

19.11

78.70

17.87

103.40

33.16

EVER

-

-

-

117.22

26.62

101.81

32.65

533.22

98.31

430.53

97.78

305.40

97.94

9.18

1.69

9.79

2.22

6.43

2.06

542.40

100.00

440.32

100.00

311.83

100.00

รายได้

2559
ร้ อยละ

รายได้

2560
ร้ อยละ

รายได้

ร้ อยละ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายได้ จากอาคารชุด

รายได้ จากบ้ านแนวราบ
รวมรายได้ อาคารชุดและแนวราบ
รายได้ อื�น
รวมรายได้ อสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจโรงพยาบาล
รายได้ จากการบริการ
Holding company
- รายได้ จากผู้ป่วยนอก (OPD)
(รวมรายได้ ตรวจสุขภาพนอกสถานที)�

MY HOSPITAL

100%

-

-

-

-

-

-

CMR

100%

64.61

27.43

88.47

15.66

85.45

20.66

DENTAL

100%

2.21

0.94

-

-

-

-

KMG

83.90%

38.90

16.51

89.36

15.82

68.18

16.48

PM

53.96%

26.03

11.05

83.47

14.77

75.80

18.33

131.75

55.93

261.30

46.25

229.43

55.47

รวมรายได้ จากผู้ป่วยนอก (OPD)
- รายได้ จากผู้ป่วยใน (IPD)

รวมรายได้ จากผู้ป่วยใน (IPD)
26

CMR

100%

25.70

10.91

23.79

4.21

20.43

4.94

DENTAL

100%

-

-

-

-

-

-

KMG

83.90%

37.95

16.11

80.76

14.29

70.58

17.06

PM

53.96%

34.48

14.64

107.90

19.10

80.23

19.40

98.13

41.65

212.45

37.60

171.24

41.40

หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทธุรกิจ

ดําเนิน

การถือหุ้น

การโดย

ขอบริษัท

MY HOSPITAL

100%

-

-

61.68

10.92

0.06

0.01

CMR

100%

1.30

0.55

1.18

0.21

1.13

0.27

DENTAL

100%

0.11

0.05

0.03

0.01

-

-

KMG

83.90%

1.30

0.55

19.44

3.44

4.10

0.99

PM

53.96%

2.21

0.94

6.91

1.22

5.55

1.34

UNICON

100.00%

0.78

0.33

1.99

0.35

2.10

0.51

5.70

2.42

91.23

16.15

12.94

3.13

รวมรายได้ ธุรกิจโรงพยาบาล

235.58

100.00

564.98

100.00

413.61

100.00

รวมรายได้ ทงั � หมด

777.98

100.00

1,005.30

100.00

725.44

100.00

- รายได้ อื�น

รวมรายได้ อ� ืน

2558
รายได้

2559
ร้ อยละ

รายได้

2560
ร้ อยละ

รายได้

ร้ อยละ

หมายเหตุ :
1. รายได้ อื�น ประกอบด้ วย รายได้ ดอกเบี �ยรับ, กําไรจากการขายเงินลงทุน, รายได้ กองทุน/เงินสนับสนุน และรายได้ อื�นๆ ที�ไม่เกี�ยวข้ องโดยตรงกับการ
รักษาพยาบาล
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2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 ธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรั พย์
กลยุทธ์ ทางการตลาด
กลยุทธ์ ด้านสินค้ าและบริ การ
 ในด้ านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของโครงการที�มีการพัฒนาไปแล้ วบริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างผู้รับเหมาก่ อสร้ างที�ชํานาญเพื�อทําการ ซ่อม
บํารุง ออกแบบ ปรับปรุง และตกแต่งอาคาร บ้ าน ที�มอี ยู่เดิมรวมทังคํ
� านึงถึงประโยชน์ใช้ สอยตามความต้ องการของผู้บริ โภค
อีกทังปรั
� บเปลี�ยนและเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ ที�มีรูปแบบดีไซน์ สวยงามและมีคุณภาพเพื�อความพร้ อมของสินค้ า ก่ อนขาย ทําให้
ลูกค้ าเกิดความมัน� ใจ และตัดสินใจได้ ง่ายขึน� กลยุทธ์ ทางการตลาด จะเน้ นด้ านการสร้ างคุณภาพและคงทนของสินค้ าใน
ระยะยาว เพื�อให้ ลกู ค้ าเกิดความไว้ วางใจ และบ่งบอกถึงมาตรฐานของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการอื�น ๆ ต่อไปในอนาคต
 บริษัทฯ จะพิจารณาถึงศักยภาพของทําเลในการพัฒนาโครงการแต่ละรูปแบบ โดยศึกษาถึ งความเจริ ญของสิ�งอํานวยความ
สะดวกของระบบสาธารณูปโภคจากภาครัฐที�จะลงทุนก่ อสร้ าง การวิเคราะห์ กลุ่มลูกค้ า และความต้ องการของลูกค้ าในแต่
ละทําเล ทังนี
� �เพื�อให้ สินค้ าของบริษัทฯ เข้ ากับรูปแบบการใช้ ชีวิตของกลุ่มลูกค้ าของบริ ษัทและทําให้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนในการ
พัฒนาที�ดินที�ไม่สงู
 บริษัทฯ จะคํานึงถึงสภาพการแข่งขันในแต่ละทําเล เพื�อสร้ างข้ อได้ เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งขันในทําเลเหล่านัน�
 บริษัทฯ จะให้ ความสําคัญในการนําเสนอสิ�งที�ดีของโครงการ อันเป็ นจุดขายแก่ ลูกค้ าอย่างสมํ�าเสมอ ทัง� ในการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื�อง การติดตัง� สิ�งอํานวยความสะดวกภายในโครงการอีกทัง� ได้ ดําเนินการส่งเสริ ม การขายให้
สอดคล้ องกับกําลังซื �อของลูกค้ าในแต่ละช่วงเวลาด้ วย
 บริษัทฯ จะรักษาคุณภาพของการให้ บริ การลูกค้ าให้ สมํ�าเสมอโดยตลอด เช่ น ในส่วนของการให้ บริ การหลังการขายอย่าง
ต่อเนื�องเพื�อสร้ างความสัมพันธ์ที�ดีของลูกค้ าต่อโครงการของบริษัทฯ ทังระยะสั
�
นและระยะยาวต่
�
อไป
จุดเด่ นกลยุทธ์ ด้านสินค้ าและบริ การ
 รูปแบบของห้ องชุดพักอาศัยหรือบ้ านเน้ นประโยชน์เนื �อที�ใช้ สอย คุณภาพ ความสง่างาม และความเป็ นเอกลักษณ์ โดยบริ ษัท
ฯ จะทําการสํารวจตลาดอย่างต่อเนื�อง เพื�อใช้ เป็ นข้ อมูลให้ ฝ่ายออกแบบของบริ ษัทฯ สามารถออกแบบบ้ านให้ มีรู ปแบบที�
ทันสมัย และตรงตามความต้ องการของลูกค้ าในเรื�องของประโยชน์ใช้ สอย
 การติ ดตัง� สิ�งอํ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที� ทันสมัยให้ แก่ ลูกค้ า เช่ น โทรศัพท์ อิ นเตอร์ เน็ ตความเร็ วสูง ระบบรั กษาความ
ปลอดภัยที�ทนั สมัย ตลอดจนสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโครงการ
 ระดับราคาและประเภทสินค้ า สามารถตอบสนองความต้ องการได้ ทกุ ระดับ เนื�องจากสินค้ าของบริ ษัทฯมีความหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็ น บ้ านเดี�ยว ทาวน์ เฮ้ าส์ หรื อคอนโดมิเนียม และในแต่ละโครงการที�บริ ษัทฯ ดําเนินการ จะมีการตัง� ราคาให้ มี
ความหลากหลายเพื�อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม
 ทุกโครงการอยู่ในทําเลที�ตงที
ั � �ดี อยู่ในแหล่งธุรกิจและชุมชน และใกล้ กับระบบขนส่งที�ทนั สมัย ไม่ว่าจะเป็ น ทางด่วน รถไฟฟ้า
และรถไฟใต้ ดิน ทําให้ ลกู ค้ าของบริษัทฯ ได้ รับความสะดวกสบายในการเดินทาง
 อํานวยความสะดวกสบายให้ กับลูกค้ าทัง� ก่ อนการขายและหลังการขาย เช่น พัฒนาระบบการจองแบบออนไลน์ ให้ ลูกค้ า
สามารถดูผงั ยูนิตและตัดยูนิตจองแบบออนไลน์ ทําให้ บริการชัดเจนและรวดเร็วขึ �น
 อํานวยความสะดวกระบบการชําระเงินที�หลากหลาย เช่น การชําระผ่านตู้เอทีเอ็ม โดยใช้ บตั รที�มบี าร์ โค้ ด การชําระเงินโดยวิธี
ตัดบัญชีหรือบัตรเครติด เป็ นต้ น
การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
 รูปแบบของการขายโดยทีมงานขายประจําซึ�งดําเนินงานขายทัง� ประจําที�สํานักงานขายภายในโครงการ (Counter Sales)
และการขายตรง (Direct Sales) เพื�อครอบคลุมและให้ ความสะดวกแก่ ลูกค้ า โดยทีมงานขายจะรับผิดชอบตัง� แต่การวาง
แผนการขายและนําเสนอรายละเอียดของโครงการที�เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย โดยจะมีการวิเคราะห์
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และกําหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย และจะใช้ กลยุทธ์ทางด้ านการตลาดและการขาย เพื�อให้ เข้ าถึ งกลุ่มลูกค้ าดังกล่าวให้ ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด
รูปแบบของการขายโดยทีมงานอิสระ (Direct Sales) ซึ�งแนะนําลูกค้ าของตนเองที�มีความต้ องการอสังหาริ มทรัพย์ ที�ตรงกับ
โครงการ ที�บริษัทฯ พัฒนาอยู่
การใช้ โฆษณาในลักษณะที�สามารถใช้ ได้ กับหลาย ๆ โครงการซึ�งส่งผลให้ ต้นทุนค่าโฆษณาลดลงแต่ยงั คงมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิผ ลที�ดี การใช้ E-Marketing การขายผ่า นทางเว็ บ ไซต์ ของบริ ษัท www.everland.co.th โดยการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที�เกี�ยวกับกลุ่มบริษัทและความคืบหน้ าของโครงการผ่านสื�อที�หลากหลาย เพื�อให้ เกิ ดการเข้ าถึ งกลุ่ม
ลูกค้ าเป้าหมายมากที�สดุ เช่น สื�อสิ�งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา อีเมล์ เว็บไซต์ เป็ นต้ น
การส่ งเสริ มการขายเพื�อให้ สอดคล้ องกั บภาครัฐที�ส นับสนุนให้ ป ระชาชนจัด ซือ� ที�อ ยู่อาศัย เช่ น ยกเว้ นค่ าธรรมเนีย มโอน
กรรมสิทธิ � การทํา Co-promotion ร่ วมกับคู่ค้า สถาบันการเงิน จัดเงื�อนไขพิเศษ เช่นการให้ สินเชื�อดอกเบีย� ตํ�า , ฟรี ดาวน์ ,
ข้ อเสนอพิเศษสําหรับลูกค้ าที�อยู่อาศัยด้ วยอัตราดอกเบีย� ตํ�าคงที�ระยะสัน� 1 ปี แรก และสามารถกู้ได้ 100% รวมทัง� โครงการ
ของบริษัทมีการตกแต่งพร้ อมเฟอร์ นิเจอร์ เข้ าอยู่ ซึ�งในอนาคตบริ ษัทฯ ก็ จะมีการคิดรู ปแบบการส่งเสริ มการขายที�แตกต่าง
ออกมาเรื�อยๆ ตามภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรม
นอกเหนือจากการขายตามปกติ บริษัทฯ จะมีการนําโครงการเข้ าร่ วมแสดงในนิทรรศการอสังหาริ มทรัพย์ ที�จัดโดยผู้จดั ที�มี
ชื�อเสียง และมีความชํานาญในการดําเนินการเป็ นประจําตามฤดูกาลขายที�พิจารณาแล้ วว่าเหมาะสมกับการขายของแต่ละ
โครงการเพื�อกระตุ้นการตัดสินใจซื �อของลูกค้ าด้ วยการใช้ Aggressive Pricing Strategy สําหรับบางยูนิต/โครงการ

ลักษณะของลูกค้ า
ลักษณะลูกค้ าของโครงการต่างๆที�ทางบริษัทฯได้ มีการดําเนินการก่ อสร้ างและอยู่ระหว่างดําเนินการก่ อสร้ างจะประกอบไป
ด้ วยบุคคลจากหลากหลายอาชีพและหลายระดับรายได้ โดยมากลูกค้ ามากกว่า 80% เป็ นบุคคลที�มีรายได้ ระดับปานกลางถึ งสูง
เนื�องจากลูกค้ าที�ซื �อห้ องชุดพักอาศัยและ/หรือ บ้ านโดยส่วนใหญ่เป็ นไปเพื�อการอยู่อาศัยจริง มีเพียงส่วนน้ อยที�ซื �อไว้ เพื�อการลงทุน
เป็ นสินทรัพย์ ในช่วงที�เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที�ผ่านมา ผู้บริ โภคใช้ ความระมัดระวังมากขึน� ในการตัดสินใจ โดยมีการศึกษาข้ อมูล
โครงการอย่างละเอียด พร้ อมทังมี
� การเปรียบเทียบระหว่างคู่แข่ง เพื�อให้ มนั� ใจว่าบ้ านที�ซื �อจะตรงกับความต้ องการของลูกค้ าอย่าง
แท้ จริง ด้ วยเหตุนี �บริษัทจึงตระหนักในการสร้ างความสัมพันธ์ ที�ดีทงั � ต่อลูกค้ าเก่ าและลูกค้ าใหม่ ซึ�งนโยบายทางบริ ษัทมีความ
ตังใจที
� �จะสร้ างความประทับใจในการให้ บริการแก่ลกู ค้ าเหล่านี �ไปตลอด โดยมีส่วนบริการหลังการขายเป็ นผู้รับผิดชอบในการสร้ าง
ความสัมพัน ธ์ ท�ี ดีกั บ ลูก ค้ า ใหม่ รั ก ษาความสัมพัน ธ์ ที� ดี กั บ ลูก ค้ า เก่ า และดูแลหรื อ ให้ บ ริ ก ารซ่ อ มแซมอุป กรณ์ ระบบไฟฟ้ า
นํ �าประปา มีการรับประกันความเสียหายระหว่างอยู่อาศัยเป็ นระยะเวลา 1 ปี อีกทังมี
� การประชาสัมพันธ์ความคืบหน้ าของโครงการ
ในการก่อสร้ าง การติดตามให้ บริการแก่ลกู ค้ าตังแต่
� ขนั � ตอนตัดสินใจซือ� จนถึ งการส่งมอบ ตลอดจนดูแลการบริ หารโครงการเมื�อ
ลูกค้ าเข้ าไปอาศัยแล้ ว ให้ เกิดความสะดวกสบาย มีสภาพความเป็ นอยู่ที�ดีไปตลอด
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
บริ ษัท ฯกํ า หนดกลุ่มลูกค้ าโดยคํ านึงถึ งอํา นาจซื อ� ที�ผ้ ูบริ โภคสามารถซือ� ได้ หรื อสามารถแบ่ งจ่า ย และ/หรื อผ่อ นชํา ระกั บ
ทางธนาคารได้ โดยที�กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายในแต่ละโครงการที�บริษัทฯได้ พฒ
ั นาขึ �น คือ
 กลุ่มลูกค้ าที�มรี ายได้ ประจําและต่อเนื�อง เช่น พนักงานบริษัท ธนาคาร ข้ าราชการ ฯลฯ
 กลุ่มลูกค้ าที�มรี ายได้ สงู หรือเป็ นเจ้ าของธุรกิจ
 กลุ่มลูกค้ าในพื �นที�โครงการโดยรอบ และกลุ่มลูกค้ าเดิมที�อาศัยอยู่ไม่เกิน 5 – 10 กิโลเมตร จากโครงการ เนื�องจากลูกค้ าจะมี
ความคุ้นเคยกับเส้ นทางและสถานที�ตงโครงการ
ั�
 กลุ่มลูกค้ าที�มคี วามต้ องการโครงการที�มสี ภาพแวดล้ อมที�ดีขึ �น หรือมีความพอใจในรูปแบบของโครงการ และสามารถเดินทาง
ได้ สะดวก
29

รายงานประจำป 2560

ANNUAL
REPORT

2017

นโยบายการตัง� ราคา
บริษัทฯมีนโยบายการตังราคาที
�
�เป็ นธรรมต่อผู้บริโภค โดยคํานึงถึงต้ นทุนในการพัฒนาโครงการ และโครงการโดยรอบที�บริ ษัท
มองว่าเป็ นคู่แข่งในการดําเนินงาน เพื�อที�ว่าบริษัทฯจะสามารถแข่งขันได้ กับผู้ประกอบการอื�นๆ โดยหลักการเบื �องต้ น คือ
 การสํารวจราคาตลาดของโครงการอื�น ๆ ซึ�งเป็ นโครงการลักษณะเดียวกัน หรือใกล้ เคีย งกับของบริ ษัทฯ แล้ วจึงกํ าหนดราคา
โดยพิจารณาจากต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาโครงการ เพื�อที�บริษัทฯ จะได้ สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื�นได้
เนื�องจากบริษัทฯ มองว่าคู่แข่งของบริษัทฯ จะได้ แก่ โครงการที�อยู่ใกล้ เคียงโครงการของบริษัทฯ ไม่ได้ มองเฉพาะเป็ นบริ ษัทใด
บริษัทหนึง�
 การพิจารณากําลังซื �อในตลาด และการแบ่งเบาภาระการผ่อนชําระเงินดาวน์ในแต่ละงวดและระยะเวลาการผ่อนชําระ เพื�อให้
ลูกค้ าสามารถผ่อนชําระเงินดาวน์ โดยไม่มีปัญหา โดยการให้ บริ การในส่วนนี � ทางบริ ษัทฯ ได้ รับความร่ วมมือจากธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศในการให้ สินเชื�อแก่ลกู ค้ าของบริษัทฯ ที�มคี วามประสงค์จะซื �อบ้ าน แต่ยงั ไม่มกี ําลังซื �อเพียงพอ
2.2.2 ธุรกิจด้ านโรงพยาบาล
กลยุทธ์ ทางการตลาด
กลยุทธ์ ด้านสินค้ าและบริ การ
 ทําเลที�ตงั � อยู่ในแหล่งชุมชนเดินทางได้ สะดวกสบาย
 มุง่ เน้ นการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลที�เป็ นเลิศ ด้ วยแพทย์ผ้ เู ชี�ยวชาญและเครื�องมือที�ทนั สมัยสามารถรองรับผู้ป่วยทัง�
ในจังหวัดและจัง หวัด ใกล้ เคีย งรวมถึ งประเทศเพื� อนบ้ าน เนื�อ งจากประชาชนส่วนใหญ่ สนใจเรื� องสุขภาพมากขึ น� และมี
ผู้สงู อายุมากขึ �น
 การให้ ความสําคัญในการบริการลูกค้ า เข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าแต่ละรายที�แตกต่างกัน การให้ บริการที�รวดเร็ว คุณภาพ
ของอาหาร การรักษาความสะอาด เพื�อให้ ลกู ค้ าได้ รับบริการเป็ นที�พึงพอใจ
 มีการจัดกิจกรรมในและนอกสถานที�เช่น การรับบริจาคโลหิตร่วมกับกาชาดจังหวัด เป็ นต้ น เพื�อสาธารณกุศลและยังเป็ นการ
เผยแพร่ความรู้เรื�องโรคต่างๆและสร้ างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้ องของโรงพยาบาล รวมถึ งการออกเยี�ยมผู้ป่วยที�เคยเข้ ารับ
การรักษาในพื �นที�เป้าหมาย
 การจัดทําฐานข้ อมูลให้ มคี วามสมบูรณ์ เพื�อสามารถติดตามการมาใช้ บริ การ และทําให้ ลูกค้ ามาใช้ บริ การต่อเนื� อง เช่น การ
ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ เป็ นต้ น
 การมองหากลุ่มลูกค้ าและตลาดใหม่ที�ยังมีศักยภาพในพืน� ที�จังหวัดใกล้ เคียงรวมถึ งการให้ ความสําคัญกับสื�อ online และ
social media มากขึ �น
นโยบายในการกําหนดราคา
 การกํ าหนดราคาในหมวดต่า งๆโรงพยาบาลจะกํ าหนดให้ อ ยู่ในระดับเดี ยวกันกั บโรงพยาบาลเอกชนทั�วไป ที� มีลัก ษณะ
ใกล้ เคียงกันหรือเปรียบเทียบกันได้ ในศักยภาพการให้ บริการในพื �นที�เดียวกัน และต้ องอยู่ในระดับที�แข่งขันได้
 การกํ าหนดอัต ราค่ าบริ ก ารห้ อ งพัก โรงพยาบาลฯ จะกํ า หนดราคาโดยอิ งจากราคาตลาดของโรงพยาบาลเดี ยวกัน กั บ
โรงพยาบาลเอกชนทัว� ไป ที�ตงอยู
ั � ่ในทําเลเดียวกันหรือใกล้ เคียงกันและสามารถแข่งขันได้
ยาและเวชภัณฑ์
บริษัทมีนโยบายในการจัดซื �อยาและเวชภัณฑ์ จากผู้ผลิตและจัดจําหน่ายหลายราย เพื�อให้ เกิ ดการแข่งขันและป้องกันความ
เสี�ยงในกรณีสินค้ าขาดแคลนจากโรคระบาดหรื อ ภัยธรรมชาติ เช่น กรณีนํ า� ท่วมใหญ่ และยังได้ คํานึง ถึ งคุณภาพของยาและ
เวชภัณฑ์เป็ นอันดับแรก ทัง� ยัง มีการบริ หารจัดการยาและเวชภัณฑ์ ที�มีประสิทธิภาพ โดย เจ้ าหน้ าที�คลังยาและเวชภัณฑ์ มีการ
จัดทําข้ อมูลของยาและเวชภัณฑ์แต่ละรายการ เพื�อให้ การสัง� ซื �อและบริหารจัดการสินค้ าคงเหลือมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการเกิ ด
ยาค้ างสต็อกนานหรือหมดอายุ
30

บุคลากรทางการแพทย์
ทรั พ ยากรบุค คลทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ ช่ ว ยพยาบาล ซึ� ง บริ ษั ท ฯ ได้ ให้ ค วามสํ า คัญ ในเรื� อ งนี เ� ป็ นอย่ า งมาก
โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการคัดสรร การพัฒนาศักยภาพ และการรักษาบุคลากรทางการแพทย์เพื�อให้ ร่วมงานกับบริษัทฯ ในระยะ
ยาว เช่น การกํ า หนดอัตราค่าตอบแทนอย่างสมเหตุสมผลและแข่งขันได้ กั บอุตสาหกรรม การให้ สวัสดิ การที� เหมาะสม สร้ า ง
บรรยากาศและสร้ างความสัมพันธ์ที�ดีระหว่างพนักงาน ส่งเสริมให้ เข้ าอบรมเพิ�มพูนความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ
ลักษณะผู้รับบริ การ
ผู้รับบริการที�สําคัญของบริษัทฯ สามารถจําแนกเป็ นกลุ่มหลักๆได้ ดงั นี �
 กลุ่มผู้รับบริการเงินสด ได้ แก่ กลุ่มผู้รับบริ การที�รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลด้ วยตนเอง ซึ�ง มีที�อยู่อาศัยหรื อ
สถานที� ทางาน ในพืน� ที�ใ กล้ เคี ยงกับ สถานที�ตงั � ของโรงพยาบาล หรื อเป็ นผู้ที�มีความเชื�อมั�นในคุณภาพการให้ บริ ก ารทาง
การแพทย์ของบริษัทฯ จนถึงกลุ่มผู้รับบริการรายย่อยอื�น ๆ ที�เข้ ามาใช้ บริ การ โดยบริ ษัทฯ เน้ นการให้ บริ การอย่างมีคุณภาพ
และเพิ�มขอบเขตการให้ บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง รวมทัง� การประชาสัมพันธ์ ทางการตลาดให้ ตรงกับกลุ่มผู้รับบริ การ
เป้าหมายของบริษัทฯ
 กลุ่มผู้รับบริการคู่สญ
ั ญา ได้ แก่ กลุ่มผู้รับบริการที�เข้ ารับการรักษาพยาบาลโดยที�องค์กรต้ นสังกัดได้ ทํ าสัญญาข้ อตกลงไว้ กับ
ทางบริ ษัทฯ ซึ�งองค์ กรต้ นสังกัดจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย ในการรักษาที�เกิ ดขึน� หรื อเป็ นกลุ่มผู้รับ บริ การที�มีกรมธรรม์
ประกั น สุข ภาพ โดยบริ ษั ท ฯ จะเรี ย กเก็ บ ค่ า รั ก ษากั บ องค์ ก รต้ น สัง กั ด บริ ษั ท ประกั น กรมบัญ ชี ก ลาง หรื อ สานัก งาน
ประกันสังคมโดยตรง ทังนี
� � กลุ่มผู้รับบริการคู่สญ
ั ญามีแนวโน้ มเพิ�มขึน� ตามการเติบโตของธุรกิ จประกัน และจากกระแสการ
ดูแลสุขภาพ
2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
2.3.1 ธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรั พย์
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันธุรกิจ
ภาคอสังหาริ มทรัพย์ โ ดยรวมในปี 2560 โดยประมาณการแบบรายปี มีการปรับ ตัวลดลง 12.82% เมื�อเทียบกั บปี 2559
ทัง� นีพ� ิ จารณาจากตัว เลขที� อยู่อาศัย สร้ างเสร็ จ และจดทะเบีย นเพิ�ม ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ณ เดือ นพฤศจิก ายนปี 2560
มีจํานวนรวม110,324 หน่วย เมือ� เทียบกับปี 2559 ที�มจี ํานวนรวมทังหมด126,543
�
หน่วย โดยแบ่งแยกเป็ นที�อยู่อาศัยประเภทสร้ างเอง
20,560 หน่วย และที�อยู่อาศัยประเภทจัดสรร 89,763 หน่วย
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที�อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จ และจดทะเบียนเพิ�ม ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
จําแนกตามประเภทดําเนินการ ระหว่างปี 2557-2560
(หน่วย:ยูนิต)
จําแนกตามประเภท
สร้ างเอง
จัดสรร
รวมทัง� หมด
% การเปลี�ยนแปลง

2557
24,446
108,993
133,439
0.86%

2558
22,375
101,455
123,830
(7.20%)

2559
21,915
104,628
126,543
2.19%

*2560
**20,560
**89,763
**110,324
**(12.82%)

ที�มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (http:// www.bot.ro.th)
หมายเหตุ : * ข้ อมูลเดือนพฤศจิกายน 2560
** % การเปลี�ยนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเฉพาะบ้ านจดทะเบียนเพิ�มประเภทจัดสรร จําแนกตามประเภทที�อยู่อาศัย ณ เดือนธันวาคม ปี
2560 โดยประมาณการเทียบกับปี 2559 มีการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญดังนี �
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ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที�อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จ และจดทะเบียนเพิ�ม ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
จําแนกตามประเภทที�อยู่อาศัย ระหว่างปี 2557-2560
(หน่วย:ยูนิต)
ที�อยู่อาศัยจดทะเบียน จําแนกตามประเภท
บ้ านเดี�ยวและบ้ านแฝด
% การเปลี�ยนแปลง
ทาวน์เฮ้ าส์และอาคารพาณิชย์
% การเปลี�ยนแปลง
อาคารชุด
% การเปลี�ยนแปลง
รวมทัง� หมด
% การเปลี�ยนแปลง

2557
36,499
7.14%
21,882
(18.34%)
75,058
5.06%
133,439
0.86%

2558
33,889
(7.15%)
22,313
1.97%
67,628
(9.90%)
123,830
(7.20%)

2559
33,906
0.05%
19,751
(11.48%)
72,886
7.77%
126,543
2.19%

*2560
**32,763
**(3.37%)
**18,744
**(5.10%)
**58,816
**(19.30%)
**110,324
**(12.82%)

ที�มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ (http://www.reic.or.th)
หมายเหตุ : * ข้ อมูลเดือนพฤศจิกายน 2560
** % การเปลี�ยนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

 ประเภทบ้ านเดี�ยว และบ้ านแฝด มีจํานวนรวมทัง� สิน� 32,763 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรับตัว
ลดลง 3.37%เมือ� เทียบกับปี 2559 ที�มจี ํานวน 33,906 หน่วย
 ประเภททาวน์ เ ฮ้ า ส์ และอาคารพาณิ ช ย์ มีจํ า นวนรวมทัง� สิ น� 18,744 หน่ ว ย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่ า
จะมีการปรับตัวลดลง 5.10% เมือ� เทียบกับปี 2559 ที�มจี ํานวน 19,751 หน่วย
 ประเภทอาคารชุ ด มี จํ า นวนรวมทั ง� สิ น� 58,816 หน่ ว ย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่ า จะมี ก ารปรั บ ตั ว
ลดลง 19.30% เมือ� เทียบปี 2559 ที�มจี ํานวน 72,886 หน่วย
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการโอนกรรมสิทธิ�อสังหาริ มทรั พย์
จําแนกตามประเภทที�อยู่อาศัย ระหว่างปี 2557-2560
(หน่วย:ยูนิต)
การโอนกรรมสิทธิ�ท�อี ยู่อาศัย
จําแนกตามประเภท

2557

2558

*2560

บ้ านเดี�ยวและบ้ านแฝด

39,557

41,041

25,183

**26,927

% การเปลี�ยนแปลง

6.06%

3.75%

(38.64%)

**6.92%

ทาวน์เฮ้ าส์และอาคารพาณิชย์

67,193

83,768

60,055

**53,061

% การเปลี�ยนแปลง

(3.67%)

24.67%

(28.31%)

**(11.65%)

อาคารชุด

67,311

71,833

90,077

**75,219

% การเปลี�ยนแปลง

(10.18%)

6.72%

25.40%

**(16.49%)

รวมทัง� หมด

174,061

196,642

175,315

155,207

% การเปลี�ยนแปลง

(4.36%)

12.97%

(10.85%)

**(11.47%)

ที�มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ (http://www.reic.or.th)
หมายเหตุ : * ข้ อมูลเดือนพฤศจิกายน 2560
** % การเปลี�ยนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน
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2559

การโอนกรรมสิทธิ � อสัง หาริ มทรัพ ย์ โดยพิ จารณาจากตัว เลขจําแนกตามประเภท ณ เดื อนธันวาคมปี 2560 มีจํ านวนรวม
155,207 หน่วย เมือ� เทียบกับปี 2559 ที�มจี ํานวนรวมทังหมด
�
175,315 หน่วย โดยมีการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญดังนี �
 ประเภทบ้ านเดี�ยว และบ้ านแฝด มีจํานวนรวมทัง� สิน� 26,927 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรับตัว
เพิ�มขึ �น 6.92% เมือ� เทียบกับปี 2559 ที�มจี ํานวน 25,183 หน่วย
 ประเภททาวน์ เฮ้ าส์ และอาคารพาณิชย์ มีจํานวนรวมทัง� สิน� 53,061 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการ
ปรับตัวลดลง 11.65% เมือ� เทียบกับปี 2559 ที�มจี ํานวน 60,055 หน่วย
 ประเภทอาคารชุด มีจํานวนรวมทัง� สิน� 75,219 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรับตัว ลดลง 16.49%
เมือ� เทียบปี 2559 ที�มจี ํานวน 90,077 หน่วย
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที�อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่
จําแนกตามประเภทที�อยู่อาศัย ระหว่างปี 2557-2560
(หน่วย:ยูนิต)
ที�อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ จําแนกตามประเภท

2557

2558

2559

*2560

บ้ านเดี�ยวและบ้ านแฝด

18,933

12,564

12,146

**10,217

% การเปลี�ยนแปลง

9.91%

(33.64%)

(3.33%)

**(15.88%)

ทาวน์เฮ้ าส์และอาคารพาณิชย์

26,980

25,000

29,932

**35,462

(10.29%)

(7.34%)

19.73%

**18.48%

65,298

62,833

58,350

**63,626

% การเปลี�ยนแปลง

(22.49%)

(3.78%)

(7.13%)

**9.04%

รวมทัง� หมด

111,211

100,397

100,428

**109,305

% การเปลี�ยนแปลง

(15.46%)

(9.72%)

0.03%

**8.84%

% การเปลี�ยนแปลง
อาคารชุด

ที�มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ (http://www.reic.or.th)
หมายเหตุ : * ข้ อมูลเดือนธันวาคม 2560
** % การเปลี�ยนแปลงเทียบกับปี ก่อนหน้ า

ทังนี
� �ภาพรวมทางด้ านอุปทานของภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยพิจารณาจากตัวเลขที�อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่จําแนกตามประเภท ปี
2560 มีจํานวนรวม 109,305 หน่วย เมือ� เทียบกับปี 2559 ที�มจี ํานวนรวมทังหมด100,428
�
หน่วย โดยมีการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญดังนี �
 ประเภทบ้ านเดี� ย วและบ้ านแฝด มีจํ า นวนรวมทั ง� สิ น� 10,217 หน่ ว ย ลดลง 15.88% เมื� อ เที ย บกั บ ปี 2559 ที� มี
จํานวน 12,146 หน่วย
 ประเภททาวน์ เฮ้ าส์ และอาคารพาณิชย์ มีจํานวนรวมทัง� สิน� 35,462 หน่วย เพิ�มขึน� 18.48% เมื�อ เทียบกั บปี 2559 ที� มี
จํานวน 29,932 หน่วย
 ประเภทอาคารชุด มีจํานวนรวมทังสิ
� �น 63,626 หน่วย เพิ�มขึ �น 9.04% เมือ� เทียบปี 2559 ที�มจี ํานวน 58,350 หน่วย
ทัง� นี เ� มื�อพิจ ารณาจากยอดคงค้ างสิน เชื� อเพื� ออสังหาริ มทรั พย์ ของธนาคารพาณิ ชย์ โดยพิจ ารณาจากตัวเลขจําแนกตาม
ประเภทผู้ขอสินเชื�อ ณ เดือนธันวาคม ปี 2560 มีจํานวนรวม 2.96 ล้ านบาท เมือ� เทียบกับปี 2559 ที�มจี ํานวนรวมทัง� หมด 2.56 ล้ านบาท
โดยมีการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญดังนี �
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 สินเชื�อส่วนบุคคลเพื�ออสังหาริมทรัพย์ มีจํานวนรวมทังสิ
� �น 2.25 ล้ านบาท โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรับตัว
เพิ�มขึ �น 14.18% เมือ� เทียบกับปี 2559 ที�มจี ํานวนรวมทังสิ
� �น 1.97 ล้ านบาท
 สินเชื�อผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ มีจํานวนรวมทังสิ
� �น 0.70 ล้ านบาท โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรับตัว
เพิ�มขึ �น 18.00% เมือ� เทียบกับปี 2559 ที�มจี ํานวนรวมทังสิ
� �น ทังสิ
� �น 0.59 ล้ านบาท
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบยอดคงค้ างสินเชื�อเพื�ออสังหาริ มทรั พย์ ของธนาคารพาณิชย์
จําแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื�อ ระหว่างปี 2557-2560
(หน่วย:ล้ านบาท)
ยอดคงค้ างสินเชื�อเพื�ออสังหาริ มทรั พย์ ของธพ.*

2557

2558

2559

*2560

สินเชื�อส่วนบุคคลเพื�ออสังหาริมทรัพย์

1,688,444

1,846,016

1,974,021

**2,254,000

% การเปลี�ยนแปลง

11.76%

9.33%

6.93%

**14.18%

สินเชื�อผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์

568,259

617,167

594,944

**701,983

0.53%

8.61%

(3.60%)

**17.99%

2,256,703

2,463,183

2,568,965

**2,955,983

8.70%

9.15%

4.29%

**15.07%

% การเปลี�ยนแปลง
รวมทัง� หมด
% การเปลี�ยนแปลง

ที�มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (http:// www.bot.ro.th)
หมายเหตุ : * ข้ อมูลเดือนพฤศจิกายน 2560
** % การเปลี�ยนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ ในปี 2560 โดยภาพรวมชะลอตัวลง ไม่ว่าจะเป็ นบ้ านเดี�ยว ทาวน์ เฮาส์ และ
คอนโดมิเนียม ยังคงมีสต็อกรอการขายอยู่ ทังการจดทะเบี
�
ยนที�อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จและการเปิ ดขายโครงการใหม่ อย่างไรก็ ตามความ
ต้ องการซื �อที�อยู่อาศัยชะลอตัวลง เมือ� พิจารณาจากการโอนกรรมสิทธิ � ที�อยู่อาศัยโดยภาพรวม ทังด้
� านสถาบันการเงินก็มคี วามเข้ มงวดต่อ
การอนุมตั ิสินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศัยมากขึ �น เนื�องจากมีผิดนัดชําระหนี �กับสถาบันการเงิน อันเป็ นผลมาจากยอดโอนกรรมสิทธิ � ได้ ไม่ตรงตาม
เป้า แต่รายจ่ายยังเท่าเดิม ทําให้ เกิดปั ญหาสภาพคล่อง ทังนี
� �ยอดสินเชื�อเพื�ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ปรับตัวเพิ�มขึน� เล็กน้ อย
ในปี 2560 ทังนี
� �สําหรับแนวโน้ มในปี 2561 แนวโน้ มการพัฒนาคอนโดมิเนียม ยังคงมีการพัฒนามากที�สดุ แต่ในลักษณะชะลอตัวลง และ
ผู้ประกอบการอีกส่วนปรับแผนในการพัฒนาโครงมุง่ เน้ นโครงการแนวราบมากขึ �น นอกจากนี �ผู้ประกอบการเน้ นพัฒนาโครงการ โดยเน้ น
ซื �อที�ดินแปลงใหญ่ เพื�อลดต้ นทุนที�ดิน และแบ่งเฟสพัฒนาออกเป็ นหลายโครงการ
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2.3.2 ภาวการณ์ แข่ งขันธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์
การแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2560 ที�ผ่านมา การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมพื �นที�กรุงเทพมหานครชัน� ในและชัน�
กลางและตามเส้ นทางรถไฟฟ้ายังคงเพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�อง เนื�องจากความต้ องการที�อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในบางทําเลยังมีอยู่
สูง
ภาพรวมตลาดที�อยู่อาศัยในประเทศไทยปี 2560 ตลาดอสังหาริมทรัพย์มแี นวโน้ มเผชิญกับปั จจัยเสี�ยงที�ยงั คงมีผลต่อเนื�องจาก
ปี ที�ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาหนี �สินปั ญหาภาคครัวเรือนที�เพิ�มสูงขึ �น ราคาสินค้ าเกษตรตกตํ�า ความเข้ มงวดของสถาบันการเงินในการ
ปล่อยสินเชื�อของสถาบัน การเงิน ฯลฯ จึงส่ง ผลให้ ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ เ กิ ดการชะลอตัวอย่ างต่ อเนื�อ งแต่ ไม่ไ ด้ ยํ�าแย่กว่ าปี 2559
โดยเฉพาะตลาดในกรุงเทพฯ ยังคงมีคนจองซื �อที�อยู่อาศัยที�นําเสนอออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื�อง อย่างไรก็ ตามการจองซื อ� นีย� ังตํ�ากว่าการ
เปิ ดขึ �นของโครงการ แสดงให้ เห็นว่าอุปทานสะสมยังเพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�อง
ทังนี
� �แนวโน้ มตลาดอสังหาริมทรัพย์ที�อยู่ในภาวะที�ชะลอตัว ยังมีอีกหนึ�งปั จจัยคือ ภาวะหนี �ครัวเรือน ที�อยู่ในระดับสูง เนื�องจาก
ผู้ซื �อขาดคุณสมบัติในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้ มกี ารปฏิเสธสินเชื�อสูง อีกทังยั
� งผู้ประกอบการมีสต๊ อกสะสมที�ยงั ขายไม่ได้
แต่ไม่ใช่ว่าไม่ประสบผลสําเร็จในการขาย เพียงแต่ ณ ห้ วงเวลาที�สํารวจ ผู้ประกอบการยังถื ออยู่ ยังไม่มีผ้ จู องซือ� แต่อย่างใด การสะสม
ของหน่วยขายคงเหลือเช่นนี � เป็ นสิ�งที�ผ้ ปู ระกอบการพัฒนาที�ดินต้ องให้ ความใส่ใจเป็ นพิเศษ เพราะในขณะที�แ ต่ละบริ ษัทเร่ งเปิ ดขาย
สินค้ าใหม่ แต่ยงั มีสินค้ าเดิมรอการขายอยู่เป็ นจํานวนมาก และอาจสร้ างปั ญหาให้ กับผู้ประกอบการในอนาคต
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2560 มีแนวโน้ มที�ดีขึ �น ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ รายใหญ่ ๆ มีการออกแคมเปญกระตุ้นยอด
ซื �อ อาทิเช่น ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอน การจดจํานอง, การให้ โปรโมชัน� ส่วนลดและของแถม เพื�อกระตุ้นการตัดสินใจซือ� ของผู้บริ โภค
ทังนี
� �ยังมีปัจจัยที�บอกที�ส่งผลดีต่อตลาด อาทิเช่น การมี AEC ที�นําให้ ชาวต่างชาติยังคงเข้ ามาลงทุน และซือ� อสังหาริ มทรัพย์ ในประเทศ
ไทย, ในภาคของการส่งออกและบริการมีการขยายตัวเพิ�มมากขึ �น รวมไปถึงการบริโภคภาคเอกชนมีการปรับตัวดีขึน� อันเป็ นผลดีสําหรับ
ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สําหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2560 ถึงจะมีการขยายตัวมากขึ �นกว่าในช่วงปี ที�ผ่านมา อันเนื�องมาจากปั จจัยบวกด้ าน
เศรษฐกิจที�กําลังฟื น� ตัวอย่างต่อเนื�อง รวมถึงการขยายการลงทุนของภาครัฐ และการลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทยที�เพิ�มมากขึน�
แต่ก็ยงั มีปัจจัยด้ านลบด้ วย ทังในแง่
�
ของซัพพลายมากขึ �นนันน่
� าจะส่งผลต่อนักลงทุนที�ซื �อคอนโดมิเนียมเพื�อเก็งกําไร เพราะเมื�อซัพพลาย
มีมากขึ �น น่าจะเป็ นการยากที�จะปรับราคาขึ �น หรือน่าจะทําให้ ขายได้ ยากขึ �น
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มายรีสอร์ ท แอท รีเวอร์

โครงการและที�ตงั �

มายโฮม เชียงใหม่

โครงการและที�ตงั �

ราคาเฉลี�ย/ยูนิต
(ลบ.)
3.45 - 6.00

ราคาเฉลี�ย/ยูนิต
(ลบ.)
14.00 – 16.90

Everland
จํานวน
ยูนิตทัง� หมด
อยู่ระหว่างก่อสร้ าง

Everland
จํานวน
ยูนิตทัง� หมด
123
โครงการ
และที�ตงั �
1. บางกอก ริเวอร์ มารีนา่
2. ทิว ริเวอร์ เพลส
3.รัตนโกสินทร์ วิว แมนชัน�
4. เดอะ ริเวอร์

โครงการ
และที�ตงั �
1. The Urbana (Phase2)
2. Sansaran Chiangmai
3. Vararom

คู่แข่ งตาม Location
จํานวน
ยูนิตทัง� หมด
99
200
120
833

คู่แข่ งตาม Location
จํานวน
ยูนิตทัง� หมด
134
227
-

บริษัทฯ ดําเนินการเป็ นผู้พฒ
ั นาและจําหน่ายบ้ านเดี�ยว อาคารชุดพักอาศัย โดยมีค่แู ข่งขันของบริษัทฯ ตามทําเลที�ตงโครงการ
ั�
ประกอบด้ วย

ราคาเฉลี�ย/ยูนิต
(ลบ.)
14.00 – 80.00
6.90 – 10.00
19.00
7.10 – 24.60

ราคาเฉลี�ย/ยูนิต
(ลบ.)
2.57 - 3.95
2.76 - 4.29
3.05 - 4.34

โครงการของบริ ษั ท อยู่ติ ด ริ ม แม่ นํ า�
เจ้ าพระยาและใกล้ สถานี ร ถไฟฟ้ า
MRT สถานีบางพลัด (ประมาณ 450
เมตร)พร้ อมทัง� ระบบ สาธารณูปโภค
รบครัน จึงเป็ นจุดขายที�ดีของบริษัทฯ

หมายเหตุ

มีก ารแข่ ง ขัน ค่ อ นข้ า งสู ง อย่ า งไรก็
ตามเนื�อ งจากโครงการอยู่ติ ดทิ วเขา
และล้ อ มรอบด้ ว ยธรรมชาติ มีค วาม
เป็ นส่ วนตัว จึ งเป็ นข้ อ ได้ เปรี ย บและ
ตรงกั บ ความต้ องการของลู ก ค้ า
เป้าหมายของบริษัทฯ

หมายเหตุ
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ราคาเฉลี�ย/ยูนิต
(บาท/ตร.ม.)
79,000-93,000

My Resort Holding และ The Villa Hua Hin
โครงการและที�ตงั �
จํานวนยูนิตทัง� หมด
ราคาเฉลี�ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
มายรีสอร์ ท หัวหิน
- อาคาร A B C
211
3.65 – 14.00
- อาคาร D E F
197
2.70 – 24.00

มายรีสอร์ ท บางกอก

โครงการและที�ตงั �

Everland
จํานวน
ยูนิตทัง� หมด
384

คู่แข่ งตาม Location
โครงการ
จํานวนยูนิต
และที�ตงั �
ทัง� หมด
1. Rocco New Boutique condo
74
2. Navio Hua Hin Condo
108
3. Amari Residences Hua Hin
210
4. Baan Suan Rim Sai
106
5.The Seacraze Hua Hin
272
6. The Sanctuary Hua Hin
92

คู่แข่ งตาม Location
โครงการ
จํานวน
และที�ตงั �
ยูนิตทัง� หมด
1. เดอะ ปาร์ คแลนด์ แกรนด์
294
2. วิวล์ อโศก เรสซิเดนทอล
525
คอนโดมิเนียม
3.ดิ แอดเดรส อโศก
574
4.เซอร์ เคิล คอนโดมิเนียม
294

ราคาเฉลี�ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
2.74 – 6.20
2.80 – 6.50
4.99 – 6.40
4.20 – 7.80
2.34 – 4.15
2.04 – 2.46

122,000
91,000

ราคาเฉลี�ย/ยูนิต
(บาท/ตร.ม.)
80,000
120,000

โครงการของบริ ษั ท เน้ น กลุ่ มลู ก ค้ า
ครอบครั ว มีค วามเป็ นส่ ว นตั ว ใกล้
ชายหาด มีสิ� ง อํ า นวยความสะดวก
และสาธารณูปโภคภายในโครงการ

หมายเหตุ

มีการแข่งขันค่อนข้ างสูง โดยโครงการ
ของบริ ษั ท ฯ อยู่ติ ด ถนนเพชรบุ รี ตั ด
ใหม่ใกล้ สถานีรถไฟฟ้า MRTและBTS
แวดล้ อมด้ วยสิ�งอํานวยความสะดวก
แ ล ะ ส ถ า น ที� สํ า คั ญ เ ช่ น
ห้ างสรรพสินค้ า โรงพยาบาล ตรงกับ
ความต้ องการของลูกค้ าเป้าหมายของ
บริษัทฯ

หมายเหตุ

38

-เดอะ โพลิแทน รีฟ
- เดอะ โพลิแทน บรีซ

โครงการและที�ตงั �

มายโฮม ซิลเวอร์ เลค
- Village 1
- Village 2

โครงการและที�ตงั �

2,359
587

Everland
จํานวนยูนิตทัง� หมด

78
67

Everland
จํานวนยูนิตทัง� หมด

ราคาเฉลี�ย/ยูนิต
(บาท/ตร.ม.)
52,500
57,000

4.46 – 7.77

ราคาเฉลี�ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)

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

โครงการ
และที�ตงั �

1. เดอะแกรนด์ บ้ านราชพฤกษ์
(สุวินทวงศ์)
2.ณ ราธา สุวินทวงศ์

โครงการ
และที�ตงั �

ราคาเฉลี�ย/ยูนิต
(บาท/ตร.ม.)
96,100
62,500
70,000

3.59

240

คู่แข่ งตาม Location
จํานวนยูนิต
ทัง� หมด
1,848
733
2,824

5.89

ราคาเฉลี�ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)

74

คู่แข่ งตาม Location
จํานวนยูนิต
ทัง� หมด

มี ก า ร แ ข่ ง ขั น ค่ อ น ข้ า ง สู ง
โดยโครงการของบริ ษัทฯ ติดริ มแม่นํา�
เจ้ า พระยา ติด ถนนสนามบิ นนํา� และ
ใกล้ สถานีรถไฟฟ้า MRTสถานีพระนั�ง
เกล้ า แวดล้ อมด้ ว ยสิ�ง อํ า นวยความ
สะด วก และสถานที� สํ า คั ญ เช่ น
ห้ างสรรพสินค้ า โรงพยาบาล ตรงกับ
ความต้ องการของลูกค้ าเป้าหมายของ
บริษัทฯ

หมายเหตุ

โครงการของบริ ษั ท เน้ น กลุ่ มลู ก ค้ า
ครอบครั ว มีค วามเป็ นส่ ว นตัว มีสิ� ง
อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
สาธารณูปโภคภายในโครงการและ
สถานที� สํ า คัญ เช่ น ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
สถานศึ ก ษา โรงพยาบาล ตรงกั บ
ความต้ องการของลูกค้ าเป้าหมายของ
บริษัทฯ

หมายเหตุ
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2,745

ราคาเฉลี�ย/ยูนิต
(บาท/ตร.ม.)
60,000-80,000
1. Manor
2. Supalai City Resort
3. LPN Park

โครงการ
และที�ตงั �

คู่แข่ งตาม Location
จํานวนยูนิต
ทัง� หมด
1,848
733
2,824
ราคาเฉลี�ย/ยูนิต
(บาท/ตร.ม.)
96,100
62,500
70,000
มี ก า ร แ ข่ ง ขั น ค่ อ น ข้ า ง สู ง
โดยโครงการของบริ ษัทฯ ติดริ มแม่นํา�
เจ้ า พระยา ติด ถนนสนามบิ นนํา� และ
ใกล้ สถานีรถไฟฟ้า MRTสถานีพระนั�ง
เกล้ า แวดล้ อมด้ ว ยสิ�ง อํ า นวยความ
สะด วก และสถานที� สํ า คั ญ เช่ น
ห้ างสรรพสินค้ า โรงพยาบาล ตรงกับ
ความต้ องการของลูกค้ าเป้าหมายของ
บริษัทฯ

หมายเหตุ

ทัง� นี บ� ริ ษั ท ฯ มีข้อ ได้ เปรี ยบกว่ าคู่แ ข่ง ในส่ว นของการพัฒ นาโครงการใหม่ข องบริ ษั ทฯ เพื� อ ให้ เ ป็ นแหล่ งชุมชนขนาดใหญ่ ที� มีค วามครบครั น ของสิ�ง อํ า นวยความสะดวกมากที� สุด เช่ น โรงเรี ย น
ห้ างสรรพสินค้ า ใกล้ หน่วยงานราชการ ใกล้ รถไฟฟ้า การคมนาคมสะดวกสบาย นับเป็ นการสร้ างความแตกต่างจากโครงการของคู่แข่งขันเพื�อรองรับภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

-เดอะ โพลิแทน อควา

โครงการและที�ตงั �

BANGKOK RIVA
จํานวนยูนิตทัง� หมด
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2.3.3 ธุรกิจด้ านโรงพยาบาล
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
แนวโน้ มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีระดับการเติบโตได้ ดีต่อเนื�องในระยะยาว โดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีความได้ เปรี ยบ
ทางด้ านต้ นทุน บุคลากร และการเข้ าถึงกลุ่มผู้ใช้ บริการเนื�องจากมีเครือข่ายจํานวนมาก จึงทําให้ โรงพยาบาลขนาดกลางจนถึงขนาดเล็ก
ที�อยู่เพียงแห่งเดียว (stand-alone) เสียเปรียบในการทําธุรกิจ ยิ�งถ้ าเป็ นโรงพยาบาลขนาดกลางหรื อขนาดเล็กที�รับผู้ป่วยประกันสังคม
หรื อผู้ป่วยบัตรทองร่ วมด้ วย จะยิ�งเสียเปรี ยบมากขึน� จากนโยบายที�เปลี�ยนไปของสํานักงานประกันสังคมและสํา นักงานหลักประกั น
สุขภาพแห่งชาติ การควบรวมกิจการหรือร่วมมือกันเป็ นเครือข่ายยังพบเห็นในปี ที�ผ่านมา โรงพยาบาลใดไม่มีระบบเครื อข่ายรองรับจะ
ลําบากในการต่อรอง และเสียเปรียบในการแข่งขัน ทัง� ด้ านแพทย์ บุคลกากร การจัดซือ� ยา เป็ นต้ น รวมถึ งด้ านเงินลงทุนที�จะใช้ ในการ
ขยายกิจการ การปรับปรุงโรงพยาบาล เครื�องมือแพทย์
จากปั จจัยข้ างต้ น ทําให้ โรงพยาบาลขนาดเล็กต้ องเพิ�มศักยภาพในด้ านบริ การ ต้ องปรับตัวและขยายเครื อข่ายโดยมองหา
พันธมิตรเพื�อสร้ างความแข็งแกร่งให้ กับธุรกิจ ทังในด้
� านมาตรฐานในการบริหารจัดการ ต้ นทุนบริการ บุคลากร แพทย์ พยาบาล ที�มคี วาม
เชี�ยวชาญในการรักษา เครื�องมือแพทย์และเทคโนโลยีที�ทนั สมัย ตลอดจนสิ�งอํานวยความสะดวกและคุณภาพของการบริ การที�พร้ อมให้
การรักษา ทังนี
� �ปั ญหาและอุปสรรคที�สําคัญของธุรกิจโรงพยาบาลที�ไม่สามารถควบคุมและหลีกเลี�ยงได้ ส่วนใหญ่คือ จํานวนบุคลากรทาง
การแพทย์ที�ไม่เพียงพอต่อความต้ องการในการรักษา จึงทําให้ มกี ารแข่งขันเรื�องค่าตอบแทนที�สูง ซึ�งแพทย์ ที�มีฝีมือและมีประสบการณ์ ก็
เป็ นเป้าหมายของโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง อีกทังยั
� งมีการลงทุนในเครื� องมือทางการแพทย์ เพื�อรองรับการรักษาผู้ป่วย รวมถึ งต้ นทุน
ค่าแรง และเวชภัณฑ์ที�สงู ขึ �นจึงส่งผลให้ ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ �น ทังนี
� �การมุง่ สู่การแข่งขันระดับอาเซียนนัน� ทางบุคลกรยังมีทักษะด้ าน
ภาษาต่างประเทศเพื�อรองรับการดูแลผู้ป่วยต่างประเทศ
กล่าวโดยสรุป สภาวะอุตสาหกรรมของโรงพยาบาล โดยภาพรวม ยังมีความต้ องการด้ านการรักษาพยาบาลเพิ�มมากขึน� ทุกปี
และการแข่ ง ขัน สูง ขึ น� ทัง� ทางด้ า นการบริ ก าร แพทย์ ผ้ ูเ ชี� ย วชาญ เครื� อ งมือ ในการรั ก ษา สิ� ง อํ า นวยความสะดวกทางด้ า นต่ า งๆ
ที�ทางด้ านโรงพยาบาลได้ เตรียมให้ เพื�อรองรับผู้ป่วยในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก มีแ นวโน้ มในการเติ บ โตที� ดี ใ นระยะยาว โดยในระยะสัน� โรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็ ก จะมีค วามท้ ายทายใน
การปรับ ตัว และเพิ�มศัก ยภาพในการแข่ งขัน เตรี ย มความพร้ อมในการให้ บริ การ ที มแพทย์ และบุ คลากรที�มีความรู้ ความเชี�ยวชาญ
การบริการที�ได้ มาตรฐาน มีต้นทุนตํ�า เมือ� เทียบกับคู่แข่ง รวมถึงการมองหาโอกาสการควบรวมกิจการหรือการร่วมมือกันในการทําธุรกิจ

40

41

6,650

รวมทัง� สิน�

21,423

810.56

810.56

20,612.21

7,117.14

1,984.18

232.97
180.88
672.68
937.93
1,332.14
1,467.85
6,686.45

ล้ านบาท

712

48

-

48

664

-

-

203
65
85
14
186
111
-

หน่ วย

3,056.93

219.76

-

219.76

2,837.17

-

-

230.89
176.84
490.11
219.72
1,081.25
638.36
-

ล้ านบาท

จํานวนหน่ วย
ที�โอนแล้ ว

หมายเหตุ : สําหรับบ้ านแนวราบในโครงการเป็ นการขายบ้ านพร้ อมที�ดินแบบสร้ างเสร็ จ

145

67

- Village2

รวมโครงการบ้ านแนวราบ

78

- Village1

1.โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค

6,505

2,745

9.โครงการเดอะ โพลิแทน อควา

รวมโครงการอาคารชุด
โครงการบ้ านแนวราบ

587

205
66
92
43
211
197
2,359

หน่ วย

จํานวนหน่ วย
ที�มีเพื�อขาย

8.โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ

1.โครงการมายวิลล่า บางนา
2.โครงการรอยัล บีช
3.โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก
4.โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์
5.โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี)
6.โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)
7.โครงการเดอะ โพลิแทน รี ฟ

โครงการอาคารชุด

โครงการ

15

8

-

8

7

-

-

2.00
5.00
-

110.72

38.42

-

38.42

72.30

-

-

32.00
40.30
-

จํานวนหน่ วย
ที�ยังไม่ ส่งมอบ1
(ก่ อสร้ างแล้ วเสร็จ)
ณ 31 ธ.ค.2560
หน่ วย ล้ านบาท

3,621

-

-

-

3,621

1,362.00

243.00

2,016.00

9,733.95

-

-

-

9,733.95

3,898.63

756.59

5,078.73

จํานวนหน่ วย
ที�ยังไม่ ส่งมอบ2
(ระหว่ างก่ อสร้ าง)
ณ 31 ธ.ค.2560
หน่ วย
ล้ านบาท

2,302

89

67

22

2,213

1383

344

2
1
7
27
25
81
343

หน่ วย

8,521.16

552.38

-

552.38

7,968.79

3,218.51

1,227.59

2.08
4.04
182.57
686.21
250.89
789.19
1,607.72

ล้ านบาท

จํานวนหน่ วย
ที�รอการขาย

5,938

97

67

30

5,841

2,745

587

2
1
7
29
25
86
2,359

หน่ วย

18,365.83

590.80

-

590.80

17,775.04

7,117.14

1,984.18

2.08
4.04
182.57
718.21
250.89
829.49
6,686.45

ล้ านบาท

รวมจํานวนหน่ วย
ที�ยังไม่ ส่งมอบ1,2 และรอการขาย

รอผลอนุมัติธนาคาร, นัดโอน

อยู่ระหว่างก่อสร้ าง, ผ่อนดาวน์ และรอครบ
กําหนดโอนภายในไตรมาส 4/ 2561
อยู่ระหว่างก่อสร้ าง, ผ่อนดาวน์ และรอครบ
กําหนดโอนภายในไตรมาส 3/2561
อยู่ระหว่างก่อสร้ าง, ผ่อนดาวน์ และรอครบ
กําหนดโอนภายในไตรมาส 2/2563

รอครบกําหนดโอน, รอผลอนุมัติธนาคาร

-

รอผลอนุมัติธนาคาร

-

-

-

เหตุผลที�ยังไม่ ได้ส่งมอบ

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที�จะต้ องส่งมอบสินค้ าให้ กับผู้ซื �อตามสัญญาเป็ นจํานวนเงิน 111 ล้ านบาท มีมลู ค่างานที�ยงั ไม่ได้ ส่งมอบในแต่ละโครงการมีดงั นี �

2.4 งานที�ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ ณ 31 ธันวาคม 2560

รายงานประจำป 2560
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3. ปั จจัยความเสี�ยง
3.1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์
3.1.1 ความเสี�ยงด้ านการเมือง เศรษฐกิจ
 ความเสี�ยงจากสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้ มชะลอตัวจากภาวะทางการเมืองที�ยงั ไม่มคี วามชัดเจน โดยยังคงเป็ นปั จจัยเสี�ยงสําคัญที�ส่งผลต่อ
ความเชื�อมัน� และแนวโน้ มในการลงทุนของภาคธุรกิจในประเทศและนักลงทุนจากต่างประเทศ รวมทังส่
� งผลต่อการใช้ จ่ายของประชาชน
ปั ญหาความแตกต่างทางความคิดในสังคมซึ�งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมัน� คงของรัฐบาล จะเป็ นปั จจัยเสี�ยงที�ส่งผลต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
จากปั จจัยเสี�ยงดังกล่าว ส่งผลให้ บริษัทฯต้ องพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบเนื�องจากการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ในปั จจุบนั มีต้นทุนสูงในการดําเนินการ ซึ�งหากภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิ จส่งผลกระทบต่อความเชื�อมัน� และการตัดสินใจใช้ จ่าย
ของผู้ซือ� อสังหาริ มทรัพย์ แล้ ว บริ ษัทฯอาจได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที�วางไว้ และอาจส่งผลกระทบต่ อ
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการดําเนินธุรกิจและการชําระหนี �ต่อสถาบันการเงินได้
อย่างไรก็ตามปั จจัยพื �นฐานทางด้ านภาคธุรกิจของประเทศไทยยังคงมีความน่าสนใจต่อการลงทุนของนักลงทุนทัง� ในประเทศ
และต่างประเทศ โดยภาคเอกชนจะมีบทบาทมากขึ �นในการขับเคลื�อนการลงทุนโดยภาพรวม ในขณะเดียวกันภาวะทางการเมืองเป็ นไป
ในทิศทางที�ดี รัฐบาลมีมาตรการออกมากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื�อง บริษัทฯคาดว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศอาจจะได้ รับผลกระทบ
และชะลอตัว เนื�องจากภาวะหนีภ� าคครัวเรื อนสูงขึน� รวมถึ งการเข้ มงวดในการปล่อยสินเชื�อ ทํา ให้ ผ้ ปู ระกอบการต่างก็ ออกโปรโมชั�น
แคมเปญที�น่าสนใจ หรืออาจจะต้ องใช้ โปรโมชัน� เดียวกับมาตรการของรัฐบาล เพื�อรักษายอดขายเอาไว้
3.1.2. ความเสี�ยงด้ านการดําเนินธุรกิจ
 ความเสี�ยงจากการเพิ�มขึน
� ของราคาวัสดุก่อสร้ าง
ต้ นทุนสําคัญของการดําเนินงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ แก่ วัสดุก่อสร้ าง โดยในช่วงปี 2560 ที�ผ่านมา ราคาวัสดุก่อสร้ างดัชนี
มวลเฉลี�ยปี 2560 จํานวน 106.7 เพิ�มขึ �นร้ อยละ 1.9 เมือ� เทียบกับปี 2559 จํานวน 103.6 (ที�มา: สํานักดัชนีเศรษฐกิ จการค้ า กระทรวง
พาณิชย์) ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ างในภาพรวมมีการปรับตัวสูงขึ �น โดยร้ อยละการเปลี�ยนแปลงราคาสินค้ าวัสดุก่อสร้ างหลักๆ ได้ แก่ หมวด
ไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ สงู ขึ �นร้ อยละ 3.6 (ไม้ ฝา ไม้ คาน ไม้ โครงคร่าว วงกบประตู-หน้ าต่าง บานประตู- หน้ าต่าง) หมวดผลิตภัณฑ์ คอนกรี ต
สูงขึ �น ร้ อย ล ะ 0.9 (พื �นคอนกรีตสําเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรี ต สําเร็ จรู ป ท่อระบายนํา� คอนกรี ต ถังซีเมนต์ สํา เร็ จรู ป) หมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ �นร้ อยละ 9.8 ( เนื�องจาก สต๊ อกเหล็กเส้ นในประเทศที�น้อยลงประกอบกับมีขนาดไม่ตรงตามความต้ องการของตลาด
บางขนาดเริ�มขาดสต๊ อก และหมวดวัสดุก่อสร้ างอื�นๆ ลดลงตามภาวะการก่อสร้ างที�ชะลอตัว
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการในการควบคุมและลดความเสี�ยงอันเกิ ดจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้ างอย่างรัดกุม
โดยมีการวางแผนงานการก่อสร้ างและบริหารควบคุมระบบการจัดซื �อวัสดุการก่ อสร้ างอย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อลดความเสี�ยงจากการ
เพิ�มขึ �นของราคาวัสดุก่อสร้ าง รวมทัง� การหาพันธมิตรทางการค้ าที�มากขึน� เพื�อรองรับการขยายตัวของโครงการต่าง ๆ ที�จะเกิ ดขึน� ใน
อนาคต
ความเสี�ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงาน
ในปี ที�ผ่า นมาผู้ประกอบการเร่ งเปิ ดโครงการใหม่เ ป็ นจํ านวนมาก การปรับขึ น� ของค่า แรงทั�วประเทศ ประกอบกับการลงทุน
โครงสร้ างพื �นฐานของภาครัฐ รวมถึงการเปิ ดประชาคมอาเซียนที�จะเป็ นผลให้ เกิ ดภาวะการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานในอนาคต
ซึ�งหากบริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดหาผู้รับเหมาที�มีความชํานาญเฉพาะด้ านเพื�อเข้ าดําเนินงานในโครงการของบริ ษัท ฯ ได้ อาจทําให้ งาน
ก่อสร้ างของบริษัทฯ ล่าช้ า และไม่สามารถโอนบ้ านให้ แก่ผ้ ซู ื �อได้ ภายในระยะเวลาที�กําหนด
อย่างไรก็ตามบริษัทให้ ความสําคัญกับผู้รับเหมาที�ร่วมงานกับบริษัท เพื�อเป็ นการลดความเสี�ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและ
แรงงาน โดยบริษัทมีนโยบายสร้ างความสัมพันธ์และเป็ นพันธมิตรที�ดีระหว่างบริษัทและผู้รับเหมา โดยให้ การสนับสนุน พิจารณาเรื� องของ
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ปริมาณงานของผู้รับเหมาที�มศี กั ยภาพตามความเหมาะสม และความช่วยเหลือทางด้ านอื�น ๆ นอกจากนี � บริ ษัทพิจารณาผู้รับเหมาใหม่
รายใหม่ๆ เพื�อให้ มโี อกาส เข้ ามาร่วมงานกับบริษัทและพิจารณาศักยภาพคุณสมบัติของผู้รับเหมาใหม่ โดยให้ การสนับสนุน เตรี ยมความ
พร้ อมเพื�อรองรับการขยายงานและการเติบโตของบริษัท
ปั จจุบนั บริษัทมีการวางแผนการก่อสร้ างโครงการมาเป็ นระบบการก่ อสร้ างแบบพรี คาส” (Precast Construction) ซึ�งจะช่วยให้
บริ ษัทสามารถลดระยะเวลา และต้ นทุนการก่ อสร้ า งโครงการ เพื�อเป็ นการบริ หารความเสี� ยงจากภาวะการขาดแคลนผู้ร ั บเหมาและ
แรงงาน รวมทังสามารถบริ
�
หารส่วนต่างของผลกําไรของบริษัทได้ อย่างเหมาะสม
ความเสี�ยงจากการจัดหาที�ดินเพื�อพัฒนาโครงการ
บริษัทฯมีนโยบายในการจัดหาที�ดินสําหรับพัฒนาโครงการโดยการพิจารณาทําเลที�ตงั � และศักยภาพที�ดินที�เหมาะแก่ การพัฒนา
ในราคาที�เหมาะสม ทังนี
� � บริษัทฯ ไม่มนี โยบายในการสะสมที�ดินเปล่า (Land Bank) ในหลากหลายทําเลที�ตงั � สําหรับโครงการต่าง ๆ ใน
อนาคต เนื�องจากบริ ษัทฯ หากแผนการก่ อสร้ างโครงการที� ยังไม่ชัดเจนจะทําให้ บริ ษัทฯ มีภาระต้ นทุนทางการเงิน ซึ�งอาจเกิ ดปั ญหา
เกี�ยวกับสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตามจากการที�ผ้ ปู ระกอบการมีการแข่งขันที�รุนแรง รวมถึงการขยายเส้ นทางของ
รถไฟฟ้าทําให้ เกิดการเก็งกําไรที�ดินในบริเวณดังกล่าว ทังนี
� เ� มื�อบริ ษัทฯ ต้ องการซือ� ที�ดินในทําเลที�ต้องการ บริ ษัทฯ อาจต้ องซือ� ที�ดินใน
ราคาที� สูง กว่ า ที� บริ ษั ทฯ กํ าหนด หรื ออาจไม่ส ามารถซื อ� ที� ดิน ได้ ตามที�ต้ อ งการ ซึ�ง ในกรณี ดั ง กล่ าว จะส่ ง ผลกระทบทํา ให้ บริ ษั ท ฯ
มีต้นทุนในการก่อสร้ างที�สงู ขึ �น ทังนี
� �บริษัทจึงมีนโยบายในการเน้ นการพิจารณาทําเลที�ตงั � ในบริ เวณใกล้ เคียงแทนเพื�อลดความเสี�ยงใน
ด้ านต้ นทุนราคาที�ดิน รวมทังการมองหาที
�
�ดินในบริเวณชานเมืองซึ�งมีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และจังหวัด ใกล้ เคียง เช่น พัทยา หัว
หิน เพื�อเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม รวมทังการเปิ
�
ดโอกาสให้ นายหน้ าและผู้ประสงค์จะขายที�ดินอื�นๆ สามารถติดต่อกับบริษัทฯได้ โดยตรง


ความเสี�ยงจากการชะลอโครงการของบริ ษัท
ปั จจุบนั บริษัทมีโครงการที�อยู่ระหว่างรอการพัฒนา คือ และโครงการมายโฮม เชียงใหม่ โดยบริ ษัทพิจารณาชะลอการพัฒนา
โครงการเพื�อ รอดูทิศ ทางของธุรกิ จ และสภาวะอสังหาริ มทรั พย์ ประกอบกั บขัน� ตอนในการขออนุญาตจัดสรรที� ดินที� ผ่า นมามีค วาม
จําเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ ทังนี
� �การชะลอการพัฒนาโครงการดังกล่าว ส่งผลให้ บริษัทฯเสียโอกาสในการสร้ างรายได้ จาก
การพัฒนาโครงการ และมีค วามเสี�ย งที�ต้ นทุน ค่าก่ อสร้ างโครงการจะขยับ ตัวเพิ�มสูงขึ น� ในอนาคตหากยังไม่เร่ งดํา เนิน การก่ อสร้ า ง
นอกจากนีบ� ริ ษัทยังมีต้นทุนทางการเงินจากการที�ต้องชําระดอกเบีย� เงินกู้ให้ แก่ สถาบันการเงินที�สนับสนุนวงเงินค่าซือ� ที�ดินโครงการ
อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้ ดําเนินการพัฒนาโครงการในส่วนของสาธารณูปโภคพื �นฐาน และพืน� ที� โดยรอบเพื�อเตรี ยมพร้ อมสําหรับการเริ� ม
พัฒนาโครงการดังกล่าวใหม่ โดยอยู่ระหว่างการออกแบบผังโครงการเพื�อให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของสํานักงานที�ดินซึ�งมีการปรับปรุ ง
ในรายละเอียดการออกแบบผังโครงการและเตรียมขออนุญาตจัดสรรที�ดินให้ เรียบร้ อยในขันตอนต่
�
อไป


3.1.3 ความเสี�ยงด้ านการเงิน
 ความเสี�ยงจากการเข้ าถึงแหล่ งเงินทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกับสถาบันการเงินเป็ นจํานวน 2,299.10 ล้ านบาท
โดยมีโครงการของบริษัทฯ คํ �าประกัน และมีหนี �สินหมุนเวียนจํานวน 2,230.50 ล้ านบาท โดยในช่วงระยะเวลาที�ผ่านมา บริ ษัทฯมีการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนของกิจการได้ เป็ นอย่างดี โดยมีการวางแผนการใช้ เงินและจัดสรรทุนหมุนเวียนตามลําดับ ความสําคัญในกิ จการ
และสามารถจ่ายชําระหนี �เงินต้ นและดอกเบี �ยเงินกู้ให้ แก่สถาบันการเงินได้ ตรงตามที�กําหนดไว้ ในเงื�อนไขสัญญาเงินกู้
อย่างไรก็ตามธนาคารพาณิชย์บางแห่งมีความเข้ มงวดและระมัดระวังในการอนุมตั ิสินเชื�อกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์ มากขึน� ส่งผล
ให้ ผ้ ปู ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กบางราย เข้ าถึงแหล่งเงินทุนเพื�อนํามาพัฒนาโครงการได้ ยากขึ �น ทังนี
� บ� ริษัทฯตระหนักถึงความ
เสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ �นได้ หากการเข้ าถึ งแหล่งเงินทุนในอนาคตเป็ นไปได้ ยากขึน� โดยการเพิ�มศักยภาพและช่องทางในการเข้ าถึ ง แหล่ง
เงินทุนให้ มากขึ �นผ่านการสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพื�อเปรียบเทียบข้ อเสนอที�มตี ้ นทุนเหมาะสมที�สดุ
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โดยบริษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.15 เท่า อัตราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.15 เท่า โดยที�อัตราส่วนดังกล่าว
แสดงให้ เห็นว่ าบริ ษัท สามารถที�จะบริ หารจัดการเงินทุนหมุนเวีย นได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนัน� แล้ วยัง ได้ มีการวางแผนในการพัฒนา
โครงการจากทรัพย์สินที�มอี ยู่เพื�อสร้ างรายได้ ให้ แก่บริษัทฯโดยมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของกิจการเพื�อให้ เพียงพอต่อการดําเนินงาน
ของบริษัทต่อไป
ความเสี�ยงเกี�ยวกับความสามารถในการชําระหนีใ� ห้ แก่ เจ้ าหนี �
ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ รับเงินกู้ระยะยาวรวมจํานวน 1,418.50 ล้ านบาท จากสถาบันการเงิน ภาระหนีร� ะยะ
ยาวเทียบกับปี 2559 ซึ�งมีจํานวน 1,005.45 ล้ านบาท โดยปรับตัวเพิ�มขึ �น 413.05 ล้ านบาท เพิ�มขึ �นร้ อยละ 41.08 โดยช่วงระยะเวลาที�
ผ่านมาบริษัทฯมีการชําระเงินกู้ให้ แก่ธนาคารตรงตามเงื�อนไข และไม่มปี ระวัติเสียหายทางการเงิน แสดงให้ เห็นถึงบริษัทฯสามารถบริ หาร
จัดการภาระหนี �ดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี �บริษัทฯยังได้ ปฏิบตั ิตามเงื�อนไขในสัญญาเงินกู้ระยะยาวของธนาคาร คือบริษัทจะต้ อง
ดํารงอัตราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ อยู่ในอัตราส่วนไม่เกิน 2.15 เท่า เพื�อมิให้ เกิ ดความเสี�ยงที�จะส่งผลต่อความสามารถในการ
ชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี �ยตามเงื�อนไขของธนาคาร


ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบีย� เงินกู้ยมื และความเข้ มงวดในการพิจารณาสินเชื�อของธนาคารพาณิชย์
อัตราดอกเบี �ยเงินกู้ยืมในภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ในปี 2560 ยังคงอยู่ในระดับทรงตัว ส่งผลให้ บริ ษัทฯสามารถวางแผน
และควบคุมเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทได้ อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามเมือ� พิจารณาจากการที�หนี �ภาคครัวเรือนเพิ�มสูงขึ �น ประกอบกับมี
การผิดชําระหนี �เพิ�มมากขึ �น อาจเป็ นเหตุให้ แนวโน้ มอัตราดอกเบี �ยมีแนวโน้ มที�จะเพิ�มขึ �นตามไปด้ วย ซึ�งจะส่งผลต่อต้ นทุนทางการเงินของ
บริษัทฯ และการกู้ซื �อที�อยู่อาศัยของลูกค้ า เนื�องจากธนาคารพาณิชย์ต้องเข้ มงวดและระมัดระวังในการอนุมตั ิสินเชื�อที�อยู่อาศัยมากขึน�
ด้ วย ทังนี
� � บริษัทให้ ความสําคัญในการพิจารณาต้ นทุนทางการเงินและความเหมาะสมของแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนโครงการของ
บริษัท ซึ�งที�ผ่านมาโครงการของบริษัทได้ รับการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์มาโดยตลอดเป็ นอย่างดี


3.2 ธุรกิจพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาล
3.2.1. ความเสี�ยงด้ านการเมือง เศรษฐกิจ
 ความเสี�ยงจากสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ
สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ อาทิเช่น วิกฤตการของภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ ปั ญหาการเมืองและ
เสถียรภาพของรัฐบาล นโยบายภาครัฐ โรคระบาด และภัยธรรมชาติ เป็ นต้ น เป็ นปั จจัยที�ส่งผลกระทบต่อธุรกิ จโรงพยาบาลของประเทศ
ไทย ทัง� ด้ า นการเงิ น และการลงทุน อี กทัง� ยัง ส่ งผลกระทบต่ อพฤติก รรมของผู้บริ โ ภค อย่ า งไรก็ ต าม การรั กษาพยาบาลยัง คงเป็ น
ปั จจัยพื �นฐานของการดํารงชีวิตมนุษย์ ถึงแม้ จะได้ รับผลกระทบจากความเสี�ยงดังกล่าว แต่ยงั คงมีกลุ่มลูกค้ า จากโครงการพิเศษร่ วมกับ
รัฐบาล เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพตามช่วงอายุ โครงการด้ านทันตกรรม โครงการฟื �นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ สําหรับผู้พิการและ
ผู้สงู อายุ โครงการผ่าตัดต้ อกระจก โครงการฉีดวัคซีนไข้ หวัดใหญ่ งานอนามัยโรงเรียน โครงการประกันสังคม กลุ่มลูกค้ าประกันเป็ นต้ น
ดังนัน� ผลกระทบจากสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ สําหรับธุรกิจโรงพยาบาลจะไม่กระทบรุนแรงเหมือนกับภาคธุรกิจอื�นๆ
3.2.2 ความเสี�ยงด้ านการดําเนินธุรกิจ
 ความเสี�ยงจากการดําเนินธุรกิจ
คณะผู้บริหารเข้ าใจและทราบถึงความเสี�ยงจากการดําเนินธุรกิจเป็ นอย่างดี จึงมีการวางแผนการบริ หารงานด้ วยความระวัด
ระวังและรอบคอบ เพื�อป้องกันความเสียหายทางธุรกิจหรือผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์และชื�อเสียงของโรงพยาบาล รวมถึ งคุณภาพ
ในการรักษาและการให้ บริการของโรงพยาบาล
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ความเสี�ยงการแข่ งขันในธุรกิจโรงพยาบาล
การแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันกันทางด้ านการให้ บริการทางการแพทย์ คุณภาพ และระดับราคาจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนในระดับสูง ส่งผลให้ โรงพยาบาลทุกแห่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง จึงมีความเสี�ยงที�ผ้ รู ับบริ การจะเปลี�ยนไปใช้ บริ การที�
โรงพยาบาลอื�น บริษัทฯจึงมีการนําระบบและมาตรฐานต่างๆมาใช้ เพื�อคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ ทางการแพทย์ เพื�อ
รักษาฐานลูกค้ าให้ ได้ รับความประทับใจและความพึงพอใจในการได้ รับบริการจากโรงพยาบาล


ความเสี�ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
การประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ปั จจัยที�สําคัญเป็ นอย่างยิ�งคือ ความรู้ความสามารถ ความเพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์
ในสาขาวิชาชีพต่างๆ อาทิ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และเจ้ าหน้ าที�เทคนิคสาขาต่างๆ เป็ นต้ น บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญในกระบวนการ
สรรหาและการคัดเลือกบุคลากรให้ มจี ํานวนเพียงพอกับความต้ องการ รวมถึ งการพัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากรและการรักษา
บุคลากรที�มคี วามรู้ความสามารถ


3. ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยีสําหรั บ เครื� องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์
เทคโนโลยีทางการแพทย์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษาพยาบาล จึง ทําให้
เครื�องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มรี าคาสูงและค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษา ทําให้ ต้นทุนสูงขึน� ดังนัน� ในการลงทุนในเครื� องมือเหล่านี �
ต้ องคํานึงถึงคุณภาพ ประโยชน์ในการใช้ งาน และความคุ้มค่าในการลงทุน
4. ความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย�
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
�
นการเงิน เป็ นจํานวนเงิน 149.88 บาท และมี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็ นจํา นวน 2,314 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่ เงิ นกู้ยืมดังกล่าวจะมีเงื�อ นไขดอกเบีย� แบบลอยตัว
อ้ างอิงกับอัตราดอกเบี �ยลูกค้ าชันดี
� ประเภทมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate : MLR) เป็ นหลักโดย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 อัตรา
ดอกเบี ย� MLR ดังกล่ าวเฉลี�ยอยู่ที�ประมาณอัต ราร้ อ ยละ 4.31 – 7.65 ดังนัน� หากอัตราดอกเบีย� อ้ า งอิงของสถาบันการเงิ นมีการ
เปลี�ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญก็จะส่งผลกระทบต่อต้ นทุนทางการเงิน และกําไรสุทธิของบริษัทได้

45

46

บริษัท/บริษัทย่อย

บริษัท/บริษัทย่อย

บริษัท/บริษัทย่อย

บริษัท/บริษัทย่อย

บริษัท/บริษัทย่อย

บริษัท/บริษัทย่อย

บริษัท/บริษัทย่อย

2.อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

3.อุปกรณ์สํานักงาน

4.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

5.เครื�องมือและอุปกรณ์

6.ยานพาหนะ

7. อุปกรณ์และเครื�องมือแพทย์

8.สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง

รวม

บริษัท/บริษัทย่อย

ลักษณะกรรมสิทธิ�

1.ที�ดิน

รายการ

4.1 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

4. ทรัพย์ สินที�ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

1,262,529,436

15,680,351

178,227,977

31,567,693

34,094,368

9,626,553

49,246,276

546,161,056

397,925,162

ราคาทุน
-

570,876,909

-

157,212,101

17,833,041

32,227,621

6,132,832

39,157,295

318,314,019

ค่ าเสื�อมราคาสะสม

ภาระผูกพัน

691,652,527

15,680,351

21,015,876

13,734,652

1,866,747

3,493,721

10,088,981

227,847,037

-

มีสญ
ั ญาเช่าการเงิน/บางส่วน

มีสญ
ั ญาเช่าการเงิน/บางส่วน

มีสญ
ั ญาเช่าการเงิน/บางส่วน

-

มีสญ
ั ญาเช่าการเงิน/บางส่วน

มีสญ
ั ญาเช่าการเงิน/บางส่วน

397,925,162 มีภาระสัญญากู้ยืมสถาบันการเงิน

มูลค่ าสุทธิทางบัญชี
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4.2 ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และราคาประเมินโครงการ (ไม่ รวมโครงการที�ยงั ไม่ ทาํ การเปิ ดขายและที�ดินรอการพัฒนา)
รายการ
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
วันที�ประเมินราคา
/1
1.โครงการมาย วิลล่า
2,075,220.00
10 มีนาคม 2552
2.โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค2
475,455,864.06
1 กุมภาพันธ์ 2553
/3
3.โครงการรอยัล บีช
2,045,890.30
N.A.
4.โครงการมายโฮม เชียงใหม่/4
225,629,489.05
27 ธันวาคม 2559
/5
5.โครงการมายรีสอร์ ท บางกอก
138,300,870.94
30 มกราคม 2556
/6
6.โครงการมายรีสอร์ ท แอท ริเวอร์
371,999,435.13
26 ธันวาคม 2559
7.โครงการมายรีสอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี)/7
151,883,470.04
26 ธันวาคม 2559
/8
8.โครงการมายรีสอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)
403,991,713.84
26 ธันวาคม 2559
/9
9.โครงการมายรีสอร์ ท พัทยา
68,669,040.00
30 เมษายน 2557
10. โครงการเดอะโพลิแทน รีฟ/10
2,909,057,531.12
22 กรกฎาคม 2558
/11
11. โครงการเดอะโพลิแทน บรีซ
568,621,252.38
22 กรกฎาคม 2558
12. โครงการเดอะโพลิแทน เฟส3/12
16,198,785.79
22 กรกฎาคม 2558
/13
13. โครงการเดอะโพลิแทน อควา
1,114,828,128.12
28 มีนาคม 2559
/14
14. โครงการเดอะโพลิแทน เฟส5
9,019,855.66
22 กรกฎาคม 2558
15. โครงการเดอะโพลิแทน เฟส6/15
2,147,671.00
N.A.
/16
16. โครงการมายโฮม อเวนิว
83,059,224.53
13 กันยายน 2560
/17
17. ที�ดินเปล่ารอการพัฒนา
957,405.88
N.A.
18. ที�ดินเปล่ารอการพัฒนา/18
7,222.50
N.A.
/19
19. ที�ดินเปล่ารอการพัฒนา
7,222.50
N.A.
/20
20. ที�ดินเปล่ารอการพัฒนา
160,500.00
N.A.
รวมทัง� หมด
6,544,115,792.84

ราคาประเมิน (บาท)
33,769,420.00
320,351,350.00
N.A.
344,000,000.00
626,405,426.33
631,400,000.00
278,200,000.00
613,600,000.00
64,920,000.00
472,584,000.00
370,200,000.00
465,324,000.00
434,364,000.00
157,920,000.00
N.A.
73,000,000.00
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
4,886,038,196.33

หมายเหตุ:
/1โครงการมายวิลล่า บางนา ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดยบริ ษัท แคนเดอร์ คอนซัลแตนท์ จํากัด โดยการใช้ วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/2 โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที�ดิน โดยบริ ษัท แคนเดอร์ คอนซัลแตนท์ จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/3 โครงการรอยัล บีช เพชรบุรี เป็ นโครงการที�พฒ
ั นาในช่วง ปี 2548 แต่เนื�องจากการบันทึกรายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ระบุให้ รับรู้รายได้ จากการขายและ
มีการโอนความเสี�ยงที�มีนัยสําคัญของ ความเป็ นเจ้ าของ ทั �งนี �จึงมีการบันทึกโครงการรอยัล บีช เข้ ามาในปี 2554
/4 โครงการมายโฮม เชียงใหม่ ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/5 โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดยบริ ษัท ที.เอ.มาเนจเม้ นท์ คอร์ โปเรชั�น (1999) จํากัด โดยวิธีประเมินมูลค่าลักษณะเป็ นกลุ่มทรัพย์สินแบบพอร์ ตโฟลิโอ
/6 โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/7 โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคารเอ บี ซี ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/8 โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคารดี อี เอฟ ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/9 โครงการมายรี สอร์ ท พัทยา เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที�ดิน ได้ ทําการประเมินมูลค่า บริ ษัท ที.เอ.มาเนจเม้ นท์ คอร์ โปเรชั�น (1999) โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/10 โครงการเดอะโพลิแทน รี ฟ เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที�ดิน ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดยบริ ษัท แคนเดอร์ คอนซัลแทน จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/11 โครงการเดอะโพลิแทน บรี ซ เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที�ดิน ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท แคนเดอร์ คอนซัลแทน จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/12 โครงการเดอะโพลิแทน เฟส3 เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที�ดิน ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท แคนเดอร์ คอนซัลแทน จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/13 โครงการเดอะโพลิแทน อวคาเป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที�ดิน ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท แคนเดอร์ คอนซัลแทน จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/14โครงการเดอะโพลิแทน เฟส3 เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที�ดิน ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท แคนเดอร์ คอนซัลแทน จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/15 โครงการเดอะโพลิแทน เฟส3 เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที�ดิน ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท แคนเดอร์ คอนซัลแทน จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/16โครงการมายโฮม อเวนิว เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที�ดิน ได้ ทําการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท แคนเดอร์ คอนซัลแทน จํากัด โดยวิธีคิดจากต้ นทุนและวิธีคํานวณมูลค่าคงเหลือ
/17 ที�ดินเปล่ารอการพัฒนา โดยที�ดินดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการโอนกรรมสิทธิ � คาดว่าจะโอนเป็ นกรรมสิทธิ � ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยภายในไตรมาส 2/2561
/18 ที�ดินเปล่ารอการพัฒนา โดยที�ดินดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการโอนกรรมสิทธิ � คาดว่าจะโอนเป็ นกรรมสิทธิ � ของบริ ษทและบริ
ั
ษัทย่อยภายในไตรมาส 2/2561
/19 ที�ดินเปล่ารอการพัฒนา โดยที�ดินดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการโอนกรรมสิทธิ � คาดว่าจะโอนเป็ นกรรมสิทธิ � ของบริ ษทและบริ
ั
ษัทย่อยภายในไตรมาส 2/2561
/20 ที�ดินเปล่ารอการพัฒนา โดยที�ดินดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการโอนกรรมสิทธิ � คาดว่าจะโอนเป็ นกรรมสิทธิ � ของบริ ษทและบริ
ั
ษัทย่อยภายในไตรมาส 2/2561
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4.3 นโยบายการลงทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 12 บริษัท รายละเอียดดังนี �
บริ ษัทย่อยแห่งที� 1-3 ได้ แก่ บริ ษัท ณัฐ นันท์ พัฒนา จํากั ด บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิง� จํากัด และบริ ษั ท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากั ด
โดยเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทย่อยแห่งที� 4 ได้ แก่ บริ ษั ท มาย ฮอสพิ ท อล จํ า กั ด ซึ� ง มี ทุ น จดทะเบี ย น 510 ล้ านบาท บริ ษั ท ถื อ หุ้ นร้ อยละ100
โดยประกอบธุรกิจการลงทุนและมีการลงทุนในธุรกิ จโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิ จที�เกี� ยวเนื�องกับธุรกิ จ
การรั กษาพยาบาล ตามมติข องคณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง� ที� 4/2557 เมื�อ วัน ที� 5 พฤศจิ กายน 2557
ได้ เ รี ยกทุนชํ าระครบถ้ ว นแล้ ว 310ล้ านบาท โดยบริ ษั ท มาย ฮอสพิท อล จํา กัด ได้ เ ข้ า ลงทุนในกลุ่ม
โรงพยาบาลในบริษัทย่อยแห่งที� 5-9
บริษัทย่อยแห่งที� 5-7 ได้ แก่ บริ ษั ท โรงพยาบาลเชี ย งใหม่ ราษฎร์ จํ า กั ด บริ ษั ท เดนทอล อิ ส ฟั น จํ า กั ด และ บริ ษั ท ยูนิ ค อน
เซอร์ วิสเซส จํากัด โดยเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทย่อยแห่งที� 8 ได้ แก่ บริษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด โดยเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 83.90 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทย่อยแห่งที� 9 ได้ แก่ บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด โดยเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 53.96 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทย่อยแห่งที� 10 ได้ แก่ บริ ษั ท บางกอก ริ ว่ า ดี เ วลลอปเม้ น ท์ จํ า กั ด ซึ� ง มีทุ น จดทะเบี ย น 500 ล้ านบาท บริ ษั ท ถื อ หุ้ น
ร้ อยละ 100 โดยประกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริ ษัทที�มีอยู่เดิมทุกโครงการ ตามมติของ
คณะกรรมการบริษัทครัง� ที� 10/2559
บริษัทย่อยแห่งที� 11 ได้ แก่ บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี � ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึ�งมีทุนจดทะเบียน 500 ล้ านบาท บริ ษัทถื อหุ้นร้ อยละ 100
โดยประกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษัทที�มีอยู่เดิมทุกโครงการ ทุนจดทะเบียนแรกเริ� ม
คือ 1 ล้ านบาท และบริษัทจะทยอยดําเนินการเพิ�มทุนให้ ครบตามจํานวนที�กําหนด ตามมติของ
คณะกรรมการบริษัทครัง� ที� 8/2560
บริษัทย่อยแห่งที� 12 ได้ แก่ บริ ษั ท บางกอก เอเวอร์ ดี เ วลลอปเม้ น ท์ จํ า กั ด ซึ� ง มีทุน จดทะเบี ย น 500 ล้ า นบาท บริ ษั ท ถื อ หุ้ น
ร้ อยละ 100 โดยประกอบธุร กิ จ การพัฒ นาอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ที� มีอ ยู่ เ ดิ ม ทุก โครงการทุ น
จดทะเบียนแรกเริ�มคือ 1 ล้ านบาท และบริ ษัทจะทยอยดําเนินการเพิ�มทุนให้ ครบตามจํานวนที�กําหนด
ตามมติของคณะกรรมการบริษัทครัง� ที� 8/2560
ทังนี
� � บริษัทมีนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม โดยบริ ษัทจะส่งกรรมการที�เป็ นตัวแทนของบริ ษัทเข้ าร่ วม
บริหารงานและกําหนดนโยบายในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนเงินลงทุนที�บริษัทถือหุ้นอยู่ เพื�อให้ เป็ นไปในทิศทางที�สอดคล้ อง
กับการดําเนินธุรกิจหลัก รวมทังสร้
� างผลกําไรให้ กับบริษัทในอนาคต
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5. ข้ อ5.พิพข้าททางกฎหมาย
อพิพาททางกฎหมาย
ั ทผู้รั บอเหมาก่
อสร้งหนึ
างแห่
ยื� นคํ าอเสนอข้
อพิอพสถาบั
าทต่ อนสถาบั
นอนุญลาโตตุ
เมื�อวันทีเมื� 1�อวันเมษายน
ที� 1 เมษายน
2559 บริ2559
ษั ทผูบริ
้ รั บษเหมาก่
สร้ างแห่
� งได้งหนึ
ยื� น� งคํได้
าเสนอข้
พิ พาทต่
อนุญาโตตุ
าการ ลสําการ
านั ก สํ านั ก
อนุญ
าโตตุสํลาาการ
สํานักงานศาลยุ
ติธ�อรรม
เพือ� งให้
เรียกร้
ษัทงย่หนึ
อยแห่
งหนึ�งษของบริ
ษัทนชําเพิระเงิ
เติบมสํการก่
าหรัอบสร้
การก่
างจํ250.53
านวน 250.53
อนุญาโตตุ
ลาการ
นักงานศาลยุ
ติธรรม เพื
เรียกร้
บริอษงให้
ัทย่บอริยแห่
�งของบริ
ัทชําระเงิ
�มเตินมเพิสํา�มหรั
างจํอาสร้นวน
ล้ านบาท
พร้ อมดอกเบี
ในอัอยละ
ต ราร้ อยละ
ต่ อ ปี นของเงิ
ต้ นจํ า66.79
นวน 66.79
ล้ านบาท
นั บนจากวั
� ยื� น คํ า เสนอข้
ล้ านบาท
พร้ อมดอกเบี
ย� ในอั ตย� ราร้
7.5 ต่7.5
อ ปี ของเงิ
ต้ นจํ านนวน
ล้ านบาท
นั บ จากวั
ที� ยื� น คํนาทีเสนอข้
อพิ พ าทอพิ พ าท
พร้ อมทังให้
พร้
� อคมทั
ืนหนั
งให้
� งคสือืนคํหนั�าประกั
งสือคํน�าประกั
การรับนเงิการรั
นล่วบงหน้
เงินาล่วและหนั
งหน้ า งและหนั
สือคํ �าประกั
งสือคํน�าประกั
การปฏินบการปฏิ
ตั ิงานการก่
บตั ิงานการก่
อสร้ าง อย่
อสร้าางไรก็
ง อย่ตาาม
งไรก็
ผู้บตริาม
หารของบริ
ผู้บริ หารของบริ
ษัทย่อยษัทย่อย
ดัง กล่ าดัวมีง กล่
ค วามเห็
แย้ งในหลายประเด็
นในฐานะผู
้ ว่ า จ้ า ง้ ว่ปัาจจ้จุาบง ันปับริ
� อยื� นคํ า� อยื
คั ด� นค้คําน
าวมีคนวามเห็
น แย้ งในหลายประเด็
นในฐานะผู
จ จุษบั ทันย่บริอ ยอยู
ษั ท ย่่ รอะหว่
ยอยูา่งการรวบรวมเอกสารเพื
ร ะหว่ า งการรวบรวมเอกสารเพื
าคั ดค้ าน
ดังนันกลุ
� ดั่มงนับรินกลุ
� ษัท่มจึบริ
งไม่ษไัทด้จึบงนั ไม่ทึกได้ประมาณการหนี
บนั ทึกประมาณการหนี
�สิน ณ วั�สินนที�ณ31วันธัทีน�วาคม
31 ธัน2560
วาคมและ
2560
2559
และ 2559
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6.1 ข้ อมูลบริ ษัท
ชื�อบริษัท
ชื�อภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์
ประเภทธุรกิจ
ที�ตงสํ
ั � านักงานใหญ่

:
:
:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
ปี ที�เริ�มก่อตัง�
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ชื�อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
Home Page
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
มูลค่าที�ตราไว้ ห้ นุ ละ
ทุนที�เรียกชําระแล้ ว

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

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
Everland Public Company Limited
EVER
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
223/96 อาคารคันทรี�คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน� 21
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
0107537000762
ปี 2531
อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงพยาบาล
ปี 2537
“EVER”
www.everland.co.th
0-2361-6156-6
0-2720-7598-9
4,855,983,908 บาท
4,855,983,908 หุ้น
1 บาท
3,884,784,546 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2560)

6.2 ข้ อมูลนิติบุคคลที�บริ ษัทถือหุ้นทัง� ทางตรงและทางอ้ อมตัง� แต่ ร้อยละ 10 ขึน� ไปของจํานวนหุ้นที�จําหน่ ายได้ แล้ วทัง� หมด
ของนิติบุคคล ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
บริ ษัทย่ อย
1. บริ ษัท ณัฐนันท์ พฒ
ั นา จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: ธุรกิจจัดสรรที�ดินและสร้ างบ้ านเพื�อขายภายใต้ โครงการมายโฮม ประชาชื�น
และโครงการมายโฮม เชียงใหม่
เลขทะเบียนบริษัท : 0105537008318
ที�ตงสํ
ั � านักงานใหญ่ : 223/96 อาคารคันทรี�คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน� ��
21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 100
ทุนทีเรี�เยรีกขํ
ยกชําระแล้
าระแล้ว ว : 150 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที�ตราไว้
: 100 บาทต่อหุ้น
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2. บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิง� จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: ธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย ขายภายใต้ โครงการมายรีสอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี)
เลขทะเบียนบริษัท : 0105549145013
ที�ตงสํ
ั � านักงานใหญ่ : 1724 อาคารมายรีสอร์ ท บางกอก ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 100
ทุนที�เรียกชําระแล้ ว : 300 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที�ตราไว้
: 10 บาทต่อหุ้น
3. บริ ษัท เดอะ วิลล่ า (หัวหิน) จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: ธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย ขายภายใต้ โครงการมายรีสอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)
เลขทะเบียนบริษัท : 0105549145005
ที�ตงสํ
ั � านักงานใหญ่ : 1724 อาคารมายรีสอร์ ท บางกอก ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 100
ทุนที�เรียกชําระแล้ ว : 200 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที�ตราไว้
: 10 บาทต่อหุ้น
4. บริ ษัท บางกอก ริ ว่า ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขายภายใต้ โครงการ เดอะ โพลิแทน อควา
เลขทะเบียนบริษัท : 0105559043060
ที�ตงสํ
ั � านักงานใหญ่ : 223/96 อาคารคันทรี�คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน� 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 100
ทุนที�เรียกชําระแล้ ว : 500 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที�ตราไว้
: 10 บาทต่อหุ้น
5. บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี � ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท : 0105560211531
ที�ตงสํ
ั � านักงานใหญ่ : 223/93 อาคารคันทรี�คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน� 18 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 100
ทุนที�เรียกชําระแล้ ว : 1 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที�ตราไว้
: 10 บาทต่อหุ้น
6. บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
: ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท : 0105560212139
ที�ตงสํ
ั � านักงานใหญ่ : 223/96 อาคารคันทรี�คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน� 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ
: ร้ อยละ 100
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนที�เรียกชําระแล้ ว : 1 ล้ านบาท
: 10 บาทต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที�ตราไว้
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7. บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล
เลขทะเบียนบริษัท : 0105557164552
ที�ตงสํ
ั � านักงานใหญ่ : 223/96 อาคารคันทรี�คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน� 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 100
ทุนที�เรียกชําระแล้ ว : 510 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที�ตราไว้
: 100 บาทต่อหุ้น
8. บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล ในชื�อ “โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล”
เลขทะเบียนบริษัท : 0505549003380
ที�ตงสํ
ั � านักงานใหญ่ : 84/3 อาคารสวัสดีเชียงใหม่ แมนชัน� ถนนเชียงใหม่-ลําปาง ตําบลช้ างเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 100
ทุนที�เรียกชําระแล้ ว : 20 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที�ตราไว้
: 100 บาทต่อหุ้น
9. บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท : 0105538124451
ที�ตงสํ
ั � านักงานใหญ่ : 223/96 อาคารคันทรี�คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน� 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ10260
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 100
ทุนที�เรียกชําระแล้ ว : 5 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที�ตราไว้
: 100 บาทต่อหุ้น
10. บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: คลินิกทันตกรรม
เลขทะเบียนบริษัท : 0505552001384
ที�ตงสํ
ั � านักงานใหญ่ : 84/3 อาคารสวัสดีเชียงใหม่ แมนชัน� ถนนเชียงใหม่-ลําปาง ตําบลช้ างเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 100
ทุนที�เรียกชําระแล้ ว : 0.75 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที�ตราไว้
: 100 บาทต่อหุ้น
11. บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล ในชื�อ “โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล”
เลขทะเบียนบริษัท : 0305533001155
ที�ตงสํ
ั � านักงานใหญ่ : 398 ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 83.90
ทุนที�เรียกชําระแล้ ว : 100 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที�ตราไว้
: 10 บาทต่อหุ้น
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12. บริ ษัท พิษณุ โลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล ในชื�อ “โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล”
เลขทะเบียนบริษัท : 0655537000142
ที�ตงสํ
ั � านักงานใหญ่ : 262/55 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 53.96
ทุนที�เรียกชําระแล้ ว : 160 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที�ตราไว้
: 10 บาทต่อหุ้น
6.3 บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรั พย์
ชื�อบริษัท บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
สถานที�ตงสํ
ั � านักงานใหญ่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000
ผู้สอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จํากัด
ที�ตงสํ
ั � านักงานใหญ่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน� 23-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-2034-0000, โทรสาร 02-034-0100, www.deloitte.com
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4301 และ / หรือ
ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 3356 และ / หรือ
นายชูพงษ์ สุรชุติกาล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4325 และ / หรือ
นางนิสากร ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 5035 และ / หรือ
นายนันทวัฒน์ สํารวญหันต์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 7731 และ / หรือ
ผู้สอบบัญชีท่านอื�นภายในสํานักงานเดียวกันเป็ นผู้ลงลายมือชื�อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของกลุ่มบริษั ท
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว ดังนี้
บริษัทมีทนุ จดทะเบียน
:
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
:
ทุนชำระแล้ว
:
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
:

4,855,983,908
4,855,983,908
3,884,784,546
3,884,784,546

บาท
หุ้น
บาท
หุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 รายชื่อผูถ้ ือหุ้นใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก สัดส่วนการถือหุ้นตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้
ลำดับ
รายชื่อ
จำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น
1
นางดาราณี อัตตะนันทน์
635,218,759
16.35%
2
กลุ่มโลจายะ
นายจอมทรัพย์ โลจายะ
466,768,842
12.02%
นายขุมทรัพย์ โลจายะ
43,797,760
1.13%
นายสวิจกั ร์ โลจายะ
114,068,700
2.94%
รวมกลุม่ โลจายะ
624,635,302
16.08%
3
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
143,086,311
3.68%
4
นายสงคราม ชีวประวัติดำรงค์
106,332,120
2.74%
5
นายสุชาติ อุสาหะ
81,000,000
2.09%
6
นายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์
71,115,605
1.83%
7
กลุ่มพิริโยทัยสกุล
นายสินโชค พิริโยทัยสกุล2
62,673,840
1.61%
นายวุฒิชัย พิริโยทัยสกุล2
23,904,000
0.62%
รวมกลุม่ พิริโยทัยสกุล
86,577,840
2.23%
8
นายประสงค์ มานะยี่ง
55,000,000
1.42%
9
นายพรพรหม พรหมวาณิช
43,400,000
1.12%
10 นางสาววรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์
30,000,000
0.77%
รวมลำดับที่ 1-10
1,874,003,638
48.30%
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
2,010,780,908
51.70%
รวม
3,884,784,546
100.00%

หมายเหตุ :1. การเปิดเผยข้อมูลข้างต้น ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เพื่อให้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวของกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยไม่จัดเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แต่อย่างใด
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7.2.2 ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
1. บริษัท ณัฐนันท์พัฒนา จำกัด (“NATTANAN”)
NATTANAN เป็น บริษ ัท ย่อ ยที่ด ำเนิน ธุรกิจ จัด สรรที่ด ิน และสร้า งบ้า นเพื่อ ขายภายใต้โครงการมายโฮมประชาชื่น และ
โครงการมายโฮม เชียงใหม่ ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลำดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)
1,499,994
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
6
น้อยกว่า 0.01
รวม
1,500,000
100.00
2.บริษัท มายรีสอร์ท โฮล ดิ้ง จำกัด (“MRH”)
MRH เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย ขายภายใต้โครงการมายรีสอร์ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี)
ที่บริษทั ถือหุ้นร้อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลำดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)
29,999,998
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
2
น้อยกว่า 0.01
รวม
30,000,000
100.00
3. บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด (“TVH”)
TVH เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย ขายภายใต้โครงการมายรีสอร์ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)
ที่บริษทั ถือหุ้นร้อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลำดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)
19,999,998
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
2
น้อยกว่า 0.01
รวม
20,000,000
100.00
4. บริษัท บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“BANGKOK RIVA”)
BANGKOK RIVA เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย ขายภายใต้โครงการเดอะ โพลิแทน อควา
ที่บริษทั ถือหุ้นร้อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลำดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)
19,999,998
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
2
น้อยกว่า 0.01
รวม
20,000,000
100.00
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5. บริษัท เอเวอร์ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“EVERCITY”)
EVERCITY เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลำดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)
99,997
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
3
น้อยกว่า 0.01
รวม
100,000
100.00
6. บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“BANGKOK EVER”)
BANGKOK EVER เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลำดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)
99,997
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
3
น้อยกว่า 0.01
รวม
100,000
100.00
7. บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด (“MY HOSPITAL”)
MY HOSPITAL เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลำดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)
5,099,998
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
2
น้อยกว่า 0.01
รวม
5,100,000
100.00
8. บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด (“CMR”)
CMR เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย
ในชื่อ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลำดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1
บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด
199,998
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
2
น้อยกว่า 0.01
รวม
200,000
100.00
9. บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จำกัด (“DENTAL”)
DENTAL เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจสถานพยาบาล สถานทันตกรรมในชื่อ “คลินิก จัส ฟอ ฟัน” ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลำดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1
บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด
7,498
99.97
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
2
น้อยกว่า 0.03
รวม
7,500
100.00
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10. บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเซส จำกัด (“UNICON”)
UNICON
ย่อยที
ำเนิจำกั
นธุรดกิจ(“UNICON”)
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของ
10. บริษัทเป็ยูนิคบริอนษัทเซอร์
วิส่ดเซส
โรงพยาบาลเชี
ย
งใหม่
ฮอสพิ
ท
อล
ที
บ
่
ริ
ษ
้นร้งอหาริ
ยละมทรั
100พย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของ
UNICON เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจให้ัทถืเช่อาหุอสั
รายชื
่อและสัดส่ยวงใหม่
นการถื
อหุ้นทณ
2560100
โรงพยาบาลเชี
ฮอสพิ
อลวัทีน่บทีริ่ 31
ษัทธัถืนอวาคม
หุ้นร้อยละ
ลำดั่อบและสัดส่วนการถือหุ้นชืณ
่อผูวั้ถนือทีหุ่ ้น31 ธันวาคม 2560
จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
รายชื
1 บ บริษัท มาย ฮอสพิชื่อทผูอล
100.00
ลำดั
้ถือจำกั
หุ้น ด
จำนวนหุ้น49,998 สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
21
ผูบริ้ถษือหุัท้นมาย
รายอืฮอสพิ
่น ทอล จำกัด
น้อยกว่100.00
า 0.01
49,9982
50,0002
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น รวม
น้อยกว่100.00
า 0.01
รวม
50,000
100.00
11. บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด (“KMG”)
KMG
ษัทย่อยทีค่ดัลำเนิ
ธุรกิจดโรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรั
บรักษาคนไข้และผูเ้ จ็บป่วย
11. บริเป็ษัทนบริ
โคราชเมดิ
กรุ๊ปนจำกั
(“KMG”)
ในชื่อ เป็
“โรงพยาบาลราชสี
มานฮอสพิ
อล” ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 83.90 บรักษาคนไข้และผูเ้ จ็บป่วย
KMG
นบริษัทย่อยที่ดำเนิ
ธุรกิจทโรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรั
รายชื่อ่อ“โรงพยาบาลราชสี
และสัดส่วนการถือมหุา้นฮอสพิ
ณ วันททีอล”
่ 31 ทีธัน่บวาคม
ในชื
ริษัทถือ2560
หุ้นร้อยละ 83.90
ลำดั่อบและสัดส่วนการถือหุ้นชืณ
่อผูวั้ถนือทีหุ่ ้น31 ธันวาคม 2560
จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
รายชื
1
บริ
ษ
ท
ั
มาย
ฮอสพิ
ท
อล
จำกั
ด
8,390,000
83.90
ลำดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
21
ผูบริ้ถษือหุัท้นมาย
รายอืฮอสพิ
่น ทอล จำกัด
1,610,000
16.10
8,390,000
83.90
รวม
10,000,000
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
1,610,000
16.10
รวม
10,000,000
100.00
12. บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด (“PM”)
PM
เป็นษบริ
นธุรเวชการ
กิจโรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรั
บรักษาคนไข้และผูเ้ จ็บป่วย
12. บริ
ัท พิษษัทย่ณุอโยที
ลกอิ่ดำเนิ
นเตอร์
จำกัด (“PM”)
ในชื
ณุโนลก
ทอล” ที่บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 53.96
PM ่อเป็“โรงพยาบาลพิ
นบริษัทย่อยที่ดษำเนิ
ธุรกิฮอสพิ
จโรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรั
บรักษาคนไข้และผูเ้ จ็บป่วย
รายชื
อ
่
และสั
ด
ส่
ว
นการถื
อ
หุ
น
้
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2560
ในชื่อ “โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล” ที่บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 53.96
ลำดั่อบและสัดส่วนการถือหุ้นชืณ
่อผูวั้ถนือทีหุ่ ้น31 ธันวาคม 2560
จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
รายชื
1 บ บริษัท มาย ฮอสพิชื่อทผูอล
53.96
ลำดั
้ถือจำกั
หุ้น ด
จำนวนหุ8,633,800
้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
21
ผูบริ้ถษือหุัท้นมาย
รายอืฮอสพิ
่น ทอล จำกัด
7,366,200
46.04
8,633,800
53.96
16,000,000
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น รวม
7,366,200
46.04
รวม
16,000,000
100.00
7.3 ตั๋วแลกเงินระยะสั้น
นที่ 31นธัระยะสั
นวาคม้น2560 บริษัทมียอดคงค้างตั๋วแลกเงินระยะสั้นทั้งสิ้น 350 ล้านบาท (ราคาหน้าตั๋ว) โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.3 ตัณว๋ วัแลกเงิ
ตั๋ว๋ว(ล้
านบาท)
)
ณ วันที่ 31ตัธั๋วนแลกเงิ
วาคมน2560 บริษัทมียราคาหน้
อดคงค้างตั
แลกเงิ
นระยะสั้นทั้งสิ้นอายุ
350(วัล้นานบาท
(ราคาหน้าตัวัน๋ว)ครบกำหนดไถ่
โดยมีรายละเอีถยอนดดังนี้
EVER ตั๋วแลกเงิน
มิถุนายน 2561
ราคาหน้าตั145
๋ว (ล้านบาท)
อายุ182(วัน)
วัน21ครบกำหนดไถ่
ถอน
BANGKOK
RIVA
120
182
21 มิถุนายน 2561
EVER
145
MRH
85
182
21 มิถุนายน 2561
BANGKOK RIVA
120
MRH
85
182
21 มิถุนายน 2561
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการของบริ
ษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่
7.4 นโยบายการจ่
ายเงินปันผล
เกินร้อยละคณะกรรมการของบริ
50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการในแต่
ะงวดบั
ลังจากหั
มีขตาดทุ
ษัทฯ มีนโยบายที
่จะเสนอให้
ที่ปลระชุ
มผู้ถือญหุชี้นหของบริ
ษัทกพิสำรองตามกฎหมายและบริ
จารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ษผูัท้ถต้ืออหุงไม่
้นในอั
ราไม่น
สะสมและต้
องไม่
มีความจำเป็
นในด้านอื่นนๆเฉพาะกิ
บริษัทจต้การในแต่
องจัดสรรเงิ
นกำไรเพื
ทุนสำรองตามกฎหมายไม่
น้อยกว่าษร้อัทยละ
5 มของกำไร
เกิ
นร้อยละ 50
ของกำไรสุ
ทธิของงบการเงิ
ละงวดบั
ญชี่อหเป็ลันงจากหั
กสำรองตามกฎหมายและบริ
ต้องไม่
ีขาดทุน
สุสะสมและต้
ทธิประจำปีองไม่
หักด้มวีคยยอดเงิ
น
ขาดทุ
น
สะสมยกมา(ถ้
า
มี
)
จนกว่
า
ทุ
น
สำรองนี
จ
้
ะมี
จ
ำนวนไม่
น
อ
้
ยกว่
า
ร้
อ
ยละ
10
ของทุ
น
จดทะเบี
ย
น และ
วามจำเป็นในด้านอื่นๆ บริษัทต้องจัดสรรเงิ กำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไร
ดสรรปันนขาดทุ
ผลไม่นไสะสมยกมา(ถ้
ด้ หากไม่มีความจำเป็
นอืา่นทุใด
และหากการจ่
ายเงินปันน้อผลนั
มีผ10
ลกระทบต่
อการดำเนิ
งาน
สุทุทนธิสำรองนี
ประจำปี้จะนำมาจั
หักด้วยยอดเงิ
ามี) จนกว่
นสำรองนี
้จะมีจำนวนไม่
ยกว่้นา จะไม่
ร้อยละ
ของทุนจดทะเบี
ยนนและ
ของบริษ้จะนำมาจั
ัทอย่างมีดนสรรปั
ยั สำคันญผลไม่ได้ หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ทุปกติ
นสำรองนี
ปกติของบริษัทอย่างมีนยั สำคัญ
ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป
58
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8.1 โครงสร้างองค์กร
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรดังนี้
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8.2 โครงสร้างการจัดการ
8.2.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจากบริษัท
ย่อย 2 ท่าน กรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ทั้งนี้กรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายรอบด้าน จึงมั่นใจได้
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ
ประธานคณะกรรมการ
2. นายกำธร อุดมฤทธิรุจ
รองประธานคณะกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
1
3. นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการ/รองประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นางสุภัทรา เชื้อรอต
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2
5. นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการ
7. นายอภิชัย โภชกปริภัณฑ์
กรรมการ
หมายเหตุ :
1.กรรมการ ลำดับที่ 3 นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. กรรมการลำดับที่ 5 นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ประกอบด้วย นายสวิจักร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการลงลายมือชื่อและประทับตรา
สำคัญบริษัท หรือ นายพิรัส ประดิษฐวณิช และ นายอภิชัย โภชกปริภัณฑ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
8/8
6/8
7/8
7/8

หน่วย : ครั้ง
การประชุมผู้ถือหุ้น 3
1/1
1/1
1/1
1/1

5.นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ 1, 2

2/8

-

6.นายพิรัส ประดิษฐวณิช

8/8

1/1

7.นายอภิชัย โภชกปริภัณฑ์

8/8

1/1

รายชื่อกรรมการ
1.นายสวิจักร์ โลจายะ
2.นายกำธร อุดมฤทธิรุจ 1
3.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์ 1
4.นางสุภัทรา เชื้อรอต 1

หมายเหตุ :
1. มีการประชุมที่กำหนดขึ้นโดยมีความจำเป็นเร่งด่วน 4 ครั้ง จึงทำให้มีกรรมการบางท่านติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
2. กรรมการลำดับที่ 5 นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560
ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

60

8.2.2 คณะกรรมการบริษัทย่อย
8.2.2.1 บริษัท ณัฐนันท์พัฒนา จำกัด (“NATTANAN”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 NATTANAN มีกรรมการทั้งหมด 1 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โลจายะ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษทั
8.2.2.2 บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด (“MRH”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 MRH มีกรรมการทั้งหมด 1 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท
8.2.2.3 บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด (“TVH”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 TVH มีกรรมการทั้งหมด 1 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท
8.2.2.4 บริษัท บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“BANGKOK RIVA”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 BANGKOK RIVA มีกรรมการทั้งหมด 1 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1.นายสวิจักร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท
8.2.2.5 บริษัท เอเวอร์ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“EVERCITY”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 BANGKOK RIVA มีกรรมการทั้งหมด 1 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

หมายเหตุ : บริษัท เอเวอร์ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“EVERCITY”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

8.2.2.6 บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“BANGKOK EVER”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 BANGKOK RIVA มีกรรมการทั้งหมด 1 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

หมายเหตุ : บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“BANGKOK EVER”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
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8.2.2.7 บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด (“MY HOSPITAL”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 MRH มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการบริษัท
3.นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท
8.2.2.8 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด (“CMR”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 CMR มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการบริษัท
3.นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท
8.2.2.9 บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จำกัด (“DENTAL”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 DENTAL มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการบริษัท
3.นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท
8.2.2.10 บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเซส จำกัด (“UNICON”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 UNICON มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการบริษัท
3.นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท
8.2.2.11 บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด (“KMG”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 KMG มีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการบริษัท
3.นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการบริษัท
4.นายกำจร สุริยาสิน
กรรมการบริษัท
1
5.นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์
กรรมการบริษัท
6.นายซิม แตมสำราญ
กรรมการบริษัท
7.นางสุภัทรา เชื้อรอต
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

หมายเหตุ : 1. กรรมการลำดับที่ 5 นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม
2560
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8.2.2.12 บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด (“PM”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 PM มีกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2.นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการบริษัท
3.นายกำจร สุริยาสิน
กรรมการบริษัท
1
4.นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์
กรรมการบริษัท
5.นายซิม แตมสำราญ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

หมายเหตุ : 1. กรรมการลำดับที่ 4 นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม
2560

8.3 ผู้บริหาร
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการผู้จัดการบริษัท
2.นายอภิชยั โภชกปริภัณฑ์
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / รักษาการฝ่ายการตลาด)
3.นายพิรัส ประดิษฐวณิช
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ (ธุรกิจโรงพยาบาล)
4. นางสาวทัชชกร สมจิตติ์ชอบ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
5.นางสาวลลนันท์ คุณวัฒน์พงษ์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จดั การ
1.รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งปวงของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2.สร้างวิสัยทัศน์และกำหนดพันธกิจ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว
3.รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในอัตราที่เหมาะสมเทียบได้
กับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในระยะยาว
4.พัฒนาบริษัทให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
5.พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณ วิชาชีพ
ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการข้างต้น ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการระหว่างบริษัทกับตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือบุคคลที่ส่วนได้ส่วนเสีย อำนาจการอนุมัติรายการต้องปฎิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการด้านธุรกรรมทีม่ ีค่าใช้จ่ายหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษัทได้ ดังนี้
วงเงิน (ล้านบาท)
1-50

ผู้มีอำนาจอนุมัติ
กรรมการผู้จัดการ
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อย (กลุ่มโรงพยาบาล) ณ 31 ธันวาคม 2560
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8.4 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 มีมติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
มีช ัย ไทยแลนด์ จำกัด เป็น เลขานุก ารบริษ ัท โดยนางสาวดวงดาว ประเสริฐ ศรี ผู้จ ัด การฝ่า ยนิต ิก รรมและสัญ ญา เป็น ผู้ได้ร ับ
การมอบหมายให้ป ฏิบ ัติงานดังกล่าว เพื่อให้เป็น ไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญ ญัติห ลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์(ฉบับ ที่4)
พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่อไปนี้
(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
(3) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
8.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
สำหรับปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็นเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน (บาท)
คณะกรรม คณะกรรมการ
การบริษัท
ตรวจสอบ
1
ประธานกรรมการ
75,000
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
1
2.นายกำธร อุดมฤทธิรุจ
รองประธานกรรมการ
35,000
170,000
และประธานกรรมการตรวจสอบ
3.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์ 1
กรรมการและ
25,000
160,000
รองประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
25,000
40,000
4.นางสุภัทรา เชื้อรอต1
5.นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ 2

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

6.นายพิรัส ประดิษฐวณิช1
7.นายอภิชยั โภชกปริภัณฑ์ 1
รวม

รวม
75,000
205,000
185,000
65,000

5,000

10,000

15,000

กรรมการ

30,000

-

30,000

กรรมการ

30,000

-

30,000

225,000

380,000

605,000

หมายเหตุ :
1. นายสวิจักร์ โลจายะ นายกำธร อุดมฤทธิรุจ นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์, นางสุภัทรา เชื้อรอต, นายพิรัส ประดิษฐวณิช และ นายอภิชัย โภชกปริภัณฑ์ มีความ
สมัครใจไม่ขอรับเบี้ยประชุมกรรมการเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายบริษัท จำนวน 2 ครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
2. กรรมการลำดับที่ 5 นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560
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ที่ป ระชุม สามัญ ผู้ถ ือ หุ้น ประจำปี 2560 เมื่อ วัน ที่ 21 เมษายน 2560 มีม ติอ นุม ัต ิค ่า ตอบแทนกรรมการแต่ล ะคณะ
สำหรับปี 2560 ดังนี้
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

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

เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)
42,500
40,000
10,000

8.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2560
- ค่าตอบแทนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลัก
ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 4 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
รวม

จำนวนเงินรวม (บาท)

7,410,500
248,925
48,210
487,050
8,194,685

- ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารบริษัทย่อย
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย NATTANAN, MRH, TVH, BANGKOK RIVA, EVERCITY, BANGKOK EVER
ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 4 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทน
จำนวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือน
6,963,000
โบนัส
120,000
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
132,000
รวม
7,215,000
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กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล ประกอบด้วย MY HOSPITAL, CMR, DENTAL, UNICON, KMG, PM
ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 24 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทน
จำนวนเงินรวม(บาท)
เงินเดือน
14,466,400
โบนัส
520,000
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
3,790,500
รวม
18,776,900
- ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทจ่าย
สมทบให้ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ในปัจจุบันกองทุนสำรองเลีย้ งชีพนี้บริหารงาน โดยบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนกสิกรไทย
และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีลาออกจากงานตามระเบียบกองทุน
8.6 บุคลากร
8.6.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด
จำนวนพนัก งานทั้งหมด (รวมคณะกรรมการและผู้บ ริห าร แต่ไม่รวมกรรมการอิส ระ) ของบริษ ัท และบริษ ัท ย่อ ยที่ได้ร ับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว ณ 31 ธันวาคม 2560 แบ่งตามสายงานต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้
1.กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
- บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
สายงาน
กรรมการผู้จัดการสำนักงาน
ฝ่ายบริหารการขาย
ฝ่ายบริหารโครงการ

จำนวนพนักงาน(คน)

สำนักงาน

4
12
29
31

รวม
- บริษัทย่อย ประกอบด้วย NATTANAN, MRH, TVH, BANGKOK RIVA, EVERCITY, BANGKOK EVER
สายงาน
จำนวนพนักงาน(คน)
กรรมการผู้จัดการสำนักงาน
ฝ่ายขายและการตลาด
ฝ่ายบริหารโครงการ
สำนักงาน

76

4
6
12
21

รวม

43
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2 กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล
- บริษัทย่อย ประกอบด้วย MY HOSPITAL, CMR, DENTAL, UNICON, KMG, PM
สายงาน
กรรมการผู้จัดการสำนักงาน
สำนักผู้อำนวยการ
ฝ่ายการแพทย์

จำนวนพนักงาน(คน)
24
11
77

ฝ่ายการพยาบาล

234

ฝ่ายบริหาร

140

ฝ่ายบัญชี-การเงิน

462
รวม

948

8.6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทประจำปี 2560
1.กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ประกอบด้วย EVER, NATTANAN, MRH, TVH, BANGKOK RIVA, EVERCITY, BANGKOK EVER
สายงาน
จำนวนพนักงาน(คน)
เงินเดือน
39,276,567.00
โบนัส
5,164,327.50
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
99,061.20
อื่นๆ

5,864,158.89
รวม

2 กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล
ประกอบด้วย MY HOSPITAL, CMR, DENTAL, UNICON, KMG, PM
สายงาน
เงินเดือน
โบนัส
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

50,404,114.59

จำนวนพนักงาน(คน)
88,875,999.00
185,470.00
-

อื่นๆ

17,676,655.84
รวม

106,738,124.84

8.6.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะมีผลต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นจึงมีกระบวนการคัดเลือก
บุคลากรเพื่อให้เหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้วบริษัทฯ ยังได้มีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน โดยมีการฝึกปฏิบัติงานจริงกับผู้มีประสบการณ์ การเข้าร่วมอบรมสัมนาในสายงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการ
มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างพนักงานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดที ั้งต่อผู้ร่วมงานและต่อบริษัทในอันที่จะทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวนโยบายที่จะวางแผนการพัฒนาพนักงานในระยะยาว เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการปฏิบัติงานต่อไป
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9. การกำกับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษ ัท ได้ต ระหนัก และคำนึง ถึง ความสำคัญ ของการดำเนิน ธุร กิจ ภายใต้ห ลัก การกำกับ ดูแ ลกิจ การที่ด ี(Corporate
Governance Code :CG Code) ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบ
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโต ทางธุรกิจของบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญของการปฎิบตั ิตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีแบ่งเป็น 5 หมวด มีดังนี้
หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Rights)
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทให้สิทธิขั้นพืน้ ฐานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่
การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของในหุ้นที่ตนเองถืออยู่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืน การได้รับเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในกำไร
ของกิจการ การพิจารณาค่าตอบแทน การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม เพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น
1.1 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้น
บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ถือหุ้น สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1.2.1 กำหนดการจัดประชุมผู้ถอื หุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม / ความเห็นของคณะกรรมการ / รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามี
รายละเอียดครบถ้วน/ รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม/ เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการไว้
ชัดเจน โดยจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า
3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้าในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลก่อนมาเข้าร่วม
ประชุม โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีร ายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งมติที่
ประชุม ผู้ถ ือ หุ้น สามัญ ประจำปี 2560 ผ่า นทางเว็บ ไซต์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยภายหลัง จากการประชุม ดัง กล่า ว
โดยเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้บริษ ัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญ ประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา หนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.everland.co.th) ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งเป็น ข้อมูล
เดียวกับข้อมูลที่บริษทั
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1.2.2 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม
ประชุมเป็นการล่วงหน้ากว่า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุมและต่อเนือ่ งจนการประชุมแล้วเสร็จ อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
และบาร์โค้ดมากับใช้กับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น (e-Registration) และโปรแกรมการนับคะแนน และ
แสดงผล (e-Voting) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การจัดพิมพ์บัตรลงคะแนน
การประมวลผลการลงคะแนนตามรายวาระ และการรายงานสรุปผลการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้น
และจัดให้มีการเลีย้ งรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม
บริษัทจะมีการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยบริษัทจัดทำบัตรลงคะแนนแยกแต่ละระเบียบ
วาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม
โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษ ัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียงอย่างชัดเจนของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนน
เสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่าง
ชัดเจน
คำชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง มีดังนี้
- บริษัทใช้ระบบ Barcode ซึ่งเป็นระบบช่วยในการนับคะแนนเสียงและอำนวยความสะดวกแก่ผ้ถู ือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือและที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้น
เท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้
- การนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็น
อย่างอื่น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
ในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงที่บัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง เท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทัง้ หมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- การนับคะแนนจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระ
นั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือ
หุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
- เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุน้ บางรายออกจากห้อง
ประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
- เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนภายหลังจากจบ
วาระการประชุม
- สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่าง
แท้จริง โดยบริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความ
โปร่งใสในการนับคะแนน จึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง เมื่อลงคะแนนเสียงให้กรรมการครบทุกคนแล้ว โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ละราย
จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุน้ ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่
อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ หรือเสนอความคิดเห็น
ได้อย่างเต็มที่ และให้เวลาการอภิปรายอย่างเพียงพอเหมาะสม โดยจะบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ ซึ่งประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
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บริษัทให้ความสำคัญ ในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กำหนด ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 5 คน
นอกจากนี้ บริษ ัท ได้เชิญ ผู้ส อบบัญ ชี 2 ท่า นจากบริษ ัท ดีล อยท์ ทู้ช โธมัท สุ ไชยยศสอบบัญ ชี จำกัด นายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ และนางนิสากร ทรงมณี เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เริ่มการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของ
ผู้ถือหุ้นในวันประชุม
ในการประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง รวมถึงการกำหนดให้มีการใช้
บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระก่อนเริ่มประชุม พร้อมทั้งขอความเห็นที่ประชุมในกรณีทมี่ ีผู้เข้าร่วมประชุมภายหลังมีสิทธิเข้าร่วมเป็น
องค์ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได้ นับแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในการดำเนินการประชุมประธานที่
ประชุมได้นำเสนอเรื่องต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ตามลำดับวาระการประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซกั ถามในแต่ละวาระ ส่วนเรื่องอื่นที่
นอกเหนือจากวาระได้เปิดโอกาสให้ซักถามในช่วงท้าย ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันและมีเวลาอย่างเพียงพอเหมาะสม
1.2.3 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้เปิดเผยมติทปี่ ระชุมผู้ถือหุน้ พร้อมผลการลงคะแนนภายในวันเดียวกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันตามที่กำหนด
หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทให้ความสำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารปฏิบตั ิด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด
ต่อผู้ถือหุน้ ทุกๆราย รวมทั้งปฏิบตั ิตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยวาระ
การประชุม จะส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งในและต่างประเทศล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และตั้งคำถามใดๆ อย่างเท่าเทียม
กันในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมให้เป็นกรรมการของบริษัท เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทคนใหม่ แทนกรรมการบริษัทเดิมจำนวน
3 ท่าน ได้แก่ นายสวิจักร์ โลจายะ นายพิรัส ประดิษฐวณิช และ นางสุภัทรา เชื้อรอต ซึ่งครบวาระในการดำรงตำแหน่งทั้งนี้ไม่มีผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพื่อเข้าสู่การพิจารณาดังกล่าว
ดังนั้น ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิม 3 ท่านที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง
ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติตามที่ประธานในที่ประชุมได้นำเสนอ
คณะกรรมการกำหนดนโยบายไม่ให้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตน
หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วง
1 เดือนก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน โดยระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัท มีความ จึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้บริษัท
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทจึงมีนโยบายในด้านจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เพือ่ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง พร้อมทั้งมีนโยบายให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ความรับผิดชอบต่อ
ทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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2.1 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัตติ ามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน หรือผู้ใกล้ชิด
กับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่
จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เช่น การลงทุน หรือมีส่วน
เกี่ยวข้องในโอกาสทางธุรกิจใดๆ ที่บริษัท มีความสนใจ และการรู้ถึงข้อมูลนั้น สืบเนื่องจากการทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
พนักงาน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในองค์กรที่ทำธุรกิจ หรือเป็นคู่แข่งกับบริษัท หรือการทำธุรกิจในนามของบริษัทฯ กับผู้ที่เป็น
สมาชิกครอบครัวของตน หรือกับองค์กรธุรกิจที่ตนหรือสมาชิกครอบครัวของตนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างสำคัญ หรือทำงานเป็นพนักงาน
เป็นกรรมการ เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นที่ปรึกษาขององค์กรที่ทำธุรกิจ หรือแสวงหาการทำธุรกิจกับบริษัท หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท หรือ
ทำธุรกิจที่ให้บริการกับคู่แข่งขันสำคัญของบริษัท หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ทำเอง หรือโดยผู้อื่นว่าจ้าง จนทำให้มีผลเสียไม่วา่ กรณี
ใดๆ กับการทำงานให้บริษัทฯ รวมถึงมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใด หรือเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะไม่จัดส่งวาระการประชุมนั้น และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องออกจาก
ห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และงดออกเสียงในวาระการลงมตินั้นซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กระทำมาโดยตลอด
มิให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในวาระนั้นๆ
2.2 รายการเกี่ยวโยง
บริษัทได้มนี โยบายว่าด้วยรายการเกี่ยวโยง โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ซึ่งบริษัท ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ เมื่อมีการ
ทำรายการเกี่ย วโยงกัน ที่ไม่เป็น ไปตามเงื่อ นไขการค้า ปกติ ต้อ งขอความเห็น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติทำรายการ โดยกำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการเกี่ยวโยงกัน
ดังนี้
2.2.1 การพิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยง บริษัทจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และเป็นไปตามกระบวนการให้สินเชื่อ
ปกติของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการ ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
2.2.2 การประเมินมูลค่ารายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้หรือได้รับชำระ หรือ
มูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์หรือบริการนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
2.2.3 หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึน้ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วน
เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษ ัท จะให้ผ ู้เชี่ย วชาญอิส ระ หรือ ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษ ัท เป็น ผู้ใ ห้ค วามเห็น เกี่ย วกับ รายการระหว่า งกัน ดัง กล่า ว เพื่อ นำไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุน้ ตามแต่กรณี
2.2.4 หากมีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
2.2.5 ต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่าง
กันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี และรายงานประจำปี หรือแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามหลักทรัพ ย์ของตลาดหลักทรัพ ย์ ตลอดจนรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงินที่ได้ร ับ การ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัท หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้ใน
หลายสถานการณ์ ทั้ง นี้ในการปฏิบ ัต ิห น้า ที่จ ะต้อ งยึด ถือ ประโยชน์ข องบริษ ัท ภายใต้ค วามถูก ต้อ งตามกฎหมายและจริย ธรรม
ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน แต่หากจะมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท
ได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ พร้อมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มูลค่ารายการ เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อ มูล ประจำปีแ ละรายงานประจำปี ตามหลัก เกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย และสำนัก งานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่าง
ยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น
โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัท ไม่ได้ทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งบริษัทไม่มโี ครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการ
ทำรายการเกี่ยวโยงกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.3 การเสนอวาระการประชุม การเสนอชือ่ บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัท
บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับ
บริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท และการคัดสรรกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถอื หุ้นและผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่าย
2.4 การใช้สิทธิออกเสียง
บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงประเภทหุ้นสามัญ ซึ่งเป็น
หุ้นประเภทเดียวที่บริษัทฯออกให้ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้นับหุ้นหนึง่ หุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
2.5 การมอบฉันทะ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระรายใดราย
หนึ่ง ตามที่บ ริษ ัท ได้เสนอชื่อ ไว้ในหนัง สือ เชิญ ประชุม โดยจะให้ส ิท ธิแ ละปฏิบ ัต ิต ่อ ผู้ร ับ มอบฉัน ทะเสมือ นเป็น ผู้ถ ือ หุ้น ท่า นหนึ่ง
ทั้งนี้ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนา
ธุร กิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดและชัดเจนแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน และเพื่อความถูกต้อง
และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ บริษัทได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม กำหนดการประชุม วาระการ
ประชุม รวมถึงขั้น ตอน เอกสาร และหลัก ฐาน ที่ต ้อ งใช้ในการมอบฉัน ทะ แสดงไว้ในหนังสือ เชิญ ประชุม และเว็บ ไซต์ข องบริษ ัท
(www.everland.co.th) ก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์ มายัง
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
2.6 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
การอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ถือหุ้น ที่เป็น ชาวต่างชาติ บริษ ัท ได้จัดทำเอกสารต่างๆ เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิเช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ เป็นต้น
บริษ ัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญ ประชุม พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ โดยจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
ล่ว งหน้า 14 วัน และนำรายละเอีย ดเกี่ย วกับ การประชุม กำหนดการประชุม วาระการประชุม เผยแพร่บ นเว็บ ไซต์ข องบริษ ัท
(www.everland.co.th) ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
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หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทให้ความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารวางระบบการบริหารและ
จัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาค เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
อันจะเป็นการสร้างความมั่งคงในการดำเนินกิจการให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการตรวจสอบรายการที่
อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด
3.1 หลักสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อยปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด บริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาคของบุคคล ไม่กระทำการใดๆ และไม่สง่ เสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงได้ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่
พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และพนักงานทุกคนจะไม่
กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อพนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ
ในส่วนของการดูแลพนักงาน บริษัทมีการกำกับดูแลและปรับปรุงให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่
ในธุร กิจเดียวกัน มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรเพือ่ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย
รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการ
ทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยดูแลขั้นตอน วิธีการในการปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามขั้นตอน และเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัตเิ หตุ บริษัทฯ จึงได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคน
บริษัทใส่ใจและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ทุกระดับตั้งแต่แม่บ้านจนถึงผู้บริหารระดับสูงอย่างให้เกียรติ เป็นธรรมและเสมอภาคกัน โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด และยึดหลักเมตตาธรรมในการที่จะดูแลพนักงาน
และครอบครัว
นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนครอบคลุมไปยังผู้รับจ้าง ผู้ผลิต ผู้จัดหาสินค้า และวัตถุดิบ และบริการ
ของบริษัทฯ ตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินกิจการอย่าง
เป็นธรรม ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน
3.2 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษ ัท ให้ค วามสำคัญ ในการดูแ ลและคำนึงถึงผู้ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย ทุก กลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษ ัท รวมถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับ
ทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Information Disclosure and Transparency)
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ
กลต. ข้อมูลที่เปิดเผยในปัจจุบัน ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(56-1)มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวและข้อมูลของบริษัท
ฯลฯ ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัท ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบโดยตรงในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐฯที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน
ถูก ต้อ ง ครบถ้ว น และทัน เวลา ทั้ง นี้ใ นขั้น เริ่ม ต้น บริษ ัท ฯ จะเผยแพร่ข ้อ มูล ทีส่ ำคัญ ผ่า นสื่อ ของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละเว็บ ไซต์
www.everland.co.th ของบริษัท
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4.1 โครงสร้างการถือหุ้น
บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และเป็นข้อมูลล่าสุด ทำให้ผู้ใช้ข้อมูล สามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
ของบริษทั ได้ ทั้งนี้ ได้แสดงรายละเอียดโครงสร้างขอผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
4.2 การเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ
ในปี 2560 บริษัท จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยจำนวนครั้งการจัดประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการ
แต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)
4.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม
บริษัทมีการกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา
59 แห่งพระราชบัญ ญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำส่งรายงานการซื้อ – ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้
ฝ่ายเลขานุการบริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐาน
4.4 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัท
ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
และบริษัทย่อย ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท
และบริษัทย่อยได้ รวมถึงการที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มี
ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของ
กรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว
4.5 ด้านการรายงาน
4.5.1 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
- รายงานในครั้งแรก : ให้รายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่เกิดรายการการมีส่วนได้เสีย
- รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล โดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าใดไว้ด้วย
4.5.2 กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัท
รับทราบทันที หรือภายในเวลาที่กำหนด ซึง่ แบบรายงานดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ใช้รูปแบบพื้นฐานของ “แบบแจ้ง
รายงานการมีส่วนได้เสีย” ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้น
4.5.3 เลขานุการบริษัท ดำเนินการดังนี้
- จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษทั ฯ ได้รับรายงานนั้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ
- เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี (แบบ 56-1)
อนึ่ง ในระหว่างปี ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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4.6 ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
สำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่สำคัญ บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านสื่อมวลชนอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น รายงาน
ประจำปี งบการเงิน รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น
ทั้งนี้นักลงทุนสามารถติดต่อนัดหมายเพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล และการประชุมร่วมกันนอกจากนี้
นักลงทุนยังสามารถศึกษาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.everland.co.th) หรือติดต่อข้อมูลจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพัน
ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
ทางโทรศัพท์ :
0-2720-7797
ทางโทรสาร :
0-2720-7808
ทางอีเมลล์ :
info@everland.co.th
ทางจดหมาย :
หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 21
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)
บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการ
อิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน พร้อมทั้งกำหนด หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่าง
ชัดเจน
นอกจากนั้นแล้วบริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นอย่างอิสระ
ปราศจากการชี้นำ ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภ าพต่อไป ทั้งนี้ หน้าที่และความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษ ัท ทำหน้าที่พ ิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บ ริห าร โดยค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบเป็นไปตามมติที่ได้ร ับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ร ายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้
เปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนผู้บริหารข้างต้นแล้ว
ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นจำนวน อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ใน
การประชุมแต่ละครัง้ ในระหว่างปี 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารจัดการ จะเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เสนอเรือ่ ง ให้
ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถนำนโยบายและแผนงาน
ต่างๆ ไปดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยเร็ว
คณะกรรมการบริษัทได้ กำหนดให้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยได้เลือกนโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งยึดหลักความระมัดระวังและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท
โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทัง้ ระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และ
ภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจากบริษัท
ย่อย 2 ท่าน อีก 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุน้ ใหญ่
รายชื่อ

กรรมการผู้บริหาร
นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหารจากบริษทั ย่อย
นายพิรัส ประดิษฐวณิช
นายอภิชยั โภชกปริภัณฑ์
กรรมการอิสระ
นายกำธร อุดมฤทธิรุจ
นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์ /1
นางสุภัทรา เชื้อรอต
นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ /2

ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/รองประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :
/1 นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
/2 นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯตามข้อบังคับของบริษัท
1.จัดการบริษัท ตลอดจนปฏิบัตหิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
2.กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และ
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
3.กำหนดจ่ายบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดที่
ทำงานให้บริษัท โดยทำเป็นประจำหรือไม่ประจำก็ได้
4.ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม
คณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
5.ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่สามารถกระทำการ
ในนามของคณะกรรมการได้ แต่เป็นเฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และ
ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับจากวันที่จำนวนกรรมการว่างลง
6.มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
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7.แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มอี ำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของ
บริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และในจำนวนนี้ ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
8.คณะกรรมการมีอำนาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาเป็นที่ปรึกษา เพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการงานของบริษัทแก่
คณะกรรมการ ตามที่เห็นสมควรได้ จัดให้มีและเรียกประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น
9.จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญ ชีบริษัท จัดหนังสือนัดประชุม
พร้อมด้วยรายละเอียด และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
10.จัดให้มีการทำบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยองค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 ท่านเสมอ และได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดกรรมการตรวจสอบ 4 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้น ฐานและความเชี่ยวชาญจากหลาย
อาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย และมีความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
โดยประสานงานกับ ผู้ส อบบัญ ชีภ ายนอกและผู้บ ริห ารที่รับ ผิด ชอบ รวมทั้งสอบทานให้บ ริษ ัท ฯมีระบบการควบคุม ภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็น
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
กรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่ง
1. นายกำธร อุดมฤทธิรุจ
รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
1
2. นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการ/กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสุภัทรา เชื้อรอต
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
2
4. นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :

1.กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. กรรมการลำดับที่ 4 นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 18 เมษายน 2560

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมดังนี้
1

1.นายกำธร อุดมฤทธิรุจ
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์ 1
3.นางสุภัทรา เชือ้ รอต 1
4.นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ 1, 2

รายชื่อกรรมการ

หน่วย : ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
4/4
4/4
1/4

หมายเหตุ :
1. มีการประชุมที่กำหนดขึ้นโดยมีความจำเป็นเร่งด่วน 4 ครั้ง จึงทำให้มีกรรมการบางท่านติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
2. กรรมการลำดับที่ 4 นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560
ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

78

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัท ทั้ง 4 ท่าน มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ
อิสระดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้น ไม่เกิน ร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่ม ีสิท ธิออกเสียงทั้ง หมดของ บริษ ัท บริษ ัท ใหญ่ บริษ ัท ย่อย บริษ ัท ร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.สอบทานสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.สอบทานให้บ ริษ ัท มีร ะบบการควบคุม ภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3.สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4.พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6.จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ความเห็นหรือ
ข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) 299
(ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
7.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริหารมี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและกระบวนการดังต่อไปนี้
(1) การสรรหากรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทั้ง หมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้อง
มีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการ
เงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษทั
(ก) การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน
ตามแต่ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนน
เสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่พึงจะมีหรือพึงจะ
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึง่ ได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะ
เลือกตัง้ ในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
(ข) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผูอ้ อกจากตำแหน่งตามข้อนี้ จะเลือกตั้งให้เข้ารับ
ตำแหน่งอีกก็ได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากการเลือกกรรมการใหม่หลังศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการ
ฟื้นฟูกิจการแล้วให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนาน ที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
(ค) บริษัทมีกรรมการจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่มา
จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือฝ่ายบริหารจำนวน 3 ท่าน
กรรมการที่มาจากภายนอก
1.นายกำธร อุดมฤทธิรุจ
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
3.นางสุภัทรา เชื้อรอต
4.นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์1
กรรมการที่มาจากผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ และ/หรือฝ่ายบริหาร
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
2.นายพิรัส ประดิษฐวณิช
3.นายอภิชยั โภชกปริภัณฑ์
หมายเหตุ : 1. นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 18 เมษายน 2560

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบดำเนินงานของบริษัทย่อย
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน ดังนี้
1. บริษัทมีนโยบายในการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อติดตามการดำเนินงาน
โดยใกล้ชิด โดยการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และบริษัท
ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญใน
ระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง
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3. บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย จะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง
ที่ส อดคล้อ งกับ บริษ ัท หมีก ารจัด เก็บ ข้อ มูล และการบัน ทึก บัญ ชีให้บ ริษ ัท สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัด ทำงบการเงิน ได้
ทันกำหนดด้วย
4. บริษัทย่อยจะต้องมีการกำกับดูแลที่มีผลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่าง
บริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัท ให้ครบถ้วนถูกต้อง และ
ใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
5. มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายดูแลผู้บริหารและพนักงาน ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อ
การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนและได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ใน
การรายงานการถือหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศ
ข้อพึงปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จตามแนวทางของบริษัทฯ ด้วย
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบทลงโทษทางวินัยต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่กระทำการฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับหรือ
ประกาศของบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงาน
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ตามมติท ี่ป ระชุม สามัญ ผู้ถ ือ หุ้น ประจำปี 2560 เมื่อ วัน ที่ 21 เมษายน 2560 ของบริษ ัท ได้ม ีม ติอ นุม ัต ิแ ต่ง ตั้ง ให้
บริษ ัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญ ชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญ ชีของบริษ ัทและบริษ ัทย่อย ซึ่งเป็นบริษ ัทที่ได้รับ ความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยผู้สอบบัญชีซึ่งลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและค่าตรวจสอบบัญชียังคงเป็นไปตามที่
เคยได้ร ับ อนุม ัต ิต ามมติท ี่ป ระชุม สามัญ ผู้ถ ือ หุ้น ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่า ธรรมเนีย มตรวจสอบบัญ ชี สำหรับ ปี 2560
เป็นจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
ชื่อบริษัท
1.บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2.บริษัท ณัฐนันท์พัฒนา จำกัด
3.บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด
4.บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด
5.บริษัท บางกอกริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
6.บริษัท เอเวอร์ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/1
7.บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/2
8.บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด
9.บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จำกัด
10.บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเซส จำกัด
11.บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จำกัด
12.บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด
13.บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) ปี 2560

ชื่อผู้สอบบัญชี
นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ
นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์
นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์
นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์
นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์
นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์
นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์
นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์
นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์
นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์
นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์
นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์
นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์

หมายเหตุ :
/1 บริษัท เอเวอร์ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
/2 บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ค่าตรวจสอบงบการเงิน
1,650,000
250,000
630,000
630,000
790,000
45,000
45,000
310,000
640,000
340,000
310,000
690,000
740,000
7,070,000
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:CSR)
10.1 นโยบายภาพรวม
คณะกรรมการบริษ ัท มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความรับ ผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย โดยมีก ารนำหลัก การ นโยบาย แนวปฎิบ ัต ิ และแนวทางสากลต่างๆมาประยุก ต์ใช้เพื่อ ให้เกิด ความ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติของกิจการ
10.2 การดำเนินงาน
บริษัทฯมีหลักการและกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกิจการ ดังนี้
10.2.1 การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้
- พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นธรรม ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามเงื่อนไข และข้อตกลงในสัญญาระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ
- ส่งเสริมการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยไม่แสวงหาข้อมูลอันเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการอันไม่สุจริต
เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
- ไม่ละเมิด และสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทรัพย์สิน หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
- ปฎิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญ ญาโดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม มีการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน รวมทั้งจ่ายเงินให้คคู่ า้ และคู่สัญญาอย่างตรงเวลา ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐ หลีกเลี่ยงการกระทำที่ส่งเสริม จูงใจ เจ้าพนักงานของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบและขัดต่อกฎระเบียบ อันพึงปฏิบัติทางจริยธรรมในการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมและ
สามารถกระทำได้
10.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯให้ความสำคัญในหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีการกำหนดนโยบาย
และการวางแผนบริหารความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งในกิจการและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆดังต่อไปนี้
- อบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเสริมสร้างให้ตัวแทน คู่สัญ ญารับจ้างและคู่ค้า ตระหนักถึงการ
ต่อต้านการการทุจริตคอร์รัปชั่น
- สร้างจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยกำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานของบริษัทฯ ทำการติดต่อหรือทำธุรกรรมกับเจ้าพนักงานของ
รัฐ องค์กรเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส โดยไม่มีการชักชวน การเสนอ การรับหรือให้ผลประโยชน์ทั้งตัวเงินหรือ
สิ่งของ หรือสินบนทุกรูปแบบ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผิดจรรยาบรรณ และขัดกับข้อบังคับทาง
กฎหมาย
- จัดให้มีระบบการจัดการ ติดตาม และปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาระหว่างคู่ค้าอย่างครบถ้วน มีการป้องกันการทุจริตใน
ขั้นตอนของกระบวนการจัดหาวัตถุดิบที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
- ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
และจัดให้มีช่องทางการรายงานหากมีการพบเห็นการทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หรือผูบ้ ังคับบัญชาโดยตรง โดยมีการรักษาความลับและให้ความเป็นธรรมต่อผู้แจ้งข้อมูล
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10.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษ ัท ฯให้ค วามสำคัญ ต่อ การเคารพสิท ธิม นุษ ยชนเป็น รากฐานของการบริห ารและพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล รวมทั้ง
มนุษยสัมพันธ์อันมีความเชื่อมโยงกับกิจการในลักษณะ ทำให้มีคุณภาพและคุณค่าสูงขึ้น โดยมีหลักการปฏิบัติดังนี้
- สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยมีการดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชน เช่น การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก การไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน
- ส่งเสริมการปฎิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร และกระตุ้นให้ปฎิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตาม
มาตรฐานสากล โดยยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานของพนักงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอยูเ่ สมอ
- ให้ข้อมูลที่สำคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและสภาพที่แท้จริงขององค์กรธุรกิจ
- จัดให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับการปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- มีการจัดประชุมพนักงานกับผู้บริหาร และพนักงานกับผู้จัดการฝ่าย เพื่อชี้แจงนโยบายและเปิดโอกาสให้พนักงานแสดง
ความคิดเห็น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
10.2.4 การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯมีนโยบายในการปฎิบัติต่อพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ และถือ
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ สัญ ชาติ เชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อส่วนบุคคล บริษัทฯจึงกำหนด
นโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยมี
แนวปฏิบัติดังนี้
- มุ่งพัฒ นาและเสริมสร้างวัฒ นธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมตลอดจนปฏิบัติต่อ
พนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นเป็นปัจเจกชน
- มีน โยบายในการว่า จ้า ง แต่งตั้งและโยกย้า ยพนัก งาน รวมทั้งพิจ ารณาจ่า ยผลตอบแทนให้พ นัก งานอย่า งเหมาะสม
การพิจารณาการปรับเลื่อนตำแหน่งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดตัง้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อพนักงาน
- ให้ความสำคัญกับสวัสดิการและระบบสุขภาพของพนักงานโดยมีการดำเนินการจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพให้แก่พนักงาน
เป็นประจำทุกปี
10.2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า การดูแลและคุ้มครอง ตลอดจนการปกป้องสิทธิ รวมถึง
การทำการตลาดที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยมีหลักการดำเนินงานดังนี้
- ให้ความสำคัญในการก่อสร้างโดยมีการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของโครงการ และบริการที่ดี รวมทั้งมีระดับราคาที่
เหมาะสม
- ความสำคัญโดยเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมทั้งมีการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ โดยเร็ว
ที่สุด เพื่อเป็นการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
- มีนโยบายในการปกป้องสิทธิของลูกค้า โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะต้องไม่เปิดเผย และเก็บรักษา
ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต เว้นแต่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนด
- มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การทำตลาดและการโฆษณาที่เป็นธรรม โดยมีการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสาร
รวมถึงโครงการของบริษทั อย่างถูกต้อง เหมาะสม และครบถ้วน
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10.2.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯให้ความสำคัญในการดูแลรักษาและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการก่อสร้างโครงการของบริษัท
โดยมีหลักการดำเนินการดังต่อไปนี้
- โดยการดำเนินโครงการต่างๆของบริษัทฯและบริษัทย่อยถ้าเข้าเงื่อนไขที่จะต้องยื่นขออนุมัติจารคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
จะต้องดำเนินการให้ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมครบถ้วน
- มีการควบคุม และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับสังคม และชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโครงการที่อยู่ร ะหว่างดำเนินการ
ก่อสร้าง โดยการควบคุมดูแลทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง การควบคุมดูแลทางด้านเสียง การจัดระเบียบสถานที่ก่อสร้าง
เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและผลกระทบต่อบุคคลที่สญ
ั จรผ่านโครงการ การควบคุมฝุ่นละอองในบริเวณโครงการ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพในบริเวณโครงการ ทั้งช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้างโครงการเพื่อ
ปรับปรุงรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่อผู้อยูอ่ าศัยในชุมชนบริเวณโดยรอบในการสัญจรผ่านโครงการของบริษัท
10.3 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติรับทราบหน้าที่ของคณะกรรมการในการดูแล
ให้บริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวกับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น โดยมีแนวนโยบายในการดำเนินการดังนี้
บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวนโยบายเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานและการต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและภายนอก
องค์กร โดยจะดำเนินธุรกิจที่ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าด้วยการเรียบ รับ และจ่ายสินบน นอกจากนั้นแล้วภายใน
องค์กร ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส กำหนดโครงสร้างองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี มีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การยอมรับและนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานและบริหารบุคลากร
อย่างโปร่งใส สร้างค่านิย มและวัฒ นธรรมให้ท ุก คนไม่เข้าไปมีส ่วนเกี่ย วข้อ งกับ การทุจริต คอร์ร ัป ชั่น ทั้งนี้ บริษ ัท มีแ นวทางในการ
ดำเนินการหลักๆ ดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของแต่ละส่วนงาน และของธุรกิจโดยรวม
2. กำหนดแนวปฏิบัติงานเพือ่ ก่อให้เกิดความโปร่งใส ทั้งนี้เพื่อควบคุมป้องกันความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น
3. สื่อสารแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากระดับหัวหน้างานจนถึงระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี
4. ติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิเพื่อทบทวนความเหมาะสมทุกปี ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับ ปรุงให้เกิด ความสมบูร ณ์แ ละมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ที่ผ ่านมา กิจกรรมหนึ่งที่บ ริษ ัท ได้ให้ค วามสำคัญ และแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วม คือ โครงการแนวร่วมปฏิบ ัต ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าไปประกาศเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา
นอกจากนั้นแล้ว พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย ยังมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณ
ธุร กิจ หรือเมื่อพบพฤติก รรมใดๆที่ม ีค วามสุ่ม เสี่ย งจะก่อให้เกิด การทุจริต คอร์ร ัป ชั่น โดยพนัก งานสามารถร้อ งเรียนต่อ เลขานุการ
บริษัท ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้จะมีการพิจารณาทุกเรื่องอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษทั จะมีรับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นด้วย
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ค ุณตสมบั
องผู้ด ำรงตำแหน่
วหน้างานกำกั
บ ดูแ ลการ
ของหน่ของหน่
วยงานทางการที
่ก ำกับ ดู่กแำกัลการประกอบธุ
ร กิจ ของบริ
ษ ัท โดยมี
ุณ สมบั
ิข องผูต้ดิขำรงตำแหน่
งหัวหน้งาหังานกำกั
บ ดูแ ลการ
ปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านของบริ
ษ
ท
ั
ปรากฎในเอกสารแนบ
3
ปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 3

85

รายงานประจำป 2560

ANNUAL
REPORT

2017

รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ�งได้ รับการแต่งตัง� จากคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทจํานวน � ท่าน ที�เป็ น
ผู้ท รงคุณ วุฒิ จ ากหลายด้ า น โดยทุก ท่ านเป็ นกรรมการอิส ระ ทัง� นี � ในระหว่ า งปี ���� คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีก ารประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบรวมทังสิ
� �นจํานวน � ครัง� โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกํ าธร อุดมฤทธิรุจ , นางสาววนิดา มัชฉิ มานนท์ ,
นางสุภทั รา เชื �อรอต ทัง� � ท่านได้ เข้ าร่วมประชุมทุกครัง� โดยการประชุมเป็ นการประชุมร่ วมกับฝ่ ายจัดการและเจ้ าหน้ าที�ตรวจสอบเพื�อ
พิจารณาเรื�องต่างๆ เช่น แผนการตรวจสอบ ประเด็นสําคัญที�พบจากการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ เป็ นต้ น เพื�อทบทวนความ
เพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมและการบริหารความเสี�ยง ตลอดจนปฏิบัติภารกิ จอื�นๆ ตามขอบเขตหน้ าที�ที�คณะกรรมการบริ ษัท
มอบหมาย
สําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพิจารณาผลการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน ทังงบการเงิ
�
นประจํา ไตร
มาส และประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ เชิญผู้ตรวจสอบภายในร่ วมประชุมด้ วยทุกครัง� นอกจากนี � การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบบางครัง� เป็ นการประชุมเฉพาะโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย ทังนี
� � คณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานผลการประชุม
ทุกครัง� ต่อคณะกรรมการบริษัท ทังนี
� � ในปี ���� ที�ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาในเรื� องต่างๆ ด้ วยความเป็ นอิสระสรุ ปได้
ดังนี �
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯโดยร่วมหารือกับฝ่ ายจัดการและผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่างบการเงินของบริ ษัทได้
จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที�รับรองทัว� ไปและข้ อกําหนดของทางการโดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ แสดงความเห็นว่า งบการเงินของ
บริษัทมีข้อบกพร่องที�เป็ นสาระสําคัญ
2. พิจารณาสอบทานให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื�อให้ มี
การดําเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกํ าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาสอบทานการเปิ ดเผยข้ อมูล ของบริ ษั ทในกรณี ที�เกิ ดรายการที�เ กี� ยวโยงกันหรื อรายการที� อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพื�อให้ มคี วามถูกต้ องและครบถ้ วน
�. พิ จ ารณานโยบายการกํ า กั บ ดูแ ลกิ จ การเพื� อ ให้ เกิ ด การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที� ดี ต ามหลัก การของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
�. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื�อนําเสนอขอแต่งตังจากคณะกรรมการและผู
�
้ ถือหุ้นของบริษัท
อนึ�ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที�ด้วยความรอบคอบ อย่างเป็ นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื�อ
ประโยชน์สงู สุดขององค์กร โดยไม่มขี ้ อจํากัดในการได้ รับข้ อมูล ทรัพยากร และความร่ วมมือจากบริษัท

............................................................
(นายกําธร อุดมฤทธิรุจ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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1.บริษัท ณัฐนันท์พัฒนา จำกัด

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

12.1 รายการระหว่างกันในปี 2560 และ 2559

12.รายการระหว่างกัน

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม

- ชำระคืนระหว่างงวด

- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืม

- ชำระคืนระหว่างงวด

- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม

- ชำระคืนระหว่างงวด

- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

ดอกเบี้ยค้างรับเงินให้กู้ยืม

- ชำระคืนระหว่างงวด

- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ลักษณะรายการ

0.39

8.33

4.10

-

-

4.10
-

-

-

-

-

113.00

4.10

-

113.00

9.71

9.71
-

8.98
8.98

33.23

42.21

-

152.89

161.22

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2559

และยอดคงค้าง

ขนาดของรายการ

สถาบันการเงิน

หมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับ

บริษัทฯ กู้ยืมเงินบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุน

สถาบันการเงิน

หมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับ

บริษัทฯให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุน

และนโยบายการกำหนดราคา

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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2.บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

-

- ชำระคืนระหว่างงวด

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม

- ชำระคืนระหว่างงวด

- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืม

- ชำระคืนระหว่างงวด

- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยมื

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
- ชำระคืนระหว่างงวด

5.71

5.28

5.28
-

5.71
2.52

0.35

99.85

5.28

106.00

188.55

8.47

105.65

4.90

0.30

-

-

194.35

-

-

- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

ดอกเบี้ยค้างรับเงินให้กู้ยืม

-

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2559

และยอดคงค้าง

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ

สถาบันการเงิน

หมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับ

บริษัทฯ กู้ยืมเงินบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุน

สถาบันการเงิน

หมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับ

บริษัทฯให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุน

และนโยบายการกำหนดราคา

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

บริษัทย่อยของบริษทั เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัท เดอะ วิลล่า(หัวหิน) จำกัด

-

- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
- ชำระคืนระหว่างงวด

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม

- ชำระคืนระหว่างงวด

- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืม

- ชำระคืนระหว่างงวด

- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

1.09

1.09
-

4.75
2.26
4.75

1.09

2.21

28.06

3.58

31.02

129.00

0.11

28.81

-

- ชำระคืนระหว่างงวด

-

-

0.40

-

-

129.75

-

- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม

-

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

ดอกเบี้ยค้างรับเงินให้กู้ยืม

-

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2559

และยอดคงค้าง

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ

สถาบันการเงิน

หมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับ

บริษัทฯ กู้ยืมเงินบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุน

สถาบันการเงิน

หมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับ

บริษัทฯให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุน

และนโยบายการกำหนดราคา

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

90

ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

4. บริษัท บางกอก ริว่า

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

28.51
-

- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
- ชำระคืนระหว่างงวด

0.02

- ชำระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม

2.60
2.60
2.60

- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
- ชำระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

-

217.67

- ชำระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี้ยค้างรับเงินให้กู้ยืม

217.67

- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

-

0.02

- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ

0.02

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

ดอกเบี้ยค้างรับเงินให้กู้ยืม

28.51

ปี 2560

ปี 2559

(หน่วย : ล้านบาท)

และยอดคงค้าง

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษัทฯให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการโดย
บริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตรา
เดียวกับสถาบันการเงิน

สถาบันการเงิน

หมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับ

บริษัทฯให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุน

และนโยบายการกำหนดราคา
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5. บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

40.55
8.72
8.72

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
- ชำระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม

ดอกเบี้ยค้างรับเงินให้กู้ยืม

-

- ชำระคืนระหว่างงวด

19.05

-

19.05

31.83

307.65

สถาบันการเงิน

25.02

- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

21.08

หมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับ

103.56

128.58

.19

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

9.77

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม

-

สถาบันการเงิน

หมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับ

บริษัทฯ กู้ยืมเงินบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุน

บริษัทฯให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุน

10.96

- ชำระคืนระหว่างงวด

1.19

1.19

41.38

642.49

601.11

ปี 2559

และนโยบายการกำหนดราคา

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

9.77

-

- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืม

646.57

- ชำระคืนระหว่างงวด

45.46

ปี 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

และยอดคงค้าง

- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ

92

30.63

- ชำระคืนระหว่างงวด

ทั้งนี้ ปัจจุบันนายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ
12.02ของบริษัทฯและไม่มีตำแหน่งใดๆใน
บริษัท

140.26

- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

เมื่อ11ตุลาคม 2549
770.08

754.21

ผลตอบแทนใดๆ และไม่มีหลักประกันใดๆ ทั้งสิ้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยกู้ยืมเงินกรรมการเพื่อใช้เป็น

ผลตอบแทน ใดๆ และไม่มีหลักประกันใดๆ ทั้งสิ้น

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

4.93

572.71

125.06

เงินทุนหมุนเวียน โดยมิได้คิดดอกเบีย้ และ

บริษัทฯและบริษัทย่อยกู้ยืมเงินกรรมการเพื่อใช้เป็น

ตำแหน่งเป็นกรรมการของผู้บริหารแผนอีกครั้ง

114.56

41.89

- ชำระคืนระหว่างงวด
เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

30.97

- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

30.89

ปี 2559

และนโยบายการกำหนดราคา

เงินทุนหมุนเวียน โดยมิได้คิดดอกเบีย้ และ

เดิมเป็นกรรมการของผู้บริหารแผน ซึ่งได้ลาออกเมื่อ

7. คุณจอมทรัพย์ โลจายะ

19.97

ปี 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

และยอดคงค้าง

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ลักษณะรายการ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 และกลับเข้ามาดำรง

กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษทั

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

6. นายสวิจักร์ โลจายะ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ขนาดของรายการ
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8. นายสวิจักร์ โลจายะ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษทั

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

-

-

- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
- ชำระคืนระหว่างงวด

48.32

- ชำระคืนระหว่างงวด

37.03

- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

200

-

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

- วงเงินกู้

-

- วงเงินกู้

109.46

-

85.35

200

-

-

-

1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558

นามของบริษัทโดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่

และอนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลง

โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการ
ค้ำประกัน

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท

เป็นเงินทุนหมุนเวียน

เมื่อมีการปลอดจำนองทรัพย์

ปี 2559

และนโยบายการกำหนดราคา

หมายเหตุ : นายสวิจักร์ โลจายะ ได้รับการแต่งตั้งเป็น

ปี 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

และยอดคงค้าง

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้บริษัท
ย่อย อัตราดอกเบี้ย
MLR+1% ต่อปี จ่ายชำระเงินต้น

ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ

94

กรรมการบริษัทและผู้ถือหุน้ ของบริษัท

กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

10. นายสวิจักร์ โลจายะ

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

9. นายสวิจักร์ โลจายะ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

-

1,994
1,094
92

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
- ชำระคืนระหว่างงวด

3,266

94

946

992

2,661

ในอนาคต

ต่อปี จ่ายชำระเงินต้นเมื่อมีการ
ปลอดจำนองทรัพย์ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใน
การค้ำประกัน
- วงเงินกู้

โครงการอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินมาพัฒนาโครงการ

-

การเงินให้บริษัท อัตราดอกเบี้ย MLR

-

- ชำระคืนระหว่างงวด

-

เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้ซื้อ

312

- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

-

การค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบัน

312

2,777

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

- วงเงินกู้

ประกัน

การคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำ

มีการปลอดจำนองทรัพย์ โดยไม่มี

ในอนาคต

เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้ซื้อ

MLR-1% ต่อปี จ่ายชำระเงินต้นเมื่อ

ปี 2559

และนโยบายการกำหนดราคา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินมาพัฒนาโครงการ

ปี 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

และยอดคงค้าง

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การเงินให้บริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ย

การค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบัน

ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ
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ใด เนื่องจากมิได้คิดดอกเบี้ยและผลตอบแทนใดๆและ
ไม่มีหลักประกันใดๆ ทั้งสิ้น

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการมายโฮม
เชียงใหม่ ซึ่งเป็น โครงการของ
บจก.ณัฐนันท์พัฒนา

ตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน

2559 โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2559)

1.14

- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
- ชำระคืนระหว่างงวด

-

- ชำระคืนระหว่างงวด

-

-

- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

-

- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

-

0.16

1.14

-

-

-

เงินทดรองจ่ายค่างานก่อสร้างและ

-

- วงเงินกู้

โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน

บริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยมิได้เสียประโยชน์แต่อย่าง

เป็นการทดรองจ่ายค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายแทน

โครงการอสังหาริมทรัพย์

กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท (ได้ลาออกจาก

-

เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้ซื้อ

12. นายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์

ปี 2559

และนโยบายการกำหนดราคา

นายสวิจักร์ โลจายะเป็นกรรมการบริษัท

ปี 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

และยอดคงค้าง

บริษัท บางกอก ซันเดย์ จำกัด

การเงินให้บริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ย MLR+1% ต่อปี
จ่ายชำระเงินต้น
เมื่อมีการปลอดจำนองทรัพย์

การค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบัน

ลักษณะรายการ

กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

11. นายสวิจักร์ โลจายะ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ขนาดของรายการ
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12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัท ได้ร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาถึงความจำเป็นของการเข้าทำ
รายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกันพร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วมหรือบุค คลที่อาจมีค วามขัด แย้งภายใต้ป ระกาศและข้อบังคับ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่า งกัน ของบริษ ัท ในรอบบัญ ชีส ิ้น ส ุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ได้ผ ่า นการพิจ ารณาและสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นต่อรายการระหว่างกัน
ตามของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้น สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และเป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รายละเอียดที่กล่าวตาม 12.1
รายการระหว่างกันในปี 2560 ข้างต้น
12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
1. การทำรายระหว่า งกัน กับ บุค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ง กัน ที่ไ ม่ใ ช่เป็น ธุร กรรมปกติ ต้อ งได้ร ับ ความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้ร ับ อนุม ัต ิจ ากคณะกรรมการก่อ นจึง จะดำเนิน การได้ ทั้ง นี้ โดยคำนึง ถึง เหตุผ ล ความจำเป็น
ความสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกได้ และต้องดำเนินการตาม
ระเบีย บหรือ ประกาศของคณะกรรมการกำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และประกาศของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
2. การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เฉพาะธุรกรรมปกติ เช่น การขายสินค้า การให้บริการ การซื้อ
สินค้า เป็นต้น ให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติได้ เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้านราคา การชำระเงินและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปในทำนอง
เดียวกันกับที่บริษัททำกับบุคคลอื่น
ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการตกเป็น “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอำนาจ
ของคณะกรรมการ โดยในกรณีเช่นนั้น กรรมการผู้จัดการจะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่เป็นธุรกรรมการค้า
ปกติ เมื่อกรรมการผู้จัดการได้ขออนุมัติเป็นหลักการ โดยแจ้งให้กรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรรมการผู้จัดการ
ดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป
12.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษ ัทฯ ยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและเหมาะสม
รวมทั้งเป็นราคาที่ยุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งจะมีการดำเนินการให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่ในการดูแลให้การทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย หรือบุคคลที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจทั่วไป หรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส ูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และผลตอบแทนที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะได้รับหรือจ่ายไปเป็นราคา
ยุติธรรม และหากในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพ ย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัตติ าม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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ส่ วนที� 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
งบการเงิน
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปี ที�ผ่านมา มีดงั นี �
 รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560
ผู้สอบบัญชี
:
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4301
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จํากัด
ความเห็นผู้สอบบัญชี
: ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่ มเี งื�อนไข โดยแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ข้ างต้ นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสด สําหรับปี สิ น� สุดวันเดีย วกันของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากั ด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และเฉพาะของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามที�
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานการเงิน
 รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559
ผู้สอบบัญชี
:
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4301
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จํากัด
ความเห็นผู้สอบบัญชี
:
ผู้ ส อบบั ญ ชี แ สดงความเห็น แบบไม่ มีเ งื�อ นไขและมี ข้อ สั ง เกต โดยแสดง
ความเห็นว่างบการเงินข้ างต้ นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 ผล
การดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ �นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอเวอร์ แลนด์
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
โดยถูกต้ องตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานการเงิน
 รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558
ผู้สอบบัญชี
:
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
ความเห็นผู้สอบบัญชี
: ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่ มเี งื�อนไข โดยแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ข้ างต้ นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสด สําหรับปี สิ น� สุดวันเดีย วกันของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากั ด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามที�
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานการเงิน
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สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย
ตารางแสดงรายการงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558, 2559 และ 2560
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบดุล

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

74.83

1.97

150.42

2.80

173.59

2.09

ลูกหนี �การค้ าและลูกหนี �หมุนเวียนอื�น

47.35

1.25

83.35

1.55

72.54

0.87

-

-

-

-

-

-

11.49

0.30

276.95

5.16

206.76

2.49

-

-

-

-

-

-

72.84 6,544.12

78.73

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันอื
� �น
เงินจ่ายล่วงหน้ าให้ ผ้ รู ับเหมา
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
� กิจการที�เกี�ยวข้ องกัน
ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

2,479.21

65.26 3,908.42

11.78

0.31

14.81

0.28

11.91

0.14

-

-

9.66

0.18

4.68

0.06

18.79

0.49

4.05

0.08

4.33

0.05

82.89 7,017.93

84.43

2,643.45

69.58 4,447.67

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน

3.64

0.10

10.14

0.19

10.52

0.13

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

189.11

4.98

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื�น

0.42

0.01

- 0.40-

0.01-

0.36-

0.00-

-

--

0.40-

0.01-

0.36-

0.00-

38.71

1.02

38.71

0.72

38.71

0.47

730.72

19.23

708.08

13.20

691.65

8.32

-

-

-

-

338.26

4.07

118.84

3.13

118.84

2.21

109.39

1.32

1.51

0.04

0.79

0.01

4.37

0.05

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

15.80

0.42

28.36

0.53

80.64

0.97

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

56.77

1.49

12.64

0.24

20.61

0.25

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

1,155.52

30.42

917.97

17.11 1,294.52

15.57

รวมสินทรั พย์

3,798.97 100.00 5,365.64 100.00 8,312.45 100.00

เงินจ่ายล่วงหน้ าเพื�อการลงทุน
ที�ดินรอการพัฒนา
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินมัดจําค่าซื �อที�ดิน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
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(หน่วย: ล้ านบาท)
งบดุล

ปี 2558
จํานวน

ปี 2559

ร้ อยละ

จํานวน

ปี 2560

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

หนีส� ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี �สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
�
น
การเงิน

9.76

0.26

14.47

0.27

37.79

0.45

เจ้ าหนี �การค้ าและเจ้ าหนี �หมุนเวียนอื�น

182.57

4.81

315.80

5.89

908.52

10.93

ส่วนของหนี �สินระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�ง
ปี

163.08

4.29

155.21

2.89

115.29

1.39

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
�
คคลและกิจการที�เกี�ยวข้ องกัน

499.34

13.14

35.82

0.67

134.53

1.62

-

-

609.08

11.35

362.25

4.36

0.43

0.01

1.79

0.03

0.79

0.01

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า

21.75

0.57

219.27

4.09

560.50

6.74

เจ้ าหนี �เงินประกันผลงาน

19.88

0.52

43.12

0.80

101.81

1.22

หนี �สินหมุนเวียนอื�น

10.87

0.29

7.20

0.13

9.02

0.11

907.67

23.89

1,401.75

26.12

2,230.51

26.83

326.12

8.58

1,021.76

19.04

2,299.11

27.66

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้ องกัน

-

-

-

-

383.01

4.61

เงินกู้ยืมระยะยาวอื�น

-

-

-

-

737.25

8.87

3.90

0.10

1.67

0.03

4.51

0.05

ประมาณการหนี �สินไม่หมุนเวียนสําหรับภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงาน

21.48

0.57

10.25

0.19

11.16

0.13

หนี �สินไม่หมุนเวียนอื�น

18.16

0.48

5.50

0.10

4.82

0.06

369.65

9.73

1,039.17

19.37

3,439.85

41.38

1,277.33

33.62

2,440.92

45.49

5,670.35

68.22

เงินกู้ยืมระยะสันอื
� �นและกิจการที�เกี�ยวข้ องกัน
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย

รวมหนีส� ินหมุนเวียน
หนี �สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หนี �สินระยะยาวภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน

รวมหนีส� ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส� ิน
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(หน่วย: ล้ านบาท)
งบดุล

ปี 2558
จํานวน

ปี 2559

ร้ อยละ

จํานวน

ปี 2560

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

3,238.42

4,855.98

4,855.98

ทุนที�ออกและชําระแล้ ว (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

3,237.32

85.22

3,884.78

72.40

3,884.78

46.73

ส่วนตํ�ามูลค่าหุ้น

(651.96) (17.16)

(813.82)

(15.17)

(813.82)

(9.79)

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว – สํารองตามกฎหมาย

12.49

0.33

12.49

0.33

12.49

0.15

ยังไม่ได้ จดั สรร

(209.53)

(5.52)

(297.41)

(5.54)

(576.32)

(6.93)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่

2,388.32

62.87

(284.92)

(5.31)

(563.83)

(6.78)

ส่วนเกินจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทย่อย

-

-

-

-

2.47

0.03

รวมส่วนของบริษัทใหญ่

-

-

2,786.04

51.92

2,509.61

30.19

133.32

3.51

138.68

2.58

132.49

1.59

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,521.64

66.38

2,924.72

54.51

2,642.09

31.78

รวมหนีส� ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,798.97

100.00

5,365.64

100.00

8,312.45

100.00

ส่วนได้ เสียที�ไม่มอี ํานาจควบคุม

100

ตารางแสดงรายการงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรั บปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม 2558, 2559 และ 2560
(หน่วย: ล้ านบาท)
ปี 2558

ปี 2559

จํานวน ร้ อยละ

จํานวน จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

รายได้
รายได้จจากการขายและการให้
ากการขายหรื อการให้บริบกริาร
การ

763.89

906.27

708.18

97.62

ต้ต้นนทุทุนนขายและการให้
ขายหรื อการให้บบริกริาร
การ

(611.47) (78.60) (746.12) (79.07) (607.68) (83.77)

กําไรขันต้
� น

152.42

19.59

160.15

16.97

100.50

13.85

-

-

61.70

6.54

-

-

รายได้ อื�น

14.11

1.81

37.33

3.96

17.26

2.38

ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย

(88.08)

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

(126.00) (16.20) (198.08) (20.99) (181.87) (25.07)

ต้ นทุนทางการเงิน

(36.32)

(4.67)

(35.60)

(3.77)

-

-

-

-

(9.45)

(1.30)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากกเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(1.39)

(0.18)

(0.81)

(0.09)

-

-

ขาดทุนก่อนภาษี เงินได้

(85.27)

(10.96) (102.85) (10.90) (330.85) (45.61)

รายได้ ภาษี เงินได้

(10.40)

(1.34)

10.77

1.14

ขาดทุนสําหรั บปี

(95.67)

(12.30)

(92.08)

(9.76)

กําไร(ขาดทุ
ดเสร็
จอืบ�นปี - สุทธิจากภาษี
ไรเบ็ดเสร็น)เบ็
จอื�น
สําหรั

2.00

0.26

9.56

1.01

ขาดทุ
ขาดทุนนเบ็
เบ็ดดเสร็
เสร็จจรวมสํ
รวมสําหรั
าหรับบปี ปี- สุทธิจากภาษี

(93.67)

(12.04)

(82.52)

(8.74)

(ขาดทุ
ขาดทุน)ต่
ต่ ออหุหุ้ น้ นขัน� พืน� ฐาน(บาทต่
ฐาน(บาทต่ออหุหุ้ น้ น) )

(0.0297)

งบกําไรขาดทุน

กําไรจากการขายเงินลงทุน

ขาดทุนจากการด้ อยค่าความนิยม

98.19

ปี 2560

96.04

(11.32) (127.53) (13.52) (144.08) (19.86)

(0.0265)

(113.21) (15.61)

48.22

6.65

(282.63) (38.96)
-

-

(282.63) (38.96)
(0.0718)

ตารางแสดงรายการงบกระแสเงินสด สําหรั บแต่ ละปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม 2558, 2559 และ 2560
(หน่วย: ล้ านบาท)
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

(111.83)

(1,474.20)

(1,817.21)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(396.77)

227.57

(353.24)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

250.80

1,322.21

2,193.63

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ �น(ลดลง) สุทธิ

(257.80)

75.58

23.18

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

332.63

74.83

150.41

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ �นปี

74.83

150.41

173.59

งบกระแสเงินสด

101

รายงานประจำป 2560

ANNUAL
REPORT

2017

อัตราส่ วนทางการเงิน สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม 2558, 2559 และ 2560
อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

2.91

3.17

3.15

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

(เท่า)

0.13

0.17

0.11

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(เท่า)

(0.15)

(1.28)

(1.00)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี �การค้ า

(เท่า)

15.94

10.58

7.82

ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี�ย

(วัน)

22.58

34.04

46.06

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

(เท่า)

82.58

56.10

45.48

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี�ย

(วัน)

4.36

6.42

7.92

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี �

(เท่า)

9.92

5.42

1.25

ระยะเวลาชําระหนี �

(วัน)

36.28

66.38

288.50

Cash Cycle

(วัน)

(9.34)

(25.92)

(234.52)

อัตรากําไรขันต้
� น

(ร้ อยละ)

19.95

17.67

14.19

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

(ร้ อยละ)

(8.07)

(18.26)

(31.83)

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร

(ร้ อยละ)

181.34

890.93

806.05

อัตรากําไรสุทธิ

(ร้ อยละ)

(12.04)

(8.74)

(38.96)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(ร้ อยละ)

(3.74)

(3.03)

(10.15)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(ร้ อยละ)

(2.66)

(1.80)

(4.13)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

(ร้ อยละ)

(17.98)

(10.88)

(38.27)

(เท่า)

0.22

0.21

0.11

อัตราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

0.51

0.83

2.15

อัตราส่วนหนี �สินต่อสินทรัพย์รวม

(เท่า)

0.34

0.45

0.68

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี �ย

(เท่า)

(2.59)

(40.72)

(19.57)

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน

(เท่า)

(0.10)

(5.39)

3.13

(บาทต่อหุ้น)

0.78

0.75

0.68

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

มูลค่าหุ้นตามบัญชี
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8,3
8,312.45
12.4
5

คราะห์ และค�
14. การวิเคราะห์
และคํำาอธิ
อธิบายของฝ่ายจััดการ
14.1 ผลการดํ
ผลการด�าำเนินนงานท�
งานทีผ่่ผี า่านมาของบริ
นมาของบริษษัทัทและบริ
และบริษษัทัทย่ย่ออยย
9,000.00
9,000.00

3,000.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00

นทรั
สินสิทรั
พยพย์
หนีหนี
้สินส� ิน
2,6
2,642.09
42.0
9

4,000.00
4,000.00

1,27
1,277.33
7.33
2,52
2,521.64
1.64

5,000.00
5,000.00

3,7
3,798.97
98.9
7

ล านบาท
ล้ านบาท

6,000.00
6,000.00

2,44
2,440.92
0.92
2,9
2,924.72
24.7
2

5,3
5,365.64
65.6
4

7,000.00
7,000.00

5,6
5,670.35
70.3
5

8,000.00
8,000.00

วนของผู
สวส่นของผู
ถือ้ ถหุือนหุ้น

1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
ปี 2558
ป 2558

ปี 2559
ป 2559

ปี 2560
ป 2560

ปภาพ: แสดงข
: แสดงข้อมูอลมูทางการเงิ
ลทางการเงิ
รู ปรูภาพ
นน
สินทรั พย์
ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีมลู ค่าสินทรัพย์รวมทังสิ
� น� 3,798.97 ล้ านบาท แบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน 2,643.45
ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,155.52 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 69.58 และ 30.42 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมตามลําดับ
โดยมีรายการต้ นทุนพัฒนาโครงการเป็ นส่วนประกอบที�สําคัญในสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ�งมีมลู ค่า 2,479.21 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ
65.26 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีที�ดินรอการพัฒนา ซึ�งมีมลู ค่า 38.71 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 1.02 ของ
มูลค่าสินทรัพย์รวม, ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ�งมีมลู ค่า 730.72 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 19.23 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม,
ค่าความนิยม 118.84 หรือคิดเป็ นร้ อยละ 3.13 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
ษัทและบริ
ย์รวมทั
5,365.64ล้ ล้านบาท
านบาทแบ่แบ่งงเป็เป็นสิ
นสินนทรั
ทรัพพย์ย์หหมุมุนนเวีเวียน 4,438.01
4,447.67
ในปีในปี
25592559
บริ ษบริ
ั ทและบริ
ษัทย่ษอัทยย่อมียมลู มีค่มาลู สิค่นาสิทรันพทรัย์พรวมทั
ง� สิงสิ
น� �น5,365.64
นบาทและสิ
และสินนทรัทรัพพย์ย์ไม่ไม่หหมุมุนนเวีเวียยนน927.63
917.97ล้ ล้านบาท
านบาทหรืหรือคิอดคิเป็
ดเป็นร้นอร้ อยละ82.71
ยละ 82.89และ
และ17.29
17.11ของมู
ของมูลลค่ค่าาสิสินนทรั
ทรัพพย์ย์รรวมตามลํ
วมตามลําาดัดับบ โดยมี
โดยมี
ล้ล้าานบาท
รายการต้นนทุทุนนพัพัฒฒนาโครงการเป็
นาโครงการเป็นนส่ส่ววนประกอบที
นประกอบที�ส�สําําคัคัญญในสิ
ในสินนทรั
ทรัพพย์ย์หหมุมุนนเวีเวียยนนซึซึ�งง� มีมีมมลู ลู ค่ค่าา3,908.42
3,908.42ล้ล้าานบาท
นบาทหรื
หรืออคิคิดดเป็เป็นร้นร้ออยละ
ยละ 72.84
72.84
รายการต้
ของมูลค่าสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึง� มีมลู ค่า 708.08 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ13.20
ของมูลค่าสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ�งมีมลู ค่า 708.08 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ13.20
ของมูลค่าสินทรัพย์รวม, ค่าความนิยม 118.84 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.21 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
ของมูลค่าสินทรัพย์รวม, ค่าความนิยม 118.84 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 2.21 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีมลู ค่าสินทรัพย์ รวมทัง� สิน� 8,312.45 ล้ านบาท แบ่งเป็ นสินทรัพย์ หมุนเวียน 7,017.93
ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,294.52 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 84.43 และ 15.57 ของมูลค่าสินทรัพย์ รวมตามลําดับ
โดยมีรายการต้ นทุน พัฒ นาโครงการเป็ นส่ วนประกอบที�สํา คัญ ในสิ นทรั พย์ หมุน เวี ยน ซึ�งมีมลู ค่า 6,544.12 ล้ านบาท หรื อคิด เป็ น
ร้ อยละ 78.73 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ�งมีมลู ค่า 691.65 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 8.32 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม, ค่าความนิยม 109.39 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 1.32 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
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คุณภาพของสินทรั พย์
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีลูกหนีก� ารค้ าและลูกหนีส� ุทธิอื�น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 72.54 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 0.87 ของสินทรัพย์ รวมเปรี ยบเทียบกับปี 2559 จํานวน 83.35 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.55 ของสินทรัพย์ รวมโดยลดลง
จํานวน 10.81 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 12.97 โดยรายการลดลงที�สําคัญ คือ ลูกหนีก� ารค้ าลดลงจากจํานวน 44.74 ล้ านบาท
ในปี 2559 เป็ นจํานวน 37.38 ล้ านบาท ในปี 2560 โดยลดลงจํานวน 7.36 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 16.45 ค่าใช้ จ่ายล่วงหน้ าลดลง
จากจํานวน 24.90 ล้ านบาท ในปี 2559 เป็ นจํานวน 16.05 บาท ในปี 2560 โดยลดลงจํานวน 8.85 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 35.54
โดยมีรายละเอียดดังนี �
ลูกหนี �การค้ าและลูกหนี �หมุนเวียนอื�น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย

หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินรวม
2559
จํานวน
ร้ อยละของ
สินทรั พย์ รวม
77.75
1.45

เพิ�ม / (ลด)
จํานวน
ร้ อยละ

ลูกหนี �การค้ า - บริษัทอื�น

2560
จํานวน
ร้ อยละของ
สินทรั พย์ รวม
70.65
0.85

(7.10)

(9.14)

หัก ค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญ

(33.26)

(0.40)

(33.01)

(0.62)

(0.25)

0.77

รวมลูกหนี �การค้ า

37.38

0.45

44.74

0.83

(7.36)

(16.45)

ลูกหนี �หมุนเวียนอื�น - กิจการที�เกี�ยวข้ องกัน

0.01

0.00

-

-

0.01

100.00

ลูกหนี �หมุนเวียนอื�น - บริษัทอื�น

17.58

0.21

12.18

0.23

5.39

44.28

รายได้ ค้างรับ - บริษัทอื�น

1.53

0.02

1.53

0.03

(0.00)

(0.14)

-

-

-

-

-

-

ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า

16.05

0.19

24.90

0.46

(8.85)

(35.54)

รวมลูกหนี �หมุนเวียนอื�น

35.16

0.42

38.61

0.72

(3.45)

(8.94)

รวมลูกหนี �การค้ าและลูกหนี �หมุนเวียนอื� น

72.54

0.87

83.35

1.55

(10.81)

(12.97)

รายได้ ค้างรับ - กิจการที�เกี�ยวข้ องกัน

บริ ษั ทมีนโยบายการตัง� สํ ารองค่าเผื�อ หนี ส� งสัยจะสูญ เต็มจํ านวนหากลูก หนี ค� ้ างชํา ระเกิ น 6 เดื อน นอกจากนี � บริ ษั ทยัง
พิจารณาการตังสํ
� ารองค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญโดยประมาณการจากจํานวนหนี � และการเก็ บเงินจากลูกหนีใ� นอดีต โดยบริ ษัทจะประเมิน
สถานะการเงินของลูกหนี �แต่ละรายประกอบการพิจารณาการตังสํ
� ารองหนีส� งสัยจะสูญด้ วย บริ ษัทจึงคาดว่าจะไม่มีความเสียหายจาก
การเรียกชําระหนี �จากลูกหนี �เหล่านันเกิ
� นกว่ามูลค่าที�ตงสํ
ั � ารองไว้ ทังนี
� � บริษัทมีอตั ราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก� ารค้ าในปี 2560 เท่ากับ 7.82
เท่า ซึ�งลดลงจาก 10.58 เท่า ในปี 2559
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ลูกหนี �การค้ า ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จําแนกตามอายุหนี �ที�ค้างชําระได้ ดงั นี �

ยังไม่ถึงกําหนด
เกินกําหนดชําระ
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เดือน

2560
จํานวน
ร้ อยละของ
สินทรั พย์ รวม
24.86
0.30
8.24
0.10

งบการเงินรวม
2559
จํานวน
ร้ อยละของ
สินทรั พย์ รวม
30.16
0.56
13.86
0.26

หน่ วย : ล้ านบาท
เพิ�ม / (ลด)
จํานวน
ร้ อยละ
(5.31)
(5.62)

(17.59)
(40.53)

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน

2.09

0.03

1.27

0.02

0.81

63.91

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน

2.13

0.03

1.57

0.03

0.55

35.32

มากกว่า 12 เดือนขึ �นไป

33.34

0.40

30.89

0.58

2.45

7.93

รวม

70.65

0.85

77.75

1.45

(7.10)

(9.14)

หัก ค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญ

(33.26)

(0.40)

(33.01)

(0.62)

(0.25)

0.77

ลูกหนี �การค้ า

37.38

0.45

44.74

0.83

(7.36)

(16.45)

สําหรับระยะเวลาเก็ บหนีใ� นปี 2560 เท่ากับ 46.06วัน เพิ�มขึน� จาก 34.04 วัน ในปี 2559 โดยลูกหนีค� ้ างชําระส่วนใหญ่ เป็ น
ลูกหนี �เดิมจากการดําเนินงานตามปกติที�เกิดขึ �นก่อนที�ผ้ บู ริหารชุดปั จจุบันจะเข้ ามาบริ หารกิ จการ ทัง� นี ล� ูกหนีท� งั � หมดไม่มีความสัมพันธ์
กับบริษัทและบริษัทย่อย ทังในด้
� านการถือหุ้น ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร รวมทังไม่
� มบี คุ คลที�เกี� ยวข้ องร่ วมกัน ปั จจุบัน
บริษัทอยู่ระหว่างการติดตามทวงถาม และดําเนินการฟ้องร้ องทางกฏหมายต่อไป
หนีส� ิน
ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี �สินรวม 1,277.33 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหนี �สินหมุนเวียน 907.67 ล้ านบาท และหนีส� ิน
ไม่หมุนเวียน 369.65 ล้ านบาท โดยในส่วนของหนีส� ินมีรายการที�สําคัญ อันประกอบด้ วยเงินเบิกเกิ นบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน� จาก
สถาบันการเงินจํานวน 9.75 ล้ านบาท เจ้ าหนี �การค้ าและเจ้ าหนี �อื�นจํานวน 182.57 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะสัน� จากบุคคลหรื
และอกิ จการที�
เกี�ยวข้ องกันจํานวน 499.34 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 326.12 ล้ านบาท บริ ษัทฯมีอัตราส่วนหนีส� ินต่อ
สินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.34 เท่า เพิ�มขึ �นจากปี 2557 ซึ�งมีอตั ราส่วนหนี �สินต่อส่วนของสินทรัพย์ รวมเท่ากับ 0.23 เท่าโดยอัตราส่วนหนีส� ิน
ต่อสินทรัพย์รวมที�ลดลงเป็ นผลมาจากปี 2558 บริษัทฯ ได้ มกี ารกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมจากบุคคลที�เกี�ยวข้ องกัน
ในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีหนีส� ินรวม 2,440.92 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหนีส� ินหมุนเวียน 1,401.75 ล้ านบาท และ
หนี �สินไม่หมุนเวียน 1,039.17ล้ านบาท โดยในส่วนของหนี �สินมีรายการที�สําคัญ อันประกอบด้ วยเงินเบิกเกิ นบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน�
จากสถาบันการเงินจํานวน 14.47ล้ านบาท เจ้ าหนี �การค้ าและเจ้ าหนี �อื�นจํานวน 315.80 ล้ านบาท ส่วนของหนีส� ินระยะยาวที�ถึงกํ าหนด
ชําระภายในหนึ�งปี จํานวน 155.21 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
�
คคลหรื
และอกิจการที�เกี�ยวข้ องกันจํานวน 35.82 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะ
สันอื
� �นจํานวน 609.08 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 1,021.76ล้ านบาท บริ ษัทฯมีอัตราส่วนหนีส� ินต่อ
สินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.45 เท่า เพิ�มขึ �นจากปี 2558ซึ�งมีอตั ราส่วนหนี �สินต่อส่วนของสินทรัพย์รวมเท่ากับ0.34 เท่าโดยอัตราส่วนหนีส� ินต่อ
สิ น ทรั พ ย์ ร วมที� เ พิ� ม ขึ น� เป็ นผลมาจากปี 2559 บริ ษั ท ฯ มีเ งิ น กู้ยื มระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น เพื� อ ใช้ ล งทุน ในโครงการพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์
ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีหนีส� ินรวม 5,670.35 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหนีส� ินหมุนเวียน 2,230.51 ล้ านบาท และ
หนี �สินไม่หมุนเวียน 3,439.85 ล้ านบาท โดยในส่วนของหนี �สินมีรายการที�สําคัญ อันประกอบด้ วยเงินเบิกเกิ นบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน�
จากสถาบันการเงินจํานวน 37.79 ล้ านบาท เจ้ าหนี �การค้ าและเจ้ าหนี �หมุนเวียนอื�นจํานวน 908.52 ล้ านบาท ส่วนของหนีส� ินระยะยาวที�
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และอกิ จการที�เกี� ยวข้ องกันจํานวน 134.52 ล้ านบาท
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี จํานวน 115.29 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
�
คคลหรื
เงินกู้ยืมระยะสัน� อื�นจํานวน 362.25 ล้ านบาท เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าจํานวน 560.50 ล้ านบาท เจ้ าหนีเ� งินประกันผลงาน จํานวน
101.80 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 2,299.10 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิ จการที�
เกี�ยวข้ องกัน จํานวน 383 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวอื�น จํานวน 737.24 ล้ านบาท บริ ษัทฯมีอัตราส่วนหนีส� ินต่อสินทรัพย์ รวมเท่ากับ
0.68 เท่า เพิ�มขึ �นจากปี 2559 ซึ�งมีอัตราส่วนหนีส� ินต่อส่วนของสินทรัพย์ รวมเท่ากับ 0.45 เท่าโดยอัตราส่วนหนีส� ินต่อสินทรัพย์ รวมที�
เพิ�มขึ �นเป็ นผลมาจากปี 2560 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิ จการที�เกี� ยวข้ องกัน
และเงินกู้ยืมระยะยาวอื�น เพื�อใช้ ลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีส่ วนของผู้ถื อหุ้น จํา นวน 2,521.64 ล้ านบาท โดยแบ่ง ออกเป็ นทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 3,237.32
ล้ านบาท ส่วนตํ�ามูลค่าหุ้น 651.96 ล้ านบาท กําไรสะสมที�จดั สรรแล้ ว 12.49 ล้ านบาท เนื�องจากบริ ษัทฯ มีการขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเป็ น
จํานวน 93.67 ล้ านบาท มีผลให้ บริษัทมีขาดทุนสะสมยังไม่จดั สรรเพิ�มขึ �น โดยมีจํานวนรวม 209.53 ล้ านบาท และไม่มีการจ่ายเงินปั น
ผล ทัง� นี � มีก ารใช้ สิท ธิต ามใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิที� จะซื อ� หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท(Warrant) ส่ง ผลให้ บ ริ ษัท ฯมีทุนเรี ย กชํา ระแล้ ว จํ านวน
3,237.32 ล้ านบาท
ในปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวน 2,924.72 ล้ านบาท โดยแบ่งออกเป็ นทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 3,884.78 ล้ าน
บาท ส่วนตํ�ามูลค่าหุ้น 813.82 ล้ านบาท กําไรสะสมที�จดั สรรแล้ ว 12.49 ล้ านบาท เนื�องจากบริ ษัทฯ มีขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเป็ นจํานวน
82.52 ล้ านบาท มีผลให้ บริษัทมีขาดทุนสะสมยังไม่จดั สรรเพิ�มขึ �น โดยมีจํานวนรวม 297.41 ล้ านบาท และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล ทัง� นี �
ในเดื อ น มิถุน ายน 2559 ได้ มีการจัด สรรและเสนอขายหุ้น เพิ� มทุน ควบใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ � ทจี� ะซือ� หุ้น สามัญ (EVER-W2) และ
ควบใบสําคัญแสดงสิทธิ � ที�จะซื �อหุ้นสามัญ (EVER-W3) จํานวน 647,460,183 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.75 บาท มูลค่าหุ้นที�ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ซึ�งได้ รับชําระค่าหุ้นเพิ�มทุนจํานวน 485,595,137.25 บาท
ในปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวน 2,642.09 ล้ านบาท โดยแบ่งออกเป็ นทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 3,884.78
ล้ านบาท ส่วนตํ�ามูลค่าหุ้น 813.82 ล้ านบาท กําไรสะสมที�จดั สรรแล้ ว12.49 ล้ านบาท เนื�องจากบริษัทฯ มีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเป็ น
จํานวน 282.63 ล้ านบาท มีผลให้ บริษัทมีขาดทุนสะสมยังไม่จดั สรรเพิ�มขึ �น โดยมีจํานวนรวม 576.32 ล้ านบาท และไม่มกี ารจ่ายเงินปั น
ผล ทังนี
� �ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ EVER-W2 ครัง� สุดท้ าย จํานวน 1,758 หน่วย ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท
ซึ�งได้ รับชําระค่าหุ้นเพิ�มทุนจํานวน 3,516 บาท ส่งผลให้ บริษัทมีทนุ เรียกชําระแล้ วจาก 3,884,782,788 บาท เป็ น 3,884,784,546 บาท
ณ วันที� 12 กรกฎาคม 2560
 ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี�ยนแปลงที�มนี ัยสําคัญ
ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ ได้ มี มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ บริ ษั ท เดอะ วิ ล ล่ า (หั ว หิ น ) จํ า กั ด บริ ษั ท ณั ฐ นั น ท์ พั ฒ นา จํ า กั ด และ
บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิง� จํากัด ซึ�งเป็ นบริ ษัท ย่อ ยของ บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากั ด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ รับความช่วยเหลือทาง
การเงินจาก บริ ษัท อิควิตี เรสซิเดนเชีย ล เจ้ าพระยา จํากัด (“ERC”) โดยมีนายสวิจักร์ โลจายะ (กรรมการผู้มีอํา นาจลงนามและ
ผู้ถือหุ้น) เป็ นจํา นวน 391,600,000 บาท (สามร้ อ ยเก้ า สิบเอ็ ดล้ า นหกแสนบาทถ้ วน) โดยนํา เงินกู้ที�ได้ รั บดัง กล่าวไปใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกลุ่มบริษัท โดยเงินหมุนเวียนดังกล่าวนําไปพัฒนาโครงการ เดอะ โพลิแทน อควา และ โครงการ เดอะ โพลิแทน เฟส 3
เงื�อนไขในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก ERC มีกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินต้ นไม่เกิ น 2 ปี นับจากวันที�ลงนามในสัญญารับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี �ยร้ อยละ 5.5
การได้ รับเงินสนับสนุนดังกล่าว ถือเป็ นรายการที�เกี�ยวโยงกัน เนื�องจากบริ ษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้ าพระยา จํากัด โดยมี
นายสวิจกั ร์ โลจายะ ซึง� เป็ นกรรมการผู้มอี ํานาจลงนาม และผู้ถือหุ้นโดยทางตรงและทางอ้ อมในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ทัง� นี � นายสวิจักร์
โลจายะ เป็ นกรรมการผู้มอี ํานาจลงนาม และผู้ถือหุ้นใน บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) สัดส่วนร้ อยละ 2.94 ทัง� นีค� ณะกรรมการที�
มีส่วนได้ เสียในการตกลงเพื�อเข้ าทํารายการที�เกี�ยวโยงข้ างต้ นไม่ได้ ลงมติในวาระนี �
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หลังจากนัน� บริ ษั ท ได้ รับความช่ว ยเหลื อทางการเงินจากบริ ษัทย่อ ยทัง� 3 บริ ษัท เพื�อที� จะได้ นําเงิ นจํานวนดัง กล่าวไปใช้
ประโยชน์ ใ นการเพิ� มศัก ยภาพในการเติ บ โตของบริ ษั ท ให้ มีค วามสามารถขยายวงเงิ น หมุน เวี ย นในการพัฒ นาอสัง หาริ มทรั พ ย์
ซึ�งอัตราดอกเบี �ยที�บริษัทรับความช่วยเหลือทางการเงินในครัง� นี �เป็ นอัตราดอกเบี �ยปกติในตลาดที�บริษัท ทํากับสถาบันการเงินอื�น
 งบการเงินและผลการดําเนินงาน
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ รวม 8,312.45 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2559 ซึ�งมีสินทรัพย์ รวม 5,365.64
ล้ านบาท โดยสินทรัพย์รวมปรับตัวเพิ�มขึ �น 2,946.81 ล้ านบาท หรื อเพิ�มขึน� ร้ อยละ 54.92 สินทรัพย์ รวมที�เพิ�มขึน� เป็ นผลมาจากบริ ษัทมี
การเปิ ดตัวโครงการเดอะ โพลิแทน อควา เมื�อต้ นปี 2560 ซึ�งส่งผลให้ ต้ นทุนพัฒนาโครงการเพิ�มขึน� จํานวน 2,635.69 ล้ านบาท หรื อ
เพิ�มขึ �นร้ อยละ 67.44 และมีค่ามัดจําซื �อที�ดินเพิ�มขึ �นจํานวน 338.26 บาท หรือเพิ�มขึ �นร้ อยละ 100 ทังนี
� �ที�ดินดังกล่าวยังอยู่ระหว่างรอการ
พัฒนา
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี �สินรวม 5,670.35 ล้ านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ�งมีหนี �สินรวม 2,440.92 ล้ านบาท
โดยหนี �สินรวมปรับตัวเพิ�มขึ �น 3,229.43 ล้ านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้ อยละ 132.30 หนี �สินรวมที�เพิ�มขึ �นมีสาเหตุหลักมาจาก เงินกู้ยืมระยะสัน�
จากบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้ องเพิ�มขึ �น จํานวน 98.71 ล้ านบาท หรื อเพิ�มขึน� ร้ อยละ 275.57 ซึ�งเป็ นเงินกู้ยืมจากบุคคลที�เกี� ยวข้ องกัน
ในรูปแบบไม่มกี ารทําสัญญาเงินกู้ยืม ไม่คิดดอกเบี �ยและไม่มีหลักประกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ�มขึน� 1,277.35
ล้ านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้ อยละ 125.01 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้ องเพิ�มขึ �นจํานวน 383.01 หรื อเพิ�มขึน� ร้ อยละ 100
และเงิน กู้ยื มระยะยาวอื� นเพิ�มขึน� จํา นวน 737.25 ล้ า นบาท หรื อ เพิ�มขึน� ร้ อ ยละ 100 ซึ� งเป็ นเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น
ต่างประเทศในสกุลเงินบาท มีอายุครบกําหนดชําระภายใน 2 ปี และมีอตั ราดอกเบี �ยร้ อยละ 5.50 ต่อปี เงินกู้ยืมนีค� ํา� ประกันโดยการจด
จํานองโฉนดที�ดินพร้ อมสิ�งปลูกสร้ างและโฉนดที�ดินของ บริ ษัท ณัฐนันท์ พัฒนา จํากัด โฉนดที�ดินที�ถือครองโดยบุคคลที�เกี� ยวข้ องกัน
ห้ องชุดของบริษัท มายรีสอร์ ท โฮลดิ �ง จํากัด และบริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด ในโครงการ มายรีสอร์ ท หัว หิน และโครงการ เดอะ วิลล่า
หัวหิน ตามลําดับ และได้ จํานําหุ้นสามัญของ 3 บริษัทดังกล่าว และมีกรรมการบริษัท 1 ท่านคํ �าประกันในนามส่วนบุคคลเต็มจํานวน
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,642.09 ล้ านบาท โดยมีขาดทุนสะสมยังไม่จัดสรร จํานวน 576.32
ล้ านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเมือ� เทียบกับปี 2559 ซึ�งมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,924.72
2,927.72ล้ านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมปรับตัว
ลดลง 282.63 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 9.66 ซึ�งเป็ นผลมาจากปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสําหรับปี จํานวนรวม 282.63 ล้ านบาท
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หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
โรงพยาบาล

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

และคลินกิ ทันตกรรม
เพิ�ม /
2559
ร้ อยละ
(ลด)

2560

2559

เพิ�ม /
(ลด)

ร้ อยละ

2560

305.40

430.53

(125.13)

(29.06)

402.77

475.74

(72.96)

-

-

-

-

-

61.70

รายได้ อื�น

6.43

9.79

(3.37)

(34.38)

10.84

รวมรายได้

311.83

440

(128.50)

(63.45)

413.61

รายได้ จากการขายหรือการให้ บริ การ
กําไรจากการขายเงินลงทุน

รวม
2560

2559

เพิ�ม /
(ลด)

ร้ อยละ

(15.34)

708.18

906.27

(198.10)

(21.86)

(61.70)

(100.00)

-

61.70

(61.70)

(100.00)

27.54

(16.70)

(60.65)

17.26

37.33

(20.07)

(53.76)

564.98

(151.37)

(175.99)

725.44

1,005

(279.87)

(27.84)

1. รายได้ จากการขาย
 ในปี 2558 บริ ษัทฯมีร ายได้ จ ากการขายรวมจํา นวน 763.89 ล้ า นบาท เมื�อ เปรี ยบเทีย บกับ ปี 2557 ที� มีจํ านวน 812.12
ล้ านบาท โดยรายได้ จากการขายลดลง 48.23 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 5.94 รายได้ จ ากการขายและการให้ บริ ก ารที�ลดลงแบ่ ง
ออกเป็ น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี �
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2558 รายได้ จากการขายอาคารชุดพักอาศัย มีจํานวน 533.22 ล้ านบาท ลงลงจํานวน 268.55 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
33 เมื�อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกั นของปี ก่ อ น โดยส่ว นใหญ่ ลดลงจากอาคารชุดพักอาศัยซึ�งเป็ นโครงการที�มีอ ยู่เดิ มของบริ ษั ท
จึงทําให้ รับรู้รายได้ ไม่มากนัก เนื�องจากปั ญหาทางด้ านการเมือง จึงส่งผลต่อความเชื�อมัน� ในการตัดสินใจใช้ จ่ายของผู้ซื �ออสังหาริมทรัพย์
กลุ่มโรงพยาบาล
ในปี 2558 รายได้ จากกลุ่มโรงพยาบาล มีจํานวน 229.88 ล้ านบาท เพิ�มขึ �นจํานวนรวม 218.83 ล้ านบาท หรื อเพิ�มขึน� ร้ อยละ
1,980 เมือ� เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่ อน เกิ ดจากมีผ้ เู ข้ ารับการบริ การเพิ�มขึน� ทัง� ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และจากการตรวจ
สุขภาพนอกสถานที�
 ในปี 2559 บริ ษั ท ฯมีร ายได้ จ ากการขายและการให้ บ ริ ก ารรวมจํ า นวน 906.27 ล้ า นบาท เมื�อ เปรี ยบเที ย บกั บ ปี 2558
ที�มจี ํานวน 763.89 ล้ านบาท โดยรายได้ จากการขายและการให้ บริการเพิ�มขึ �น 142.38 ล้ านบาท หรื อเพิ�มขึน� ร้ อยละ 18.64 รายได้ จาก
การขายและการให้ บริการที�เพิ�มขึ �นแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี �
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2559 รายได้ จากการขายอาคารชุดพักอาศัยและบ้ านเดี�ยว มีจํานวน 430.53 ล้ านบาท ลงลงจํานวน 102.69 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 19.25เมื�อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่ อน โดยส่วนใหญ่ ลดลงจากยอดขายของอาคารชุดพักอาศัยซึ�งเป็ น
โครงการที�มอี ยู่เดิมของบริษัท โดยลดลงจากโครงการ เดอะวิลล่า (หัวหิน) จํานวน 137 ล้ านบาท โครงการมายรี สอร์ ท โฮลดิง� ลดลง
จํานวน 24 ล้ านบาท และโครงการมายรีสอร์ ท แอท ริเวอร์ ลงลงจํานวน 60 ล้ านบาท ทังนี
� � มีการโอนกรรมสิทธิ � บ้านเดี�ยวเพิ�มขึน� จํานวน
117 ล้ านบาท ในโครงการมายโฮม ซิลเวอร์
กลุ่มโรงพยาบาล
72.97 านบาท หรื อเพิ� มขึ น�
ในปี 2559 รายได้ จากกลุ่มโรงพยาบาล มีจํ านวน 473.75
475.74 ล้ านบาท เพิ�มขึน� จํานวนรวม 243.87ล้
ร้ อยละ 181.17
106.09 เมือ� เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ�งเกิดจากการขายเงินลงทุนใน อาร์ เอสยู อินเตอร์ เนชั�นแนล ฮอสพิทอล
ในระหว่างปี จํานวน 61.70 ล้ านบาท
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 ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การรวมจํานวน 708.17 ล้ านบาท เมื�อเปรี ยบเทียบกับ
ปี 2559 ที�มจี ํานวน 906.27 ล้ านบาท โดยรายได้ จากการขายและการให้ บริการลดลง 198.10 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 21.86 รายได้
จากการขายและการให้ บริการที�ลดลงแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี �
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2560 รายได้ จากการขายอาคารชุดพักอาศัยและบ้ านเดี�ยว มีจํานวน 305.40 ล้ านบาท ลงลงจํานวน 125.31ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 29.06 เมือ� เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่ อน โดยส่วนใหญ่ ลดลงจากยอดขายของอาคารชุดพักอาศัยซึ�งเป็ น
โครงการที� มีอ ยู่เ ดิ มของบริ ษั ท จึ ง ทํ า ให้ รั บ รู้ รายได้ ไ ม่มากนัก ทัง� นี � ในปี 2560 บริ ษั ท มีก ารโครงการเปิ ดตัว ใหม่ 1 โครงการ คื อ
โครงการเดอะ โพลิ แ ทน อควา ทํ า ให้ บ ริ ษั ท มีโ ครงการอาคารชุด ที� ยัง ไม่ถึ ง รอบกํ า หนดโอนกรรมสิ ท ธิ � จํ า นวน 3 โครงการ ได้ แ ก่
โครงการ เดอะโพลิแทน รีฟ โครงการเดอะ โพลิแทน บรีซ และ โครงการเดอะ โพลิแทน อควา
กลุ่มโรงพยาบาล
ในปี 2560 รายได้ จากกลุ่มโรงพยาบาล มีจํานวน 402.77 ล้ านบาท ลดลงจํานวนรวม 72.96 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
15.34 เมือ� เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ�งเกิดจากการเข้ ารับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที�ลดลง เนื�อ งจากมีการแข่งขัน
ทางด้ านให้ บริการของโรงพยาบาลเอกชนในพื �นที�ใกล้ เคียง
2. รายได้ อื�นๆ
ในปี 2558 บริ ษั ทและบริ ษัท ย่อย มีรายได้ อื�น เป็ นจํ านวน 14.11 ล้ านบาท เมื�อเปรี ยบเที ยบกับ ปี 2557 ที�มีจํา นวน 7.87
ล้ านบาท โดยเพิ�มขึ �น 6.24 ล้ านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้ อยละ 44.22 ทัง� นีร� ายได้ อื�นๆที�กล่าวถึ งประกอบด้ วยดอกเบีย� รับสถาบันการเงินและ
อื�นๆ
ในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีรายได้ อื�นเป็ นจํานวน 99.03 ล้ านบาท เมื�อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ที�มีจํานวน 14.11
ล้ านบาท โดยเพิ�มขึ �น 84.92 ล้ านบาท หรื อเพิ�มขึน� ร้ อยละ 601.84 ทัง� นีร� ายได้ อื�นๆเพิ�มขึน� มาจากรายการกํ าไรจากการขายเงินลงทุน
ดอกเบี �ยรับสถาบันการเงินและอื�นๆ
ในปี 2560 บริ ษั ท ฯมีรายได้ อื� นเป็ นจํ านวน 17.26 ล้ า นบาท เมื�อ เปรี ยบเที ย บกั บปี 2559 ที�มีจํ านวน 37.33 ล้ า นบาท
โดยลดลง 20.07 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 53.76 ทังนี
� �รายได้ อื�นๆ ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เกิดจากการลดลงในกํ าไรจากการ
ขายเงินลงทุนในหุ้น RSU ในระหว่างปี 2559 ในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาลลดลงในรายได้ ค่าเช่าและลดลงในรายได้ ร้านอาหาร ดอกเบีย�
รับสถาบันการเงินและอื�นๆ
ดัง นัน� ในปี 2560 บริ ษั ท มีรายได้ ร วม 725.43 ล้ า นบาท เปรี ยบเที ยบกั บ ปี 2559 ซึ�ง มีรายได้ ร วม 1,005.30 ล้ านบาท
โดยรายได้ รวมปรับตัวลดลงจํานวน 279.86 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 27.84

ล้ลานบาท

 ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
บริษัทฯมีค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ที�มกี ารเปลี�ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ซึ�งเป็ นปั จจัยที�กระทบต่อผลการดําเนินการและ
ผลกําไรบริษัท ดังนี �
-(100.00)
(100.00)
(200.00)
(200.00)
(300.00)
(300.00)
(400.00)
(400.00)
(500.00)
(500.00)
(600.00)
(600.00)
(700.00)
(700.00)

(22.00)
(22.00)
(229.79)
(229.79)

ใชจจา่ ายกลุ
ย ก ล่มมุอสั
อ สงงัหาริ
หารมมิทรั
ทรพพัย์ย
ค่คาาใช้
(508.94)
(508.94)
(599.22)
(599.22)

2558
ปีป 2558

2559
ปีป 2559

(453.91)
(453.91)

ใชจจา่ ายกลุ
ย ก ล่มมุธุธรรุกิกจจิโรงพยาบาล
โรงพ ย าบาล
ค่คาาใช้

(602.37)
(602.37)
2560
ปีป 2560

แสดงคาใช้
ใชจ่า ยกลุ
ยก ล่ ม ุ อสั
อสงั หาริ
หารมิ ทรั
ทรพั ย์ยแ ละกลุ
ละก ล่ ม ุ ธุธรุ กิกจิ โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
รู ปภาพ : แสดงค่
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หน่ วย : ล้ านบาท

1. ต้ นทุนขายหรือการให้ บริการ
 ในปี 2558 บริ ษัทฯมีต้น ทุนขายเป็ นจํา นวน 548.66 ล้ านบาท เมื�อ เปรี ยบเทียบกับ ปี 2557 ที�มีจํา นวน 568.75 ล้ านบาท
โดยลดลงจํานวน 20.09 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 3.53 โดยต้ นทุนขายที�ลดลงเป็ นผลมาจากการโอนกรรมสิทธิ � ห้องชุดโครงการมาย
รีสอร์ ท บางกอก โครงการมายรีสอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี) โครงการมายรีสอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) และโครงการมายรี สอร์ ท
แอท ริเวอร์ ให้ กับลูกค้ าลดลง
 ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและการให้ บริการเป็ นจํานวน 746.12 ล้ านบาท เมื�อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ที�มี
จํ า นวน 611.47 ล้ านบาท โดยเพิ� ม ขึ น� จํ า นวน 134.65 ล้ า นบาท หรื อ เพิ� มขึ น� ร้ อยละ 22.02 โดยต้ นทุน ขายหรื อ การให้ บ ริ ก าร
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี �
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2559 ต้ นทุนขายหรื อการให้ บริ การ มีจํานวน 324.03 ล้ านบาท ลงลงจํานวน 58.91 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.38
เมือ� เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยต้ นทุนขายที�ลดลงเป็ นผลมาจากการโอนกรรมสิทธิอ� าคารชุดพักอาศัยซึ�งเป็ นโครงการ
ที�มอี ยู่เดิมของบริษัทให้ กับลูกค้ าลดลง ได้ แก่โครงการมายรีสอร์ ท บางกอก โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี) โครงการมาย
รีสอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) และโครงการมายรีสอร์ ท แอท ริเวอร์ ซึ�งสอดคล้ องกับรายได้ จากการขายที�ลดลง
กลุ่มโรงพยาบาล
ในปี 2559 ต้ นทุนขายหรือการให้ บริการ มีจํานวน 422.09 ล้ านบาท เพิ�มขึน� จํานวน 193.56 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 48.69
เมือ� เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยส่วนใหญ่เพิ�มขึ �นจากการปรับปรุงสถานพยาบาลเพื�อให้ เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที�
จะเข้ ามารักษาพยาบาล
 ในปี 2560 บริ ษัทฯมีต้ นทุนขายและการให้ บริ การเป็ นจํานวน 607.68 ล้ านบาท เมื�อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 ที�มีจํานวน
746.12 ล้ านบาท โดยลดลงจํานวน 138.45 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 18.56 โดยต้ นทุนขายหรื อการให้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
ธุรกิจ ดังนี �
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2560 ต้ นทุนขายหรื อการให้ บริ การ มีจํานวน 239.09 ล้ านบาท ลงลงจํานวน 84.94 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 26.21
เมื�อ เที ย บกั บ รอบระยะเวลาเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น โดยต้ น ทุน ขายที� ล ดลงเป็ นผลมาจากการโอนกรรมสิ ท ธิ อ� าคารชุด พัก อาศัย และ
บ้ านเดี�ยว ซึ�งเป็ นโครงการที�มอี ยู่เดิมของบริษัทให้ กับลูกค้ าลดลง ได้ แก่โครงการมายรีสอร์ ท บางกอก โครงการมายรีสอร์ ท หัวหิน (อาคาร
เอ บี ซี ) โครงการมายรี ส อร์ ท หัว หิ น (อาคาร ดี อี เอฟ) โครงการมายรี ส อร์ ท แอท ริ เ วอร์ และโครงการมายโฮม ซิ ล เวอร์ เ ลค
ซึ�งสอดคล้ องกับรายได้ จากการขายที�ลดลง
กลุ่มโรงพยาบาล
ในปี 2560 ต้ นทุนขายหรือการให้ บริการ มีจํานวน 368.58 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 53.51 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 12.68 เมื�อ
เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากมีเข้ ารับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยลดลง
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2. ค่าใช้ จ่ายในการจัดจําหน่าย
 ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในการจัดจําหน่าย เป็ นจํานวน 88.08 ล้ านบาท เมื�อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที�มี
จํานวน 88.56 ล้ านบาท โดยลดลงจํานวน 0.48 ล้ านบาท หรื อลดลงอัตราร้ อยละ 0.54 ค่าใช้ จ่ายในการขายที�ลดลงเป็ นผลมาจาก
ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ � ห้องชุดให้ แก่ลกู ค้ าผู้ซื �อโครงการลดลงจํานวน10.60 ล้ านบาท
 ในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายในการจัดจําหน่ายเป็ นจํานวน 127.53 ล้ านบาท เมื�อเปรี ยบเทียบกับปี 2558
ที�มจี ํานวน 88.08 ล้ านบาท โดยเพิ�มขึ �นจํานวน 39.45 ล้ านบาท หรือเพิ�มขึน� อัตราร้ อยละ 44.79 โดยค่าใช้ จ่ายในการจัด จําหน่ายแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี �
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2559 ค่าใช้ จ่ายในการจัดจําหน่าย มีจํานวน 125.57 ล้ านบาท เพิ�มขึน� จํานวน 38.25 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 43.81
เมือ� เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน ค่าใช้ จ่ายในการจัดจําหน่ายที�เพิ�มขึ �นเป็ นผลมาจาก มีการเปิ ดตัวโครงการเดอะ โพลิแทน
รีฟ โครงการเดอะ โพลิแทน บรีซ และโครงการเดอะ โพลิแทน อควา เมือ� ต้ นปี 2559 จึงทําให้ มคี ่าโฆษณาและส่งเสริมการขายเพิ�มขึ �น
กลุ่มโรงพยาบาล
ในปี 2559 ค่าใช้ จ่ายในการจัดจําหน่าย มีจํานวน 1.97 ล้ านบาท เพิ�มขึ �นสจํานวน 1.20 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 157.89 เมื�อ
เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน
 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายในการจัดจําหน่ายเป็ นจํานวน 144.08 ล้ านบาท เมือ� เปรี ยบเทียบกับปี 2559 ที�มี
จํานวน 127.53 ล้ านบาท โดยเพิ�มขึ �นจํานวน 16.55 ล้ านบาท หรื อเพิ�มขึน� อัตราร้ อยละ 12.97 โดยค่าใช้ จ่ายในการจัดจําหน่ายแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี �
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2560 ค่าใช้ จ่ายในการจัดจําหน่าย มีจํานวน 142.92 ล้ านบาท เพิ�มขึน� จํานวน 17.35 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 13.82
เมือ� เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่ อน มีสาเหตุหลักๆ มาจากค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย อาทิ เช่น ค่าสื�อโฆษณาทาง
อินเตอร์ เน็ต ป้ายโฆษณา โบชัวร์ ฯลฯ ของโครงการเดอะ โพลิแทน อควา ในปี 2560 ซึ�งได้ มกี ารเปิ ดขายในเดือนมีนาคม 2560
กลุ่มโรงพยาบาล
ในปี 2560 ค่า ใช้ จ่า ยในการจัด จํ าหน่ าย มีจํา นวน 1.16 ล้ า นบาท ลดลงจํา นวน 0.81 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 40.97
เมือ� เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน สอดคล้ องกับการเข้ ารับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที�ลดลง
3. ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
 ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายในการบริหารเป็ นจํานวน 126 ล้ านบาท เมื�อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที�มีจํานวน
97.99 ล้ านบาท โดยเพิ�มขึน� จํานวน 28.01 ล้ านบาท หรื อเพิ�มขึน� ร้ อยละ 28.58 โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที�เพิ�มขึน� เป็ นผลมาจาก
ค่าใช้ จ่ายเกี�ยวกับพนักงานเพิ�มขึ �น 105.63 ล้ านบาท ค่าเช่าและค่าบริการเพิ�มขึ �น 19.76 ล้ านบาท
 ในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเป็ นจํานวน 198.08 ล้ านบาท เมื�อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ที�มี
จํานวน 126 ล้ านบาท โดยเพิ�มขึน� จํานวน 72.08 ล้ านบาท หรื อเพิ�มขึน� ร้ อยละ 57.20 โดยค่าใช้ จ่ายในค่าใช้ จ่ายในการบริ หารแบ่ ง
ออกเป็ น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี �
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2559 ค่ าใช้ จ่า ยในการบริ หาร มีจํา นวน 120.76 ล้ านบาท เพิ� มขึ น� จํา นวน 72.08 ล้ านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 57.20
เมือ� เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากค่าเบีย� ประกันภัย คุ้มครองเครดิต จากการที�กลุ่มบริ ษัทมีการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และค่าธรรมเนียมธนาคารที�เพิ�มขึ �นในระหว่างปี 2559
กลุ่มโรงพยาบาล
ในปี 2559 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร มีจํ า นวน 77.32 ล้ า นบาท เพิ� มขึ น� จํ านวน 61.21 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 379.88
เมือ� เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน
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 ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเป็ นจํานวน 181.87 ล้ านบาท เมื�อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 ที�มี
จํานวน 198.08 ล้ านบาท โดยลดลงจํานวน ��.�� ล้ า นบาท หรื อลดลงร้ อยละ 8.19 โดยค่าใช้ จ่ ายในค่าใช้ จ่ายในการบริ หารแบ่ ง
ออกเป็ น � กลุ่มธุรกิจ ดังนี �
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ในปี ��60 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร มีจํ า นวน 111.94 ล้ านบาท ลดลงจํ า นวน 8.82 ล้ านบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ �.30
เมือ� เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากค่าซ่อมแซม ค่าเบี �ยประกันและค่าสาธารณูปโภคที�ลดลง
กลุ่มโรงพยาบาล
ในปี ��60 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร มี จํ า นวน 69.93 ล้ า นบาท ลดลงจํ า นวน 7.39 ล้ านบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 9.56
เมือ� เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน
1. ต้ นทุนทางการเงิน
 ในปี 2558 บริษัทฯมีต้นทุนทางการเงินเป็ นจํานวน ��.�� ล้ านบาท เมื�อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที�มีจํานวน 59.21 ล้ านบาท
โดยลดลงจํานวน ��.�� ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ ��.�� ต้ นทุนทางการเงินที�ลดลงเป็ นผลมาจากดอกเบีย� จ่ายและค่าธรรมเนียม
ธนาคารที�ลดลง เนื�องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ ชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
 ในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเป็ นจํานวน ��.�� ล้ านบาท เมื�อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ที�มีจํานวน
��.�� ล้ านบาท โดยลดลงจํานวน �.�� ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ �.�� โดยต้ นทุนทางการเงินแบ่งออกเป็ น � กลุ่มธุรกิจ ดังนี �
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2559 ต้ นทุนทางการเงิน มีจํานวน 28.86 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 3.72 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 11.44 เมือ� เทียบกับรอบ
ระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากดอกเบีย� จ่ายและค่าธรรมเนียมลดลง และยังได้ ชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน
กลุ่มโรงพยาบาล
ในปี 2559 ต้ นทุนทางการเงิน มีจํานวน 6.74 ล้ านบาท เพิ�มขึ �นจํานวน 3.01 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 80.74 เมือ� เทียบกับรอบ
ระยะเวลาเดีย วกั นของปี ก่ อน สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากได้ รับ สินเชื�อ จากสถาบัน การเงิ น เพื�อ นํามาพัฒนาปรับ ปรุ งอาคารและซื อ�
เครื�องมือแพทย์
 ในปี 2560 บริษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเป็ นจํานวน 113.21 ล้ านบาท เมื�อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 ที�มีจํานวน
35.60 ล้ านบาท โดยเพิ�มขึ �นจํานวน 77.61 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 217.97 ซึ�งเป็ นการเพิ�มขึน� ตามการเบิกรับเงินกู้เพื�อนํามาใช้ ใน
การก่อสร้ างโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมทังนํ
� ามาใช้ ในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล โดยต้ นทุนทางการเงินแบ่งออกเป็ น � กลุ่มธุรกิจ ดังนี �
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ในปี ��60 ต้ น ทุน ทางการเงิ น มีจํ า นวน 98.97 ล้ า นบาท เพิ� มขึ น� จํ า นวน 70.11 ล้ านบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 242.92
เมือ� เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากได้ รับสินเชื�อจากสถาบันการเงินต่างประเทศเพิ�มขึน� เพื�อนํามาพัฒนาและ
โครงการมีการเบิกใช้ เงินกู้เต็มวงเงิน
กลุ่มโรงพยาบาล
ในปี ��60 ต้ น ทุน ทางการเงิ น มีจํ า นวน 14.24 ล้ า นบาท เพิ�มขึ น� จํ า นวน 7.50 ล้ า นบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 111.19
เมือ� เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากได้ รับสินเชื�อจากสถาบันการเงิน เพื�อนํามาพัฒนาปรับปรุ งอาคารและซือ�
เครื�องมือแพทย์
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 กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2560
การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี
ส่วนที�เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็ นของส่วนได้ เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

2559

(278,908,561)
(3,720,295)

(94,924,642)
2,844,757

(282,628,856)

(92,079,885)

 ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 93.67 ล้ านบาท เมื�อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที�ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
18.11 ล้ านบาท โดยบริษัทฯขาดทุนเพิ�มขึ �น จํานวน 75.55 ล้ านบาท หรื อขาดทุนเพิ�มขึน� ร้ อยละ 417.17 เนื�องจากบริ ษัทฯมีรายได้ จาก
การขายโครงการลดลง 48.93 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 6.02 โดยรายได้ จากการขายที�ลดลงเป็ นผลมาจากการโอนกรรมสิทธิ � ใน
โครงการ มายรีสอร์ ท บางกอก โครงการมายรีสอร์ ท แอท ริเวอร์ โครงการ มายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี) และโครงการมายรี สอร์ ท
หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) ลดลง ส่งผลให้ บริษัทฯมีกําไรขันต้
� นเมือ� เปรียบเทียบกับปี 2557 ลดลง 28.84 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 11.82
นอกจากนี บ� ริ ษั ท ฯมีก ารบัน ทึก รายได้ (ค่า ใช้ จ่า ย)ภาษี เงิ น ได้ ใ นปี 2558 จํ า นวน (10.39) ล้ า นบาท ทัง� นี � เมื�อ พิจ ารณาอัต ราส่ ว น
ความสามารถในการทํ ากํ าไรในปี 2558 ของบริ ษั ทฯ พบว่ามีการเปลี�ยนแปลงที�ลดลงจากปี 2558 โดย บริ ษัทฯมีอัตรากํ าไรขัน� ต้ น
ร้ อยละ 19.95 เมือ� เปรียบเทียบกับปี 2557 ที�มีอัตรากํ าไรขัน� ต้ นร้ อยละ 30.03, อัตรากํ าไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานร้ อยละ (8.07)
เมื� อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2557 ที� มี อั ต รากํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานร้ อยละ 7.08 และอั ต รากํ า ไร(ขาดทุ น )สุ ท ธิ ร้ อยละ (12.04)
เมือ� เปรียบเทียบกับปี 2557 อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิร้อยละ (2.21)
 ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 82.52 ล้ านบาท เมื�อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ที�ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
93.66 ล้ านบาท โดยบริ ษั ท ฯขาดทุ น ลดลง จํ า นวน 11.14 ล้ า นบาท หรื อ ขาดทุ น ลดลงร้ อยละ11.89 เนื� อ งจากในด้ านกลุ่ ม
อสังหาริมทรัพย์บริษัทฯมีรายได้ จากการขายเพิ�มขึ �นจากการขายโครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค และรายได้ จากธุรกิ จโรงพยาบาลปรับตัว
เพิ�มขึ �น 245.08 ล้ านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้ อยละ 106.25 โดยเป็ นผลมาจากการให้ บริ การด้ านการตรวจสุขภาพเคลื�อนที�ตามโรงงานและ
หน่ว ยราชการต่า งๆ ส่งผลให้ บริ ษั ทฯมีกําไรขัน� ต้ นเมื�อเปรี ย บเที ยบกับปี 2558 เพิ�มขึน� 20.74 ล้ า นบาท หรื อเพิ�มขึ น� ร้ อ ยละ 13.61
นอกจากนี �บริษัทฯมีการบันทึกรายได้ ภาษี เงินได้ ในปี 2559 จํานวน 10.76 ล้ านบาท ทังนี
� � เมือ� พิจารณาอัตราส่วนความสามารถในการทํา
กําไรในปี 2559 ของบริษัทฯ พบว่ามีการเปลี�ยนแปลงที�เพิ�มขึ �นจากปี 2558 อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิร้อยละ (8.74) เมื�อเปรี ยบเทียบกับปี
2558 ที�มอี ตั รากําไร(ขาดทุน)สุทธิร้อยละ (12.04)
 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 282.62ล้ านบาท เมื�อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 ที�ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
82.52 ล้ านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนเพิ�มขึ �น จํานวน 200.11 ล้ านบาท หรือขาดทุนเพิ�มขึน� ร้ อยละ242.49 เนื�องจากในด้ าน
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์บริษัทมีรายได้ จากอาคารชุดพักอาศัยและบ้ านเดี�ยวลดลง ซึ�งเป็ นโครงการที�มีอยู่เดิมของบริ ษัท ส่งผลให้ บริ ษัทฯมี
กําไรขันต้
� นเมือ� เปรียบเทียบกับปี 2559 ลดลง 59.65 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 36.78 ทัง� นี � เมื�อพิจารณาอัตราส่วนความสามารถใน
การทํ า กํ า ไรในปี 2560 ของบริ ษั ท ฯ พบว่ า มีก ารเปลี� ย นแปลงที� ล ดลงจากปี 2559 โดยบริ ษัท ฯมีอัต รากํ า ไรขัน� ต้ น ร้ อยละ 14.19
เมือ� เปรียบเทียบกับปี 2559 ที�มอี ตั รากําไรขันต้
� นร้ อยละ 17.67 อัตรากําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานร้ อยละ (31.83) เมื�อเปรี ยบเทียบ
กับปี 2559 ที�มอี ตั รากําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานร้ อยละ (18.26) และอัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิร้อยละ (38.96) เมื�อเปรี ยบเทียบกับ
ปี 2559 อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิร้อยละ (8.74)
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 สภาพคล่ องและแหล่ งเงินทุนของบริ ษัท
ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.91 เท่า ซึ�งลดลงเมือ� เปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ�งมีอตั ราส่วน
สภาพคล่องเท่ากั บ 4.97 เท่า โดยมีสาเหตุหลัก มาจากในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษั ทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
257.80 ล้ านบาท แม้ ว่าอัตราส่วนสภาพคล่องจะลดลงจากปี 2557แต่บริษัทก็มสี ภาพคล่องเพียงพอต่อการชําระหนี �สินหมุนเวียน
ในปี 2559 บริ ษั ทและบริ ษั ทย่ อย มีอัตราส่ วนสภาพคล่อ งเท่ ากั บ 3.17 เท่ า ซึ�งเพิ�มขึน� เมื�อ เปรี ย บเที ยบกับ ปี 2558 ซึ�ง มี
อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.91 เท่า โดยมีสาเหตุมาจากในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึน�
75.53 ล้ านบาท และลูกหนี �การค้ าและลูกหนีอ� ื�นเพิ�มขึน� 36 ล้ านบาท ทําให้ อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ�มขึน� จากปี 2558 ทําให้ บริ ษัทก็ มี
สภาพคล่องเพียงพอต่อการชําระหนี �สินหมุนเวียน
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.15 เท่า ซึ�งลดลงเมือ� เปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ�งมีอตั ราส่วน
สภาพคล่องเท่ากับ 3.17 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีลูกหนีก� ารค้ าและลูกหนีอ� ื�นลดลง 10.81 ล้ าน
บาท ทําให้ อตั ราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2559 เล็กน้ อย แต่บริษัทยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการชําระหนี �สินหมุนเวียน
แหล่ งที�มาของเงินทุน
ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,521.64 ล้ านบาท โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีการดําเนินงาน
ของบริ ษั ท ฯมีผลขาดทุน เบ็ด เสร็ จ รวม 93.67 ล้ านบาท ในส่ วนของหนี ส� ิ นของบริ ษั ทและบริ ษั ทย่ อ ยมีหนี ส� ิ นรวมจํ านวน 1,277.33
ล้ านบาท แบ่งเป็ นหนี �สินหมุนเวียนจํานวน 907.67 ล้ านบาท และหนี �สินไม่หมุนเวียนจํานวน 369.65 ล้ านบาท ส่งผลให้ อัตราส่วนหนีส� ิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.51 เท่า อย่างไรก็ตามภาระหนี �สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ในระดับที� บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถดําเนิน
นโยบายเกี�ยวกับการบริหารสภาพคล่องได้ อย่างเหมาะสม
ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,924.72 ล้ านบาท โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีการดําเนินงาน
ของบริ ษั ท ฯมีผลขาดทุน เบ็ด เสร็ จ รวม 82.52 ล้ านบาท ในส่ วนของหนี ส� ิ นของบริ ษั ทและบริ ษั ทย่ อ ยมีหนี ส� ิ นรวมจํ านวน 2,440.92
ล้ านบาท แบ่งเป็ นหนี �สินหมุนเวียนจํานวน 1,401.75 ล้ านบาท และหนีส� ินไม่หมุนเวียนจํานวน 1,039.17 ล้ านบาท ส่งผลให้ อัตราส่วน
หนี �สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.83 เท่า อย่างไรก็ตามภาระหนี �สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ในระดับที� บริ ษัทและบริ ษัทย่อย สามารถ
ดําเนินนโยบายเกี�ยวกับการบริหารสภาพคล่องได้ อย่างเหมาะสม
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,642.09 ล้ านบาท โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีการดําเนินงาน
ของบริ ษั ทฯมีผ ลขาดทุน เบ็ ดเสร็ จรวม 282.63
93.67 ล้ า นบาท ในส่ วนของหนีส� ิ นของบริ ษั ทและบริ ษัท ย่อ ยมีหนี ส� ิน รวมจํ านวน 5,670.35
ล้ านบาท แบ่งเป็ นหนี �สินหมุนเวียนจํานวน 2,230.51 ล้ านบาท และหนีส� ินไม่หมุนเวียนจํานวน 3,439.85 ล้ านบาทส่งผลให้ อัตราส่วน
หนี �สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.15 เท่า ทัง� นี � หากพิจารณาเฉพาะอัตราส่วนหนีส� ินที�มีภาระดอกเบีย� ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะเท่ากับ
1.49 เท่า อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในข้ อกําหนดของสถาบันการเงินที�ให้ เงินกู้ยืมแก่บริษัทและบริษัทย่อย
 ปั จจัยหรื อเหตุการณ์ ท�จี ะมีผลต่ อฐานะการเงินหรื อการดําเนินงานในอนาคต
ธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์
1. รายได้ จากการขายโครงการ ปั จจุบันบริ ษัทฯมีทรัพย์ สินห้ องชุดโครงการอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน 10 โครงการ ได้ แ ก่
โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก, โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เ วอร์ , โครงการมายรี สอร์ ท หัว หิน อาคาร เอ บี ซี ,โครงการมายรี สอร์ ท
หัวหิน อาคาร ดี อี เอฟ, โครงการเดอะ โพลิแทน รี ฟ, โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ , โครงการเดอะ โพลิแทน อควา, โครงการมายโฮม
ซิลเวอร์ เลค, ในส่วนของแนวราบโครงการมายโฮม เชียงใหม่ และโครงการมายโฮม อเวนิว อยู่ระหว่างการวางแผนเพื�อพัฒนาโครงการ
ซึ�งโครงการทังหมดดั
�
งกล่าว สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่บริษัทฯในอีก 1-2 ปี ข้างหน้ า ดังนัน� บริษัทฯสามารถบริ หารเงินทุนหมุนเวียน และ
รักษาสภาพคล่องที�ใช้ ในการดําเนินธุรกิจและการชําระหนี �เงินกู้แก่สถาบันการเงินได้

114

115

490.11
219.72
1081.25
638.36
219.76
2,649.20
-

5,078.73
756.59
3,898.63
9,733.95

โครงการที�เสร็จสมบรูณ์
มายรีสอร์ท บางกอก
มายรีสอร์ท หัวหิน(อาคาร เอ บี ซี)
มายรีสอร์ท หัวหิน(อาคาร ดี อี เอฟ)
มายรีสอร์ท แอท ริเวอร์
มายโฮม ซิลเวอร์เลค
โครงการที�ดําเนินการและอยู่ระหว่างการขาย
เดอะ โพลิแทน รีฟ
เดอะ โพลิแทน บรีซ
เดอะโพลิแทน อควา

ชื�อโครงการ

จํานวนราย

รายละเอียดค้ างชําระสะสม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

-

-

ล้านบาท
-

เงินค้ างชําระสะสม

**410.20
**53.59
**86.42
**550.21

-

-

-

-

-

-

เงินค้ างชําระ 3-6 เดือน
จํานวนราย
ล้านบาท

8.08
7.08
2.22
17.38

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ร้ อยละของมูลค่าที�ขายแล้ว

เงินที�ชําระแล้วสะสม

490.11
219.72
1,081.25
638.36
219.76
2,649.20

ล้านบาท

เงินค้ างชําระ 1-3 เดือน
จํานวนราย
ล้านบาท

-

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ร้ อยละของมูลค่าที�ขายแล้ว

เงินที�ถึงกําหนดชําระสะสม
ล้านบาท

490.11
219.72
1,081.25
638.36
219.76
2,649.20

(ล้านบาท)

มูลค่าที�ขายแล้ว

หมายเหตุ : มูลค่าที�แสดงในตาราง นับเฉพาะมูลค่าจากห้ องชุดที�โอนแล้ วและห้ องชุดที�มีสญ
ั ญาจะซื �อจะขาย
* เงินมัดจําล่วงหน้ าจากลูกค้ า (เงินจองและทําสัญญา, เงินงวดผ่อนดาวน์)
** ห้ องชุดที�รอโอนกรรมสิทธิ �

โครงการที�เสร็จสมบรูณ์
มายรีสอร์ท บางกอก
มายรีสอร์ท แอท ริเวอร์
มายรีสอร์ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี)
มายรีสอร์ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)
มายโฮม ซิลเวอร์เลค
รวมโครงการที�เสร็จสมบรูณ์
โครงการที�ดําเนินการและอยู่ระหว่างการขาย
เดอะโพลิแทน รีฟ
เดอะโพลิแทน บรีซ
เดอะโพลิแทน อควา
รวมโครงการที�ดาํ เนินการและอยู่ระหว่ างการขาย

ชื�อโครงการ

รายละเอียดของการชําระเงินของโครงการที�ดําเนินอยู่ในปั จจุบนั ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

-

-

91.92
92.92
97.78
94.35

14.56
0.00
6.31
17.48
4.18

-

-

เงินค้ างชําระ 6-9 เดือน
จํานวนราย
ล้านบาท

4,668.53
703.00
3,812.21
9,183.74

*32.00
*40.30
*38.42
*110.72

ร้ อยละของมูลค่าที�ขายแล้ว

คงเหลือจํานวนที�ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
ล้านบาท

-

-

รายงานประจำป 2560
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 โครงการที�ดําเนินอยู่ในปั จจุบนั ได้ แก่
โครงการที�เสร็จสมบรูณ์
 โครงการมายรีสอร์ ท บางกอก มีมลู ค่าที�ขายแล้ ว (ทําสัญญาและโอนกรรมสิทธิ)� ทังสิ
� �น 490.11 ล้ านบาท โดยบริษัทฯได้ รับเงิน
ชําระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
� �น 490.11 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของมูลค่าที�ขายแล้ ว
 โครงการมายรีสอร์ ท แอท ริเวอร์ มีมลู ค่าที�ขายแล้ ว (ทําสัญญาและโอนกรรมสิทธิ)� ทังสิ
� �น 219.72 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับ
เงินชําระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
� �น 219.72 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของมูลค่าที�ขายแล้ ว โดยมีเงินคงเหลือที�ยังไม่ถึงกํ าหนด
ชําระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ � รวมทังสิ
� �น32 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 14.56 ของมูลค่าที�ขายแล้ วของโครงการ
 โครงการมาย รีสอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี) มีมลู ค่าที�ขายแล้ ว (ทําสัญญาและโอนกรรมสิทธิ )� ทัง� สิน� 1,081.25 ล้ านบาท
โดยบริษัทฯได้ รับเงินชําระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
� �น 1,081.25 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของมูลค่าที�ขายแล้ ว
 โครงการโครงการมาย รี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) มีมลู ค่าที�ขายแล้ ว (ทําสัญญาและโอนกรรมสิทธิ)� ทัง� สิน� 638.36
ล้ า นบาท โดยบริ ษัท ฯได้ รั บเงิน ชํา ระแล้ วจากลูก ค้ า ทัง� สิน� 638.36 ล้ านบาท คิด เป็ นร้ อยละ 100 ของมูล ค่า ที�ข ายแล้ ว
โดยมีเงินคงเหลือที�ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ � รวมทังสิ
� �น40.30 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.31 ของมูลค่าที�ขาย
แล้ วของโครงการ
 โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค มีมลู ค่าที�ขายแล้ ว (ทําสัญญาและโอนกรรมสิทธิ)� ทัง� สิน� 219.76 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับ
เงินชําระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
� �น 219.76 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของมูลค่าที�ขายแล้ ว โดยมีเงินคงเหลือที�ยังไม่ถึงกํ าหนด
ชําระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ � รวมทังสิ
� �น38.42 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 17.48 ของมูลค่าที�ขายแล้ วของโครงการ
โครงการที�ดําเนินการและอยู่ระหว่างการขาย
 โครงการเดอะ โพลิแทน รี ฟ มีมลู ค่าที�ขายแล้ ว (ทําสัญญา) ทัง� สิน� 5,078.74 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชําระแล้ วจาก
ลูกค้ าทังสิ
� �น 410.20 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8.08 ของมูลค่าที�ทําสัญญา โดยมีเงินคงเหลือที�ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ ณ วันโอน
กรรมสิ ทธิ � รวมทัง� สิ น� 4,668.53 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 91.92 ของมูล ค่ า ที�ข ายแล้ วของโครงการซึ� ง โครงการเดอะ
โพลิแทน รีฟ คาดว่าน่าจะเริ�มโอนได้ ภายใน ไตรมาส 4 ปี 2561 และเมื�อมีการเริ� มโอนกรรมสิทธ์ แล้ วจะสามารถรับรู้ มลู ค่า
ของเงินที�ถึงกําหนดชําระสะสมได้
 โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ มีมลู ค่าที�ขายแล้ ว (ทําสัญญา) ทัง� สิน� 756.59 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชําระแล้ วจาก
ลูกค้ าทังสิ
� �น 53.59 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7.08 ของมูลค่าที�ทําสัญญา โดยมีเงินคงเหลือที�ยังไม่ถึงกํ าหนดชําระ ณ วันโอน
กรรมสิทธิ � รวมทังสิ
� �น703 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 92.92 ของมูลค่าที�ขายแล้ วของโครงการ ซึ�ง โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ
คาดว่าน่าจะเริ�มโอนได้ ภายในไตรมาส 3 ปี 2561 เมือ� มีการเริ� มโอนกรรมสิทธ์ แล้ วจะสามารถรับรู้ มลู ค่าของเงินที�ถึงกํ าหนด
ชําระสะสมได้
 โครงการเดอะ โพลิแทน อควา มีมลู ค่าที�ขายแล้ ว (ทําสัญญา) ทังสิ
� �น 3,898.63 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชําระแล้ วจาก
ลูกค้ าทังสิ
� �น 86.42ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.22 ของมูลค่าที�ทําสัญญา โดยมีเงินคงเหลือที�ยังไม่ถึงกํ าหนดชําระ ณ วันโอน
กรรมสิทธิ � รวมทังสิ
� �น3,812.21 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 97.78 ของมูลค่าที�ขายแล้ วของโครงการ ซึ�ง โครงการเดอะ โพลิแทน
อควา คาดว่าน่าจะเริ� มโอนได้ ภายในไตรมาส 2 ปี 2563 เมื�อมีการเริ� มโอนกรรมสิทธ์ แล้ วจะสามารถรับรู้ มลู ค่าของเงินที�ถึง
กําหนดชําระสะสมได้
2. ต้ นทุนก่ อสร้ าง การเพิ�มขึ �นของราคาวัสดุก่อสร้ าง ค่าแรงงาน และต้ นทุนสําหรับซื �อที�ดินพัฒนาโครงการเป็ นปั จจัยสําคัญที�
ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนการก่อสร้ างให้ สงู ขึ �น ประกอบกับปั จจัยทางด้ านการเมืองที�ไม่มคี วามแน่นอน ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้ จ่า ย
ของผู้บ ริ โ ภค จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การลดลงในรายได้ จากการขายของบริ ษั ท ฯ เนื� อ งจากมีก ารแข่ ง ขัน ที� รุ น แรงในอุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถขึ �นราคาขายได้ ตามต้ นทุนที�เพิ�มสูงขึ �นได้ ดังนันบริ
� ษัทฯต้ องมีการวางแผนในการบริ หารต้ นทุนให้ มีความ
สอดคล้ องและมีความเหมาะสมกับการพัฒนาโครงการของบริษัท
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3. ภาระผูกพันและหนีส� ินที�มกี ับธนาคารและบุคคลที�มคี วามเกี�ยวข้ อง ในปี 2560 หนีส� ินรวมปรับตัวเพิ�มขึน� 3,229.43
ล้ านบาท หรื อเพิ�มขึน� ร้ อยละ 132.30 หนีส� ินรวมที�เพิ�มขึน� เป็ นผลมาจากการเพิ�มขึน� ที�มีปัจจัยสําคัญจากเจ้ าหนีก� ารค้ าและเจ้ าหนีอ� ื� น
เพิ�มขึ �น 592.73 ล้ านบาทหรือเพิ�มขึ �นร้ อยละ 187.96 เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
�
คคลหรื อกิ จการที�เกี� ยวข้ องกัน เพิ�มขึน� 98.71 ล้ านบาทหรื อ
เพิ�มขึ �นร้ อยละ 275.57 และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ �น 1,277.35 หรือเพิ�มขึ �นร้ อยละ 125.01ดังนันบริ
� ษัทจึงต้ องมีการ
วางแผนการใช้ ไปของเงินกู้ยืมให้ เพียงพอและเหมาะสมกับระยะเวลาของเงินกู้ รวมถึงการบริหารจัดการการรับรู้รายได้ เพื�อชําระคืนเงินกู้
ให้ ตรงตามระยะเวลาและเงื�อนไข โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องและโครงสร้ างเงินทุนของบริษัท
4. ภาวะเศรษฐกิจ เป็ นปั จจัยที�มีผลกระทบต้ นทุนการพัฒนาโครงการของผู้ประกอบการ และเป็ นตัวกํ าหนดทิศทางใน
การวางแผนการลงทุน ในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อการใช้ จ่ายและอํานาจซือ� อสังหาริ มทรัพย์ ของผู้บริ โภค อันจะส่งผลต่อการรับรู้ รายได้
ของบริษัท
ธุรกิจโรงพยาบาล
โรงพยาบาลในกลุ่มบริ ษัททัง� 3 แห่ง ได้ มีการปรับปรุ งอาคาร สถานพยาบาลให้ ทันสมัย สร้ างความสามารถในการแข่งขัน
รับมือกับรายใหญ่ รวมถึ งการปรับปรุ งเครื� องมือทางด้ านการแพทย์ เพื�อให้ ได้ คุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกับโรงพยาบาลเอกชน
ขนาดใหญ่ ที�ผ่านมามีผ้ เู ข้ ารับบริการรักษาพยาบาลลดน้ อยลง เนื�องจากมีโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ขยายฐานธุรกิ จโดยการเข้ าซือ�
กิ จการโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กเพื� อเพิ�มศักยภาพให้ กับธุรกิ จ ทัง� ยังมีการปรับปรุ งสถานพยาบาล เครื� องมือทางด้ านการแพทย์
ที�ทนั สมัย และเฉพาะทางเพิ�มมากขึ �น ดังนันจึ
� งทําให้ ธรุ กิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กตามต่างจังหวัดต่างๆ ได้ มกี ารปรับกลยุทธ์ ในการ
ดําเนินธุรกิจเพิ�มมากขึ �น โดย เพิ�มทีมแพทย์ผ้ เู ชี�ยวชาญ เจาะกลุ่มลูกค้ าที�มีรายได้ น้อยถึ งปานกลาง และออกตรวจสุขภาพตามโรงงาน
ต่างๆ เพื�อช่วยเสริมรายได้ อีกทาง และปั จจุบนั ประเทศไทยเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และทังชาวต่
�
างชาติเข้ ามาท่องเที�ยว
ตามต่างจังหวัดเพิ�มมากขึน� รวมถึ งตัง� รกรากตามจังหวัด ต่างๆ อีกทัง� ยังประเทศไทยเข้ า สู่สังคมผู้สูงอายุ จึงจําเป็ นต้ องมีเทคโนโลยี
ทางด้ านการแพทย์ที�ทนั สมัยเพื�อรองรับการเข้ ารับการบริการการรักษาพยาบาลในกลุ่มดังกล่าวข้ างต้ น
โรงพยาบาลในกลุ่ มบริ ษั ท ทัง� 3 แห่ ง มี น โยบายในการพัฒ นาสถานพยาบาล โดยปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก าร ปรั บ ปรุ ง
สถานพยาบาลให้ ทนั สมัยมากขึ �น เพื�อรองรับการให้ บริ การผู้ป่วย หาพันธมิตร คู่ค้า เพื�อช่วยลดต้ นทนด้ านการจัดหายาและเวชภัณฑ์
เพื�อเพิ�มศักยภายในการให้ บริการเทียบเท่าระดับโรงพยาบาลเอกชนชันนํ
� า
ทังนี
� �ในปี 2560 บริษัทได้ รายได้ จากโครงการประกันสังคมเพิ�มขึ �นจาก 3,028.94 บาทต่อคนในปี 2559 เป็ น 3,109.87 บาทต่อ
คนในปี 2560 โดยภาครัฐจะเป็ นผู้กําหนดเกณฑ์ค่าบริการประเภทต่างๆ ของโครงการประกันสังคม ซึ�งมีการเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ โดย
พิจารณาจากความเหมาะสมและต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการให้ บริการรักษา
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษั ท ได้ สอบทานข้ อมูล ในแบบแสดงรายการข้ อมูล ประจํ า ปี ฉบั บ นี แ� ล้ ว ด้ วยความระมัด ระวั ง บริ ษั ท ขอรั บ รองว่ า
ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื�นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้ อมูลที�ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี �บริ ษัทขอรับ
รองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที�สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
ในสาระสําคัญเกี�ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ ว
(2) บริษัทได้ จดั ให้ มรี ะบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที�ดี เพื�อให้ แน่ใจว่าบริษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที�เป็ นสาระสําคัญทังของ
�
บริ ษัท
และบริษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
�
มดูแลให้ มกี ารปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้ จดั ให้ มรี ะบบการควบคุมภายในที�ดี และควบคุมดูแลให้ มกี ารปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูล
การประเมิน ระบบการควบคุม ภายใน ณ วั น ที� 27 กุม ภาพั น ธ์ 2561 ต่ อ ผู้ส อบบัญ ชี แ ละกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท แล้ ว
ซึ�งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง� การกระทําที�มิชอบที�อาจมีผลกระทบ ต่อ
การจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี � เพื�อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
�
นเอกสารชุดเดียวกันกับที�บริษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริษัทได้ มอบหมาย
ให้ นายสวิจกั ร์ โลจายะ เป็ นผู้ลงลายมือชื�อกํ ากับเอกสารนีไ� ว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื�อของ นายสวิจักร์ โลจายะ
กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที�บริษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น

ชื�อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื�อ

นายสวิจกั ร์ โลจายะ

กรรมการผู้มอี ํานาจ

.......................................

ชื�อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื�อ

นายสวิจกั ร์ โลจายะ

กรรมการผู้มอี ํานาจ

.......................................

ผู้รับมอบอํานาจ
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริ หารและผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท
1.กรรมการ ผู้บริ หารและผู้มอี าํ นาจควบคุม
ลําดับที� 1
ชื�อ-ชื�อสกุล

นายสวิจกั ร์ โลจายะ

อายุ (ปี )

52

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จดั การ/กรรมการ
- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ University of California, Santa Cruz, California
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California Los Angeles, California
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 42/2005

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม
การอบรมสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
EVER
EVER-W3
จํานวนปี ที�เป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร

2.94% (ณ วันที� 28 กุมภาพันธ์ 2561)
114,068,700 หุ้น (ณ วันที� 28 กุมภาพันธ์ 2561)
43,500,000 หน่วย (ณ วันที� 28 กุมภาพันธ์ 2561)
5 ปี 1 เดือน (เข้ าดํารงตําแหน่งเมือ� วันที� 25 เมษายน 2556)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริ ษัทจํากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2556 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ/
กรรมการผู้จดั การ/กรรมการ
ประเภท : บริ ษัทจํากัด
ช่ วงเวลา
2560 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท / ลักษณะธุรกิจ
บมจ.เอเวอร์ แลนด์

บริ ษัท/หน่ วยงาน
บจก.บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์
บจก. เอเวอร์ ซิตี � ดีเวลลอปเม้ นท์
บจก.บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้ นท์
บจก.ณัฐนันท์พฒ
ั นา
บจก.โคราชเมดิคลั กรุ๊ป
บจก.พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ
บจก.มาย ฮอสพิทอล
บจก.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์
บจก.เดนทอล อิส ฟั น

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
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ประเภท : บริ ษัทจํากัด (ต่ อ)
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
2551 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
2548 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
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บริ ษัท/หน่ วยงาน
บจก.ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส
บจก.อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้ าพระยา
บจก.มายรีสอร์ ท โฮลดิ �ง
บจก.เดอะ วิลล่า (หัวหิน)
บจก.อิควิตี เรสซิเดนเชียล

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลําดับที� 2
ชื�อ-ชื�อสกุล
อายุ (ปี )

นายกําธร อุดมฤทธิรุจ
86

ตําแหน่ ง
คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม
การอบรมสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
จํานวนปี ที�เป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร

รองประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
- ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนียเบอร์ กลีย์ สหรัฐอเมริกา
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 31/2005
ไม่มี
11 ปี 2 เดือน (เข้ าดํารงตําแหน่งเมือ� วันที� 14 มีนาคม 2550 )
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริ ษัทจํากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
2550 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
องค์ กรอื�นๆ
ช่ วงเวลา
2549 - 2551
2544 - 2545

2535 - 2543

ตําแหน่ ง
รองประธานคณะกรรมการ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รองประธานคณะกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท/หน่ วยงาน
บมจ.เอเวอร์ แลนด์

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ.ซุปเปอร์ บล๊ อก

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมาธิการตรวจสอบ
การใช้ งบประมาณแผ่นดิน
อดีตที�ปรึกษาประธานคณะกรรมการ
เลือกตังและประธานคณะที
�
�ปรึกษา
กกต.
อดีตที�ปรึกษาประธานวุฒิสภา
อดีตเอกอัครราชฑูตหลายประเทศ

บริ ษัท/หน่ วยงาน
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ราชการ

คณะกรรมการการเลือกตัง�

ราชการ

กระทรวงการต่างประเทศ

ราชการ
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ลําดับที� 3
ชื�อ-ชื�อสกุล
อายุ (ปี )

นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
72

ตําแหน่ ง
คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

การอบรมสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
- Hotel Management : Cornell University, USA
- Administration& Technique Hotelieres : Institute International de Glion,Switzerland
- Languages (French & German), :Institute Le Manoir , Switzerland :Ecole Benedict
, Switzerland
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 64/2007
ไม่มี

จํานวนปี ที�เป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร

11 ปี 1 เดือน (เข้ าดํารงตําแหน่งเมือ� วันที� 26 เมษายน 2550)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริ ษัทจํากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริ ษัท/หน่ วยงาน
2556-ปั จจุบนั
บมจ.โอเพ่น เทคโนโลยี�
รองประธานกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2555-ปั จจุบนั
บมจ.ซุปเปอร์ บล็อก
กรรมการและรองประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
2550-ปั จจุบนั
กรรมการและรองประธาน
บมจ.เอเวอร์ แลนด์
คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ
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ประเภท : บริ ษัทจํากัด
ช่ วงเวลา
2559-ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการ

บริ ษัท/หน่ วยงาน
บจก.กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ จี

2558-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2557-ปั จจุบนั

กรรมการ

2557-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก.ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ ยี
บจก.นอร์ ท โซล่า เพาเวอร์
บจก.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี
บจก.โคราชเมดิคลั กรุ๊ป
บจก.มาย ฮอสพิทอล
บจก.โรงพยาบาลเชียงใหม่
ราษฎร์
บจก.เดนทอล อิส ฟั น

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจ IT
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที�
เกี�ยวข้ อง
ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

ประเภท : บริ ษัทจํากัด (ต่ อ)
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ

บริ ษัท/หน่ วยงาน
บจก.ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส
บจก.พีที ไดร์ ว (ประเทศไทย)

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2557-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก.กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม

2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี กรุ๊ป

2509 - 2510

เลขานุการและผู้ตรวจบัญชี

2512 - 2525
2525 - 2528
2528 - 2539
2539 - 2540
2540 - 2541

ผู้จดั การฝ่ ายขาย
ผู้จดั การฝ่ ายขาย
ผู้อํานวยการฝ่ ายการตลาดฯ
ผู้จดั การทัว� ไป
ผู้อํานวยการฝ่ ายรัฐสัมพันธ์

Arosa Kulm Hotel ,
Switzerland
Hotel Siam Inter-Continental
The Bangkok Peninsula
The Oriental Bangkok
The Twin Lotus Hotel
The Oriental Bangkok

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน
ธุรกิจโรงแรม

องค์ กรอื�นๆ
ช่ วงเวลา
2530-ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
เจ้ าของกิจการ

บริ ษัท/หน่ วยงาน
Thuang Thong House

ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม
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ลําดับที� 4
ชื�อ-ชื�อสกุล

นางสุภทั รา เชื �อรอต

อายุ (ปี )

58

ตําแหน่ ง
คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม
การอบรมสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

จํานวนปี ที�เป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร

9 ปี 5 เดือน (เข้ าดํารงตําแหน่งเมือ� วันที� 14 พฤศจิกายน 2551)
ไม่มี

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 80/2009
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริ ษัทจํากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
2551-ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

ประเภท : บริ ษัทจํากัด
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2534-ปั จจุบนั
เลขานุการและผู้จดั การสํานักงาน
(ด้ านบัญชีการเงิน)
2558-ปั จจุบนั
กรรมการ
ช่ วงเวลา
2525 - 2534

บริ ษัท/หน่ วยงาน
บมจ.เอเวอร์ แลนด์

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริ ษัท/หน่ วยงาน
บจก.สํานักงานที�ปรึกษากฎหมายมี
ชัยฤชุพนั ธุ์
บจก.โคราชเมดิคลั กรุ๊ป

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ที�ปรึกษากฎหมาย

ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานราชการ/รั ฐวิสาหกิจ
ตําแหน่ ง
บริ ษัท/หน่ วยงาน
นิติกร 4
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
สาธารณูปโภค

หมายเหตุ : นางสุภทั รา เชื �อรอต เป็ นกรรมการตรวจสอบที�ทําหน้ าที�ให้ คําแนะนําและตรวจสอบทางด้ านการเงินและบัญชีของบริษัทให้
มีความครบถ้ วนและถูกต้ อง เนื�องจากมี ประสบการณ์ทางด้ านบัญชีและการเงินในฐานะเลขานุการ และผู้จดั การสํานักงานของ บริษัท
สํานักงานที�ปรึกษากฎหมายมีชยั ฤชุพนั ธุ์ จํากัด
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ลําดับที� 5
ชื�อ-ชื�อสกุล
อายุ (ปี )

นายพิรัส ประดิษฐวณิช
51

ตําแหน่ ง
คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

การอบรมสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
จํานวนปี ที�เป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร

กรรมการ
- แพทย์ศาสตร์ บณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
- Master of Public Health (Epidemiology), Yale University
- Master of Science (Healthcare Policy and Management), Harvard University
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที� 6 (วตท.6)
- Advanced Management Program168 (HarvardBusiness School)
- American Board of Healthcare Management
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 120/2015
ไม่มี
3 ปี 2 เดือน (เข้ าดํารงตําแหน่งเมือ� วันที� 6 มีนาคม 2558 )
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริ ษัทจํากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2558-ปั จจุบนั
กรรมการ
2557-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2554-2557
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่
2552-2554

ที�ปรึกษา

2543-2552

ผู้อํานวยการ/กรรมการ
(บริษัทในเครือ)

ประเภท : บริ ษัทจํากัด
ช่ วงเวลา
2558-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2557-ปั จจุบนั

กรรมการ

2557-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท/หน่ วยงาน
บมจ.เอเวอร์ แลนด์
บมจ.ธนชาตประกันภัย
บมจ.เบอร์ ลี� ยุคเกอร์
ธนาคารธนชาต (Corporate
Banking)
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการและ
บริษัทในเครือ
บริ ษัท/หน่ วยงาน
บจก.โคราชเมดิคลั กรุ๊ป
บจก.พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ
บจก.มาย ฮอสพิทอล
บจก.โรงพยาบาลเชียงใหม่
ราษฎร์
บจก.เดนทอล อิส ฟั น
บจก.ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประกันภัย
พาณิชย์
ธนาคาร
โรงพยาบาลเอกชน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
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ลําดับที� 6
ชื�อ-ชื�อสกุล
อายุ (ปี )

ตําแหน่ ง
คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม
การอบรมสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
จํานวนปี ที�เป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร

นายอภิชยั โภชกปริภณ
ั ฑ์
48
กรรมการ
- ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ : University of Illinois at Springfield, USA
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 110/2014
ไม่มี
4 ปี 5 เดือน (เข้ าดํารงตําแหน่งเมือ� วันที� 22 พฤศจิกายน 2556 )
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริ ษัทจํากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2556-ปั จจุบนั
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
2547-2556
ผู้อํานวยการฝ่ ายการตลาด
และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ ายขาย

126

บริ ษัท/หน่ วยงาน
บมจ.เอเวอร์ แลนด์
บมจ.ซุปเปอร์ บล๊ อก

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง
(อิฐมวลเบา G4)

ลําดับที� 7
ชื�อ-นามสกุล
อายุ (ปี )

นางสาวทัชชกร สมจิตติ � ชอบ

ตําแหน่ ง

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ) สาขาการบัญชี
- ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการบัญชี
- CPA (Thailand)
- Thai financial reporting standard
- International financial reporting standard
- A Brief of Taxation in Thailand
ไม่มี

45

หลักสูตรการอบรม

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริ ษัทมหาชน
ช่ วงเวลา
2559-ปั จจุบนั
2558-2559

ตําแหน่ ง
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี

บริ ษทั /หน่ วยงาน
บมจ.เอเวอร์ แลนด์
บมจ.เจ้ าพระยามหานคร

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริ ษัท/หน่ วยงาน
บจก.รอซโซ่

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
วิเคราะห์ข้อมูลและงานฝ่ ายบัญชี

บจก.กรินทร์ ออดิท & แกรนด์
ออดิท
บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

ให้ บริการตรวจสอบบัญชี

ประเภท : บริ ษัทจํากัด
ช่ วงเวลา
2556-2557
2554 -2556
2551-2554

2537-2549

ตําแหน่ ง
ผอ.ฝ่ ายวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
และ ผอ.ฝ่ ายบัญชี
ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบบัญชี

ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน,
ผู้จดั การฝ่ ายวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
และปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบบัญชี
บจก.ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอ
บีเอเอส

ผู้แทนจัดจําหน่าย

ให้ บริการตรวจสอบบัญชี
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ลําดับที� 8
ชื�อ-นามสกุล
อายุ (ปี )

นางสาวรัชนี พูลเกษ

ตําแหน่ ง

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลธัญบุรี

หลักสูตรการอบรม

- Thai financial reporting standards
- Taxation in Thailand
ไม่มี

38

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริ ษัทจํากัด(มหาชน)

128

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริ ษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2560-ปั จจุบนั

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

บมจ.เอเวอร์ แลนด์

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2551 - 2559

ผู้จดั การส่วนบัญชี

บมจ.เจ้ าพระยามหานคร

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลําดับที� 9
ชื�อ-นามสกุล
อายุ (ปี )

นางสาวปิ ยวรรณ เอื �อศรีวฒ
ั นากุล
46

ตําแหน่ ง

ผู้จดั การฝ่ ายบริหารหลังการขาย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หลักสูตรการอบรม

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ ทาํ งานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริ ษัทจํากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง

บริ ษัท/หน่ วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

2549-ปั จจุบนั

ผู้จดั การฝ่ ายบริหารหลังการขาย

บมจ.เอเวอร์ แลนด์ จํากัด

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2539 - 2549
2536

ผู้ช่วยผู้จดั การแผนกบริการลูกค้ า
พนักงานวิจยั ตลาด

บมจ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้ นท์
บมจ.การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพลังงาน

บริ ษัท/หน่ วยงาน
บริษัท การ์ เด้ นซิตี �ลากูน จํากัด
บจก.สยามแม็คโคร

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจค้ าปลีก

ประเภท : บริ ษัทจํากัด
ช่ วงเวลา
2539
2536 - 2539

ตําแหน่ ง
เจ้ าหน้ าที�การเงิน
เจ้ าหน้ าที�ประชาสัมพันธ์
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2. เลขานุการบริ ษัท
บริษัท สํานักงานที�ปรึกษากฎหมาย มีชยั ไทยแลนด์ จํากัด โดยนางสาวดวงดาว ประเสริฐศรี ผู้จดั การฝ่ ายนิติกรรมและสัญญา
เป็ นผู้ได้ รับการมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานเลขานุการบริษัท
หน้ าที�ความรั บผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท
(1)จัดทําและเก็บรักษาเอกสารต่อไปนี �
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปี ของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสียที�รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
(3) ดําเนินการอื�นตามที�คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ข้ อมูลบริ ษัทสํานักงานที�ปรึ กษากฎหมาย มีชยั ไทยแลนด์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ
:
ที�ปรึกษาด้ านกฎหมาย
ที�ตงสํ
ั � านักงานใหญ่
:
223/96 อาคารคันทรี�คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน� 21 ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ10260
กรรมการผู้มอี ํานาจ
:
นาย จอมทรัพย์ โลจายะ *
เลขทะเบียนบริษัท
:
0105543117336
ปี ที�เริ�มก่อตัง�
:
ปี 2543
โทรศัพท์
:
0-2260-9455-8
ทุนจดทะเบียน
:
16,000,000 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
:
160,000 หุ้น
มูลค่าที�ตราไว้ ห้ นุ ละ
:
100 บาท
ทุนที�เรียกชําระแล้ ว
:
16,000,000 บาท
* นายจอมทรั พ ย์ โลจายะ เป็ นน้ อ งชายของนายสวิ จัก ร์ โลจายะ ซึ� ง เป็ นกรรมการผู้มีอํ า นาจและผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ปั จ จุบั น
นายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวน 466,768,842 หุ้น หรือคิดเป็ น 12.02%
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บจก.โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์
บจก.บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้ นท์
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บจก.มาย ฮอสพิทอล

5. นายสวิจักร์ โลจายะ ได้ รับการแต่งตั �งเป็ นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริ ษัท และมีมติอนุมตั ิเปลี�ยนแปลงอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริ ษัท โดยมีมติที�ประชุมคณะกรรมการครัง� ที� 1/2558 เมื�อวันที� 19 มกราคม 2558
6. นายพิรัส ประดิษฐวณิช ได้ รับการแต่งตั �งเป็ นกรรมการของบริ ษัท แทนนายขุมทรัพย์ โลจายะ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าวเท่ากับ วาระที� เหลื อของนายขุมทรั พย์ โลจายะ โดยมีมติที� ป ระชุมคณะกรรมการครั ง� ที� 3/2558 เมื�อวันที� 26
กุมภาพันธ์ 2558
7. นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ ได้ รับการแต่งตั �งเป็ นกรรมการบริ ษัท แทนนายประเดช กิตติอิสรานนท์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าวเท่ากับวาระที�เหลือของนายประเดช กิตติอิสรานนท์ โดยมีมติที�ประชุมคณะกรรมการครัง� ที� 9/2558 เมื�อ
วันที� 11 สิงหาคม 2558
8. นายขุมทรัพย์ โลจายะ ได้ รับการแต่งตั �งเป็ นกรรมการของบริ ษัท โดยมีมติจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื�อวันที� 27 เมษายน 2559
9. นางสาวสรรสิริ ชัยเจริ ญพัฒน์ ได้ รับการแต่งตั �งเป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท โดยมีมติจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื�อวันที� 27 เมษายน 2559
10. นายขุมทรัพย์ โลจายะ และนายนพดล อนุรักษ์ ชัยวิทย์ ได้ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื�อวันที� 24 มิถนุ ายน 2559 โดยมีผลตั �งแต่วนั ที� 24 มิถนุ ายน 2559
11. นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ ได้ ยื�นหนังสือลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื�อวันที� 21 กรกฎาคม 2559 โดยมีผลตั �งแต่วนั ที� 22 กรกฎาคม 2559
12.นางสาวสรรสิริ ชัยเจริ ญพัฒน์ ได้ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื�อวันที� 18 เมษายน 2560 โดยมีผลตั �งแต่วนั ที� 18 เมษายน 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/,//

บจก.เอเวอร์ ซิตี � ดีเวลลอปเม้ นท์

/,//

บจก.บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่ อย

บจก.เดอะวิลล่า (หัวหิน)

บจก.เดอะวิลล่า (หัวหิน)
บจก.มาย ฮอสพิทอล

บริษัทฯ
บจก.ณั
บจก.บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้
นท์ ฐนันท์พัฒนา

หมายเหตุ
หมายเหตุ::
1. ประธานกรรมการ C C
1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
/
2. กรรมการ
/
3. ผู้บริ หาร
//
3. ผู4.้ บนายขุ
ริ หาร
//
มทรัพย์ โลจายะ ได้ ลาออกจากการเป็
นกรรมการบริ ษัท โดยมีมติที�ประชุมคณะกรรมการ ครัง� ที� 1/2558 เมื�อวันที� 19 มกราคม 2558

นางสาวปิ ยวรรณ เอื �อศรีวฒ
ั นา

นางสาวปิ ยวรรณ เอื �อศรีวฒ
ั นา

นางสาวรัชนี พูลเกษ

นางสาวทัชช
ชกร
ติ � ชอบ
นางสาวรั
นี สมจิ
พูลตเกษ

นางสาวทั
ชชกร สมจิ
ตติ � ชอบ
นายอภิชยั โภชกปริภณ
ั ฑ์

นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์

9, 12

นางสุภทั ช
ราย
�อรอต
นายอภิ
ั เชืโภชกปริ
ภณ
ั ฑ์

นางสาวสรรสิ
ยเจริญพัฒน์ 9, 12
นางสาววนิดา มัชรฉิิ มชัานนท์

นายพิรัส ประดิษฐวณิช

นางสุภทั รา เชื �อรอต6

นายกําธร อุดมฤทธิรุจ

นางสาววนิ
ดา มั5ชฉิมานนท์
นายสวิจกั ร์ โลจายะ

นายพิรัส ประดิษฐวณิช 6

นายกําธร อุดมฤทธิรุจ

5
�อ
นายสวิจกั ร์ โลจายะ รายชื

รายชื�อ

บจก.พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ

บจก.โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่ อย

บจก. เดนทอล อิส ฟั น

บจก.เอเวอร์ ซิตี � ดีเวลลอปเม้ นท์
บจก. ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส

บจก.บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์
บจก. โคราชเมดิคัลกรุ ๊ ป

บจก. เดนทอล อิส ฟั น

-

-

-

-

-

-

/

/

-

/,//

บจก. ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส

-

-

-

-

-

-

/

/

-

/,//

บจก. โคราชเมดิคัลกรุ ๊ ป

-

-

-

-

-

/

/

/

-

/,//

-

-

-

-

-

-

-

/

-

/,//

บจก.พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแล
การปฏิบตั ิงานของบริ ษัท (compliance)
1.หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการดําเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื�อแต่งตังให้
� ปฏิบตั ิหน้ าที�หวั หน้ างานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท
2.หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท(compliance)
ชื�อ-นามสกุล
นายจอมทรัพย์ โลจายะ
อายุ (ปี )
48
ตําแหน่ ง

หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ด้ านกฎหมาย (Juris Doctor) : Loyola Law School, Los Angeles, California,
USA
- ปริญญาตรี ด้ านเศรษฐศาสตร์ : University of California, Los Angeles, California, USA.
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 31/2005

การอบรมสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

12.02 %

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร

เป็ นน้ องชายนายสวิจกั ร์ โลจายะ กรรมการผู้มอี ํานาจของบริษัท

ประสบการณ์ การทํางาน
ปี
ตําแหน่ ง
บริ ษัท จํากัด(มหาชน)
2549-ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ
2554-ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
(รักษาการ)
2556-ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ
2547-2549
กรรมการ,กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท จํากัด / องค์ กรอื�นๆ
2560-ปั จจุบนั
กรรมการ

2559-ปั จจุบนั
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กรรมการ

บริ ษัท / ลักษณะธุรกิจ
บมจ. ซุปเปอร์ บล็อก / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที�เกี�ยวข้ อง
บมจ. ซุปเปอร์ บล็อก / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที�เกี�ยวข้ อง
บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี� / ธุรกิจ IT
บมจ. ซุปเปอร์ บล็อก / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที�เกี�ยวข้ อง
(ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที�เกี�ยวข้ องรวม 3 บริษัท)
บจ.ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ ยี
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 6
Super Wind Energy Congly1 Joint Stock Company
(ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที�เกี�ยวข้ องรวม 20 บริษัท)
บจ. อิเควเตอร์ โซลาร์
บจ. ดับเบิ �ลยู อาร์ พี อีเนอร์ จี
บจ. เอ็นเนอร์ จี เซิฟ วัน
บจ. เอ็นเนอร์ จี เซิฟ ทู
บจ. เอ็นเนอร์ จี เซิฟ ทรี
บจ. ไอคิว โซล่าร์
บจ. เอไอคิว เอ็นเนอร์ ยี
บจ. ไอคิว เอ็นเนอร์ ยี

ปี

2558-ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง

กรรมการ

บริ ษัท / ลักษณะธุรกิจ

บจ. ไอคิว กรีน
บจ. แอสต้ า พาวเวอร์
บจ. กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ จี
SUPER ENERGY(EAST) PTE LTD.
SUPER ENERGY GROUP (HONGKONG) CO.,LTD
SUPER ENERGY-GA JAPAN 1 GK
SUPER ENERGY-JAPAN 2 GK
SUPER SOLAR ENERGY (HONGKONG) 1
SUPER SOLAR ENERGY (HONGKONG) 2
(ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที�เกี�ยวข้ องรวม 36 บริษัท)
บจ. ดับบลิวเอ็กซ์เอ 4
บจ. ดับบลิวเอ็กซ์เอ 5
บจ. ดับบลิวเอ็กซ์เอ 6
บจ. ดับบลิวเอ็กซ์เอ 7
บจ. โซลคิด โซล่าร์
บจ. เอส ทู พี อีเนอร์ จี
บจ. นอร์ ท อีสต์ ฟิ วเจอร์ อีเนอร์ จี
บจ. เอ็นเซิฟ เทคโนโลยี
บจ. เอสพีพี ซิค
บจ. ศรีนาคา พาวเวอร์
บจ. เอ็นเนอร์ จี เซิฟ
บจ. อามานูฟ
บจ. พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน� แนล
บจ. อินฟิ นิท อัลเทอร์ เนทีฟฯ
บจ. รางเงิน โซลูชนั�
บจ. ตังแซเยี
�
�ยงกรีนพาวเวอร์ วัน
บจ. อพอลโล่ โซลาร์
บจ. เอส ที เอฟ อี โซล่า
บจ. มิเลนเนี�ยม แอคท์
บจ. นอร์ ท โซล่า เพาเวอร์
บจ. อีเลคตริก้า เอเชียฯ
บจ. มีเดียมาร์ ค
บจ. เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้ นฯ
บจ. 17อัญญาวีร์ โฮลดิ �ง
บจ. เอ็นเนอร์ จี เซิฟ แลนด์
บจ. เจเนอรัส แลนด์
บจ. เอ็น.พี.เอส สตาร์ แลนด์
บจ. เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย แลนด์
บจ. พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน� แนล แลนด์
บจ. ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ ยี
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 1
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 2
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 3
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 4
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 5
133
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ปี
2557-ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการ

2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

2548-ปั จจุบนั

กรรมการ

2547-ปั จจุบนั
2545-ปั จจุบนั
2545-ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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บริ ษัท / ลักษณะธุรกิจ
บจ. กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที�เกี�ยวข้ อง
บจ. พีที ไดร์ ว (ประเทศไทย) / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที�เกี�ยวข้ อง
บจ. โปร โซล่าร์ วัน จํากัด / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที�เกี�ยวข้ อง
บจ. เลมอน โกลด์ ฟาร์ ม / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที�เกี�ยวข้ อง
บจ. ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ ยี / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที�เกี�ยวข้ อง
บจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี กรุ๊ป / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที�เกี�ยวข้ อง
บจ. รูทซัน / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที�เกี�ยวข้ อง
บจ. ซุปเปอร์ บล็อกเซาท์ / รับเหมาก่อสร้ างและให้ คําปรึกษา
บจ. ซุปเปอร์ สปี ด คอนสตรัคชัน� / รับเหมาก่อสร้ างและให้ คําปรึกษา
บจ. แอ๊ ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้ นท์ เซอร์ วิส / Holding Company
บจ. สนง. ที�ปรึกษากฎหมายมีชยั ไทยแลนด์ / ที�ปรึกษากฎหมาย
บจ. สนง. ที�ปรึกษากฎหมาย โลจายะ / ที�ปรึกษากฎหมาย

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“กลุ่มบริ ษัท”) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
เฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)และบริ ษัท
ย่อย และของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปี
สิ ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษัทตามข้ อกํา หนดของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิ บัติตามความรั บผิ ดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่ น ๆ
ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ ข้ าพเจ้ าได้ รับเพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อใช้ เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
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เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ นําเรื่ องเหล่านีม้ าพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ าไม่ไ ด้ แ สดงความเห็น
แยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี ้
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญ
การรั บรู้ รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
กลุ่มบริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจ วิธีการตรวจสอบที่สําคัญรวมถึง
้
บตั ิงานและการควบคุมภายใน
พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละกลุ่ม ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลและ  ทําความเข้ าใจเกี่ยวกับขันตอนการปฏิ
คลี นิ ค ทั น ตกรรม กลุ่ ม บริ ษั ท รั บ รู้ รายได้ จากการขาย ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้รายได้
โครงการพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เมื่ องานก่ อสร้ างเสร็ จตาม  ทดสอบการออกแบบและการปฏิ บัติ ต ามการควบคุ ม ภายใน
สัญญาและมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้รายได้
ในอสังหาริ มทรั พย์ ให้ กับผู้ซื อ้ โดยบริ ษั ทมีสัญญาซื อ้ ขาย  ทดสอบความมี ประสิทธิ ผลของการปฏิ บัติตามการควบคุมภายใน
อสังหาริ มทรัพย์และเอกสารประกอบการโอนขายเป็ นจํานวนมาก ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้รายได้
ในแต่ละปี สําหรับรายได้ จากธุรกิจโรงพยาบาลและคลีนิคทันตก  ตรวจสอบเนื ้อหาสาระ ซึง่ ประกอบด้ วย
รรมรับรู้ รายได้ เมื่อได้ ให้ บริ การหรื อจําหน่ายยาให้ กบั คนไข้ แล้ ว - ตรวจสอบข้ อตกลงและเงื่ อนไขของสัญญาขายโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ และทดสอบการคํานวณรายได้ ว่ามีความถูกต้ อง
และรายได้ ค่ารักษาพยาบาลจากโครงการประกันสังคม ทังนี
้ ้
รวมถึงตรวจสอบเอกสารประกอบ การบันทึกบัญชีสําหรับ
การรั ก ษาพยาบาล จะมี จํ า นวน และประเภทของการ
รายได้ ดงั กล่าว
รักษาพยาบาลที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี รับรู้ รายได้ ตาม
เกณฑ์คงค้ าง ในอัตราที่กําหนดโดยสํานักงานประกันสังคม - ตรวจสอบข้ อตกลงและเงื่ อนไขของการให้ บริ การของธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลและคลินิ กทันตกรรม และทดสอบการคํ านวณ
ดังนัน้ เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ คื อ รายได้ จากการขาย
รายได้ ว่ามีความถูกต้ องรวมถึงตรวจสอบเอกสารประกอบการ
โครงการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละรายได้ จากธุ ร กิ จ
บันทึกบัญชีสําหรับรายได้ ดงั กล่าว
โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม มีการรั บรู้ รายได้ ถูกต้ อง
- ตรวจสอบรายการรายได้ จากการขายโครงการพั ฒ นา
และครบถ้ วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์ และรายได้ จากธุรกิจโรงพยาบาลและคลินิก
ทังนี
้ น้ โยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้ รายได้ และรายละเอียด
ทันตกรรม ที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้ วนั สิ ้นรอบระยะ เวลา
ของรายได้ จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และการ
บัญชีกบั เอกสารประกอบรายการ
ให้ บริ การโรงพยาบาลและคลิ นิ กทันตกรรมได้ เปิ ดเผยไว้ ใ น
- ตรวจสอบใบลดหนี ท
้ ี่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ออกภายหลั ง วั น สิ น้ รอบ
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ข้ อ 3.14
และข้ อ 34
ระยะเวลาบัญชี
ตามลําดับ
- การวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบข้ อมู ลทางการเงิ นและการทดสอบ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับรายได้ จากการขายโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และรายได้ จากธุรกิจโรงพยาบาลและคลินิกทัน
ตกรรม
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การด้ อยค่ าของเงินลงทุ นในบริ ษัทย่ อยและค่ าความ
นิยม

วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญ

เนื่องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้ อยค่าของเงินลงทุนใน วิธีการตรวจสอบที่สําคัญรวมถึง
บริ ษั ท ย่ อ ยและการด้ อยค่ า ของค่ า ความนิ ย มขึ น้ อยู่กั บ  ทําความเข้ าใจเกี่ยวกับขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานและการควบคุมภายใน
ดุลยพินิ จและข้ อสมมติที่ สําคัญที่ ผ้ ูบริ หารของกลุ่มบริ ษั ท ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้การด้ อยค่า
นํ ามาใช้ ในการประมาณค่าเผื่อ การด้ อยค่า ดัง กล่าว เรื่ อ ง  สอบทานการออกแบบและการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในที่
สําคัญ ในการตรวจสอบ คือการแสดงมูลค่าของเงินลงทุนใน เกี่ยวข้ องกับการพิจารณาการด้ อยค่า
บริ ษัทย่อยและค่าความนิยม และค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงิน  ทดสอบความมีป ระสิท ธิ ผ ลของการปฏิบ ัติต ามการควบคุม
ลงทุนในบริ ษัทย่อยและค่าความนิยมว่าเป็ นไปตามมาตรฐาน ภายในที่เกี่ยวข้ องกับการพิจารณาการด้ อยค่า
การรายงานทางการเงิน
 ตรวจสอบเนื ้อหาสาระ ซึง่ ประกอบด้ วย
- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริ หารเกี่ยวกับ
ทังนี
้ ้ นโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุน นโยบายการบัญชี
ข้ อบ่ งชี ข้ องการด้ อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษั ทย่ อย และค่ า
สําหรับค่าความนิยมและการด้ อยค่า รายละเอียดเงินลงทุน
ความนิยม
ในบริ ษัทย่อย และรายละเอียดค่าความนิยม ได้ เปิ ดเผยไว้
- ประเมิน ความเหมาะสมของวิธี ก ารประเมิน มูล ค่า และข้ อ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3.5 ข้ อ 3.10 ข้ อ 12 ข้ อ 15
ส ม ม ติ ฐ า น ที ่ สํ า ค ัญ ที ่ ผู้ บ ริ ห า ร ข อ ง บ ริ ษ ั ท นํ า ม า ใ ช้
ตามลําดับ
ในประมาณค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและ
ค่าความนิยม
การด้ อยค่ าของต้ นทุนการพัฒนาโครงการ
เนื่องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้ อยค่าของต้ นทุนการ วิธีการตรวจสอบที่สําคัญรวมถึง
พัฒนาโครงการขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจและข้ อสมมติที่สําคัญที่  ทําความเข้ าใจเกี่ยวกับขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานและการควบคุมภายใน
ผู้บริ หารของกลุ่มบริ ษัทนํามาใช้ ในการประมาณค่าเผื่อการ ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้การด้ อยค่า
ด้ อยค่ าดังกล่าว เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ คื อการแสดง  สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
มูลค่าของต้ นทุนการพัฒนาโครงการ และค่าเผื่อการด้ อยค่า ที่เกี่ยวข้ องกับการพิจารณาการด้ อยค่า
โครงการเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ทดสอบความมีประสิทธิ ผลของการปฏิบต
ั ิตามการควบคุมภายใน
ทั ้งนี ้ นโยบายการบัญชีสําหรับต้ นทุนพัฒนาโครงการและ ที่เกี่ยวข้ องกับการพิจารณาการด้ อยค่า
การด้ อยค่า และรายละเอียดต้ นทุนพัฒนาโครงการ ได้ เปิ ดเผย  ตรวจสอบเนื ้อหาสาระ ซึง่ ประกอบด้ วย
ไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3.3 และข้ อ 9 ตามลําดับ - ตรวจสอบหลั ก ฐานประกอบการพิ จ ารณาของผู้ บริ ห าร
เกี่ยวกับข้ อบ่งชี ้ของการด้ อยค่าต้ นทุนพัฒนาโครงการ
-

ประเมิ น ความเหมาะสมของวิ ธี ก ารประเมิ น มูล ค่ า และข้ อ
สมมติฐานที่สําคัญที่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทนํามาใช้ ในประมาณ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ
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ข้ อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ข้ อมูลอื่นประกอบด้ วยข้ อมูลซึง่ รวมอยู่ในรายงานประจําปี ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ ข้าพเจ้ า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่นและข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความเชื่อมัน่
ต่อข้ อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้ อมูลอื่นมีความขัดแย้ งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ที่ได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอื่น
มีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายงานประจําปี หากข้ าพเจ้ าสรุปได้ ว่ามีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ อง
สื่อสารเรื่ องดังกล่าวกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลและฝ่ ายบริ หารของบริษัท
ความรั บผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี โ้ ดยถูก ต้ อ งตามที่ค วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้ สามารถ
จั ด ทํ า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การที่ ป ราศจากการแสดงข้ อมูล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อเท็ จ จริ ง อั น เป็ นสาระสํ า คั ญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม บริ ษัท และ
บริ ษัท ในการดํ า เนิน งานต่อ เนื่อ ง เปิ ดเผยเรื่ อ งที่เ กี่ย วกับ การดํ า เนิน งานต่อ เนื่อ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์
การบัญ ชี สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งเว้ น แต่ ผ้ ู บ ริ ห ารมี ค วามตัง้ ใจที่ จ ะเลิ ก บริ ษั ท หรื อ หยุด ดํ า เนิ น งานหรื อ ไม่ ส ามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
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ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้ า พเจ้ า มีว ัต ถุป ระสงค์ เ พื ่อ ให้ ไ ด้ ค วามเชื ่อ มั ่น อย่า งสมเหตุส มผลว่า งบการเงิน รวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อ มูลที่ขัดต่อ ข้ อเท็จ จริ งอันเป็ นสาระสํา คัญ หรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อ ผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผู้ส อบบัญ ชี ซึ่ ง รวมความเห็ น ของข้ าพเจ้ าอยู่ด้ วย ความเชื่ อ มั่น อย่ า งสมเหตุส มผลคื อ
ความเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูล
ที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสํา คัญ ที่มีอ ยู่ได้ เสมอไป ข้ อ มูลที่ข ดั ต่อ ข้ อเท็จ จริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ ข้ อ ผิดพลาดและ
ถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการใช้ งบการเงินเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และได้ หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสี่ยง
ที่ไม่พบข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิดพลาด
เนื ่อ งจากการทุจ ริ ต อาจเกี่ย วกับ การสมรู้ ร่ ว มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลัก ฐาน การตั ้งใจละเว้ น การแสดงข้ อ มูล
การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริงหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ บริษัท
• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที่ ผ้ ูบ ริ ห ารใช้ แ ละความสมเหตุส มผลของประมาณการทางบัญ ชี แ ละ
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดทําขึ ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริ หารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้ รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่าง
มีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัท ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุ ปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าโดยให้ สงั เกตถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ในงบการเงิน หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุ ปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยู่กบั
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทต้ องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้ มีการนําเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ อง
ตามที่ควรหรื อไม่
• ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริ ษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารั บผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ139
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุม่ บริษัท ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า
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ญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัท
รายงานประจำป

ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุ ปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าโดยให้ สงั เกตถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ในงบการเงิน หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุ ปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยู่กบั
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทต้ องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
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• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้ มีการนําเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ อง
ตามที่ควรหรื อไม่
• ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริ ษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารั บผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุม่ บริษัท ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้ วางแผนไว้ และประเด็นที่ มี นัยสํ าคัญที่ พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้ อบกพร่ องที่ มี นัยสํ า คัญ ในระบบการควบคุม ภายใน
หากข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คํารับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกํากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นอิสระและ
ได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทงหมดตลอดจนเรื
ั้
่ องอื่นซึง่ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บคุ คลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่สื่อสารกับ ผู้มีห น้ า ที่ในการกํา กับ ดูแ ล ข้ า พเจ้ า ได้ พิจารณาเรื่ อ งต่า ง ๆ ที่มีน ยั สํา คัญ มากที่สดุ ในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสํา คัญ ในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิ บายเรื่ อง
เหล่า นี ใ้ นรายงานของผู้ส อบบัญ ชี เ ว้ น แต่ ก ฎหมายหรื อ ข้ อ บัง คับ ไม่ ใ ห้ เ ปิ ดเผยต่ อ สาธารณะเกี่ ย วกับ เรื่ อ งดัง กล่า ว หรื อ ใน
สถานการณ์ ที่ยากที่จะเกิดขึ ้น ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทําดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ ต่อส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดังกล่าว

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
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ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

173,593,183

150,416,442

12,275,712

96,081,167

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น

7

72,540,438

83,349,303

112,683,819

97,974,303

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นอื่น

8

เงินจ่ายล่วงหน้ าให้ ผ้ รู ับเหมา

-

-

206,756,047

276,953,182

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

5

ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ

9

6,544,115,793

3,908,424,628

สินค้ าคงเหลือ

10

11,911,155

14,813,429

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั

4,679,114

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

-

-

-

-

197,205,755

261,346,029

318,315,215

256,459,963

4,631,584,206

2,901,499,678

-

-

9,664,587

1,444,309

2,771,858

4,334,722

4,049,991

4,324,410

4,002,399

7,017,930,452

4,447,671,562

5,277,833,426

3,620,135,397

10,516,236

10,138,950

300,886

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ ้าประกัน

11

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

13

ที่ดินรอการพัฒนา

-

-

-

1,646,200,456

1,667,942,858

364,500

400,362

164,500

200,362

38,710,593

38,710,593

38,710,593

38,710,593

708,080,496

18,051,926

11,350,487

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

691,652,527

เงินมัดจําค่าซื ้อที่ดิน

35.3

338,260,550

ค่าความนิยม

15

109,392,376

118,843,941

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

16

4,371,871

790,894

3,761,987

522,407

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

31

80,639,481

28,360,441

64,173,327

23,780,328

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

17

20,607,774

12,641,699

12,831,496

7,978,035

1,294,515,908

917,967,376

2,122,455,721

1,750,485,070

8,312,446,360

5,365,638,938

7,400,289,147

5,370,620,467

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

-

338,260,550
-

-
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บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

18

37,792,692

14,467,916

25,298,384

14,198,027

19

908,523,842

315,795,324

576,284,717

157,218,353

20

115,293,810

155,210,193

83,739,763

130,149,161

5

134,526,670

35,819,392

551,658,600

735,574,775

21

362,250,284

609,082,784

163,723,071

213,995,531

788,966

1,786,714

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า

560,501,333

219,269,534

473,021,087

216,849,534

เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน

101,805,858

43,117,245

78,529,944

28,335,600

9,022,657

7,200,088

7,908,670

4,971,041

2,230,506,112

1,401,749,190

1,960,164,236

1,501,292,022

22

2,299,107,610

1,021,762,242

1,947,021,089

948,233,870

5

383,007,384

-

เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น

23

737,248,661

-

หนี ้สินระยะยาวภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน

24

4,508,612

1,666,308

4,390,404

1,181,427

25

11,158,741

10,245,766

656,432

572,517

4,817,790

5,498,642

3,439,848,798

1,039,172,958

2,689,316,586

950,340,223

5,670,354,910

2,440,922,148

4,649,480,822

2,451,632,245

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั ้นจากบุคคล
และกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั ้นอื่น
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

-

-

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล
และกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

737,248,661

-

ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
142

-

352,409

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

26

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 4,855,983,908 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

4,855,983,908

4,855,983,908

4,855,983,908

4,855,983,908

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ 3,884,782,788 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ชําระครบแล้ ว

3,884,782,788

3,884,782,788

หุ้นสามัญ 3,884,784,546 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ชําระครบแล้ ว

3,884,784,546

ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ

3,884,784,546

(813,820,591)

(813,822,349)

(813,820,591)

(813,822,349)

12,488,954

12,488,954

12,488,954

12,488,954

ยังไม่ได้ จดั สรร (ขาดทุน)

(576,317,663)

(297,409,102)

(332,644,584)

(164,461,171)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่

(563,828,709)

(284,920,148)

(320,155,630)

(151,972,217)

กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย

27

ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทย่อย

12

2,470,000

-

-

-

รวมส่วนของบริษัทใหญ่

2,509,605,246

2,786,040,291

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

132,486,204

138,676,499

2,642,091,450

2,924,716,790

2,750,808,325

2,918,988,222

8,312,446,360

5,365,638,938

7,400,289,147

5,370,620,467

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,750,808,325
-

2,918,988,222
-

check
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

-
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บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
รายได้ จากการขายหรื อการให้ บริการ
ต้ นทุนขายหรื อการให้ บริการ

29

กําไรขั ้นต้ น
กําไรจากการขายเงินลงทุน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

708,175,250

906,270,882

129,890,929

226,404,094

(607,675,601)

(746,124,189)

(113,585,506)

(185,274,091)

100,499,649

160,146,693

16,305,423

41,130,003

-

61,704,074

-

-

รายได้ อื่น

28

17,263,380

37,333,658

27,095,616

51,286,840

ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย

29

(144,078,918)

(127,532,754)

(56,001,604)

(90,798,277)

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

29

(181,867,983)

(198,081,098)

(72,398,941)

(81,347,255)

(113,209,588)

(35,604,007)

(99,834,564)

(23,811,065)

ต้ นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย

12

ขาดทุนจากการด้ อยค่าค่าความนิยม

15

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ขาดทุนสําหรั บปี

(9,451,565)
-

ขาดทุนก่อนภาษี เงินได้
รายได้ ภาษี เงินได้

-

31

-

(23,742,342)

-

-

-

-

(813,999)

-

-

(330,845,025)

(102,847,433)

(208,576,412)

(103,539,754)

48,216,169

10,767,548

40,392,999

17,268,631

(282,628,856)

(92,079,885)

(168,183,413)

(86,271,123)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กําหนดไว้

-

11,954,907

-

2,749,932

ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

-

(2,390,981)

-

(549,986)

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรั บปี - สุทธิจากภาษี

-

9,563,926

-

2,199,946

ภาษี เงินได้ ของรายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรั บปี

144

(282,628,856)

(82,515,959)

(168,183,413)

(84,071,177)

ลงชื่อ.................................................................กรรมการ
บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

(278,908,561)

(94,924,642)

(168,183,413)

(3,720,295)

2,844,757

(282,628,856)

(92,079,885)

(168,183,413)

(86,271,123)

(278,908,561)

(87,876,113)

(168,183,413)

(84,071,177)

(3,720,295)

5,360,154

(282,628,856)

(82,515,959)

(168,183,413)

(84,071,177)

-

(86,271,123)
-

การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

-

-

ขาดทุนต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
ขาดทุนต่อหุ้นขั ้นพื ้นฐาน (บาท)

30

(0.0718)

(0.0265)

(0.0433)

(0.0241)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (หุ้น)

30

3,884,783,616

3,578,742,865

3,884,783,616

3,578,742,865

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (บาท)

30

(0.0718)

(0.0265)

(0.0433)

(0.0241)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักปรับลด (หุ้น)

30

3,884,783,616

3,578,742,865

3,884,783,616

3,578,742,865

ขาดทุนต่ อหุ้นปรั บลด

145

146

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,758

(813,820,591)

-

-

1,758

รวมส่ วนของ

12,488,954

-

-

-

12,488,954

12,488,954

-

-

12,488,954

(576,317,663)

-

(278,908,561)

-

(297,409,102)

(297,409,102)

(87,876,113)

-

(209,532,989)

(ขาดทุน)

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

จัดสรรแล้ ว

2,470,000

2,470,000

-

-

-

-

-

-

-

ในบริษัทย่ อย

สัดส่ วนการถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลง

2,509,605,246

2,470,000

(278,908,561)

3,516

2,786,040,291

2,786,040,291

(87,876,113)

485,595,137

2,388,321,267

บริษัทใหญ่

132,486,204

(2,470,000)

(3,720,295)

-

138,676,499

138,676,499

5,360,154

-

133,316,345

ไม่ มีอํานาจควบคุม

ส่ วนเกินจาก

กําไร (ขาดทุน) สะสม

ลงชื่อ.................................................................กรรมการ

3,884,784,546

-

ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
12

-

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

การเพิ่มหุ้นสามัญ

(813,822,349)

3,884,782,788

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

(813,822,349)

-

(161,865,046)

(651,957,303)

3,237,322,605
647,460,183

มูลค่ าหุ้นสามัญ

และชําระแล้ ว

3,884,782,788

26

26

ส่ วนเกิน (ตํ่า) กว่ า

ทุนที่ออก

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

การเพิ่มหุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

หมายเหตุ

ส่ วนได้ เสียที่

งบการเงินรวม
ส่ วนของบริษัทใหญ่

สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

2,642,091,450

-

(282,628,856)

3,516

2,924,716,790

2,924,716,790

(82,515,959)

485,595,137

2,521,637,612

รวม

หน่ วย: บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

การเพิ่มหุ้นสามัญ

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ.................................................................กรรมการ

3,884,784,546

-

1,758

(813,820,591)

-

1,758

(813,822,349)

3,884,782,788

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

-

(161,865,046)
(813,822,349)

-

647,460,183
3,884,782,788

26

26

(651,957,303)

มูลค่ าหุ้นสามัญ

และชําระแล้ ว

3,237,322,605

ส่ วนเกิน (ตํ่า) กว่ า

ทุนที่ออก

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

การเพิ่มหุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

หมายเหตุ

สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

12,488,954 #

-

-

12,488,954

12,488,954

-

-

12,488,954

-

(332,644,584)

(168,183,413)

-

(164,461,171)

(164,461,171)

(84,071,177)

-

(80,389,994)

(ขาดทุน)

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

จัดสรรแล้ ว

กําไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,750,808,325

(168,183,413)

3,516

2,918,988,222

2,918,988,222

(84,071,177)

485,595,137

2,517,464,262

รวม

หน่ วย : บาท
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บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี เงินได้

(330,845,025)

(102,847,433)

(208,576,412)

(103,539,754)

39,062,506

40,958,786

4,300,308

3,226,617

รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษี ถกู หัก ณ ที่จ่าย

3,077,271

-

-

-

ค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

ค่าเผื่อการด้ อยค่าของค่าความนิยม

9,451,565

-

-

-

ค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัย

200,550

-

-

-

กลับรายการประมาณการหนี ้สิน

-

(7,097,439)

-

กําไรจากการได้ รับยกหนี ้ให้

-

(14,810,902)

-

ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

23,742,342

-

(1,278,530)
-

1,706,925

725,659

83,915

80,121

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

407,582

(106,398)

433,205

28,156

กําไรจากการขายเงินลงทุน

-

(61,704,074)

-

-

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

813,999

-

-

ขาดทุนจากการด้ อยค่าของต้ นทุนพัฒนาโครงการ

2,985,025

3,897,238

2,985,025

3,897,238

35,862

17,879

35,862

17,879

(562,994)

(283,914)

(20,409,233)

(28,825,805)

88,835,456

35,604,007

81,414,183

23,811,065

(185,645,277)

(104,832,592)

(115,990,805)

(102,583,013)

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น

(21,612,667)

(36,172,657)

(20,038,713)

(32,655,584)

เงินจ่ายล่วงหน้ าให้ ผ้ รู ับเหมา

70,197,135

(265,289,694)

64,140,274

(256,912,774)

(2,550,845,936)

(1,375,781,847)

(1,652,123,559)

(1,411,074,660)

2,701,724

(3,028,532)

99,979

14,738,832

1,405,529

16,275,919

(24,145,730)

5,630,713

(12,250,148)

704,573

ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุน
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยจ่าย
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ลงชื่อ.................................................................กรรมการ
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-

-

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

หนี ้สินดําเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น

497,687,895

77,720,862

322,969,757

45,771,150

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า

341,231,799

197,524,321

256,171,553

199,768,104

เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน

58,688,613

23,235,414

50,194,344

21,813,856

1,822,569

(3,670,380)

2,937,629

2,359,766

(680,852)

(5,563,285)

(352,409)

(1,810,500,748)

(1,475,488,845)

(1,102,936,548)

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายจากการดําเนินงาน

(1,516,532,663)

ผลประโยชน์พนักงานจ่าย

(793,950)

-

เงินสดรับดอกเบี ้ย

562,994

283,914

2,695,212

5,073,429

เงินสดรับจากภาษี เงินได้ ขอคืน

3,511,319

12,075,267

2,307,378

12,075,267

เงินสดจ่ายภาษี เงินได้

(9,993,987)

(11,066,082)

(1,444,309)

(2,771,858)

(1,817,214,372)

(1,474,195,746)

(1,099,378,267)

(1,502,155,825)

(61,855,252)

(21,478,000)

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

(217,671,555)

-

เงินสดรับสําหรับเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

217,671,555

-

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระคํ ้าประกัน

(377,286)

(300,886)

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ ้น

-

เงินสดจ่ายซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

(13,005,991)

เงินสดจ่ายเงินมัดจําค่าซื ้อที่ดิน

(338,260,550)

เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(2,341,165)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน

-

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

746,148
(353,238,844)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(6,502,182)
(17,001,375)
(475,291)
250,000,000

-

308,346,000

(1,999,940)

(549,999,980)

(2,421,626)

(3,764,029)

(338,260,550)
(1,854,575)

(185,000)

-

-

1,552,000

185,400

654,206

227,573,152

(406,507,429)

(266,426,803)

ลงชื่อ.................................................................กรรมการ
บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น

23,324,776

4,712,614

11,100,357

4,442,725

เงินกู้ยืมระยะสั ้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

98,707,278

(463,519,161)

(183,916,175)

430,765,875

เงินกู้ยืมระยะสั ้นอื่นเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

(247,000,000)

608,696,532

(52,000,000)

213,609,279

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

391,600,000

-

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น

845,400,000

-

845,400,000

-

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น

(80,000,000)

-

(80,000,000)

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

-

1,418,503,000

1,005,459,000

1,094,163,000

945,959,000

(167,038,093)

(301,449,445)

(140,719,496)

(203,086,711)

(4,966,637)

(1,427,918)

(3,846,953)

(2,088,760)

(84,903,883)

(15,856,198)

(68,104,008)

(13,527,309)

3,516

485,595,137

3,516

485,595,137

2,193,629,957

1,322,210,561

1,422,080,241

1,861,669,236

23,176,741

75,587,967

(83,805,455)

93,086,608

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี

150,416,442

74,828,475

96,081,167

2,994,559

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

173,593,183

150,416,442

12,275,712

96,081,167

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี ้ย
เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ลงชื่อ.................................................................กรรมการ
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บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

ข้ อมูลทั่วไปและการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย
บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นในประเทศไทย บริ ษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2537 สํานักงานตังอยู
้ ่เลขที่ 223/96 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรี ยก “กลุม่ บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม
รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี ้
บริษัทย่ อย

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วนเงินลงทุน (%)
2560

2559

บริษัทย่ อยทางตรง
บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด
บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด
บริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด
บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด
บริ ษัท บางกอก ริ ว่า ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
-

บริษัทย่ อยทางอ้ อม*
บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด
บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย

100.00
100.00

100.00
100.00

บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จํากัด
บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด
บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

โรงพยาบาลเอกชน
ให้ เช่าที่ดินและอาคาร
โรงพยาบาล
คลีนิคทันตกรรม
โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลเอกชน

100.00
83.90
53.96

100.00
78.57
53.96

* ถือหุ้นโดยบริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด
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ข้ อมู ล เกี่ ยวกั บ บริ ษั ทย่ อ ยที่ กลุ่ ม บริ ษั ทไม่ ไ ด้ ถื อหุ้ นทั ง้ หมดซึ่ ง มี ส่ ว นได้ เสี ย ที่ ไม่ มี อํ านาจควบคุ ม ที่ มี สาระสํ า คั ญ
ต่อกลุม่ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี ้

หน่ วย : บาท
ชื่อบริษัท

จัดตัง้ ขึน้ ใน สัดส่ วนการถือหุ้น
ประเทศไทย และสิทธิในการออก
เสียง
ของส่ วนได้ เสีย
ที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
(ร้ อยละ)
2560
2559
บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด
ไทย
16.10
21.43
บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด
ไทย
46.04
46.04
รวม

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจ
จัดสรรสําหรั บ
ควบคุมสะสม
ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มี
ณ วันที่ 31
อํานาจควบคุม
ธันวาคม
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(1,880,954) 1,700,982 (8,969,480) (7,088,526)
(1,839,238) 3,659,170 31,755,210 33,594,448
22,785,730 26,505,922

ข้ อมูลทางการเงินที่จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษัทโดยสรุ ปก่อนตัดรายการระหว่างกันของแต่ละบริ ษัทย่อยที่กลุ่มบริ ษัทไม่ได้ ถือหุ้น
ทังหมดซึ
้
ง่ มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี ้

ชื่อบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของเจ้ าของถือโดยบริ ษัท
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หน่ วย : บาท
บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ ป จํากัด บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด
2560
2559
2560
2559
34,826,079 36,334,608
48,784,851 54,659,873
(48,078,646) (68,020,877)
(57,109,641) (58,889,170)
(21,577,357) (35,915,566)

29,868,098
85,128,609
(41,706,115)
(6,504,537)
66,786,055

42,775,552
93,421,645
(40,866,540)
(24,549,730)
70,780,927

ชื่อบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่ อ
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้
ค่าใช้ จ่าย
กําไรสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
งบกระแสเงินสดแบบย่ อ
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ

2.

บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ ป จํากัด
2560
2559

หน่ วย : บาท
บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด
2560
2559

142,869,682
(153,531,472)
(10,661,790)
(10,661,790)

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

161,575,725
(165,570,596)
(3,994,871)
(3,994,871)

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

(13,245,863)
(5,543,537)
19,073,714
284,314

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

11,031,841
2,091,561
(15,309,356)
(2,185,954)

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

เกณฑ์ การจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.1 กลุ่มบริ ษัทจัดทําบัญชีเป็ นเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
2.2 งบการเงินของกลุ่มบริ ษัทได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง “การนําเสนองบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป และตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่ อง “การจัดทําและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า เรื่ อง “กํ าหนดรายการย่อที่ ต้องมี ในงบการเงิ น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559” ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 (ดูหมายเหตุข้อ 38)
2.3 งบการเงินรวมจัดทําขึ ้นโดยใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรื อเหตุการณ์ ทางบัญชีที่เหมือนกันหรื อที่คล้ ายคลึงกัน และ
รายการบัญชีระหว่างกลุม่ บริ ษัทที่เป็ นสาระสําคัญได้ ถกู ตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม
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3.

นโยบายการบัญชีท่ สี าํ คัญ
งบการเงินนีไ้ ด้ จัดทําขึน้ โดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้ นตามที่ได้ เปิ ดเผยใน
นโยบายการบัญชี
3.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้ วย เงินสดในมือและเงินฝากทุกประเภทกับสถาบันการเงินที่มี
กําหนดจ่ายคืนในระยะเวลา 3 เดือนหรื อน้ อยกว่านับจากวันที่ได้ มา ทังนี
้ ้ไม่รวมเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ ้า
ประกัน

3.2

ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้การค้ าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ
ค่าเผื่อหนี ส้ งสัยจะสูญประมาณจากการพิจารณาฐานะของลูกหนี แ้ ต่ละรายที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้ โดยอาศัย
ประสบการณ์ในการเรี ยกเก็บหนี ้ของกลุม่ บริษัทประกอบกับการพิจารณาสถานะของลูกหนี ้แต่ละราย

3.3

ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ
ต้ นทุนการพัฒนาโครงการแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยแสดงสุทธิจาก
การตัดบัญชีเป็ นต้ นทุนขาย ราคาทุนประกอบด้ วย ต้ นทุนในการได้ มาซึ่งที่ดิน การพัฒนาที่ดิน ค่าออกแบบและ
ก่อสร้ าง สาธารณูปโภค และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับโครงการรวมทังดอกเบี
้
้ยจ่ายที่เกิดขึ ้นจากการกู้ยืม
เพื่อการได้ มาซึง่ การพัฒนาโครงการก่อนโครงการจะพัฒนาแล้ วเสร็จ
รายละเอียดการคํานวณราคาทุน
ที่ดิน - ราคาทุนของที่ดินและการพัฒนาที่ดินบันทึกโดยวิธีถวั เฉลี่ย โดยแยกตามเนื ้อที่หรื อพื ้นที่สําหรับขายของแต่
ละโครงการ
งานก่อสร้ าง - ต้ นทุนงานก่อสร้ าง ประกอบด้ วย ต้ นทุนงานก่อสร้ าง และสาธารณูปโภคส่วนกลาง ซึง่ ปั นส่วนตาม
เนื ้อที่หรื อพื ้นที่สําหรับขาย ต้ นทุนงานก่อสร้ างบ้ านหรื อห้ องชุด และต้ นทุนการกู้ยืมที่ถือเป็ นต้ นทุนของโครงการ
ปั นส่วนตามที่เกิดขึ ้นจริง
มูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ เป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้ จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ค่าใช้ จ่ายที่จําเป็ นในการ
ขายโดยประมาณ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการขาย เช่น ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อมี
การขาย
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ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการและขาดทุนจากการด้ อยค่า (ถ้ ามี) บันทึกไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ในการคํานวณหาต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มบริ ษัทแบ่งสรรต้ นทุนการพัฒนาทัง้ หมดที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
(โดยคํานึงถึงต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริง) ตามเกณฑ์พื ้นที่สําหรับขาย
ต้ นทุนทังหมดที
้
่จะใช้ ในการพัฒนาโครงการจนแล้ วเสร็ จประมาณจากประสบการณ์ทางธุรกิจ และมีการทบทวน
ประมาณการดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
3.4

สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือของบริษัทย่อยแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ราคาทุนของสินค้ าคงเหลือคํานวณโดยวิธีเข้ าก่อน-ออกก่อน
มูลค่าสุทธิ ที่ คาดว่าจะได้ รั บประมาณจากราคาที่ คาดว่าจะขายได้ ตามปกติธุรกิ จหักด้ วยประมาณการต้ น ทุน ที่
จําเป็ นต้ องจ่ายไปเพื่อให้ ขายสินค้ านันได้
้
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ จะถูกบันทึกสําหรับรายการที่คาดว่าจะไม่ได้ ใช้ หรื อขายไม่ได้

3.5

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย แสดงโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการหักค่าเผื่อการด้ อยค่า
ในกรณีที่มีการด้ อยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.6

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนทัว่ ไปแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
ในกรณีที่มีการด้ อยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.7

ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนา เป็ นที่ดินที่จะใช้ พฒ
ั นาในอนาคต แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี) ราคาทุน
ประกอบด้ วยค่าที่ดินและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
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3.8

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักด้ วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้ อย
ค่า (ถ้ ามี)
ค่าเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์สํานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์

3.9

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

การด้ อยค่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริ ษัทได้ รับการทบทวน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี ้เรื่ องการ
ด้ อยค่าหรื อไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี ้กลุม่ บริษัทจะทําการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์
กลุ่มบริ ษัทรั บรู้ ขาดทุนจากการด้ อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์นั ้น ทั ้งนี ้มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายหรื อมูลค่า
จากการใช้ สินทรัพย์แล้ วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึง่ ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์ กลุม่ บริ ษัทประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราคิด
ลดก่อนภาษี ที่สะท้ อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่ง
เป็ นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กําลังพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย
กลุม่ บริ ษัทใช้ แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สดุ ซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้ อนถึงจํานวนเงินที่คาดว่า
จะได้ รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์หกั ด้ วยต้ นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนันผู
้ ้ ซื ้อกับผู้ขายมีความรอบรู้
และเต็ม ใจในการแลกเปลี่ย นและสามารถต่อ รองราคากัน ได้ อ ย่า งเป็ นอิส ระในลัก ษณะของผู้ที่ไ ม่มีค วาม
เกี่ยวข้ องกัน
กลุม่ บริ ษัทรับรู้ รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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เป็ นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กําลังพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย
กลุม่ บริ ษัทใช้ แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สดุ ซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้ อนถึงจํานวนเงินที่คาดว่า
จะได้ รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์หกั ด้ วยต้ นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนันผู
้ ้ ซื ้อกับผู้ขายมีความรอบรู้
และเต็ม ใจในการแลกเปลี่ย นและสามารถต่อ รองราคากัน ได้ อ ย่า งเป็ นอิส ระในลัก ษณะของผู้ที่ไ ม่มีค วาม
เกี่ยวข้ องกัน
กลุม่ บริ ษัทรับรู้ รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
กลุม่ บริ ษัทจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ได้ รับรู้ ในงวดก่อนเมื่อข้ อบ่งชี ้ของการด้ อยค่า
ได้ ลดลงหรื อหมดไป ขาดทุนจากการด้ อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการ
ด้ อยค่ามาก่อน ขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการกลับรายการ
3.10

ค่าความนิยม
ค่าความนิยมวัดมูลค่า ณ วันที่ซื ้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ซึ่งรวมถึงการรับรู้ จํานวน
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถกู ซื ้อ หักด้ วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ ที่ได้ มาและ
หนี ้สินที่รับมาซึง่ วัดมูลค่า ณ วันที่ซื ้อ
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ต้ องวัดด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี ้สินที่กลุ่มบริ ษัทก่อขึ ้นเพื่อจ่ายชําระ
้ ้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ยงั รวมถึงมูลค่า
ให้ แก่เจ้ าของเดิม และส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษัท ทังนี
ยุติธรรมของหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น
บริ ษัทรับรู้ ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวมเป็ นสินทรัพย์ ณ วันที่ซื ้อกิจการและแสดงในราคา
ทุน หัก ค่า เผื่ อ การด้ อ ยค่า กลุ่ม บริ ษั ท ทํา การประเมิน การด้ อ ยค่า ของค่าความนิยมเป็ นประจําทุกปี โดยไม่
คํานึงถึงว่าจะมีข้อบ่งชี ้ของการด้ อยค่าเกิดขึ ้นหรื อไม่

3.11

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงในราคาทุนหักด้ วยค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี ้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิขสิทธิ์

5 และ 10 ปี
5 ปี
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ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริ ษัทบันทึกประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานจากข้ อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน ตามวิธี Projected Unit
Credit เช่น อัตราคิดลด อัตราการเสียชีวิต อายุเกษี ยณปกติ อัตราการเพิ่มขึ ้นของเงินเดือน และอัตราการหมุนเวียนของ
พนักงาน เป็ นต้ น
กลุ่ม บริ ษัท รับ รู้ ค่า ใช้ จ่า ยโครงการผลประโยชน์ พ นัก งานเป็ นค่า ใช้ จ่า ยเกี่ย วกับ พนัก งานในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กํ า ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ต ศาสตร์ ป ระกันภัยรั บรู้ เข้ า กํ าไรสะสมผ่า นกํ า ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ ้นทังจํ
้ านวน

3.13

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินซึ่งเกิดขึ ้นก่อนหรื อ ณ วันทําสัญญาวงเงินกู้ยืมและก่อนการเบิก
ถอนเงินกู้ยืมจะถูกบันทึกเป็ นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย โดยแสดงหักจากเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องและถูกตัด
จําหน่ายโดยวิธีเส้ นตรงตามอายุสญ
ั ญา

3.14

การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จา่ ย
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มบริ ษัทรับรู้ รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ เมื่องานก่อสร้ างเสร็ จตามสัญญาและมีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่มีนยั สําคัญของอสังหาริมทรัพย์ให้ กบั ผู้ซื ้อ
รายได้ คา่ เช่า
รายได้ คา่ เช่ารับรู้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุสญ
ั ญา
รายได้ คา่ รักษาพยาบาล
รายได้ จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย รายได้ ค่ารักษาพยาบาลค่าห้ องพัก ค่ายา โดยจะ
บันทึกเป็ นรายได้ เมื่อได้ ให้ บริการหรื อจําหน่ายแล้ ว
รายได้ ค่ารักษาพยาบาลจากโครงการประกันสังคม บันทึกเป็ นรายได้ ในอัตราเหมาจ่ายต่อคนตามเกณฑ์คงค้ าง ซึ่งอัตรา
เหมาจ่ายกําหนดโดยสํานักงานประกันสังคม ปรับปรุงด้ วยส่วนที่คาดว่าจะไม่ได้ รับตามประสบการณ์ในอดีต
รายได้ อื่น ดอกเบี ้ยรับและค่าใช้ จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง
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3.15

สัญญาเช่า
สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่อยู่กบั
ผู้ให้ เช่าจะจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานสุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจที่ได้ รับจาก
ผู้ให้ เช่าบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตลอดอายุของสัญญา
เช่านัน้
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบีย้ ปรับที่ต้องจ่ายให้ กับผู้ให้ เช่า จะ
บันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนันเกิ
้ ดขึ ้น
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึง่ กลุ่มบริ ษัทได้ รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็ นเจ้ าของสินทรัพย์ยกเว้ นกรรมสิทธิ์ทาง
กฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริ ษัทบันทึกสินทรัพย์และหนี ้สินในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยจํานวนเงิน
เท่ากับมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่ มต้ นของสัญญาเช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขัน้ ตํ่าที่จะต้ องจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าคํานวณโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรั พย์ ดอกเบี ย้ หรื อค่าใช้ จ่ายทางการเงินคํานวณโดยใช้ วิธีอัตราดอกเบี ย้ ที่แท้ จริ งตลอดระยะเวลาของสัญญา
ดอกเบี ้ยหรื อค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าเสื่อมราคารับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.16

กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
เงินที่กลุ่มบริ ษัทจ่ายสมทบเข้ ากองทุนสํารองเลี ้ยงชีพสําหรั บพนักงานบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อเกิดรายการ

3.17

ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ ในการได้ มา การก่อสร้ าง หรื อการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ ระยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้ พร้ อมใช้ หรื อขาย ได้ ถกู นําไปรวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั ้นจะอยู่ในสภาพพร้ อมที่
จะใช้ ไ ด้ ต ามที่มุ่ง ประสงค์ ส่ว นต้ น ทุน การกู้ยืม อื่น ถื อ เป็ นค่า ใช้ จ่ า ยในงวดที่ เ กิ ด รายการ ต้ น ทุน การกู้ ยื ม
ประกอบด้ ว ยดอกเบี ย้ และต้ นทุนอื่ นที่ เกิดขึ ้นจากการกู้ยืมนัน้
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ภาษี เงินได้
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษี เงินได้ ประกอบภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั
ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั คือ จํานวนภาษี เงินได้ ที่ต้องชําระ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษี สําหรับงวด กําไรทางภาษี
แตกต่างจากกําไรที่แสดงในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเนื่องจากกําไรทางภาษี ไม่ได้ รวมรายการที่
สามารถถื อเป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ ายทางภาษี ในงวดอื่ นๆ และไม่ได้ รวมรายการที่ ไม่สามารถถื อเป็ นรายได้ หรื อ
ค่าใช้ จ่ายทางภาษี ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั คํานวณโดยใช้ อตั ราภาษี ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู้ ผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สินในงบ
การเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี ้สินที่ใช้ ในการคํานวณกําไรทางภาษี (ฐานภาษี ) กลุ่มบริ ษัทรับรู้ หนี ้สินภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวทุกรายการ และรับรู้ สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสําหรับผล
แตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากํ าไรทางภาษี จะมีจํานวนเพียงพอที่จะนํ าผลแตกต่าง
ชัว่ คราวนันมาใช้
้
ประโยชน์ได้
กลุม่ บริษัททบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานของแต่
ละงวด และจะลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีลงเมื่อกลุ่มบริ ษัทเห็นว่าไม่น่าจะมีความ
เป็ นไปได้ อีกต่อไปว่ากิจการจะมีกําไรทางภาษี เพียงพอ ที่จะนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั้
อ
บางส่วนมาใช้ ประโยชน์ได้ ทังนี
้ ้สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่ปรับลดลงนัน้ กลุม่ บริ ษัทจะกลับรายการให้
เท่ากับจํานวนที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากลุ่มบริ ษัทจะมีกําไรทางภาษี เพียงพอที่จะนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอ
การตัดบัญชีมาใช้ ประโยชน์ได้
กลุ่มบริ ษัทคํานวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษี ที่คาดว่าจะใช้ ในงวดที่จะ
รับรู้ สินทรัพย์หรื อหนี ้สินจะมีการจ่ายชําระโดยใช้ อตั ราภาษี ที่มีผลบังคับใช้ อยู่หรื อที่คาดได้ ค่อนข้ างแน่ว่าจะมีผล
บังคับใช้ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่ม บริ ษั ทจะนํ ารายการสินทรั พ ย์ ภ าษี เงิ นได้ มาหักกลบกับรายการหนี ส้ ิน ภาษี เงิ นได้ เมื่อ บริ ษัทมี สิทธิ ตาม
กฎหมายในการนําสินทรัพย์และหนี ้สินภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั ดังกล่าวมาหักกลบกันและกลุ่มบริ ษัทตังใจจะ
้
ชําระหนี ส้ ินและสินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั ดังกล่าวด้ วยยอดสุทธิ หรื อตัง้ ใจจะรับรู้ สินทรัพย์และจ่าย
ชําระหนี ้สินในเวลาเดียวกัน
กลุ่มบริ ษัทรับรู้ ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายและนําไปรวม
เป็ นกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวด
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กลุ่มบริ ษัทแสดงรายการค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ที่เกี่ยวข้ องกับกําไรหรื อขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการไว้
ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้ นรายการภาษี เงินได้ ในงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัด
บัญชีที่บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ถ้ าภาษี เงินได้ ที่เกิดขึ ้นนันเกี
้ ่ยวข้ องกับรายการที่ได้ บนั ทึกโดยตรงไป
ยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในงวดบัญชีเดียวกันหรื อต่างงวด

กลุ่มบริ ษัทรับรู้ ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายและนําไปรวม
เป็ นกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวด
กลุ่มบริ ษัทแสดงรายการค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ที่เกี่ยวข้ องกับกําไรหรื อขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการไว้
ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้ นรายการภาษี เงินได้ ในงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัด
บัญชีที่บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ถ้ าภาษี เงินได้ ที่เกิดขึ ้นนันเกี
้ ่ยวข้ องกับรายการที่ได้ บนั ทึกโดยตรงไป
ยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในงวดบัญชีเดียวกันหรื อต่างงวด
3.19

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กํ า ไร (ขาดทุ น ) ต่ อ หุ้ นขั น้ พื น้ ฐานคํ า นวณโดยการหารกํ า ไร (ขาดทุ น ) สุ ท ธิ สํ า หรั บ ปี ที่ เ ป็ นของ
ผู้ ถื อหุ้ นสามั ญ ด้ วยจํ านวนหุ้ นสามั ญ ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ที่ ถื อโดยบุ ค คลภายนอกในระหว่ า งปี
ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนใช้ จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักตามระยะเวลาการรับชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและ
เรี ยกชําระ และในกรณีที่ลดทุนใช้ จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักตามระยะเวลาการจดทะเบียนการลดทุน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักที่รวมสมมติฐานว่าหุ้นสามัญเทียบเท่า
ได้ ถกู แปลงเป็ นหุ้นสามัญทังหมด
้

3.20

รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศ
รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ ้นระหว่างปี แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ สินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งคงเหลือ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราอ้ างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนัน้ กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการชําระ
เงินและการแปลงค่ารับรู้เป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดรายการ

3.21

การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี ้สินในรายการที่เกิดขึ ้นในสภาพปกติระหว่าง
ผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า ไม่ว่าราคานันจะสามารถสั
้
งเกตได้ โดยตรงหรื อประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ใน
การประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรื อหนี ้สินรายการใดรายการหนึ่ง กลุ่มบริ ษัทพิจารณาถึงลักษณะ
ของสินทรัพย์หรื อหนี ้สินนั ้นซึ่งผู้ร่วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสินทรัพย์หรื อหนี ้สิน ณ วันที่
วัดมูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและตามเกณฑ์หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินรวมนี ้ใช้ ตามเกณฑ์ตามที่
กล่าว ยกเว้ นรายการเช่าภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559) และการวัดมูลค่า ที่มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกับมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มลู ค่ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุทธิที่จะได้ รับใน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2559) หรื อมูลค่าจากการใช้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
้
นอกจากนี ้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้ จดั ลําดับชันเป็
้ นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่งตามลําดับขันของ
ข้ อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามลําดับความสําคัญของข้ อมูลที่ใช้ วดั มูลค่ายุติธรรม ซึง่ มีดงั ต่อไปนี ้
-

3.22

ระดับที่ 1 เป็ นราคาเสนอซื ้อขาย ไม่ต้องปรับปรุง ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์ หรื อหนี ้สินอย่างเดียวกัน
และกิจการสามารถเข้ าถึงตลาดนัน้ ณ วันที่วดั มูลค่า
ระดับที่ 2 เป็ นข้ อมูลอื่ นที่ สังเกตได้ ไม่ ว่ าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมสํ าหรั บสิ นทรั พย์ นัน้ หรื อหนี ส้ ิ นนัน้
นอกเหนือจากราคาเสนอซื ้อขายซึง่ รวมอยูใ่ นข้ อมูลระดับ 1
ระดับที่ 3 เป็ นข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สําหรับสินทรัพย์นนหรื
ั ้ อหนี ้สินนัน้

การใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริหารและแหล่งข้ อมูลสําคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริ หารของกลุ่มบริ ษัท ต้ องอาศัยดุล161
ย
พินิจหลายประการในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างเป็ นนัยสําคัญต่อการรับรู้รายการและ

ข้ อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามลําดับความสําคัญของข้ อมูลที่ใช้ วดั มูลค่ายุติธรรม ซึง่ มีดงั ต่อไปนี ้
-
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ระดับที่ 1 เป็ นราคาเสนอซื ้อขาย ไม่ต้องปรับปรุง ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์ หรื อหนี ้สินอย่างเดียวกัน
และกิจการสามารถเข้ าถึงตลาดนัน้ ณ วันที่วดั มูลค่า
ระดับที่ 2 เป็ นข้ อมูลอื่ นที่ สังเกตได้ ไม่ ว่ าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมสํ าหรั บสิ นทรั พย์ นัน้ หรื อหนี ส้ ิ นนัน้
นอกเหนือจากราคาเสนอซื ้อขายซึง่ รวมอยูใ่ นข้ อมูลระดับ 1
ระดับที่ 3 เป็ นข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สําหรับสินทรัพย์นนหรื
ั ้ อหนี ้สินนัน้

การใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริหารและแหล่งข้ อมูลสําคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริ หารของกลุ่มบริ ษัท ต้ องอาศัยดุลย
พินิจหลายประการในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างเป็ นนัยสําคัญต่อการรับรู้รายการและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน โดยดุลยพินิจที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีดงั ต่อไปนี ้
1. การด้ อยค่าของเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนของบริษัทย่อย ได้ รับการประเมินการด้ อยค่า ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน โดย
กลุม่ บริ ษัทจะรับรู้ ขาดทุนจากการด้ อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์มีมลู ค่าตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์นนั ้ ทังนี
้ ้มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายหรื อมูลค่า
จากการใช้ สินทรั พย์ แล้ วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึ่งในการประเมินมูลค่าจากการใช้ สินทรั พย์ กลุ่มบริ ษั ทได้
ประมาณกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้
อัตราคิดลดก่อนภาษี ที่สะท้ อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและ
ความเสี่ยงซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กําลังพิจารณาอยู่
2. การด้ อยค่าของค่าความนิยม
การประเมินการด้ อยค่าของค่าความนิยมจําเป็ นต้ องใช้ การประมาณการมูลค่าจากการใช้ ของหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้ เกิดเงินสดซึง่ มีการปั นส่วนค่าความนิยมให้ ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้ นนั ้ ผู้บริ หารของกลุม่ บริ ษัทได้
ประมาณกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้ รับจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดและคํานวณคิดลดเป็ น
มูลค่าปั จจุบันโดยใช้ อัตราคิดลดที่เหมาะสม หากกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจริ งน้ อยกว่าที่คาดการณ์ ไว้
แสดงว่าอาจมีขาดทุนจากการด้ อยค่าในจํานวนที่เป็ นสาระสําคัญเกิดขึ ้น
3. การด้ อยค่าของต้ นทุนการพัฒนาโครงการ
กลุ่มบริ ษัทรับรู้ ขาดทุนจากการด้ อยค่าเมื่อมูลค่ายุติธรรมของต้ นทุนการพัฒนาโครงการลดลงอย่างเป็ น
สาระสําคัญ ผู้บริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของต้ นทุนพัฒนาโครงการ เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เ ริ่ มมี ผ ลบั ง คั บใช้ ใ นปี บั ญ ชี ปั จจุ บั นและที่ จ ะมี ผ ลบั ง คั บใช้ ใ นอนาคตมี
รายละเอียดดังนี ้
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินสําหรับงวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างงวดกลุม่ บริ ษัทได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึง่ มีผลบังคับใช้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มีเนื ้อหาเท่าเทียม
กับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ งถ้ อยคําและคําศัพท์ การ
ตีความและการให้ แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผู้ใช้ มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมา
ถือปฏิบัตินีไ้ ม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษัท ยกเว้ นมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับดังต่อไปนี ้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี ้กําหนดทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย เงินลงทุนในการ
ร่ วมค้ า และเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยสามารถเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้ เสียได้ ตามที่
อธิ บายไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษั ทร่ วมและการร่ ว มค้ า ทัง้ นี ้
กิจการต้ องใช้ วิธีการบันทึกบัญชี เดียวกันสําหรั บเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุน
ดังกล่าวตามวิธีสว่ นได้ เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้ องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้ อนหลัง
อย่างไรก็ตาม บริษัทเลือกใช้ วิธีราคาทุนในการแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชีได้ ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นจํานวน 56 ฉบับที่จะมีผลบังคับ ใช้
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป ซึ่งได้ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ทั ้งนี ้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุง
หรื อจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มีเนื ้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการ
ปรับปรุงถ้ อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้ แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผู้ใช้ มาตรฐาน
ผู้บริ หารของกลุ่มบริ ษัทจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องมาเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินของกลุม่
บริ ษัท เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริ หารของกลุ่ม บริ ษัท อยู่ร ะหว่า งการ
ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของ กลุ่มบริ ษัทในงวดที่จะเริ่ ม
ถือปฏิบตั ิ

5.
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รายการบัญชีกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กลุ่มบริ ษัทมีรายการบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งบุคคลหรื อกิจการเหล่านี ้เกี่ยวข้ องกันโดยการถือหุ้น
และ/หรื อมีกรรมการร่ วมกัน หรื อเป็ นสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิด รายการระหว่างกันกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มี
สาระสําคัญที่รวมไว้ ในงบการเงินใช้ ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ ไป หรื อในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหาก
ไม่มีราคาตลาดรองรับ

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
2560
2559
รายได้ จากการขาย
บริษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด
บริษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้ าพระยา จํากัด

18,598

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

-

13,374
-

รายได้ จากการบริหาร
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด
บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด

-

-

3,597,500
-

6,278,392
9,345,794

รายได้ อ่ ืน
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด
บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

-

-

-

1,495
338,104

ดอกเบีย้ รั บ
บริษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด
บริษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด
บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด
บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

-

-

8,980,186
8,714,164
2,618,091

ซือ้ ของแถม (เป็ นส่ วนหนึ่งของต้ นทุนขาย)
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด

-

-

20,551

13,630,899

-

4,103,603
5,713,275
4,749,566
9,771,655
-

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

ค่ าเช่ าสํานักงาน
บริษัท บางนา แอสเซ็ท จํากัด

2,225,970

2,100,000

2,225,970

2,100,000

ค่ าไฟฟ้าสํานักงาน
บริษัท บางนา แอสเซ็ท จํากัด

191,462

328,873

191,462

328,873

ดอกเบีย้ จ่ าย
บริษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด
บริษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด
บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้ าพระยา จํากัด

9,709,391
455
606
19,053,313
-
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งบการเงินรวม
2560
2559

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ค่ าเช่ าทรั พย์ สนิ และอุปกรณ์
บริษัท บางนา แอสเซ็ท จํากัด

353,345

-

353,345

-

ค่ าบํารุ งรั กษาคอมพิวเตอร์
บริษัท โอเพ่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

165,850

-

165,850

-

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี ้สินที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2559
2560
2559
2560
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
31,900
174,031
7,294
กรรมการบริษัท
7,294
ดอกเบีย้ ค้ างรั บ (รวมเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของรายได้ ค้างรั บ)
บริษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด
บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด

-

-

42,213,265
19,671
40,550,791

33,233,078
31,836,628

รายได้ จากการบริหารค้ างรั บ (รวมเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของรายได้ ค้างรั บ)
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด

-

-

2,051,725

1,179,675

เจ้ าหนีเ้ งินทดรองจ่ าย
ผู้ถือหุ้น

-

1,141,701

-

-

1,829,255

-

4,103,603
8,468,910
3,585,901
-

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

ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย (รวมเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย)
บริษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด
บริษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด
บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้ าพระยา จํากัด
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เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
กรรมการบริษัท
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
44,007
-

56,477
64,311

20,800
5,000
-

39,716
-

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริษัท บางนา แอสเซ็ท จํากัด
กรรมการบริษัท

370,689
42,185

613,367
8,090

370,689
25,624

613,367
5,710

เงินมัดจํารั บจากลูกค้ า (รวมเป็ นส่ วนหนึ่งของ
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น - อื่นๆ)
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

459,984

59,999

459,984

59,999

เงินให้ ก้ ูยืมระยะสัน้ แก่ กจิ การที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
161,221,863

2559
152,896,863

28,510,252

-

บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด(3)

128,583,100

103,563,100

รวม

318,315,215

256,459,963

(1) (3)

บริษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด

บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด(2)
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การเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกันสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา
เพิ่มขึ ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

2560

2559

256,459,963
61,855,252
318,315,215

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

(1)

บริ ษัทมีเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกันในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้ เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 5.5 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

(2)

บริษัทมีเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกันในรูปของตัว๋ สัญญาใช้ เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี ้ยร้ อย
ละ 6.296 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

(3)

บริ ษัท มีเ งิน ให้ ก้ ูยืม ระยะสั ้นแก่กิจ การที่เ กี่ย วข้ อ งกัน ในรู ป ของตั๋ว สัญ ญาใช้ เ งิน ชนิด จ่า ยคืน เมื่อ ทวงถาม
อ้ า งอิง อัตราดอกเบี ้ยจากเงินกู้ยืมสําหรับลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan
Rate: MLR)+ ร้ อยละ 1 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

เงินให้ ก้ ูยืมระยะยาวแก่ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
การเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา
เพิ่มขึ ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

2560

2559

217,671,555
(217,671,555)
-

-

บริ ษัทมีเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.50
ต่อปี และไม่มีหลักประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ รับชําระเงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่าว ทังจํ
้ านวนแล้ วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560
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เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย

ั นา จํากัด(2)
บริษัท ณัฐนันท์พฒ
บริษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด (1) (2)
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด (1) (2)
บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (2)
กรรมการบริษัท (3)
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน (3)
รวม

งบการเงินรวม
2559
2560
19,966,670
30,889,392
114,560,000
4,930,000
134,526,670
35,819,392

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
113,000,000
194,352,053 105,650,000
129,746,547
28,809,775
601,115,000
114,560,000
551,658,600 735,574,775

การเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2559
2560
2559
2560
35,819,392 499,338,553 735,574,775 304,808,900
ยอดยกมา
เพิ่มขึ ้น
171,236,610 879,267,009 593,768,002 1,606,555,417
ลดลง
(72,529,332) (1,342,786,170) (777,684,177) (1,175,789,542)
ยอดคงเหลือ
134,526,670
35,819,392 551,658,600 735,574,775
(1)

บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกันในรูปของตัว๋ สัญญาใช้ เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม อ้ างอิงอัตรา
ดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมสําหรับลูกค้ ารายใหญ่ชนั ้ ดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR)
ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

(2)

บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกันในรูปของตัว๋ สัญญาใช้ เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม อ้ างอิงอัตรา
ดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน และไม่มีหลักประกัน

(3)

กลุม่ บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจากกรรมการและบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกันโดยไม่มีการทําสัญญาเงินกู้ยืมไม่คิดดอกเบี ้ย และ
ไม่มีหลักประกัน
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
บริษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้ าพระยา จํากัด

2560
383,007,384

2559
-

รวม

383,007,384

-

การเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกันสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี
ดังนี ้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ยอดยกมา
เพิ่มขึ ้น
ยอดคงเหลือ
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
หัก ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
ยอดคงเหลือ

2560

2559

391,600,000
391,600,000

-

(12,570,360)
3,977,744
(8,592,616)
383,007,384

-

บริ ษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.50 ต่อปี และ
ไม่มีหลักประกัน
การคํา้ ประกันและหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยได้ จํานําหุ้นสามัญของบริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป
จํากัด บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จํากัด บริษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด และบริษัท เดนทอล อิส ฟั น จํากัด ซึง่ ถือโดยบริ ษัท
มาย ฮอสพิ ทอล จํ ากัด เพื่ อเป็ นหลักประกันวงเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นของบริ ษั ท (ดูหมายเหตุข้ อ 22) นอกจากนี ้
กรรมการบริ ษัทได้ คํ ้าประกันวงเงินดังกล่าวในนามส่วนบุคคลเต็มจํานวน โดยไม่มีผลตอบแทน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทได้ จดจํานองโฉนดที่ดินของ บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด โฉนดที่ดินที่ถือครองโดยบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกัน ห้ องชุดของบริษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด และบริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด ในโครงการ มายรี สอร์ ท หัวหิน และ
โครงการ เดอะ วิลล่า หัวหิน ตามลําดับ เพื่ อ เป็ นหลักประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นของบริ ษัทจากบริ ษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ
(ดูหมายเหตุข้อ 23) และมีกรรมการบริษัท 1 ท่านคํ ้าประกันในนามส่วนบุคคลเต็มจํานวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัท บางกอก ริ ว่า ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ จดจํานองที่ดิน และห้ องชุด
เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีของบริ ษัทย่อยดังกล่าว (ดูหมายเหตุข้อ 18) และวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของ
บริ ษัทย่อยดังกล่าว (ดูหมายเหตุข้อ 22) โดยมีวงเงินรวมจํานวน 2,974.50 ล้ านบาท นอกจากนี ้บริ ษัทและกรรมการบริ ษัท 1 ท่านได้
คํ ้าประกันวงเงินดังกล่าวในนามส่วนบุคคลเต็มจํานวน
ภาระผูกพัน
นอกจากนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าอาคารสํานักงานในอนาคตตามสัญญาเช่า
ดําเนินงานตามที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุข้อ 35.1
ค่ าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริ หารสําคัญสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2559
2560
25,444,475 27,419,697
467,132
467,270
25,911,745 27,886,829

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
8,751,475 9,352,400
86,328
104,536
8,837,803 9,456,936

ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นผลประโยชน์ ที่จ่ายให้ แก่กรรมการของกลุ่มบริ ษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด
โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องที่จ่ายให้ กบั กรรมการซึง่ ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บริหารของบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมี จํานวน 0.61
ล้ านบาท และ 0.56 ล้ านบาท ตามลําดับ

171

รายงานประจำป 2560

ANNUAL
REPORT

2017

ลักษณะความสัมพันธ์ ของบริษัท
ชื่อบริษัท

ประเทศ/
สัญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อยทางอ้ อม
บริ ษัทย่อยทางอ้ อม
บริ ษัทย่อยทางอ้ อม
บริ ษัทย่อยทางอ้ อม
บริ ษัทย่อยทางอ้ อม
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

บริ ษัท บางกอก ซันเดย์ จํากัด

ไทย

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

บริ ษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล
เจ้ าพระยา จํากัด
บริ ษัท บางนา แอสเซ็ท จํากัด

ไทย

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

ไทย

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

บริ ษัท ศรี นครแลนด์ จํากัด
บริ ษัท โอเพ่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ไทย
ไทย

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

ไทย

-

ผู้ถือหุ้นทางตรง
ผู้ถือหุ้นทางตรง
ผู้ถือหุ้นทางตรง
ผู้ถือหุ้นทางตรง
ผู้ถือหุ้นทางตรง
ผู้ถือหุ้นทางตรง
ผู้ถือหุ้นทางตรง
ผู้ถือหุ้นทางอ้ อม
ผู้ถือหุ้นทางอ้ อม
ผู้ถือหุ้นทางอ้ อม
ผู้ถือหุ้นทางอ้ อม
ผู้ถือหุ้นทางอ้ อม
ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการบริ ษัทดังกล่าว เป็ นบุคคล
ในครอบครัวเดียวกับผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการบริ ษัทดังกล่าว เป็ นบุคคล
ในครอบครัวเดียวกับผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการบริ ษัทดังกล่าว เป็ นบุคคล
ในครอบครัวเดียวกับผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกับ
ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการบริ ษัท
กรรมการร่ วมกัน
ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการบริ ษัทดังกล่าว เป็ นบุคคล
ในครอบครัวเดียวกับผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการบริ ษัท
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิดผู้บริ หารและ/หรื อผู้ถือหุ้น

บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด
บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด
บริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด
บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด
บริ ษัท บางกอก ริ ว่า ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด
บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จํากัด
บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด
บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด
บริ ษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล จํากัด

หลักเกณฑ์ ในการคิดรายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน
ดอกเบี ้ยรับและดอกเบี ้ยจ่าย
มูลค่าซื ้อ - ขายสินค้ า
รายได้ จากการเช่าและค่าบริการ
รายได้ จากการบริหาร
ค่าเช่าสํานักงาน
ค่าที่ปรึกษา
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นโยบายการกําหนดราคา
อ้ างอิงอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์/สถาบันการเงิน
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย

เงินสดและเช็คในมือ
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
รวมเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
2559
2560
2,853,453 8,547,760
148,756,445 123,445,495
21,983,285 18,423,187
173,593,183 150,416,442

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
9,481
803
8,529,726 93,364,568
3,736,505 2,715,796
12,275,712 96,081,167

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากออมทรัพย์ มีอตั ราดอกเบี ้ยระหว่างร้ อยละ 0.10 ถึงร้ อยละ 0.40 ต่อปี และ
ร้ อยละ 0.90 ถึงร้ อยละ 1.38 ต่อปี ตามลําดับ
6.2 รายการที่ ไ ม่ เกี่ ย วข้ อ งกับ เงิ น สดที่ เ กิ ด จากการซื อ้ และการเพิ่ ม ขึ น้ ของที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ สํ า หรั บ ปี สิ น้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี ้

เจ้ าหนี ้ค่าซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ยกมา
บวก เพิ่มขึ ้นระหว่างปี
หัก สินทรัพย์มาจากสัญญาเช่าการเงิน
หัก เงินสดจ่ายระหว่างปี
เจ้ าหนี ้ค่าซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ยกไป

งบการเงินรวม
2559
2560
672,099
2,246,902
23,398,934 18,576,178
(8,743,295)
(13,005,991) (17,001,375)
3,896,550
2,246,902

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
672,099
11,376,212 3,091,930
(8,743,295)
(2,421,626) (3,764,029)
211,291
-
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7.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย

ลูกหนี ้การค้ า - บริษัทอื่น
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี ้การค้ า

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2560
2559
2560
74,800
74,800
70,647,426 77,752,070
(33,264,768) (33,010,280) (74,800)
(74,800)
37,382,658 44,741,790
-

ลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น - บริษัทอื่น
รายได้ ค้างรับ - บริษัทอื่น
รายได้ ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
รวมลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น

7,294
17,575,306
1,528,825
16,046,355
35,157,780
72,540,438

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

39,194
16,505,783
600,000
84,835,452
10,703,390
112,683,819
112,683,819

174,031
9,037,452
920,000
66,249,381
21,593,439
97,974,303
97,974,303

ลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จําแนกตามอายุหนี ้ที่ค้างชําระได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
2559
2560
ลูกหนีก้ ารค้ า
ยังไม่ถงึ กําหนด
เกินกําหนดชําระ
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้การค้ า

174

24,855,689

30,161,216

8,241,094 13,857,755
1,273,981
2,088,205
2,126,045
1,571,095
33,336,393 30,888,023
70,647,426 77,752,070
(33,264,768) (33,010,280)
37,382,658 44,741,790

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

-

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

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

8.

เงินให้ ก้ ูยืมระยะสัน้ อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันอื
้ ่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวมและเฉพาะ
กิจการ
2560
2559
เงินต้ น
บริษัท หัวหินเกษตรรี สอร์ ท จํากัด
บริษัท คันทรี่ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

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

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

ดอกเบีย้ ค้ างรั บ
บริษัท หัวหินเกษตรรี สอร์ ท จํากัด
บริษัท คันทรี่ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันอื
้ ่น

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

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

บริษัทข้ างต้ นเป็ นอดีตบริษัทย่อยที่บริษัทได้ จําหน่ายเงินลงทุนไปตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2548
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9.

ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ
ต้ นทุนพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ ดงั นี ้
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1,536,311,307 1,535,088,504
3,717,215,275 1,992,624,394
216,108,386 134,535,438
137,064,622
97,796,195
5,606,699,590 3,760,044,531

ที่ดิน
ค่าห้ องชุดและค่าก่อสร้ าง
ดอกเบี ้ยและค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
รายการอื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
2,738,338,785 2,159,986,609
5,151,681,207 2,988,578,570
471,474,227
374,578,625
299,625,889
260,205,978
8,661,120,108 5,783,349,782

หัก ส่วนที่โอนไปเป็ นต้ นทุนขาย
สะสม
ค่าเผื่อการด้ อยค่าโครงการ
ยอดคงเหลือ

(1,853,525,883) (1,614,431,747) (711,636,952) (598,051,446)
(263,478,432) (260,493,407) (263,478,432) (260,493,407)
6,544,115,793 3,908,424,628 4,631,584,206 2,901,499,678

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษัทได้ จดจํานองที่ดิน บ้ านเดี่ยวและห้ องชุด ซึง่ รวมอยู่ในต้ นทุนการพัฒนา
โครงการ 10 โครงการ และ 4 โครงการ จํานวน 6,206 ล้ านบาท และ 2,644 ล้ านบาท ตามลําดับ เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 18) วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 22)
วงเงินกู้ระยะยาวจากบริ ษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ (ดูห มายเหตุข้ อ 23) และวงเงิน ออกหนัง สือ คํ า้ ประกัน จากสถาบัน
การเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 35.2)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทได้ จดจํานองที่ดิน บ้ านเดี่ยวและห้ องชุด ซึง่ รวมอยู่ในต้ นทุนการพัฒนาโครงการ 6
โครงการ และ 4 โครงการ จํานวน 4,400 ล้ านบาท และ 2,644 ล้ านบาท ตามลําดับ เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 18) วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 22) วงเงิน
กู้ระยะยาวจากบริ ษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ (ดูหมายเหตุข้อ 23) และวงเงินออกหนังสือคํ ้าประกันจากสถาบันการเงิน
(ดูหมายเหตุข้อ 35.2)
นอกจากนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทได้ นําที่ดิน และห้ องชุดซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนพัฒนาโครงการของบริ ษัทย่อย 3
โครงการ จํานวน 691 ล้ านบาท เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริ ษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ (ดูหมายเหตุข้อ
23)
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10.

สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย

ยาและเวชภัณฑ์
วัสดุสิ ้นเปลือง
สินค้ าสําเร็จรูป
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าล้ าสมัย
สินค้ าคงเหลือ

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2560
2559
10,829,679
13,287,308
788,125
1,002,435
493,901
523,686
12,111,705
14,813,429
(200,550)
11,911,155
14,813,429

ต้ นทุนของสินค้ าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายและได้ รวมในบัญชีต้นทุนขาย ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจํานวน 51.22 ล้ านบาท และ 53.42 ล้ านบาท ตามลําดับ
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าของสินค้ าคงเหลือที่รับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นรวม ได้ รวมขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือจํานวน 0.20 ล้ านบาท (2559 : ไม่มี)
11.

เงินฝากสถาบันการเงินที่ตดิ ภาระคํา้ ประกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ ้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นเงินฝากออมทรัพย์ของบริ ษัท เพื่อเป็ นหลักประกัน
การให้ ธนาคารออกหนังสือคํ ้าประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 35.2)
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ ้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็ นเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา
12 เดือนของบริ ษัทย่อย เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี (ดูหมายเหตุข้อ 18) และเป็ นหลักประกันการให้ ธนาคาร
ออกหนังสือคํ ้าประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 35.2)
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ประเภทกิจการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ถือหุ้น
%
99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ทุนที่ชาํ ระแล้ ว
2560
2559
150,000,000 150,000,000
300,000,000 300,000,000
200,000,000 200,000,000
360,000,000 360,000,000
500,000,000 500,000,000
1,000,000
1,000,000
-

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
สุทธิ
2560
2559
2560
2559
2560
2559
122,905,580 122,905,580
122,905,580 122,905,580
399,999,960 399,999,960 (14,962,432) (14,962,432) 385,037,528 385,037,528
299,999,970 299,999,970
299,999,970 299,999,970
359,999,800 359,999,800 (23,742,342)
336,257,458 359,999,800
499,999,980 499,999,980
499,999,980 499,999,980
999,970
999,970
999,970
999,970
1,684,905,230 1,682,905,290 (38,704,774) (14,962,432) 1,646,200,456 1,667,942,858

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย

บริษัทย่ อย
บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด
บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด
บริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด
บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด
บริ ษัท บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
รวม
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เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 17 กันยายน 2558 บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ได้ ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท โคราชเมดิคลั
กรุ๊ ป จํากัดและบริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด โดยมีค่าความนิยมจํานวน 41,260,627 บาทและ 77,583,314 บาท
ตามลําดับ รวมเป็ นค่าความนิยมจํานวน 118,843,941 บาท (ดูหมายเหตุข้อ 15)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ได้ มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
เดิมจํานวน 310 ล้ านบาท เป็ นจํานวนเงิน 510 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
100 บาท และได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นร้ อยละ 25 เป็ นจํานวน 50 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ จ่ายชําระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ วเมื่อวันที่ 28
มีนาคม 2559 และได้ จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ บริ ษัทลงทุนในหุ้นของบริ ษัท บางกอก ริ ว่า ดีเวลลอปเม้ นท์
จํากัด และบริษัทได้ ซื ้อหุ้นสามัญจํานวน 9,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอป
เม้ นท์ จํากัด ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงิน 99,980 บาท โดยบริษัทได้ ซื ้อหุ้นและจ่ายชําระค่าซื ้อหุ้นดังกล่าวแล้ วเมื่อวันที่ 2
กันยายน 2559 ดังนัน้ บริ ษัทถือว่าบริ ษัท บางกอก ริ ว่า ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด เป็ นบริษัทย่อยตังแต่
้ วนั ที่ 2 กันยายน 2559
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ได้ มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุน
จดทะเบียนจากเดิมจํานวน 0.10 ล้ านบาท เป็ นจํานวน 500 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 49,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท และได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นร้ อยละ 25 เป็ นจํา นวน 124.98 ล้ านบาท โดยบริ ษั ทได้ จ่า ยชํา ระค่า หุ้นดังกล่า ว
แล้ ว เมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2559 โดยบริ ษัท บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ได้ จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท บางกอก ริ ว่า ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด มีมติอนุมตั ิให้ เรี ยกชําระ
ค่าหุ้นเพิ่มเติมร้ อยละ 75 เป็ นจํานวน 374.92 ล้ านบาท บริษัทได้ จ่ายชําระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดย
บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ได้ จดทะเบียนการรับเงินค่าหุ้นดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2559
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เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด ได้ มีมติใ ห้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
เดิมจํานวน 75 ล้ านบาท เป็ นจํานวน 100 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
โดยบริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด ได้ รับชําระค่าหุ้นดังกล่าวเต็มจํานวนและได้ จดทะเบียนการเพิ่มทุนและแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
สนธิกบั กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ทังนี
้ ้บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ ซื ้อหุ้น
เพิ่มทุนดังกล่าวจํานวน 2,496,667 หุ้นเป็ นจํานวนเงิน 24,966,670 บาท ทําให้ บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน
บริ ษั ทโคราชเมดิ คัลกรุ๊ ป จํ ากัด คิ ดเป็ นร้ อยละ 83.90 การเพิ่ มสัดส่วนของเงิ นลงทุนดังกล่าวส่งผลให้ บริ ษั ทมี ส่วนเกิ นจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยอีกจํานวน 2.47 ล้ านบาท ซึ่งแสดงเป็ นส่วนหนึง่ ของส่วนของผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ บริ ษัทจัดตังบริ
้ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด และ บริ ษัท บางกอก
เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด โดยบริ ษัทได้ ซื ้อหุ้นสามัญของแต่ละบริ ษัท จํานวน 99,997 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนของสองบริ ษัทดังกล่าว ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงิ น 999,970 บาทสํา หรั บ แต่ล ะบริ ษั ท และชํา ระค่า หุ้น เต็ม
จํา นวนให้ แ ก่บ ริ ษั ท เอเวอร์ ซิตี ้ ดี เ วลลอปเม้ น ท์ จํา กัด ในวัน ที่ 15 ธั น วาคม 2560 และบริ ษั ท บางกอก เอเวอร์ ดี เ วลลอป
เม้ น ท์ จํา กัด ในวัน ที่ 18 ธัน วาคม 2560 ตามลํา ดับ โดยบริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด และ บริ ษั ท บางกอก
เอเวอร์ ดี เ วลลอปเม้ น ท์ จํา กัด ได้ จ ดทะเบี ย นกับ กระทรวงพาณิ ช ย์ เ มื่ อ วัน ที่ 18 ธันวาคม 2560 และวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ตามลําดับ ดัง นัน้ บริ ษั ท ถื อ ว่า บริ ษั ท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด และ บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
เป็ นบริ ษัทย่อย ตังแต่
้ วนั ที่ 15 ธันวาคม 2560 และวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ตามลําดับ
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13.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
ถือหุ้น
%

งบการเงินรวม
2560
2559

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

เงินลงทุนทั่วไป
ประเภทกิจการ
ตราสารทุน
บริ ษัท เงินทุนหลักทรัพย์ คันทรี่ จํากัด
สถาบันการเงิน
10.00 127,500,000 127,500,000 127,500,000 127,500,000
บริ ษัท บางกอกคลับ จํากัด
สโมสรและศูนย์สขุ ภาพ 0.14
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
บริ ษัท พิษณุโลก พี.ซี. อิมเมจจิ ้ง
เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ การสถานพยาบาล 1.00
200,000
200,000
รวม
128,700,000 128,700,000 128,500,000 128,500,000
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุน
(128,335,500) (128,299,638) (128,335,500) (128,299,638)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
364,500
400,362
164,500
200,362

สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าเผื่อด้ อยค่าของเงินลงทุนมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี ้

ยอดยกมา
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
128,299,638 128,281,759 128,299,638 128,281,759
35,862
17,879
35,862
17,879
128,335,500 128,299,638 128,335,500 128,299,638

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท เงินทุนหลักทรัพย์ คันทรี่ จํากัด ซึ่งเป็ นสถาบันการเงินที่ถกู สัง่ ปิ ดกิจการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2540 มีราคาทุนจํานวน 127.50 ล้ านบาท กลุม่ บริ ษัทได้ พิจารณาตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทดังกล่าวแล้ ว
ทังจํ
้ านวน
เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท บางกอกคลับ จํากัด มีราคาทุนจํานวน 1 ล้ านบาท กลุม่ บริ ษัทได้ พิจารณาบันทึกค่าเผื่อ
การด้ อยค่าของเงินลงทุน โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทดังกล่าว
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2560

ราคาทุน
397,925,162
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 544,209,358
อุปกรณ์สํานักงาน
47,007,868
8,737,434
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
33,556,818
26,588,698
ยานพาหนะ
อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์
170,025,578
,228,050,916
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์สํานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
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(301,007,807)
(35,234,777)
(4,853,149)
(31,358,350)
(16,327,783)
(146,311,605)
(535,093,471)
15,123,051
708,080,496

เพิ่มขึน้

งบการเงินรวม
ลดลง
โอนเข้ า /
(โอนออก)

524,185
2,800,245
1,291,099
537,550
7,900,543
8,202,399
21,256,021

(719,937)
(401,980)
(2,921,548)
(4,043,465)

1,427,513
158,100
1,585,613

(17,306,212)
(4,156,746)
(1,410,653)
(869,271)
(4,029,795)
(10,900,496)
(38,673,173)
2,142,913

234,228
130,970
2,524,537
2,889,735
(1,585,613)

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
397,925,162
546,161,056
49,246,276
9,626,553
34,094,368
31,567,693
178,227,977
1,246,849,085
(318,314,019)
(39,157,295)
(6,132,832)
(32,227,621)
(17,833,041)
(157,212,101)
(570,876,909)
15,680,351
691,652,527

หน่ วย : บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์สํานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์สํานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559
397,925,162
540,500,004
44,791,830
6,622,806
32,798,723
25,337,298
162,865,912
1,210,841,735
(283,873,669)
(31,086,318)
(3,644,136)
(30,459,729)
(12,668,428)
(134,110,767)
(495,843,047)
15,717,543
730,716,231

ค่ าเสื่อมราคาสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
ลดลง

315,550
3,362,825
2,154,128
763,497
1,251,400
7,244,666
15,092,066
(17,134,138)
(4,646,277)
(1,213,509)
(901,977)
(3,659,355)
(12,211,056)
(39,766,312)
3,484,112

โอนเข้ า / ยอด ณ วันที่
(โอนออก) 31 ธันวาคม
2559

397,925,162
3,393,804 544,209,358
(1,146,787)
47,007,868
(39,500)
8,737,434
(5,402)
33,556,818
26,588,698
(85,000)
170,025,578
(1,276,689) 3,393,804 1,228,050,916
497,818
4,496
3,356
10,218
515,888
(684,800) (3,393,804)

บาท
บาท

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

38,673,173
39,766,312
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
อุปกรณ์สํานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ์สํานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
อุปกรณ์สํานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ์สํานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2560
9,773,112
2,766,601
296,658
6,869,388
19,705,759

1,972,117
1,025,864
477,688
7,900,543
11,376,212

(680,231)
(289,980)
(970,211)

-

11,064,998
3,502,485
774,346
14,769,931
30,111,760

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

(1,490,568)
(585,047)
(84,460)
(1,896,093)
(4,056,168)

231,002
120,604
351,606

-

(6,150,319)
(1,356,800)
(155,099)
(4,397,616)
(12,059,834)
18,051,926

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน้
ลดลง
โอนเข้ า / ยอด ณ วันที่
(โอนออก) 31 ธันวาคม
2559

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

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

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

-

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

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

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

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

-

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

ค่ าเสื่อมราคาสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
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หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน้
ลดลง
โอนเข้ า / ยอด ณ วันที่
(โอนออก) 31 ธันวาคม
2560

บาท
บาท

4,056,168
3,053,806

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทย่อยทางอ้ อมได้ จดจํานองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่มีอยู่แล้ ว และที่จะมีขึ ้นใน
ภายหน้ าตลอดจนผลประโยชน์จากการทําประกันภัยสิ่งปลูกสร้ างจํานวน 385.85 ล้ านบาท และ 384.42 ล้ า นบาท
ตามลํา ดับ เพื่ อ ใช้ เป็ นหลักประกันวงเงิ นเบิกเกิ น บัญ ชี (ดูห มายเหตุข้ อ 18) และเงิ น กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(ดูหมายเหตุข้อ 22)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษัทมีอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทังจํ
้ านวนแล้ ว แต่ยงั คงใช้ งานอยู่มี
จํานวน 357.81 ล้ านบาท และจํานวน 178.31 ล้ านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ หักค่าเสื่อมราคาทังจํ
้ านวนแล้ ว แต่ยงั คงใช้ งานอยู่มีจํานวน
3.09 ล้ านบาท และจํานวน 3.08 ล้ านบาท ตามลําดับ
อุปกรณ์และยานพาหนะภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินที่บริษัทเป็ นผู้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย

ราคาทุนของสินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสทุ ธิ
15.

งบการเงินรวม
2559
2560
16,357,756 14,408,960
(7,596,513) (7,101,992)
8,761,243
7,306,968

หน่ วย : บาท
งบเฉพาะกิจการ
2560
2559
14,085,043 7,414,699
(4,447,650) (2,941,752)
9,637,393 4,472,947

ค่ าความนิยม
ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย

ณ วันที่ 1 มกราคม
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2560
2559
118,843,941
118,843,941
(9,451,565)
109,392,376
118,843,941

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 17 กันยายน 2558 บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ได้ ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท โคราช
เมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด และบริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด โดยมีค่าความนิยมจํานวน 41,260,627 บาท และ
77,583,314 บาท ตามลําดับ รวมเป็ นค่าความนิยมจํานวน 118,843,941 บาท (ดูหมายเหตุข้อ 12)
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16.

สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์
รวมราคาทุน
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตัง้
สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2560

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

3,911,061
3,911,061

2,035,460
107,000
2,142,460

-

5,946,521
107,000
6,053,521

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

(388,923)
(410)
(389,333)
1,827,850

-

(3,509,090)
(410)
(3,509,500)
1,827,850
4,371,871

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
ลดลง

หน่ วย : บาท
ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

3,435,770
3,435,770

475,291
475,291

-

3,911,061
3,911,061

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

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

-

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

ค่ าตัดจําหน่ ายสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
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งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
ลดลง

หน่ วย : บาท

บาท
บาท

389,333
1,192,474

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์
รวมราคาทุน
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตัง้
สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน้
ลดลง

หน่ วย : บาท
ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

1,644,480
1,644,480

1,548,870
107,000
1,655,870

-

3,193,350
107,000
3,300,350

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

(243,730)
(410)
(244,140)
1,827,850

-

(1,365,803)
(410)
(1,366,213)
1,827,850
3,761,987

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน้
ลดลง

หน่ วย : บาท
ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

1,459,480
1,459,480

185,000
185,000

-

1,644,480
1,644,480

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

(172,811)
(172,811)

-

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

ค่ าตัดจําหน่ ายสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

บาท
บาท

244,140
172,811

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุม่ บริษัทมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซงึ่ หักค่าตัดจําหน่ายทังจํ
้ านวนแล้ ว แต่ยงั คงใช้ งานอยู่
มีจํานวน 1.98 ล้ านบาท และ 1.93 ล้ านบาท ตามลําดับ
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17.

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม
2559
2560
3,815,780 3,961,096
3,907,560 3,807,360
7,635,428 4,124,643
5,249,006
748,600
20,607,774 12,641,699

ลูกหนี ้เงินทดรองจ่าย
เงินมัดจําและเงินประกัน
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจ่ายล่วงหน้ า
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
18.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
กลุม่ บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังต่อไปนี ้
วงเงิน
(บาท)
2560

เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสัน้
(บาท)
2560
2559

2559

งบการเงินรวม
เงินเบิกเงินเกินบัญชี 52,000,000

25,000,000 37,792,692 14,467,916

52,000,000

25,000,000 37,792,692 14,467,916

วงเงิน
(บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินเบิกเงินเกินบัญชี
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หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3,815,780 3,961,095
1,417,590 1,308,390
2,771,858 2,307,378
4,826,268 401,172
12,831,496 7,978,035

2560
30,000,000
30,000,000

2559

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละต่ อปี
2560

เงื่อนไขการดํารง
อัตราส่ วน

2559

MOR
MOR
MRR
MRR
เงินฝากประจํา เงินฝากประจํา 12
12 เดือน + ร้ อย เดือน + ร้ อยละ 1.5
ละ 1.5 ต่อปี
ต่อปี

เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสัน้
(บาท)
2560
2559

20,000,000 25,298,384 14,198,027
20,000,000 25,298,384 14,198,027

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละต่ อปี
2560

2559

MOR

MOR

ไม่มี

เงื่อนไขการดํารง
อัตราส่ วน

ไม่มี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินข้ างต้ น ซึ่งคํ ้าประกันโดยการ
จดจํานองที่ดิน บ้ านเดี่ยวและห้ องชุด ซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนการพัฒนาโครงการ 6 โครงการ และ 4 โครงการ จํานวน 5,432 ล้ าน
บาท และ 2,644 ล้ านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุข้อ 9) และจดจํานองที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง ซึง่ รวมอยู่ในที่ดินอาคารและ
อุปกรณ์ จํานวน 385.85 ล้ านบาท และ 384.42 ล้ านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุข้อ 14) มีเงินฝากประจํา 12 เดือนของ
บริษัทย่อยเป็ นหลักประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 11) และมีกรรมการบริษัท 1 ท่าน คํ ้าประกันในนามส่วนบุคคลเต็มจํานวน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 บริ ษั ท มี ว งเงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี จ ากสถาบัน การเงิ น ข้ า งต้ น ซึ่ง คํ ้าประกันโดยการ
จดจํานองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง บ้ านเดี่ยวและห้ องชุด ซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนการพัฒนาโครงการ 5 โครงการ และ 4 โครงการ
จํานวน 4,317 ล้ านบาท และ 2,644 ล้ านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุข้อ 9) และมีกรรมการบริ ษัท 1 ท่าน คํ ้าประกันในนาม
ส่วนบุคคลเต็มจํานวน
19.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย

เจ้ าหนี ้การค้ า - บริษัทอื่น
เจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น - บริษัทอื่น
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
ประมาณการต้ นทุน
รายได้ รับล่วงหน้ า
เจ้ าหนี ้จากการซื ้อสินทรัพย์
อื่นๆ
รวมเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2559
2560
789,313,459 184,662,115
44,007
120,788
12,878,379 15,426,549
69,056,730 62,548,955
8,718,195 25,769,410
21,924,811 21,866,069
2,246,902
3,896,550
2,691,711
3,154,536
908,523,842 315,795,324

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
528,884,440
128,971,435
25,800
39,716
1,818,121
154,696
35,546,865
25,304,181
7,892,648
1,718,778
211,291
1,905,552
1,029,547
576,284,717
157,218,353
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20.

ส่ วนของหนีส้ นิ ระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บาท

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
รวมส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
21.

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

22

112,087,254 152,937,990

80,899,880

128,996,641

2,272,203

2,839,883

1,152,520

115,293,810 155,210,193

83,739,763

130,149,161

24

3,206,556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

เงินกู้ยืมระยะสัน้ อื่น
เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บาท

ตัว๋ แลกเงิน (1) (2)
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (3)
รวมเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
339,250,284 609,082,784 140,723,071 213,995,531
23,000,000
23,000,000
362,250,284 609,082,784 163,723,071 213,995,531

(1) บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั ้นอื่นเป็ นเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกในรู ปของตัว๋ แลกเงินโดยมีอายุครบกําหนดภายใน
6 เดือน และมีอตั ราดอกเบี ้ย/ส่วนลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ร้ อยละ 6.50 ต่อปี และร้ อยละ 4.70 6.00 ต่อปี ตามลําดับ เงินกู้ยืมระยะสันดั
้ งกล่าวคํ ้าประกันโดยหุ้นของบริษัทอื่นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่านหนึง่ ของบริษัท
(2) บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นเป็ นเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกในรูปของตัว๋ แลกเงินโดยมีอายุครบกําหนดภายใน 6
เดือน และมีอตั ราดอกเบี ้ย/ส่วนลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ร้ อยละ 6.296 - 6.50 ต่อปี และร้ อยละ
6.00 ต่อปี ตามลําดับ เงินกู้ยืมระยะสันดั
้ งกล่าวคํ ้าประกันโดยบริ ษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้ องท่านหนึ่ง และจํานําหุ้น
ของบริษัทแห่งหนึง่ ที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
(3) บริ ษัทมีเงินเงินกู้ยืมระยะสั ้นอื่นเป็ นเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้ เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวง
ถาม อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.50 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน
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22.

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
วงเงิน
(บาท)
งบการเงินรวม
เงินกู้ยืมระยะยาว
หัก ส่วนที่ครบกําหนดชําระในหนึง่ ปี
(ดูหมายเหตุข้อ 20)

2560

เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
2559

เงินกู้ยืมระยะยาว
หัก ส่วนที่ครบกําหนดชําระในหนึง่ ปี
(ดูหมายเหตุข้อ 20)

2559

6,554,583,000 3,055,083,000 2,411,194,864 1,174,700,232

2560

2559

MLR

MLR

เงื่อนไขการ
ดํารง
อัตราส่ วน
ทางการเงิน
ไม่มี

(112,087,254) (152,937,990)
6,554,583,000 3,055,083,000 2,299,107,610 1,021,762,242
วงเงิน
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

(บาท)

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละต่ อปี

2560

เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
2559

2560

(บาท)

2559

3,544,583,000 2,860,583,000 2,027,920,969 1,077,230,511

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละต่ อปี
2560

2559

MLR

MLR

เงื่อนไขการ
ดํารง
อัตราส่ วน
ทางการเงิน
ไม่มี

(80,899,880) (128,996,641)
3,544,583,000 2,860,583,000 1,947,021,089 948,233,870

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วงเงินกู้ยืมระยะยาวข้ างต้ นคํ ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดิน บ้ านเดี่ยวและห้ องชุดซึ่งรวมอยู่ใน
ต้ นทุนการพัฒนาโครงการของบริ ษัท 5 โครงการ จํานวน 4,317 ล้ านบาท และที่ดิน และห้ องชุดซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนพัฒนา
โครงการของบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่ง 1 โครงการ จํานวน 1,115 ล้ านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 9) รวมถึงที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่มีอยู่
แล้ วและที่จะมีขึ ้นในภายหน้ าตลอดจนผลประโยชน์จากการทําประกันภัยสิ่งปลูกสร้ าง ของบริ ษัทย่อยทางอ้ อม 2 บริ ษัท (ดู
หมายเหตุข้อ 14) และหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยทางอ้ อม 4 บริ ษัท (ดูหมายเหตุข้อ 5) และมีกรรมการบริ ษัท 1 ท่าน คํ ้าประกันใน
นามส่วนบุคคลเต็มจํานวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วงเงินกู้ยืมระยะยาวข้ างต้ นคํ ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดิน บ้ านเดี่ยวและห้ องชุดซึ่งรวมอยู่ใน
ต้ นทุนการพัฒนาโครงการของบริ ษัท 4 โครงการ จํานวน และ 2,644 ล้ านบาท รวมถึงที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่มีอยู่แล้ วและที่จะ
มีขึ ้นในภายหน้ าตลอดจนผลประโยชน์จากการทําประกันภัยสิ่งปลูกสร้ าง ของบริ ษัทย่อยทางอ้ อม 2 บริ ษัท (ดูหมายเหตุข้อ 14)
และหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยทางอ้ อม 4 บริ ษัท (ดูหมายเหตุข้อ 5) และมีกรรมการบริ ษัท 1 ท่าน คํ ้าประกันในนามส่วน
บุคคลเต็มจํานวน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 วงเงินกู้ยืมระยะยาวข้ างต้ นคํ ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดิน บ้ านเดี่ยวและห้ องชุดซึ่ง
รวมอยู่ในต้ นทุนการพัฒนาโครงการของบริ ษัท 5 โครงการ และ 4 โครงการ จํานวน 4,317 ล้ านบาท และ 2,644 ล้ าน
บาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุข้อ 9) และหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยทางอ้ อม 4 บริ ษัท (ดูหมายเหตุข้อ 5) และมีกรรมการบริ ษัท 1
ท่าน คํ ้าประกันในนามส่วนบุคคลเต็มจํานวน
การเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี ้

ยอดยกมา

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
1,174,700,232 485,501,579 1,077,230,511 334,358,222

เพิ่มขึ ้น
ลดลงจากการได้ รับยกหนี ้ให้
ลดลงจากการชําระหนี ้
ยอดคงเหลือ

1,418,503,000 1,005,459,000 1,094,163,000 945,959,000
(14,810,902)
(167,038,093) (301,449,445) (140,719,496) (203,086,711)
2,426,165,139 1,174,700,232 2,030,674,015 1,077,230,511

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
หัก ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
รอตัดจ่าย
ยอดคงเหลือ

(16,722,500)

-

(3,380,000)

-

1,752,225
626,954
(14,970,275)
(2,753,046)
2,411,194,864 1,174,700,232 2,027,920,969 1,077,230,511

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ ทําบันทึกข้ อตกลงกับธนาคารแห่งหนึ่ง ซึง่ มีมลู หนี ้เงินกู้ยืม ณ วันทํา
บันทึกข้ อตกลงจํานวน 95 ล้ านบาท โดยธนาคารดังกล่าวตกลงลดหนี ้ให้ แก่บริ ษัทย่อยดังกล่าวจํานวน 15 ล้ านบาท
คงเหลือมูลหนี ้เงินกู้ยืมที่บริ ษัทย่อยต้ องจ่ายชําระให้ แก่ธนาคาร จํานวน 80 ล้ านบาท ภายใต้ เงื่อนไขว่าบริ ษัทย่อยต้ อ ง
จ่า ยชํา ระหนี ้ดัง กล่า วภายในวัน ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งบริ ษัทย่อยได้ จ่ายชําระหนี ด้ งั กล่าวครบถ้ วนแล้ วภายในวัน
ดังกล่าว ดังนันกลุ
้ ม่ บริษัทจึงได้ บนั ทึกกําไรจากการได้ รับยกหนี ้ให้ จํานวน 14.81 ล้ านบาท เป็ นรายได้ อื่นในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ดูหมายเหตุข้อ 28)
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23.

เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริ ษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศในสกุลเงินบาท จํานวน 737.25
ล้ านบาท โดยมีวงเงินกู้ยืมจํานวน 845.40 ล้ านบาท มีอายุครบกําหนดชําระภายใน 2 ปี และมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.50
ต่อปี เงินกู้ยืมนี ้คํ ้าประกันโดยการจดจํานองโฉนดที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างและโฉนดที่ดินของ บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด
โฉนดที่ดินที่ถือครองโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน ห้ องชุดของบริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด และบริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน)
จํากัด ในโครงการ มายรี สอร์ ท หัวหิน และโครงการ เดอะ วิลล่า หัวหิน ตามลําดับ จํานวน 691 ล้ านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 9)
และได้ จํานําหุ้นสามัญของ 3 บริษัทดังกล่าว และมีกรรมการบริ ษัท 1 ท่านคํ ้าประกันในนามส่วนบุคคลเต็มจํานวน (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี)
การเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี ้

ยอดยกมา
เพิ่มขึ ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
หัก ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย

งบการเงินรวม
2559
2560
845,400,000
(80,000,000)
765,400,000
(45,176,421)
17,025,082
(28,151,339)
737,248,661

-

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
845,400,000
(80,000,000)
765,400,000
(45,176,421)
17,025,082
(28,151,339)
737,248,661

-
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24.

หนีส้ นิ ภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมจํานวนขันตํ
้ ่าที่จะต้ องจ่าย
หัก ดอกเบี ้ยรอตัดจําหน่าย
รวมจํานวนขันตํ
้ ่าที่จะต้ องจ่าย
หัก หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินที่ถงึ
กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินระยะยาวภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมจํานวนขันตํ
้ ่าที่จะต้ องจ่าย
หัก ดอกเบี ้ยรอตัดจําหน่าย
รวมจํานวนขันตํ
้ ่าที่จะต้ องจ่าย
หัก หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินที่ถงึ
กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินระยะยาวภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน

หน่ วย : บาท
จํานวนเงิน
มูลค่ าปั จจุบันของ
ขัน้ ตํ่าที่ต้องจ่ าย
จํานวนเงินขัน้ ตํ่าที่ต้องจ่ าย
2560
2559
2560
2559
3,636,892
2,407,441
3,206,556 2,272,203
4,953,923 1,666,308
4,955,335
1,716,178
8,160,479 3,938,511
8,592,227
4,123,619
(877,059)
(185,107)
(445,311)
7,715,168 3,938,511
7,715,168
3,938,512
(3,206,556) (2,272,203)
4,508,612 1,666,308
หน่ วย : บาท
จํานวนเงิน
มูลค่ าปั จจุบันของ
ขัน้ ตํ่าที่ต้องจ่ าย
จํานวนเงินขัน้ ตํ่าที่ต้องจ่ าย
2560
2559
2560
2559
2,839,883 1,152,520
3,255,834 1,243,939
4,835,715 1,215,500
4,835,715 1,181,427
7,675,598 2,333,947
8,091,549 2,459,439
(861,262)
(125,492)
(445,311)
7,230,287 2,333,947
7,230,287 2,333,947
(2,839,883) (1,152,520)
4,390,404 1,181,427

กลุม่ บริ ษัทได้ ทําสัญญาเช่าการเงินสําหรับยานพาหนะและเครื่ องใช้ สํานักงาน กําหนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน เดือน
ละ 0.37 ล้ านบาท (2559: 0.20 ล้ านบาท) โดยมีกรรมการของกลุม่ บริ ษัทได้ คํ ้าประกันหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินใน
นามส่วนบุคคลเต็มวงเงิน
บริ ษัทได้ ทําสัญญาเช่าการเงินสําหรับยานพาหนะและเครื่ องใช้ สํานักงาน กําหนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน เดือนละ
0.31 ล้ านบาท (2559: 0.10 ล้ านบาท) โดยมีกรรมการของกลุม่ บริ ษัทได้ คํ ้าประกันหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินในนาม
ส่วนบุคคลเต็มวงเงิน
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25.

ประมาณการหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียนสําหรั บผลประโยชน์ พนักงาน
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันต้ นปี
10,245,766 21,475,014
ส่วนที่รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนบริการปั จจุบนั
1,345,331
385,321
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
361,594
340,338
หนี ้สินลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
(793,950)
ส่วนที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
(11,954,907)
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันสิ ้นปี
11,158,741 10,245,766

2560

2559

572,517

3,242,328

67,467
16,448
-

65,776
14,345
-

-

(2,749,932)

656,432

572,517

กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทรับรู้ ค่าใช้ จ่ายในรายการต่อไปนี ้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ต้ นทุนขายหรื อการให้ บริการ
644,911
(2,892)
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
1,062,014
728,551
83,915
80,121
รวม
1,706,925
725,659
83,915
80,121
ผล (กําไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กําหนดไว้ ที่รับรู้ ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
รวมอยู่ในกําไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม
13,862,757 1,907,850 3,196,880
446,948
รับรู้ระหว่างปี
11,954,907
2,749,932
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
13,862,757 13,862,757 3,196,880 3,196,880
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กลุม่ บริษัทกําหนดโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ เป็ นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึง่ ให้ สทิ ธิแก่พนักงานที่
เกษี ยณอายุ
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่สําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 (แสดงด้ วย
ค่าเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก) มีดงั นี ้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ ้นเงินเดือน
อัตรามรณะ

ร้ อยละต่ อปี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
2.56 - 3.54 2.56 - 3.54
2.57
2.57
4.13 - 6.42 4.13 - 6.42
6.42
6.42
TMO2008* TMO2008* TMO2008* TMO2008*

* อ้ างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Tables of 2008)
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตรามรณะไทย ตามประกาศคําสัง่ นายทะเบียนที่ 57/2560 เรื่ องการใช้ ตารางมรณะไทยปี 2560
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ต่อกลุม่ บริษัทไม่มีนยั สําคัญ
ข้ อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
และสะท้ อนประมาณการระยะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
สรุปได้ ดงั นี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 0.50)
อัตราการขึ ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 0.50)

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
ลดลง
(1,423,668) 1,553,217
1,564,158 (1,413,152)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน้
ลดลง
(638,681)
675,034
680,090
(633,733)

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 0.50)
อัตราการขึ ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 0.50)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้ างต้ นอาจไม่ได้ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจริ งในประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน เนื่องจากเป็ นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติต่างๆ จะเกิดขึ ้นแยกต่างหากจากข้ อสมมติอื่นซึ่งอาจมี
ความสัมพันธ์กนั
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26.

ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ มีมติอนุมตั ิเรื่ อง ดังต่อไปนี ้
- ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 3,238,416,588 บาท เป็ นจํานวน 3,237,322,605 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน
ที่ยงั มิได้ จําหน่าย จํานวน 1,093,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 3,237,322,605 บาท เป็ นจํานวน 4,855,983,908 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน
1,618,661,303 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
- ให้ จดั สรรหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 647,464,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้น
สามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ในราคาหุ้นละ 0.75 บาท
- ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทรวมจํานวน 971,196,782 หน่วย โดยอนุมตั ิให้ จดั สรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 3 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยแบ่งเป็ น
1. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ รุ่ นที่ 2 (EVER - W2) จํานวน 647,464,521 หน่วยให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมใน
อัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิ มต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 2 หน่ วยใบสํ าคัญแสดงสิท ธิ สํ า หรั บ การซื อ้ หุ้น สามัญ โดย
ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีมลู ค่าการเสนอขาย ราคาการใช้ สิทธิที่ 2 บาทต่อหุ้น กําหนดระยะเวลาการใช้ สิทธิทงสิ
ั ้ ้น 4 ครัง้
คือ วันที่ 30 กันยายน 2559 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 โดยมีใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ถกู ใช้ สทิ ธิจํานวน 1,758 หน่วย และที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิและหมดอายุแล้ ว ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 จํานวนรวม
647,458,425 หน่วย
2. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 3 (EVER - W3) จํานวน 323,732,261 หน่วย ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมใน
อัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับการซื ้อหุ้นสามัญ โดย
ั ้ ้น 4 ครัง้
ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีมลู ค่าการเสนอขาย ราคาการใช้ สิทธิที่ 5 บาทต่อหุ้น กําหนดระยะเวลาการใช้ สิทธิทงสิ
คือ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 และวันที่ 14 มีนาคม 2562 โดยมีใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวนรวม 323,730,078 หน่วย
บริ ษัทได้ จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และได้ จดทะเบียนการเพิ่มทุน กับ
กระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
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ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 7 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทได้ รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจํานวน 485.60 ล้ านบาท
สําหรับหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 647,464,521 หุ้น ซึง่ มีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ดังนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีห้ นุ สามัญ
ที่ออกและชําระแล้ วจํานวน 3,884,783 พันบาท และส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญจํานวน 813,822 พันบาท บริ ษัทได้ จด
ทะเบียนการรับชําระค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2559
ในระหว่างวันที่ 19 ถึง 26 มิถนุ ายน 2560 บริ ษัทได้ รับเงินค่าหุ้นจากการใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 (EVER
- W2) โดยมีการใช้ สทิ ธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญทังหมด
้
จํานวน 1,758 หุ้น มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 3,516 บาท
บริ ษัทได้ จดทะเบียนการรับชําระค่าหุ้นจากการใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่ นที่ 2 (EVER - W2) กับกระทรวง
พาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
27.

ทุนสํารองตามกฎหมาย
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทจะต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุน
สํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียนและทุนสํารองนี ้จะนํามาจัดสรรปั นผลไม่ได้

28.

รายได้ อ่ ืน
รายได้ อื่นสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย

รายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่และบริการ
ดอกเบี ้ยรับ
กําไรจากการได้ รับยกหนี ้ให้ (ดูหมายเหตุข้อ 22)
รายได้ จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม
รายได้ จากค่าดําเนินการเกี่ยวกับฟอกไต
อื่นๆ
รวม
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งบการเงินรวม
2559
2560
4,540,057
3,247,218
283,914
562,994
14,810,902
4,076,344
2,869,748
1,734,780
3,440,760
8,848,640 10,181,681
17,263,380 37,333,658

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
5,038,248 18,091,843
20,409,233 28,825,805
1,648,135 4,369,192
27,095,616 51,286,840

29.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะที่สําคัญสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย

การเปลี่ยนแปลงในสินค้ า
การเปลี่ยนแปลงในต้ นทุนการพัฒนาโครงการ
ซื ้อสินค้ าและวัสดุสิ ้นเปลือง
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ ้นเปลืองใช้ ไป
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเช่าและค่าบริการ
ค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอน
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์
ค่าตอบแทนแพทย์และค่าบริการทางการแพทย์
อื่นๆ
30.

งบการเงินรวม
2559
2560
(2,701,724) 20,061,789
239,094,136 324,029,397
28,240
134,233,349 109,154,818
147,526,106 115,459,234
12,739,076
19,128,806

27,948,753
31,809,848

118,659,606

92,342,628

8,099,829 10,641,734
9,976,151 17,316,638
39,062,506 40,958,786
3,020,887
3,915,117
173,026,212 258,123,828
29,027,596 40,037,264

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
113,585,506 185,274,091
50,572,862
38,439,074
5,828,704 5,719,308
3,680,904 4,104,656
39,439,289
73,641,698
5,053,089 8,154,348
4,178,147 9,809,827
4,300,308 3,226,617
3,020,867 3,915,117
12,326,355 25,134,888

ขาดทุนต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐานและขาดทุนต่ อหุ้นปรั บลด
ขาดทุนต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
ขาดทุนต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรับปี ด้ วยจํานวน
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักที่ออกและชําระแล้ วในระหว่างปี ดังนี ้
งบการเงินรวม
2559
2560
ขาดทุนสุทธิสําหรับปี – ส่วนที่เป็ น
ของบริษัทใหญ่ (บาท)
หุ้นสามัญตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (หุ้น)
ขาดทุนต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(278,908,561) (94,924,642) (168,183,413) (86,271,123)
3,884,783,616 3,578,742,865 3,884,783,616 3,578,742,865
(0.0265)
(0.0433)
(0.0241)
(0.0718)
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ขาดทุนต่ อหุ้นปรั บลด
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรับปี ที่เป็ น
ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ ด้ วยผลรวมของจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักที่ออกจําหน่ายแล้ วในระหว่างปี บวกด้ วย
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักที่บริ ษัทอาจต้ องออกเพื่อแปลงสภาพหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทังสิ
้ ้นให้ เป็ นหุ้นสามัญ
โดยมิได้ รับสิ่งตอบแทนใดๆ ทังสิ
้ ้น ภายใต้ ข้อสมมติว่าผู้ถือจะแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดเป็ นหุ้นสามัญ เมื่อราคาตาม
สิทธิ ตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ อย่างไรก็ตาม มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษัทสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 และ 2559 ตํ่ากว่าราคาตามสิทธิเป็ นเหตุให้ บริ ษัทไม่นําผลของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดมารวมคํานวณเพื่อหา
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด
31.

ภาษีเงินได้
สินทรัพย์และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสม
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อาคารและอุปกรณ์
รวมหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุทธิ
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งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ในกําไร
ในกําไรขาดทุน
ณ วันที่
ขาดทุน
31 ธันวาคม
เป็ ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม
2559
2560
3,227,382
2,049,153
23,595,343
2,495,677
31,367,555

(545,675)
182,595
51,912,750
1,686,811
53,236,481

-

2,681,707
2,231,748
75,508,093
4,182,488
84,604,036

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

(957,441)
(957,441)

-

(3,964,555)
(3,964,555)
80,639,481

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสม
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
อาคารและอุปกรณ์
รวมหนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ขาดทุนสะสม
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ ในกําไรขาดทุน ในกําไรขาดทุน
ณ วันที่
31 ธันวาคม
เป็ ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม
2558
2559
3,810,065
4,295,003
7,061,683
1,227,659
16,394,410

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

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

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

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

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

-

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

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ ในกําไรขาดทุน ในกําไรขาดทุน
ณ วันที่
31 ธันวาคม
เป็ ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม
2559
2560
23,595,343
184,985
23,780,328

39,779,536
613,463
40,392,999

-

63,374,879
798,448
64,173,327
หน่ วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ขาดทุนสะสม
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ ในกําไรขาดทุน ในกําไรขาดทุน
ณ วันที่
31 ธันวาคม
เป็ ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม
2558
2559
7,061,683
7,061,683

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

(549,986)
(549,986)

23,595,343
184,985
23,780,328
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ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ของกลุม่ บริ ษัทที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม
2560
2559
ภาษีเงินได้ ของปี ปั จจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างปี
รายได้ ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ระหว่างปี

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

4,091,222 4,183,919
(52,307,391) (14,951,467) (40,392,999) (17,268,631)
(48,216,169) (10,767,548) (40,392,999) (17,268,631)

การกระทบยอดของค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
2560
2559
ขาดทุนก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
อัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
ภาษี เงินได้ คํานวณตามอัตราภาษี
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษี ซงึ่ ไม่ได้ รับรู้เป็ นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษี ในปี ก่อนที่นํามารับรู้ในปี นี ้
ผลกระทบของรายได้ และค่าใช้ จ่ายทางบัญชี ซึง่ ไม่สามารถใช้
เป็ นรายได้ และค่าใช้ จ่ายทางภาษี ในปี ปัจจุบนั
รายได้ ภาษีเงินได้

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(330,845,025) (102,847,433) (208,576,412) (103,539,754)
20%
20%
20%
20%
(66,169,005) (20,569,487) (41,715,282) (20,707,951)
8,305,608
(1,182,388)

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

10,829,616
(48,216,169)

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

(1,182,388)

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

2,504,671
5,050,389
(40,392,999) (17,268,631)

พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่42) พ.ศ.2559 ซึง่ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 5 มีนาคม 2559เป็ นต้ นไป
ให้ ลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบุคคลจากอัตราร้ อยละ 30 เป็ นอัตราร้ อยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
กลุม่ บริ ษัทใช้ อตั ราภาษี ร้อยละ 20 ในการคํานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
กลุม่ บริษัทไม่ได้ ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ บางส่วน เนื่องจากบริ ษัทคาดว่า
จะยังไม่มีกําไรทางภาษี ที่ไม่เพียงพอสําหรับการใช้ ประโยชน์ทางภาษี ได้ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุม่ บริ ษัท
มีขาดทุนทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์เป็ นจํานวน 128.17 ล้ านบาท และ 210.56 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยขาดทุนทางภาษี เริ่ ม
หมดอายุในปี 2560
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บริษัทไม่ได้ ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ บางส่วน เนื่องจากบริ ษัทคาดว่าจะยังไม่
มีกําไรทางภาษี ที่ไม่เพียงพอสําหรับการใช้ ประโยชน์ทางภาษี ได้ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีขาดทุนทางภาษี ที่ยงั
ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์เป็ นจํานวน 127.19 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยขาดทุนทางภาษี เริ่มหมดอายุในปี 2560
32.

กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
กลุม่ บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมีพนักงานของบริ ษัทเป็ น
สมาชิ กโดยความสมัครใจ ตามระเบียบของกองทุน สมาชิกจ่ายเงิ นสมทบเข้ ากองทุนในอัตราร้ อยละ 2 ของเงิ นเดื อน และ
กลุ่มบริ ษัทจ่ายสมทบในอัตราร้ อยละ 2 ของค่าจ้ างแต่ละเดือน เงินกองทุนดังกล่าวจะจ่ายให้ แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงาน
ตามระเบียบของกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินส่วนที่บริ ษัทจ่ายสมทบเข้ ากองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ ซึ่งบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย
ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการมีจํานวน 0.15 ล้ านบาท และ 0.14 ล้ านบาท ตามลําดับ

33.

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
กลุม่ บริษัทได้ รายงานและเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทางการเงินของกลุม่ บริษัทดังต่อไปนี ้
33.1 ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อเกิดจากการที่ลกู ค้ าไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการซื ้อขาย ทําให้ กลุ่มบริ ษัทไม่สามารถเรี ยกเก็บ
หนีไ้ ด้ กลุ่มบริ ษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อไม่มาก เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทมีนโยบายที่จะทํา
ธุรกรรมส่วนใหญ่ กับบริ ษัทคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถื อ เพื่อลดโอกาสการสูญเสียทางการเงินจากการไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามสัญญาได้
สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถือเป็ นมูลค่าสูงสุดของ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
33.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี ้ย
ความเสี่ยงด้ า นอัตราดอกเบี ย้ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงที่จ ะเกิ ดในอนาคตของอัตรา
ดอกเบี ้ยในตลาด ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุม่ บริ ษัท กลุม่ บริ ษัทมีความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี ้ย (ดูหมายเหตุข้อ 18 20 21 และ 22) กลุ่มบริ ษัทมีการดูแลความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยมาโดย
ตลอด โดยปั จจุบนั อัตราดอกเบี ้ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอตั ราคงที่
อัตราดอกเบี ้ยของหนี ้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี ้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และระยะที่ครบ
กําหนดชําระหรื อกําหนดอัตราใหม่มีดงั นี ้
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.หน่ วย : บาท

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมจากบริ ษัทอื่น
รวม

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
รวม

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมจากบริ ษัทอื่น
รวม
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รวม

3.05-7.425
4.31-7.65

37,792,692
112,087,254

-

37,792,692
112,087,254

4.31-6.25
5.5

149,879,946

2,314,077,885
765,400,000
3,079,477,885

2,314,077,885
765,400,000
3,229,357,831

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี
แต่ ภายใน 5 ปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี
แต่ ภายใน 5 ปี

หน่ วย : บาท

รวม

3.05-7.675
4.31-7.65

14,467,916
152,937,990

-

14,467,916
152,937,990

4.31-6.25

167,405,906

1,021,762,242
1,021,762,242

1,021,762,242
1,189,168,148

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี
แต่ ภายใน 5 ปี

7.125-7.425
6.25-7.65

25,298,384
80,899,880

-

106,198,264

1,949,774,135
765,400,000
2,715,174,135

6.25
5.5

หน่ วย : บาท

รวม
25,298,384
80,899,880

1,949,774,135
765,400,000
2,821,372,399

หน่ วย : บาท

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
รวม

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี
แต่ ภายใน 5 ปี

7.375-7.675
4.31-7.65

14,198,027
128,996,641

4.31-6.25

143,194,668

-

948,233,870
948,233,870

รวม
14,198,027
128,996,641

948,233,870
1,091,428,538

33.3

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่า งประเทศเกิ ด จากการที่ อัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่า งประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริ ษัทในงวดปั จจุบนั และงวดต่อๆ ไป ซึ่งกลุ่มบริ ษัทคาดว่า
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีสาระสําคัญต่อสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่เป็ นเงินสกุล
เงินตราต่างประเทศของกลุม่ บริษัท เนื่องจากธุรกรรมส่วนใหญ่ของกลุม่ บริษัททําในสกุลเงินบาท

33.4

มูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงิน
การเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนันมู
้ ลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ ้นที่
เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี ้จึงไม่จําเป็ นต้ องบ่งชี ้ถึงจํานวนเงินซึ่งเกิดขึ ้นจริ งในตลาดแลกเปลี่ยน
ในปั จ จุบัน การใช้ ข้ อ สมมติ ฐ านทางการตลาดและ/ หรื อ วิ ธี ก ารประมาณที่ แ ตกต่า งกัน อาจมี ผ ลกระทบที่ มี
สาระสําคัญในมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึน้ กลุ่มบริ ษัทใช้ วิธีการและข้ อสมมติฐานดังต่อไปนี ใ้ นการประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี ้สินทางการเงินที่ไม่ได้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจํา ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น ภาษี เงินได้ นิติบุคคลค้ าง
จ่าย หนี ้สินหมุนเวียนอื่น มีมลู ค่าตามบัญชีจํานวนใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจากครบกําหนด
ชําระในระยะเวลาอันสัน้
เงินลงทุนระยะยาวอื่นมีมลู ค่ายุติธรรมไม่ต่างจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ ้นรอบระยะรายงานอย่างมีสาระสําคัญ
การวัดมูลค่ายุติธรรมได้ จดั ลําดับชันเป็
้ นระดับที่ 3
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี ย้ ลอยตัว มีมูลค่าตามบัญชี ใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้ จดั ลําดับชันเป็
้ นระดับที่ 3
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกันซึง่ มีดอกเบี ้ยลอยตัว มีมลู ค่าตามบัญชีใกล้ เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้ จดั ลําดับชันเป็
้ นระดับที่ 3
34.

ส่ วนงานดําเนินงาน
ส่วนงานดํ าเนิ นงานสอดคล้ องกับรายงานภายในสําหรั บใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรั พยากรให้ กับส่ว นงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานของกลุม่ บริษัท คือ คณะกรรมการบริษัท
ในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุม่ บริ ษัทไม่มีรายได้ จาการขายและให้ บริ การกับลูกค้ าบุคคลภายนอก
รายใดรายหนึง่ ที่มีจํานวนเงินตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไป ของรายได้ รวมของกลุม่ บริษัท
กลุม่ บริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดังนัน้ กลุม่ บริษัทมีสว่ นงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่วนงานเดียว
กลุ่มบริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุ่มธุรกิจ ได้ แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจโรงพยาบาลและคลินิคทันตกรรม
โดยข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกําไรหรื อขาดทุนตามส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษัท
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
พัฒนาอสังหาริมทรั พย์
2560
รายได้ จากการขายหรื อการให้ บริ การ 305,401,867
ต้ นทุนขายหรื อการให้ บริ การ
(239,094,136)
กําไรขัน้ ต้ น
66,307,731
กําไรจากการขายเงินลงทุน
รายได้ อื่น
6,426,103
ค่าใช้ จ่ายในการจัดจําหน่าย
(142,918,829)
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
(111,941,846)
ต้ นทุนทางการเงิน
(98,966,328)
ขาดทุนจากการด้ อยค่าค่าความนิยม (9,451,565)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัทร่ วม
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงินได้
(290,544,734)
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษี เงินได้
49,262,739
กําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี
(241,281,995)
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2559
430,532,606
(324,029,396)
106,503,210
9,793,430
(125,567,368)
(120,762,005)
(28,859,855)
(158,892,588)
12,908,878
(145,983,710)

งบการเงินรวม
โรงพยาบาล
และคลินิกทันตกรรม
2560
2559
402,773,383 475,738,276
(368,581,465) (422,094,793)
34,191,918 53,643,483
61,704,074
10,837,277 27,540,228
(1,160,089) (1,965,386)
(69,926,137) (77,319,093)
(14,243,260) (6,744,152)
(813,999)
(40,300,291) 56,045,155
(1,046,570) (2,141,330)
(41,346,861) 53,903,825

รวม
2560
708,175,250
(607,675,601)
100,499,649
17,263,380
(144,078,918)
(181,867,983)
(113,209,588)
(9,451,565)
(330,845,025)
48,216,169
(282,628,856)

2559
906,270,882
(746,124,189)
160,146,693
61,704,074
37,333,658
(127,532,754)
(198,081,098)
(35,604,007)
(813,999)
(102,847,433)
10,767,548
(92,079,885)

สินทรัพย์และหนี ้สินที่สําคัญจําแนกตามสายงานธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้ าให้ ผ้ รู ับเหมา
ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระคํ ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินมัดจําค่าซื ้อที่ดิน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินส่วนที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินระยะยาว
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

2559

งบการเงินรวม
โรงพยาบาลและ
คลินิกทันตกรรม
2560
2559

รวม
2560

32,842,013 32,382,857
173,593,183
39,263,518 46,771,950
72,540,438
206,756,047
6,544,115,793
11,911,155 14,813,429
11,911,155
2,398,637
3,973,816
4,679,114
10,312
44,943
4,334,722
10,215,350 10,138,950
10,516,236
200,000
200,000
364,500
38,710,593
605,221,626 627,121,047 691,652,527
338,260,550
109,392,376 118,843,941 109,392,376
317,418
268,487
4,371,871
379,198
891,336
80,639,481
5,035,267
2,159,292
20,607,774

2559

140,751,170
33,276,920
206,756,047
6,544,115,793
2,280,477
4,324,410
300,886
164,500
38,710,593
86,430,901
338,260,550
4,054,453
80,260,283
15,572,507

118,033,585
36,577,353
276,953,182
3,908,424,628
5,690,771
4,005,048
200,362
38,710,593
80,959,449
522,407
27,469,105
10,482,407

150,416,442
83,349,303
276,953,182
3,908,424,628
14,813,429
9,664,587
4,049,991
10,138,950
400,362
38,710,593
708,080,496
118,843,941
790,894
28,360,441
12,641,699

33,887,769
784,321,972
83,768,299

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

3,904,923
124,201,870
31,525,511

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

37,792,692
908,523,842
115,293,810

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

114,560,000
362,250,284
788,966
560,501,333
101,805,858
8,407,496
2,246,803,860

13,819,392
609,082,784
1,786,714
219,269,534
43,117,245
6,244,087
948,233,869

19,966,670
615,161
52,303,750

22,000,000
956,001
73,528,373

134,526,670
362,250,284
788,966
560,501,333
101,805,858
9,022,657
2,299,107,610

35,819,392
609,082,784
1,786,714
219,269,534
43,117,245
7,200,088
1,021,762,242

383,007,384
737,248,661
4,390,404

1,209,963

118,208

456,345

383,007,384
737,248,661
4,508,612

1,666,308

1,248,036

1,075,211

9,910,705

9,170,555

11,158,741

10,245,766

2,076,458

2,156,710

2,741,332

3,341,932

4,817,790

5,498,642
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35.

ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ที่อาจเกิดขึน้
35.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุม่ บริษัทได้ เช่าอาคารสํานักงาน ยานพาหนะและอุปกรณ์สํานักงานตามสัญญา
เช่าดําเนินงาน ซึง่ เงินที่ต้องจ่ายในอนาคตสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้

ภายใน 1 ปี - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ภายใน 1 ปี - กิจการอื่น
รวมภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
1 - 5 ปี - กิจการอื่น
รวม 1 - 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
4,767,493
1,400,000
4,106,455
3,535,254
8,873,948
4,935,254
8,415,885
1,955,018
10,370,903
19,244,851

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

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
4,767,493
1,400,000
252,520
674,795
5,020,013
2,074,795
8,415,885
8,415,885
13,435,898

2,074,795

ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
7,990,746 10,514,486
3,638,830 5,363,613
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
35.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทมีภาระผูกพันจากการให้ ธนาคารแห่งหนึ่งออกหนังสือคํ ้าประกันเป็ น
จํานวน 68.59 ล้ านบาท และ 60.70 ล้ านบาท ซึ่งออกภายใต้ วงเงินออกหนังสือคํ ้าประกันจํานวน 231 ล้ านบาท
และ 35 ล้ านบาท ตามลําดับ วงเงินออกหนังสือคํ ้าประกันดังกล่าวคํ ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดิน บ้ านเดี่ยวและ
ห้ องชุด ซึง่ รวมอยู่ในต้ นทุนการพัฒนาโครงการ 3 โครงการ และ 1 โครงการ จํานวน 3,952 ล้ านบาท และ 539 ล้ าน
บาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุข้อ 9) และมีกรรมการบริ ษัท 1 ท่าน คํ ้าประกันในนามส่วนบุคคลเต็มจํานวน
นอกจากนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีวงเงินออกหนังสือ คํ ้าประกันกับธนาคารดัง กล่า วจํานวน 16
ล้ านบาท ซึง่ ยังไม่ได้ ใช้ วงเงินออกหนังสือคํ ้าประกันดังกล่าวคํ ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดิน บ้ านเดี่ยวและห้ องชุด
ซึง่ รวมอยูใ่ นต้ นทุนการพัฒนาโครงการ 1 โครงการ จํานวน 1,679 ล้ านบาท (ดูห มายเหตุข้ อ 9) และมี ก รรมการ
บริ ษั ท 1 ท่า น คํ ้าประกันในนามส่ว นบุคคลเต็มจํา นวน
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นอกจากนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัท มีภาระผูกพันจากการให้ ธนาคารออกหนังสือคํ ้าประกันเป็ นจํานวน 0.30
ล้ านบาท โดยมีเงินฝากสถาบันการเงินจํานวน 0.30 ล้ านบาทเป็ นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทย่อยจํานวน 3 แห่ง มีภาระผูกพันจากการให้ ธนาคารออกหนังสือคํ ้า
ประกันเป็ นจํานวน 9.80 ล้ านบาท โดยมีเงินฝากสถาบันการเงินจํานวน 10.22 ล้ านบาท และ 10.14 ล้ านบาท
ตามลําดับ เป็ นหลักประกัน
35.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุม่ บริษัทมีสญ
ั ญาอื่นซึง่ เงินที่ต้องจ่ายในอนาคตสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้

งบการเงินรวม
2560
2559
สัญญาก่อสร้ างและสัญญาที่เกี่ยวเนื่อง
การพัฒนาโครงการ
สัญญาวางแผนบริหารงาน

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะ
2560
2559

3,023,202,466 2,176,148,196 2,657,618,680
4,597,586,321 023,202,466
81,997,437
48,399,788 81,997,437
20,481,959
40,683,937

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทได้ วางตัว๋ สัญญาใช้ เงินจํานวนรวม 91.03 ล้ านบาท ตามสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์กบั คู่สญ
ั ญา โดยตัว๋ สัญญาใช้ เงินดังกล่าวอาวัลโดยธนาคารแห่งหนึ่ง และมีกําหนดชําระ
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 จํานวน 8.43 ล้ านบาท และวันที่ 4 ธันวาคม 2561 จํานวน 82.60 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทย่อยได้ วางตัว๋ สัญญาใช้ เงินจํานวนรวม 146.93 ล้ านบาท ตามสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับ
การพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์กบั คู่สญ
ั ญา โดยตัว๋ สัญญาใช้ เงินดังกล่าวอาวัลโดยธนาคารแห่งหนึ่ง และมีกําหนด
ชําระในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2561 จํานวน 23.25 ล้ านบาท และวันที่ 30 ธันวาคม 2561 จํานวน 123.68 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีสญ
ั ญาจะซื ้อจะขายที่ดินจํานวน 1,010.50 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ จ่ายเงินมัดจําค่า
ซื ้อที่ดิน จํานวน 338.26 ล้ านบาท
36.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษัทเพื่อสร้ างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผู้มีสว่ นได้
เสียอื่น ตลอดจนเพื่อดํารงไว้ ซึ่งโครงสร้ างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้ มีความสอดคล้ องและสามารถสนับสนุนแผนการบริ หารเงิน
ลงทุนหรื อโอกาสในการลงทุนต่างๆ อันจะเป็ นการสร้ างมูลค่า และเสริมความมัน่ คงทางการเงินให้ กบั บริษัท
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37.

ข้ อพิพาทที่สาํ คัญ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริ ษัทผู้รับเหมาก่อสร้ างแห่งหนึ่งได้ ยื่นคําเสนอข้ อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานัก
อนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริ ษัทชําระเงินเพิ่มเติมสําหรับการก่อสร้ าง
จํานวน 250.53 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้ นจํานวน 66.79 ล้ านบาท นับจากวันที่ยื่นคําเสนอ
ข้ อพิพาท พร้ อมทังให้
้ คืนหนังสือคํ ้าประกันการรับเงินล่วงหน้ า และหนังสือคํ ้าประกันการปฏิบตั ิงานการก่อสร้ าง อย่างไรก็ตาม
ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยดังกล่าวมีความเห็นแย้ งในหลายประเด็นในฐานะผู้ว่าจ้ าง ปั จจุบนั บริ ษัทย่อยอยู่ระหว่างการรวบรวม
เอกสารเพื่อยื่นคําคัดค้ าน ดังนันกลุ
้ ม่ บริษัทจึงไม่ได้ บนั ทึกประมาณการหนี ้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

38.

การจัดประเภทรายการใหม่
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ มีการจัดประเภทรายการใหม่บาง
รายการ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการจัดประเภทรายการในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 ดังนี ้
บัญชี

จํานวนเงิน
งบการเงิน
รวม

การแสดงรายการเดิม

หน่ วย : บาท
การแสดงรายการใหม่

สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล
2,196,252
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ต้ นทุนขายและการให้ บริการ
ค่าไฟฟ้า
9,724,587
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร ต้ นทุนขายและการให้ บริการ
ค่านํ ้าประปา
954,935
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร ต้ นทุนขายและการให้ บริการ
ค่าเสื่อมราคา เครื่ องมือและอุปกรณ์
งานบ้ านงานครัว
193,583
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร ต้ นทุนขายและการให้ บริการ
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ และเครื่ องมือแพทย์
52,948 ต้ นทุนขายและการให้ บริการ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
รายการในงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแสดง
รายการในงบการเงินงวดปั จจุบนั (ดูหมายเหตุข้อ 2.2) การจัดประเภทรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุทธิ กําไรเบ็ดเสร็จรวม
และส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้ รายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่มีดงั ต่อไปนี ้
รายการ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้
ของงวดปั จจุบนั

39.
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หน่ วย : บาท
การแสดงรายการ
การแสดงรายการ
งบการเงิน
งบการเงิน
ที่แสดงไว้ เดิม
ในงวดปั จจุบัน
รวม
เฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นซึง่ สินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวด 9,664,587
2,771,858
แสดงภายใต้ สนิ ทรัพย์ไม่ ปั จจุบนั ซึง่ แสดงภายใต้
หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน

การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี ้ได้ รับการอนุมตั ิให้ ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
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