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สารจากประธานกรรมการบริษัทสารจากประธานกรรมการบริษัท
ปี 2560 ที� ผ่ า นมา ถึ ง แม้ ว่ า ภาพรวมในธุร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มี ก าร
ชะลอตัในปี
ว ทัทง� ยัี่ผง่ามีนมาภาพรวมในธุ
หนีภ� าคครัวเรื อนยัรกิงจอยูอสั่ในระดั
นการเงิ
งหาริบมสูทรังและสถาบั
พย์มีการปรั
บตัวดีนขเข้ึ้นมเล็งวดใน
กน้อยแต่ก็ยังไม่ถึงกับดีมากนัก ซึ่งสะท้อนได้ถึงเศรษฐกิจที่
การอนุ
ม
ต
ั
ส
ิ
น
ิ
เชื
อ
�
ของธนาคาร
จึ
ง
ทํ
า
ให้
ส
ถาบั
น
การเงิ
น
ระมั
ด
ระวั
ง
ในเรื
�
อ
งการปล่
อ ยงไม่มรี ายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ มากนัก จึงท�ำให้การซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ยังไม่สามารถกระจายมาถึงกลุม่ คนทีม่ รี ายได้นอ้ ย โดยกลุม่ คนทีม่ รี ายได้นอ้ ยยั
นเชื�อที�อยู่อวาศัรวมถึ
ย ต่อเนื
�องจากปีมงวดในการปล่
2559 อย่างไรก็อตยสิ
ามนบริ
ยังสิคงชะลอตั
งความเข้
เชืษอ่ ทีัทได้
อ่ ยูมอ่ ีกาศัารวางแผนในการ
ยของทางสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามบริษทั ได้มกี ารวางแผนในการ
เปลี่ย�ยนกลยุ
นกลยุทธการพั
ธ ในการขาย
บสถานการณ์
ของเศรษฐกิ
จที�เเพื
กิด่อขึรองรั
�น บพฤติกรรมของผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยหรือวิถีชีวิตของ
ปรัปรับบเปลี
ฒนาธุเพืร�อกิรองรั
จอสับงกัหาริ
มทรัพย์ในด้
านการขาย

กลุม่ ลูกค้าทีต่ อ้ งการทีอ่ ยูอ่ าศัยไม่วา่ จะเป็น คอนโดมิเนียม บ้านเดีย่ ว หรือแม้กระทัง่ ทาวน์โฮม โดยบริษทั ได้เน้นท�ำเลทีต่ งั้ การเดินทาง
ใน 2-3 ปีไทีกลจากรถไฟฟ้
�ผ่า นมา บริ ษัทาได้รวมถึ
พัฒนาเฉพาะอาคารชุ
ดพักอาศัยจึ งทําให้ น บริษัทได้มีการให้ทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอด
สะดวกสบายและไม่
งใกล้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครั
พอร์ ตของอาคารชุดพักอาศัยมีมากว่า 95% ซึ�งการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยจะใช้
เวลา

เวลาโดยประมาณ 2-3 ปี ซึ�งเป็ นระยะเวลาที�ยาวนาน ซึ�งกว่าทางบริ ษัทจะสามารถ
ในปี จึ2561
มีการเริ่มโอนกรรมสิ
ทธิ์อาคารชุ
รับรู้รายได้
งทําให้บริบษ
ริ ษัทั ทได้ประสบภาวะขาดทุ
นโดยในปี
2558ดโครงการเดอะโพลิ
ขาดทุนสุทธิจํานวนแทน บรีซ ตัั้งแต่เดือนกันยายน 2561 และสามารถรับรู้
รายได้
558.04
นบาทนสุทัทง้ ธินีจใ้ ํานปี
ทั ได้มและ
กี ารเริปี ม่ 2560
โอนกรรมสิ
93.67จำ� ล้นวน
านบาท
ปี 2559ล้าขาดทุ
นวน2562
82.52บริ
ล้ าษนบาท
ขาดทุทนธิอ์ าคารชุดโครงการเดอะโพลิแทน รีฟ แล้วตัง้ แต่เดือน
มกราคม
2562282.63
ถึง วันล้ทีา่ นบาท
15 มีนและปี
าคม 2558
2562 ขาดทุ
คิดเป็นนสุมูทลธิค่จาําขายเท่
ากับ1,868
ล้านบาท นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังมีพัฒนาโครงการทาง
สุทธิจํานวน
นวน 93.67
ล้ านบาท
ด้านแนวราบเพิม่ เติมในส่วนของ บ้านเดีย่ ว ทาวน์โฮม และอาพาณิชย์ ภายใต้แบรนด์ “เอเวอร์   ซิต”ี้ ภายใต้แนวคิด “Evercity Beyond
ตามลําดับ อย่างไรก็ตามภายในไตรมาส 3 ของปี 2561 ตามแผนงานของบริษัทคาด
Townhome” ได้แก่โครงการ EVERCITY สุขสวัสดิ-์ พุทธบูชา 30 โครงการ EVER PLACE สุขสวัสดิ-์ พุทธบูชา 30 โครงการ EVERCITY
ห� ้ องชุดโครงการเดอะ
แทนนบรีทรา-วงแหวนจตุ
ซ และจะสามารถรั
รายได้
ระมาณ
1,000งล้แกร่
านบาท
น� แล้
วในพย์ของ
ศรีว่นาจะมี
ครินกทร์ารโอนกรรมสิ
-หนามแดงทธิโครงการ
EVERCITYโพลิรามอิ
โชติบรู้เพื
่อช่วปยเสริ
มความแข็
งในธุนอกจากนั
รกิจอสังหาริ
มทรั
�มโอนกรรมสิ
� ห้อางชุ
ดโครงการ
เดอะง่ โพลิ
าจะสามารถเริ
้ องชุดดให้
ก่ ลูกค้ าได้ำนวน
บริส่ษวนทางโครงการจะเริ
ทั และบริษทั ย่อยและยั
งช่วยเสริทมธิ สร้
งรายได้
อกี ทางหนึ
ทัง้ แนีทน
เ้ มือ่ รีต้ฟนคาดว่
เดือนมี
นาคม 2562� มโอนกรรมสิ
ทีผ่ า่ นมาได้ทมธิ �กี หารเปิ
ตัวแโครงการจ�
คาดว่EVERCITY
าจะสามารถทยอยรั
�งมีมลู ค่าประมาณ
6,000
ง� 2 โครงการเป็
น
2 ภายในไตรมาส
โครงการด้วยกั4นของปี
ได้แก่โ2561
ครงการ
สุขสวัสบดิรู์-้ รพุายได้
ทธบูจชากโครงการซึ
า 30 และ โครงการ
EVERCITY
ศรีนบาท
ครินซึทร์�งทั-หนามแดง
ซึ่งจากการ
าวถือรว่ี ซึา�งได้เป็ผนทํ
ลตอบรั
ที่ดีเยยีาก
่ยมจากลู
กค้าและผู
้ที่สษนใจเข้
่ยมชมโครงการ
เปิคอนโดติ
ดตัว เยี่ยดมชมโครงการโครงการดั
ริ มแม่นํา� เจ้ าพระยา จังหวังกล่
ดนนทบุ
าเลทีบ�หาได้
นอกจากนั
น� แล้ วบริ
ั ทยังมีาแเยีผนงานที
�จะพัฒนาโครงการทาง
ด้ านแนวราบเพิ�มเติมในส่วนของ บ้ านเดี�ยวและทาวน์โฮม ภายใต้ แบรนด์ “เอเวอร์ ซิตี �” เพื�อเสริมสร้ างรายได้ อีกทางหนึ�ง

นอกจากธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทยังได้พัฒนาในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาลร่วมด้วย ธุรกิจโรงพยาบาลในปี 2561
งหาริทมี่ผทรั
พย์ บริสาเหตุ
ษัทยังหได้ลักพๆัฒนาในส่
วนของธุรกิ จโรงพยาบาลร่ วมด้ วเข้ยาธุมาร่
รกิ จวโรงพยาบาลในปี
2560
ที่ผ่านมา มีนอกจากธุ
การแข่งขัรกินจสูด้งาขึนอสั
้นจากปี
่านมา
จาก โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่
มทุนกับโรงพยาบาลเอกชน
งมือวทางการแพทย์
ทที่ นั สมัยกว่าโรงพยาบาล
ขนาดเล็
กตามต่
างจังงขัหวั
ม่ มากขึทน้ ี�ผรวมถึ
บริกหารด้
นการรัโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่
กษา มีแพทย์เฉพาะทาง เครื
ที�ผ่านมา
มีการแข่
นสูดงเพิ
ขึ �นจากปี
่านมางให้
สาเหตุ
ลักาๆจาก
เข้ าอ่ มาร่
มทุนกับโรงพยาบาลเอกชนขนาด
ำนวนมากที
เอกชนขนาดเล็
�ำคัญ�นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่
นทุนเจ�ฉพาะทาง
บในการลงทุทนี�ทในธุ
จโรงพยาบาล
เล็กตามต่างจังกหวัและที
ดเพิ�ม่ลมากขึ
รวมถึงให้ บริการด้ านการรักษา มมีีเแงิพทย์
เครื่จ� อะรองรั
งมือทางการแพทย์
ันสมัรกิย กว่
าโรงพยาบาลดังนั้น  
บริเอกชนขนาดเล็
ษทั จึงได้มกี ารปรั
บปรุ�สงสถานพยาบาล
ปรับปรุงด้านการให้มเี บงินริกทุาร
งเครือ่ �จงมื
อแพทย์
ทที่ นั สมันยในธุ
รวมทัรกิง้ จการเพิ
ม่ ทีมแพทย์
ก และที
ําคัญ โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่
นจํารวมถึ
นวนมากที
ะรองรั
บในการลงทุ
โรงพยาบาล
ดังนัผนเ�ู้ ชีในย่ วชาญ
เพืปี่อ2560
เสริมสร้
ที่ดบีใปรุห้งกสถานพยาบาล
ับโรงพยาบาลและสร้
ถือรวมถึ
ในการบริ
ารในธุ
รกิทจี�ทโรงพยาบาล
ตามกษณ์การเข้า
บริาษงภาพลั
ัทจึงได้ มกกี ษณ์
ารปรั
ปรับปรุงาด้งความน่
านการให้าบเชืริก่อาร
งเครื�อกงมื
อแพทย์
นั สมัย เพื�อเสริอย่
มสร้าางไรก็
งภาพลั
ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลจะสามารถเพิ่มขอบข่ายในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งนับเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และแหล่งรายได้แห่งใหม่เพิ่มเติม
ที�ดีให้ กับโรงพยาบาลและสร้ างความน่าเชื�อถือในการบริ การในธุรกิ จโรงพยาบาล อย่างไรก็ ตาม การเข้ าลงทุนในธุรกิ จโรงพยาบาลจะ
จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สามารถเพิ�มขอบข่ายในการดําเนินธุรกิจ ซึ�งนับเป็ นธุรกิจที�มศี กั ยภาพ และแหล่งรายได้ แห่งใหม่เพิ�มเติมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ในปีในปี2562
ำเนินงานในด้
นงานในด้
านพั
ฒนาธุ
ด้านอสั
อย่อาเนื
งต่�อองเนืรวมถึ
่อง งรวมถึ
2561บริ
บริษษัทัทมีมีนนโยบายและแผนการด�
โยบายและแผนการดําเนิ
านพั
ฒนาธุ
รกิ จรด้กิาจนอสั
งหาริงหาริ
มทรัมพทรั
ย์ อพย่ย์างต่
การศึงกการศึ
ษา กษา
วิเคราะห์ ถึงความต้องการการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวสูงและแนวราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในธุรกิจ
วิเ คราะห์ ถึ งความต้ อ งการการลงในด้ า นอสัง หาริ มทรั พย์ ทัง� แนบสูง และแนบราบ เพื� อ เตรี ย มความพร้ อมในการพัฒ นาในธุร กิ จ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่อไป
ด้ านอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

บริษบริัทษขอขอบคุ
ณณคณะกรรมการ
คณะผู้ บ้บริริหหารารพนัพนั
กงานทุ
ือหุ้นกและนั
น ตลอดจนสถาบั
ัทขอขอบคุ
คณะกรรมการ คณะผู
กงานทุ
กท่ากนท่ผูา้ นถือหุผู้ น้ถและนั
ลงทุนกลงทุ
ตลอดจนสถาบั
นการเงินนที�การเงิ
ใ ห้ การนที่ให้
การสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดี รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้วางใจต่อการด�ำเนินงานของ
สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯด้ วยดี รวมถึงผู้มสี ่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ที�ได้ ให้ การสนับสนุนและไว้ ว่างใจต่อการดําเนินงานของบริ ษัท
บริษัทด้วยเสมอมา โดยบริษัทจะยังคงพัฒนาการด�ำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การตระหนัก
ด้ วยเสมอมา
ษัทจะยัง่งคงพั
ฒอนาการดํ
าเนิหนลังานโดยยึ
ธรรมาภิ
อต้บานการทุ
จริ่งตยืคอรั
ชั�น การตระหนัก และ
และรั
บผิดชอบต่โดยบริ
อสังคมและสิ
แวดล้
ม  ภายใต้
กการก�ำกัดบหลั
ดูแกลกิ
จการทีบ่ดาลีเพืการต่
่อการเติ
โตอย่างยั
นต่ปอไป
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้ อม ภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีเพื�อการเติบโตอย่างยัง� ยืนต่อไป

( นายสวิจจักั ร์  โลจายะ)
(นายสวิ
โลจายะ)
ประธานกรรมการบริ
ประธานกรรมการบริษษัทัท
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คณะกรรมการ
1. นายสว�จักร โลจายะ
ประธานคณะกรรมการ
2. นายกำธร อุดมฤทธิรุจ
รองประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางสาววนิดา มัชฉิมานนท
กรรมการ/รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นางสุภัทรา เชื้อรอต
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายพ�รัส ประดิษฐวณิช
กรรมการ
6. นายอภิชัย โภชกปร�ภัณฑ
กรรมการ

5

ข้ อมูลสรุ ปทางการเงิน : Financial Highlights
(หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Bath)
2560 / 2017

2561 / 2018

7,017,930

10,193,347

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / NonCurrent Asset

1,294,516

903,769

หนี ้สินหมุนเวียน / Curret Liabilities

2,230,506

4,573,362

หนี ้สินไม่หมุนเวียน / NonCurret Liabilities

3,439,849

4,182,350

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว / Issued and paidup share capital

3,884,785

3,884,785

ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders' Equity

2,642,091

2,341,404

708,175

1,125,507

(607,676)

(879,600)

100,499

245,907

17,263

22,467

ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย / Distribution costs

(144,079)

(139,753)

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร / Administrative expenses

(181,868)

(215,692)

(9,452)

(80,278)

ต้ นทุนทางการเงิน / Finance costs

(113,210)

(167,945)

ขาดทุนสาหรับปี / Profit (loss) for the years
ขาดทุนสาหรับปี สว่ นที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ /
Profit (loss) for the years attributable to Owner of the Company

(282,629)

(301,887)

(278,909)

(293,313)

(0.0718)

(0.0755)

3.15

2.23

14.19

21.85

2.15

3.74

งบดุลรวม / Balance Sheet
สินทรัพย์หมุนเวียน / Current Assets

งบกาไรขาดทุน / Income Statements
รายได้ จากการขายหรื อการให้ บริ การ /
Revenues from sales or revenues from services
ต้ นทุนขายหรื อการให้ บริ การ /
Costs of sales of goods or costs of rendering of services
กาไรขันต้
้ น / Gross profit
รายได้ อื่น / Other income

ค่าใช้ จา่ ยอื่น / Other expenses

กาไร/(ขาดทุน)สุทธิตอ่ หุ้น(บาท) / Profit from continuing operations per share
อัตราส่ วนทางการเงิน / Key Financial Ratios
อัตราส่วนสภาพคล่อง / Current Ratio (เท่า)
อัตรากาไรขันต้
้ น / Gross Profit Margin (ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น / Debt to Equity Ratio (เท่า)
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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายและนโยบายในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัทมีเป้าหมายที่มุ่งเน้ นคุณภาพชีวิตและความสุขอย่างยัง่ ยืนของลูกค้ าเป็ นสาคัญ ทัง้ ยังให้ ความสาคัญทางด้ าน
การบริ การที่เน้ นสิง่ อานวยความสะดวกสบายของลูกค้ า บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาโครงการที่พกั อาศัยประเภท บ้ านเดี่ยว ทาวน์โฮม
อาคารพาณิชย์ และอาคารชุดพักอาศัย ที่มีความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเน้ นทาเลที่ตงเป็
ั ้ นสาคัญ โดยที่ตงต้
ั ้ องอยู่
ใจกลางเมือง ใกล้ ห้างสรรพสินค้ า โรงเรี ยน สถานที่ราชการ สะดวกในการเดินทางโดยรถไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า
เป้ าหมายและนโยบายในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษั ท ฯ มี เป้ าหมายที่ จ ะเป็ น ผู้น าในธุ รกิ จ พัฒ นาอสังหาริ ม ทรั พ ย์ โดยผู้บ ริ ห ารมี น โยบายในการพัฒ นา บ้ า นเดี่ ย ว
ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และอาคารชุดพักอาศัยเป็ นหลัก ซึง่ การกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
1. โครงการของบริ ษัทฯ ตังอยู
้ ใ่ นทาเลที่มีศกั ยภาพในการรองรับการขยายตัวของชุมชน มีระบบการคมนาคมที่สะดวกและ
ระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ เป็ นต้ น
2. โครงการของบริ ษั ทฯ มี ห ลายแบบเพื่ อให้ เหมาะสมกับความต้ องการของลูก ค้ า เช่น อาคารชุด พัก อาศัย บ้ านเดี่ย ว
พร้ อมอยู่
3. โครงการของบริ ษัทฯ เน้ นการออกแบบที่ทนั สมัยและพื ้นที่เหมาะสมแก่การใช้ สอยในชีวิตประจาวัน และวัสดุก่อสร้ างที่ได้
คุณภาพตามมาตรฐานในการก่อสร้ าง จึงเป็ นที่ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ ารายเก่าและความเชื่อถือจากลูกค้ ารายใหม่
ซึง่ เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษัทฯ อีกทางหนึง่
4. บริ ษัทจะคานึงถึงต้ นทุน ราคาที่สมเหตุสมผล และสามารถแข่งขันได้
5. โครงการบ้ านเดี่ยวมีกลุม่ ลูกค้ าเป็ นกลุม่ นักธุรกิจ นักบริ หาร เจ้ าของธุรกิจ พ่อค้ า ข้ าราชการ ที่มีความต้ องการซื ้อบ้ านเพื่อ
พักอาศัย โดยเน้ นความสะดวกสบาย ต้ องการความสงบ ปลอดภัย และร่ มรื่ นด้ วยธรรมชาติในการอยู่อาศัย มีรายได้
ระดับปานกลางถึงสูง
6. โครงการคอนโดมิเนียมกลุม่ ลูกค้ าเป็ นกลุม่ นักศึกษา พนักงานออฟฟิ ต ต้ องการที่จะอาศัย อยูใ่ นเขตเมือง โดยเน้ นความ
ทันสมัยและความสะดวกสบายในการเดินทาง มีรายได้ ระดับปานกลางถึงสูง
1.2 ภาพรวมการดาเนินงาน
ภาพรวมการดาเนิ น งานของกลุ่ม บริ ษั ทประกอบธุรกิ จเกี่ ย วกับ การพัฒ นาอสังหาริ ม ทรั พ ย์ เป็ น หลัก และขยายการ
ดาเนินงานไปยังธุรกิจโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยดาเนินการผ่านบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึง่ สามารถแบ่งการดาเนิน
ธุรกิจหลัก 2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.1 ธุรกิจจัดสรรที่ดินและสร้ างบ้ านเพื่อขาย
1.2 ธุรกิจอาคารชุดเพื่อขาย
1.3 ธุรกิจรับบริ หารโครงการ
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นโยบายสาคัญของบริ ษัทฯ ในการพัฒนาโครงการแต่ละโครงการมีดงั ต่อไปนี ้
 การให้ ความสาคัญในมาตรฐานการก่อสร้ างที่มีคณ
ุ ภาพสูง
 การใช้ วสั ดุก่อสร้ างที่มีคณ
ุ ภาพที่ดีและเหมาะสม
 การออกแบบที่ทนั สมัย ด้ านสถาปั ตยกรรม เพื่อประโยชน์ในการใช้ สอยและความสวยงาม
 การให้ ความสาคัญกับสิง่ แวดล้ อม และความเป็ นธรรมชาติในแต่ละโครงการ
 การเลือกทาเลที่ตงแต่
ั ้ ละโครงการโดยคานึงถึงความสะดวกในการคมนาคมของผู้อยูอ่ าศัยเป็ นสาคัญ
 การกาหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล และเป็ นธรรม
 การให้ บริ การหลังการขายที่มีคณ
ุ ภาพ เช่น การบริ การด้ านความปลอดภัยและสิง่ อานวยความสะดวกที่จาเป็ น ใน
โครงการ
2. ธุรกิจโรงพยาบาล
ดาเนินการบริ หารงานโดย บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด (“MY HOSPITAL”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ
100 ประกอบกิจการการลงทุนและมีการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการรักษาพยาบาล จัดตัง้
ในปี 2557 จนถึงปั จจุบัน มีทุนจดทะเบียนรวม 510 ล้ านบาท โดยปั จจุบนั บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด ได้ เข้ าลงทุนในธุรกิ จ
โรงพยาบาลโดยมีบริ ษัทย่อย จานวน 5 บริ ษัท
อย่างไรก็ตาม การเข้ าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นการปฏิบตั ิตามนโยบายของกลุม่ บริ ษัทที่จะเพิ่มขอบข่ายการดาเนิน
ธุ ร กิ จ เข้ า ไปยัง ธุ ร กิ จ โรงพยาบาล ซึ่ ง นั บ เป็ นธุ ร กิ จ ที่ มี ศั ก ยภาพ และแหล่ ง รายได้ แห่ ง ใหม่ เ พิ่ ม เติ ม จากธุ ร กิ จ เดิ ม ที่ มี อ ยู่
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังคงมีเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจด้ านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลัก
1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษั ท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) เดิม ชื่ อ บริ ษั ท คัน ทรี่ โฮลดิ ง้ จากัด จัดตัง้ ในปี 2531 ด้ วยทุน จดทะเบี ยน 10
ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจด้ านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ต่อมาในปี 2534 เปลี่ยนชื่อบริ ษัทเป็ น “บริ ษัท คันทรี่
(ประเทศไทย) จากัด” โดยบริ ษัทฯได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัท มหาชน จากัด และเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหลักทรัพย์ของบริ ษัทเข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหมายเลขทะเบียนบริ ษัทเลขที่
บมจ.319 ในปี 2537
จากผลวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปี 2540 บริ ษัทได้ ประสบปั ญหาทางการดาเนินธุรกิจเช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ ในประเทศ ทาให้ บริ ษัทต้ องเข้ าสู่กระบวนการการฟื น้ ฟูกิจการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2544 ทังนี
้ ้ บริ ษัทสามารถนาหุ้นของบริ ษัท กลับเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดอสังหาริ มทรัพย์ พร้ อมทัง้
ได้ รับอนุญาตให้ ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 19 มกราคม 2549 และจากการที่บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามแผนฟื น้ ฟูกิจการ
ได้ อย่างครบถ้ วน จึงได้ ยื่นขอออกจากแผนต่อศาลล้ มละลายกลาง ต่อมาในวันที่ 15 มกราคม 2550 ศาลฯได้ อนุญาตให้ บริ ษัทออก
จากแผนฟื น้ ฟูกิจการ
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เหตุการณ์ สาคัญในช่ วง 5 ปี
ปี
เหตุการณ์ ท่ สี าคัญ
2557  เข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์จานวน 3 รายการ มูลค่ารวม 150,000,000 บาท ประกอบด้ วย
รายการที่ 1 ซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท โรงพยาบาลเชี ย งใหม่ ราษฎร์ จ ากัด (“CMR”) จ านวน 200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น ราคาซื ้อ 428.50 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 85,700,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท
คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้น ร้ อยละ 100
รายการที่ 2 ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จากัด (“DENTAL”) จานวน 7,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
100 บาท/หุ้น ราคาซื ้อ 100 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 750,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วนการถือ
หุ้นร้ อยละ 100
รายการที่ 3 ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จากัด ( “UNICON”) จานวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ 100บาท/หุ้น ราคาซื อ้ 100 บาท/หุ้น มูลค่ า การซื อ้ หุ้น รวม 5,000,000 บาท จากผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท
คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ100 และให้ เงินกู้ยืมแก่ บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จากัด (“UNICON”) จานวน
เงิน 58,550,000 บาท เพื่อเป็ นการชาระคืนเงิ นกู้ยื มจากกลุ่มผู้ขาย มูลค่าการซือ้ หุ้น และจานวนเงิ นให้ ก้ ูยื ม
มูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 63,500,000 บาท

บริ ษัทมีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ EVER-W1 ครัง้ ที่ 2 จานวน 135,000,000 หน่วย ส่งผลให้ บริ ษัทมีทนุ เรี ยกชาระ
แล้ วจาก 2,158,944,392 บาท เป็ น 2,293,944,392 บาท ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557

บริ ษัทมีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ EVER-W1 ครัง้ ที่ 4 จานวน 943,378,213 หน่วย ส่งผลให้ บริ ษัทมีทนุ เรี ยกชาระ
แล้ วจาก 2,293,944,392 บาท เป็ น 3,237,322,605 บาท ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2558  อนุมัติ ก ารเข้ า ร่ ว มทุน ในธุ ร กิ จ โรงพยาบาลและศูน ย์ ก ารแพทย์ แ ห่ ง ใหม่ ชื่ อ อาร์ เอสยู อิ น เตอร์ เนชั่น แนล
ฮอสพิทอล (RSU International Hospital) โดยลงทุนถือหุ้นร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน จานวน 3,600,000
หุ้น มูล ค่า ที่ ต ราไว้ 100 บาท/หุ้น มูลค่ า รวม 360,000,000 บาท ทัง้ นี ้ บริ ษั ท อาร์ เอสยู อิ น เตอร์ เนชั่น แนล
ฮอสพิทอล จากัด (“RIH”) มีทนุ จดทะเบียน 1,200,000,000 บาท และมีทุนเรี ยกชาระแล้ ว 635,000,000 บาท
ณ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2558

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

อนุมัติการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ซื ้อหุ้นสามัญ ของบริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด (“PM”)
จานวน 8,633,800 หุ้น ในราคา 25 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 215,845,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท คิด
เป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 53.96 ณ วันที่ 17 กันยายน 2558

อนุมัติก ารเข้ าท ารายการได้ มาซึ่งสิน ทรั พ ย์ ก ารจัด ซือ้ และรับ โอนกรรมสิท ธิ์ ที่ ดิน จ านวน 8 แปลง เนือ้ ที่ รวม
13-0-25 ไร่ (5,225 ตารางวา)ตังอยู
้ ่ที่ ตาบลสามวาตะวันตก อาเภอคลองสามวา กรุ งเทพมหานคร กรรมสิทธิ์
ของนางพรทิพย์ ดาวสุข
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ปี
2559

เหตุการณ์ ท่ สี าคัญ








2560
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อนุมตั ิการซื ้อที่ดินเพื่อประกอบการทาอาคารพักอาศัยโครงการเดอะโพลิแทน รี ฟ ที่ดินกลุม่ ที่ 1 เพื่อรองรับการ
พัฒนาโครงการอาคารพักอาศัยโครงการเดอะโพลิแทน รี ฟ และ โครงการเดอะโพลิแทน บรี ซ จานวน 2 แปลง
เนื ้อที่รวม17-2-23.2 ไร่ (7,023.2 ตารางวา) ตังอยู
้ ่ที่ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กรรมสิทธิ์
ของบริ ษัท บางกอกซิตี ้ ดิเวลลอปเม้ นท์ จากัด และ ที่ดินกลุ่มที่ 2 ที่ดินที่จะใช้ สาหรับการพัฒนาในเฟสต่อไป
จานวน 1 แปลง เนื ้อที่รวม 0-0-49 ไร่ (49 ตารางวา) ตัง้ อยู่ที่ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
กรรมสิทธิ์ของ นายสุรพงศ์ สันทัดกิจการ
ลดทุนจดทะเบียนให้ เท่ากับทุนชาระแล้ วเป็ น 3,237,322,605 หุ้น, เพิ่มทุนจดทะเบียน 647,464,521 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่
ราคาเสนอขาย หุ้น ละ 0.75 บาท และอนุมัติ อ อกใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท รุ่ น ที่ 2
(EVER-W2) จานวน 647,464,521 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทโดยไม่คดิ มูลค่า ในอัตราส่วน 2
หุ้น สามัญ เดิ ม ต่อใบสาคัญ แสดงสิท ธิ 2 หน่วย และใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษั ทรุ่ นที่ 3
(EVER-W3) จานวน 323,732,261 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน
2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสาคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 และนาเงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนเข้ าลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ โดยใช้ ใน
โครงการเดอะโพลิแทน รี ฟ และหุ้นสามัญของบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยภายหลังการดาเนินการดังกล่าว
บริ ษั ท มี จ ดทะเบี ย น เป็ น 4,855,983,908 บาท และทุ น เรี ย กช าระแล้ ว 3,884,782,788 บาท ณ วัน ที่ 22
มิถนุ ายน 2559
อนุมัติ ร ายการจ าหน่ า ยไปซึ่ง หุ้น บริ ษั ท อาร์ เอส ยู อิ น เตอร์ เนชั่น แนล ฮอสพิ ท อล จ ากัด (“RIH”) จ านวน
3,600,000 หุ้น (จานวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท, จานวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 33.75 บาท
และ จานวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30
ของทุนจดทะเบียนของ RIH โดยขายหุ้น ให้ กับ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในราคาไม่น้อยกว่า 220,500,000 บาท
ซึ่ ง ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริ ษั ท มาย ฮอสพิ ท อล จ ากั ด ได้ ท าสัญ ญาซื อ้ ขายเงิ น ลงทุ น ใน
บริ ษั ท อาร์ เอส ยู อิ น เตอร์ เนชั่น แนล ฮอสพิ ท อล จ ากัด ในราคาขายจ านวน 250 ล้ า นบาท และได้ รับ เงิ น
จานวน 250 ล้ านบาทในวันดังกล่าว
อนุมตั ิตงบริ
ั ้ ษัทย่อยแห่งใหม่ของบริ ษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทางด้ านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท
โดยใช้ ชื่ อ ว่ า บริ ษั ท บางกอก ริ ว่ า ดี เ วลลอปเม้ นท์ จ ากั ด (“BANGKOK RIVA”) โดยมี ทุ น จดทะเบี ย น
500,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 1 กันยายน 2559
บริ ษัทมีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ EVER-W2 ครัง้ สุดท้ าย จานวน 1,758 หน่วย ส่งผลให้ บริ ษัทมีทนุ เรี ยกชาระแล้ ว
จาก 3,884,782,788 บาท เป็ น 3,884,784,546 บาท ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
อนุมัติตงั ้ บริ ษั ทย่อยแห่งใหม่ของบริ ษั ท จานวน 2 บริ ษั ท เพื่อ รองรับ การพัฒ นาโครงการอสังหาริ ม ทรัพ ย์ ใน
อนาคตโดยรายละเอียดดังนี ้
1) บริ ษั ท เอเวอร์ ซิ ตี ้ ดี เ วลลอปเม้ นท์ จ ากั ด (“EVERCITY”) โดยมี ทุ น จดทะเบี ย นตามแผนงานเท่ า กั บ
500,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ทังนี
้ ้
บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ปี
2560
(ต่อ)

เหตุการณ์ ท่ สี าคัญ
2) บริ ษั ท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (“BANGKOK EVER”) โดยมี ทุนจดทะเบียนตามแผนงาน
เท่ากับ 500,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560
ทังนี
้ ้ บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
หมายเหตุ : โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (“EVERCITY”) มีทนุ จดทะเบียน จานวน 500,000,000
บาท และ บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (“BANGKOK EVER”) มีทนุ จดทะเบียน จานวน 1,000,000 บาท

2561



อนุมตั ิตงบริ
ั ้ ษัทย่อยแห่งใหม่ของบริ ษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทางด้ านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท
โดยใช้ ชื่อว่า บริ ษัท มาย อเวนิว จากัด (“My Avenue”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ทังนี
้ ้ บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้ อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียน
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1.4

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คือ บริ ษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้ อยละ 100 ในบริ ษัทย่อย 8
แห่ง และถือหุ้นแทนโดยบริ ษัทย่อย 5 แห่ง ประกอบด้ วย

แทนการถือหุ้นโดยบริษัทย่อย

12

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)

สัดส่ วน
การถือหุ้น

ธุรกิจจัดสรรที่ดนิ และสร้ างบ้ านเพื่อขาย,
ธุรกิจอาคารชุดเพื่อขาย,ธุรกิจรับบริ หารโครงการ,
ธุรกิจร่ วมลงทุนอสังหาริ มทรัพย์

4,855.98

-

ธุรกิจจัดสรรที่ดนิ และสร้ างบ้ านเพื่อขาย
ภายใต้ โครงการมายโฮมประชาชื่น และ
โครงการมายโฮม เชียงใหม่

150.00

100.00%

3.บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จากัด
(“MRH”)

ธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย ขายภายใต้
โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคาร เอ บี ซี

300.00

100.00%

4.บริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จากัด
(“TVH”)

ธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย ขายภายใต้
โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคาร ดี อี เอฟ

200.00

100.00%

5.บริ ษัท บางกอก ริ ว่า ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
(“BANGKOK RIVA”)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

500.00

100.00%

6.บริ ษัท เอเวอร์ ซติ ี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
(“EVERCITY”)
7.บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
(“BANGKOK EVER”)
8.บริ ษัท มาย อเวนิว จากัด
(“MY AVENUE”)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

500.00

100.00%

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

1.00

100.00%

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

1.00

100.00%

9.บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด
(“MY HOSPITAL”)
10.บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จากัด
(“CMR”)

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

510.00

100.00%

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

20.00

100.00%

11.บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จากัด
(“DENTAL”)

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

0.75

100.00%

12.บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วสิ เซส จากัด
(“UNICON”)

ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์

5.00

100.00%

13.บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จากัด
(“KMG”)

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

100.00

83.90%

14.บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด
(“PM”)

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

160.00

53.96%

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

ประเภทลักษณะธุรกิจ

ดาเนินธุรกิจประเภทพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
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ปั จจุบนั บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีโครงการที่ดาเนินการอยู่รวมทังสิ
้ ้น 21 โครงการ โดยประกอบด้ วย โครงการบ้ านเดี่ยว
7 โครงการ, โครงการคอนโดมิเนียม 9 โครงการ และ ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล 5 แห่ง ซึง่ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี ้
โครงการบ้ านเดี่ยว
1.โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค
2.โครงการมายโฮม เชียงใหม่1
3.โครงการมายโฮม อเวนิว2,3
4.โครงการEVETCITY-สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา302
5.โครงการ EVER PLACE -สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา302
6.โครงการEVERCITY-ศรี นคริ นทร์ -หนามแดง2
7.โครงการEVERCITY-รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ2

หมายเหตุ : 1. ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อพัฒนาโครงการ
2. อยู่ระหว่างก่อสร้ าง
3. อยู่ระหว่างการขายและรอการโอนกรรมสิทธิ์
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โครงการคอนโดมิเนียม

ธุรกิจโรงพยาบาล

1.โครงการมายวิลล่า บางนา3
2.โครงการรอยัล บีช3
3.โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก3
4.โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ 3
5.โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน3
(อาคาร เอ บี ซี)
6.โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน3
(อาคาร ดี อี เอฟ)
7.โครงการเดอะ โพลิแทน รี ฟ3
8.โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ3
9.โครงการเดอะ โพลิแทน อควา2

1.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
2.สถานทันตกรรม คลินิค จัส ฟอ ฟั น
3.บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จากัด
4.โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล
5.โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ แบ่ งเป็ น 2 ธุรกิจ
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โดยการพัฒนาที่ดินเพื่อนามา
จัดจาหน่ายในรูปแบบของบ้ านเดี่ยว ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และอาคารชุดพักอาศัย โดยมีกลุม่ ลูกค้ าทุกระดับ ซึง่ ส่วนใหญ่จะ
อยู่ในกลุม่ ที่มีรายได้ ระดับปานกลางขึ ้นไป ทังนี
้ ้ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์สามารถแบ่งการดาเนินธุรกิจหลักได้ 3 ประเภทหลัก
ได้ แก่ ธุรกิจจัดสรรที่ดินและสร้ างบ้ านเพื่อขาย ธุรกิจอาคารชุด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์เพื่อขาย และ ธุรกิจรับบริ หารโครงการ
บริ ษั ท ฯมี ก ารด าเนิ น การพัฒ นาอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ในท าเลต่า งๆ นอกจากการพัฒ นาโครงการเพื่ อ จ าหน่ ายภายใต้
การบริ หารงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยแล้ ว บริ ษัทฯ ยังมีนโยบายในการลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆที่มีศกั ยภาพ
ทังนี
้ ้โครงการที่อยูภ่ ายใต้ การดาเนินการของบริ ษั ทฯ นันมี
้ อยูห่ ลายโครงการ ซึง่ แต่ละโครงการจะมีลกั ษณะรูปแบบ และทาเล ที่ตงั ้
ที่มีศกั ยภาพแตกต่างกันออกไป เพื่อรองรับและตอบความต้ องการกับกลุม่ เป้าหมายทุกระดับ
นอกจากนี ้ บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ได้ ขยายการดาเนินธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากการที่ประชาชนส่วน
ใหญ่สนใจเรื่ องสุขภาพมากขึ ้น และมีผ้ สู งู อายุเพิ่มมากขึ ้น จึงอีกเป็ นช่องทางที่จะสามารถขยายฐานการให้ บริ การรักษาพยาบาล
ให้ มีจานวนมากขึ ้น ซึง่ จะส่งผลให้ บริ ษัทมีแหล่งรายได้ เพิ่มขึ ้นโดยแบ่งออกเป็ น 2 ธุรกิจหลัก มีรายละเอียดดังนี ้
1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.1 โครงการบ้ านเดี่ยว ทาวน์ โฮม และอาคารพาณิชย์
1.1.1 โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค
โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค เป็ นโครงการบ้ านเดี่ยว 2 ชัน้ แบ่งพื ้นที่พฒ
ั นาบ้ านเดี่ยวออกเป็ น 2 Village รวมจานวน
145 หลัง และสานักงานโครงการ 1 หลัง บนที่ดินจานวน 65-1-80 ไร่ ติดถนน สุวินทวงศ์ 80 ตาบลลาผักชี อาเภอหนองจอก
กรุ งเทพมหานคร พื ้นที่ใช้ สอย 126 ตร.ม. และ 146 ตร.ม. จานวนห้ อง 3 ห้ องนอน 2 ห้ องน ้า ที่จอดรถ 1,2 คัน ขนาดเนื ้อที่เริ่ มต้ น
100 ตารางวา ประกอบด้ วย Village 1 จานวน 78 หลัง โดยปั จจุบันก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อมโอนกรรมสิทธิ์ และ Village 2
จานวน 67 หลัง อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ จะเป็ นลูกค้ าที่มีรายได้ ปาน
กลางถึ ง สูง ทัง้ นี ้ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 คงเหลื อ บ้ านเดี่ ย วรอการขาย 83 หลัง โดยมี บ้ านเดี่ ย วคงเหลื อ รอการโอน
จานวน 1 หลัง
1.1.2 โครงการมายโฮม เชียงใหม่
โครงการบ้ านเดี่ ย ว จ านวน 3 เฟส รวม 500 ยูนิ ต บนที่ ดิ น จ านวน 167-2-2 ไร่ ตัง้ อยู่ที่ ต าบลแม่ ส า อ าเภอแม่ ริ ม
จังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินการพัฒนาโครงการโดย บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยมีกลุ่ มลูกค้ า
เป้าหมายเป็ นผู้มีรายได้ ระดับปานกลางไปถึงรายได้ ระดับสูง ในปั จจุบนั ที่ดินเฟส 1 ของโครงการดังกล่าว ได้ รับการถมที่ดินเป็ น
ที่เรี ยบร้ อยแล้ วและปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาแผนการดาเนินการในอนาคต
1.1.3 โครงการมายโฮม อเวนิว
โครงการบ้ านพักอาศัยในลักษณะบ้ านเดีย่ ว 2 ชัน้ จานวน 61 หลัง บนที่ดินจานวน 13-0-25 ไร่ (5,225 ตารางวา) ตังอยู
้ ท่ ี่
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุ งเทพมหานคร ดาเนินการพัฒนาโครงการโดย บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)
โดยมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นผู้มีรายได้ ระดับปานกลางไปถึงรายได้ ระดับสูง ทัง้ นี ้ ณ 31 ธัน วาคม 2561 คงเหลือ บ้ านเดี่ย ว
รอการขาย 39 หลัง โดยมีบ้านเดี่ยวคงเหลือรอการโอน จานวน 20 หลัง (เริ่ มโอนกรรมสิทธิ์หลังแรกในเดือน ธันวาคม 2561)
15

1.1.4 โครงการ EVETCITY สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30
โครงการ EVETCITY สุข สวัส ดิ์ -พุท ธบูชา30 เป็ น โครงการทาวน์ โฮมและอาคารพาณิ ช ย์ ตัง้ อยู่ที่ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์ บูรณะ กรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งพื ้นที่พฒ
ั นาทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์ออกเป็ น 2 Village รวมจานวน 137 หลัง
ดาเนินการพัฒนาโครงการโดย บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ มีรายละเอียดดังนี ้
1.1.4.1 โครงการ EVETCITY สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30 (Village1) เป็ นโครงการทาวน์โฮม 2 ชัน้ จานวน 94 หลัง บนที่ดิน
จ านวน8-2-34.50 ไร่ (3,434.50 ตารางวา) โดยมี ก ลุ่ม ลูก ค้ า เป้ า หมายเป็ น ผู้มี รายได้ ระดับ ปานกลางไปถึ งรายได้ ร ะดับ สูง
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการก่อสร้ าง
1.1.4.2 โครงการEVETCITY สุข สวัส ดิ์ -พุท ธบู ช า30 (Village2) เป็ น โครงการทาวน์ โฮม 2 ชัน้ จ านวน 18 หลัง และ
อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จานวน 25 หลัง รวมจานวน 43 หลัง บนที่ดินจานวน 4-0-22.10 ไร่ (1,622.10 ตารางวา) โดยมีกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมายเป็ นผู้มีรายได้ ระดับปานกลางไปถึงรายได้ ระดับสูง ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการก่อสร้ าง
1.1.5 โครงการ EVER PLACE สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30
โครงการ EVER PLACE สุข สวัส ดิ์ -พุท ธบูช า30 เป็ น โครงการอาคารพาณิ ช ย์ 3 ชัน้ จ านวน 7 หลัง บนที่ ดิ น จ านวน
0-2-63.70 ไร่ (263.70 ตารางวา) ตัง้ อยู่ที่ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ กรุ งเทพมหานคร ดาเนิ น การพัฒ นาโครงการ
โดยบริ ษัท มาย อเวนิว จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ นผู้มีรายได้ ระดับปานกลางไปถึงรายได้
ระดับสูง ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงการ
1.1.6 โครงการEVERCITY ศรีนครินทร์ -หนามแดง
โครงการEVERCITY ศรี นคริ นทร์ -หนามแดง เป็ นโครงการทาวน์โฮม 2 ชัน้ จานวน 236 หลัง บ้ านแฝด 2 ชัน้ จานวน 2
หลัง และอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จานวน 11 หลัง รวมจานวน 249 หลัง บนที่ดินจานวน 23-1-1.90 ไร่ (9,301.90 ตารางวา) ตังอยู
้ ่ที่
ถนนหนามแดง-บางพลี ตาบลบางแก้ ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดาเนินการพัฒ นาโครงการโดย บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้
ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ นผู้มีรายได้ ระดับปานกลางไปถึงรายได้ ระดับสูง
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการก่อสร้ าง
1.1.7 โครงการEVERCITY รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ
โครงการEVERCITY รามอิ น ทรา-วงแหวนจตุ โ ชติ เป็ นโครงการทาวน์ โ ฮม 2 ชั น้ จ านวน 172 หลั ง บนที่ ดิ น
จานวน 17-3-72.60 ไร่ (7,172.60 ตารางวา) ตัง้ อยู่ที่ แขวงออเงิ น เขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร ดาเนิน การพัฒ นาโครงการ
โดย บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นผู้มีรายได้ ระดับปาน
กลาง ไปถึงรายได้ ระดับสูง ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการก่อสร้ าง
1.2 โครงการคอนโดมิเนียม
1.2.1 โครงการมายวิลล่ า บางนา
โครงการมายวิ ล ล่ า บางนา บริ ษั ท รั บ โอนโครงการเพื่ อ น ามาพั ฒ นาต่ อ ประกอบด้ วยอาคารทั ง้ สิ น้ 3 อาคาร
(อาคารเอ บี ซี) โดยแบ่งเป็ นอาคารสานักงาน 1 อาคาร ประกอบด้ วยสานักงานจานวน 10 ห้ อง และ อาคารที่พกั อาศัย 2 อาคาร
ประกอบด้ วยห้ อ งชุด พัก อาศัย 262 ห้ องชุด ตัง้ อยู่บ นที่ ดิ น จ านวน 17 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา บนถนนสรรพาวุธ เขตบางนา
กรุงเทพฯ ซึ่งเป็ นโครงการที่พฒ
ั นาเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วตังแต่
้ ปี 2536 สาหรับโครงการในส่วนของอาคารสานักงานนันได้
้ เริ่ มจาหน่าย
ตังแต่
้ ปี 2542 และในส่วนของห้ องชุดนันบริ
้ ษัทฯ ได้ ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงห้ องชุดที่ยงั คงเหลืออยูใ่ หม่เพื่อทาการจาหน่าย
ให้ แก่ลกู ค้ าและผู้สนใจทัว่ ไป กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ สาหรับในส่วนของห้ องชุดจะเป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่มีรายได้ ปานกลางและ
สูง ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนห้ องชุดพักอาศัยคงเหลือขายจานวน 2 ยูนิต
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1.2.2 โครงการเดอะ รอยัล บีช เพชรบุรี
โครงการเดอะรอยัล บีช เพชรบุรี เป็ นโครงการประเภทที่พักอาศัยริ มทะเลเพื่อขาย เนือ้ ที่รวมทัง้ โครงการ 6-2-31 ไร่
เนื อ้ ที่ ใช้ ส อยรวม 9,043.97 ตารางเมตร มูลค่ าโครงการกว่า 150 ล้ านบาท ประกอบด้ วยอาคารแบบ เทอร์ เรซเฮ้ า ส์ 3 ชัน้
ขนาดเนื ้อที่ 259.06 ตารางเมตรต่อหลัง จานวน 4 ยูนิต และห้ องชุดพักอาศัยซึง่ แบ่งย่อยเป็ นห้ องชุดแบบ A, B, C, D, Penthouse
และ Grand House รวมจานวน 62 ยูนิต ที่ตงโครงการอยู
ั้
่ที่บริ เวณถนนตาลต้ นเดียว (ถนนเลียบหาดเจ้ าสาราญ) ตาบลหาดเจ้ า
สาราญ อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงการดาเนินการขายไปหมดแล้ ว โดยมีห้องชุด
คงเหลือรอการโอน จานวน 1 ยูนิต
1.2.3 โครงการมายรีสอร์ ท บางกอก
โครงการอาคารชุดพักอาศัย ตัง้ อยู่เลขที่ 1724 ถนนเพชรบุรีตัด ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
โดยโครงการมายรี สอร์ ท บางกอก ประกอบด้ วย อาคารสูง 28 ชัน้ และอาคารสูง 35 ชัน้ พร้ อมชัน้ ใต้ ดิน 1 ชัน้ มีจานวนห้ องชุด
ทังสิ
้ ้น 384 ห้ อง ปั จจุบนั ดาเนินการก่อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว (โดยอาคาร Aก่อสร้ างแล้ วเสร็ จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 และเริ่ ม
เปิ ดทาการขายเมื่อในช่วงเดือนกรกฎาคม 2552 และอาคาร B ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จในช่วงต้ นปี 2553 และเริ่ มเปิ ดทาการขายในเดือน
มกราคม 2551) พร้ อมเข้ าพักอาศัย ทัง้ นี ้ ในปี 2556 บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด ได้ ดาเนินการเข้ าลงทุนซือ้ ห้ องชุดโครงการที่
เหลื อ อยู่ทัง้ หมด จ านวน 92 ยูนิ ต จากเจ้ าของโครงการเดิ ม เพื่ อ น ามาเป็ นทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท และด าเนิ น การขายต่ อ ไป
โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 7 ยูนิต
1.2.4 โครงการมายรีสอร์ ท แอท ริเวอร์
โครงการอาคารชุดพักอาศัย ตัง้ อยู่เลขที่ 42 ซอยจรัญ สนิทวงศ์ 72 ถนนจรัญ สนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุ งเทพมหานคร โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ เป็ นอาคารสูง 37 ชัน้ จานวน 1 อาคาร มี จานวนห้ องชุดทัง้ สิ ้น 123 ยูนิ ต
ปั จจุบนั ดาเนินการก่อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วพร้ อ มเข้ าพักอาศัย ทังนี
้ ้ ในปี 2556 บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด ได้ ดาเนินการเข้ า
ลงทุนซื ้อห้ องชุดโครงการ จานวน 43 ยูนิต จากเจ้ าของโครงการเดิมเพื่อนามาเป็ นทรัพย์สินของบริ ษัทและดาเนิ นการขายต่อไป
โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 24 ยูนิต
1.2.5 โครงการมายรีสอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี)
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จานวน 211 ยูนิ ต บนที่ดิ นจานวน 4-3-22.4 ไร่ ตัง้ อยู่บนถนนตะเกี ยบ ต าบลหนองแก
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นที่ดินติดกับโครงการ มายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) ที่ดาเนินการพัฒนาโครงการ
โดยบริ ษัท เดอะวิลล่า(หัวหิน) จากัด (“TVH”)
ดาเนินการพัฒ นาโครงการโดย บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิง้ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษั ทย่อยของบริ ษัทฯ โครงการมายรี สอร์ ท
หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี) เป็ นอาคารสูง 7 ชัน้ จานวน 3 อาคาร ประกอบด้ วย อาคาร เอ จานวน 75 ยูนิต, อาคาร บี จานวน 75 ยูนิต
และ อาคาร ซี จ านวน 61 ยูนิ ต มี จ านวนห้ องชุ ด ทัง้ สิ น้ 211 ยูนิ ต มี ข นาดพื น้ ที่ ใ ช้ สอยตัง้ แต่ 64.18 – 237.10 ตารางเมตร
โดย ณ 31ธันวาคม 2561 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 25 ยูนิต
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1.2.6 โครงการมายรีสอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)
โครงการอาคารชุด พักอาศัย จานวน 197 ยูนิ ต บนที่ดิ นจานวน 4-3-22.4 ไร่ ตัง้ อยู่บ นถนนตะเกี ยบ ตาบลหนองแก
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นที่ดินติดกับโครงการ มายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี) ที่ดาเนินการพัฒนาโครงการ
โดย บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จากัด (“MRH”)
ดาเนินการพัฒนาโครงการโดย บริ ษัท เดอะ วิลล่า(หัวหิน) จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โครงการมายรี สอร์ ท
หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) เป็ นอาคารสูง 7 ชัน้ จานวน 3 อาคาร ประกอบด้ วย อาคาร ดี จานวน 72 ยูนิต, อาคาร อี จานวน 74 ยูนิต
และ อาคาร เอฟ จ านวน 51 ยูนิ ต มี จานวนห้ อ งชุด ทัง้ สิ ้น 197 ยูนิ ต มี ข นาดพื น้ ที่ ใช้ สอยตัง้ แต่ 43.01 – 372.23 ตารางเมตร
โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 73 ยูนิต
1.2.7 โครงการเดอะ โพลิแทน รีฟ
โครงการอาคารชุด พัก อาศัย จ านวน 2,351 ยูนิ ต และร้ านค้ า 8 ร้ าน บนที่ ดิ น จ านวน 9-3-37.6 ไร่ ตัง้ อยู่เลขที่ 28
ซอยนนทบุ รี 15 ถนนสนามบิ น น า้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด นนทบุ รี ด าเนิ น การพัฒ นาโครงการโดยบริ ษั ท
เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน) เป็ นอาคารสูง 55 ชัน้ 1 อาคาร อาคารจอดรถ 5 ชัน้ 1 อาคาร มีขนาดพื ้นที่ใช้ สอย 24.50, 29.00,
30.50, 50.00 และ 60.00 ตารางเมตร กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายของบริ ษั ท ฯ จะเป็ น ลูก ค้ า ที่ มี รายได้ ป านกลางถึ งสูง โดย ณ 31
ธันวาคม 2561 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 320 ยูนิ ต โดยมี ห้ องชุด ที่ มี สญ
ั ญาซือ้ ขายแล้ วจานวน 2,039 ยูนิ ต (เริ่ ม เปิ ด ขาย
โครงการครัง้ แรกในเดือน ธันวาคม 2558 และเริ่ มโอนกรรมสิทธิ์ได้ ภายในเดือน มกราคม 2562) โดย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
มีจานวนห้ องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ ว 814 ยูนิต คิดเป็ นมูลค่าขายเท่ากับ1,868 ล้ านบาท
1.2.8 โครงการเดอะ โพลิแทน บรีช
โครงการอาคารชุ ด พั ก อาศั ย จ านวน 587 ยู นิ ต และร้ านค้ า 3 ร้ าน บนที่ ดิ น จ านวน 7-2-85 ไร่ ตั ง้ อยู่ เ ลขที่ 28
ซอยนนทบุ รี 15 ถนนสนามบิ น น า้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี ด าเนิ น การพั ฒ นาโครงการโดย
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน) เป็ นอาคารสูง 8 ชัน้ 4 อาคาร อาคารจอดรถสูง 7 ชัน้ 1 อาคาร มีขนาดพื ้นที่ใช้ สอย 29, 43,
48, 50 และ 60 ตารางเมตร กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ จะเป็ นลูกค้ าที่มีรายได้ ปานกลางถึงสูง โดย ณ 31 ธันวาคม 2561
คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 315 ยูนิต โดยมีห้องชุดที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายแล้ วจานวน 98 ยูนิต
1.2.9 โครงการเดอะ โพลิแทน อควา
โครงการอาคารชุด พัก อาศัย จ านวน 2,741 ยูนิ ต และร้ านค้ า 4 ร้ าน บนที่ ดิ น จานวน 10-2-34.8 ไร่ ตัง้ อยู่เลขที่ 28
ซอยนนทบุรี 15 ถนนสนามบินน ้า ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ดาเนินการพัฒนาโครงการโดยบริ ษัท บางกอกริ วา่
ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เป็ นอาคารสูง 61 ชัน้ 1 อาคาร อาคารจอดรถสูง 8 ชัน้ 1 อาคาร มีขนาดพื ้นที่
ใช้ สอย 24, 29, 30 และ 60 ตารางเมตร กลุ่ ม ลู ก ค้ าเป้ า หมายของบริ ษั ท ฯ จะเป็ นลู ก ค้ าที่ มี ร ายได้ ปา นกลางถึ ง สู ง
โดย ณ 31 ธั น วาคม 2561 คงเหลื อ ห้ อ งชุ ด รอการขาย 945 ยู นิ ต โดยมี ห้ องชุ ด ที่ มี สัญ ญาซื อ้ ขายแล้ ว จ านวน 1,800 ยูนิ ต
(เริ่ มเปิ ดขายโครงการครัง้ แรกในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 และคาดว่าน่าจะเริ่ มโอนได้ ภายในไตรมาส 2 ปี 2563)
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2. ธุรกิจโรงพยาบาล
ดาเนิน การบริ หารโดยบริ ษั ท มาย ฮอสพิ ทอล จ ากัด (“MY HOSPITAL”) ซึ่งเป็ น บริ ษั ท ย่อยของบริ ษั ท โดยปั จ จุบัน
บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด ได้ เข้ าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นบริ ษัทย่อย โดยเข้ าถือหุ้นใน กลุม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์
ประกอบด้ วย 3 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จากัด , บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จากัด , บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิส
เซส จากัด, บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จากัด และ บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 100,100,100,83.90
และ 53.96 ตามลาดับ โดยแบ่งออกจานวน 5 บริ ษัท ดังนี ้
1. กลุ่ม โรงพยาบาลเชี ย งใหม่ ร าษฎร์ (กลุ่ม ธุ ร กิ จ : สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ทัน ตกรรม)
ประกอบด้ วย 3 บริ ษัท ได้ แก่
1.1) บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จากัด (“CMR”)
1.2) บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จากัด (“DENTAL”)
1.3) บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จากัด (“UNICON”)
2.บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จากัด (“KMG”)
3.บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด (“PM”)
1. กลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ (กลุ่มธุรกิจ: สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ทันตกรรม)
1.1) บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จากัด (“CMR”)
บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จากัด เดิมชื่อ บริ ษัท สยามราษฎร์ เชียงใหม่ จากัด ประกอบธุรกิจ โรงพยาบาล
เอกชน ในชื่อ“โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล” จัดตังเมื
้ ่อวันที่ 1 มิถนุ ายน 2544 ด้ วยทุนจดทะเบียน 20 ล้ านบาท จัดตังเพื
้ ่อ
ประกอบธุรกิ จ โรงพยาบาลเอกชนทั่วไปมาตรฐานขนาด 100 เตี ย ง โดยใบอนุญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การสถานพยาบาลเลขที่
10201004354 ในปี 2548 ได้ ลดจ านวนเตี ย งลงเหลือ จานวน 50 เตี ย ง พื น้ ที่ รับ ผิ ด ชอบรั บ รั ก ษาคนไข้ แ ละผู้ เจ็ บ ป่ วย ต าบล
ช้ างเผือก ตาบลสุเทพ ตาบลฟ้าฮ่าม ตาบลสันผีเสื ้อ ตาบลป่ าตัน ตาบลป่ าแดด และ ตาบลดอนแก้ ว
1.2) บริษัท เดนทอล อิส ฟั น จากัด (“DENTAL”)
บริ ษั ท เดนทอล อิส ฟั น จ ากัด จัด ตัง้ เมื่ อ วัน ที่ 24 มี น าคม 2552 ด้ วยทุน จดทะเบี ยน 750,000 บาท ประกอบธุรกิ จ
คลินิกทันตกรรม ในชื่ อ “สถานทันตกรรม คลินิค จัส ฟอ ฟั น ” ลักษณะการดาเนินธุรกิจ คลินิกทันตกรรมให้ บริ การตรวจรักษา
สุขภาพช่องปาก แบบครบวงจรโดยทีมทันตแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทาง คอยให้ บริ การและคาปรึ กษาด้ วยบรรยากาศที่อบอุ่น
เป็ นกันเอง ด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่พร้ อมอุปกรณ์เครื่ องมือที่ทนั สมัยและได้ มาตรฐาน
1.3) บริษัท ยูนิคอน เซอร์ วสิ เซส จากัด (“UNICON”)
บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จากัด จัดตังเมื
้ ่อวันที่ 17 ตุลาคม 2538 ด้ วยทุนจดทะเบียน 5 ล้ านบาท ลักษณะการดาเนิน
ธุรกิจ ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ ที่ดิน อาคาร ที่ตงของโรงพยาบาลเชี
ั้
ยงใหม่ ฮอสพิทอล โดยบริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จากัด
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
2.บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ ป จากัด (“KMG”)
บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จากัด ประกอบธุ รกิจ โรงพยาบาลเอกชน ในชื่อ “โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล” เดิมชื่อ
โรงพยาบาลโคราชเมโมเรี ย ล จัด ตัง้ เมื่ อ วัน ที่ 6 ธัน วาคม 2533 ด้ ว ยทุน จดทะเบี ย น 75 ล้ านบาท จัด ตัง้ เพื่ อ ประกอบธุรกิ จ
โรงพยาบาลเอกชนทั่วไปมาตรฐานขนาด 35 เตี ยง ก่ อตัง้ โรงพยาบาลในนาม โรงพยาบาลโคราชเมโมเรี ย ล โดยกลุ่ม แพทย์
พยาบาล และ บุคคลทั่วไป โดยได้ รับอนุญ าตให้ บริ การด้ านเวชกรรมประเภทที่ 10201003259 ใบอนุญ าตให้ ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลเลขที่ 10201001160
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3.บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด (“PM”)
บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด ประกอบธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน ในชื่อ “โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล”
เดิ มชื่ อ โรงพยาบาลอิน เตอร์ เวชการ จัดตัง้ เมื่ อวัน ที่ วันที่ 17 กุม ภาพัน ธ์ 2537 ด้ วยทุน จดทะเบี ยน 160 ล้ านบาท จัด ตัง้ เพื่ อ
ประกอบธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนทั่ว ไปมาตรฐานขนาด 60 เตี ย ง โดยใบอนุญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การสถานพยาบาลเลขที่
10201011952 ให้ บริ การทางการแพทย์แบบองค์รวมโดยการรักษา ส่งเสริ มสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื น้ ฟูสขุ ภาพแก่ประชาชน
ทัว่ ไป ทัง้ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก และพืน้ ที่ข้างเคียง เพื่อให้ มีสุขภาพที่ดี ประเภทของผู้รับบริ การ คือ กลุ่มผู้ป่วยทัว่ ไป ผู้ป่วย
ประกันสังคม บริ ษัท Contract ประกันชีวิต ราชการ / รัฐวิสาหกิจ ตรวจสุขภาพ
บริ ษั ท มาย ฮอสพิ ท อล จ ากัด (“MY HOSPITAL”) ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ได้ เข้ า ลงทุ น ธุ ร กิ จ โรงพยาบาล
จ านวน 3 แห่ ง ประกอบธุ รกิ จ โรงพยาบาลเอกชน เปิ ด ให้ บ ริ ก ารตลอด 24 ชั่ว โมง โดยการให้ บ ริ ก ารของกลุ่ม โรงพยาบาล
ให้ บริ การรักษาพยาบาล การส่งเสริ มสุขภาพ ฟื น้ ฟูสมรรถภาพ และป้องกันโรค ให้ แก่ผ้ ปู ่ วยนอกและผู้ป่วยใน โดยครอบคลุมทังโรค
้
ทัว่ ไปและภาวะฉุกเฉิน ผ่านแพทย์เวชกรรมทัว่ ไปและเวชกรรมเฉพาะทาง และการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญในแต่
ละสาขา โดยใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ซึง่ มีบริ การรักษาพยาบาลหลักใน 12 สาขาดังต่อไปนี ้
1
2
3
4
5
6

แผนกผู้ป่วยนอก
แผนกกุมารเวช
แผนกสูตินรี เวช
แผนกศัลยกรรมกระดูก และศัลยกรรมทัว่ ไป
แผนกแพทย์ทางเลือก
แผนกทันตกรรมพิเศษ

7
8
9
10
11
12

แผนกแพทย์แผนไทยบริ การกายภาพบาบัด
ศูนย์ไตเทียมบริ การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม (Hemodialysis Unit)
แผนกฉุกเฉิน (ER)
แผนก ICU และ ห้ องแยกเพื่อคัดกรอง
แผนกอายุรกรรม
แผนกผู้ป่วยบัตรทอง

บริ ษัทฯ และบริ ษั ทย่อย มีเตียงจดทะเบียนทัง้ สิ ้น 145 เตียง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเตียงที่เปิ ดให้ บริ การ
รองรับผู้ป่วยแล้ วจานวน 145 เตียง โดยภายในห้ องพัก โรงพยาบาลฯ เน้ นในด้ านความสะอาดและสุขอนามัยของผู้ป่วยเป็ นสาคัญ
ทังนี
้ ้ ห้ องพักสาหรับผู้ป่วยมีจดั เตรี ยมไว้ หลายประเภท ตามความต้ องการของผู้ใช้ บริ การได้ แก่ ห้ องพักผู้ป่วยรวม ห้ องพักพิเศษ
V.I.P. ห้ องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษเดี่ยว ห้ องพักผู้ป่วยเตียงคู่ (ห้ องพัดลม/ห้ องแอร์ ) ห้ องพักผู้ป่วยหนัก (ICU) และห้ องแยกโรค
ผู้ป่วยติดเชื ้อ โดยบริ ษัทฯ มีความโดดเด่นในการให้ บริ การดังนี ้
•

•
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ศัลยกรรมตกแต่ ง : ให้ บริ การตรวจรักษาโรคผิวหนังทั่วไปและให้ คาแนะนา ปรึ กษาด้ านความงามศัลยกรรม
ตกแต่ง (เสริ มจมูก, เสริ มเต้ านม) การผ่าตัดลดกระชับสัดส่วนด้ วยเครื่ อง VASER และมีเครื่ องเลเซอร์ สาหรับรักษา
ปั ญหาผิวหน้ าแบบต่างๆรวมไปถึงการฉีดรักษาด้ วยโบทอกซ์และฟิ ลเลอร์ ที่ได้ คณ
ุ ภาพมาตรฐานผ่านการรับรองจาก
องค์การอาหารและยารวมถึงผลิตภัณฑ์บารุงผิวคุณภาพดีสาหรับผิวหน้ าชนิดต่างๆ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน : ทังกรณี
้
อบุ ตั ิเหตุและการเจ็บป่ วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลได้ จดั ระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
ฉุกเฉิน มีแพทย์ประจาห้ องฉุกเฉิน มีแพทย์เฉพาะทางในสาขาหลักปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ได้ แก่ ศัลยกรรม
ทัว่ ไป ศัลยกรรมออร์ โธปิ ดิกส์ อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และสูตินรี เวชกรรม มีระบบการปรึ กษาแพทย์เฉพาะทาง
สาขาศัลยศาสตร์ ระบบประสาท สาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ ได้ อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยต้ องผ่าตัด
เร่งด่วน โรงพยาบาลจัดทีมผ่าตัดและทีมวิสญ
ั ญีแพทย์ สามารถให้ บริ การผ่าตัดได้ ทนั ที

ขอบเขตของกลุ่มธุรกิจการให้ บริการทางการแพทย์
โรงพยาบาลในกลุม่ บริ ษัทให้ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญในแต่ละสาขา โดยใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยการให้ บริ การของโรงพยาบาลในเครื อ ดังนี ้
1. คลินิกอายุรกรรม
1.1 คลินิคอายุรกรรมทั่วไป : ให้ บ ริ การตรวจและรั กษาพยาบาลโรคทางอายุรกรรมทั่วไป ได้ แก่ โรคปอด โรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคฮอร์ โมนผิดปกติ โรคไต โรคระบบต่อมไร้ ทอ่ โรคติดเชื ้อ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง
เป็ นต้ น
1.2 คลินิกอายุรกรรมเฉพาะโรค : ให้ บริ การตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคอายุรกรรมเฉพาะทางด้ านต่างๆ เช่น
โรคหัว ใจและหลอดเลื อ ด, โรคระบบทางเดิ น อาหาร, โรคผิ ว หนัง , โรคมะเร็ ง , โรคติ ด เชื อ้ , โรคทางเดิ น หายใจ, โรคข้ อ และ
รูห์มาติสม์, โรคระบบต่อมไร้ ทอ่ , เป็ นต้ น
1.3 คลิ นิ ค อายุ ร กรรมโรคไต : ให้ บริ ก ารตรวจวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาแก่ ผ้ ู ป่ วย ทั ง้ ผู้ ป่ วยโรคไตแบบเรื อ้ รั ง
และแบบเฉียบพลัน ไปจนถึงการให้ บริ การฟอกเลือด ล้ างไต
2. คลินิกศัลยกรรม
2.1 คลิ นิ ค ศั ล ยกรรมทั่ ว ไป : ให้ บริ ก ารทางศั ล ยกรรมต่ า งๆ อาทิ เช่ น การผ่ า ตั ด นิ่ ว ในถุ ง น้ าดี การผ่ า ตั ด ไส้ ติ่ ง
การผ่าตัดไส้ เลือ่ น การผ่าตัดก้ อนเนื ้อ ต่างๆในร่างกาย โดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ที่ทนั สมัย
2.2 ศัลยกรรมระบบทางเดินปั สสาวะ ให้ บริ การในการตรวจและรักษา โรคภาวะผิดปกติในการปั สสาวะ การติดเชื ้อของ
ระบบปั สสาวะ ภาวะต่อมลูกหมากโต ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ป่วยชาย รวมทัง้ โรคนิ่วในไต กรวยไต ท่อไต หรื อ
กระเพาะปั สสาวะ เป็ นต้ น และโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับระบบทางเดินปั สสาวะ
2.3 คลินิคศัลยกรรมตกแต่ง : ผู้ป่ วยที่ป ระสบอุบัติเหตุบ างรายได้ รับบาดแผลภายนอกจากผลกระทบของอุบัติเหตุ
อีกทังคนไข้
้
บางรายมีความต้ องการเสริ มความงามของร่างกาย
3. ศูนย์ เฉพาะทางอื่นๆ
3.1 ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ : ให้ บริ การเอ็กซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยเครื่ อง 16-Slice CT Scan เพื่อช่วยในการตรวจ
วินิจฉัยโรคต่างๆให้ มีความถูกต้ องแม่นยา มากขึ ้น
3.2 ศูนย์ไตเทียม : ให้ การรักษาพยาบาลด้ วยการฟอกเลือดด้ วยไตเทียมสาหรับผู้ป่วยโรคไตวาย
3.3 ศู น ย์ ต รวจสุข ภาพ : บริ ก ารรั บ ตรวจสุข ภาพ ด้ วยโปรแกรมการตรวจสุข ภาพที่ เหมาะสมแก่ ผ้ ู เข้ า รั บ บริ ก าร
ในแต่ละช่วงอายุ โดยทีมแพทย์ผ้ ชู านาญในแต่ละสาขา รวมถึงแพทย์อาชีวอนามัยและทีมงานที่สามารถไปให้ บริ การนอกสถานที่
ณ สถานประกอบการต่างๆได้
3.4 ศูนย์ ทนั ตกรรม : ให้ บริ การรักษาทางทันตกรรมครบวงจร ได้ แก่ การขูดหินปูน การอุดฟั น ทันตกรรมสาหรั บเด็ก
การจัดฟั น การรักษารากฟั น การทาฟั นปลอม การรักษาโรคเหงือก ศัลยกรรมช่องปาก การฝังรากเทียม
3.5 ศูนย์สลายต้ อกระจก : ผ่าตัดสลายต้ อกระจก และเปลีย่ นเลนส์ รวมทัง้ การรักษาผู้ป่วยโรคต้ อหินและต้ อเนื ้อ
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4. บริการทางการแพทย์ อ่ ืน ๆ
4.1 คลินิคเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป : รับปรึ กษาและดูแลสุขภาพของผู้มาใช้ บริ การโดยองค์รวม โดยดูแลรักษาผู้ป่วยปั ญหาโรค
ทัว่ ไป อาทิเช่น เป็ นไข้ ปวดศีรษะ ท้ องเสีย อาเจียน เป็ นต้ น รวมทังยั
้ งให้ บริ การตรวจสุขภาพประจาปี ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร
เป็ นต้ น
4.2 คลินิคสูติ-นรี เวชกรรม : บริ การตรวจวินิจฉัย ให้ การรักษา รวมทังให้
้ คาแนะนาป้องกันโรคภายในของสตรี ทกุ ช่วงวัย
ตังแต่
้ วยั รุ่นจนถึงผู้สงู อายุ โดยมีบริ การต่างๆ อาทิเช่น การคุมกาเนิด การรับฝากครรภ์ ให้ คาแนะนาเพื่อป้องกันความเสีย่ งระหว่าง
ตังครรภ์
้
บริ การคลอดบุตร การให้ นมบุตรที่ถกู วิธี ให้ คาปรึกษาภาวะมีบตุ รยาก เป็ นต้ น
4.3 คลินิคหู คอ จมูก : บริ การให้ คาปรึกษา ตรวจรักษา ด้ านโรคทาง หู คอ จมูก ต่างๆ ทังทั
้ ว่ ไปและเฉพาะทาง อาทิเช่น
หูชนกลางอั
ั้
กเสบ โพรงไซนัสอักเสบ และผ่าตัดต่อมทอนซิล ริ ดสีดวงจมูก 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 บริการทางการแพทย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีศกั ยภาพด้ านสถานที่ในการให้ บริ การทางการแพทย์ และมีอตั ราการใช้ บริ การแยก
ตามกลุม่ ผู้ป่วย ดังนี ้
 จานวนห้ องตรวจและจานวนเตียงให้ บริการ
ศักยภาพในการให้ บริ การกลุ่มลูกค้ าผู้ป่วยนอก (OPD) ประเมินจากจานวนห้ องตรวจรักษา ในขณะที่ศกั ยภาพในการ
ให้ บริ การกลุม่ ผู้ป่วยใน (IPD) ประเมินจากจานวนเตียงที่ให้ บริ การ โดยศักยภาพในการให้ บริ การของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 เป็ นดังนี ้
โรงพยาบาล / สาขา
จานวนห้ องตรวจ
จานวนเตียงจดทะเบียน
จานวนเตียงเปิ ดให้ บริ การจริง
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
4
50
41
โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล
10
35
35
โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล
12
60
60
รวม
26
145
136
 ลักษณะการให้ บริการแบ่ งตามการให้ บริการผู้ป่วย
อัตราการใช้ บริ การของกลุม่ ผู้ป่วย ประเมินจากจานวนการให้ บริ การจริ งเปรี ยบเทีย บกับศักยภาพในการให้ บริ การสูงสุด
โดยแยกเป็ นกลุม่ ผู้ป่วยนอกและกลุม่ ผู้ป่วยใน ทังนี
้ ้ ในปี 2559 และ 2560 และ 2561 กลุม่ ผู้ป่วยนอกมีอตั ราการใช้ บริ การลดลง
จากร้ อยละ 77.70 เป็ นร้ อยละ 71.66 และร้ อยละ 72.99 ตามลาดับ ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วยในปี 2559 และ 2560 มีอัตราการใช้
บริ ก าร (อัตราการครองเตียง) ลดลงจากร้ อยละ 55.25 เป็ นร้ อยละ 33.79 และในปี 2560 เมื่อเทียบกับ ปี 2561 มีอัตราการใช้
บริ การ (อัตราครองเตียง)ลดลงจากร้ อยละ 33.79 เป็ นร้ อยละ 29.05 เห็นได้ ว่า อัตราการเข้ าใช้ บริ การของผู้ป่วยลดลงอย่างมาก
เนื่องจากมีสว่ นแบ่งทางด้ านธุรกิจโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ ้น อีกทังยั
้ งมีโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่มีศกั ยภาพในการรองรับ การ
ให้ บริ การผู้ป่วย ดังนันบริ
้ ษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาสถานพยาบาล และปรับปรุ งการให้ บริ การ เพื่อรองรับการให้ บริ การผู้ป่วย
หาพันธมิตร คู่ค้า เพื่อช่วยลดต้ นทุนด้ านการจัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภายในการให้ บริ การเทียบเท่าระดับโรงพยาบาล
เอกชน
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 การให้ บริ การกลุม่ ลูกค้ าผู้ป่วยนอก (OPD) บาล
รายละเอียด
จานวนห้ องตรวจ (เฉลีย่ ) *
จานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุด(ครัง้ ) **
จานวนวันที่ผ้ ปู ่ วยรับการรักษาจริง (ครัง้ )
อัตราการใช้ บริการ (ร้ อยละ)
 การให้ บริ การกลุม่ ผู้ป่วยใน (IPD)
รายละเอียด
จานวนห้ องตรวจ (เฉลีย่ ) *
จานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยในสูงสุด(เตียง) **
จานวนวันที่ผ้ ปู ่ วยรับการรักษาจริง (เตียง)
อัตราการใช้ บริการ (ร้ อยละ)

2559

2560
9
365
219,729
170,727
77.70

2559

9
365
221,379
158,632
71.66

2560
48
365
52,305
28,901
55.25

2561

55
365
59,860
20,226
33.79

8
1,095
194,900
142,253
72.99

2561
55
366
59,860
17,388
29.05

หมายเหตุ :
1.จานวนห้ องตรวจและจานวนเตียงเปิ ดใช้ บริ การจริ ง คานวณจากค่าเฉลีย่ ระหว่างต้ นงวดและปลายงวด
2.ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุดประเมินโดยผู้บริ หารบริ ษัทฯ ประมาณ 74 ครัง้ ต่อห้ องต่อวัน
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รวมโครงการอาคารชุด

5.โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน
(อาคาร เอ บี ซี)
6.โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน
(อาคาร ดี อี เอฟ)
7.โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ

4.โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์

3.โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก

2.โครงการรอยัล บีช

1.โครงการมายวิลล่า บางนา

โครงการที่เสร็ จสมบรูณ์

สถานที่ตงั ้

ถ.สรรพาวุธ บางนา
กรุงเทพฯ
ต.หาดเจ้ าสาราญ
จ.เพชรบุรี
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
ห้ วยชวาง กรุงเทพฯ
ซ.จรัญสนิทวงศ์ 72
บางพลัด กรุงเทพฯ
ถ.ตะเกียบ-หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ถ.ตะเกียบ-หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ซอยนนทบุรี 15
ถ.สนามบินน ้า จ.นนทบุรี

กลุ่มที่1 : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ชื่อโรงพยาบาล

ชื่อโครงการ/

2556
2556
2559

197 ห้ องชุด

587 ห้ องชุด
3 Shop

2556

2556

2548

2547

โครงการ

ปี ที่เปิ ด

211 ห้ องชุด

43 ห้ องชุด

92 ห้ องชุด

10 สานักงาน
262 ห้ องชุด
62 ห้ องชุด

จานวนหน่ วย

7-2-85.

4-3-22.40.

3-3-21.

3-3-21.

2-1-82.30.

6-2-31.

17-1-80.

(ไร่ -งาน-ตร.ว.)

เนือ้ ที่โครงการ

100

100

100

100

100

100

100

งานที่เสร็จ

ร้ อยละของ

EVER

TVH

MRH

EVER

EVER

EVER

EVER

บริษัทที่
ดาเนิน
การโครงการ

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง
รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง
รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง
รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง
รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง
รายได้ ระดับสูง

เป้ าหมาย

กลุ่มลูกค้ า

6,773.81

2,011.74

1,419.49

1,332.14

923.91

672.68

180.88

232.97

ทัง้ หมด

3,523.90

558.04

686.05

1,081.25

300.72

490.11

176.84

230.89

ขายแล้ ว

-

-

-

-

-

-

315.63

315.63

รอโอน

มูลค่ าโครงการ (ล้ านบาท)

รายละเอียดโครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2,934.28

1,138.07

733.44

250.89

623.19

182.57

4.04

2.08

คงเหลือ
รอขาย

1,404

590

197

211

43

92

66

205

ทัง้ หมด

859

177

124

186

19

85

65

203

ขายแล้ ว

ยูนิต
รอโอน

98

98

-

-

-

-

-

-

7

1

2

447

315

73

25

24

คงเหลือ
รอขาย

25

แขวงบางปะกอก

เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ

ถ.หนามแดง-บางพลี

บางพลี สมุทรปราการ

แขวงออเงิน เขตสายไหม

กรุงเทพฯ

ซอยนนทบุรี 15

12.โครงการ EVER PLACE

สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30 /1

13.โครงการEVERCITY

ศรี นคริ นทร์ - หนามแดง /1

14.โครงการEVERCITY

รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ /1

15.โครงการเดอะ โพลิแทน ริ ฟ

ถ.สนามบินน ้า จ.นนทบุรี

ซอยนนทบุรี 15

รวมโครงการที่ดาเนินการและอยู่ระหว่ างการขาย

16.โครงการเดอะ โพลิแทน อควา

เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ

สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30 /1

ถ.สนามบินน ้า จ.นนทบุรี

แขวงบางปะกอก

คลองสามวา กรุงเทพฯ

ถ.ไทยรามัญ/ถ.หทัยราษฎร์

จ.เชียงใหม่

4 Shop

2,741 ห้ องชุด

8 Shop

2,351 ห้ องชุด

172 หลัง

249 หลัง

อาคารพาณิชย์ 7 หลัง

Village2 = 43 หลัง

Village1 = 94 หลัง

61 หลัง

137 หลัง

Village2 = 67 หลัง

ต.แม่สา อ.แม่ริม

Village1 = 78 หลัง

หนองจอก กรุงเทพฯ

จานวนหน่ วย

ซ.สุวินทวงศ์ 80

สถานที่ตงั ้

11.โครงการ EVETCITY

10.โครงการมายโฮม อเวนิว

9.โครงการมายโฮม เชียงใหม่

8.โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค

โครงการที่ดาเนินการและอยู่ระหว่างการขาย

กลุ่มที่1 : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ชื่อโรงพยาบาล

ชื่อโครงการ/

2560

2559

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

2561

N.A.

2558

โครงการ

ปี ที่เปิ ด

10-2-34.80.

9-3-37.60.

17-3-72.60

23-1-1.90

0-2-63.70

4-0-22.10

8-2-34.50

13-0-25.

38-1-49.

65-1-80.

(ไร่ -งาน-ตร.ว.)

เนือ้ ที่โครงการ

36

92

5

10

-

-

20

54

-

-

100

งานที่เสร็จ

ร้ อยละของ

RIVA

BANGKOK

EVER

EVERCITY

EVERCITY

MY AVENUE

EVERCITY

EVER

NATTANAN

EVER

การโครงการ

บริษัทที่
ดาเนิน

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

เป้ าหมาย

กลุ่มลูกค้ า

16,973.14

7,118.06

6,709.01

629.53

867.87

31.15

177.05

332.49

272.29

-

835.69

ทัง้ หมด

291.34

-

-

-

-

-

-

-

7.70

-

283.64

ขายแล้ ว

9,603.55

4,358.18

5,158.16

-

-

-

-

-

82.91

-

4.30

รอโอน

มูลค่ าโครงการ (ล้ านบาท)

7,078.25

2,759.88

1,550.85

629.53

867.87

31.15

177.05

332.49

181.68

-

547.75

คงเหลือ
รอขาย

172

249

7

43

94

61

-

67

78

5,875

2,745

2,359

ทัง้ หมด

63

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

61

ขายแล้ ว

ยูนิต

-

-

-

-

-

20

-

-

1

3,860

1,800

2,039

รอโอน

1,952

945

320

172

249

7

43

94

39

-

67

16

คงเหลือ
รอขาย

26

ให้ เช่าอาคาร
ให้ เช่าอาคาร
รพ.เชียงใหม่ ฮอสพิทอล

60 เตียง

17.โรงพยาบาลพิ
ษณุโษลกณุฮอสพิ
ทอล ทอลโรงพยาบาล
17.โรงพยาบาลพิ
โลก ฮอสพิ
โรงพยาบาล

60 เตี2537
ยง

35 เตี2533
ยง

2538

-

2552

-

2549

50 เตียง

โครงการ

ปี ที่เปิ ด

จานวนหน่ วย

6-0-81.90.
2537

2533
1-1-62.

-

2538

-

2552

3-0-3.40.

2549

(ไร่ -งาน-ตร.ว.)

-

-

6-0-81.90.

-1-1-62.

-

-

-

3-0-3.40.

งานที่เสร็จ

ร้ อยละของ

PM

KMG

UNICON

DENTAL

CMR

การโครงการ

ดาเนิน

-

-

-

-

-

-

รายได้ ระดับ PM
ปานกลางถึงสูง

-

-

23,746.95

3,815.24

-รายได้ ระดับ ปานกลางถึงสูง

-รายได้ ระดับ ปานกลางถึงสูง

ปานกลางถึงสูง
-

ปานกลางถึงสูง
UNICON
รายได้ ระดับKMG
ปานกลางถึงสูง

ขายแล้ ว

-

-

-

23,746.95

- -

- -

-

-

-

9,919.18

รอโอน

เป้ ามูหมาย
ทัง้ หมด
ลค่ าโครงการ (ล้ านบาท)

กลุ่มลูกค้ า

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึ
งสูง รายได้ ระดับ
-

CMR

ทัง้ หมด

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึDENTAL
งสูง
รายได้ ระดับ

เป้ าหมาย

ที่ ่ เสร็ จ
(ไร่ -งาน-ตร.ว.) บริษัทงานที
การโครงการ
กลุ่มลูกค้ า

บริษัทที่
ดาเนิน

โครงการ

เนือ้ ที่โครงการ

ร้ อยละของ

เนือ้ ที่โครงการ

ปี ที่เปิ ด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,012.53

922

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,958

รอโอน

คงเหลือรอ
ยูนิตขาย
ขายแล้ ว

9,919.18

-

-

-

-

-

รอโอน

7,279

ทัง้ หมด

3,815.24

10,012.53

-

-

-

-

-

คงเหลือรอ
ขาย

ขายแล้ ว

มูลค่ าโครงการ (ล้ านบาท)

-

-

-

7,279

2,399

- -

- -

-

-

-

คงเหลือ
รอขาย

ทัง้ หมด

-

-

-

-

-

922

ขายแล้ ว

ยูนิต

-

-

-

-

-

3,958

รอโอน

2,399

-

-

-

-

-

คงเหลือ
รอขาย

หมายเหตุ :
กลุม่ หมายเหตุ
อสังหาริ มทรั:พย์
- กลุ
ความคื
ม่ อสับงหน้
หาริาในการขายค
มทรัพย์ านวณจากมูลค่าหน่วยที่ได้ ทาสัญญาแล้ ว / มูลค่าหน่วยที่มีเพื่อขาย
- โครงการมายวิลล่า บางนา ประกอบด้ วย 3 อาคาร ได้ แก่ อาคารเอ อาคารบี และอาคารซี มีอาคารสานักงานทังหมด
้
60 สานักงาน และมีห้องชุดพั กอาศัย 718ห้ องชุด และมีการจาหน่ายไปแล้ วทังสิ
้ ้น 50 สานักงานและ 456 ห้ องชุด ดังนันบริ
้ ษัทฯจึงได้ รับโอนโครงการเพื่อนามา
- ความคืบหน้ าในการขายคานวณจากมูลค่าหน่วยที่ได้ ทาสัญญาแล้ ว / มูลค่าหน่วยที่มีเพื่อขาย
พัฒนาต่อ จานวน 10 สานักงานและ 262 ห้ องชุด
- โครงการมายวิลล่า บางนา ประกอบด้ วย 3 อาคาร ได้ แก่ อาคารเอ อาคารบี และอาคารซี มีอาคารสานักงานทังหมด
้
60 สานักงาน และมีห้องชุดพั กอาศัย 718ห้ องชุด และมีการจาหน่ายไปแล้ วทังสิ
้ ้น 50 สานักงานและ 456 ห้ องชุด ดังนันบริ
้ ษัทฯจึงได้ รับโอนโครงการเพื่อนามา
- โครงการรอยัล บีช ปัจจุบนั โครงการดาเนินการขายหมดแล้ ว เหลือรอการโอน 1 ยูนิต
พั
ฒ
นาต่
อ
จ
านวน
10
ส
านั
ก
งานและ
262
ห้
อ
งชุ
ด
- โครงการมายโฮม สุวินทวงศ์ บนที่ดิน 65-1-80 ไร่ แบ่งพื ้นที่พฒ
ั นาบ้ านเดี่ยวออกเป็ น 2 Village รวมจานวน 145 หลัง เป็ นโครงการที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ ของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน) ประกอบด้ วย Village 1 จานวน 78 หลัง โดยปัจจุบนั ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อมโอน
- กรรมสิโครงการรอยั
ล บี2ชจานวน
ปัจจุบ67นั หลั
โครงการด
นการขายหมดแล้
ว เหลือรอการโอน
1 ยูนิต
ทธิ์ และ Village
ง อยูร่ ะหว่าเนิ
างการวางแผนเพื
่อพัฒนาโครงการต่
อไป
- - โครงการมายโฮม
เชียงใหม่สุเป็วินการด
นการภายใต้
การบริ หไร่ารงานของบริ
ฐนันาท์นเดี
พฒ
ั นา
จากัด ซึง่ นเป็ น2บริVillage
ษัทย่อยรวมจ
มีพื ้นทีานวน
่โครงการรวมทั
งสิ
้ ง้น เป็
167-2-2
ไร่ มูลค่า่อโครงการรวมประมาณ
1,600
านบาท แลนด์ จากัด(มหาชน) ประกอบด้ วย Village 1 จานวน 78 หลัง โดยปัจจุบนั ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อมโอน
โครงการมายโฮม
ทวงศ์าเนิบนที
่ดิน 65-1-80
แบ่งพื ้นทีษ่พัทฒ
ั ณันาบ้
่ยวออกเป็
145 หลั
นโครงการที
ยู่ในกรรมสิทธิ์ ของบริ
ษัทล้เอเวอร์
- บริ ษัทกรรมสิ
ฯดาเนินทการซื
้อและรั
บโอนกรรมสิ
ทธิ์ห้อ67
งชุดหลั
โครงการมายรี
ท บางกอก จานวน
ยูนิต เมื่อวันที่ 31อไป
พฤษภาคม 2556
ธิ์ และ
Village
2 จานวน
ง อยูร่ ะหว่สาอร์
งการวางแผนเพื
่อพั92ฒนาโครงการต่
- บริ ษัทฯดาเนินการซื ้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ จานวน 33 ยูนิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 และจานวน 10 ยูนิต เมื่อวันที่ 4 มิถนุ ายน 2557
- โครงการมายโฮม เชียงใหม่ เป็ นการดาเนินการภายใต้ การบริ หารงานของบริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย มีพื ้นที่โครงการรวมทังสิ
้ ้น 167-2-2 ไร่ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,600 ล้ านบาท
- โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน(อาคาร เอ บี ซี) เป็ นโครงการที่อยูใ่ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท มายรี สอร์ ท โอลดิ ้ง จากัด ซึง่ เข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2556
์ห้องชุด โครงการมายรี
บริ
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ท
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ยู
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ต
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อ
่
วั
น
ที
่
31
พฤษภาคม
2556
- โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน(อาคาร ดี อี เอฟ) เป็ นโครงการที่อยูใ่ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จากัด ซึง่ เข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556
บริ ษัทฯดโพลิ
าเนิแทน
นการซื
บโอนกรรมสิ
ทธิท์หธิ้ อ์ขงชุ
ด ษโครงการมายรี
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ิต นเมืการก่
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ากัทด(มหาชน)
ปัจจุบจนัานวน
อยูร่ ะหว่
าการก่
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ง 92%)10 ยูนิต เมื่อวันที่ 4 มิถนุ ายน 2557
โครงการมายรี
หิน(อาคาร
บี ซี) ทเป็ธิ์ขนองบริ
โครงการที
่อยูแใ่ นกรรมสิ
ธิ์ของบริโดยปั
ษัท มายรี
โอลดิ
ากัด ซึอง่มโอนกรรมสิ
เข้ ามาเป็ นทบริ
- - โครงการเดอะ
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จจุบนั ก่สออร์สร้ทางแล้
วเสร็้ง จจและพร้
ธิ์ ษัทย่อยของบริ ษัทเมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2556
- - โครงการเดอะ
โพลิแทนสอร์
อควา
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โครงการมายรี
ท หัเป็วนหิโครงการที
น(อาคาร่อยูดีใ่ นกรรมสิ
อี เอฟ)ทเป็ธิ์ขนองบริ
โครงการที
่อยูใ่ นกรรมสิ
ทธิ์ของบริ
ลล่ษาัทย่(หัอยของบริ
วหิน) จษากั
ด ่อซึวัง่ นเข้ที่า1มาเป็
นบริ2559
ษัทย่ปัอจยของบริ
ษัทเมื
วันนทีการก่
่ 2 กันอสร้ยายน
2556บหน้ าการก่อสร้ าง 36%)
- - โครงการ
My Home Avenue
บนพืรี ฟ้นทีเป็
่ 13-0-25
ไร่ รวม่อ61
ง มูลค่าทโครงการรวมประมาณ
นบาท
โครงการเดอะ
โพลิแทน
นโครงการที
ยูใ่ หลั
นกรรมสิ
ธิ์ของบริ ษัท เอเวอร์272.29
แลนด์ ล้จาากั
ด(มหาชน) ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร้ าง (ความคืบหน้ าการก่อสร้ าง 92%)
- โครงการ EVETCITY-สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30 แบ่งพื ้นที่ออกเป็ น 2 Village รวม 137 หลัง เป็ นโครงการที่อยูใ่ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วย Village 1 จานวน 94 หลัง
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร้ าง (ความคืบหน้ าการก่อสร้ าง 20%) และ Village 2 จานวน 43 หลัง ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างพัฒนาโครงการ
- โครงการ EVER PLACE -สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30 เป็ นโครงการที่อยูใ่ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท มาย อเวนิว จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างพัฒนาโครงการ
- โครงการ EVETCITY-ศรี นคริ นทร์ -หนามแดง เป็ นโครงการที่อยูใ่ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างพัฒนาโครงการ (ความคืบหน้ าการก่อสร้ าง 10%)
- โครงการ EVETCITY-รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ เป็ นโครงการที่อยูใ่ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างพัฒนาโครงการ (ความคืบหน้ าการก่อสร้ าง 5%)
กลุม่ โรงพยาบาล
- บริ ษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด ซึง่ เข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยเมื่อวันที่ 14พฤศจิกายน 2557
- บริ ษัท เดนทอล อิส ฟัน จากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด ซึง่ เข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
- บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด ซึง่ เข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
- บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด ซึง่ เข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558
- บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด ซึง่ เข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558

รวมโครงการทัง้ หมด

รวมโครงการทัง้ หมด

35 เตียง

รพ.เชียงใหม่ ฮอสพิทอล

16.โรงพยาบาลราชสี
มา ฮอสพิ
โรงพยาบาล
16.โรงพยาบาลราชสี
มา ฮอสพิ
ทอล ทอล โรงพยาบาล

15.บจ.ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส

-

15.บจ.ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส

สถานทันตกรรม

สถานทันตกรรม

14.สถานทันตกรรม คลินิค จัส ฟอ ฟั น

14.สถานทันตกรรม คลินิค จัส ฟอ ฟั น

50 เตียง

จานวนหน่ วย

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

สถานที่ตงั ้

สถานที่ตงั ้

สถานประกอบการโรงพยาบาล
13.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล

13.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล

กลุสถานประกอบการโรงพยาบาล
่ มที่2 : ธุรกิจโรงพยาบาล

กลุ่มที่2 : ธุรกิจโรงพยาบาล

ชื่อโครงการ / ชื่อโรงพยาบาล

ชื่อโครงการ / ชื่อโรงพยาบาล

โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่ อย ตัง้ แต่ ปี 2559-2561
สาหรับการรับรู้รายได้ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จะจาแนกออกเป็ น ธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ ดังนี ้
1. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
 บ้ า นเดี่ ย ว : รับ รู้ รายได้ จ ากการขายบ้ า นเดี่ ย วซึ่ง สร้ างเสร็ จ สมบูรณ์ และมี ไว้ พ ร้ อมขาย เมื่ อ บ้ า นเดี่ ย วได้ มี ก ารโอน
กรรมสิทธิ์ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
 อาคารชุดพักอาศัย : รับรู้รายได้ เมื่ออาคารชุดสร้ างเสร็ จและห้ องชุดได้ มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
2. ธุ รกิ จ โรงพยาบาล จะรั บ รู้ รายได้ จ ากกลุ่ม ผู้ป่ วยทั่ว ไป (OPD, IPD) และ ตรวจสุข ภาพนอกสถานที่ และ รายได้ ก องทุน
เมื่อได้ ให้ บริ การหรื อจาหน่ายแล้ ว
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทธุรกิจ

ดาเนิน

การถือหุ้น

2559

2560

การโดย

ขอบริษัท

รายได้

ร้ อยละ

EVER
TVH

100%

108.78
125.83

24.70%
28.58%

MRH

100%

78.70

EVER

-

รายได้

2561

ร้ อยละ

รายได้

ร้ อยละ

27.90
72.29

8.95%
23.18%

635.85
63.99

203.91%
20.52%

17.87%

103.40

33.16%

-

-

117.22

26.62%

101.81

32.65%

71.59

22.96%

430.53

97.78%

305.40

97.94%

771.43

247.39%

9.79

2.22%

6.43

2.06%

14.17

4.54%

440.32

100.00%

311.83

100.00%

785.60

251.93%

ธุรกิจอสังหาริมทรั พย์
รายได้ จากอาคารชุด

รายได้ จากบ้ านแนวราบ
รวมรายได้ อาคารชุดและแนวราบ
รายได้ อื่น
รวมรายได้ อสังหาริมทรั พย์
ธุรกิจโรงพยาบาล
รายได้ จากการบริ การ
Holding company

MY HOSPITAL

100%

-

-

-

-

-

-

CMR
DENTAL
KMG
PM

100%
100%
83.90%
53.96%

88.47
89.36
83.47

15.66%
15.82%
14.77%

85.45
68.18
75.80

20.66%
16.48%
18.33%

83.63
78.84
71.80

20.22%
19.06%
17.36%

261.30

46.25%

229.43

55.47%

234.28

56.64%

23.79
80.76
107.90

4.21%
14.29%
19.10%

20.43
70.58
80.23

4.94%
17.06%
19.40%

21.47
39.03
58.48

5.19%
9.44%
14.14%

รวมรายได้ จากผู้ป่วยใน (IPD)

212.45

37.60%

171.24

41.40%

118.98

28.77%

รวมรายได้ จากผู้ป่วยนอก (OPD)และผู้ป่วยใน (IPD)

473.75

83.85%

400.67

96.87%

353.26

85.41%

- รายได้ จากผู้ป่วยนอก (OPD)
(รวมรายได้ ตรวจสุขภาพนอกสถานที่)

รวมรายได้ จากผู้ป่วยนอก (OPD)
- รายได้ จากผู้ป่วยใน (IPD)

CMR
DENTAL
KMG
PM

100%
100%
83.90%
53.96%

27

หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทธุรกิจ
- รายได้ อื่น

รวมรายได้ อ่ นื
รวมรายได้ ธุรกิจโรงพยาบาล
รวมรายได้ ทงั ้ หมด

ดาเนิน

การถือหุ้น

2559

การโดย

ขอบริษัท

MY HOSPITAL
CMR
DENTAL

100%
100%
100%

61.68
1.18
0.03

10.92%
0.21%
0.01%

0.06
1.13
-

0.01%
0.27%
-

1.08
0.00

0.26%
0.00%

KMG

83.90%

19.44

3.44%

4.10

0.99%

3.31

0.80%

PM
UNICON

53.96%
100.00%

6.91
1.99

1.22%
0.35%

5.55
2.10

1.34%
0.51%

3.85
0.88

0.93%
0.21%

91.23

16.15%

12.94

3.13%

9.12

2.21%

564.98

100.00%

413.61

100.00%

362.38

87.61%

1,005.30

100.00%

725.44

100.00%

1,147.98

100.00%

รายได้

2560
ร้ อยละ

รายได้

2561

ร้ อยละ

รายได้

ร้ อยละ

หมายเหตุ :
1. รายได้ อื่น ประกอบด้ วย รายได้ ดอกเบี ้ยรับ, กาไรจากการขายเงินลงทุน, รายได้ กองทุน/เงินสนับสนุน และรายได้ อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการรักษาพยาบาล
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2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 ธุรกิจด้ านอสังหาริมทรัพย์
กลยุทธ์ ทางการตลาด
กลยุทธ์ ด้านสินค้ าและบริการ
 ในด้ านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของโครงการที่มีการพัฒนาไปแล้ วบริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างผู้รับเหมาก่อสร้ างที่ชานาญเพื่อทาการ
ซ่อมบารุง ออกแบบ ปรับปรุง และตกแต่งอาคาร บ้ าน ที่มีอยู่เดิมรวมทังค
้ านึงถึงประโยชน์ใ ช้ สอยตามความต้ องการ
ของผู้บริ โภคอีกทังปรั
้ บเปลี่ยนและเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่มีรูปแบบดีไซน์สวยงามและมีคุณ ภาพเพื่อความพร้ อมของ
สินค้ าก่อนขาย ท าให้ ลูกค้ าเกิ ดความมั่น ใจ และตัดสิน ใจได้ ง่ายขึน้ กลยุทธ์ ท างการตลาด จะเน้ นด้ านการสร้ าง
คุณภาพและคงทนของสินค้ าในระยะยาว เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความไว้ วางใจ และบ่งบอกถึงมาตรฐานของบริ ษัทฯ ในการ
พัฒนาโครงการอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
 บริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาถึ ง ศั ก ยภาพของท าเลในการพั ฒ นาโครงการแต่ ล ะรู ป แบบ โดยศึ ก ษาถึ ง ความเจริ ญ
ของสิ่ง อ านวยความสะดวกของระบบสาธารณู ป โภคจากภาครั ฐ ที่ จ ะลงทุน ก่ อสร้ าง การวิ เคราะห์ ก ลุ่ม ลูก ค้ า
และความต้ องการของลูกค้ าในแต่ละทาเล ทังนี
้ ้เพื่อให้ สนิ ค้ าของบริ ษัทฯ เข้ ากับรูปแบบการใช้ ชีวิตของกลุม่ ลูกค้ าของ
บริ ษัทและทาให้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนในการพัฒนาที่ดินที่ไม่สงู
 บริ ษัทฯ จะคานึงถึงสภาพการแข่งขันในแต่ละทาเล เพื่อสร้ างข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งขันในทาเลเหล่านัน้
 บริ ษัทฯ จะให้ ความสาคัญในการนาเสนอสิง่ ที่ดีของโครงการ อันเป็ นจุดขายแก่ลกู ค้ าอย่างสม่าเสมอ ทังในการโฆษณา
้
และการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง การติดตังสิ
้ ง่ อานวยความสะดวกภายในโครงการอีกทังได้
้ ดาเนินการส่งเสริ มการ
ขายให้ สอดคล้ องกับกาลังซื ้อของลูกค้ าในแต่ละช่วงเวลาด้ วย
 บริ ษัทฯ จะรักษาคุณภาพของการให้ บริ การลูกค้ าให้ สม่าเสมอโดยตลอด เช่น ในส่วนของการให้ บริ การหลังการขาย
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีของลูกค้ าต่อโครงการของบริ ษัทฯ ทังระยะสั
้
นและระยะยาวต่
้
อไป
จุดเด่ นกลยุทธ์ ด้านสินค้ าและบริการ
 รู ปแบบของห้ องชุดพักอาศัย หรื อบ้ านเน้ นประโยชน์เนื ้อที่ใช้ สอย คุณภาพ ความสง่างาม และความเป็ นเอกลักษณ์
โดยบริ ษัทฯ จะทาการสารวจตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลให้ ฝ่ายออกแบบของบริ ษัทฯ สามารถออกแบบบ้ าน
ให้ มีรูปแบบที่ทนั สมัย และตรงตามความต้ องการของลูกค้ าในเรื่ องของประโยชน์ใช้ สอย
 การติดตังสิ
้ ง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทนั สมัยให้ แก่ลกู ค้ า เช่น โทรศัพท์อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูง ระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ทนั สมัย ตลอดจนสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโครงการ
 ระดับราคาและประเภทสิน ค้ า สามารถตอบสนองความต้ องการได้ ทุก ระดับ เนื่อ งจากสินค้ าของบริ ษั ทฯมี ค วาม
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น บ้ านเดี่ยว ทาวน์ โฮม หรื อคอนโดมิเนียม และในแต่ละโครงการที่บริ ษัทฯ ดาเนินการ จะมี
การตังราคาให้
้
มีความหลากหลายเพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครอบคลุมทุกกลุม่
 ทุกโครงการอยู่ในทาเลที่ตงที
ั ้ ่ดี อยู่ในแหล่งธุรกิจและชุมชน และใกล้ กับระบบขนส่งที่ทนั สมัย ไม่ว่าจะเป็ น ทางด่วน
รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ ดิน ทาให้ ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ ได้ รับความสะดวกสบายในการเดินทาง
 อานวยความสะดวกสบายให้ กับลูกค้ าทัง้ ก่อนการขายและหลังการขาย เช่น พัฒนาระบบการจองแบบออนไลน์ให้
ลูกค้ าสามารถดูผงั ยูนิตและตัดยูนิตจองแบบออนไลน์ ทาให้ บริ การชัดเจนและรวดเร็ วขึ ้น
 อานวยความสะดวกระบบการชาระเงินที่หลากหลาย เช่น การชาระผ่านตู้เอทีเอ็ม โดยใช้ บตั รที่มีบาร์ โค้ ด การชาระเงิน
โดยวิธีตดั บัญชีหรื อบัตรเครติด เป็ นต้ น
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การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
 รู ปแบบของการขายโดยทีมงานขายประจาซึ่งดาเนินงานขายทังประจ
้
าที่สานักงานขายภายในโครงการ (Counter
Sales) และการขายตรง (Direct Sales) เพื่อครอบคลุมและให้ ความสะดวกแก่ลกู ค้ า โดยทีมงานขายจะรับผิดชอบ
ตังแต่
้ การวางแผนการขายและนาเสนอรายละเอียดของโครงการที่เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย
โดยจะมีการวิเคราะห์ และกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย และจะใช้ กลยุทธ์ ทางด้ านการตลาดและการขาย เพื่อให้
เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าดังกล่าวให้ ได้ ประสิทธิภาพสูงสุด
 รู ปแบบของการขายโดยทีมงานอิสระ (Direct Sales) ซึ่งแนะนาลูกค้ าของตนเองที่มีความต้ องการอสังหาริ มทรัพย์ที่
ตรงกับโครงการ ที่บริ ษัทฯ พัฒนาอยู่
 การใช้ โฆษณาในลัก ษณะที่ ส ามารถใช้ ได้ กั บ หลาย ๆ โครงการซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น ค่ า โฆษณาลดลงแต่ ยัง คงมี
ประสิท ธิ ภาพและประสิทธิ ผลที่ ดี การใช้ E-Marketing การขายผ่านทางเว็บ ไซต์ ของบริ ษั ท www.everland.co.th
โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับกลุม่ บริ ษัทและความคืบหน้ าของโครงการผ่านสือ่ ที่หลากหลาย
เพื่อให้ เกิดการเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายมากที่สดุ เช่น สือ่ สิง่ พิมพ์ หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา อีเมล์ เว็บไซต์ เป็ นต้ น
 การส่งเสริ มการขายเพื่อให้ สอดคล้ องกับภาครัฐที่สนับสนุนให้ ประชาชนจัดซื ้อที่อยูอ่ าศัย เช่น ยกเว้ นค่าธรรมเนียมโอน
กรรมสิทธิ์ การทา Co-promotion ร่วมกับคูค่ ้ า สถาบันการเงิน จัดเงื่อนไขพิเศษ เช่นการให้ สนิ เชื่อดอกเบี ้ยตา่ ,ฟรี ดาวน์
และสามารถกู้ได้ 100% รวมทังโครงการของบริ
้
ษัทมีการตกแต่ง เฟอร์ นิเจอร์ พร้ อมเข้ าอยู่ ซึ่งในอนาคตบริ ษัทฯ ก็จะมี
การคิดรูปแบบการส่งเสริ มการขายที่แตกต่างออกมาเรื่ อยๆ ตามภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรม
 นอกเหนือจากการขายตามปกติ บริ ษัทฯ จะมีการนาโครงการเข้ าร่วมแสดงในนิทรรศการอสังหาริ มทรัพย์ ที่จดั โดยผู้จดั
ที่มีชื่อเสียง และมีความชานาญในการดาเนินการเป็ นประจาตามฤดูกาลขายที่พิจารณาแล้ วว่าเหมาะสมกับการขาย
ของแต่ละโครงการเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื ้อของลูกค้ าด้ วยการใช้ Aggressive Pricing Strategy สาหรับบางยูนิต/
โครงการ
ลักษณะของลูกค้ า
ลักษณะลูกค้ าของโครงการต่างๆที่ ทางบริ ษั ทฯได้ มี การดาเนิ นการก่อสร้ างและอยู่ระหว่างด าเนิ นการก่อสร้ างจะ
ประกอบไปด้ วยบุคคลจากหลากหลายอาชีพและหลายระดับรายได้ โดยมากลูกค้ ามากกว่า 80% เป็ นบุคคลที่มีรายได้
ระดับปานกลางถึงสูง เนื่องจากลูกค้ าที่ซื ้อห้ องชุดพักอาศัยและ/หรื อ บ้ านโดยส่วนใหญ่เป็ นไปเพื่อการอยูอ่ าศัยจริ ง มีเพียง
ส่วนน้ อยที่ซื ้อไว้ เพื่อการลงทุนเป็ นสินทรัพย์ ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา ผู้บริ โภคใช้ ความระมัดระวังมากขึ ้นใน
การตัดสินใจ โดยมีการศึกษาข้ อมูลโครงการอย่างละเอียด พร้ อมทังมี
้ การเปรี ยบเทียบระหว่างคูแ่ ข่ง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบ้ านที่
ซื ้อจะตรงกับความต้ องการของลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง ด้ วยเหตุนี ้บริ ษัทจึงตระหนักในการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดที งต่
ั ้ อลูกค้ าเก่า
และลูกค้ าใหม่ ซึ่งนโยบายทางบริ ษัทมีความตังใจที
้ ่จะสร้ างความประทับใจในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าเหล่านีไ้ ปตลอด
โดยมีส่วนบริ การหลังการขายเป็ น ผู้รับ ผิดชอบในการสร้ างความสัม พัน ธ์ ที่ ดีกับ ลูกค้ าใหม่ รักษาความสัม พัน ธ์ ที่ดีกับ
ลูกค้ าเก่า และดูแลหรื อให้ บริ การซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า น ้าประปา มีการรับประกันความเสียหายระหว่างอยู่อาศัย
เป็ นระยะเวลา 1 ปี อีกทังมี
้ การประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้ าของโครงการในการก่อสร้ าง การติดตามให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
ตังแต่
้ ขนตอนตั
ั้
ดสินใจซื ้อจนถึงการส่งมอบ ตลอดจนดูแลการบริ หารโครงการเมื่อลูกค้ าเข้ าไปอาศัยแล้ ว ให้ เกิ ดความ
สะดวกสบาย มีสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีไปตลอด
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กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
บริ ษัทฯกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายโดยคานึงถึงอานาจซื ้อที่ผ้ บู ริ โภคสามารถซื ้อได้ หรื อสามารถแบ่งจ่าย และ/หรื อ
ผ่อนชาระกับทางธนาคารได้ โดยที่กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายในแต่ละโครงการที่บริ ษัทฯได้ พฒ
ั นาขึ ้น คือ
 กลุม่ ลูกค้ าที่มีรายได้ ประจาและต่อเนื่อง เช่น พนักงานบริ ษัท ธนาคาร ข้ าราชการ ฯลฯ
 กลุม่ ลูกค้ าที่มีรายได้ สงู หรื อเป็ นเจ้ าของธุรกิจ
 กลุ่มลูกค้ าในพื ้นที่โครงการโดยรอบ และกลุ่มลูกค้ าเดิมที่อาศัยอยู่ไม่เกิน 5 – 10 กิโลเมตร จากโครงการ เนื่องจาก
ลูกค้ าจะมีความคุ้นเคยกับเส้ นทางและสถานที่ตงโครงการ
ั้
 กลุม่ ลูกค้ าที่มีความต้ องการโครงการที่มีสภาพแวดล้ อมที่ดีขึ ้น หรื อมีความพอใจในรู ปแบบของโครงการ และสามารถ
เดินทางได้ สะดวก
นโยบายการตัง้ ราคา
บริ ษัทฯมีนโยบายการตังราคาที
้
่เป็ นธรรมต่อผู้บริ โภค โดยคานึงถึงต้ นทุนในการพัฒนาโครงการ และโครงการโดยรอบ
ที่บริ ษัทมองว่าเป็ นคู่แข่งในการดาเนินงาน เพื่อที่ว่าบริ ษัทฯจะสามารถแข่งขันได้ กับผู้ประกอบการอื่นๆ โดยหลักการ
เบื ้องต้ น คือ
 การสารวจราคาตลาดของโครงการอื่น ๆ ซึ่งเป็ นโครงการลักษณะเดียวกัน หรื อใกล้ เคีย งกับของบริ ษัทฯ แล้ วจึงกาหนด
ราคา โดยพิ จ ารณาจากต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาโครงการ เพื่ อ ที่ บ ริ ษั ท ฯ จะได้ สามารถแข่ ง ขัน กั บ
ผู้ประกอบการรายอื่นได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มองว่าคู่แข่งของบริ ษัทฯ ได้ แก่ โครงการที่อยูใ่ กล้ เคียงโครงการของบริ ษัทฯ
ไม่ได้ มองเฉพาะเป็ นบริ ษัทใดบริ ษัทหนึง่
 การพิจารณากาลังซื ้อในตลาด และการแบ่งเบาภาระการผ่อนชาระเงินดาวน์ในแต่ละงวดและระยะเวลาการผ่อนชาระ
เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถผ่อนชาระเงินดาวน์โดยไม่มีปัญหา โดยการให้ บริ การในส่วนนี ้ ทางบริ ษัทฯ ได้ รับความร่ วมมือ
จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศในการให้ สินเชื่อแก่ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ ที่มีความประสงค์จะซื ้อบ้ าน แต่ยงั ไม่มีกาลังซื ้อ
เพียงพอ
2.2.2 ธุรกิจด้ านโรงพยาบาล
กลยุทธ์ ทางการตลาด
กลยุทธ์ ด้านสินค้ าและบริการ
 ทาเลที่ตงั ้ อยูใ่ นแหล่งชุมชนเดินทางได้ สะดวกสบาย
 มุง่ เน้ นการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลที่เป็ นเลิศ ด้ วยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญและเครื่ องมือที่ทนั สมัยสามารถรองรับ
ผู้ป่วยทังในจั
้ งหวัดและจังหวัดใกล้ เคียงรวมถึงประเทศเพื่อนบ้ าน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่สนใจเรื่ องสุขภาพมาก
ขึ ้น และมีผ้ สู งู อายุมากขึ ้น
 การให้ ความสาคัญในการบริ การลูกค้ า เข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าแต่ละรายที่แตกต่างกัน การให้ บริ การที่รวดเร็ ว
คุณภาพของอาหาร การรักษาความสะอาด เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับบริ การเป็ นที่พงึ พอใจ
 มีการจัดกิจกรรมในและนอกสถานที่เช่น การรับบริ จาคโลหิตร่ วมกับกาชาดจังหวัด เป็ นต้ น เพื่อสาธารณกุศลและยัง
เป็ นการเผยแพร่ ความรู้ เรื่ องโรคต่างๆและสร้ างการรับรู้ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของโรงพยาบาล รวมถึงการออกเยี่ยม
ผู้ป่วยที่เคยเข้ ารับการรักษาในพื ้นที่เป้าหมาย
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 การจัดทาฐานข้ อมูลให้ มีความสมบูรณ์ เพื่อสามารถติดตามการมาใช้ บริ การ และทาให้ ลกู ค้ ามาใช้ บริ การต่อเนื่อง เช่น
การดูแลผู้ป่วยสูงอายุ เป็ นต้ น
 การมองหากลุ่มลูกค้ าและตลาดใหม่ที่ยงั มีศกั ยภาพในพื ้นที่จังหวัดใกล้ เคียงรวมถึงการให้ ความสาคัญกับสื่อ online
และ social media มากขึ ้น
นโยบายในการกาหนดราคา
 การกาหนดราคาในหมวดต่างๆโรงพยาบาลจะกาหนดให้ อยูใ่ นระดับเดียวกันกับโรงพยาบาลเอกชนทัว่ ไป ที่มีลกั ษณะ
ใกล้ เคียงกันหรื อเปรี ยบเทียบกันได้ ในศักยภาพการให้ บริ การในพื ้นที่เดียวกัน และต้ องอยูใ่ นระดับที่แข่งขันได้
 การกาหนดอัตราค่าบริ การห้ องพัก โรงพยาบาลฯ จะกาหนดราคาโดยอิงจากราคาตลาดของโรงพยาบาลเดียวกันกับ
โรงพยาบาลเอกชนทัว่ ไป ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นทาเลเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกันและสามารถแข่งขันได้
ยาและเวชภัณฑ์
บริ ษัทมีนโยบายในการจัดซื ้อยาและเวชภัณฑ์ จากผู้ผลิตและจัดจาหน่ายหลายราย เพื่อให้ เกิดการแข่งขันและป้องกัน
ความเสี่ยงในกรณีสินค้ าขาดแคลนจากโรคระบาดหรื อภัยธรรมชาติ เช่น กรณีน ้าท่วมใหญ่ และยังได้ คานึงถึงคุณภาพของ
ยาและเวชภัณ ฑ์ เป็ นอันดับแรก ทัง้ ยังมีการบริ หารจัดการยาและเวชภัณฑ์ ที่มีประสิทธิ ภาพ โดย เจ้ าหน้ าที่คลังยาและ
เวชภัณ ฑ์ มี ก ารจัด ท าข้ อ มูล ของยาและเวชภัณ ฑ์ แ ต่ ล ะรายการ เพื่ อ ให้ ก ารสั่ง ซื อ้ และบริ ห ารจัด การสิ น ค้ า คงเหลื อ
มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการเกิดยาค้ างสต็อกนานหรื อหมดอายุ
บุคลากรทางการแพทย์
ทรัพยากรบุคคลทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องนี ้เป็ นอย่างมาก
โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายในการคัดสรร การพัฒนาศักยภาพ และการรักษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ ร่วมงานกับบริ ษัทฯ
ในระยะยาว เช่น การกาหนดอัต ราค่าตอบแทนอย่างสมเหตุสมผลและแข่งขัน ได้ กับอุต สาหกรรม การให้ สวัสดิก ารที่
เหมาะสม สร้ างบรรยากาศและสร้ างความสัมพันธ์ ท่ีดีระหว่างพนักงาน ส่งเสริ มให้ เข้ าอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการ
ต่าง ๆ
ลักษณะผู้รับบริการ
ผู้รับบริ การที่สาคัญของบริ ษัทฯ สามารถจาแนกเป็ นกลุม่ หลักๆได้ ดงั นี ้
 กลุม่ ผู้รับบริ การเงินสด ได้ แก่ กลุม่ ผู้รับบริ การที่รับผิ ดชอบค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลด้ วยตนเอง ซึ่งมีที่อยู่อาศัย
หรื อสถานที่ ท างาน ในพื น้ ที่ ใกล้ เคี ย งกับ สถานที่ ตัง้ ของโรงพยาบาล หรื อ เป็ น ผู้ที่ มี ค วามเชื่ อ มั่น ในคุณ ภาพการ
ให้ บริ การทางการแพทย์ ของบริ ษัทฯ จนถึงกลุ่มผู้รับบริ การรายย่อยอื่น ๆ ที่เข้ ามาใช้ บริ การ โดยบริ ษั ทฯ เน้ นการ
ให้ บริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพ และเพิ่มขอบเขตการให้ บริ การทางการแพทย์เฉพาะทาง รวมทัง้ การประชาสัมพันธ์ ทาง
การตลาดให้ ตรงกับกลุม่ ผู้รับบริ การเป้าหมายของบริ ษัทฯ
 กลุม่ ผู้รับบริ การคู่สญ
ั ญา ได้ แก่ กลุม่ ผู้รับบริ การที่เข้ ารับการรักษาพยาบาลโดยที่องค์กรต้ นสังกัดได้ ทาสัญญาข้ อตกลง
ไว้ กบั ทางบริ ษัทฯ ซึ่งองค์กรต้ นสังกัดจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย ในการรักษาที่เกิดขึ ้น หรื อเป็ นกลุม่ ผู้รับบริ การที่มี
กรมธรรม์ประกันสุขภาพ โดยบริ ษัทฯ จะเรี ยกเก็บค่ารักษากับองค์กรต้ นสังกัด บริ ษัทประกัน กรมบัญชีกลาง หรื อสา
นักงานประกันสังคมโดยตรง ทังนี
้ ้ กลุม่ ผู้รับบริ การคูส่ ญ
ั ญามีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามการเติบโตของธุรกิจประกัน และจาก
กระแสการดูแลสุขภาพ
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2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
2.3.1 ธุรกิจด้ านอสังหาริมทรัพย์
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันธุรกิจ
ภาคอสังหาริ มทรัพย์โดยรวมในปี 2561 โดยประมาณการแบบรายปี มีการปรับตัวเพิ่มขึ ้น 1.13% เมื่อเทียบกับปี 2560
ทังนี
้ ้พิจารณาจากตัวเลขที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จ และจดทะเบียนเพิ่ม ในเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล ณ เดือนพฤศจิกายนปี 2561
มี จ านวนรวม 112,285 หน่ ว ย เมื่ อ เที ย บกับ ปี 2560 ที่ มี จ านวนรวมทัง้ หมด 111,032 หน่ ว ย โดยแบ่ ง แยกเป็ น ที่ อ ยู่อ าศัย
ประเภทสร้ างเอง 20,972 หน่วย และที่อยูอ่ าศัยประเภทจัดสรร 91,313 หน่วย
ข้ อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่ม ในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
จาแนกตามประเภทดาเนินการ ระหว่างปี 2558-2561
(หน่วย:ยูนติ )
จาแนกตามประเภท
สร้ างเอง
จัดสรร
รวมทัง้ หมด
% การเปลีย่ นแปลง
ที่มา
หมายเหตุ

:
:

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

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

2560
20,407
90,625
111,032
(12.26%)

*2561
20,972
91,313
112,285
**1.13%

ธนาคารแห่งประเทศไทย (http:// www.bot.ro.th)
* ข้ อมูลเดือนพฤศจิกายน 2561
** % การเปลี่ยนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

อย่ า งไรก็ ต ามหากพิ จ ารณ าเฉพาะบ้ านจดทะเบี ย นเพิ่ ม ประเภทจั ด สรร จ าแนกตามประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย
ณ เดือนธันวาคม ปี 2561 โดยประมาณการเทียบกับปี 2560 มีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญดังนี ้
ข้ อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่ม ในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
จาแนกตามประเภทที่อยูอ่ าศัย ระหว่างปี 2558-2561
(หน่วย:ยูนติ )
ที่อยู่อาศัยจดทะเบียน จาแนกตามประเภท
บ้ านเดีย่ วและบ้ านแฝด
% การเปลีย่ นแปลง
ทาวน์เฮ้ าส์และอาคารพาณิชย์
% การเปลีย่ นแปลง
อาคารชุด
% การเปลีย่ นแปลง
รวมทัง้ หมด
% การเปลีย่ นแปลง
ที่มา
หมายเหตุ

:
:

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
32,822
(3.20%)
18,362
(7.03%)
63,319
(13.13%)
114,503
(9.51%)

*2561
34,631
**5.51%
22,551
**22.81%
70,225
**10.91%
127,407
**11.27%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ (http://www.reic.or.th)
* ข้ อมูลเดือนพฤศจิกายน 2561
** % การเปลี่ยนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน
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 ประเภทบ้ านเดี่ยว และบ้ านแฝด มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 34,631หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรับตัว
เพิ่มขึ ้น 5.51 %เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีจานวน 32,822 หน่วย
 ประเภททาวน์ เฮ้ าส์ และอาคารพาณิ ช ย์ มี จานวนรวมทัง้ สิน้ 22,551 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่า
จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้น 22.81% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีจานวน 18,362 หน่วย
 ประเภทอาคารชุ ด มี จ านวนรวมทั ง้ สิ น้ 70,225 หน่ ว ย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่ า จะมี ก ารปรั บ ตั ว
เพิ่มขึ ้น 10.91 % เมื่อเทียบปี 2560 ที่มีจานวน 63,319 หน่วย
ข้ อมูลเปรียบเทียบการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์
จาแนกตามประเภทที่อยูอ่ าศัย ระหว่างปี 2558-2561
การโอนกรรมสิทธิ์ท่ อี ยู่อาศัย จาแนกตามประเภท

2558

2559

2560

(หน่วย:ยูนติ )
*2561

บ้ านเดีย่ วและบ้ านแฝด

41,041

25,183

28,236

33,062

% การเปลีย่ นแปลง

3.75%

(38.64%)

12.12%

**17.09%

ทาวน์เฮ้ าส์และอาคารพาณิชย์

83,768

60,055

54,999

63,722

% การเปลีย่ นแปลง

24.67%

(28.31%)

(8.42%)

**15.86%

อาคารชุด

71,833

90,077

80,233

94,463

% การเปลีย่ นแปลง

6.72%

25.40%

(10.93%)

**17.74%

รวมทัง้ หมด

196,642

175,315

163,468

191,247

% การเปลีย่ นแปลง

12.97%

(10.85%)

(6.76%)

**16.99%

ที่มา
หมายเหตุ

:
:

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ (http://www.reic.or.th)
* ข้ อมูลเดือนพฤศจิกายน 2561
** % การเปลี่ยนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

การโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริ มทรัพย์ โดยพิจารณาจากตัวเลขจาแนกตามประเภท ณ เดือนธันวาคมปี 2561 มีจานวนรวม
191,247 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2560 ทีม่ ีจานวนรวมทังหมด
้
163,468 หน่วย โดยมีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญดังนี ้
 ประเภทบ้ านเดี่ยว และบ้ านแฝด มีจานวนรวมทัง้ สิ ้น 33,062 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น 17.09% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีจานวน 28,236 หน่วย
 ประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอาคารพาณิชย์ มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 63,722 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมี
การปรับตัวเพิ่มขึ ้น 15.86% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีจานวน 54,999 หน่วย
 ประเภทอาคารชุด มีจานวนรวมทัง้ สิ ้น 94,463 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรับตัว เพิ่มขึน้
17.74% เมื่อเทียบปี 2560 ที่มีจานวน 80,233 หน่วย
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ข้ อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่
จาแนกตามประเภทที่อยูอ่ าศัย ระหว่างปี 2558-2561
ที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ จาแนกตามประเภท
บ้ านเดีย่ วและบ้ านแฝด

2558

2559

2560

(หน่วย:ยูนติ )
*2561

12,564

12,146

10,217

11,071

(33.64%)

(3.33%)

(15.88%)

**8.36%

ทาวน์เฮ้ าส์และอาคารพาณิชย์

25,000

29,932

35,462

31,717

% การเปลีย่ นแปลง

(7.34%)

19.73%

18.48%

**(10.56%)

อาคารชุด

62,833

58,350

63,626

74,380

% การเปลีย่ นแปลง

(3.78%)

(7.13%)

9.04%

**16.90%

รวมทัง้ หมด

100,397

100,428

109,305

117,168

% การเปลีย่ นแปลง

(9.72%)

0.03%

8.84%

**7.19%

% การเปลีย่ นแปลง

ที่มา
หมายเหตุ

:
:

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ (http://www.reic.or.th)
* ข้ อมูลเดือนธันวาคม 2561
** % การเปลี่ยนแปลงเทียบกับปี ก่อนหน้ า

ทังนี
้ ้ภาพรวมทางด้ านอุปทานของภาคอสังหาริ มทรัพย์ โดยพิจารณาจากตัวเลขที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่จาแนกตาม
ประเภท ปี 2561 มี จ านวนรวม 117,168 หน่ ว ย เมื่ อ เที ย บกับ ปี 2560 ที่ มี จ านวนรวมทัง้ หมด 109,305 หน่ ว ย โดยมี ก าร
เปลีย่ นแปลงที่สาคัญดังนี ้
 ประเภทบ้ านเดี่ ย วและบ้ านแฝด มี จ านวนรวมทัง้ สิ น้ 11,071 หน่ ว ย เพิ่ ม ขึ น้ 8.36% เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2560 ที่ มี
จานวน 10,217 หน่วย
 ประเภททาวน์เฮ้ าส์และอาคารพาณิ ชย์ มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 31,717 หน่วย ลดลง10.56% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มี
จานวน 35,462 หน่วย
 ประเภทอาคารชุด มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 74,380 หน่วย เพิ่มขึ ้น 16.90% เมื่อเทียบปี 2560 ที่มีจานวน 63,626 หน่วย
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาจากยอดคงค้ างสินเชื่อเพื่ออสังหาริ มทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ โดยพิจารณาจากตัวเลขจาแนกตาม
ประเภทผู้ขอสินเชื่อ ณ เดือนธันวาคม ปี 2561 มีจานวนรวม 3.17 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีจานวนรวมทังหมด2.71
้
ล้ านบาท โดยมีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญดังนี ้
 สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่ออสังหาริ มทรัพย์ มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 2.41 ล้ านบาท โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น 15.90% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 2.01 ล้ านบาท
 สินเชื่อผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์ มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 0.75 ล้ านบาท โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น 20.60% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น ทังสิ
้ ้น 0.63 ล้ านบาท
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ข้ อมูลเปรียบเทียบยอดคงค้ างสินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์ ของธนาคารพาณิชย์
จาแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ ระหว่างปี 2558-2561
(หน่วย:ล้ านบาท)
ยอดคงค้ างสินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์ ของธพ.*
สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่ออสังหาริมทรัพย์
% การเปลีย่ นแปลง
สินเชื่อผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์
% การเปลีย่ นแปลง
รวมทัง้ หมด
% การเปลีย่ นแปลง
ที่มา
หมายเหตุ

:
:

2558

2559

2560

*2561

1,846,016

1,974,021

2,082,227

2,413,390

9.33%

6.93%

5.48%

**15.90%

617,167

594,944

626,528

755,601

8.61%

(3.60%)

5.33%

**20.60%

2,463,183

2,568,965

2,708,755

3,168,991

9.15%

4.29%

5.45%

**16.99%

ธนาคารแห่งประเทศไทย (http:// www.bot.ro.th)
* ข้ อมูลเดือนพฤศจิกายน 2561
** % การเปลี่ยนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ในปี 2561 โดยภาพรวมฟื น้ ตัวได้ ดีอย่างต่อเนื่องทัง้ บ้ านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์
และคอนโดมิเนียม ทังการจดทะเบี
้
ยนที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จและการเปิ ดขายโครงการใหม่ รวมถึงระบายสต็อกรอการขายได้ อย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความต้ องการซื ้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย เมื่อพิจารณาจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยโดยภาพรวม
ทังด้
้ านสถาบันการเงินก็มีความเข้ มงวดต่อการอนุมตั ิสนิ เชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยมากขึ ้น เนื่องจากมีผิดนัดชาระหนี ้กับสถาบันการเงิน
อันเป็ นผลมาจากยอดโอนกรรมสิทธิ์ได้ ไม่ตรงตามเป้า แต่รายจ่ายยังเท่าเดิม ทาให้ เกิดปั ญหาสภาพคล่อง ทังนี
้ ้ยอดสินเชื่อเพื่อ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องธนาคารพาณิ ช ย์ ป รั บ ตัว เพิ่ ม สูง ขึ น้ ในปี 2561 ทัง้ นี ส้ าหรั บ แนวโน้ มในปี 2562 แนวโน้ มการพัฒ นา
คอนโดมิเนียม ยังคงมีการพัฒนามากที่สดุ แต่ในลักษณะชะลอตัว และผู้ประกอบการอีกส่วนปรับแผนในการพัฒนาโครงการ
มุ่งเน้ นโครงการแนวราบมากขึ ้น นอกจากนี ้ผู้ประกอบการเน้ นพัฒนาโครงการ โดยเน้ นซื ้อที่ดินแปลงใหญ่ เพื่อลดต้ นทุนที่ดิน
และแบ่งเฟสพัฒนาออกเป็ นหลายโครงการ
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2.3.2 ภาวการณ์ แข่ งขันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การแข่งขันในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2561 ที่ผา่ นมามีการฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ ผ้ ปู ระกอบการมีการพัฒนาที่
อยู่อาศัยในพื ้นที่กรุ งเทพมหานครชันในและชั
้
น้ กลางอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาที่อยู่อาศัยมักจะอยู่ในทาเลที่มีศกั ยภาพใจ
กลางเมือง ใกล้ เส้ นทางคมนาคมรถไฟฟ้าตามสายต่างๆ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ ว่าจะมีการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ ้นแต่
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ ยงั คงมีแนวโน้ มเผชิญกับปั จจัยเสี่ยงที่ยงั คงมีผลต่อเนื่องไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาหนี ้สินปั ญหาภาคครัวเรื อนที่
เพิ่มสูงขึ ้น ราคาสินค้ าเกษตรตกต่า ความเข้ มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน รวมถึงนักลงทุน
ต่างชาติที่เข้ ามาลงทุนและซื ้อโครงการที่อยูอ่ าศัย ในประเทศเพิ่มมากขึ ้นและมีความเสีย่ งสูงที่จะไม่โอนกรรมสิทธิ์
ทังนี
้ ้แนวโน้ มตลาดอสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่ถือว่ามีแนวโน้ มที่ดีอย่างต่อเนื่องทังในด้
้ านอุปสงค์และอุปทานมีการขยายตัว
เพิ่มขึ ้นถึงแม้ วา่ ภาวะหนี ้ครัวเรื อนจะยังอยูใ่ นระดับสูง เนื่องจากผู้ซื ้อขาดคุณสมบัติในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้ มี
การปฏิเสธสินเชื่อ อีกทังผู
้ ้ ประกอบการมีสต๊ อกสะสมคงค้ างที่ยงั ขายไม่ได้ แต่ไม่ใช่ว่าไม่ประสบผลสาเร็ จในการขาย เพียงแต่ ณ
ห้ วงเวลาที่สารวจ ผู้ประกอบการยังถืออยู่ และ/หรื อ ยังไม่มีผ้ จู องซื ้อแต่อย่างใด การสะสมของหน่วยขายคงเหลือเช่นนี ้ เป็ นสิง่ ที่
ผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินต้ องให้ ความใส่ใจเป็ นพิเศษ เพราะในขณะที่แต่ละบริ ษัทเร่งเปิ ดขายสินค้ าใหม่ แต่ยงั มีสินค้ าเดิมรอ
การขายอยูเ่ ป็ นจานวนมาก และอาจสร้ างปั ญหาให้ กบั ผู้ประกอบการในอนาคต
ตลาดอสังหาริ ม ทรัพย์ ในปี 2561 มีแนวโน้ ม ที่ดีขึน้ ผู้ประกอบการอสังหาริ ม ทรัพย์ รายใหญ่ ๆ มีการออกแคมเปญ
กระตุ้นยอดซื ้อ อาทิเช่น ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอน การจดจานอง, การให้ โปรโมชั่นส่วนลดและของแถม เพื่อกระตุ้นการ
ตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค อย่างไรก็ดีจากภาพรวมตลาดภายในประเทศที่มีความต้ องการขายที่อยู่อาศัยค่อนข้ างสูง จึงทาให้
ผู้ประกอบการใหญ่ๆหลายรายต้ องปรับเปลีย่ นแผนการขายเพื่อเจาะกลุม่ ลูกค้ าชาวต่างชาติ ให้ เข้ ามาลงทุนเพิ่มมากขึ ้น เช่น ชาว
จีน ชาวฮ่องกง ฯลฯ ที่มีความสนใจในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศเพิ่มขึ ้นด้ วย
สาหรับภาคธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ในปี 2561 มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ ้นจากปี ก่อน อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจกาลังฟื น้
ตัว รวมถึงการขยายการลงทุนของภาครัฐในด้ านอาทิ เช่น ด้ านคมนาคมขนส่งมวลชน ที่จะอานวยความสะดวกในการเดินทางใน
อนาคต และการลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ ้น แต่ก็ยงั มีปัจจัยด้ านลบด้ วย ในแง่ของซัพพลายมากขึ ้นน่าจะ
ส่งผลต่อนักลงทุนที่ซื ้อคอนโดมิเนียมเพื่อเก็งกาไร เพราะเมื่อซัพพลายมีมากขึ ้น น่าจะเป็ นการยากที่จะปรับราคาขึ ้น หรื อน่าจะ
ทาให้ ขายได้ ยากขึ ้น
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78
67

Everland
จานวน
ยูนิตทัง้ หมด
อยู่ระหว่างก่อสร้ าง

โครงการ
และที่ตงั ้
มายโฮม เชียงใหม่

Everland
จานวนยูนิตทัง้ หมด

โครงการ
และที่ตงั ้
มายโฮม ซิลเวอร์ เลค
- Village 1
- Village 2

1. โครงการบ้ านเดี่ยว

3.45 - 6.00

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต(ลบ.)

4.46 – 7.77

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)

โครงการ
และที่ตงั ้
1. The Urbana (Phase2)
2. Sansaran Chiangmai
3. Vararom

1. เดอะแกรนด์ บ้ านราชพฤกษ์
(สุวนิ ทวงศ์)
2.ณ ราธา สุวนิ ทวงศ์
3. The Plans พฤกษา ฉลองกรุ ง

โครงการ
และที่ตงั ้

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ลบ.)
2.57 - 3.95
2.76 - 4.29
3.05 - 4.34

3.59
5.00

240
104

คู่แข่ งตาม Location
จานวน
ยูนิตทัง้ หมด
134
227
-

5.89

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)

74

คู่แข่ งตาม Location
จานวนยูนิตทัง้ หมด

บริ ษัทฯ ดาเนินการเป็ นผู้พฒ
ั นาและจาหน่ายบ้ านเดี่ยว อาคารชุดพักอาศัย โดยมีคแู่ ข่งขันของบริ ษัทฯ ตามทาเลที่ตงโครงการ
ั้
ประกอบด้ วย

มี ก ารแข่ ง ขั น ค่ อ นข้ างสู ง อย่ า งไรก็
ตามเนื่ อ งจากโครงการอยู่ติด ทิวเขา
และล้ อมรอบด้ วยธรรมชาติ มี ค วาม
เป็ น ส่ วนตัวจึงเป็ น ข้ อ ได้ เปรี ย บและ
ตรงกั บ ค วาม ต้ อ งการของลู ก ค้ า
เป้าหมายของบริ ษัทฯ

หมายเหตุ

โครงการของบริ ษั ท เน้ นกลุ่ ม ลู ก ค้ า
ค ร อ บ ค รั ว มี ค วา ม เป็ น ส่ วน ตั ว
มี สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
สาธารณูป โภคภายในโครงการ และ
สถานที่ ส าคัญ เช่ น ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
สถานศึ ก ษา โรงพยาบาล ตรงกั บ
ความต้ องการของลูกค้ าเป้าหมายของ
บริ ษัทฯ

หมายเหตุ
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โครงการ
และที่ตงั ้
EVERCITY
สุขสวัสดิ-์ พุทธบูชา30
- Phase 1
- Phase 2

โครงการ
และที่ตงั ้
มายโฮม อเวนิว

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)

2.99 - 3.79
3.09 - 4.59

94
43

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
3.59-6.00

EVERCITY
จานวนทัง้ หมด
(หลัง)

61

Everland
จานวนยูนิตทัง้ หมด

1. ยูนิโอ ทาวน์ สุขสวัสดิ์ 30
2. สิริเพลส สุขสวัสดิ์
3. โกลเด้ น ทาวน์ 3
สุขสวัสดิ-์ พุทธบูชา

โครงการ
และที่ตงั ้

1. The Ricco
2. Areeya The Village
3. Greenwich Prime
4. The Best 2
5. The Rux

โครงการ
และที่ตงั ้

194
199
481

คู่แข่ งตาม Location
จานวนทัง้ หมด
(หลัง)

94
118
94
96
96

คู่แข่ งตาม Location
จานวนยูนิตทัง้ หมด

4.00
3.59
3.39

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
5.4-5.9
4.32
3.99
4.79
4.29

โครงการตัง้ อยู่ในชุม ชน เน้ นความมี
ระดับ เป็ น สังคม Exclusive จานวนยู
นิ ต ไม่ ม าก และมี จุด เด่ น ที่ สิ น ค้ า ตัว
บ้ านมี ฟั งก์ ชั่ น จุ ด ขายที่ ครบถ้ วน
เหนื อ กว่า ตรงกับความต้ อ งการของ
ลูกค้ าเป้าหมาย

หมายเหตุ

โครงการของบริ ษั ท เน้ นกลุ่ ม ลู ก ค้ า
ครอบครั ว มี สิ่ งอ านวยความสะดวก
มีความเป็ นส่วนตัวและสาธารณูปโภค
ภายในโครงการ และสถานที่ ส าคัญ
เช่ น ห้ างสรรพสิ น ค้ า สถานศึ ก ษา
โรงพยาบาล ตรงกับ ความต้ อ งการ
ของลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ

หมายเหตุ
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โครงการ
และที่ตงั ้
EVER PLACE
สุขสวัสดิ-์ พุทธบูชา30

รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ

EVERCITY

โครงการ
และที่ตงั ้
EVERCITY
ศรี นคริ นทร์ -หนามแดง

MY AVENUE
จานวนทัง้ หมด
(หลัง)
7

172

EVERCITY
จานวนทัง้ หมด
(หลัง)
249

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
4.50-4.99

2.79 - 3.59

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
2.69 - 3.49

โครงการ
และที่ตงั ้
-

2. โกลเด้ น ทาวน์
รามอินทรา-วงแหนน

1. พลีโน่ รามอินทรา

โครงการ
และที่ตงั ้
1. บริ ทาเนีย เมกะทาวน์ บางนา
2. ศุภาลัย เบลล่า
กิ่งแก้ ว-ศรี นคริ นทร์
3. ยูนิโอ ทาวน์ ศรี นคริ นทร์ -บางนา

คู่แข่ งตาม Location
จานวนทัง้ หมด
(หลัง)
-

478

287

247

คู่แข่ งตาม Location
จานวนทัง้ หมด
(หลัง)
472
185

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
-

2.59

2.99

3.39

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
2.99 - 6
2.59

โครงการอ าคารธุ ร กิ จ ที่ ส าม ารถ
ประกอบ กิจ การพาณิ ช ย์ สานักงาน
และพักอาศัยได้

หมายเหตุ

โค รงก ารมี จุ ด เด่ น ท าเล ที่ ดี ก ว่ า
ติ ด ถนนใหญ่ ที่ ก าลัง จะมี ก ารขยาย
พร้ อมทังสิ
้ นค้ าที่เหนือกว่าทังฟั
้ งก์ชั่น
และจุด ขายพิ เศษ รวมถึง การมี ส วน
สวยส ไต ล์ ยุ โ รป และค ลั บ เฮ้ าส์ ที่
แตกต่าง
โครงการของบริ ษัทเน้ นทาเลเดินทาง
สะดวก ใกล้ จุดขึน้ ลงทางด่วนเพียง 5
นาที ใกล้ แ หล่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น สถานที่ราชการ ห้ างสรรพ
สิ น ค้ า และ โรงพยาบาล ชู จุ ด เด่ น
สินค้ าที่มี ฟังก์ ชั่นและจุดขายพิเศษที่
เหนือกว่าคู่แข่ง ตอบรับความต้ องการ
ไลฟ์ สไตล์ของคนรุ่ นใหม่

หมายเหตุ
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Everland
จานวน
ยูนิตทัง้ หมด
384

Everland
จานวน
ยูนิตทัง้ หมด
123

โครงการ
และที่ตงั ้
มายรี สอร์ ท บางกอก

โครงการ
และที่ตงั ้
มายรี สอร์ ท แอท รี เวอร์

2. โครงการคอนโดมิเนียม
โครงการ
และที่ตงั ้
1. เดอะ ปาร์ คแลนด์ แกรนด์
2. วิวล์ อโศก เรสซิเดนทอล
คอนโดมิเนียม
3. ดิ แอดเดรส อโศก
4. เซอร์ เคิล คอนโดมิเนียม

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต(ล้ าน
โครงการ
บาท)
และที่ตงั ้
14.00 – 16.90
1. The Pano
2. Canapaya Riverfront
Residence Rama 3
3. Menam Residence
4. 333 Riverside
5. Magnolias Waterfront
Residences
6. ทิว ริ เวอร์ เพลส
7. รัตนโกสินทร์ วิว แมนชัน่
8. The River

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

8.10
5.99
12.00-125.00
6.90-10.00
19.00
6.20-270.00

200
120
838

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
6.00-100
7.50-126.00

122,000
91,000

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(บาท/ตร.ม.)
80,000
120,000

294
950
379

คู่แข่ งตาม Location
จานวน
ยูนิตทัง้ หมด
397
224

574
294

คู่แข่ งตาม Location
จานวน
ยูนิตทัง้ หมด
294
525

โครงการของบริ ษั ท อยู่ ติ ด ริ ม แม่ น า้
เจ้ าพระยาและใกล้ สถานี ร ถไฟฟ้ า
MRT สถานี บางพลัด (ประมาณ 450
เมตร)พร้ อมทังระบบ
้
สาธารณูปโภค
รบครัน จึงเป็ นจุดขายที่ดีของบริ ษัทฯ

หมายเหตุ

มีการแข่งขันค่อนข้ างสูง โดยโครงการ
ของบริ ษั ท ฯ อยู่ ติ ด ถนนเพชรบุ รี ตัด
ใหม่ใกล้ สถานีรถไฟฟ้า MRTและBTS
แวดล้ อมด้ วยสิ่งอานวยความสะดวก
และสถานที่ ส าคั ญ เช่ น ห้ างสรรพ
สิ น ค้ า โรงพยาบาล ตรงกั บ ความ
ต้ องการของลู ก ค้ าเป้ า หมายของ
บริ ษัทฯ

หมายเหตุ
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2,359

590

โครงการ
และที่ตงั ้
-เดอะ โพลิแทน รี ฟ

- เดอะ โพลิแทน บรี ซ

Everland
จานวนยูนิตทัง้ หมด

1.99-8.70

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
1.49-8.80

My Resort Holding และ The Villa Hua Hin
โครงการ
จานวนยูนิตทัง้ หมด
ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
และที่ตงั ้
(ล้ านบาท)
มายรี สอร์ ท หัวหิน
- อาคาร A B C
211
3.65 – 14.00
- อาคาร D E F
197
2.70 – 24.00

1. Metro Park Riverfront

โครงการ
และที่ตงั ้
1.Manor Sanambinnam
2. UNIO H Tiwanon
3. Skyline rattanthibeth

โครงการ
และที่ตงั ้
1.The Pine Hua Hin
2.DusitD2 Residences Hua hin
3.Veranda Residence Hua Hin
4.Marvest Hua Hin
5.My Stayle หัวหิน 102

606

1,796
378
813

คู่แข่ งตาม Location
จานวนยูนิตทัง้ หมด

66
364
270
336
214

คู่แข่ งตาม Location
จานวนยูนิตทัง้ หมด

1.90-7.00

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
1.20-6.50
1.59-3.30
2.40-5.70

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
2.98
1.99
7.70
2.30
1.64

มีการแข่งขันค่อนข้ างสูง โดยโครงการ
ของบริ ษั ท ฯ ติด ริ ม แม่ น า้ เจ้ า พระยา
ติด ถนนสนามบิ น น า้ และใกล้ สถานี
รถไฟ ฟ้ า MRTสถานี พ ระนั่ ง เกล้ า
แวดล้ อมด้ วยสิ่งอานวยความสะดวก
และสถานที่สาคัญ เช่น โรงพยาบาล
ห้ างสรรพสินค้ า ตรงกับความต้ องการ
ของลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ

หมายเหตุ

โครงการของบริ ษั ท เน้ นกลุ่ ม ลู ก ค้ า
ครอบครั ว มี ค วามเป็ นส่ ว นตัว ใกล้
ชายหาด มี สิ่ ง อ านวยความสะดวก
และสาธารณูปโภคภายในโครงการ

หมายเหตุ

43

2,745

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
1.89-8.40

โครงการ
และที่ตงั ้
1. Manor Sanambinnam
2. UNIO H Tiwanon
3. Skyline rattanthibeth
4. Grow Rattanatheibeth
5. Dcon Prime

คู่แข่ งตาม Location
จานวนยูนิต
ทัง้ หมด
1,796
378
813
364
638
ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
1.20-6.50
1.59-3.30
2.40-5.70
2.30-4.50
1.65-4.00

มีการแข่งขันค่อนข้ างสูง โดยโครงการ
ของบริ ษั ท ฯ ติด ริ ม แม่ น า้ เจ้ า พระยา
ติด ถนนสนามบิ น น า้ และใกล้ สถานี
รถไฟ ฟ้ า MRTสถานี พ ระนั่ ง เกล้ า
แวดล้ อมด้ วยสิ่งอานวยความสะดวก
และสถานที่สาคัญ เช่น โรงพยาบาล
ห้ างสรรพสินค้ า ตรงกับความต้ องการ
ของลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ

หมายเหตุ

ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ มีข้อได้ เปรี ยบกว่าคู่แข่งในส่วนของการพัฒ นาโครงการใหม่ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เป็ นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีความครบครั นของสิ่งอานวยความสะดวกมากที่สดุ เช่น
โรงเรี ยน ห้ างสรรพสินค้ า ใกล้ หน่วยงานราชการ ใกล้ รถไฟฟ้า การคมนาคมสะดวกสบาย นับเป็ นการสร้ างความแตกต่างจากโครงการของคูแ่ ข่งขันเพื่ อรองรับภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

โครงการ
และที่ตงั ้
-เดอะ โพลิแทน อควา

BANGKOK RIVA
จานวนยูนิตทัง้ หมด

2.3.3 ธุรกิจด้ านโรงพยาบาล
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
แนวโน้ มธุ รกิ จโรงพยาบาลเอกชนมี ระดับ การเติบ โตได้ ดี ต่อเนื่ องในระยะยาว โดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มี ความ
ได้ เปรี ยบทางด้ านต้ นทุน บุคลากร และการเข้ าถึงกลุม่ ผู้ใช้ บริ การเนื่องจากมีเครื อข่ายจานวนมาก จึงทาให้ โรงพยาบาลขนาดกลาง
จนถึงขนาดเล็กที่อยูเ่ พียงแห่งเดียว (stand-alone) เสียเปรี ยบในการทาธุรกิจ ยิ่งถ้ าเป็ นโรงพยาบาลขนาดกลางหรื อขนาดเล็กที่รับ
ผู้ป่วยประกันสังคมหรื อผู้ป่วยบัตรทองร่ วมด้ วย จะยิ่งเสียเปรี ยบมากขึ ้นจากนโยบายที่เปลี่ยนไปของสานักงานประกันสังคมและ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การควบรวมกิจการหรื อร่วมมือกันเป็ นเครื อข่ายยังพบเห็นในปี ที่ผ่านๆมา โรงพยาบาลใด
ไม่มีระบบเครื อข่ายรองรับจะลาบากในการต่ อรอง และเสียเปรี ยบในการแข่งขัน ทังด้
้ านแพทย์ บุคลกากร การจัดซื ้อยา เป็ นต้ น
รวมถึงด้ านเงินลงทุนที่จะใช้ ในการขยายกิจการ การปรับปรุงโรงพยาบาล เครื่ องมือแพทย์
จากปั จจัยข้ างต้ น ทาให้ โรงพยาบาลขนาดเล็กต้ องเพิ่มศักยภาพในด้ านบริ การ ต้ องปรับตัวและขยายเครื อข่ายโดยมองหา
พันธมิตรเพื่อสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั ธุรกิจ ทังในด้
้ านมาตรฐานในการบริ หารจัดการ ต้ นทุนบริ การ บุคลากร แพทย์ พยาบาล ที่มี
ความเชี่ยวชาญในการรักษา เครื่ องมือแพทย์และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ตลอดจนสิง่ อานวยความสะดวกและคุณภาพของการบริ การ
ที่พร้ อมให้ การรักษา ทังนี
้ ป้ ั ญหาและอุปสรรคที่สาคัญของธุรกิจโรงพยาบาลที่ไม่สามารถควบคุมและหลีกเลี่ยงได้ ส่วนใหญ่ คือ
จานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอต่อความต้ องการในการรักษา จึงทาให้ มีการแข่งขันเรื่ องค่าตอบแทนที่สงู ซึง่ แพทย์ที่มี
ฝี มือและมีประสบการณ์ก็เป็ นเป้าหมายของโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง อีกทังยั
้ งมีการลงทุนในเครื่ องมือทางการแพทย์ เพื่อรองรับ
การรักษาผู้ป่วย รวมถึงต้ นทุนค่าแรง และเวชภัณฑ์ ที่สงู ขึ ้นจึงส่งผลให้ ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ ้น ทังนี
้ ้การมุ่งสู่การแข่งขันระดับ
อาเซียนนัน้ ทางบุคลกรยังมีทกั ษะด้ านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยต่างประเทศ
กล่าวโดยสรุป สภาวะอุตสาหกรรมของโรงพยาบาล โดยภาพรวม ยังมีความต้ องการด้ านการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ ้น
ทุกปี และการแข่งขันสูงขึ ้น ทังทางด้
้
านการบริ การ แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ เครื่ องมือในการรักษา สิง่ อานวยความสะดวกทางด้ านต่างๆ
ที่ทางด้ านโรงพยาบาลได้ เตรี ยมให้ เพื่อรองรับผู้ป่วยในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก มีแนวโน้ มในการเติบโตที่ดีในระยะยาว โดยในระยะสันโรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็
้
กจะมีความท้ า ทายใน
การปรับตัวและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เตรี ยมความพร้ อมในการให้ บริ การ ทีมแพทย์และบุ คลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
การบริ การที่ได้ มาตรฐาน มีต้นทุนต่า เมื่อเทียบกับคูแ่ ข่ง รวมถึงการมองหาโอกาสการควบรวมกิจการหรื อการร่วมมือกันในการทา
ธุรกิจ

44

45

6,709.01

7,118.06

20,600.88

43

211

197

2,359

590

2,745

6,508

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)

1

8.โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ

9.โครงการเดอะ โพลิแทน อควา

รวมโครงการอาคารชุด

2,011.74

1,332.14

923.91

672.68

859

-

177

-

124

186

19

85

65

203

หน่ วย

3,523.90

-

558.04

-

686.05

1081.25

300.72

490.11

176.84

230.89

ล้ านบาท

จานวนหน่ วย
ที่โอนแล้ ว

98

-

98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

315.63

-

315.63

จานวนหน่ วย
ที่ยังไม่ ส่งมอบ1
(ก่ อสร้ างแล้ วเสร็จ)
ณ 31 ธ.ค.2561
หน่ วย
ล้ านบาท

หมายเหตุ : 1.โครงการเดอะ โพลิแทน รี ฟ มีการเริ่ มโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ แก่ลกู ค้ าแล้ ว ตังแต่
้ เดือนมกราคม 2562

7.โครงการเดอะ โพลิแทน รี ฟ

1,419.49

92

3.โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก

180.88

66

2.โครงการรอยัล บีช

232.97

ล้ านบาท

205

หน่ วย

จานวนหน่ วย
ที่มีเพื่อขาย

1.โครงการมายวิลล่า บางนา

โครงการอาคารชุด

โครงการ

3,839

1,800

-

2,039

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,516.34

4,358.18

-

5,158.16

จานวนหน่ วย
ที่ยังไม่ ส่งมอบ2
(ระหว่ างก่ อสร้ าง)
ณ 31 ธ.ค.2561
หน่ วย
ล้ านบาท

1,712

945

315

320

73

25

24

7

1

2

หน่ วย

7,245.01

2,759.88

1,138.07

1,550.85

733.44

250.89

623.19

182.57

4.04

2.08

ล้ านบาท

จานวนหน่ วย
ที่รอการขาย

73

25

24

7

1

2

5,649

2,745

413

2,359

หน่ วย

17,076.98

7,118.06

1,453.70

6,709.01

733.44

250.89

623.19

182.57

4.04

2.08

ล้ านบาท

รวมจานวนหน่ วย
ที่ยังไม่ ส่งมอบ1,2 และรอการขาย

อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง, ผ่อนดาวน์ และรอครบ
กาหนดโอนภายในไตรมาส 2/2563

อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง, ผ่อนดาวน์ และรอครบ
กาหนดโอนในเดือน ม.ค.2562
รอผลอนุมตั ิธนาคาร, นัดโอน

-

-

-

-

-

-

เหตุผลที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้ องส่งมอบสินค้ าให้ กบั ผู้ซื ้อตามสัญญาเป็ นจานวนเงิน 319.93 ล้ านบาท มีมลู ค่างานที่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบในแต่ละโครงการมีดงั นี ้

2.4 งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ ณ 31 ธันวาคม 2561

46

2

206

รวมโครงการบ้ านเดี่ยว

รวมทัง้ สิน้

7,279

2,038.09

23,746.95

922

-

-

-

-

-

-

63

2

-

61

หน่ วย

3,815.24

-

-

-

-

-

-

291.34

7.70

-

283.64

ล้ านบาท

จานวนหน่ วย
ที่โอนแล้ ว

หมายเหตุ : 1.สาหรับบ้ านแนวราบในโครงการเป็ นการขายบ้ านพร้ อมที่ดินแบบสร้ างเสร็ จ
2. มูลค่าโครงการเป็ นราคาประมาณการจากมูลค่าการขาย

รวมโครงการทาวน์ โฮมและอาคารพาณิชย์

565

629.53

172

4.โครงการEVERCITY รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ

867.87

249

3.โครงการEVERCITY ศรี นคริ นทร์ -หนามแดง2

31.15

177.05

332.49

7

43

- Village2

1107.98

272.29

835.69

ล้ านบาท

2..โครงการ EVER PLACE สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา302

94

- Village1

1.โครงการ EVETCITY สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา302

ทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์

61

67

78

หน่ วย

จานวนหน่ วย
ที่มีเพื่อขาย

2. โครงการมายโฮม อเวนิว

- Village2

- Village1

1.โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค

บ้ านเดี่ยว

โครงการแนบราบ

โครงการ

99

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

319.93

-

-

-

-

-

-

4.30

-

-

4.30

จานวนหน่ วย
ที่ยังไม่ ส่งมอบ1
(ก่ อสร้ างแล้ วเสร็จ)
ณ 31 ธ.ค.2561
หน่ วย
ล้ านบาท

3,859

-

-

-

-

-

-

20

20

-

-

-

9,599.25

-

-

-

-

-

-

82.91

82.91

จานวนหน่ วย
ที่ยังไม่ ส่งมอบ2
(ระหว่ างก่ อสร้ าง)
ณ 31 ธ.ค.2561
หน่ วย
ล้ านบาท

2,399

565

172

249

7

43

94

122

39

67

16

หน่ วย

10,012.53

2,038.09

629.53

867.87

31.15

177.05

332.49

729.43

181.68

-

547.75

ล้ านบาท

จานวนหน่ วย
ที่รอการขาย

59

67

17

6,357

565

172

249

7

43

94

143

หน่ วย

19,931.71

2,038.09

629.53

867.87

31.15

177.05

332.49

816.64

264.59

-

552.05

ล้ านบาท

รวมจานวนหน่ วย
ที่ยังไม่ ส่งมอบ1,2 และรอการขาย

อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง

อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง

อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง

อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง

อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง

อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง, ผ่อนดาวน์, นัดโอน

รอผลอนุมตั ิจากธนาคาร

เหตุผลที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ

3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3.1.1 ความเสี่ยงด้ านการเมือง เศรษฐกิจ
 ความเสี่ยงจากสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้ มชะลอตัวจากภาวะทางการเมืองที่ยงั ไม่มีความชัดเจน โดยยังคงเป็ นปั จจัยเสี่ยงสาคัญที่
ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ และแนวโน้ มในการลงทุนของภาคธุรกิจในประเทศและนักลงทุนจากต่างประเทศ รวมทังส่
้ งผลต่อการใช้ จ่าย
ของประชาชน ปั ญหาความแตกต่างทางความคิดในสังคมซึง่ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมัน่ คงของรัฐบาล จะเป็ นปั จจัย
เสีย่ งที่สง่ ผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
จากปั จ จัย เสี่ ย งดัง กล่า ว ส่ ง ผลให้ บริ ษั ท ฯต้ อ งพิ จ ารณาการลงทุ น อย่ า งรอบคอบเนื่ อ งจากการพัฒ นาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั มีต้นทุนสูงในการดาเนินการ ซึง่ หากภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ และ
การตัดสินใจใช้ จ่ายของผู้ซื ้ออสังหาริ มทรัพย์แล้ ว บริ ษัทฯอาจได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุ นไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และ
อาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทในการดาเนินธุรกิจและการชาระหนี ้ต่อสถาบันการเงินได้
อย่างไรก็ตามปั จจัยพื ้นฐานทางด้ านภาคธุรกิจของประเทศไทยยังคงมีความน่าสนใจต่อการลงทุนของนักลงทุนทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ โดยภาคเอกชนจะมีบทบาทมากขึ ้นในการขับเคลื่อนการลงทุนโดยภาพรวม ในขณะเดียวกันภาวะทาง
การเมืองเป็ นไปในทิศทางที่ดี รัฐบาลมีมาตรการออกมากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทฯคาดว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
อาจจะได้ รับ ผลกระทบและชะลอตั ว เนื่ อ งจากภาวะหนี ภ้ าคครั ว เรื อ นสูง ขึน้ รวมถึ งการเข้ ม งวดในการปล่อ ยสิ น เชื่ อ ท าให้
ผู้ประกอบการต่างก็ ออกโปรโมชั่น แคมเปญที่น่าสนใจ หรื ออาจจะต้ องใช้ โปรโมชั่นเดียวกับมาตรการของรัฐบาล เพื่ อรักษา
ยอดขายเอาไว้
3.1.2. ความเสี่ยงด้ านการดาเนินธุรกิจ
 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน
้ ของราคาวัสดุก่อสร้ าง
ต้ นทุนสาคัญของการดาเนินงานธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ได้ แก่ วัสดุก่อสร้ าง โดยในช่วงปี 2561 ที่ผา่ นมา ราคาวัสดุก่อสร้ าง
ดัชนีมวลรวมเฉลี่ยปี 2561 จานวน 107.9 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปี 2560 จานวน 105.2 (ที่มา: สานักดัชนีเศรษฐกิ จ
การค้ า กระทรวงพาณิ ชย์) ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ างในภาพรวมมีการปรับตัว สูงขึ ้น โดยร้ อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้ าวัสดุ
ก่อสร้ างหลักๆ ได้ แก่ หมวดไม้ และผลิตภัณ ฑ์ไม้ ลดลงร้ อยละ 1 (ไม้ ฝา ไม้ คาน ไม้ โครงคร่ าว วงกบประตู-หน้ าต่าง บานประตูหน้ าต่าง) หมวดผลิต ภัณ ฑ์ คอนกรี ต สูงขึน้ ร้ อย ล ะ 2.1 (พื น้ คอนกรี ตสาเร็ จรู ปอัด แรง คานคอนกรี ตสาเร็ จรู ป ท่อระบายน า้
คอนกรี ต ถังซีเมนต์สาเร็ จรู ป) หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้ อยละ 7.6 ( เนื่องจาก สต๊ อกเหล็กเส้ นในประเทศที่น้อยลง
ประกอบกับมีขนาดไม่ตรงตามความต้ องการของตลาด บางขนาดเริ่ มขาดสต๊ อก และหมวดวัสดุก่อสร้ างอื่นๆ ลดลงตามภาวะการ
ก่อสร้ างที่ชะลอตัว
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้ างอย่าง
รัดกุม โดยมีการวางแผนงานการก่อสร้ างและบริ หารควบคุมระบบการจัดซื ้อวัสดุการก่อสร้ างอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความ
เสีย่ งจากการเพิ่มขึ ้นของราคาวัสดุก่ อสร้ าง รวมทังการหาพั
้
นธมิตรทางการค้ าที่มากขึ ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการต่าง ๆ
ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
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ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงาน
ในปี ที่ผ่านมาผู้ประกอบการเร่งเปิ ดโครงการใหม่เป็ นจานวนมาก การปรับขึ ้นของค่าแรงทัว่ ประเทศ ประกอบกับการลงทุน
โครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐ รวมถึงการเปิ ดประชาคมอาเซียนที่จะเป็ นผลให้ เกิดภาวะการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานใน
อนาคต ซึง่ หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดหาผู้รับเหมาที่มีความชานาญเฉพาะด้ านเพื่อเข้ าดาเนินงานในโครงการของบริ ษัทฯ ได้ อาจ
ทาให้ งานก่อสร้ างของบริ ษัทฯ ล่าช้ า และไม่สามารถโอนบ้ านให้ แก่ผ้ ซู ื ้อได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
อย่างไรก็ตามบริ ษัทให้ ความสาคัญกับผู้รับเหมาที่ร่วมงานกับบริ ษัท เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งจากการขาดแคลนผู้รับเหมา
และแรงงาน โดยบริ ษั ทมี นโยบายสร้ างความสัมพันธ์ และเป็ นพันธมิต รที่ ดีระหว่างบริ ษั ทและผู้รับเห มา โดยให้ การสนับ สนุน
พิจารณาเรื่ องของปริ มาณงานของผู้รับเหมาที่มีศกั ยภาพตามความเหมาะสม และความช่วยเหลือทางด้ านอื่น ๆ นอกจากนี ้ บริ ษัท
พิจารณาผู้รับเหมาใหม่รายใหม่ๆ เพื่อให้ มีโอกาส เข้ ามาร่วมงานกับบริ ษัทและพิจารณาศักยภาพคุณสมบัติของผู้รับเหมาใหม่ โดย
ให้ การสนับสนุน เตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับการขยายงานและการเติบโตของบริ ษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทมีการวางแผนการก่อสร้ างโครงการมาเป็ นระบบการก่อสร้ างแบบพรี คาส” (Precast Construction) ซึ่งจะ
ช่วยให้ บริ ษั ทสามารถลดระยะเวลา และต้ นทุนการก่อสร้ างโครงการ เพื่อเป็ น การบริ หารความเสี่ย งจากภาวะการขาดแคลน
ผู้รับเหมาและแรงงาน รวมทังสามารถบริ
้
หารส่วนต่างของผลกาไรของบริ ษัทได้ อย่างเหมาะสม


ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ
บริ ษัทฯมีนโยบายในการจัดหาที่ดินสาหรับพัฒนาโครงการโดยการพิจารณาทาเลที่ตงั ้ และศักยภาพที่ดินที่เหมาะแก่การ
พัฒ นาในราคาที่เหมาะสม ทัง้ นี ้ บริ ษั ทฯ ไม่มีนโยบายในการสะสมที่ดินเปล่า (Land Bank) ในหลากหลายทาเลที่ตงั ้ สาหรับ
โครงการต่าง ๆ ในอนาคต เนื่องจากบริ ษัทฯ หากแผนการก่อสร้ างโครงการที่ยงั ไม่ชดั เจนจะทาให้ บริ ษัทฯ มีภาระต้ นทุนทางการเงิน
ซึ่งอาจเกิ ดปั ญ หาเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษัทฯ ได้ อย่างไรก็ ตามจากการที่ผ้ ปู ระกอบการมีการแข่งขันที่รุนแรง
รวมถึงการขยายเส้ นทางของรถไฟฟ้าทาให้ เกิดการเก็งกาไรที่ดินในบริ เวณดังกล่าว ทังนี
้ ้เมื่อบริ ษัทฯ ต้ องการซื ้อที่ดินในทาเลที่
ต้ องการ บริ ษัทฯ อาจต้ องซื ้อที่ดินในราคาที่สงู กว่าที่บริ ษัท ฯ กาหนด หรื ออาจไม่สามารถซื ้อที่ดินได้ ตามที่ต้องการ ซึ่งในกรณี
ดังกล่าว จะส่งผลกระทบทาให้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนในการก่อสร้ างที่สงู ขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทจึงมีนโยบายในการเน้ นการพิจารณาทาเลที่ตงใน
ั้
บริ เวณใกล้ เคียงแทนเพื่อลดความเสี่ยงในด้ านต้ นทุนราคาที่ดิน รวมทังการมองหาที
้
่ดินในบริ เวณชานเมืองซึ่งมีการเจริ ญเติบโต
ของเศรษฐกิจ และจังหวัดใกล้ เคียง เช่น พัทยา หัวหิน เพื่อเจาะตลาดเฉพาะกลุม่ รวมทังการเปิ
้
ดโอกาสให้ นายหน้ าและผู้ประสงค์
จะขายที่ดินอื่นๆ สามารถติดต่อกับบริ ษัทฯได้ โดยตรง


ความเสี่ยงจากการชะลอโครงการของบริษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา คือ โครงการมายโฮม เชียงใหม่ โดยบริ ษัทพิจารณาชะลอการพัฒนา
โครงการเพื่อรอดูทิศทางของธุรกิจและสภาวะอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบกับขันตอนในการขออนุ
้
ญาตจัดสรรที่ดินที่ผ่านมามีความ
จาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ ทังนี
้ ้การชะลอการพัฒนาโครงการดังกล่าว ส่งผลให้ บริ ษัทฯเสียโอกาสในการสร้ างรายได้
จากการพัฒนาโครงการ และมีความเสี่ยงที่ต้นทุนค่าก่อสร้ างโครงการจะขยับตัวเพิ่มสูงขึ ้นในอนาคตหากยังไม่เร่ งดาเนินการ
ก่อสร้ าง นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีต้นทุนทางการเงินจากการที่ต้องชาระดอกเบี ้ยเงินกู้ให้ แก่ สถาบันการเงินที่สนับสนุนวงเงินค่าซื ้อที่ดิน
โครงการ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯได้ ดาเนินการพัฒนาโครงการในส่วนของสาธารณูปโภคพื ้นฐาน และพื ้นที่โดยรอบเพื่อเตรี ยมพร้ อม
สาหรับการเริ่ มพัฒนาโครงการดังกล่าวใหม่ โดยอยูร่ ะหว่างการออกแบบผังโครงการเพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของสานักงาน
ที่ดินซึง่ มีการปรับปรุงในรายละเอียดการออกแบบผังโครงการและเตรี ยมขออนุญาตจัดสรรที่ดินให้ เรี ยบร้ อยในขันตอนต่
้
อไป
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3.1.3 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
 ความเสี่ยงจากการเข้ าถึงแหล่ งเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มี เงินกู้ยืมระยะยาวจากกับสถาบันการเงินเป็ น จานวน 3,911.34
ล้ านบาท โดยมีโครงการของบริ ษัทฯ ค ้าประกัน และมีหนี ้สินหมุนเวียนจานวน 4,573.36 ล้ านบาท โดยในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา
บริ ษัทฯมีการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนของกิจการได้ เป็ นอย่างดี โดยมีการวางแผนการใช้ เงินและจัดสรรทุ นหมุนเวียนตามลาดับ
ความสาคัญในกิจการ และสามารถจ่ายชาระหนี ้เงินต้ นและดอกเบี ้ยเงินกู้ให้ แก่สถาบันการเงินได้ ตรงตามที่กาหนดไว้ ในเงื่อนไข
สัญญาเงินกู้
อย่างไรก็ตามธนาคารพาณิชย์บางแห่งมีความเข้ มงวดและระมัดระวังในการอนุมตั ิสินเชื่อกลุม่ อสังหาริ มทรัพย์มากขึ ้น
ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กบางราย เข้ าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนามาพัฒนาโครงการได้ ยากขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ
ตระหนักถึงความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ หากการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคตเป็ นไปได้ ยากขึ ้น โดยการเพิ่มศักยภาพและช่องทาง
ในการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนให้ มากขึน้ ผ่านการสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพื่อเปรี ยบเทียบข้ อเสนอที่มี
ต้ นทุนเหมาะสมที่สดุ
โดยบริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.23 เท่า อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3.74 เท่า โดยที่อตั ราส่วน
ดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทสามารถที่จะบริ หารจัดการเงินทุนหมุนเวียนได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนันแล้
้ วยังได้ มีการวางแผนในการ
พัฒนาโครงการจากทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯโดยมีการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนของกิจการเพื่อให้ เพียงพอต่อ
การดาเนินงานของบริ ษัทต่อไป
ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชาระหนีใ้ ห้ แก่ เจ้ าหนี ้
ในปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ รับเงินกู้ระยะยาวรวมจานวน 2,081.63 ล้ านบาท จากสถาบันการเงิน ภาระหนี ้
ระยะยาวเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีจานวน 1,418.50 ล้ านบาท โดยปรับตัวเพิ่มขึ ้น 663.13 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 46.83 โดยช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาบริ ษัทฯมีการชาระเงินกู้ให้ แก่ธนาคารตรงตามเงื่อนไข และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน แสดงให้ เห็นถึง
บริ ษัทฯสามารถบริ หารจัดการภาระหนี ้ดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้บริ ษัทฯยังได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ระยะยาว
ของธนาคาร คือบริ ษัทจะต้ องดารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ อยูใ่ นอัตราส่วนไม่เกิน 3.74 เท่า เพื่อมิให้ เกิดความเสีย่ ง
ที่จะส่งผลต่อความสามารถในการชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยตามเงื่อนไขของธนาคาร


ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ยมื และความเข้ มงวดในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมในภาพรวมของธนาคารพาณิ ชย์ในปี 2561 ยังคงอยู่ในระดับทรงตัว ส่งผลให้ บริ ษัทฯสามารถ
วางแผนและควบคุมเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทได้ อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากการที่หนี ้ภาคครัวเรื อนเพิ่มสูงขึ ้น
ประกอบกับมีการผิดชาระหนี ้เพิ่มมากขึน้ อาจเป็ นเหตุให้ แนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย ซึ่งจะส่งผลต่อ
ต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทฯ และการกู้ซื ้อที่อยู่อาศัยของลูกค้ า เนื่องจากธนาคารพาณิ ชย์ต้องเข้ มงวดและระมัดระวังในการ
อนุมตั ิสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากขึ ้นด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทให้ ความสาคัญในการพิจารณาต้ นทุนทางการเงินและความเหมาะสมของแหล่ง
เงินทุนในการสนับสนุนโครงการของบริ ษัท ซึ่งที่ผ่านมาโครงการของบริ ษัทได้ รับการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์มาโดยตลอด
เป็ นอย่างดี
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3.2 ธุรกิจพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาล
3.2.1. ความเสี่ยงด้ านการเมือง เศรษฐกิจ
 ความเสี่ยงจากสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ
สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ อาทิเช่น วิกฤตการของภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ ปั ญหาการเมือง
และเสถียรภาพของรัฐบาล นโยบายภาครัฐ โรคระบาด และภัยธรรมชาติ เป็ นต้ น เป็ นปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยาบาล
ของประเทศไทย ทังด้
้ านการเงินและการลงทุน อีกทังยั
้ งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริ โภค อย่างไรก็ตาม การรักษาพยาบาล
ยังคงเป็ นปั จจัยพื น้ ฐานของการดารงชี วิตมนุษ ย์ ถึงแม้ จะได้ รับ ผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว แต่ยังคงมีกลุ่มลูกค้ าจาก
โครงการพิเศษร่วมกับรัฐบาล เช่น โครงการส่งเสริ มสุขภาพตามช่วงอายุ โครงการด้ านทันตกรรม โครงการฟื น้ ฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ สาหรับ ผู้พิ ก ารและผู้สูงอายุ โครงการผ่าตัด ต้ อกระจก โครงการฉี ด วัค ซี น ไข้ ห วัด ใหญ่ งานอนามัย โรงเรี ย น โครงการ
ประกันสังคม กลุ่มลูกค้ าประกันเป็ นต้ น ดังนัน้ ผลกระทบจากสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิ จ สาหรับ ธุรกิ จโรงพยาบาลจะไม่
กระทบรุนแรงเหมือนกับภาคธุรกิจอื่นๆ
3.2.2 ความเสี่ยงด้ านการดาเนินธุรกิจ
 ความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจ
คณะผู้บริ หารเข้ าใจและทราบถึงความเสีย่ งจากการดาเนินธุรกิจเป็ นอย่างดี จึงมีการวางแผนการบริ หารงานด้ วยความระ
วัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายทางธุรกิจหรื อผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของโรงพยาบาล รวมถึง
คุณภาพในการรักษาและการให้ บริ การของโรงพยาบาล
ความเสี่ยงการแข่ งขันในธุรกิจโรงพยาบาล
การแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันกันทางด้ านการให้ บริ การทางการแพทย์ คุณ ภาพ และระดับราค าจาก
ภาครั ฐ และภาคเอกชนในระดับ สูง ส่งผลให้ โรงพยาบาลทุก แห่งมี ก ารพัฒ นาอย่างต่อเนื่ อ ง จึงมี ค วามเสี่ย งที่ ผ้ ูรับ บริ ก ารจะ
เปลีย่ นไปใช้ บริ การที่โรงพยาบาลอื่น บริ ษัทฯจึงมีการนาระบบและมาตรฐานต่างๆมาใช้ เพื่อคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
ต่างๆ ทางการแพทย์ เพื่อรักษาฐานลูกค้ าให้ ได้ รับความประทับใจและความพึงพอใจในการได้ รับบริ การจากโรงพยาบาล


ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
การประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ปั จจัยที่สาคัญเป็ นอย่างยิ่งคือ ความรู้ ความสามารถ ความเพียงพอของบุคลากรทาง
การแพทย์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ อาทิ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และเจ้ าหน้ าที่เทคนิคสาขาต่างๆ เป็ นต้ น บริ ษัทจึงให้ ความสาคัญ
ในกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรให้ มีจานวนเพียงพอกับความต้ องการ รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
บุคลากรและการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ


3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสาหรับ เครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์
เทคโนโลยีทางการแพทย์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษาพยาบาล จึงทา
ให้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีราคาสูงและค่าใช้ จา่ ยในการบารุงรักษา ทาให้ ต้นทุนสูงขึ ้น ดังนันในการลงทุ
้
นในเครื่ องมือ
เหล่านี ้ต้ องคานึงถึงคุณภาพ ประโยชน์ในการใช้ งาน และความคุ้มค่าในการลงทุน
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4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน เป็ นจานวนเงิน 47.24 บาท และ
มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็ นจานวน 3,911.34 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เงินกู้ยืมดังกล่าวจะมีเงื่อนไขดอกเบี ้ยแบบ
ลอยตัว อ้ างอิงกับอัตราดอกเบี ้ยลูกค้ าชันดี
้ ประเภทมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate : MLR) เป็ นหลักโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 อัตราดอกเบี ้ย MLR และ MLR-1 ดังกล่าวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณอัตราร้ อยละ 5.75 (เป็ นอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารกรุ งเทพ)
ดังนัน้ หากอัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงของสถาบันการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญก็จะส่งผลกระทบต่อต้ นทุนทางการเงิน
และกาไรสุทธิของบริ ษัทได้
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บริ ษัท/บริ ษัทย่อย

บริ ษัท/บริ ษัทย่อย

บริ ษัท/บริ ษัทย่อย

บริ ษัท/บริ ษัทย่อย

บริ ษัท/บริ ษัทย่อย

บริ ษัท/บริ ษัทย่อย

บริ ษัท/บริ ษัทย่อย

2.อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

3.อุปกรณ์สานักงาน

4.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

5.เครื่ องมือและอุปกรณ์

6.ยานพาหนะ

7. อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์

8.สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง

รวม

บริ ษัท/บริ ษัทย่อย

ลักษณะกรรมสิทธิ์

1.ที่ดิน

รายการ

4.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

4. ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

1,273,138,441

17,394,063

173,417,241

38,275,972

35,669,702

12,675,589

50,193,536

547,543,901

397,968,437

ราคาทุน
-

590,626,878

-

159,242,606

20,307,649

28,922,721

7,805,375

38,845,749

335,502,778

ค่ าเสื่อมราคาสะสม

ภาระผูกพัน

682,511,563

17,394,063

14,174,635

17,968,323

6,746,981

4,870,214

11,347,787

212,041,123

-

มีสญ
ั ญาเช่าการเงิน/บางส่วน

มีสญ
ั ญาเช่าการเงิน/บางส่วน

มีสญ
ั ญาเช่าการเงิน/บางส่วน

-

มีสญ
ั ญาเช่าการเงิน/บางส่วน

มีสญ
ั ญาเช่าการเงิน/บางส่วน

397,968,437 มีภาระสัญญากู้ยืมสถาบันการเงิน

มูลค่ าสุทธิทางบัญชี

4.2 ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และราคาประเมินโครงการ (ไม่ รวมโครงการที่ยงั ไม่ ทาการ
เปิ ดขายและที่ดนิ รอการพัฒนา)
รายการ
1.โครงการมาย วิลล่า บางนา/1
2.1 โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค Village1/2
2.2 โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค Village2/3
3.โครงการรอยัล บีช เพชรบุรี/4
4.โครงการมายโฮม เชียงใหม่/5
5.โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก/6
6.โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ /7
7.โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี)/8
8.โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)/9
9.โครงการมายรี สอร์ ท พัทยา/10
10. โครงการเดอะโพลิแทน รี ฟ/11
11. โครงการเดอะโพลิแทน บรี ซ/12
12. โครงการเดอะโพลิแทน เฟส3/13
13. โครงการเดอะโพลิแทน อควา/14
14. โครงการเดอะโพลิแทน เฟส5/15
15. โครงการเดอะโพลิแทน เฟส6/16
16. โครงการมายโฮม อเวนิว/17
17. โครงการ EVETCITY สุขสวัสดิ-์ พุทธบูชา30 เฟส1 /18
18. โครงการ EVETCITY สุขสวัสดิ-์ พุทธบูชา30 เฟส2 /19
19. .โครงการ EVER PLACE สุขสวัสดิ-์ พุทธบูชา30 /20
20. โครงการEVERCITY ศรี นคริ นทร์ -หนามแดง /21
21. โครงการEVERCITY รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ /22
รวมทัง้ หมด

มูลค่ า
ตามบัญชีสุทธิ
2,075,220.00
424,922,982.19
2,045,890.30
225,629,489.05
138,300,870.94
317,830,694.09
152,062,170.04
364,592,213.49
68,669,040.00
3,907,963,972.05
953,884,736.01
543,487,738.79
1,883,229,622.34
9,247,355.66
2,607,771.00
138,320,799.19
139,266,163.72
50,201,358.15
8,320,888.94
243,467,892.71
171,643,785.07
9,747,770,653.73

วันที่
ประเมินราคา
10 มีนาคม 2552
1 กุมภาพันธ์ 2553
13 กันยายน 2560
N.A.
5 พฤศจิกายน 2561
18 กรกฎาคม 2561
11 มิถุนายน 2561
12 กรกฎาคม 2561
26 ธันวาคม 2559
26 ธันวาคม 2559
10 ตุลาคม 2561
11 มกราคม 2562
18 กรกฎาคม 2561
22 กรกฎาคม 2558
25 พฤษภาคม 2560
22 กรกฎาคม 2558
13 กุมภาพันธ์ 2561
7 มิถนุ ายน 2561
2 เมษายน 2561
2 เมษายน 2561
14 กันยายน 2561
18 มิถุนายน 2561
26 กรกฎาคม 2561

ราคาประเมิน
(บาท)
33,769,420.00
320,351,350.00
92,000,000.00
N.A.
600,798,000.00
183,520,000.00
259,469,000.00
145,749,000.00
278,200,000.00
613,600,000.00
81,150,000.00
6,626,675,670.00
1,998,334,070.00
465,324,000.00
538,355,466.00
157,920,000.00
367,000,000.00
81,925,200.00
127,080,000.00
61,640,000.00
13,185,000.00
167,490,000.00
161,383,500.00
13,374,919,676.00

หมายเหตุ:
/1โครงการมายวิลล่า บางนา ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดยบริษัท แคนเดอร์ คอนซัลแตนท์ จากัด โดยการใช้ วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/2 โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค Village1 เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดนิ โดยบริ ษัท แคนเดอร์ คอนซัลแตนท์ จากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/3 โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค Village2 เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดนิ โดยบริ ษัท แคนเดอร์ คอนซัลแตนท์ จากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/4 โครงการรอยัล บีช เพชรบุรี เป็ นโครงการที่พฒ
ั นาในช่วง ปี 2548 แต่เนื่องจากการบันทึกรายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ระบุให้ รับรู้ รายได้ จากการ
ขายและมีการโอนความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญของ ความเป็ นเจ้ าของ ทังนี
้ ้จึงมีการบันทึกโครงการรอยัล บีช เข้ ามาในปี 2554
/5 โครงการมายโฮม เชียงใหม่ ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดยบริ ษัท ที.เอ.มาเนจเม้ นท์ คอร์ โปเรชัน่ (1999) จากัด โดยวิธีต้นทุนและเปรี ยบเที ยบราคาตลาด
/6 โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดยบริษัท ที.เอ.มาเนจเม้ นท์ คอร์ โปเรชัน่ (1999) จากัด โดยวิธีประเมินมูลค่าลักษณะเป็ นกลุม่ ทรัพย์สนิ
แบบพอร์ ตโฟลิโอ
/7 โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริเวอร์ ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดยบริ ษัท ที.เอ.มาเนจเม้ นท์ คอร์ โปเรชัน่ (1999) จากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
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หมายเหตุ:
/8 โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคารเอ บี ซี ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/9 โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคารดี อี เอฟ ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด โดยวิธีเปรี ยบเที ยบราคาตลาด
/10 โครงการมายรี สอร์ ท พัทยา เป็ นราคาประเมิ นเฉพาะมูลค่าที่ ดิน ได้ ทาการประเมิ นมูลค่า บริ ษั ท ที .เอ.มาเนจเม้ นท์ คอร์ โปเรชั่น (1999) จากัด โดยวิ ธี
เปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด
/11 โครงการเดอะโพลิแทน รี ฟ เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่า ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด
/12 โครงการเดอะโพลิแทน บรี ซ เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่า ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบ ราคาตลาดและ
คิดส่วนลดโดยใช้ วิธี Discounted Cash Flow
/13 โครงการเดอะโพลิแทน เฟส3 เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดิน ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดย บริ ษั ท แคนเดอร์ คอนซัลแทน จากัด โดยวิธีเปรี ยบเทีย บ
ราคาตลาด
/14 โครงการเดอะโพลิ แ ทน อควาเป็ น ราคาประเมิ น ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ง ปลูก สร้ างคลับ เฮ้ า ส์ ได้ ทาการประเมิ น มู ลค่ า โดย บริ ษั ท แคนเดอร์ คอนซัลแทน จ ากั ด
โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/15 โครงการเดอะโพลิแทน เฟส5 เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดิน ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดย บริ ษั ท แคนเดอร์ คอนซัลแทน จากัด โดยวิธีเปรี ยบเทีย บ
ราคาตลาด
/16 โครงการเดอะโพลิแทน เฟส6 เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดิน ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดย บริ ษั ท แคนเดอร์ คอนซัลแทน จากัด โดยวิธีเปรี ยบเทีย บ
ราคาตลาด
/17 โครงการมายโฮม อเวนิว เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดิน ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท แคนเดอร์ คอนซัลแทน จากัด โดยวิธีคิดจากต้ นทุนและวิธี
คานวณมูลค่าคงเหลือ
/18 โครงการ EVETCITY สุข สวัสดิ์-พุ ทธบู ช า30 เฟส1 เป็ นราคาประเมิ นเฉพาะมู ลค่า ที่ ดิ น ได้ ทาการประเมิ นมู ลค่า โดย บริ ษั ท เวลท์ แอพไพรซัล จากั ด
โดยวิธีคดิ จากต้ นทุน
/19 โครงการ EVETCITY สุข สวัสดิ์-พุ ทธบู ช า30 เฟส2 เป็ นราคาประเมิ นเฉพาะมู ลค่า ที่ ดิ น ได้ ทาการประเมิ นมู ลค่า โดย บริ ษั ท เวลท์ แอพไพรซัล จากั ด
โดยวิธีคดิ จากต้ นทุน
/20 โครงการ EVER PLACE สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30 เป็ นราคาประเมินที่ดนิ ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท โกล เอสทิเมชัน่ จากัด โดยวิธีโดยวิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด
/21 โครงการEVERCITY ศรี นคริ นทร์ -หนามแดง เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดิน ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท โกร เอสทิเมชัน่ จากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด
/22 โครงการEVERCITY รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดนิ ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท ที.เอ.มาเนจเม้ นท์ คอร์ โปเรชัน่ (1999)
จากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
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4.3 นโยบายการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) มีบริ ษัทย่อย 13 บริ ษัท รายละเอียดดังนี ้
บริ ษัทย่อยแห่งที่ 1-3
บริ ษัทย่อยแห่งที่ 4

บริ ษัทย่อยแห่งที่ 5-7
บริ ษัทย่อยแห่งที่ 8
บริ ษัทย่อยแห่งที่ 9
บริ ษัทย่อยแห่งที่ 10

บริ ษัทย่อยแห่งที่ 11

บริ ษัทย่อยแห่งที่ 12

บริ ษัทย่อยแห่งที่ 13

ได้ แก่ บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จากัด บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิง้ จากัด และบริ ษัท เดอะ วิลล่า(หัวหิน)
จากัด โดยเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ได้ แก่ บริ ษั ท มาย ฮอสพิท อล จากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 510 ล้ านบาท บริ ษั ทถื อหุ้น ร้ อยละ100
โดยประกอบธุรกิจการลงทุนและมีการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กั บ ธุ ร กิ จ ก ารรั ก ษ าพ ย าบ าล ต าม ม ติ ข อ งค ณ ะ ก รรม ก ารบ ริ ษั ท ค รั ้ง ที่ 4/2557
เมื่ อ วั น ที่ 5 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2557 ได้ เรี ย ก ทุ น ช า ระ ค รบ ถ้ ว น แ ล้ ว 310 ล้ า น บ า ท
โดยบริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด ได้ เข้ าลงทุนในกลุม่ โรงพยาบาลในบริ ษัทย่อยแห่งที่ 5-9
ได้ แก่ บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จากัด บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จากัด และ บริ ษัท ยูนิคอน
เซอร์ วิสเซส จากัด โดยเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ได้ แก่ บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จากัด โดยเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 83.90 ของทุนจดทะเบียน
ได้ แก่ บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด โดยเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 53.96 ของทุนจดทะเบียน
ได้ แก่ บริ ษัท บางกอก ริ ว่า ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 500 ล้ านบาท บริ ษัทถือหุ้น
ร้ อยละ 100 โดยประกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทที่มีอยู่เดิมทุกโครงการ
ตามมติของคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 10/2559
ได้ แก่ บริ ษั ท เอเวอร์ ซิ ตี ้ ดี เวลลอปเม้ น ท์ จากัด ซึ่งมี ทุน จดทะเบี ย น 500 ล้ านบาท บริ ษั ท ถื อ หุ้น
ร้ อยละ 100 โดยประกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทที่มีอยู่เดิมทุกโครงการ
ตามมติของคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 8/2560
ได้ แก่ บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1 ล้ านบาท บริ ษัทถือหุ้น
ร้ อยละ 100 โดยประกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทที่มีอยู่เดิมทุกโครงการ
ตามมติของคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 8/2560
ได้ แก่ บริ ษั ท มาย อเวนิ ว จ ากั ด ซึ่ ง มี ทุ น จดทะเบี ย น 1 ล้ านบาท บริ ษั ท ถื อ หุ้ นร้ อยละ 10
โดยประกอบธุ ร กิ จ การพั ฒ นาอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ข องบ ริ ษั ทที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ทุ ก โครงการ
ตามมติของคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 8/2561

ทัง้ นี ้ บริ ษั ท มี น โยบายการบริ ห ารงานในบริ ษั ท ย่ อ ย โดยบริ ษั ท จะส่ง กรรมการที่ เป็ น ตัว แทนของบริ ษั ท เข้ า ร่ ว ม
บริ หารงานและกาหนดนโยบายในบริ ษัทย่อยตามสัดส่วนเงินลงทุนที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ เพื่อให้ เป็ นไปในทิศทางที่สอดคล้ องกับการ
ดาเนินธุรกิจหลัก รวมทังสร้
้ างผลกาไรให้ กบั บริ ษัทในอนาคต
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
เมื่ อวัน ที่ 1 เมษายน 2559 บริ ษัท ผู้รับ เหมาก่อสร้ างแห่งหนึ่งได้ ยื่นค าเสนอข้ อพิพ าทต่อสถาบันอนุญ าโตตุลาการ
สานักอนุญ าโตตุลาการ สานักงานศาลยุติธรรม เพื่อเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริ ษัทชาระเงินเพิ่มเติมสาหรับการ
ก่อสร้ างจานวน 250.53 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้ นจานวน 66.79 ล้ านบาท นับจากวันที่ยื่นคา
เสนอข้ อพิพาท พร้ อมทังให้
้ คืนหนังสือค ้าประกันการรับเงินล่วงหน้ า และหนังสือค ้าประกันการปฏิบตั ิงานการก่อสร้ าง อย่างไรก็
ตาม ผู้บริ ห ารของบริ ษั ทย่อยดังกล่าวมี ความเห็นแย้ งในหลายประเด็นในฐานะผู้ว่าจ้ าง ปั จจุบันบริ ษัทย่อยอยู่ระหว่างการ
รวบรวมเอกสารเพื่อยื่นคาคัดค้ าน ดังนันกลุ
้ ม่ บริ ษัทจึงไม่ได้ บนั ทึกประมาณการหนี ้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

56

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลบริษัท

ชื่อบริ ษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
ปี ที่เริ่ มก่อตัง้
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
Home Page
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว

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

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
Everland Public Company Limited
EVER
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
0107537000762
ปี 2531
อสังหาริ มทรัพย์และธุรกิจโรงพยาบาล
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 2561)

6.2 ข้ อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมดของนิติบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทย่ อย
1. บริษัท ณัฐนันท์ พัฒนา จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ธุรกิจจัดสรรที่ดินและสร้ างบ้ านเพื่อขายภายใต้ โครงการมายโฮม ประชาชื่น
และโครงการมายโฮม เชียงใหม่
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0105537008318
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
: 223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพฯ
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 100
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว
: 150 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
: 100 บาทต่อหุ้น
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2. บริษัท มายรีสอร์ ท โฮลดิง้ จากัด
: ธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย ขายภายใต้ โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี )
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0105549145013
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 1724 อาคารมายรี สอร์ ท บางกอก ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้ อยละ 100
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 300 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น
3. บริษัท เดอะ วิลล่ า (หัวหิน) จากัด
: ธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย ขายภายใต้ โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0105549145005
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 1724 อาคารมายรี สอร์ ท บางกอก ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้ อยละ 100
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 200 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น
4. บริษัท บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
: ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขายภายใต้ โครงการ เดอะ โพลิแทน อควา
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0105559043060
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพฯ
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้ อยละ 100
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 500 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น
5. บริษัท เอเวอร์ ซติ ี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
: ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0105560211531
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 223/93 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 18 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพฯ
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้ อยละ 100
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 500 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น
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6. บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
: ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0105560212139
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพฯ
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้ อยละ 100
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 1 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น
7. บริษัท มาย อเวนิว จากัด
: ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0105561144170
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพฯ
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้ อยละ 100
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 1 ล้ านบาท
: 10 บาทต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
8. บริษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด
: ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0105557164552
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพฯ
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้ อยละ 100
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 360 ล้ านบาท
: 100 บาทต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
9. บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จากัด
: ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล ในชื่อ “โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล”
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0505549003380
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 84/3 อาคารสวัสดีเชียงใหม่ แมนชัน่ ถนนเชียงใหม่-ลาปาง ตาบลช้ างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้ อยละ 100
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 20 ล้ านบาท
: 100 บาทต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
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10. บริษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จากัด
: ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0105538124451
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพฯ
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้ อยละ 100
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 5 ล้ านบาท
: 100 บาทต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
11. บริษัท เดนทอล อิส ฟั น จากัด
: คลินิกทันตกรรม
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0505552001384
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 84/3 อาคารสวัสดีเชียงใหม่ แมนชัน่ ถนนเชียงใหม่-ลาปาง ตาบลช้ างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้ อยละ 100
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 0.75 ล้ านบาท
: 100 บาทต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
12. บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ ป จากัด
: ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล ในชื่อ “โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล”
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0305533001155
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 398 ถนนสุรนารี ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้ อยละ 83.90
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 100 ล้ านบาท
: 10 บาทต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
13. บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด
: ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล ในชื่อ “โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล”
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0655537000142
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 262/55 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้ อยละ 53.96
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 160 ล้ านบาท
: 10 บาทต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
6.3 บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริ ษัท บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000
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สัดส่วนการถือหุ้น : ร้ อยละ 53.96
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 160 ล้ านบาท
: 10 บาทต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
6.3 บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริ ษัท บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000
ผู้สอบบัญชี
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จากัด
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน้ 23-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-2034-0000, โทรสาร 02-034-0100, www.deloitte.com
นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 และ / หรื อ
ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3356 และ / หรื อ
นายชูพงษ์ สุรชุติกาล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 และ / หรื อ
นางนิสากร ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5035 และ / หรื อ
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7731 และ / หรื อ
ผู้สอบบัญชีทา่ นอื่นภายในสานักงานเดียวกันเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของกลุม่ บริ ษัท
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนและทุนเรี ยกชาระแล้ ว ดังนี ้
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน
:
4,855,983,908
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) :
4,855,983,908
ทุนชาระแล้ ว
:
3,884,784,546
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) :
3,884,784,546

บาท
หุ้น
บาท
หุ้น

7.2 ผู้ถอื หุ้น
7.2.1 รายชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก สัดส่วนการถือหุ้นตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
มีดงั นี ้
ลาดับ

รายชื่อ

1

นางดาราณี อัตตะนันทน์

2

กลุม่ โลจายะ

สัดส่ วนการถือหุ้น

635,218,759.00

16.35%

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

นายสงคราม ชีวประวัตดิ ารงค์

106,332,120

2.74%

4

กลุม่ พิริโยทัยสกุล
นายสินโชค พิริโยทัยสกุล

79,067,140

2.04%

นายวุฒิชยั พิริโยทัยสกุล

57,235,800

1.47%

136,302,940

3.51%

72,000,000

1.85%

284,560

0.01%

รวมกลุม่ อุสาหะ

72,284,560

1.86%

6

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

67,816,373

1.75%

7

นายเสรี ตันชูเกียรติ

60,000,000

1.54%

8

นายนพดล อนุรักษ์ ชยั วิทย์

55,646,805

1.43%

รวมกลุม่ พิริโยทัยสกุล
5

กลุม่ อุสาหะ
นายสุชาติ อุสาหะ
นางสาวเบญจวรรณ อุสาหะ
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จานวนหุ้นที่ถอื

ลาดับ
9

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถอื

สัดส่ วนการถือหุ้น

กลุม่ ฉัตรพิริยะพันธ์

10

นางสาววรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์

42,000,000

1.08%

นายอนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์

20,100,000

0.52%

นางสาวปิ ยะนุช ฉัตรพิริยะพันธ์

4,900,000

0.13%

นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์

4,000,000

0.10%

รวมกลุม่ ฉัตรพิริยะพันธ์

71,000,000

1.83%

นายนน เพ็ชร์ ประภา

37,321,200

0.96%

รวมลาดับที่ 1-10

1,866,558,059

48.05%

ผู้ถือหุ้นรายอื่น

2,018,226,487

51.95%

รวม

3,884,784,546

100.00%

หมายเหตุ :1. การเปิ ดเผยข้ อมูลข้ างต้ น ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ เพื่ อให้ สะท้ อนถึงความสัมพันธ์ ทางครอบครั วของกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยไม่จัด เป็ นการ
เปิ ดเผยข้ อมูลของกลุม่ ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้ องกันตามมาตรา 258 แต่อย่างใด

7.2.2 ข้ อมูลผู้ถอื หุ้นของบริษัทย่ อย
1. บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จากัด (“NATTANAN”)
NATTANAN เป็ นบริ ษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจ จัดสรรที่ดินและสร้ างบ้ านเพื่อขายภายใต้ โครงการมายโฮมประชาชื่น และ
โครงการมายโฮม เชียงใหม่ ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลาดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
1
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)
1,499,994
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
6
น้ อยกว่า 0.01
รวม
1,500,000
100.00
2.บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮล ดิ ้ง จากัด (“MRH”)
MRH เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ พั ฒ นาโครงการอาคารพั ก อาศั ย ขายภายใต้ โครงการมายรี ส อร์ ท หั ว หิ น
(อาคาร เอ บี ซี) ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลาดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
1
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)
29,999,998
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
2
น้ อยกว่า 0.01
รวม
30,000,000
100.00
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3. บริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จากัด (“TVH”)
TVH เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ พั ฒ นาโครงการอาคารพั ก อาศั ย ขายภายใต้ โครงการมายรี ส อร์ ท หั ว หิ น
(อาคาร ดี อี เอฟ) ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลาดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
1
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)
19,999,998
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
2
น้ อยกว่า 0.01
รวม
20,000,000
100.00
4. บริ ษัท บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (“BANGKOK RIVA”)
BANGKOK RIVA เป็ นบริ ษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิ จ พัฒ นาโครงการอาคารพักอาศัย ขายภายใต้ โครงการเดอะ โพลิแทน
อควา ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลาดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
1
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)
49,999,998
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
2
น้ อยกว่า 0.01
รวม
50,000,000
100.00
5. บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (“EVERCITY”)
EVERCITY เป็ นบริ ษัทย่อยทีด่ าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลาดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
1
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)
49,999,997
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
3
น้ อยกว่า 0.01
รวม
50,000,000
100.00
6. บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (“BANGKOK EVER”)
BANGKOK EVER เป็ นบริ ษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลาดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
1
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)
99,997
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
3
น้ อยกว่า 0.01
รวม
100,000
100.00
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7. บริ ษัท มาย อเวนิว จากัด (“MY AVENUE”)
MY AVENUE เป็ นบริ ษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลาดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
1
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)
99,998
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
2
น้ อยกว่า 0.01
รวม
100,000
100.00
8. บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด (“MY HOSPITAL”)
MY HOSPITAL เป็ นบริ ษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลาดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
1
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)
5,099,998
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
2
น้ อยกว่า 0.01
รวม
5,100,000
100.00
9. บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จากัด (“CMR”)
CMR เป็ น บ ริ ษั ทย่ อ ย ที่ ด าเนิ นธุ ร กิ จ โรงพ ยาบ าลเอก ชนสถาน พ ย าบาลรั บ รั ก ษ าค นไข้ และผู้ เจ็ บ ป่ วย
ในชื่อ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลาดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
1
บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด
199,998
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
2
น้ อยกว่า 0.01
รวม
200,000
100.00
10. บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จากัด (“DENTAL”)
DENTAL เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยที่ ด าเนิ น ธุรกิ จ สถานพยาบาล สถานทัน ตกรรมในชื่ อ “คลินิ ก จัส ฟอ ฟั น ” ที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุ้น
ร้ อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลาดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
1
บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด
7,498
99.97
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
2
น้ อยกว่า 0.03
รวม
7,500
100.00
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11. บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จากัด (“UNICON”)
UNICON เป็ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เช่ าอ สั ง ห าริ ม ท รั พ ย์ ได้ แ ก่ ที่ ดิ น อ า ค าร ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั ง้ ข อ ง
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลาดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
1
บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด
49,998
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
2
น้ อยกว่า 0.01
รวม
50,000
100.00
12. บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จากัด (“KMG”)
KMG เป็ นบ ริ ษั ท ย่ อ ย ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โรงพ ยาบ าลเอ กชนสถาน พ ยาบ าลรั บ รั ก ษ าค นไข้ และผู้ เจ็ บ ป่ วย
ในชื่อ “โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล” ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 83.90
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลาดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
1 บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด
8,389,667
83.90
2 ผู้ถือหุ้นรายอื่น
1,610,333
16.10
รวม
10,000,000
100.00
13. บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด (“PM”)
PM เป็ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โรงพ ย าบ าล เอ ก ช น สถ าน พ ย าบ าล รั บ รั ก ษ าค น ไข้ แ ละ ผู้ เจ็ บ ป่ วย
ในชื่อ “โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล” ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 53.96
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลาดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
1
บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด
8,633,800
53.96
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
7,366,200
46.04
รวม
16,000,000
100.00
7.3 ตั๋วแลกเงินระยะสัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมียอดคงค้ างตัว๋ แลกเงินระยะสันทั
้ งสิ
้ ้น 125 ล้ านบาท (ราคาหน้ าตัว๋ ) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตัว๋ แลกเงิน
ราคาหน้ าตัว๋ (ล้ านบาท)
อายุ (วัน)
วันครบกาหนดไถ่ถอน
EVER
125
182
21 มิถนุ ายน 2562
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7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ ผู้ถือหุ้น ใน
อัตราไม่เกินร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสารองตามกฎหมายและบริ ษัทต้ อง
ไม่มีขาดทุนสะสมและต้ องไม่มีความจาเป็ นในด้ านอื่นๆ บริ ษัทต้ องจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5 ของก าไรสุท ธิ ป ระจ าปี หัก ด้ ว ยยอดเงิ น ขาดทุน สะสมยกมา(ถ้ ามี ) จนกว่ า ทุน ส ารองนี จ้ ะมี จ านวนไม่ น้ อยกว่ า
ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และทุนสารองนี ้จะนามาจัดสรรปั นผลไม่ได้ หากไม่มีความจาเป็ นอื่นใด และหากการจ่ายเงินปั นผล
นันจะไม่
้
มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
ทังนี
้ ้ การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจาปี ของบริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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8.1 โครงสร้ างองค์ กร
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างองค์กรดังนี ้

8. โครงสร้ างการจัดการ

8.2 โครงสร้ างการจัดการ
8.2.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทจานวนทังสิ
้ ้น 6 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 2 ท่าน กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจาก
บริ ษัทย่อย 1 ท่าน กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ทังนี
้ ้กรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่มีความรู้ความสามารถหลากหลายรอบด้ าน
จึงมัน่ ใจได้ วา่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีกรรมการทังสิ
้ ้น 6 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ
ประธานคณะกรรมการ
2. นายกาธร อุดมฤทธิรุจ
รองประธานคณะกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
1
3. นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการ/รองประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นางสุภทั รา เชื ้อรอต
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการ
6. นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์
กรรมการ
หมายเหตุ :
1.กรรมการ ลาดับที่ 3 นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์ มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผู้มี อ านาจลงนามผูก พัน ประกอบด้ ว ย นายสวิ จัก ร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการลงลายมื อ ชื่ อ และ
ประทับตราสาคัญบริ ษัท หรื อ นายพิรัส ประดิษฐวณิช และ นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญ
บริ ษัท
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัท มีการประชุมดังนี ้
หน่ วย : ครั ง้

รายชื่อกรรมการ
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
2.นายกาธร อุดมฤทธิรุจ 1
3.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์ 1
4.นางสุภทั รา เชื ้อรอต 1
5.นายพิรัส ประดิษฐวณิช 1
6.นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์

คณะกรรมการบริษัท
13/13
8/13
9/13
4/13
11/13
13/13

การประชุมผู้ถอื หุ้น 2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

หมายเหตุ :
1. มีการประชุมที่กาหนดขึ ้นโดยมีความจาเป็ นเร่ งด่วน 9 ครัง้ จึงทาให้ มีกรรมการบางท่านติดภาระกิจไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของ บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ได้ มีการจัดประชุมขึ ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
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8.2.2 คณะกรรมการบริษัทย่ อย
8.2.2.1 บริษัท ณัฐนันท์ พัฒนา จากัด (“NATTANAN”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 NATTANAN มีกรรมการทังหมด
้
1 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท นายสวิจกั ร์ โลจายะ กรรมการหนึง่ คนลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญบริ ษัท
8.2.2.2 บริษัท มายรีสอร์ ท โฮลดิง้ จากัด (“MRH”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 MRH มีกรรมการทังหมด
้
1 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญบริ ษัท
8.2.2.3 บริษัท เดอะ วิลล่ า (หัวหิน) จากัด (“TVH”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 TVH มีกรรมการทังหมด
้
1 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญบริ ษัท
8.2.2.4 บริษัท บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (“BANGKOK RIVA”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 BANGKOK RIVA มีกรรมการทังหมด
้
1 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญบริ ษัท
8.2.2.5 บริษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (“EVERCITY”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 EVERCITY มีกรรมการทังหมด
้
1 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญบริ ษัท
8.2.2.6 บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (“BANGKOK EVER”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 BANGKOK EVER มีกรรมการทังหมด
้
1 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญบริ ษัท
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8.2.2.7 บริษัท มาย อเวนิว จากัด (“MY AVENUE”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 MY AVENUE กรรมการทังหมด
้
3 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์
กรรมการบริษัท
2. นางสาวดวงดาว ประเสริ ฐศรี
กรรมการบริษัท
3. นางสาวจิรัชยา ศรี รุ่งเรื อง
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท กรรมการสองคนลงลายมื่อชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
8.2.2.8 บริษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด (“MY HOSPITAL”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 MY HOSPITAL มีกรรมการทังหมด
้
3 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการบริษัท
3.นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญบริ ษัท
8.2.2.9 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จากัด (“CMR”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 CMR มีกรรมการทังหมด
้
3 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการบริษัท
3.นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญบริ ษัท
8.2.2.10 บริษัท เดนทอล อิส ฟั น จากัด (“DENTAL”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 DENTAL มีกรรมการทังหมด
้
3 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการบริษัท
3.นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญบริ ษัท
8.2.2.11 บริษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จากัด (“UNICON”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 UNICON มีกรรมการทังหมด
้
3 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการบริษัท
3.นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญบริ ษัท
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8.2.2.12 บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ ป จากัด (“KMG”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 KMG มีกรรมการทังหมด
้
6 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการบริษัท
3.นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการบริษัท
4.นายกาจร สุริยาสิน
กรรมการบริษัท
5.นายซิม แตมสาราญ
กรรมการบริษัท
6.นางสุภทั รา เชื ้อรอต
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญบริ ษัท
8.1.2.13 บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด (“PM”)
ณ 31 ธันวาคม 2561 PM มีกรรมการทังหมด
้
4 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2.นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการบริษัท
3.นายกาจร สุริยาสิน
กรรมการบริษัท
4.นางนวลจันทร์ อุดมมหาราช
กรรมการบริษัท

ตาแหน่ ง

กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญบริ ษัท

8.3 ผู้บริหาร
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 5 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการผู้จดั การบริ ษัท
2.นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ / รักษาการฝ่ ายการตลาด)
3.นายพิรัส ประดิษฐวณิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (ธุรกิจโรงพยาบาล)
4. นางสาวทัชชกร สมจิตติ์ชอบ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
5.นางสาวลลนันท์ คุณวัฒน์พงษ์
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
อานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1.รับผิดชอบในการบริ หารงานทังปวงของบริ
้
ษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัท
2.สร้ างวิสยั ทัศน์และกาหนดพันธกิจ เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว
3.รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ ครบวงจร เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ในอัตราที่เหมาะสม
เทียบได้ กบั ธุรกิจที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันในระยะยาว
4.พัฒนาบริ ษัทให้ ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
5.พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้ างวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณ วิชาชีพ
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ทังนี
้ ้ อานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การข้ างต้ น ไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการระหว่างบริ ษัทกับตนเอง หรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อบุคคลที่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย อานาจการอนุมตั ิรายการต้ องปฎิบตั ิตาม หลักการกากับดูแลกิจการ
ของบริ ษัท กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
กรรมการผู้จดั การมีอานาจหน้ าที่ในการดาเนินการด้ านธุรกรรมที่มีคา่ ใช้ จ่ายหรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันแก่บริ ษัทได้ ดังนี ้
วงเงิน (ล้ านบาท)
ผู้มีอานาจอนุมตั ิ
1-50
กรรมการผู้จดั การ
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8.4 เลขานุการบริษัท
ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 4/2551 เมื่ อ วัน ที่ 14 สิงหาคม 2551 มี ม ติ แ ต่งตัง้ บริ ษั ท สานัก งานที่ ป รึ ก ษา
กฎหมาย มี ชัย ไทยแลนด์ จากัด เป็ น เลขานุการบริ ษั ท โดยนางสาวดวงดาว ประเสริ ฐศรี ผู้จัดการฝ่ ายนิ ติกรรมและสัญ ญา
เป็ นผู้ได้ รับการมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานดังกล่าว เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่4) พ.ศ.2551 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยมีหน้ าที่ความรับผิดชอบในนามของบริ ษัทหรื อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี ของบริ ษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(2) เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร
(3) ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
คุณสมบัติของเลขานุการบริ ษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
8.5 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
8.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
สาหรับปี 2561 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นเบี ้ยประชุมให้ แก่กรรมการ มีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
ค่าตอบแทน (บาท)
คณะกรรม
คณะกรรมการ
การบริ ษัท
ตรวจสอบ
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ1
ประธานกรรมการ
60,000
2.นายกาธร อุดมฤทธิรุจ2
รองประธานกรรมการ
30,000
170,000
และประธานกรรมการตรวจสอบ
3.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์ 2 กรรมการและ
20,000
160,000
รองประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
10,000
20,000
4.นางสุภทั รา เชื ้อรอต2
กรรมการ
20,000
5.นายพิรัส ประดิษฐวณิช2
20,000
6.นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์ 1 กรรมการ
รวม
160,000
350,000

รวม
60,000
200,000
180,000
30,000
20,000
20,000
510,000

หมายเหตุ :
1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ และ นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์ มีความสมัครใจไม่ขอรับเบี ้ยประชุมกรรมการเพื่ อเป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายบริ ษัท จานวน 9 ครัง้ ที่เข้ าร่ วม
ประชุม
2. นายพิรัส ประดิษฐวณิช, นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์, นายกาธร อุดมฤทธิรุจ,นางสุภทั รา เชื ้อรอต มีความสมัครใจไม่ขอรับเบี ้ยประชุมกรรมการเพื่อเป็ นการลด
ภาระค่าใช้ จ่ายบริ ษัท จานวน 7 ครัง้ , 5 ครัง้ , 4 ครัง้ และ 2 ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม ตามลาดับ
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ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2561 เมื่ อ วัน ที่ 25 เมษายน 2561 มี ม ติ อ นุมัติ ค่า ตอบแทนกรรมการแต่ล ะคณะ
สาหรับปี 2561 ดังนี ้
- เบี ้ยประชุมคณะกรรมการ
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
- เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
8.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริ หารของบริ ษัทประจาปี 2561
- ค่าตอบแทนของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจหลัก
ในปี 2561 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หาร จานวน 7 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ค่ าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
เงินสะสมกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
อื่นๆ
รวม

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

เบีย้ ประชุม(บาท/ครัง้ )
42,500
40,000
10,000

จานวนเงินรวม (บาท)
15,824,600.00
2,665,950.00
447,605.00
443,800.00
19,381,955.00

- ค่าตอบแทนของผู้บริ หารบริ ษัทย่อย
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์ ประกอบด้ วย NATTANAN, MRH, TVH, BANGKOK RIVA, EVERCITY, BANGKOK EVER,MY AVENUE
ในปี 2561 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หาร จานวน 5 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ค่ าตอบแทน
จานวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือน
7,992,000.00
โบนัส
400,000.00
เงินสะสมกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
64,000.00
อื่นๆ
33,000.00
รวม
8,489,000.00
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กลุม่ ธุรกิจโรงพยาบาล ประกอบด้ วย MY HOSPITAL, CMR, DENTAL, UNICON, KMG, PM
ในปี 2561 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หาร จานวน 24 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ค่ าตอบแทน
จานวนเงินรวม(บาท)
เงินเดือน
13,218,800.00
โบนัส
897,600.00
เงินสะสมกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
อื่นๆ
4,408,800.00
รวม
18,525,200.00
- ค่าตอบแทนอื่น
บริ ษั ท และพนัก งานได้ ร่ ว มกัน จดทะเบี ย นจัด ตั ง้ กองทุ น ตามพระราชบัญ ญั ติ ก องทุ น ส ารองเลี ย้ งชี พ พ.ศ. 2530
โดยบริ ษั ท จ่ายสมทบให้ ในอัตราร้ อยละ 2 ของเงินเดือน ในปั จจุบันกองทุนสารองเลี ย้ งชีพ นีบ้ ริ หารงาน โดยบริ ษัทหลักทรัพ ย์
จัดการกองทุนกสิกรไทย และจะจ่ายให้ พนักงานในกรณีลาออกจากงานตามระเบียบกองทุน
8.6 บุคลากร
8.6.1 จานวนพนักงานทัง้ หมด
จานวนพนักงานทังหมด
้
(รวมคณะกรรมการและผู้บริ หาร แต่ ไม่รวมกรรมการอิสระ) ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่ได้ รับ
ค่าตอบแทนจากบริ ษัทดังกล่าว ณ 31 ธันวาคม 2561 แบ่งตามสายงานต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ หลักๆ ดังนี ้
1.กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
- บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
สายงาน
กรรมการผู้จดั การสานักงาน
ฝ่ ายบริ หารการขาย
ฝ่ ายบริ หารโครงการ
สานักงาน
รวม

จานวนพนักงาน(คน)
7
14
42
35
98

- บริ ษัทย่อย ประกอบด้ วยNATTANAN, MRH, TVH, BANGKOK RIVA, EVERCITY, BANGKOK EVER,MY AVENUE
สายงาน
จานวนพนักงาน(คน)
กรรมการผู้จดั การสานักงาน
5
ฝ่ ายขายและการตลาด
13
ฝ่ ายบริ หารโครงการ
42
สานักงาน
14
รวม
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2 กลุม่ ธุรกิจโรงพยาบาล
- บริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย MY HOSPITAL, CMR, DENTAL, UNICON, KMG, PM
สายงาน
กรรมการผู้จดั การสานักงาน
สานักผู้อานวยการ
ฝ่ ายการแพทย์
ฝ่ ายการพยาบาล
ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายบัญชี-การเงิน
รวม

จานวนพนักงาน(คน)
24
16
70
231
91
45
477

8.6.2 ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของบริ ษัทประจาปี 2561
1.กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ประกอบด้ วย EVER, NATTANAN, MRH, TVH, BANGKOK RIVA, EVERCITY, BANGKOK EVER, MY AVENUE
สายงาน
จานวนเงินรวม(บาท)
เงินเดือน
51,113,994.37
โบนัส
7,043,801.67
เงินสะสมกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
1,893,111.62
อื่นๆ
5,663,055.86
รวม
65,713,963.52
2 กลุม่ ธุรกิจโรงพยาบาล
ประกอบด้ วย MY HOSPITAL, CMR, DENTAL, UNICON, KMG, PM
สายงาน
จานวนเงินรวม(บาท)
เงินเดือน
62,393,719.01
โบนัส
262,280.00
เงินสะสมกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
83,530.00
16,477,978.27
อื่นๆ
79,217,507.28
รวม
8.6.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญ ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะมีผลต่อความสาเร็ จขององค์ กร ดังนัน้ จึงมีกระบวนการ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ เหมาะสมและสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนันแล้
้ วบริ ษัทฯ ยังได้ มีการส่งเสริ มการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการฝึ กปฏิ บตั ิงานจริ งกับผู้มีประสบการณ์ การเข้ าร่วมอบรมสัมมนาในสายงานที่
เกี่ยวข้ องตลอดจนการมีกิจกรรมสันทนาการระหว่างพนักงานเพื่อเสริ มสร้ างทัศนคติที่ดี ทงต่
ั ้ อผู้ร่วมงานและต่อบริ ษัทในอันที่จะ
ทุม่ เทความรู้ความสามารถเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังมีแนวนโยบายที่จ ะวางแผนการพัฒนาพนักงานใน
ระยะยาว เพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบตั ิงานต่อไป
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9. การกากับดูแลกิจการ

บริ ษั ท ได้ ต ระหนัก และค านึงถึ งความสาคัญ ของการด าเนิ น ธุรกิ จภายใต้ ห ลัก การก ากับ ดูแลกิ จ การที่ ดี (Corporate
Governance Code :CG Code) ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง ความสาคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และระเบียบปฏิบตั ิของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาเป็ นปั จจัยหลักในการเสริ มสร้ างองค์ กรให้
มีระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็ นพื ้นฐานของการเติบโต ทางธุรกิจของบริ ษัท โดยการปฎิบตั ิตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีเมื่อพิจารณากับหลักปฎิบตั ิของ CG Code ปี 2561 มีรายละเอียดดังนี ้
หลักปฎิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้ างคุณภาพให้ แก่กิจการ
อย่างยัง่ ยืน
หลักปฎิบตั ิ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
หลักปฎิบตั ิ 3 เสริ มสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฎิบตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
หลักปฎิบตั ิ 5 ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฎิบตั ิ 6 ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฎิบตั ิ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฎิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฎิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ างคุณภาพให้ แก่
กิจการอย่ างยั่งยืน
บริ ษัทได้ ดาเนินการแต่งตังบุ
้ คคลที่มีความรู้ความสามารถดารงตาแหน่งเป็ นคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมการ
อิสระที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 3 คน และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 3 คน พร้ อมทังก
้ าหนด หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
อย่างชัดเจน นอกจากนันแล้
้ วบริ ษัทได้ มีการดาเนินการเพื่อแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่อให้ สามารถแสดงความเห็นอย่าง
อิ สระ ปราศจากการชี น้ า ซึ่งจะท าให้ ก ารตั ด สิน ใจเป็ น ไปอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพต่ อ ไป ทัง้ นี ้ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หาร โดยค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามมติที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารได้
เปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในหัวข้ อการจัดการ เรื่ องค่าตอบแทนผู้บริ หารข้ างต้ นแล้ ว
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท กาหนดให้ ต้องมีการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท เป็ นจานวน อย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ ทังนี
้ ้
ในการประชุมแต่ละครัง้ ในระหว่างปี 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ ายบริ หารจัดการ จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วย เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน
เสนอเรื่ อง ให้ ข้อมูลและข้ อคิดเห็ นที่เป็ น ประโยชน์ รับทราบนโยบายและการตัดสิน ใจของคณะกรรมการ เพื่อให้ สามารถน า
นโยบายและแผนงานต่างๆ ไปดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ โดยเร็ ว
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ จัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยโดยได้ เลือก
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังยึ
้ ดหลักความระมัดระวังและถือปฏิบตั ิอย่าง
สม่าเสมอ รวมถึงได้ เปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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1.1 วาระในการดารงตาแหน่ง
วาระในการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดตามข้ อบังคับของบริ ษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อที่ 16
ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตราถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด แล้ ว ให้ จบั สลากกัน
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี ห ลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนัน้ เป็ น ผู้ออกจากต าแหน่ง โดยเสนอเ รื่ องเพื่อ ขอ
ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมถือหุ้นด้ วย
1.2 การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หาร โดยค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามมติที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นี ้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในหัวข้ อการจัดการ เรื่ องค่าตอบแทนผู้บริ หารข้ างต้ นแล้ ว
1.3 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบดาเนินงานของบริ ษัท
ย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน ดังนี ้
1. บริ ษัทมี นโยบายในการจัดส่งกรรมการและผู้บริ หารเข้ าเป็ นกรรมการและผู้บ ริ หารในบริ ษัทย่อย เพื่ อติดตามการ
ดาเนินงานโดยใกล้ ชิด โดยการจัดส่งกรรมการและผู้บริ หารดังกล่าวจะต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
2. บุคคลที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย มีหน้ าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริ ษัทย่อยนันๆ
้ และ
บริ ษัทได้ กาหนดให้ บคุ คลที่ได้ รับแต่งตังนั
้ น้ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนที่จะไปลงมติหรื อใช้ สทิ ธิออกเสียงในเรื่ อง
สาคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ หากเป็ นการดาเนินการโดยบริ ษัทเอง
3. บุคคลที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย จะต้ องดูแลให้ บริ ษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่ องการทารายการเกี่ยวโยง
ที่สอดคล้ องกับบริ ษัท มีการจัดเก็บข้ อมูลและการบันทึกบัญชีให้ บริ ษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทางบการเงินได้ ทนั
กาหนดด้ วย
4. บริ ษัทย่อยจะต้ องมีการกากับดูแลที่มีผลการเปิ ดเผยข้ อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่าง
บริ ษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดของบริ ษัท ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง
และใช้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและการทารายการในลักษณะดังกล่าวข้ างต้ นเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษัท
5. มีการกาหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริ ษัทย่อยที่เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
ธุรกิ จพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นธุรกิ จที่สร้ างรายได้ อย่ างต่อเนื่องภายใต้ การดาเนินงานของบริ ษัท และบริ ษั ทย่อย
เพื่อสร้ างความมัน่ คง สร้ างรายได้ ในอนาคตให้ กบั กลุม่ บริ ษัทในระยะยาว อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ กาหนดเป้าหมายที่จะสร้ างความ
เติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อสร้ างความเชื่ อมั่นให้ กับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น พนักงาน สถาบันการเงิ น
รวมถึงบริ ษัทคู่ค้า โดยจะเห็นได้ จากวิสยั ทัศน์ และพันธกิ จของบริ ษัท ทัง้ นีก้ รรมการบริ ษัทได้ คานึงถึงสภาวะการแข่งขันธุรกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ และสภาพเศรษฐกิ จเป็ นสาคัญ กรรมการจะกาหนดกลยุทธ์ และแผนงานประจาปี ของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับ
วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัท กรรมการจะพิจารณาอย่างรอบครอบและรอบด้ านโดยจะพิจารณาจากปั จจัยและความเสีย่ งของ
เศรษฐกิจเป็ นสาคัญ เช่น กลยุทธ์ทางการดาเนินงาน ด้ านการเงิน กลยุทธ์ทางการตลาด ด้ านการเมือง เป็ นต้ น
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นอกจากนี ้กรรมการบริ ษัทได้ กาหนดแนวทางในการดาเนิ นธุรกิจและการดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยก้ าวไปสู่
การเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยบริ ษัทมุ่งเน้ นค่านิยมแบบ Teamwork โดยบริ ษัทจะมีนโยบายและกิจกรรมที่สอดแทรกค่านิยมให้ กับ
พนักงาน ในการจัดฝึ กอบรมเกี่ยวกับเรื่ องการให้ การบริ การ การทางานร่วมกันในองค์กร การพัฒนาบุคลิ กภาพให้ กบั ฝ่ ายขายและ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในงานบริ การมากขึ ้น รวมถึงการพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ให้ เติบโตไปอย่างยัง่ ยืน บริ ษัท
จาเป็ นจะต้ องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสายงาน มีความคิดสร้ างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทางาน อย่างไรก็
ตามภายใต้ ก ารด าเนิ น ธุ รกิ จ จะต้ อ งเป็ น ไปตามขึน้ ตอนและอยู่ภายใต้ ก ารด าเนิ น ธุ รกิ จ อย่ า งซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต มี ธ รรมาภิ บ าล
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
โครงสร้ างกรรมการบริษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ เป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายของ
บริ ษัท โดยร่ วมกับผู้บริ หารระดับสูงวางแผนการดาเนินงานทัง้ ระยะสัน้ ระยะยาว ตลอดจนกาหนดนโยบายการเงิน การบริ หาร
ความเสีย่ ง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัท และ
ผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูงให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็ นอิสระ
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัท มีจานวน 6 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 1 ท่าน กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจาก
บริ ษัทย่อย 2 ท่าน อีก 3 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และไม่มีสว่ นได้ เสีย ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็ น
กรรมการหรื อผู้บริ หารของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อไม่เป็ นผู้บริ หารหรื อตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อ
กรรมการผู้บริ หาร
นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หารจากบริ ษัทย่อย
นายพิรัส ประดิษฐวณิช
นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์
กรรมการอิสระ
นายกาธร อุดมฤทธิรุจ
นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์ /1
นางสุภทั รา เชื ้อรอต

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

หมายเหตุ :
/1 นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์ มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯตามข้ อบังคับของบริษัท
1.จัดการบริ ษัท ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
2.กาหนดเงินปั นผลระหว่างกาลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และ
รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
3.กาหนดจ่ายบาเหน็จรางวัลหรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นแก่พนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท หรื อบุคคลใดที่
ทางานให้ บริ ษัท โดยทาเป็ นประจาหรื อไม่ประจาก็ได้
4.ประธานกรรมการหรื อกรรมการผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม
คณะกรรมการ ซึง่ สถานที่ที่ประชุมนันอาจก
้
าหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท
5.ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้ อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้ กรรมการที่เหลืออยู่สามารถกระทา
การในนามของคณะกรรมการได้ แต่เป็ นเฉพาะการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการแทนต
้
าแหน่งที่ว่างทังหมด
้
เท่านัน้ และให้ กระทาภายใน 1 เดือน นับจากวันที่จานวนกรรมการว่างลง
6.มอบหมายให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการ
7.แต่งตังกรรมการจ
้
านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้ เป็ นคณะกรรมการบริ หาร โดยให้ มีอานาจหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการ
ของบริ ษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และในจานวนนี ้ ให้ แต่งตังกรรมการคนหนึ
้
ง่ เป็ นประธานกรรมการบริ หาร
8.คณะกรรมการมีอานาจที่จะเชิ ญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาเป็ นที่ปรึ กษา เพื่อช่วยเหลือให้ ความคิดเห็นในกิจการงานของ
บริ ษัท แก่คณะกรรมการ ตามที่เห็นสมควรได้ จัดให้ มีและเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน
การประชุม ผู้ถือหุ้น
9.จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีบริ ษัท จัดหนังสือนัดประชุม
พร้ อมด้ วยรายละเอียด และจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
10.จัดให้ มีการทาบัญชีงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษั ทที่เป็ นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน โดยองค์ ประกอบคณะกรรมการให้ ประกอบด้ วย
กรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 หรื อไม่น้อยกว่า 3 ท่านเสมอ และได้ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื ้นฐานและความ
เชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล เป็ นผู้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่ งใสไม่ด่าง
พร้ อย และมีความสามารถในการแสดงความคิ ดเห็น อย่างอิสระ นอกจากนีย้ ังมีก ารกาหนดหน้ าที่และความรับ ผิดชอบของ
คณะกรรมการอย่างชัดเจน เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมี หน้ าที่ สอบทานให้ บริ ษั ท มี การรายงานทางการเงิน อย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่าง
เพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารที่รับผิดชอบ รวมทังสอบทานให้
้
บริ ษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน
ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน
ทาหน้ าที่เป็ นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี ้
กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง
1. นายกาธร อุดมฤทธิรุจ
รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์1
กรรมการ/กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสุภทั รา เชื ้อรอต
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ :
1.กรรมการตรวจสอบลาดับที่ 2 นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์ มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
1.นายกาธร อุดมฤทธิรุจ
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
3.นางสุภทั รา เชื ้อรอต 1

หน่วย : ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
4/4
2/4

หมายเหตุ :
1. มีการประชุมที่กาหนดขึ ้น 4 ครัง้ จึงทาให้ มีกรรมการบางท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของ บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ได้ มีการจัดประชุมขึ ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริ ษัท ทัง้ 3 ท่าน มีความเป็ นอิสระตามนิยามความเป็ นอิสระของ
กรรมการอิสระดังต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ
นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
2. ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วมหรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้
เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของ บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีความสัม พันธ์ ทางธุรกิจกับ บริ ษั ท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.สอบทานสอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2.สอบทานให้ บ ริ ษั ทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
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3.สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4.พิ จ ารณา คัด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตัง้ บุ ค คลซึ่ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระเพื่ อ ท าหน้ า ที่ เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5.พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6.จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ความเห็นหรื อ
ข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (charter) 299
(ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท
7.ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
บริ ษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่ได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริ หารมี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและกระบวนการดังต่อไปนี ้
(1) การสรรหากรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทัง้ หมดต้ องเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติความเป็ น
อิสระตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตามหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท โดยกรรมการตรวจสอบ อย่างน้ อย
1 คนต้ องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรื อการเงิน เพื่อทาหน้ าที่ตรวจสอบและกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัท รวมถึงกากับดูแล
รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
หลักเกณฑ์ การพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท
(ก) การเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทฯ จะต้ องให้ กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
- ในการเลือกกรรมการ อาจใช้ วิธีออกเสีย งลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคนหรื อคราวละหลาย ๆ คน
ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนนที่มีตามข้ อ 1 ทังหมด
้
จะแบ่ง
คะแนนเสียงแก่คนใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
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- บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่ากับจานวนที่พึงจะมีหรื อพึง
จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจานวนกรรมการที่พึงจะมี
หรื อพึงจะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
(ข) ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งตามข้ อนี ้ จะ
เลือกตังให้
้ เข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจากการเลือกกรรมการใหม่หลังศาลมีคาสัง่ ให้ ยกเลิก
การฟื น้ ฟูกิจการแล้ วให้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนาน ที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง
(ค) บริ ษัทมีกรรมการจานวน 6 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการที่แต่งตังจากบุ
้
คคลภายนอกจานวน 3 ท่าน และกรรมการ
ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรื อฝ่ ายบริ หารจานวน 3 ท่าน
กรรมการที่มาจากภายนอก
1.นายกาธร อุดมฤทธิรุจ
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
3.นางสุภทั รา เชื ้อรอต
กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรื อฝ่ ายบริ หาร
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
2.นายพิรัส ประดิษฐวณิช
3.นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์
ทังนี
้ ้ กรรมการยังให้ ความสาคัญในการสรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการสรรหาบุคลากร เพื่อนามาเสริ มสร้ าง
รากฐานการดาเนินธุรกิจให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยเกณฑ์การพิจารณาจากหลักเกณฑ์การบริ หาร ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ทักษะในการบริ หารธุรกิจ ทักษะการบริ หารโครงการ ทักษะการจัดการและการวางแผนธุรกิจ เป็ นต้ น
หลักปฎิบตั ิ 5 ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีคามรับผิดชอบ
บริ ษัทให้ ความสาคัญในสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียกลุม่ ต่างๆ โดยได้ กาหนดนโยบายให้ ฝ่ายบริ หารวางระบบการบริ หาร
และจัดการต่อผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ ทุกฝ่ ายด้ วยความเสมอภาค เพื่อให้ เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสีย
กลุ่มต่างๆ อันจะเป็ นการสร้ างความมัง่ คงในการดาเนินกิจการให้ แก่บริ ษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี ย้ งั ให้ ความสาคัญในการ
ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยกาหนดให้ การทารายการระหว่างกันเป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด
1. หลักสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทมีนโยบายว่าด้ วยหลักสิทธิ มนุษยชน โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน รวมทังพนั
้ กงานในบริ ษัทย่อย
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด บริ ษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน โดยคานึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ เสรี ภาพ
และความเสมอภาคของบุคคล ไม่กระทาการใดๆ และไม่สง่ เสริ มให้ มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงได้ ให้ ความรู้ ความเข้ าใจใน
หลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนาไปปฏิบตั ิเป็ นส่วนหนึง่ ในการดาเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
และพนักงานทุกคนจะไม่กระทาการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการคุกคามทางเพศ ไม่วา่ ต่อพนักงานของบริ ษัท หรื อบุคคลภายนอกที่
เข้ ามาติดต่อธุรกิจ
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ในส่วนของการดูแลพนักงาน บริ ษัทมีการกากับดูแลและปรับปรุงให้ คา่ จ้ างอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับบริ ษัทอื่น
ที่อยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน มีการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงโครงสร้ าง และการจัดระเบียบองค์กรเพื่อดาเนินธุรกิจภายใต้ กรอบแห่งกฎหมาย
ไทย รวมทัง้ ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย และข้ อ บังคับ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ อาชี ว อนามัย และความปลอดภัย อย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ สร้ าง
สภาพแวดล้ อมการทางานที่มีความปลอดภัยสาหรับพนักงาน รวมถึงจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยดูแลขันตอน
้
วิธีการในการปฏิบตั ิงานให้ ถกู ต้ องตามขันตอน
้
และเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษัทฯ จึงได้ ทาประกันอุบตั ิเหตุ
ให้ กบั พนักงานทุกคน บริ ษัทใส่ใจและปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกคน ทุกระดับตังแต่
้ แม่บ้านจนถึงผู้บริ หารระดับสูงอย่างให้ เกียรติ เป็ น
ธรรมและเสมอภาคกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ทังในด้
้ านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกาหนด และยึดหลักเมตตา
ธรรมในการที่จะดูแลพนักงานและครอบครัว
นอกจากนี ้ยังได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องสิทธิ มนุษยชนครอบคลุมไปยังผู้รับจ้ าง ผู้ผลิต ผู้จัดหาสินค้ า และวัตถุดิบ และ
บริ การของบริ ษัทฯ ตามนโยบายในการดาเนินธุรกิจของผู้ผลิต / จัดหาสินค้ า วัตถุดิบ และบริ การ เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการดาเนิน
กิจการอย่างเป็ นธรรม ภายใต้ หลักสิทธิมนุษยชน
2. ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการดูแลและคานึงถึงผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียทุกกลุ่ม ทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัท รวมถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม สาหรับคู่แข่งทางการค้ า บริ ษัทปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้ า โดยไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู้
ความลับทางการค้ าของคูแ่ ข่งด้ วยวิธีฉ้อฉล โดยในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับคูแ่ ข่งทางการค้ า
5.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ
5.1.1 ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท ให้ ความสาคัญกับผู้ถือหุ้นตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะปฎิบตั ิต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการนาเสนอข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง โปร่ งใส่ ครบถ้ วน คณะกรรมการกาหนดนโยบายไม่ให้ ใช้
ข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานในการหาผลประโยชน์สว่ นตนหรื อทาธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัทหรื อธุรกิจที่
เกี่ ยวเนื่ อง รวมทัง้ ไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ ของตนในการซือ้ ขายหุ้นของบริ ษั ทในช่วง1 เดือนก่อนงบการเงิน เผยแพร่
และ 2 วันหลังเปิ ดเผยงบการเงิน โดยระหว่างปี ที่ผา่ นมากรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
5.1.2 พนักงาน
บริ ษัทมีนโยบายว่าด้ วยหลักสิทธิ มนุษยชน โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน รวมทังพนั
้ กงานในบริ ษัทย่อย
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด บริ ษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน โดยคานึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ เสรี ภาพ
และความเสมอภาคของบุคคล ไม่กระทาการใดๆ และไม่สง่ เสริ มให้ มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงได้ ให้ ความรู้ ความเข้ าใจใน
หลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนาไปปฏิบตั ิเป็ นส่วนหนึง่ ในการดาเนิ นงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
และพนักงานทุกคนจะไม่กระทาการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการคุกคามทางเพศ ไม่วา่ ต่อพนักงานของบริ ษัท หรื อบุคคลภายนอกที่
เข้ ามาติดต่อธุรกิจ
ในส่วนของการดูแลพนักงาน บริ ษัทมีการกากับดูแลและปรับปรุงให้ คา่ จ้ างอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับบริ ษัทอื่น
ที่อยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน มีการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงโครงสร้ าง และการจัดระเบียบองค์กรเพื่อดาเนินธุรกิจภายใต้ กรอบแห่งกฎหมาย
ไทย รวมทัง้ ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย และข้ อ บังคับ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ อาชี ว อนามัย และความปลอดภัย อย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ สร้ าง
สภาพแวดล้ อมการทางานที่มีความปลอดภัยสาหรับพนักงาน รวมถึงจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยดูแลขันตอน
้
วิธีการในการปฏิบตั ิงานให้ ถกู ต้ องตามขันตอน
้
และเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษัทฯ จึงได้ ทาประกันอุบตั ิเหตุ
ให้ กบั พนักงานทุกคน บริ ษัทใส่ใจและปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกคน ทุกระดับตังแต่
้ แม่บ้านจนถึงผู้บริ หารระดับสูงอย่างให้ เกียรติ เป็ น
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ธรรมและเสมอภาคกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ทังในด้
้ านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกาหนด และยึดหลักเมตตา
ธรรมในการที่จะดูแลพนักงานและครอบครัว
นอกจากนี ้ยังได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องสิทธิ มนุษยชนครอบคลุมไปยังผู้รับจ้ าง ผู้ผลิต ผู้จัดหาสินค้ า และวัตถุดิบ และ
บริ การของบริ ษัทฯ ตามนโยบายในการดาเนินธุรกิจของผู้ผลิต / จัดหาสินค้ า วัตถุดิบ และบริ การ เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการดาเนิน
กิจการอย่างเป็ นธรรม ภายใต้ หลักสิทธิมนุษยชน
5.1.3 ลูกค้ า
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้ าเป็ นสาคัญ และรวมถึงสร้ างความเชื่อมัน่ ในคุณค่าของการสร้ างความพึง
พอให้ กับลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้ านการบริ การอย่างสุภาพ ใส่ใจลูกค้ าให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ าของบริ ษัทอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน เน้ นความน่าเชื่อถือโดยการรักษาความลับของลูกค้ าเป็ นสาคัญ มีกระบวนการในการรักษาฐานลูกค้ า โดยการมีช่องทาง
ในการร้ องเรี ยนหลายๆช่องทาง เพื่อที่ทางบริ ษัทจะได้ รับทราบข้ อมูลที่บกพร้ องของผลิตภัณฑ์ และเพื่อที่จะสามารถบริ หารจัดการ
ในส่วนทีบกพร่องนันได้
้ รวมถึงการบริ การหลังการขายเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ พงึ พอใจสูงสุด
5.1.4 คู่ค้า
บริ ษัทได้ ปฎิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการค้ า รวมถึงปฎิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าตามสัญญาที่ได้ ตกลงกันและยึดหลักตามกฎมาย
โดยอยูบ่ นพื ้นฐานการได้ รับผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าที่สดุ ทังสองฝ่
้
าย โดยบริ ษัทได้ มีการให้ คคู่ ้ าได้ มี โอกาสเข้ าประมูลงานตามขันตอน
้
ของบริ ษัท และทางบริ ษัทจะดาเนินการคัดเลือกคูค่ ้ าที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้
5.1.5 คู่แข่ ง
บริ ษัทยึดหลักประพฤปฎิบตั ติ ามกรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ีและแข่งขันทางการค้
้
าด้ วยความสุจริ ตและเป็ นธรรม และจะ
ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งหรื อแสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งซึง่ เป็ นวิธีที่ผดิ กฎหมายและผิดจริ ยธรรม
5.1.6 เจ้ าหนี ้
บริ ษัทปฎิบตั ิตามสัญญาและข้ อตกลงตามเงื่อนไขการค้ าต่อเจ้ าหนี ้การค้ าด้ วยความซื่อสัตย์ เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และ
ความไว้ วางใจซึง่ กันและกันไม่วา่ จะเป็ นเจ้ าหนี ้จากสถาบันการเงินหรื อเจ้ าหนี ้คูค่ ้ า
5.1.7 สังคม
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม รวมถึงการได้ ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
เป็ นไปตามโครงการช่วยเหลือสังคม (CSR) ซึง่ บริษัทได้ ไม่ลว่ งละเมิดและสร้ างความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทรัพย์สิน ทังนี
้ ้บริ ษัท
ยังมีนโยบายดูแลเอาใจใส่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อความเป็ นอยูท่ ดี่ ีขึ ้นของพนักงาน
5.2 การแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรียน
บริ ษัท มีมาตรการดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายให้ สามารถร้ องเรี ยนกับบริ ษัท ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย สามารถร้ องเรียนหรื อแสดงความเห็นต่อบริ ษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
จดหมาย
ถึง คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)
เลขที่ 223/96 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน21
้
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์
www.everland.co.th
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หลักปฎิบตั ิ 6 ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
6.1 รายงานทางการเงิน
รายงานงบการเงินของบริ ษัทเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและผ่านการตรวจสอบและให้ ความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีที่เป็ นอิสระ โดยได้ ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท นอกจากนี ้
บริ ษัทยังไม่เคยมีประวัตถิ กู สัง่ ให้ แก้ งบการเงิน โดยรายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและรายปี ของบริ ษัทเป็ นการนาส่งก่อนเวลา
ที่กฎหมายกาหนดทังสิ
้ ้น
6.2 การควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ มีนโยบายดูแลผู้บริ หารและพนักงาน ในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน รวมทังเพื
้ ่อ
การซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ โดยเฉพาะในช่ วง 1 เดื อ นก่ อ นที่ งบการเงิ น เผยแพร่ ต่อ สาธารณชนและได้ แ จ้ งให้ ผ้ ูบ ริ ห ารทราบถึ ง
ภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ประกาศข้ อพึงปฏิบตั ิให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานเพื่อ ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ ประสบผลสาเร็ จตาม
แนวทางของบริ ษัทฯ ด้ วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริ ต และเป็ นธรรม
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีบทลงโทษทางวินยั ต่อผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ ที่กระทาการฝ่ าฝื นระเบียบ ข้ อบังคับหรื อ
ประกาศของบริ ษัทฯ ซึง่ ระบุไว้ ในระเบียบข้ อบังคับในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
6.3 การทารายการของกรรมการ
บริ ษัทมีการกากับดูแลด้ านการใช้ ข้อมูลภายใน โดยกาหนดให้ กรรมการ และผู้บริ หาร มีหน้ าที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่
เกี่ยวข้ องตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่ซื ้อ ขาย
โอน หรื อรับโอน ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนาส่งรายงานการซื ้อ – ขายหุ้น / ถือครอง
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ให้ ฝ่ายเลขานุการบริ ษัทเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
หลักปฎิบตั ิ 7 รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษั ท ฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อ มู ล และจัด ส่ง ข้ อ มูล ตามข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และส านัก งาน
คณะกรรมการ กลต. ข้ อมูลที่เปิ ดเผยในปั จ จุบนั ได้ แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)มติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ข่าวและข้ อมูลของบริ ษัท ฯลฯ ทังนี
้ ้ปั จจุบนั บริ ษัท ได้ ดาเนินการจัดตังหน่
้ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบโดยตรงในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทัว่ ไป ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐฯที่เกี่ยวข้ องอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลา ทังนี
้ ้ในขันเริ
้ ่ มต้ นบริ ษัทฯ จะเผยแพร่ ข้อมูลที่สาคัญผ่านสื่อ
ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ www.everland.co.th ของบริ ษัท
1. ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทมีการเปิ ดเผยโครงสร้ างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และเป็ นข้ อมูลล่าสุด ทาให้ ผ้ ูใช้ ข้อมูล สามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่
แท้ จริ งของบริ ษัทได้ ทังนี
้ ้ ได้ แสดงรายละเอียดโครงสร้ างขอผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
2. การเปิ ดเผยจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ ละคนเข้ าร่ วมการประชุมกรรมการ
ในปี 2561 บริ ษัท จัดให้ มีการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท โดยเปิ ดเผยจานวนครั ง้ การจัดประชุม และจานวนครัง้ ที่
กรรมการแต่ละคนเข้ าร่วมการประชุมกรรมการ (รายละเอียดโปรดดูหวั ข้ อ “โครงสร้ างการจัดการ”)
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3. การรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายว่าด้ วยการรายงานการมีสว่ นได้ เสีย โดยกาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานให้
บริ ษัททราบถึงการมีสว่ นได้ เสียของตน หรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการ
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญ ญั ติห ลัก ทรั พย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2521 เพื่อ ให้ บ ริ ษั ทฯ มีข้อมูลประกอบการด าเนิ นการตาม
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็ นรายการที่ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และอาจนาไปสูก่ าร
ถ่ายเทผลประโยชน์ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยได้ รวมถึงการที่กรรมการและผู้บริ หารต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความระมัดระวังและ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ซึ่งต้ องตัดสินใจโดยไม่มีสว่ นได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมในเรื่ องที่ตดั สินใจข้ อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การติดตามดูแลให้ การทาหน้ าที่ของกรรมการและผู้บริ หารเป็ นไปตามหลักการดังกล่าว
4. ด้ านการรายงาน
4.1 กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารรายงานให้ บริ ษัท ทราบถึงการมีสว่ นได้ เสียของตน หรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
กรณีเป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย โดยกรอกแบบแจ้ งรายงานการมีสว่ นได้ เสีย
ของกรรมการและผู้บริ หาร ดังนี ้
- รายงานในครัง้ แรก : ให้ รายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่เกิดรายการการมีสว่ นได้ เสีย
- รายงานการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสีย : ให้ รายงานโดยมิชกั ช้ าภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มกี าร
เปลีย่ นแปลงข้ อมูล โดยระบุแจ้ งการเปลีย่ นแปลงครัง้ ทีเ่ ท่าใดไว้ ด้วย
4.2 กรรมการและผู้บริ หารส่งแบบแจ้ งรายงานการมีส่วนได้ เสียของตนหรื อของบุคคลที่เกี่ยวข้ อ งให้ เลขานุการบริ ษัท
รั บ ทราบทัน ที ห รื อ ภายในเวลาที่ ก าหนด ซึ่ ง แบบรายงานดังกล่า ว คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดให้ ใ ช้ รู ป แบบพื น้ ฐานของ
“แบบแจ้ งรายงานการมีสว่ นได้ เสีย” ของสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทยจัดทาขึ ้น
4.3 เลขานุการบริ ษัท ดาเนินการดังนี ้
- จัดส่งสาเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับรายงานนัน้
- เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่กรรมการและผู้บริ หารรายงานต่อบริ ษัทฯ
- เปิ ดเผยข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หารในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1)
อนึ่ ง ในระหว่า งปี ไม่ มี ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร และบุค คลที่ เกี่ ย วข้ อ ง มี ส่ว นได้ เสี ย ที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
5. ช่ องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
สาหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทฯ ที่สาคัญ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านสือ่ มวลชนอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง โดยมีการเผยแพร่ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น
รายงานประจาปี งบการเงิน รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส เอกสารแจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้นักลงทุนสามารถติดต่อนัดหมายเพื่อสอบถามข้ อมูลของบริ ษัทผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์ และการประชุมร่ วมกัน
นอกจากนี ้นักลงทุนยังสามารถศึกษาข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.everland.co.th) หรื อติดต่อข้ อมูลจากหน่วยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ตามที่อยูด่ ้ านล่างนี ้
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ทางโทรศัพท์ :
ทางโทรสาร :
ทางอีเมลล์ :
ทางจดหมาย :

0-2720-7797
0-2720-7808
info@everland.co.th
หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 223/96 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หลักปฎิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญ ถึงสิทธิ ของผู้ถือหุ้นทุกราย บริ ษัทให้ สิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
อัน ได้ แก่ การแสดงสิทธิ ความเป็ นเจ้ าของในหุ้น ที่ตนเองถื ออยู่ การซือ้ ขายหรื อโอนหุ้น การรั บ ซือ้ หุ้นคืน การได้ รับเงิ นปั นผล
การมีสว่ นแบ่งในกาไรของกิจการ การพิจารณาค่าตอบแทน การได้ รับข่าวสารข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา การเข้ าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม เพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในการแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
เป็ นต้ น
1.สิทธิในการได้ รับใบหุ้นและสิทธิในการซือ้ ขาย หรือ โอนหุ้น
บริ ษัทฯ แต่งตังบริ
้ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้น สาหรับดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัท
1.1 สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น
1.1.1 กาหนดการจัดประชุมผู้ถอื หุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ บริ ษัทมอบให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุ้น
ของบริ ษัทเป็ นผู้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม / ความเห็นของคณะกรรมการ / รายงานการประชุมครัง้
ที่ผ่านมามีรายละเอียดครบถ้ วน/ รายงานประจาปี พร้ อมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
ม/ เอกสารที่ต้องใช้ ในการมอบฉันทะ และ
ระบุวิธีการไว้ ชัดเจน โดยจัด ส่งแก่ผ้ ูถือหุ้น ก่อนการประชุม ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า 14 วัน และได้ ป ระกาศลงในหนังสือพิ มพ์ รายวัน
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าในเวลาที่เพียงพอสาหรับเตรี ยมตัว
ศึกษาข้ อมูลก่อนมาเข้ าร่ วมประชุม โดยจัด ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ มีรายชื่ อปรากฏในสมุดทะเบี ยนผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ แจ้ งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
ภายหลังจากการประชุมดังกล่าว โดยเป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี ้บริ ษัท ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา หนังสือมอบฉันทะทังฉบั
้ บภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ ของบริ ษั ท (www.everland.co.th) ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่ อเป็ นช่องทางหนึ่งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบซึ่งเป็ น
ข้ อมูลเดียวกับข้ อมูลที่บริ ษัท
1.1.2 การดาเนินการประชุมผู้ถอื หุ้น
ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ ได้ จดั เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ า
ร่ วมประชุม เป็ นการล่วงหน้ ากว่า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุมและต่อเนื่อ งจนการประชุมแล้ วเสร็ จ อีกทัง้ ยังมี การนาเทคโนโลยี
อิเลคทรอนิกส์และบาร์ โค้ ดมากับใช้ กบั การจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น (e-Registration) และโปรแกรมการ
นับ คะแนน และแสดงผล (e-Voting) ซึ่งเริ่ ม ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการเตรี ย มข้ อ มูลผู้เข้ า ร่ วมประชุม การลงทะเบี ย นเข้ าร่ ว มประชุม
การจัดพิมพ์บตั รลงคะแนน การประมวลผลการลงคะแนนตามรายวาระ และการรายงานสรุ ปผลการประชุม เพื่ออานวยความ
สะดวกรวดเร็ วในการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้ มีการเลี ้ยงรับรองสาหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม
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บริ ษัทจะมีการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยบริ ษัทจัดทาบัตรลงคะแนนแยกแต่ละ
ระเบียบวาระ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ ตามที่เห็นสมควร ซึง่ จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้ องประชุม
โดยก่อนเริ่ มการประชุมประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียงอย่างชัดเจนของผู้ถือหุ้นที่จะต้ องลงมติในแต่ละวาระตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ รวมถึงการกาหนดให้ มีการใช้ บัตร
ลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ ตามที่เห็นสมควร และการใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระอย่างชัดเจน
คาชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง มีดงั นี ้
- บริ ษัทใช้ ระบบ Barcode ซึง่ เป็ นระบบช่วยในการนับคะแนนเสียงและอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม
- การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือและที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยให้ นบั
หนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านัน้ จะแบ่งแยกจานวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้
- การนับคะแนนจะถือมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่เรื่ องที่กฎหมายกาหนด
เป็ นอย่างอื่น
- ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ขอให้ ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้ อมทังลงลายมื
้
อ
ชื่อในบัตร และเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงที่บตั รยืนยันการลงคะแนนพร้ อมทังเก็
้ บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้ วย
และงดออกเสียง เท่านัน้ ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้ วยจะเก็บพร้ อมกันทังหมดภายหลั
้
งเสร็ จสิ ้นการประชุม
- การนับคะแนนจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสีย งไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมใน
วาระนันๆ
้ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคานึงถึงการลงคะแนน
เสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
- เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนันๆ
้ จึงอาจมีผ้ ถู ือหุ้นและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้นบางรายออก
จากห้ องประชุมหรื อเข้ ามาเพิ่มเติม
- เมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจนับคะแนนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วก็จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนภายหลัง
จากจบวาระการประชุม
- สาหรับวาระการเลือกตังกรรมการจะลงมติ
้
เป็ นรายบุคคล เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้
อย่างแท้ จริ ง โดยบริ ษัทเสนอชื่อกรรมการให้ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็ นรายบุคคล และเพื่อให้ การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้
กรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงกาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน ทังที
้ ่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้ าหน้ าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง เมื่อลงคะแนนเสียงให้ กรรมการครบทุกคนแล้ ว โดยกรรมการที่
ได้ รับการแต่งตังแต่
้ ละราย จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
บริ ษัทฯ ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นที่มาร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่ มการประชุมแล้ ว มีสทิ ธิออกเสียงหรื อลงคะแนนในระเบียบ
วาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ ลงมติ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามปั ญหาและข้ อสงสัยต่างๆ หรื อเสนอ
ความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่ และให้ เวลาการอภิปรายอย่างเพียงพอเหมาะสม โดยจะบันทึกประเด็นคาถามคาตอบไว้ ในรายงานการ
ประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ าประชุมได้ รับทราบ ซึ่งประธานที่ประชุมจะดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม รวมทังไม่
้ เพิ่ม
วาระการประชุมโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
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บริ ษัทให้ ความสาคัญในสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ โดยในปี ที่ผ่ านมาบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนด ในปี 2561 บริ ษัทได้ ดาเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีกรรมการเข้ าร่วมประชุม 5 คน
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ได้ เชิ ญ ผู้ส อบบัญ ชี 2 ท่ า นจากบริ ษั ท ดี ลอยท์ ทู้ช โธมัท สุ ไชยยศสอบบัญ ชี จ ากัด นายชวาลา
เทียนประเสริ ฐกิจ และนางนิสากร ทรงมณี เข้ าร่วมประชุม ตังแต่
้ เริ่ มการประชุม เพื่อรับฟั งความคิดเห็น เตรี ยมตอบข้ อซักถามของ
ผู้ถือหุ้นในวันประชุม
ในการประชุม ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสี ยง รวมถึงการกาหนดให้ มีการ
ใช้ บตั รลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระก่อนเริ่ มประชุม พร้ อมทังขอความเห็
้
นที่ประชุมในกรณีที่ มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมภายหลังมีสทิ ธิเข้ า
ร่วมเป็ นองค์ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได้ นับแต่วาระที่ได้ เข้ าประชุมเป็ นต้ นไป ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในการดาเนินการประชุม
ประธานที่ประชุมได้ นาเสนอเรื่ องต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ตามลาดับวาระการประชุม พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ซกั ถามในแต่ละวาระ
ส่วนเรื่ องอื่นที่นอกเหนื อจากวาระได้ เปิ ดโอกาสให้ ซักถามในช่วงท้ าย ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เท่าเทียมกันและมีเวลาอย่างเพียงพอ
เหมาะสม
1.1.3 รายงานการประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทได้ เปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมผลการลงคะแนนภายในวันเดียวกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งรายงานการประชุมให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน
ตามที่กาหนด
ทังนี
้ ้บริ ษัทให้ ความสาคัญในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ กาหนดนโยบายให้ ฝ่ายบริ หารปฏิบตั ิด้วยความเสมอภาคอย่าง
เคร่ งครัด ต่อผู้ถือหุ้นทุกๆราย รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ประกอบด้ ว ยวาระการประชุม จะส่ง ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ทัง้ ในและต่า งประเทศล่ว งหน้ า และเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น แสดงความเห็ น
และตังค
้ าถามใดๆ อย่างเท่าเทียมกันในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ในการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นเมื่ อวัน ที่ 25 เมษายน 2561 บริ ษั ทให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอชื่ อบุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมให้ เป็ นกรรมการของบริ ษัท เพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทคนใหม่ แทนกรรมการ
บริ ษัทเดิมจานวน 2 ท่าน ได้ แก่ นายกาธร อุดมฤทธิรุจ และ นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์ ซึ่งครบวาระในการดารงตาแหน่ง ทังนี
้ ้ไม่มี
ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพื่อเข้ าสูก่ ารพิจารณาดังกล่าว
ดังนัน้ ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิ จารณาแต่งตังกรรมการเดิ
้
ม 2 ท่านที่ครบวาระดารง
ตาแหน่งดังกล่าว กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้ มีมติอนุมั ติตามที่ประธานในที่ประชุมได้
นาเสนอ
คณะกรรมการกาหนดนโยบายไม่ให้ ใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานในการหาผลประโยชน์สว่ น
ตนหรื อทาธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัทหรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทังไม่
้ ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท
ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลังเปิ ดเผยงบการเงิน โดยระหว่างปี ที่ผา่ นมากรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานได้
ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี ้ บริ ษั ท มี ความ จึ งยึดมั่นในการด าเนิ นธุ รกิ จ ที่ ตัง้ อยู่บนพื น้ ฐานของความซื่ อสัตย์ โปร่ งใส และเป็ นธรรม
เพื่อให้ บริ ษัทดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ บริ ษัทจึงมีนโยบายในด้ านจรรยาบรรณของกรรมการ
ผู้ บริ ห าร และพนัก งาน เพื่ อ เป็ นแนวทางในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ให้ ถู ก ต้ อง พร้ อมทัง้ มี น โยบายให้ ถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ งครั ด
ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียต่างๆ ได้ แก่ การจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับ ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ และชื่อเสียงของบริ ษัท และความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
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1. การจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทมีนโยบายว่าด้ วยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน รวมทังพนั
้ กงานใน
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดโดยทัว่ กัน เพื่อป้องกันความขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวของพนักงาน
หรื อผู้ใกล้ ชิด กับ ผลประโยชน์ โดยรวมของบริ ษั ท โดยก าหนดให้ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนักงานทุก คน ต้ องหลีกเลี่ยงการมี
ผลประโยชน์ ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้ าที่ เพื่อผลประโยชน์ ของบริ ษัท หรื อทาให้ ยากต่อการปฏิบตั ิงานอย่าง
ถูกต้ อง เช่น การลงทุน หรื อมีส่วนเกี่ยวข้ องในโอกาสทางธุรกิจใดๆ ที่บริ ษัท มีความสนใจ และการรู้ ถึงข้ อมูลนัน้ สืบเนื่องจากการ
ทางานที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน หรื อการแสวงหาผลประโยชน์ในองค์กรที่ทาธุรกิจ หรื อเป็ นคูแ่ ข่งกับบริ ษัท หรื อการทา
ธุรกิจในนามของบริ ษัทฯ กับผู้ที่เป็ นสมาชิกครอบครัวของตน หรื อกับองค์กรธุรกิจที่ตนหรื อสมาชิกครอบครัวของตนมีสว่ นเกี่ยวข้ อง
อยู่อย่างสาคัญ หรื อทางานเป็ นพนักงาน เป็ นกรรมการ เป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นที่ปรึ กษาขององค์กรที่ทาธุรกิจ หรื อแสวงหาการทา
ธุรกิจกับบริ ษัท หรื อทาธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัท หรื อทาธุรกิจที่ให้ บริ การกับคู่แข่งขันสาคัญของบริ ษัท หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับงานทีท่ า
เอง หรื อโดยผู้อื่นว่าจ้ าง จนทาให้ มีผลเสียไม่ว่ากรณีใดๆ กับการทางานให้ บริ ษัทฯ รวมถึงมีนโยบายให้ กรรมการและผู้บริ หารที่มี
ส่วนได้ เสียในวาระใด หรื อเข้ าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัท ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท จะไม่จดั ส่งวาระ
การประชุมนัน้ และกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจะต้ องออกจากห้ องประชุมเป็ นการชัว่ คราว และงดออกเสียงในวาระการลงมตินนซึ
ั ้ ่ง
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กระทามาโดยตลอดมิให้ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการในวาระนันๆ
้
2. รายการเกี่ยวโยง
บริ ษัทได้ มีนโยบายว่าด้ วยรายการเกี่ยวโยง โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุ กคน รวมทังพนั
้ กงานในบริ ษัทย่อย
ถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัดโดยทัว่ กัน ซึง่ บริ ษัท ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ เมื่อมีการ
ทารายการเกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าปกติ ต้ องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิทารายการ โดยกาหนดขันตอนเกี
้
่ยวกับการทารายการระหว่างกัน หรื อรายการเกี่ยวโยง
กัน ดังนี ้
2.1 การพิจารณาการทารายการเกี่ยวโยง บริ ษัท จะใช้ เกณฑ์ เช่นเดียวกับลูกค้ าทั่วไป และเป็ นไปตามกระบวนการให้
สินเชื่อปกติของบริ ษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจการ ซึง่ ต้ องเป็ นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
2.2 การประเมินมูลค่ารายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชาระให้ หรื อได้ รับชาระ หรื อ
มูลค่าตามบัญชี หรื อมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์หรื อบริ การนัน้ แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
2.3 หากมีรายการระหว่างกันของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยเกิดขึ ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้
ส่วนเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความ
จาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ที่อาจเกิ ดขึ ้น บริ ษัทจะให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระ หรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
2.4 หากมีรายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ที่เข้ าข่ายตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
2.5 ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการ
ระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี และรายงานประจาปี หรื อแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
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กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ต้ องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์สว่ นตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่
เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัท หรื อทาให้ ยากต่อการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อาจ
เกิดขึ ้นได้ ในหลายสถานการณ์ ทังนี
้ ้ในการปฏิบตั ิ หน้ าที่จะต้ องยึดถือประโยชน์ของบริ ษัท ภายใต้ ความถูกต้ องตามกฎหมายและ
จริ ยธรรม ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ทาการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงาน
ข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้ วน แต่หากจะมีการทารายการที่เกี่ยวข้ องกันหรื อรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมตั ิรายการจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
ก่อนดาเนินการ พร้ อมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ ความสัมพันธ์ ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มูลค่ารายการ เหตุผลและคว าม
จาเป็ นไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี และรายงานประจาปี ตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้ องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
ดูแลให้ รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกาหนดราคาที่เหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทเป็ น
โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาบริ ษัท ไม่ได้ ทารายการที่เกี่ ยวโยงกันโดยฝ่ าฝื น และ/หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังบริ
้ ษัทไม่มีโครงสร้ างแบบ
กลุม่ ธุรกิจที่มีการทารายการเกี่ยวโยงกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3. การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ และการตัง้ คาถามเกี่ยวกับบริษัท
บริ ษั ทกาหนดหลักเกณฑ์ การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่ อบุคคลเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการ และการตังค
้ าถาม
เกี่ ยวกับ บริ ษั ท เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้น ส่วนน้ อ ย ส่วนร่ วมในการกากับ ดูแลบริ ษั ท และการคัดสรรกรรมการที่มี คุณ สมบัติ
เหมาะสม สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
4. การใช้ สิทธิออกเสียง
บริ ษัทฯ ให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้ นต่อหนึ่งเสียงประเภทหุ้นสามัญ
ซึง่ เป็ นหุ้นประเภทเดียวที่บริ ษัทฯออกให้ ผ้ ถู ือหุ้น โดยกาหนดให้ นบั หุ้นหนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง และให้ ถือเอาเสียงข้ างมากเป็ นมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. การมอบฉันทะ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สะดวกเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่น หรื อกรรมการอิสระราย
ใดรายหนึ่งตามที่บ ริ ษั ท ได้ เสนอชื่ อ ไว้ ในหนังสือเชิ ญ ประชุม โดยจะให้ สิท ธิ และปฏิบัติ ต่อผู้รับ มอบฉัน ทะเสมือ นเป็ นผู้ถื อหุ้น
ท่านหนึ่ง ทังนี
้ ้ ได้ อานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้ โดยจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้ กาหนดไว้ ซึ่งเป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดและชัดเจนแนบไป
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทังฉบั
้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดส่งแก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า 14
วัน และเพื่อความถูกต้ องและไม่เกิดปั ญหาในการเข้ าร่ วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ บริ ษัทได้ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกา ร
ประชุม กาหนดการประชุม วาระการประชุม รวมถึงขันตอน
้
เอกสาร และหลักฐาน ที่ต้องใช้ ในการมอบฉันทะ แสดงไว้ ในหนังสือ
เชิญประชุม และเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.everland.co.th) ก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมได้ ทังทางโทรศั
้
พท์ อีเมล์ มายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
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6. การอานวยความสะดวกแก่ ผ้ ถู อื หุ้นในการประชุมผู้ถอื หุ้น
การอานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่เป็ นชาวต่างชาติ บริ ษัทได้ จดั ทาเอกสารต่างๆ เป็ น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สาหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิเช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ เป็ นต้ น บริ ษัทฯ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ โดยจัดส่งแก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า
14 วัน และน ารายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การประชุ ม ก าหนดการประชุ ม วาระการประชุ ม เผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.everland.co.th) ล่วงหน้ ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ นประจ าปี 2561 เมื่ อ วัน ที่ 25 เมษายน 2561 ของบริ ษั ท ได้ มี ม ติ อ นุ มัติ แ ต่ ง ตัง้ ให้
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยผู้สอบบัญชีซงึ่ ลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริ ษัทและค่าตรวจสอบบัญชียงั คงเป็ นไป
ตามที่เคยได้ รับอนุมตั ิตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 โดยกาหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี สาหรับปี 2561
เป็ นจานวนไม่เกิน 8,850,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย : บาท)
ชื่อบริ ษัท
ชื่อผู้สอบบัญชี
ค่าตรวจสอบงบการเงิน
1.บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
1,990,000
2.บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
210,000
3.บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
630,000
4.บริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
630,000
5.บริ ษัท บางกอกริ วา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
820,000
6.บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
610,000
7.บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
210,000
8.บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
280,000
9.บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
660,000
10.บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
290,000
11.บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
210,000
12.บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
710,000
13.บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
760,000
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) ปี 2561
8,010,000
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10. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
10.1 นโยบายภาพรวม
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จดั ทาโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการนาหลักการ นโยบาย แนวปฎิบตั ิ และแนวทางสากลต่างๆมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เกิดความ
สอดคล้ องกับวัฒนธรรมขององค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้ อม ผู้มีสว่ นได้ เสีย และเป็ นเครื่ องมือในการกาหนดนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิของกิจการ
10.2 การดาเนินงาน
บริ ษัทฯมีหลักการและกาหนดแนวปฏิบตั ิในการดาเนินงานเพื่อ ให้ เป็ นไปตามหลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สังคมของกิจการ ดังนี ้
10.2.1 การประกอบกิจการอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โดยมีหลักการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
- พัฒ นาสินค้ า ผลิตภัณ ฑ์ และบริ การ ที่ มีคุณ ภาพ เพื่ อตอบสนองความต้ องการของลูก ค้ าอย่างเป็ นธรรม ถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วน ตามเงื่อนไข และข้ อตกลงในสัญญาระหว่างลูกค้ าและบริ ษัทฯ
- ส่งเสริ มการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โดยไม่แสวงหาข้ อมูลอันเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ า ด้ วยวิธีการอันไม่
สุจริ ต เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
- ไม่ละเมิด และสร้ างความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทรัพย์สนิ หรื อมุง่ ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า
- ปฎิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าและคู่สญ
ั ญาโดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม มีการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้ วน รวมทังจ่
้ ายเงินให้ คคู่ ้ าและคูส่ ญ
ั ญาอย่างตรงเวลา ตามเงื่ อนไขที่ตกลงกัน
- ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับของภาครัฐ หลีกเลี่ยงการกระทาที่ส่งเสริ ม จูงใจ เจ้ าพนักงานของรัฐให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่โดยมิชอบและขัดต่อกฎระเบียบ อันพึงปฏิบัติทางจริ ยธรรมในการทางาน และสร้ างความสัมพันธ์ อันดีภายใต้ ขอบเขต
ที่เหมาะสมและสามารถกระทาได้
10.2.2 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญ ในหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ ยวข้ องการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น โดยมีการกาหนด
นโยบาย และการวางแผนบริ หารความเสีย่ งของการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทังในกิ
้ จการและผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆดังต่อไปนี ้
- อบรมพนักงานเพื่อส่งเสริ มความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนเสริ มสร้ างให้ ตวั แทน คูส่ ญ
ั ญารับจ้ างและคู่ค้า ตระหนักถึงการ
ต่อต้ านการการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
- สร้ างจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยกาหนดแนวปฏิบตั ิให้ พนักงานของบริ ษัทฯ ทาการติดต่อหรื อทาธุรกรรมกับ เจ้ าพนักงาน
ของรัฐ องค์กรเอกชน หรื อผู้มีส่วนได้ เสีย อย่างตรงไปตรงมา โปร่ งใส โดยไม่มีการชักชวน การเสนอ การรับหรื อให้ ผลประโยชน์
ทังตั
้ วเงินหรื อสิ่งของ หรื อสินบนทุกรูปแบบ เพื่อหลีกเลีย่ งการกระทาที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้ อน ผิดจรรยาบรรณ และขัดกับ
ข้ อบังคับทางกฎหมาย
- จัดให้ มีระบบการจัดการ ติดตาม และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาระหว่างคูค่ ้ าอย่างครบถ้ วน มีการป้องกันการทุจริ ต
ในขันตอนของกระบวนการจั
้
ดหาวัตถุดิบที่ชดั เจน และสามารถตรวจสอบย้ อนหลังได้
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- ให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิ จ และจัดให้ มีช่องทางการรายงานหากมีการพบเห็ นการทุจริ ต หรื อมี พ ฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิ จ ได้ ที่ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล หรื อผู้บงั คับบัญชาโดยตรง โดยมีการรักษาความลับและให้ ความเป็ นธรรมต่อผู้แจ้ งข้ อมูล
10.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญ ต่อการเคารพสิทธิ มนุษ ยชนเป็ นรากฐานของการบริ หารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล รวมทัง้
มนุษยสัมพันธ์อนั มีความเชื่อมโยงกับกิจการในลักษณะ ทาให้ มีคณ
ุ ภาพและคุณค่าสูงขึ ้น โดยมีหลักการปฏิบตั ิดงั นี ้
- สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิ มนุษยชนโดยมีการดูแลมิให้ ธุรกิจของตนเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็ก การไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน
- ส่งเสริ มการปฎิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านสิทธิ มนุษยชนภายในองค์กร และกระตุ้นให้ ปฎิบตั ิตามหลักการสิทธิมนุษยชน
ตามมาตรฐานสากล โดยยังครอบคลุมไปถึงบริ ษัทในเครื อ ผู้ร่วมทุน และคูค่ ้ า
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมและสุขอนามัยในสถานที่ทางานของพนักงานให้ มี ความปลอดภัยต่อชี วิต และทรัพย์ สิน
อยูเ่ สมอ
- ให้ ข้อมูลที่สาคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้ ทราบผลการดาเนินงานและสภาพที่แท้ จ ริ งขององค์กรธุรกิจ
- จัดให้ มีกระบวนการร้ องเรี ยนอย่างเหมาะสมสาหรับพนักงานที่ได้ รับการปฎิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
- มีการจัดประชุมพนักงานกับผู้บริ หาร และพนักงานกับผู้จดั การฝ่ าย เพื่อชี ้แจงนโยบายและเปิ ดโอกาสให้ พนักงานแสดง
ความคิดเห็น เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วมระหว่างพนักงานและผู้บริ หาร
10.2.4 การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯมีนโยบายในการปฎิบตั ิต่อพนักงานซึง่ เป็ นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็ นปั จจัยสูค่ วามสาเร็ จของบริ ษัทฯ และ
ถือการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คานึงถึงเพศ สั ญชาติ เชือ้ ชาติ ศาสนา และความเชื่อส่วนบุคคล บริ ษัทฯจึง
กาหนดนโยบายให้ มีการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมทังในด้
้ านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้ าย ตลอดจน การพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
- มุง่ พัฒนาและเสริ มสร้ างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดี รวมทังส่
้ งเสริ มการทางานเป็ นทีมตลอดจนปฏิบตั ิต่อ
พนักงานด้ วยความสุภาพและให้ ความเคารพต่อความเป็ นเป็ นปั จเจกชน
- มีนโยบายในการว่าจ้ าง แต่งตังและโยกย้
้
ายพนักงาน รวมทังพิ
้ จารณาจ่ายผลตอบแทนให้ พนักงานอย่างเหมาะสม
การพิจารณาการปรับเลือ่ นตาแหน่งเพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย รวมทังการจั
้
ดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพเพื่อพนักงาน
- ให้ ความสาคัญ กับ สวัสดิการและระบบสุขภาพของพนัก งานโดยมีการด าเนิ นการจัด โปรแกรมตรวจสุขภาพให้ แก่
พนักงานเป็ นประจาทุกปี
10.2.5 ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทฯมุ่งเน้ นในการสร้ างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ า การดูแลและคุ้มครอง ตลอดจนการปกป้องสิทธิ
รวมถึงการทาการตลาดที่เป็ นธรรมต่อผู้บริ โภค โดยมีหลักการดาเนินงานดังนี ้
- ให้ ความสาคัญในการก่อสร้ างโดยมีการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของโครงการ และบริ การที่ดี รวมทังมี
้ ระดับ
ราคาที่เหมาะสม
- ความสาคัญโดยเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ า รวมทัง้ มีการแก้ ไขปั ญ หาและข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อเสนอแนะต่างๆ
โดยเร็ วที่สดุ เพื่อเป็ นการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
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- มีนโยบายในการปกป้องสิทธิของลูกค้ า โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ จะต้ องไม่เปิ ดเผย และเก็บรั กษา
ข้ อมูลความเป็ นส่วนตัวของลูกค้ าโดยไม่ได้ รับอนุญาต เว้ นแต่เป็ นไปตามข้ อกฎหมายที่กาหนด
- มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร การทาตลาดและการโฆษณาที่เป็ นธรรม โดยมีการเปิ ดเผยข้ อมูลและข่าวสาร
รวมถึงโครงการของบริ ษัท อย่างถูกต้ อง เหมาะสม และครบถ้ วน
10.2.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญในการดูแลรักษาและการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมจากกระบวนการก่อสร้ างโครงการของบริษัท
โดยมีหลักการดาเนินการดังต่อไปนี ้
- โดยการด าเนิ น โครงการต่างๆของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่อ ยถ้ าเข้ าเงื่ อ นไขที่ จ ะต้ อ งยื่ น ขออนุมัติ จ ารคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้ อม จะต้ องดาเนินการให้ ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์และได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมครบถ้ วน
- มีการควบคุม และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับสังคม และชุมชนที่อยูอ่ าศัยในบริ เวณโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ก่อสร้ าง โดยการควบคุมดูแลทางด้ านเครื่ องมือและอุปกรณ์ การก่อ สร้ าง การควบคุมดูแลทางด้ านเสียง การจัดระเบียบสถานที่
ก่อสร้ างเพื่อไม่ให้ เกิดอันตรายและผลกระทบต่อบุคคลที่สญ
ั จรผ่านโครงการ การควบคุมฝุ่ นละอองในบริ เวณโครงการ
- ปรั บปรุ งภูมิ ทัศ น์ แ ละทัศ นีย ภาพในบริ เวณโครงการ ทัง้ ช่วงระหว่างด าเนิน การก่ อสร้ างและภายหลังการก่ อสร้ าง
โครงการเพื่อปรับปรุงรักษาสิ่งแวดล้ อมรวมถึงสร้ างสิง่ อานวยความสะดวกต่อผู้อยูอ่ าศัยในชุมชนบริ เวณโดยรอบในการสัญจรผ่าน
โครงการของบริ ษัทฯ
10.3 ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติรับทราบหน้ าที่ของคณะกรรมการในการ
ดูแลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ปฏิบตั ิตามกฏหมายที่เกี่ยวกับการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับคอร์ รัปชัน่ โดยมีแนวนโยบายในการดาเนินการ
ดังนี ้
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีแนวนโยบายเรื่ องความโปร่งใสในการดาเนินงานและการต่อต้ านการทุจริ ตทังภายในและภายนอก
้
องค์กร โดยจะดาเนินธุรกิจที่ไม่เข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รั ปชัน่ ไม่ว่าด้ วยการเรี ยบ รับ และจ่ายสินบน นอกจากนันแล้
้ ว
ภายในองค์กร ได้ จดั ให้ มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส กาหนดโครงสร้ างองค์กรตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีการสื่อสารให้ เกิดความเข้ าใจนาไปสูก่ ารยอมรับและนาไปใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิ ปลูกจิตสานึกที่ดีให้ พนักงานและ
บริ หารบุคลากรอย่างโปร่ งใส สร้ างค่านิยมและวัฒนธรรมให้ ทกุ คนไม่เข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รั ปชัน่ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมี
แนวทางในการดาเนินการหลักๆ ดังต่อไปนี ้
1. จัดให้ มีการประเมินความเสีย่ งด้ านการทุจริ ตของแต่ละส่วนงาน และของธุรกิจโดยรวม
2. กาหนดแนวปฏิบตั ิงานเพื่อก่อให้ เกิดความโปร่งใส ทังนี
้ ้เพื่อควบคุมป้องกันความเสีย่ งจากการคอร์ รั ปชัน่
3. สือ่ สารแนวนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิจากระดับหัวหน้ างานจนถึงระดับปฏิบตั ิการเพื่อสร้ างจิตสานึกที่ดี
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิเพื่อทบทวนความเหมาะสมทุกปี ทังนี
้ ้เพื่อนามาปรับปรุ งให้ เกิดความสมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ที่ผ่านมา กิจกรรมหนึ่งที่บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญและแสดงเจตนารมณ์ ในการเข้ าร่ วม คือ โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษัทได้ เข้ าไปประกาศเจตนารมณ์การมีสว่ นร่ วมในการแก้ ไขปั ญหา
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ ตังแต่
้ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เป็ นต้ นมา
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นอกจากนัน้ แล้ ว พนักงานทุกคนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ยังมีส่วนร่ วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ด้ วยการสามารถร้ องเรี ยนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรื อขัดต่อ
จรรยาบรรณธุรกิจ หรื อเมื่อพบพฤติกรรมใดๆที่มีความสุม่ เสีย่ งจะก่อให้ เกิดการทุจริ ต คอร์ รั ปชัน่ โดยพนักงานสามารถร้ องเรี ยนต่อ
เลขานุการบริ ษัท ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล หรื อผู้บงั คับบัญชาโดยตรง ทังนี
้ ้จะมีการพิจารณาทุกเรื่ องอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการของบริ ษัทจะมีรับผิดชอบในการดูแลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยรวมถึงพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย ให้ ป ฏิ บัติ งานด้ วยความโปร่ งใสและเป็ น ไปตามกฏหมายที่เกี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้ กฎหมายที่ เกี่ ยวกับ การมี ส่วนเกี่ ย วข้ อ งกับ
คอร์ รัปชัน่ ด้ วย
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทให้ ความสาคัญ ต่อการควบคุมภายในโดยได้ จัดตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ และประเมินผล
ทังนี
้ ้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเข้ าตรวจสอบใน 5 ส่วนหลัก ได้ แก่
(1) การควบคุมภายในองค์กร(Control Environment)
(2) การประเมินความเสีย่ ง(Risk Assessment)
(3) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน(Control Activities)
(4) ระบบสารสนเทศ และการสือ่ สารข้ อมูล(Information & Communication)
(5) ระบบการติดตาม(Monitoring Activities)
11.1 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระ และรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2562โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเข้ าร่วมประชุมด้ วย คณะกรรมการได้ ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทใน
ด้ านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ตามที่กล่าวข้ างต้ น โดยสรุปความเห็นว่าบริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอในการ
บริ หารกิจการแล้ ว คณะกรรมการเห็นว่า บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่ องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแล้ ว (ตามข้ อที่ 10.1-10.4 และข้ อที่ 12.1-12.4 ของแบบประเมินฯ) อย่างเพียงพอแล้ ว
สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ วเช่นกัน
11.2 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
11.2.1 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริ ษัท
บริ ษัทอยู่ระหว่างสรรหาหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน โดยบริ ษัทจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความเข้ าใจในกิจกรรม
และการดาเนินงานของบริ ษัท ทังนี
้ ้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริ ษัทจะต้ องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
11.2.2 หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท
บริ ษัท ฯมอบหมายให้ บริ ษั ท สานักงานที่ปรึ กษากฎหมายมีชัย ไทยแลนด์ จากัด โดยนายจอมทรัพย์ โลจายะ
ดารงตาแหน่งเป็ นหัวหน้ างานกากับ ดูแ ลการปฏิ บัติงาน(Compliance department) เพื่อ ทาหน้ าที่ กากับ ดูแ ลการปฏิ บัติต าม
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยมีคณ
ุ สมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานกากับ
ดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 3
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รายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้ รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษั ทจานวน 3 ท่าน
ที่เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้ าน โดยทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้ สิน้ จานวน 4 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คื อ นายก าธร อุ ด มฤทธิ รุจ , นางสาววนิ ด า
มัชฉิมานนท์ ทัง้ 2 ท่านได้ เข้ าร่ วมประชุมทุกครัง้ ในส่วนของ นางสุภทั รา เชื ้อรอต ไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม 2 ครัง้ เนื่องจากติดภารกิจ
ส่วนตัวจึงไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ โดยการประชุมเป็ นการประชุมร่ วมกับฝ่ ายจัดการและเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อพิจารณา
เรื่ องต่างๆ เช่น แผนการตรวจสอบ ประเด็นสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ เป็ นต้ น เพื่อทบทวนความเพียงพอ
เหมาะสมของระบบควบคุมและการบริ หารความเสี่ยง ตลอดจนปฏิบตั ิภารกิจอื่นๆ ตามขอบเขตหน้ าที่ที่คณะกรรมการบริ ษัท
มอบหมาย
สาหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน ทังงบการเงิ
้
นประจา
ไตรมาส และประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ เชิ ญ ผู้ต รวจสอบภายในร่ ว มประชุม ด้ ว ยทุก ครั ง้ นอกจากนี ้ การประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบบางครัง้ เป็ นการประชุมเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุม ด้ วย ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
รายงานผลการประชุมทุกครัง้ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ ในปี 2561 ที่ผา่ นมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาในเรื่ องต่างๆ
ด้ วยความเป็ นอิสระสรุปได้ ดงั นี ้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริ ษัทฯโดยร่วมหารื อกับฝ่ ายจัดการและผู้สอบบัญชีของบริ ษั ทเห็นว่างบการเงินของบริ ษัท
ได้ จัด ท าตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ รับ รองทั่ว ไปและข้ อ ก าหนดของทางการโดยผู้ สอบบัญ ชี ไม่ ได้ แ สดงความเห็ น ว่ า
งบการเงินของบริ ษัทมีข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ
2. พิ จ ารณาสอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ระบบการควบคุม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
เพื่อให้ มีการดาเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาสอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิ จ ารณาสอบทานการเปิ ด เผยข้ อ มูลของบริ ษั ท ในกรณี ที่ เกิ ด รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพื่อให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
5. พิ จ ารณานโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การเพื่ อ ให้ เกิ ด การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามหลัก การของตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อนาเสนอขอแต่งตังจากคณะกรรมการและผู
้
้ ถือหุ้นของบริ ษัท
อนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรอบคอบ อย่างเป็ นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา
เพื่อประโยชน์สงู สุดขององค์กร โดยไม่มีข้อจากัดในการได้ รับข้ อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากบริ ษัท
............................................................
(นายกาธร อุดมฤทธิรุจ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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1.บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จากัด

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

12.1 รายการระหว่ างกันในปี 2561 และ 2560

12.รายการระหว่ างกัน

เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยค้ างรับเงินให้ ก้ ยู ืม
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยรับเงินให้ ก้ ยู ืม
เงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายเงินกู้ยืม
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ยืม

ลักษณะรายการ

179.55
76.25
9.70

4.10
4.10
4.10

บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินบริ ษัทย่อยเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
113.00 หมุนเวียน โดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับ
113.00 สถาบันการเงิน
-

3.51
45.72
3.51

12.57
8.57
0.10
8.57

42.21
8.98
8.98

8.74
169.96

ปี 2560

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการและนโยบายการกาหนดราคา

บริ ษัทฯให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
161.22 หมุนเวียน โดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับ
8.33 สถาบันการเงิน
-

ปี 2561

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
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บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)

บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)

3. บริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จากัด

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

2.บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จากัด

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

เงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายเงินกู้ยืม
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายเงินกู้ยืม
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ยืม

ลักษณะรายการ

1.95
3.88
5.51
3.88

37.70
10.00
102.05

8.48
10.68
10.67
10.68

114.90
79.45

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการและนโยบายการกาหนดราคา

3.58
4.75
2.26
4.75

บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินบริ ษัทย่อยเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
129.75 หมุนเวียน โดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับ
129.00 สถาบันการเงิน
28.06

8.47
5.71
2.52
5.71

บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินบริ ษัทย่อยเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
194.35 หมุนเวียน โดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับ
188.55 สถาบันการเงิน
99.85

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2561 ปี 2560
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4. บริ ษัท บางกอก ริ วา่
ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยค้ างรับเงินให้ ก้ ยู ืม
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยรับเงินให้ ก้ ยู ืม
เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการ
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยค้ างรับเงินให้ ก้ ยู ืม
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยรับเงินให้ ก้ ยู ืม

ลักษณะรายการ

-

-

0.12
0.14
0.12

2.60
2.60
2.60

บริ ษัทฯให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้ ในการพัฒนา
- โครงการ โดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับ
217.67 สถาบันการเงิน
217.67

0.02
0.02
0.02

28.51

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการและนโยบายการกาหนดราคา

บริ ษัทฯให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
28.51 หมุนเวียน โดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับ
28.51 สถาบันการเงิน
-

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2561 ปี 2560
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บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)

5. บริ ษัท เอเวอร์ ซติ ี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์

จากัด

บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

4. บริ ษัท บางกอก ริ วา่
ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (ต่อ)

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

หมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยค้ างรับเงินให้ ก้ ยู ืม
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยรับเงินให้ ก้ ยู ืม

เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน

เงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายเงินกู้ยืม
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ยืม

ลักษณะรายการ

-

0.85
0.85
0.85

9.77
10.96
9.77

11.73
11.73

0.67
6.54
5.87
6.54

74.65
430.73
356.08

รายการและนโยบายการกาหนดราคา

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ

บริ ษัทฯ ให้ ก้ ยู ืมเงินบริ ษัทย่อยเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน
โดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับสถาบันการเงิน

บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินบริ ษัทย่อยเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
- โดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับสถาบันการเงิน
45.46
646.57

และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2561 ปี 2560

ขนาดของรายการ
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5. บริ ษัท เอเวอร์ ซติ ี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์
จากัด (ต่อ)

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อใช้ ในการพัฒนา
โครงการ
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยค้ างรับเงินให้ ก้ ยู ืม
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยรับเงินให้ ก้ ยู ืม
เงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิน้ งวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายเงินกู้ยืม
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ยืม

ลักษณะรายการ

2.78
6.02
3.24
6.02

139.20
259.48
120.28

0.73
0.73
0.73

129.11
129.11

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2561
ปี 2560

-

บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินบริ ษัทย่อยเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
- หมุนเวียน โดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับ
- สถาบันการเงิน
-

-

บริ ษัทฯให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้ ในการพัฒนา
โครงการ โดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับ
- สถาบันการเงิน
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการและนโยบายการกาหนดราคา
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6. บริ ษัท บางกอก เอเวอร์
ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

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

ลักษณะรายการ

-

285.00
535.00
250.00
11.78
11.78
11.78

0.14
0.14
0.14

บริ ษัทฯให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้ ในการพัฒนา
โครงการ โดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับ
- สถาบันการเงิน
-

-

9.54
9.54
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการและนโยบายการกาหนดราคา

บริ ษัทฯให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน โดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับ
- สถาบันการเงิน
-

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2561 ปี 2560
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บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)

บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)

8. บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

7. บริ ษัท มาย อเวนิว จากัด

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

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

ลักษณะรายการ

40.55
8.72
8.72

191.66
63.08
53.24
12.69
12.69

0.07
0.07
0.07

บริ ษัทฯให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน โดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยใน
128.58 อัตราเดียวกับสถาบันการเงิน
25.02
-

-

6.00
6.00
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการและนโยบายการกาหนดราคา

บริ ษัทฯให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน โดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยใน
- อัตราเดียวกับสถาบันการเงิน
-

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2561 ปี 2560
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บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์
จากัด (มหาชน)

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์
จากัด(มหาชน)

10. บริ ษัท สานักงานที่ปรึกษา
มีชยั ไทยแลนด์

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

9. บริ ษัท อิควิตี ้ เรสซิเดนเชียล
เจ้ าพระยา

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

เงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายเงินกู้ยืม
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายเงินกู้ยืม
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ยืม

ลักษณะรายการ

-

91.50
91.50
0.06
0.06
0.06

บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันเพื่อใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน โดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยในอัตรา
- อ้ างอิงจากเงินฝากจากสถาบันการเงิน
-

0.08
0.18
0.10
0.18

190.50
208.00
17.50

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการและนโยบายการกาหนดราคา

บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันเพื่อใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน โดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยในอัตรา
- อ้ างอิงเงินฝากจากสถาบันการเงิน
-

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2561 ปี 2560
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กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ปัจจุบนั นายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ
12.02 ของบริ ษัทฯ

กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

12. คุณจอมทรัพย์ โลจายะ

13. นายสวิจกั ร์ โลจายะ

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

11. นายสวิจกั ร์ โลจายะ

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

-

- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด

-

- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด

จ่ายชาระเงินต้ นเมื่อมีการปลอดจานองทรัพย์
โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค ้าประกัน
- วงเงินกู้

การเงินให้ บริษัทและบริษัทย่อย อั
ตราดอกเบี ้ย MLR+1% ต่อปี

การค ้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบัน

หมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
60.20
338.24
392.60

314.69
267.03

- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน

67.63

บริษัทฯและบริษัทย่อยกู้ยืมเงินกรรมการเพื่อใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน โดยมิได้ คิดดอกเบี ้ยและ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการและนโยบายการกาหนดราคา

บริษัทฯและบริษัทย่อยกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยว

48.32

37.03

200

เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

ข้ องกันเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยมิได้ คิด
114.56 ดอกเบี ้ยและ ผลตอบแทนใดๆ และไม่มีหลักประกัน
140.26 ใดๆ ทังสิ
้ ้น
30.63

30.97
41.89

19.97 ผลตอบแทนใดๆ และไม่มีหลักประกันใดๆ ทังสิ
้ ้น

(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2561
ปี 2560

- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด

เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน

ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง

111

กรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

กรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

15. นายสวิจกั ร์ โลจายะ

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

14. นายสวิจกั ร์ โลจายะ

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

การค ้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
อัตราดอกเบี ้ย MLR / MLR-1% ต่อปี จ่าย
ชาระเงินต้ นเมื่อมีการปลอดจานองทรัพย์
โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค ้า
ประกัน
- วงเงินกู้
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
การค ้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
อัตราดอกเบี ้ย MLR ต่อปี จ่ายชาระเงินต้ น
เมื่อมีการปลอดจานองทรัพย์
โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค ้า
ประกัน
- วงเงินกู้
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด

ลักษณะรายการ

409.46
53.39
5.73
69.33

6,816.92
3,896.25
2,075.90
433.33

3,266
1,994
1,094
92

2,777.00
312.00
312.00
-

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2561
ปี 2560

เป็ นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึง่ เพื่อใช้ ซื ้อ
ที่ดนิ มาพัฒนาโครงการในอนาคต

เป็ นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึง่ เพื่อใช้ ซื ้อ
ทีด่ นิ มาพัฒนาโครงการในอนาคต

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการและนโยบายการกาหนดราคา

12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ษัท ได้ ร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นโดยพิจารณาถึงความจาเป็ นของการเข้ า
ทารายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกันพร้ อมทังเปิ
้ ดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริ ษัทกับ
บุคคลที่มี ผลประโยชน์ ร่วมหรื อบุคคลที่อ าจมี ความขัด แย้ งภายใต้ ประกาศและข้ อบังคับของสานักงานคณะ กรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกัน ของบริ ษั ท ในรอบบัญ ชี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ได้ ผ่า นการพิ จ ารณาและสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วและมี ความเห็นต่อรายการ
ระหว่างกันตามของบริ ษัทในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้น สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นรายการที่เป็ นไปเพื่อการดาเนินธุรกิจตามปกติของ
บริ ษั ท และเป็ น ไปตามเงื่ อ นไขการค้ าทั่วไป และไม่มี การถ่ ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริ ษั ท และบุคคลที่ อาจมี ค วามขัดแย้ ง
รายละเอียดที่กล่าวตาม 12.1 รายการระหว่างกันในปี 2561 ข้ างต้ น
12.3 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกัน
1. การท ารายระหว่างกัน กับ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ งกัน ที่ ไม่ใช่ เป็ น ธุรกรรมปกติ ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึ งจะดาเนินการได้ ทัง้ นี ้ โดยคานึงถึงเหตุผล ความจาเป็ น
ความสมเหตุสมผล สามารถเปรี ยบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทกับบุคคลภายนอกได้ และต้ องดาเนินการ
ตามระเบียบหรื อประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง
2. การทารายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อ าจมี ความขัด แย้ ง เฉพาะธุรกรรมปกติ เช่น การขายสิน ค้ า การให้ บ ริ ก าร
การซื ้อสินค้ า เป็ นต้ น ให้ กรรมการผู้จัดการอนุมตั ิได้ เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้ านราคา การชาระเงินและเงื่อนไขอื่น ๆ
เป็ นไปในทานองเดียวกันกับที่บริ ษัททากับบุคคลอื่น
ในกรณีที่กรรมการผู้จดั การตกเป็ น “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง” กรรมการผู้จดั การไม่มีอานาจอนุมตั ิ การอนุมตั ิให้ เป็ น
อานาจของคณะกรรมการ โดยในกรณี เ ช่นนัน้ กรรมการผู้จัดการจะเข้ าร่ วมประชุมหรื อลงมติในเรื่ องนันไม่
้ ได้ ทัง้ นีเ้ ว้ นแต่เป็ น
ธุรกรรมการค้ าปกติ เมื่อกรรมการผู้จัดการได้ ขออนุมตั ิเป็ นหลักการ โดยแจ้ งให้ กรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้ ว ให้
กรรมการผู้จดั การดาเนินการตามวรรคหนึง่ ได้ แต่จะต้ องแจ้ งเรื่ องให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในการประชุมครัง้ ต่อไป
12.4 แนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษัทฯ ยึดถือนโยบายที่จะดาเนินการให้ รายการระหว่างกันดังกล่าว ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความยุติธรรมและเหมาะสม
รวมทังเป็
้ นราคาที่ยุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดที่ใ ช้ กับลูกค้ าทั่วไป รวมทังจะมี
้ การดาเนินการให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทาหน้ าที่ในการดูแลให้ การทารายการระหว่างกันในอนาคตของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยง หรื อ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินธุรกิจ ทัว่ ไป หรื อเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยมุ่งเน้ นประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ และผลตอบแทนที่บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อยจะได้ รับหรื อจ่ายไปเป็ นราคายุติธรรม และหากในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันนัน้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่าง
กันดังกล่าว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้น ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิ
ตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงและการได้ มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อยตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

งบการเงิน
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา มีดงั นี ้
 รายงานของผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผู้สอบบัญชี
: นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จากัด
ความเห็นผู้สอบบัญชี
: ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่ มีเงื่อนไข โดยแสดงความเห็นว่างบการเงินข้ างต้ นแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรั บปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของ
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และเฉพาะของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานการเงิน
 รายงานของผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผู้สอบบัญชี
: นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จากัด
ความเห็นผู้สอบบัญชี
: ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่ มีเงื่อนไข โดยแสดงความเห็นว่างบการเงินข้ างต้ นแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของ
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และเฉพาะของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานการเงิน
 รายงานของผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผู้สอบบัญชี
: นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จากัด
ความเห็นผู้สอบบัญชี
: ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่ มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต โดยแสดง ความเห็ น ว่ า งบการเงิ น
ข้ างต้ นแสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 ผลการด าเนิ น งานและกระแสเงิ น สด
สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของบริ ษั ท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และเฉพาะของ
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานการเงิน
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สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
ตารางแสดงรายการงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2560 และ 2561
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบดุล

ปี 2559

ปี 2560

จานวน ร้ อยละ จานวน

ปี 2561

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

150.42

2.80

173.59

2.09

63.15

0.57

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น

83.35

1.55

72.54

0.87

88.09

0.79

276.95

5.16

206.76

2.49

259.39

2.34

72.84 6,544.12

78.73

9,749.55

87.86

เงินจ่ายล่วงหน้ าให้ ผ้ รู ับเหมา
ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ
สินค้ าคงเหลือ

3,908.42
14.81

0.28

11.91

0.14

10.58

0.10

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปัจจุบนั

9.66

0.18

4.68

0.06

16.88

0.15

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4.05

0.08

4.33

0.05

5.72

0.05

84.43 10,193.36

91.86

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

4,447.67

82.89 7,017.93

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค ้าประกัน

10.14

0.19

10.52

0.13

10.79

0.10

0.40

0.01

0.36

0.00

0.35

0.00

38.71

0.72

38.71

0.47

38.71

0.35

708.08

13.20

691.65

8.32

682.51

6.15

-

-

338.26

4.07

-

-

118.84

2.21

109.39

1.32

29.11

0.26

0.79

0.01

4.37

0.05

6.25

0.06

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

28.36

0.53

80.64

0.97

116.00

1.05

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

12.64

0.24

20.61

0.25

20.04

0.18

17.11 1,294.52

15.57

903.76

8.14

100.00 11,097.12

100.00

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินมัดจาค่าซื ้อที่ดิน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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917.97

5,365.64 100.00 8,312.45

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบดุล

ปี 2559

ปี 2560

จานวน ร้ อยละ

ปี 2561

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

14.47

0.27

37.79

0.45

47.24

0.43

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น

315.80

5.89

908.52

10.93

996.43

8.98

ส่วนของหนี ้สินระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

155.21

2.89

115.29

1.39

779.72

7.03

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

35.82

0.67

134.53

1.62

409.83

3.69

เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น

609.08

11.35

362.25

4.36

967.65

8.72

ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย

1.79

0.03

0.79

0.01

-

-

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า

219.27

4.09

560.50

6.74 1,194.67

10.77

เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน

43.12

0.80

101.81

1.22

172.06

1.55

7.20

0.13

9.02

0.11

5.76

0.05

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

1,401.75

26.12 2,230.51

26.83 4,573.36

41.21

1,021.76

19.04 2,299.11

27.66 3,911.34

35.25

หนี ้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

383.01

4.61

251.64

2.27

เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น

-

-

737.25

8.87

-

-

1.67

0.03

4.51

0.05

6.98

0.06

10.25

0.19

11.16

0.13

9.82

0.09

5.50

0.10

4.82

0.06

2.58

0.02

หนี ้สินระยะยาวภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสาหรับภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

1,039.17

19.37 3,439.85

41.38 4,182.36

37.69

รวมหนีส้ ิน

2,440.92

45.49 5,670.35

68.22 8,755.72

78.90
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(หน่วย: ล้ านบาท)
งบดุล

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

จานวน ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

4,855.98

4,855.98

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

3,884.78

72.40 3,884.78

46.73

3,884.78

35.01

ส่วนต่ามูลค่าหุ้นสามัญ

(813.82) (15.17) (813.82)

(9.79)

(813.82)

(7.33)

12.49

0.15

12.49

0.11

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
4,855.98

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว – สารองตามกฎหมาย

12.49

0.33

ยังไม่ได้ จดั สรร(ขาดทุน)

(297.41)

(5.54) (576.32)

(6.93)

(868.89)

(7.83)

รวมส่วนของบริ ษัทใหญ่
ส่วนเกินจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริ ษัทย่อย

(284.92)
-

(5.31) (563.83)
2.47

(6.78)
0.03

(856.40)
2.47

(7.72)
0.02

รวมส่วนของบริ ษัทใหญ่

2,786.04

51.92 2,509.61

30.19

2,217.03

19.98

132.49

1.59

124.37

1.12

54.51 2,642.09

31.78

2,341.40

21.10

100.00 11,097.12

100.00

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

138.68

2.58

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2,924.72

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

5,365.64 100.00 8,312.45
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ตารางแสดงรายการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2560 และ 2561
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบกาไรขาดทุน
รายได้ จากการขายหรื อการให้ บริการ
ต้ นทุนขายหรื อการให้ บริ การ
กาไรขันต้
้ น

ปี 2559

ปี 2560

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

906.27

96.04

708.18

ปี 2561

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

97.62 1,125.51

(746.12) (79.07) (607.68) (83.77)

98.04

(879.60) (76.62)

160.15

16.97

100.50

13.85

245.91

21.42

กาไรจากการขายเงินลงทุน

61.70

6.54

-

-

-

-

รายได้ อื่น

37.33

3.96

17.26

2.38

22.47

1.96

ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย

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

(139.75) (12.17)

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

(198.08) (20.99) (181.87) (25.07)

(215.69) (18.79)

ค่าใช้ จา่ ยอื่น
ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ขาดทุนก่อนภาษี เงินได้

(35.60)
(0.81)
10.77

ขาดทุนสาหรับปี

(92.08)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ขาดทุนต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน(บาทต่ อหุ้น)

(9.45)

(1.30)

(3.77) (113.21) (15.61)
(0.09)

-

-

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

รายได้ ภาษี เงินได้
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี -สุทธิจากภาษี

-

9.56

1.14

48.22

6.65

(9.76) (282.63) (38.96)
1.01

-

-

(82.52)

(8.74) (282.63) (38.96)

(0.0265)

(0.0718)

(80.28)

(6.99)

(167.95) (14.63)
-

-

(335.29) (29.21)
33.41

2.91

(301.88) (26.30)
1.20

0.10

(300.68) (26.19)
(0.0755)

-

ตารางแสดงรายการงบกระแสเงินสด สาหรับแต่ ละปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2560 และ 2561
(หน่วย: ล้ านบาท)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

(1,474.19)

(1,720.94)

(1,822.89)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

227.57

(353.24)

(416.07)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

1,322.21

2,097.36

2,128.51

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง) สุทธิ

75.59

23.18

(110.45)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

74.83

150.42

173.60

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นปี

150.42

173.60

63.15
117

อัตราส่ วนทางการเงิน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2560 และ 2561
อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

3.17

3.15

2.23

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.17

0.11

0.03

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

(1.28)

(1.00)

(0.54)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)

10.58

7.82

13.05

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)

34.04

46.06

27.59

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)

56.10

45.48

78.21

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ (วัน)

6.42

7.92

4.60

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)

5.42

1.25

1.26

ระยะเวลาชาระหนี ้ (วัน)

66.38

288.50

284.99

Cash Cycle (วัน)

(25.92)

(234.52)

(252.80)

อัตรากาไรขันต้
้ น (ร้ อยละ)

17.67

14.19

21.85

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้ อยละ)

(18.26)

(31.83)

(9.73)

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (ร้ อยละ)

890.93

806.05

1,664.17

อัตรากาไรสุทธิ (ร้ อยละ)

(8.74)

(38.96)

(26.19)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)

(3.03)

(10.15)

(12.07)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้ อยละ)

(1.80)

(4.13)

(3.10)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้ อยละ)

(10.88)

(38.27)

(41.43)

0.21

0.11

0.12

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.83

2.15

3.74

อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)

0.45

0.68

0.79

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า)

(40.72)

(19.57)

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (เท่า)

(5.39)

3.13

1.03

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)

0.75

0.68

0.60

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
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(12.89)

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

14.1 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทและบริษัทย่ อย

รูปภาพ : แสดงข้ อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์
ในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีมลู ค่าสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 5,365.64 ล้ านบาท แบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน 4,447.67
ล้ านบาท และสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 917.97 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 82.89 และ 17.11 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมตามลาดับ
โดยมีรายการต้ นทุนพัฒนาโครงการเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญในสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งมีมลู ค่า 3,908.42 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 72.84 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึง่ มีมลู ค่า 708.08 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ13.20 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม, ค่าความนิยม 118.84 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.21 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีมลู ค่าสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 8,312.45 ล้ านบาท แบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน 7,017.93
ล้ า นบาท และสิ น ทรั พ ย์ ไม่ ห มุน เวี ย น 1,294.52 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 84.43 และ 15.57 ของมูล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ร วม
ตามลาดับ โดยมีรายการต้ นทุนพัฒนาโครงการเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญในสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งมีมูลค่า 6,544.12 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 78.73 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีมลู ค่า 691.65 ล้ าน
บาท หรื อ คิ ดเป็ น ร้ อยละ 8.32 ของมูลค่าสิน ทรั พ ย์ รวม, ค่าความนิ ย ม 109.39 ล้ า นบาท หรื อ คิ ดเป็ น ร้ อยละ 1.32 ของมูล ค่า
สินทรัพย์รวม
ในปี 2561 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย มี มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ร วมทัง้ สิ น้ 11,097.12 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย น
10,193.36 ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 903.76 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 91.86 และ 8.14 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
ตามลาดับ โดยมีรายการต้ นทุนพัฒนาโครงการเป็ นส่วนประกอบที่ สาคัญในสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งมีมูลค่า 9,749.55 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 87.86 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีมลู ค่า 682.51 ล้ าน
บาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 6.15 ของมูล ค่า สิน ทรั พ ย์ รวม, ค่ าความนิ ย ม 29.11 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 0.26 ของมูล ค่ า
สินทรัพย์รวม
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คุณภาพของสินทรัพย์
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้สุทธิอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 88.09 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 0.79 ของสินทรัพย์รวมเปรี ยบเทียบกับปี 2560 จานวน 72.54 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.87 ของสินทรัพย์รวมโดย
เพิ่มขึ ้นจานวน 15.55 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21.43 โดยรายการเพิ่มขึ ้นที่สาคัญ คือ ลูกหนี ้การค้ าลดลงจากจานวน 37.38
ล้ านบาท ในปี 2560 เป็ นจานวน 30.91 ล้ านบาท ในปี 2561 โดยลดลงจานวน 6.47 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 17.32 ค่าใช้ จ่าย
ล่วงหน้ าเพิ่มขึ ้นจากจานวน16.05 ล้ านบาท ในปี 2560 เป็ นจานวน 38.40 บาท ในปี 2561 โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 22.35 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 139.29 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม

ลูกหนี ้การค้ า – บริษัทอื่น

2561
จานวน
ร้ อยละของ
สินทรัพย์ รวม
63.98
0.58

2560
จานวน
ร้ อยละของ
สินทรัพย์ รวม
70.65
0.85

หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

(33.07)

(0.30)

(33.26)

รวมลูกหนี ้การค้ า

30.91

0.28

ลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

0.02

ลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น - บริษัทอื่น

เพิ่ม / (ลด)
จานวน
ร้ อยละ
(6.67)

(9.44)

(0.40)

0.20

(0.59)

37.38

0.45

(6.47)

(17.32)

0.00

0.01

0.00

0.02

225.45

8.74

0.08

17.58

0.21

(8.84)

(50.27)

รายได้ ค้างรับ – บริษัทอื่น

10.02

0.09

1.53

0.02

8.49

555.38

ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ า

38.40

0.35

16.05

0.19

22.35

139.29

รวมลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น

57.18

0.52

35.16

0.42

22.02

62.64

รวมลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น

88.09

0.79

72.54

0.87

15.55

21.43

บริ ษัทมีนโยบายการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ เต็มจานวนหากลูกหนี ้ค้ างชาระเกิน 6 เดือน นอกจากนี ้ บริ ษัทยัง
พิจารณาการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญโดยประมาณการจากจานวนหนี ้ และการเก็บเงินจากลูกหนี ้ในอดีต โดยบริ ษัทจะ
ประเมินสถานะการเงินของลูกหนี ้แต่ละรายประกอบการพิจารณาการตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญด้ วย บริ ษัทจึงคาดว่าจะไม่มีความ
เสียหายจากการเรี ยกชาระหนี ้จากลูกหนี ้เหล่านันเกิ
้ นกว่ามูลค่าที่ตงส
ั ้ ารองไว้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ าในปี
2561 เท่ากับ 10.37 เท่า ซึง่ เพิ่มขึ ้นจาก 9.80 เท่า ในปี 2560 (เฉพาะลูกหนี ้การค้ าของกลุม่ โรงพยาบาล)
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ลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จาแนกตามอายุหนี ้ที่ค้างชาระได้ ดงั นี ้
หน่ วย : ล้ านบาท

ยังไม่ถึงกาหนด

2561
จานวน
ร้ อยละของ
สินทรัพย์ รวม
20.98
0.19

งบการเงินรวม
2560
จานวน
ร้ อยละของ
สินทรั พย์ รวม
24.86
0.30

เพิ่ม / (ลด)
จานวน
ร้ อยละ
(3.88)

(15.60)

เกินกาหนดชาระ
น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน

4.45

0.05

8.24

0.10

(3.79)

(46.04)

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน

1.20

0.01

2.09

0.03

(0.88)

(42.32)

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน

2.28

0.03

2.13

0.03

0.15

7.01

มากกว่า 12 เดือนขึ ้นไป

35.07

0.42

33.34

0.40

1.74

5.21

รวม

63.98

0.58

70.65

0.85

(6.67)

(9.44)

หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

(33.07)

(0.30)

(33.26)

(0.40)

0.20

(0.59)

ลูกหนี ้การค้ า

30.91

0.28

37.38

0.45

(6.47)

(17.32)

สาหรับระยะเวลาเก็บหนี ้ในปี 2561 เท่ากับ 27.59 วัน ลดลงจาก 46.06 วัน ในปี 2560 โดยลูกหนี ้ค้ างชาระส่วนใหญ่
เป็ นลูกหนีเ้ ดิมจากการดาเนินงานตามปกติที่เกิ ดขึน้ ก่อนที่ผ้ บู ริ หารชุดปั จจุบันจะเข้ ามาบริ หารกิ จการ ทัง้ นี ้ลูกหนี ้ทัง้ หมดไม่มี
ความสัมพันธ์ กับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ทังในด้
้ านการถือหุ้น ความสัมพันธ์ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริ หาร รวมทัง้ ไม่มีบุคคลที่
เกี่ยวข้ องร่วมกัน ปั จจุบนั บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการติดตามทวงถาม และดาเนินการฟ้องร้ องทางกฏหมายต่อไป
หนีส้ ิน
ในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีหนีส้ ินรวม 2,440.92 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหนีส้ ินหมุนเวียน 1,401.75 ล้ านบาท
และหนี ้สินไม่หมุนเวียน 1,039.17ล้ านบาท โดยในส่วนของหนี ้สินมีรายการที่สาคัญ อันประกอบด้ วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินจานวน 14.47 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นจานวน 315.80 ล้ านบาท ส่วนของหนี ้สินระยะ
ยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 155.21 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันจานวน 35.82
ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นจานวน 609.08 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 1,021.76 ล้ านบาท
บริ ษัทฯมีอตั ราส่วนหนีส้ ินต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.45 เท่า เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ซึ่งมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของสินทรัพย์รวม
เท่ากับ0.34 เท่าโดยอัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์ รวมที่เพิ่มขึน้ เป็ นผลมาจากปี 2559 บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเพื่อใช้ ลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีหนีส้ ินรวม 5,670.35 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหนีส้ ินหมุนเวียน 2,230.51 ล้ านบาท
และหนี ้สินไม่หมุนเวียน 3,439.85 ล้ านบาท โดยในส่วนของหนี ้สินมีรายการที่สาคัญ อันประกอบด้ วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินจานวน 37.79 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่นจานวน 908.52 ล้ านบาท ส่วนของ
หนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 115.29 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
จานวน 134.52 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นจานวน 362.25 ล้ านบาท เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าจานวน 560.50 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้
เงินประกันผลงาน จานวน 101.80 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 2,299.11 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากบุคคลและกิ จการที่เกี่ ยวข้ องกัน จานวน 383.01 ล้ านบาท เงิ นกู้ยืมระยะยาวอื่น จานวน 737.24 ล้ านบาท บริ ษัทฯมี
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อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.68 เท่า เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ซึ่งมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.45
เท่าโดยอัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากปี 2560 บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืม
ระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น เพื่อใช้ ลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีหนีส้ ินรวม 8,755.71 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหนีส้ ินหมุนเวียน 4,573.36 ล้ านบาท
และหนี ้สินไม่หมุนเวียน 4,182.35 ล้ านบาท โดยในส่วนของหนี ้สินมีรายการที่สาคัญ อันประกอบด้ วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินจานวน 47.24 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่นจานวน 996.43 ล้ านบาท ส่วนของ
หนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 779.72 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
จานวน 409.83 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นจานวน 967.65 ล้ านบาท เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าจานวน 1,194.67 ล้ านบาท
เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน จานวน 172.06 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 3,911.34 ล้ านบาท เงินกู้ยืม
ระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน จานวน 251.64 ล้ านบาท บริ ษัทฯมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.79
เท่า เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 ซึ่งมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของสินทรัพ ย์รวมเท่ากับ 0.68 เท่าโดยอัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวมที่
เพิ่มขึน้ เป็ นผลมาจากปี 2561บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิ จการที่
เกี่ยวข้ องกัน เพื่อใช้ ลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้น จานวน 2,924.72 ล้ านบาท โดยแบ่งออกเป็ นทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 3,884.78
ล้ านบาท ส่วนต่ามูลค่าหุ้น 813.82 ล้ านบาท กาไรสะสมที่จดั สรรแล้ ว 12.49 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ มีขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเป็ น
จานวน 82.52 ล้ านบาท มี ผลให้ บริ ษั ทมี ขาดทุนสะสมยังไม่จัดสรรเพิ่ มขึน้ โดยมี จานวนรวม 297.41ล้ านบาท และไม่มี การ
จ่ายเงินปั นผล ทังนี
้ ้ในเดือน มิถนุ ายน 2559 ได้ มีการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนควบใบสาคัญแสดงสิทธิ์ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
(EVER-W2) และ ควบใบสาคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (EVER-W3) จานวน 647,460,183 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.75
บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึง่ ได้ รับชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนจานวน 485,595,137.25 บาท
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้น จานวน 2,642.09 ล้ านบาท โดยแบ่งออกเป็ นทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 3,884.78
ล้ านบาท ส่วนต่ามูลค่าหุ้น 813.82 ล้ านบาท กาไรสะสมที่จดั สรรแล้ ว 12.49 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ มีขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเป็ น
จานวน 282.63 ล้ านบาท มีผลให้ บริ ษัทมีขาดทุนสะสมยังไม่จดั สรรเพิ่มขึ ้น โดยมีจานวนรวม 576.32 ล้ านบาท และไม่มีการ
จ่ายเงินปั นผล ทังนี
้ ้ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ EVER-W2 ครัง้ สุดท้ าย จานวน 1,758 หน่วย ราคาเสนอขาย
หุ้นละ 2 บาท ซึง่ ได้ รับชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนจานวน 3,516 บาท ส่งผลให้ บริ ษัทมีทนุ เรี ยกชาระแล้ วจาก 3,884,782,788 บาท เป็ น
3,884,784,546 บาท ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้น จานวน 2,341.40 ล้ านบาท โดยแบ่งออกเป็ นทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 3,884.78
ล้ านบาท ส่วนต่ ามูลค่า หุ้น 813.82 ล้ า นบาท ก าไรสะสมที่ จัด สรรแล้ ว เป็ น ทุน สารองตามกฎหมายจ านวน 12.49 ล้ านบาท
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี เป็ นจานวน 300.69 ล้ านบาท ส่งผลให้ บริ ษัทมีขาดทุนสะสมยังไม่จดั สรรเพิ่มขึ ้น
้ ้นมีจานวนรวม 868.89 ล้ านบาท และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
จานวน 300.69 ล้ านบาท ขาดทุนสะสมทังสิ
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▪ ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
ในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิตงบริ
ั ้ ษัทย่อยแห่งใหม่ของบริ ษัท โดยใช้ ชื่อว่า บริ ษัท มาย อเวนิว จากัด(“My Avenue”) โดย
มีทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ทังนี
้ ้ บริ ษัท
ถื อ หุ้น ในสัดส่วน ร้ อยละ 100 ของทุน จดทะเบี ย น โดยการจัด ตัง้ บริ ษั ท ใหม่นี เ้ พื่ อ รองรั บ การขยายธุรกิ จทางด้ านการพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท ทังยั
้ งช่วยให้ บริ ษัทมีรายได้ ที่เติบโตมากขึ ้นโดยจะเป็ นแหล่งรายได้ ซึ่งจะสร้ างผลกาไรให้ แก่บริ ษัทใน
อนาคต
▪ รายได้ จากการดาเนินงาน

รูปภาพ : แสดงรายได้ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์

โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม

2561

2560

เพิ่ม /(ลด)

ร้ อยละ

2561

2560

771.43

305.40

466.03

152.59

354.08

รายได้ อื่น

14.17

6.43

7.74

120.48

รวมรายได้

785.60

311.83

473.77

151.93

รายได้ จากการขายหรื อ
การให้ บริ การ

รวม

เพิ่ม /(ลด)

ร้ อยละ

2561

2560

เพิ่ม /(ลด)

ร้ อยละ

402.77

(48.70)

(12.09)

1,125.51

708.18

417.33

58.93

8.30

10.84

(2.54)

(23.42)

22.47

17.26

5.21

30.18

362.38

413.61

(51.23)

(12.39)

1,147.98

725.44

422.54

58.25

1. รายได้ จากการขาย
▪ ในปี 2559 บริ ษัทฯมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การรวมจานวน 906.27 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558
ที่มีจานวน 763.89 ล้ านบาท โดยรายได้ จากการขายและการให้ บริ การเพิ่มขึ ้น 142.38 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.64 รายได้
จากการขายและการให้ บริ การที่เพิ่มขึ ้นแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2559 รายได้ จากการขายอาคารชุด พัก อาศัย และบ้ านเดี่ย ว มี จานวน 430.53 ล้ านบาท ลงลงจ านวน 102.69
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 19.25 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยส่วนใหญ่ลดลงจากยอดขายของอาคารชุดพัก
อาศัยซึง่ เป็ นโครงการที่มีอยูเ่ ดิมของบริ ษัท โดยลดลงจากโครงการ เดอะวิลล่า (หัวหิน) จานวน 137 ล้ านบาท โครงการมายรี สอร์ ท
โฮลดิ ้ง ลดลงจานวน 24 ล้ านบาท และโครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ ลงลงจานวน 60 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ มีการโอนกรรมสิทธิ์บ้าน
เดี่ยวเพิ่มขึ ้นจานวน 117 ล้ านบาท ในโครงการมายโฮม ซิลเวอร์
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กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2559 รายได้ จากกลุ่มโรงพยาบาล มีจานวน 475.74 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวนรวม 72.97 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้
ร้ อยละ 181.17 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน
 ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การรวมจานวน 708.17 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับ ปี 2559 ที่มีจานวน 906.27 ล้ านบาท โดยรายได้ จากการขายและการให้ บริ การลดลง 198.10 ล้ านบาท หรื อ ลดลงร้ อยละ
21.86 รายได้ จากการขายและการให้ บริ การที่ลดลงแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2560 รายได้ จากการขายอาคารชุด พัก อาศัย และบ้ านเดี่ย ว มี จานวน 305.40 ล้ านบาท ลงลงจ านวน 125.31
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 29.06 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยส่วนใหญ่ลดลงจากยอดขายของอาคารชุดพัก
อาศัยซึ่งเป็ นโครงการที่มีอยู่เดิมของบริ ษัท จึงทาให้ รับรู้ รายได้ ไม่มากนัก ทัง้ นี ้ ในปี 2560 บริ ษัทมีการโครงการเปิ ดตัวใหม่ 1
โครงการ คื อ โครงการเดอะ โพลิแทน อควา ทาให้ บ ริ ษั ท มีโครงการอาคารชุดที่ ยัง ไม่ถึงรอบกาหนดโอนกรรมสิทธิ์ จานวน 3
โครงการ ได้ แก่ โครงการ เดอะโพลิแทน รี ฟ โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ และ โครงการเดอะ โพลิแทน อควา
กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2560 รายได้ จากกลุม่ โรงพยาบาล มีจานวน 402.77 ล้ านบาท ลดลงจานวนรวม 72.96 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
15.34 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเกิดจากการเข้ ารับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่ลดลง เนื่องจากมีการ
แข่งขันทางด้ านให้ บริ การของโรงพยาบาลเอกชนในพื ้นที่ใกล้ เคียง
 ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การรวมจานวน 1,125.51 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี 2560 ที่มีจานวน 708.18 ล้ านบาท โดยรายได้ จากการขายและการให้ บริ การเพิ่มขึ ้น 417.33 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
58.93 รายได้ จากการขายและการให้ บริ การที่ลดลงแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2561 รายได้ จากการขายอาคารชุด พักอาศัยและบ้ านเดี่ยว มีจานวน 771.43 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 466.03
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 152.59 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจากการโอนกรรมสิทธิ์อาคาร
ชุดพักอาศัย โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ ซึง่ เริ่ มโอนตังแต่
้ วันที่ 4 กันยายน 2561
กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2561 รายได้ จากกลุม่ โรงพยาบาล มีจานวน 354.08 ล้ านบาท ลดลงจานวนรวม 48.70 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
12.09 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเกิดจากการเข้ ารับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่ลดลง เนื่องจากมีการ
แข่งขันทางด้ านให้ บริ การของโรงพยาบาลเอกชนในพื ้นที่ใกล้ เคียง
2. รายได้ อื่นๆ
ในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีรายได้ อื่นเป็ นจานวน 99.03 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ที่มีจานวน 14.11
ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้น 84.92 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 601.84 ทังนี
้ ้รายได้ อื่นๆเพิ่มขึ ้นมาจากรายการกาไรจากการขายเงิน
ลงทุน ดอกเบี ้ยรับสถาบันการเงินและอื่นๆ
ในปี 2560 บริ ษัทฯมีรายได้ อื่นเป็ นจานวน 17.26 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 ที่มีจานวน 37.33 ล้ านบาท
โดยลดลง 20.07 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 53.76 ทังนี
้ ้รายได้ อื่นๆ ในส่วนของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เกิดจากการลดลงในกาไร
จากการขายเงินลงทุนในหุ้น RSU ในระหว่างปี 2559 ในส่วนของธุรกิ จโรงพยาบาลลดลงในรายได้ ค่าเช่าและลดลงในรายได้
ร้ านอาหาร ดอกเบี ้ยรับสถาบันการเงินและอื่นๆ
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ในปี 2561 บริ ษัท ฯมี รายได้ อื่นเป็ นจานวน 22.47 ล้ านบาท เมื่ อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่ มีจานวน 17.26 ล้ านบาท
โดยเพิ่มขึ ้น 5.21 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30.18 ทังนี
้ ้รายได้ อื่นๆ ในส่วนของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ สาเหตุๆหลักเกิดจากการ
เพิ่มขึ ้นของเงินยึดรายได้ จากการผิดสัญญาและค่าเปลี่ยนสัญญาจากลูกค้ า และในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาลลดลงในรายได้ ค่า
น ้าประปาและลดลงในรายได้ ร้านอาหาร ดอกเบี ้ยรับสถาบันการเงินและอื่นๆ
ดังนัน้ ในปี 2561 บริ ษั ทมี รายได้ รวม 1,147.98 ล้ านบาท เปรี ย บเที ย บกับ ปี 2560 ซึ่งมี รายได้ รวม 725.44 ล้ านบาท
โดยรายได้ รวมปรับตัวเพิ่มขึ ้นจานวน 422.54 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 58.25
▪ ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
บริ ษัทฯมีค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่กระทบต่อผลการดาเนินการ
และผลกาไรบริ ษัท ดังนี ้

รูปภาพ : แสดงค่ าใช้ จ่ายกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล
หน่ วย : ล้ านบาท

2561
ต้ นทุนขายหรื อการ
ให้ บริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการ
จัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายอื่น
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์
2560
เพิ่ม/ (ลด)

ร้ อยละ

งบการเงินรวม
โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม
2561
2560 เพิ่ม/ (ลด) ร้ อยละ

(553.71)

(239.09)

314.62

131.59 (325.88) (368.58)

(138.93)

(142.92)

(3.99)

(2.79)

(0.83)

(145.91)
(80.28)
(151.03)
(247.71)

(111.94)
(9.45)
(98.97)
(241.28)

33.97
70.83
52.06
6.43

30.34
749.37
52.60
2.67

2561

2560

รวม
เพิ่ม/ (ลด)

ร้ อยละ

(42.70)

(11.58)

(879.60)

(607.68)

271.92

44.75

(1.16)

(0.33)

(28.78)

(139.75)

(144.08)

(4.33)

(3.00)

(69.78) (69.93)
(16.92) (14.24)
(54.18) (41.35)

(0.14)
2.68
12.83

(0.21)
18.78
31.03

(215.69)
(80.28)
(167.95)
(301.89)

(181.87)
(9.45)
(113.21)
(282.63)

33.82
70.83
54.74
19.26

18.60
749.37
48.35
6.81

1. ต้ นทุนขายหรื อการให้ บริ การ
▪ ในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายหรื อการให้ บริ การเป็ นจานวน 746.12 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558
ที่มีจานวน 611.47 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 134.65 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 22.02 โดยต้ นทุนขายหรื อการให้ บริ การแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
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กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2559 ต้ นทุนขายหรื อการให้ บริ การ มีจานวน 324.03 ล้ านบาท ลงลงจานวน 58.91 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.38
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยต้ นทุนขายที่ลดลงเป็ นผลมาจากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดพักอาศัยซึ่งเป็ น
โครงการที่มีอยู่เดิมของบริ ษัทให้ กบั ลูกค้ าลดลง ได้ แก่โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี)
โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) และโครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ ซึง่ สอดคล้ องกับรายได้ จากการขายที่ลดลง
กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2559 ต้ นทุนขายหรื อการให้ บริ การ มีจานวน 422.09 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 193.56 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
48.69 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจากการปรับปรุงสถานพยาบาลเพื่อให้ เพียงพอต่อการ
รองรับผู้ป่วยที่จะเข้ ามารักษาพยาบาล
 ในปี 2560 บริ ษัทฯมีต้นทุนขายหรื อการให้ บริ การเป็ นจานวน 607.68 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 ที่มีจานวน
746.12 ล้ านบาท โดยลดลงจานวน 138.45 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 18.56 โดยต้ นทุนขายหรื อการให้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 2
กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2560 ต้ นทุนขายหรื อการให้ บริ การ มีจานวน 239.09 ล้ านบาท ลงลงจานวน 84.94 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 26.21
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยต้ นทุนขายที่ลดลงเป็ นผลมาจากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดพักอาศัยและบ้ าน
เดี่ยว ซึ่งเป็ นโครงการที่มีอยู่เดิมของบริ ษัท ให้ กับลูกค้ าลดลง ได้ แก่โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน
(อาคาร เอ บี ซี) โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ และโครงการมายโฮม ซิลเวอร์
เลค ซึง่ สอดคล้ องกับรายได้ จากการขายที่ลดลง
กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2560 ต้ นทุนขายหรื อการให้ บริ การ มีจานวน 368.58 ล้ านบาท ลดลงจานวน 53.51 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 12.68
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากมีเข้ ารับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยลดลง
 ในปี 2561 บริ ษัทฯมีต้นทุนขายหรื อการให้ บริ การเป็ นจานวน 879.60 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่มีจานวน
607.68 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 271.92 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 44.75 โดยต้ นทุนขายหรื อการให้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 2
กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2561 ต้ นทุนขายหรื อการให้ บริ การ มีจานวน 553.71 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 314.62 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
131.59 เมื่อเทียบกับ รอบระยะเวลาเดียวกัน ของปี ก่อน โดยต้ นทุนขายที่ เพิ่ มขึน้ เป็ นผลมาจากการโอนกรรมสิท ธิ์ ในส่วนของ
โครงการเดอะโพลิแทน บรี ซ จึงทาให้ มีต้นทุนการขายเพิ่มขึ ้นในทิศทางเดียวกัน
กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2561 ต้ นทุนขายหรื อการให้ บริ การ มีจานวน 325.88 ล้ านบาท ลดลงจานวน 42.70 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 11.58
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ยาและเวชภัณฑ์ลดลง
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2. ค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่าย
 ในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายในการจัดจาหน่ายเป็ นจานวน 127.53 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558
ที่มีจานวน 88.08 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 39.45 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นอัตราร้ อยละ 44.79 โดยค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่าย
แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2559 ค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่าย มี จานวน 125.57 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 38.25 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
43.81 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน ค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจาก มีการเปิ ดตัวโครงการ
เดอะ โพลิแทนรี ฟ โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ และโครงการเดอะ โพลิแทน อควา เมื่อต้ นปี 2559 จึงทาให้ มีค่าโฆษณาและ
ส่งเสริ มการขายเพิ่มขึ ้น
กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2559 ค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่าย มีจานวน 1.97 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นสจานวน 1.20 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 157.89
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน
 ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่ายเป็ นจานวน 144.08 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2559 ที่มีจานวน 127.53 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 16.55 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นอัตราร้ อยละ 12.97 โดยค่าใช้ จ่ายในการจัด
จาหน่ายแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2560 ค่าใช้ จ่ายในการจัด จาหน่าย มีจานวน 142.92 ล้ านบาท เพิ่ม ขึ ้นจานวน 17.35 ล้ านบาท คิด เป็ น ร้ อยละ
13.82 เมื่ อ เที ย บกับ รอบระยะเวลาเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น มี สาเหตุห ลัก ๆ มาจากค่า ใช้ จ่ า ยในการส่งเสริ ม การขาย อาทิ เช่ น
ค่าสือ่ โฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต ป้ายโฆษณา โบชัวร์ ฯลฯ ของโครงการเดอะ โพลิแทน อควา ในปี 2560 ซึง่ ได้ มีการเปิ ดขายในเดือน
มีนาคม 2560
กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2560 ค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่าย มีจานวน 1.16 ล้ านบาท ลดลงจานวน 0.81 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 40.97
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน สอดคล้ องกับการเข้ ารับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยทีล่ ดลง
 ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อ ยมีค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่ายเป็ นจานวน 139.75 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2560 ที่มีจานวน 144.08 ล้ านบาท โดยลดลงจานวน 4.33 ล้ านบาท หรื อลดลงอัตราร้ อยละ 3 โดยค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่าย
แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2561 ค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่าย มีจานวน 138.93 ล้ านบาท ลดลงจานวน 3.99 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.79
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายลดลง อาทิ เช่น ค่าสื่อโฆษณาทาง
อินเตอร์ เน็ต ป้ายโฆษณา โบชัวร์ ฯลฯ
กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2561 ค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่าย มีจานวน 0.83 ล้ านบาท ลดลงจานวน 0.33 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 28.78
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากการลดลงในค่านายหน้ าและค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย

127

3. ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
 ในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเป็ นจานวน 198.08 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ที่มี
จานวน 126 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 72.08 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 57.20 โดยค่าใช้ จ่ายในค่าใช้ จ่ายในการบริ หารแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2559 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร มีจานวน 120.76 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 72.08 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 57.20
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากค่าเบี ้ยประกันภัย คุ้มครองเครดิต จากการที่กลุม่ บริ ษัทมี
การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และค่าธรรมเนียมธนาคารที่เพิ่มขึ ้นในระหว่างปี 2559
กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2559 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร มีจานวน 77.32 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 61.21 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 379.88
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน
 ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารเป็ นจานวน 181.87 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 ที่มี
จานวน 198.08 ล้ านบาท โดยลดลงจานวน 16.21 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 8.19 โดยค่าใช้ จ่ายในค่าใช้ จ่ายในการบริ หารแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2560 ค่า ใช้ จ่ ายในการบริ ห าร มี จ านวน 111.94 ล้ านบาท ลดลงจ านวน 8.82 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 7.30
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากค่าซ่อมแซม ค่าเบี ้ยประกันและค่าสาธารณูปโภคที่ลดลง
กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2560 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร มี จ านวน 69.93 ล้ า นบาท ลดลงจ านวน 7.39 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 9.56
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน
 ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารเป็ นจานวน 215.69 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่มี
จานวน 181.87 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 33.82 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ18.60 โดยค่าใช้ จ่ายในค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2561 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร มีจานวน 145.91 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 33.97 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 30.34
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของ
บุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตและพัฒนาโครงการ โดยทางบริ ษัทได้ มีการเริ่ มพัฒนาโครงการแนวราบรวมทังหมด
้
4 โครงการ
ได้ แก่ โครงการEVERCITY สุ ข สวั ส ดิ์ -พุ ท ธบู ช า30 โครงการ EVER PLACE สุ ข สวั ส ดิ์ -พุ ท ธบู ช า30 โครงการEVERCITY
ศรี นคริ นทร์ -หนามแดง และโครงการEVERCITY รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ จึงจาเป็ นต้ องมีผ้ มู ีความรู้ เชี่ยวชาญในการพัฒนา
โครงการดังกล่าวข้ างต้ น จึงทาให้ มีคา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ ้น
กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2561 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร มี จ านวน 69.78 ล้ า นบาท ลดลงจ านวน 0.14 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 0.21
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน
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4. ต้ นทุนทางการเงิน
 ในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเป็ นจานวน 35.60 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ที่มีจานวน
36.32 ล้ านบาท โดยลดลงจานวน 0.72 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 1.98 โดยต้ นทุนทางการเงินแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2559 ต้ นทุ น ทางการเงิ น มี จ านวน 28.86 ล้ า นบาท ลดลงจ านวน 3.72 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 11.44
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากดอกเบี ้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมลดลง และยังได้ ชาระคืน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2559 ต้ นทุนทางการเงิน มีจานวน 6.74 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 3.01 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 80.74 เมื่อเทียบ
กับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากได้ รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงอาคาร
และซื ้อเครื่ องมือแพทย์
 ในปี 2560 บริ ษั ทและบริ ษั ทย่ อยมี ต้นทุนทางการเงิ นเป็ น จานวน 113.21 ล้ านบาท เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ปี 2559 ที่ มี
จานวน 35.60 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 77.61 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 217.97 ซึง่ เป็ นการเพิ่มขึ ้นตามการเบิกรับเงินกู้เพื่อ
นามาใช้ ในการก่อสร้ างโครงการต่างๆ ของบริ ษัท รวมทังน
้ ามาใช้ ในกลุม่ ธุรกิจโรงพยาบาล โดยต้ นทุนทางการเงินแบ่งออกเป็ น 2
กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2560 ต้ น ทุน ทางการเงิ น มี จ านวน 98.97 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ จ านวน 70.11 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 242.92
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากได้ รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างประเทศเพิ่มขึ ้น เพื่อนามาพัฒนา
และโครงการมีการเบิกใช้ เงินกู้เต็มวงเงิน
กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2560 ต้ น ทุน ทางการเงิ น มี จ านวน 14.24 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ จ านวน 7.50 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 111.19
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากได้ รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงอาคารและ
ซื ้อเครื่ องมือแพทย์
 ในปี 2561 บริ ษั ทและบริ ษั ทย่อยมี ต้นทุนทางการเงิ นเป็ น จานวน 167.95 ล้ านบาท เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ปี 2560 ที่ มี
จานวน 113.21 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 54.74 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 48.35 ซึ่งเป็ นการเพิ่มขึ ้นตามการเบิกรับเงินกู้
เพื่อนามาใช้ ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริ ษัท รวมทังน
้ ามาใช้ ในกลุม่ ธุรกิจโรงพยาบาล โดยต้ นทุนทางการเงินแบ่งออกเป็ น
2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2561 ต้ นทุนทางการเงิน มีจานวน 151.03 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 52.06 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 52.60 เมื่อ
เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากการเบิกรับเงินกู้เพื่อนามาใช้ ในการพัฒนาโครงการต่างๆ
กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2561 ต้ นทุนทางการเงิน มีจานวน 16.92 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 2.68 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 18.78 เมื่อเทียบ
กับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากรับเงินกู้เพิ่มขึ ้นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโรงพยาบาล
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5. ค่าใช้ จา่ ยอื่น
ในปี 2560 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายอื่น จานวน 9.45 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 9.45 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 กับรอบ
ระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษัทย่อยกลุ่ม โรงพยาบาลเป็ นหลัก ซึ่งเป็ น
ค่าใช้ จ่ายที่ทางบัญชีเท่านัน้ มิใช่คา่ ใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงินที่ต้องชาระ
ในปี 2561 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น จานวน 80.28 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 70.83 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 749.37 กับ
รอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยกลุ่มโรงพยาบาลเป็ นหลัก ซึ่งเป็ น
ค่าใช้ จ่ายทางบัญชีเท่านัน้ มิใช่คา่ ใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงินที่ต้องชาระ
 กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดาเนินงาน
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
การแบ่ งปั นขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

2561

2560

(292,568,408)
(8,118,821)
(300,687,229)

(278,908,561)
(3,720,295)
(282,628,856)

 ในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 82.52 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ที่ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวม 93.66 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯขาดทุนลดลง จานวน 11.14 ล้ านบาท หรื อขาดทุนลดลงร้ อยละ 11.89 เนื่องจากในด้ านกลุ่ม
อสังหาริ มทรัพย์บริ ษัทฯมีรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้นจากการขายโครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค และรายได้ จากธุรกิจโรงพยาบาล
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น 245.08 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 106.25 โดยเป็ นผลมาจากการให้ บริ การด้ านการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตาม
โรงงานและหน่วยราชการต่างๆ ส่งผลให้ บริ ษัทฯมีกาไรขันต้
้ นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ ้น 20.74 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 13.61 นอกจากนี ้บริ ษัทฯมีการบันทึกรายได้ ภาษี เงินได้ ในปี 2559 จานวน 10.76 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาอัตราส่วน
ความสามารถในการทากาไรในปี 2559 ของบริ ษัทฯ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ ้นจาก ปี 2558 อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิร้อย
ละ (8.74) เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ที่มีอตั รากาไร(ขาดทุน)สุทธิร้อยละ (12.04)
 ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 282.62ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 ที่ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวม 82.52 ล้ า นบาท โดยบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยขาดทุน เพิ่ ม ขึน้ จานวน 200.11 ล้ านบาท หรื อ ขาดทุน เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ242.49
เนื่องจากในด้ านกลุม่ อสังหาริ มทรัพย์บริ ษัทมีรายได้ จากอาคารชุดพักอาศัยและบ้ านเดี่ยวลดลง ซึ่งเป็ นโครงการที่มีอยู่เดิมของ
บริ ษัท ส่งผลให้ บริ ษัทฯมีกาไรขันต้
้ นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 ลดลง 59.65 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 36.78 ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณา
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไรในปี 2560 ของบริ ษัทฯ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงจากปี 2559 โดยบริ ษัทฯมีอตั รา
กาไรขันต้
้ นร้ อยละ 14.19 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 ที่มีอตั รากาไรขัน้ ต้ นร้ อยละ 17.67 อัตรากาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
ร้ อยละ (31.83) เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 ที่มีอตั รากาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานร้ อยละ (18.26) และอัตรากาไร(ขาดทุน)
สุทธิร้อยละ (38.96) เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิร้อยละ (8.74)
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▪ ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษั ทย่อย มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 300.68 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม 282.63 ล้ านบาท โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยขาดทุนเพิ่มขึ ้น จานวน 18.05 ล้ านบาท หรื อขาดทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.39
เนื่องจากในปี 2561 บริ ษัทมีการตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่าของการลงทุนในบริ ษัทย่อยกลุม่ โรงพยาบาลเป็ น จานวน 29.11 ล้ านบาท ซึ่ง
เป็ นค่าใช้ จ่ายทางบัญชี มิใช่คา่ ใช้ จ่ายเป็ นตัวเงินที่ต้องชาระส่งผลให้ ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีขาดทุนเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ
มีก าไรขัน้ ต้ น เมื่อ เปรี ยบเทีย บกับปี 2560 เพิ่ ม ขึน้ 145.41 ล้ านบาท หรื อเพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 144.68 ทัง้ นี ้ เมื่ อพิ จารณาอัต ราส่ วน
ความสามารถในการทากาไรในปี 2561 ของบริ ษัทฯ พบว่ามีการเปลีย่ นแปลงที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 โดยบริ ษัทฯมีอตั รากาไรขันต้
้ น
ร้ อยละ 21.85 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่มีอัตรากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 14.19 อัตรากาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานร้ อยละ
(9.73) เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่มีอตั รากาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานร้ อยละ (31.83) และอัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิร้อยละ
(26.19) เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิร้อยละ (38.96)
▪ สภาพคล่ องและแหล่ งเงินทุนของบริษัท
ในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.17 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ซึ่งมี
อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.91 เท่า โดยมีสาเหตุมาจากในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ ้น 75.53 ล้ านบาท และลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 36 ล้ านบาท ทาให้ อตั ราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ทาให้
บริ ษัทก็มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการชาระหนี ้สินหมุนเวียน
ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.15 เท่า ซึ่งลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับ ปี 2559 ซึ่งมี
อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.17 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีลกู หนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลดลง 10.81 ล้ านบาท ทาให้ อตั ราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2559 เล็กน้ อย แต่บริ ษัทยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการชาระ
หนี ้สินหมุนเวียน
ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.23 เท่า ซึ่งลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับ ปี 2560 ซึ่งมี
อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.15 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2561 บริ ษั ท และบริ ษั ทย่อยมีลูกหนีก้ ารค้ าและลู กหนี ้
หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น 15.55 ล้ านบาท ทาให้ อตั ราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2560 แต่บริ ษัทยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการ
ชาระหนี ้สินหมุนเวียน
แหล่ งที่มาของเงินทุน
ในปี 2559 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ นเท่ า กั บ 2,924.72 ล้ านบาท โดยบริ ษั ทและบริ ษั ทย่ อ ย
มีการดาเนินงานของบริ ษัทฯมี ผลขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 82.52 ล้ านบาท ในส่วนของหนี ้สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม
จานวน 2,440.92 ล้ านบาท แบ่งเป็ น หนี ส้ ิน หมุน เวีย นจานวน 1,401.75 ล้ า นบาท และหนี ส้ ิน ไม่ห มุน เวี ยนจ านวน 1,039.17
ล้ านบาท ส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.83 เท่า อย่างไรก็ตามภาระหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ใน
ระดับที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อย สามารถดาเนินนโยบายเกี่ยวกับการบริ หารสภาพคล่องได้ อย่างเหมาะสม
ในปี 2560 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น เท่ า กั บ 2,642.09 ล้ า นบาท โดยบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก าร
ดาเนินงานของบริ ษัทฯมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 282.63 ล้ านบาท ในส่วนของหนี ้สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวมจานวน
5,670.35 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหนี ้สินหมุนเวียนจานวน 2,230.51 ล้ านบาท และหนี ้สินไม่หมุนเวียนจานวน 3,439.85 ล้ านบาทส่งผล
ให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.15 เท่า ทังนี
้ ้ หากพิจารณาเฉพาะอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นจะเท่ากับ 1.54 เท่า อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในข้ อกาหนดของสถาบันการเงินที่ให้ เงินกู้ยืมแก่บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย
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ในปี 2561 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ นเท่ า กั บ 2,341.40 ล้ านบาท โดยบริ ษั ทและบริ ษั ทย่ อ ย
มีการดาเนินงานของบริ ษัทฯมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 300.68 ล้ านบาท ในส่วนของหนี ้สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม
จานวน 8,755.72 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหนี ้สินหมุนเวียนจานวน 4,573.36 ล้ านบาท และหนี ้สินไม่หมุนเวียนจานวน 4,182.35 ล้ าน
บาท ส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3.74 เท่า ทังนี
้ ้ หากพิจารณาเฉพาะอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นจะเท่ากับ 2.72 เท่า อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยูใ่ นข้ อกาหนดของสถาบันการเงินที่ให้ เงินกู้ยืมแก่บริ ษัท
และบริ ษัทย่อย
 ปั จจัยหรือเหตุการณ์ ท่ จี ะมีผลต่ อฐานะการเงินหรือการดาเนินงานในอนาคต
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1. รายได้ จากการขายโครงการ ปั จจุบนั บริ ษัทฯมีทรัพย์สนิ ห้ องชุดโครงการอสังหาริ มทรัพย์จานวน 14 โครงการ ได้ แก่
โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก, โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ , โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคาร เอ บี ซี ,โครงการมายรี สอร์ ท
หั ว หิ น อาคาร ดี อี เอฟ, โครงการเดอะ โพลิ แ ทน รี ฟ , โครงการเดอะ โพลิ แ ทน บรี ซ , โครงการเดอะ โพลิ แ ทน อควา,
โค รงการม ายโฮม ซิ ล เวอร์ เลค , โค รงการม าย โฮม อ เวนิ ว ในส่ ว นของแนวราบ โค รงการม าย โฮม เชี ย งให ม่ ,
โครงการEVETCITYสุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30, โครงการEVER PLACEสุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30, โครงการEVERCITYศรี นคริ นทร์ -หนาม
แดง และโครงการEVERCITYรามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ อยูร่ ะหว่างการวางแผนเพื่อพัฒนาโครงการ ซึ่งโครงการทังหมดดั
้
งกล่าว
สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯในอีก 1-2 ปี ข้างหน้ า ดังนัน้ บริ ษัทฯสามารถบริ หารเงินทุนหมุนเวียน และรักษาสภาพคล่องที่ใช้
ในการดาเนินธุรกิจและการชาระหนี ้เงินกู้แก่สถาบันการเงินได้
โดยเมื่ อ ต้ น เดื อ นมี น าคม 2562 ทางบริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารเปิ ด ขายโครงการแนวราบครั ง้ แรก จ านวน 2 โครงการ ได้ แ ก่
โครงการEVETCITYสุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30 และโครงการEVERCITYศรี นคริ นทร์ -หนามแดง
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มูลค่าที่ขายแล้ ว
(ล้ านบาท)

โครงการที่เสร็ จสมบรูณ์
มายรี สอร์ ท บางกอก
มายรี สอร์ ท หัวหิน(อาคาร เอ บี ซี)
มายรี สอร์ ท หัวหิน(อาคาร ดี อี เอฟ)
มายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์
มายโฮม ซิลเวอร์ เลค
เดอะ โพลิแทน บรี ซ
โครงการที่ดาเนินการและอยู่ระหว่างการขาย
เดอะ โพลิแทน รี ฟ
เดอะโพลิแทน อควา
มายโฮม อเวนิว

ชื่อโครงการ

-

-

11.20
0.11

10.15
10.15

-

-

-

-

เงินค้ างชาระ 1-3 เดือน
จานวนราย
ล้ านบาท

100.00
100.00
100.00
100.00
98.59
66.58
92.04

490.11
300.72
1,081.25
686.05
283.88
581.72
3,423.73

เงินที่ถงึ กาหนดชาระสะสม
ล้ านบาท
ร้ อยละของ
มูลค่าที่ขายแล้ ว

เงินค้ างชาระสะสม
จานวนราย
ล้ านบาท

รายละเอียดค้ างชาระสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

โครงการที่เสร็ จสมบรูณ์
มายรี สอร์ ท บางกอก
490.11
มายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์
300.72
มายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี)
1,081.25
มายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)
686.05
มายโฮม ซิลเวอร์ เลค
287.94
เดอะโพลิแทน บรี ซ
873.66
รวมโครงการที่เสร็จสมบรูณ์
3,719.73
โครงการที่ดาเนินการและอยู่ระหว่างการขาย
เดอะโพลิแทน รี ฟ
5,158.16
เดอะโพลิแทน อควา
4,358.18
มายโฮม อเวนิว
90.61
รวมโครงการที่ดาเนินการและอยู่ระหว่ างการขาย
9,606.95
หมายเหตุ : มูลค่าที่แสดงในตาราง นับเฉพาะมูลค่าจากห้ องชุดที่โอนแล้ วและห้ องชุดที่มีสญ
ั ญาจะซื ้อจะขาย
* เงินมัดจาล่วงหน้ าจากลูกค้ า (เงินจองและทาสัญญา, เงินงวดผ่อนดาวน์)
** ห้ องชุดที่รอโอนกรรมสิทธิ์

ชื่อโครงการ

รายละเอียดของการชาระเงินของโครงการที่ดาเนินอยู่ในปั จจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

11.98
5.83
11.20
9.18

100.00
100.00
100.00
100.00
98.59
66.58
92.04

-

-

-

-

เงินค้ างชาระ 3-6 เดือน
จานวนราย
ล้ านบาท

**618.16
**253.96
**10.15
**882.27

490.11
300.72
1,081.25
686.05
283.88
581.72
3,423.73

เงินที่ชาระแล้ วสะสม
ล้ านบาท
ร้ อยละของ
มูลค่าที่ขายแล้ ว

88.02
94.17
88.80
90.82

1.41
33.42
7.96

-

-

-

-

เงินค้ างชาระ 6-9 เดือน
จานวนราย
ล้ านบาท

4,540.00
4,104.22
80.46
8,724.68

* 4.06
*291.94
*296.00

คงเหลือจานวนที่ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ล้ านบาท
ร้ อยละของ
มูลค่าที่ขายแล้ ว

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงการที่ดาเนินอยูใ่ นปั จจุบนั ได้ แก่
โครงการที่เสร็ จสมบรูณ์
▪ โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทาสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์) ทังสิ
้ ้น 490.11 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงิน
ชาระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
้ ้น 490.11 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว
▪ โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทาสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์) ทังสิ
้ ้น 300.72 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับ
เงินชาระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
้ ้น 300.72 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว
▪ โครงการมาย รี ส อร์ ท หั ว หิ น (อาคาร เอ บี ซี ) มี มู ล ค่ า ที่ ข ายแล้ ว (ท าสัญ ญาและโอนกรรมสิ ท ธิ์ ) ทัง้ สิ น้ 1,081.25
ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชาระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
้ ้น 1,081.25 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว
▪ โครงการโครงการมาย รี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) มีมูลค่าที่ขายแล้ ว (ทาสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์ ) ทัง้ สิ ้น 686.05
ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชาระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
้ ้น 686.05 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ100 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว
้ ้น 287.94 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงิน
▪ โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทาสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์) ทังสิ
ชาระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
้ ้น 283.88 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 98.59 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว โดยมีเงินคงเหลือที่ยงั ไม่ถึงกาหนด
ชาระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 4.06 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.41 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ
▪ โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทาสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์) ทังสิ
้ ้น 873.66 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงิน
ชาระแล้ วจากลูกค้ าทังสิ
้ ้น 581.72 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 66.58 ของมูลค่าที่ทาสัญญา โดยมีเงินคงเหลือที่ยงั ไม่ถึงกาหนด
ชาระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 291.94 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 33.42 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ
โครงการที่ดาเนินการและอยูร่ ะหว่างการขาย
▪ โครงการเดอะ โพลิแทน รี ฟ มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทาสัญญา) ทังสิ
้ ้น 5,158.16 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชาระแล้ วจาก
ลูกค้ าทังสิ
้ ้น 618.16 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 11.98 ของมูลค่าที่ทาสัญญา โดยมีเงินคงเหลือที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ ณ วัน
โอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 4,540 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 88.02 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการซึง่ โครงการเดอะ โพลิแทน
รี ฟ คาดว่าน่าจะเริ่ มโอนได้ ภายในเดือน มกราคม 2562 และเมื่อมีการเริ่ มโอนกรรมสิทธ์แล้ วจะสามารถรับรู้มลู ค่าของเงินที่ถึง
กาหนดชาระสะสมได้
▪ โครงการเดอะ โพลิแทน อควา มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทาสัญญา) ทังสิ
้ ้น 4,358.18 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชาระแล้ วจาก
ลูกค้ าทังสิ
้ ้น 253.96 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.83 ของมูลค่าที่ทาสัญญา โดยมีเงินคงเหลือที่ยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระ ณ วันโอน
กรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 4,104.22 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 94.17 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ ซึง่ โครงการเดอะ โพลิแทน
อควา คาดว่าน่าจะเริ่ มโอนได้ ภายในไตรมาส 2 ปี 2563 เมื่อมีการเริ่ มโอนกรรมสิทธ์ แล้ วจะสามารถรับรู้ มูลค่าของเงินที่ถึง
กาหนดชาระสะสมได้
▪ โครงการมายโฮม อเวนิว มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทาสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์) ทังสิ
้ ้น 90.61 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชาระ
แล้ วจากลูกค้ าทังสิ
้ ้น 10.15 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 11.20 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว โดยมีเงินคงเหลือที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ ณ
วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 80.46 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 88.80 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ
2. ต้ นทุนก่ อสร้ าง การเพิ่มขึ ้นของราคาวัสดุก่อสร้ าง ค่าแรงงาน และต้ นทุนสาหรับซื ้อที่ดินพัฒนาโครงการเป็ นปั จจัย
สาคัญที่สง่ ผลกระทบต่อต้ นทุนการก่อสร้ างให้ สงู ขึ ้น ประกอบกับปั จจัยทางด้ านการเมืองที่ไม่มีความแน่นอน ส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจใช้ จ่ายของผู้บริ โภค จะส่งผลกระทบต่อการลดลงในรายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ เนื่องจากมีการแข่งขันที่รุนแรงใน
อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ และไม่สามารถขึ ้นราคาขายได้ ตามต้ นทุนที่เพิ่มสูงขึ ้นได้ ดังนัน้ บริ ษัทฯต้ องมีการวางแผนในการ
บริ หารต้ นทุนให้ มีความสอดคล้ องและมีความเหมาะสมกับการพัฒนาโครงการของบริ ษัท
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3. ภาระผูก พั น และหนี ส้ ิน ที่ มี กับ ธนาคารและบุ คคลที่ มี ค วามเกี่ ยวข้ อ ง ในปี 2561 หนี ส้ ินรวมปรับตัวเพิ่ มขึน้
3,085.36 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 54.41 หนี ้สินรวมที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นที่มีปัจจัยสาคัญจากเจ้ าหนี ้การค้ าและ
เจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 87.91 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.68 ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี เพิ่มขึ ้น 664.42
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 576.27 เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เพิ่มขึ ้น 275.30 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 204.65 เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น เพิ่มขึน้ 605.40 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 167.12 และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิ น เพิ่ ม ขึน้ 1,612.23หรื อ เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 70.12 ดังนัน้ บริ ษั ท จึงต้ อ งมี ก ารวางแผนการใช้ ไปของเงิ น กู้ยื ม ให้ เพี ย งพอและ
เหมาะสมกับระยะเวลาของเงินกู้ รวมถึงการบริ หารจัดการการรับรู้ รายได้ เพื่อชาระคืนเงินกู้ให้ ตรงตามระยะเวลาและเงื่อนไข โดย
ไม่กระทบต่อสภาพคล่องและโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัท
4. ภาวะเศรษฐกิจ เป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต้ นทุนการพัฒนาโครงการของผู้ประกอบการ และเป็ นตัวกาหนดทิศทางใน
การวางแผนการลงทุน ในขณะเดียวกันก็สง่ ผลต่อการใช้ จ่ายและอานาจซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ของผู้บริ โภค อันจะส่งผลต่อการรับรู้
รายได้ ของบริ ษัท
ธุรกิจโรงพยาบาล
โรงพยาบาลในกลุม่ บริ ษัททัง้ 3 แห่ง ได้ มีการปรับปรุงอาคาร สถานพยาบาลให้ ทนั สมัย สร้ างความสามารถในการแข่งขัน
รับมือกับรายใหญ่ รวมถึงการปรับปรุ งเครื่ องมือทางด้ านการแพทย์ เพื่อให้ ได้ คุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกับโรงพยาบาล
เอกชนขนาดใหญ่ ที่ผ่านมามีผ้ เู ข้ ารับบริ การรักษาพยาบาลลดน้ อยลง เนื่องจากมีโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ขยายฐานธุรกิจ
โดยการเข้ าซื ้อกิจการโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ กับธุรกิจ ทังยั
้ งมีการปรับปรุ งสถานพยาบาล เครื่ องมือ
ทางด้ านการแพทย์ที่ทนั สมัย และเฉพาะทางเพิ่มมากขึ ้น ดังนันจึ
้ งทาให้ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กตามต่างจังหวัดต่างๆ ได้
มีการปรับกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ ้น โดย เพิ่มทีมแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ เจาะกลุม่ ลูกค้ าที่มีรายได้ น้อยถึงปานกลาง และ
ออกตรวจสุขภาพตามโรงงานต่างๆ เพื่อช่วยเสริ มรายได้ อีกทาง และปั จจุบนั ประเทศไทยเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
และทังชาวต่
้
างชาติเข้ ามาท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ ้น รวมถึงตังรกรากตามจั
้
งหวัดต่างๆ อีกทังยั
้ งประเทศไทยเข้ าสูส่ งั คม
ผู้สงู อายุ จึงจาเป็ นต้ องมีเทคโนโลยีทางด้ านการแพทย์ที่ทนั สมัยเพื่อรองรับการเข้ ารับการบริ การการรักษาพยาบาลในกลุม่ ดังกล่าว
ข้ างต้ น
โรงพยาบาลในกลุ่ม บริ ษั ท ทัง้ 3 แห่ง มี น โยบายในการพัฒ นาสถานพยาบาล โดยปรั บ ปรุ งการให้ บ ริ ก าร ปรั บ ปรุ ง
สถานพยาบาลให้ ทันสมัยมากขึ ้น เพื่ อรองรั บการให้ บ ริ การผู้ป่วย หาพัน ธมิ ตร คู่ค้า เพื่ อช่วยลดต้ นทุ นด้ านการจัดหายาและ
เวชภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภายในการให้ บริ การเทียบเท่าระดับโรงพยาบาลเอกชนชันน
้ า
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การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษั ทได้ สอบทานข้ อ มูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล ประจาปี ฉบับ นี แ้ ล้ ว ด้ วยความระมัด ระวัง บริ ษั ทขอรั บ รองว่า
ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ นอกจากนี ้บริ ษัท
ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
ในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทังของ
้
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ ง
ข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว
ซึ่งครอบคลุม ถึ งข้ อ บกพร่ อ งและการเปลี่ย นแปลงที่ สาคัญ ของระบบการควบคุม ภายใน รวมทัง้ การกระท าที่ มิ ชอบที่ อาจมี
ผลกระทบ ต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทได้
มอบหมายให้ นายสวิจักร์ โลจายะ เป็ น ผู้ลงลายมื อชื่ อก ากับเอกสารนีไ้ ว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มี ลายมื อชื่ อของ
. นายสวิจกั ร์ โลจายะ กากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
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ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายสวิจกั ร์ โลจายะ

กรรมการผู้มีอานาจ

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

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม
ลาดับที่ 1
ชื่อ-ชื่อสกุล
อายุ (ปี )
ตาแหน่ ง
คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรม
การอบรมสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
EVER
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

นายสวิจกั ร์ โลจายะ
53
ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จดั การ/กรรมการ
- ปริ ญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ University of California, Santa Cruz, California
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ University of Southern California Los Angeles, California
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2005
2.94% (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
114,068,700 หุ้น (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
6 ปี 1 เดือน (เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ประสบการณ์ ทางานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2556 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ/
กรรมการผู้จดั การ/กรรมการ
ประเภท : บริษัทจากัด
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ

บริษัท / ลักษณะธุรกิจ
บมจ.เอเวอร์ แลนด์

บริษัท/หน่ วยงาน
บจก.บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์
บจก. เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์
บจก.บางกอก ริ วา่ 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 : บริษัทจากัด (ต่ อ)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ 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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บริษัท/หน่ วยงาน
บจก.ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส
บจก.อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้ าพระยา
บจก.มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง
บจก.เดอะ วิลล่า (หัวหิน)
บจก.อิควิตี เรสซิเดนเชียล

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลาดับที่ 2
ชื่อ-ชื่อสกุล
อายุ (ปี )
ตาแหน่ ง
คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรม
การอบรมสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

นายกาธร อุดมฤทธิรุจ
87
รองประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
- ปริ ญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนียเบอร์ กลีย์ สหรัฐอเมริ กา
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2005
ไม่มี
12 ปี 2 เดือน (เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550 )
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ประสบการณ์ ทางานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2550 - ปั จจุบนั
รองประธานคณะกรรมการ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2549 - ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2547 - ปั จจุบนั
องค์ กรอื่นๆ
ช่ วงเวลา
2549 - 2551
2544 - 2545

2535 - 2543

รองประธานคณะกรรมการ

บริษัท/หน่ วยงาน
บมจ.เอเวอร์ แลนด์

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน่ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน่ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

ตาแหน่ ง
บริษัท/หน่ วยงาน
ประธานกรรมาธิการตรวจสอบ
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
การใช้ งบประมาณแผ่นดิน
อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการการเลือกตัง้
เลือกตังและประธานคณะที
้
่ปรึกษา
กกต.
อดีตที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
กระทรวงการต่างประเทศ
อดีตเอกอัครราชฑูตหลายประเทศ

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ราชการ
ราชการ

ราชการ

139

ลาดับที่ 3
ชื่อ-ชื่อสกุล
อายุ (ปี )

นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
73

ตาแหน่ ง
คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรม

การอบรมสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

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) รุ่นที่ 64/2007
ไม่มี
12 ปี 1 เดือน (เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ประสบการณ์ ทางานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2556-ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2555-ปั จจุบนั
กรรมการและรองประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
2550-ปั จจุบนั
กรรมการและรองประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
ประเภท : บริษัทจากัด
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2559-ปั จจุบนั
กรรมการ

บริษัท/หน่ วยงาน
บมจ.โอเพ่น เทคโนโลยี่

บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน่ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
บมจ.เอเวอร์ แลนด์

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

บริษัท/หน่ วยงาน
บจก.กรี น เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ จี

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ขยะ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ขยะ

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก.ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ ยี

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก.นอร์ ท โซล่า เพาเวอร์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี
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ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจ IT

ประเภท : บริษัทจากัด (ต่ อ)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2558-ปั จจุบนั
กรรมการ
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ
2556-ปั จจุบนั
กรรมการ

บริษัท/หน่ วยงาน
บจก.โคราชเมดิคลั กรุ๊ป
บจก.มาย ฮอสพิทอล
บจก.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์
บจก.เดนทอล อิส ฟั น
บจก.ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส
บจก.พีที ไดร์ ว (ประเทศไทย)
บจก.กรี น ไบ-โอ มหาสารคาม
บจก.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี กรุ๊ป

2509 - 2510
2512 - 2525
2525 - 2528
2528 - 2539
2539 - 2540
2540 - 2541

เลขานุการและผู้ตรวจบัญชี
ผู้จดั การฝ่ ายขาย
ผู้จดั การฝ่ ายขาย
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาดฯ
ผู้จดั การทัว่ ไป
ผู้อานวยการฝ่ ายรัฐสัมพันธ์

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

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม

องค์ กรอื่นๆ
ช่ วงเวลา
2530-ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
เจ้ าของกิจการ

บริษัท/หน่ วยงาน
Thuang Thong House

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม
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ลาดับที่ 4
ชื่อ-ชื่อสกุล
อายุ (ปี )
ตาแหน่ ง
คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรม
การอบรมสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

นางสุภทั รา เชื ้อรอต
59
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009
ไม่มี
10 ปี 6 เดือน (เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ประสบการณ์ ทางานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2551-ปั จจุบนั
กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
ประเภท : บริษัทจากัด
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2534-ปั จจุบนั เลขานุการและผู้จดั การสานักงาน
(ด้ านบัญชีการเงิน)
2558-ปั จจุบนั
กรรมการ

ช่ วงเวลา
2525 - 2534

บริษัท/หน่ วยงาน
บมจ.เอเวอร์ แลนด์

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

บริษัท/หน่ วยงาน
บจก.สานักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชยั
ฤชุพนั ธุ์
บจก.โคราชเมดิคลั กรุ๊ป

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ที่ปรึกษากฎหมาย

ประสบการณ์ ทางานในหน่ วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ตาแหน่ ง
บริษัท/หน่ วยงาน
นิติกร 4
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ธุรกิจพัฒนาด้ าน
โรงพยาบาล
ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
สาธารณูปโภค

หมายเหตุ : นางสุภทั รา เชื ้อรอต เป็ นกรรมการตรวจสอบที่ทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาและตรวจสอบทางด้ านการเงินและบัญชีของบริ ษัทให้ มีความครบถ้ วนและถูกต้ อง
เนื่องจากมี ประสบการณ์ทางด้ านบัญชีและการเงินในฐานะเลขานุการ และผู้จดั การสานักงานของ บริษัท สานักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชยั ฤชุพนั ธุ์ จากัด
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ลาดับที่ 5
ชื่อ-ชื่อสกุล
อายุ (ปี )
ตาแหน่ ง
คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรม

การอบรมสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

นายพิรัส ประดิษฐวณิช
52
กรรมการ
- แพทย์ศาสตร์ บณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
- Master of Public Health (Epidemiology), Yale University
- Master of Science (Healthcare Policy and Management), Harvard University
- หลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 (วตท.6)
- Advanced Management Program168 (HarvardBusiness School)
- American Board of Healthcare Management
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015
ไม่มี
4 ปี 2 เดือน (เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ประสบการณ์ ทางานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2558-ปั จจุบนั กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
2557-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2554-2557
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่
2552-2554
ที่ปรึกษา
2543-2552

ผู้อานวยการ/กรรมการ
(บริ ษัทในเครื อ)
ประเภท : บริษัทจากัด
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2558-ปั จจุบนั
กรรมการ
2558-ปั จจุบนั
กรรมการ
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ

บริษัท/หน่ วยงาน
บมจ.เอเวอร์ แลนด์
บมจ.ธนชาตประกันภัย
บมจ.เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์
ธนาคารธนชาต
(Corporate Banking)
บมจ.กรุงเทพดุสติ เวชการและ
บริ ษัทในเครื อ

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประกันภัย
พาณิชย์

บริษัท/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
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์

ธนาคาร
โรงพยาบาลเอกชน
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ลาดับที่ 6
ชื่อ-ชื่อสกุล
อายุ (ปี )

นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์
49

ตาแหน่ ง
คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรม
การอบรมสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ
- ปริ ญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ : University of Illinois at Springfield, USA
- ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 110/2014
ไม่มี
5 ปี 6 เดือน (เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 )
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ประสบการณ์ ทางานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2556-ปั จจุบนั
กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

บริษัท/หน่ วยงาน
บมจ.เอเวอร์ แลนด์

2547-2556

บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน่

ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด
และรักษาการผู้อานวยการฝ่ ายขาย
ประเภท : บริษัทจากัด
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ
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บริษัท/หน่ วยงาน
บจก.มาย อเวนิว

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง
(อิฐมวลเบา G4)
ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจ พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

ลาดับที่ 7
ชื่อ-นามสกุล
อายุ (ปี )

นางสาวทัชชกร สมจิตติช์ อบ
47

ตาแหน่ ง

ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒทิ างการศึกษา

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

หลักสูตรการอบรม

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ประสบการณ์ ทางานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทมหาชน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท/หน่ วยงาน
2559-ปั จจุบนั ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอเวอร์ แลนด์
2558-2559
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี
บมจ.เจ้ าพระยามหานคร
ประเภท : บริษัทจากัด
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2556-2557
ผอ.ฝ่ ายวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
และ ผอ.ฝ่ ายบัญชี
2554 -2556
ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบบัญชี
2551-2554
2537-2549

บริษัท/หน่ วยงาน
บจก.รอซโซ่

วิเคราะห์ข้อมูลและงานฝ่ ายบัญชี

บจก.กริ นทร์ ออดิท & แกรนด์ ออดิท

ให้ บริ การตรวจสอบบัญชี

ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน,
บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
ผู้จดั การฝ่ ายวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
และปรับปรุ งกระบวนการทางาน

ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบบัญชี

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บจก.ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส
เอบีเอเอส

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

ผู้แทนจัดจาหน่าย
ให้ บริ การตรวจสอบบัญชี
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ลาดับที่ 8
ชื่อ-นามสกุล
อายุ (ปี )

นางสาวรัชนี พูลเกษ
39

ตาแหน่ ง

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลธัญบุรี

หลักสูตรการอบรม

- Thai financial reporting standards
- Taxation in Thailand
ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทางาน
ประสบการณ์ ทางานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2560-ปั จจุบนั
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

บริษัท/หน่ วยงาน
บมจ.เอเวอร์ แลนด์

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผู้จดั การส่วนบัญชี

บมจ.เจ้ าพระยามหานคร

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2551 - 2559
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ลาดับที่ 9
ชื่อ-นามสกุล
อายุ (ปี )

นางสาวปิ ยวรรณ เอื ้อศรี วฒ
ั นากุล
47

ตาแหน่ ง

ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารหลังการขาย

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

หลักสูตรการอบรม

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ประสบการณ์ ทางานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2549-ปั จจุบนั
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารหลังการขาย
2539 - 2549
ผู้ช่วยผู้จดั การแผนกบริการลูกค้ า
2536
พนักงานวิจยั ตลาด

บริษัท/หน่ วยงาน
ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
บมจ.เอเวอร์ แลนด์ จากัด
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บมจ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้ นท์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บมจ.การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย ธุรกิจพลังงาน

ประเภท : บริษัทจากัด
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2539
เจ้ าหน้ าที่การเงิน
2536 - 2539
เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์

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

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจค้ าปลีก
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ลาดับที่ 10
ชื่อ-นามสกุล
อายุ (ปี )

นางสาวลลนันท์ คุณวัฒน์พงศ์
49

ตาแหน่ ง

ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒทิ างการศึกษา

ปริ ญญาโท : สาขาเทคโนโลยีการบริ หาร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

- Organization Development - Compensation Strategy
- Career Path and Succession Planning
- Manpower Enforcing - Labour Relation Strategy
- Internal Control System - Code of Conduct - ISO 9001, 14001, 27001
ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทางาน
ประสบการณ์ ทางานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2560 -ปัจจุบนั
ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท/หน่ วยงาน
บมจ.เอเวอร์ แลนด์

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ผจก. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

บ. บิลฟิ งเกอร์ จากัด

ก่อสร้ าง

บ.บางกอกเทเลคอม จากัด

ผลิตเคเบิ ้ล

2551 – 2553

ผจก. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและบริ หาร
ทัว่ ไป
รอง ผจก. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

บ.คลัฟ (ประเทศไทย) จากัด

Oil & Gas

2545 – 2550

หัวหน้ าแผนกบุคคล

บ.ทูริสโมเอเซีย จากัด

ท่องเที่ยว

2538 – 2543

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์วอลล์สตรี ท

เงินทุนหลักทรัพย์

2560 – 2560
2554 – 2559
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ลาดับที่ 11
ชื่อ-ชื่อสกุล
อายุ (ปี )
ตาแหน่ ง
คุณวุฒทิ างการศึกษา
หลักสูตรการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

นางสุทศั นา แสนสุภา
47
ผู้จดั การ อาวุโส
- ปริ ญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ประสบการณ์ ทางานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2548 - ปั จจุบนั
ผู้จดั การ อาวุโส

บริษัท / ลักษณะธุรกิจ
บมจ.เอเวอร์ แลนด์

ประเภท : บริษัทจากัด
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2540-ปัจจุบนั
ผู้ช่วยผู้จดั การ
2535-ปัจจุบนั
เจ้ าหน้ าที่บคุ คล อาวุโส

บริษัท/หน่ วยงาน
บจ.สหวิริยา กรุ๊ป
บจ. อเลนเดอลอง อินเตอร์ เนชัน่ แนล

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมเหล็ก
การ์ เม้ นท์
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2. เลขานุการบริษัท
บริ ษัท สานักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีชยั ไทยแลนด์ จากัด โดยนางสาวดวงดาว ประเสริ ฐศรี ผู้จดั การฝ่ ายนิติกรรมและ
สัญญาเป็ นผู้ได้ รับการมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานเลขานุการบริษัท
หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
(1)จัดทาและเก็บรักษาเอกสารต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี ของบริ ษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(2) เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร
(3) ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ข้ อมูลบริษัทสานักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีชัยไทยแลนด์ จากัด
ประเภทธุรกิจ
:
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
:
223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ10260
กรรมการผู้มีอานาจ
:
นาย จอมทรัพย์ โลจายะ *
เลขทะเบียนบริ ษัท
:
0105543117336
ปี ที่เริ่ มก่อตัง้
:
ปี 2543
โทรศัพท์
:
0-2260-9455-8
ทุนจดทะเบียน
:
16,000,000 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
:
160,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
:
100 บาท
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว
:
16,000,000 บาท
* นายจอมทรั พย์ โลจายะ เป็ นน้ องชายของนายสวิจักร์ โลจายะ ซึ่งเป็ นกรรมการผู้มีอานาจและผู้ถือหุ้นของบริ ษั ท ปั จจุบัน
นายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวน466,768,842หุ้น หรื อคิดเป็ น
12.02%
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C
/
//

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

นายสวิจกั ร์ โลจายะ
นายกาธร อุดมฤทธิรุจ
นายพิรัส ประดิษฐวณิช
นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
นางสุภทั รา เชื ้อรอต
นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์
นางสาวทัชชกร สมจิตติ์ชอบ
นางสาวลลนันท์ คุณวัฒน์พงศ์
นางสาวรัชนี พูลเกษ
นางสาวปิ ยวรรณ เอื ้อศรี วฒ
ั นา
นางสุทศั นา แสนสุภา

หมายเหตุ:
1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. ผู้บริ หาร

บริ ษัทฯ

รายชื่อ
บจก.ณัฐนันท์พฒ
ั นา
/,//
-

บจก.มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง
/,//
-

บจก.เดอะวิลล่า (หัวหิน)
/,//
-

บจก.บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเม้ นท์
/,//
-

บจก.เอเวอร์ ซติ ี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์
/,//
-

บจก.บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์
/,//
-

/,//
-

บจก.มาย อเวนิว

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย

บจก.มาย ฮอสพิทอล
/,//
/
/
-

บจก.โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์
/,//
/
/
-

บจก. เดนทอล อิส ฟั น
/,//
/
/
-

บจก. ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส
/,//
/
/
-

บจก. โคราชเมดิคลั กรุ๊ป
/,//
/
/
/
-

/,//
/
-

บจก.พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแล
การปฏิบัตงิ านของบริษัท (compliance)
1.หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษัท อยูร่ ะหว่างการดาเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตังให้
้ ปฏิบตั ิหน้ าที่หวั หน้ างานตรวจสอบ
ภายในของบริ ษัท
2.หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
บริ ษั ท มอบหมายให้ บริ ษั ท ส านั ก งานที่ ป รึ ก ษากฎหมาย มี ชั ย ไทยแลน ด์ จ ากั ด โดยนายจอมทรั พ ย์ โลจายะ
ดารงตาแหน่งเป็ นหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กากับดู แลการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
โดยมีคณ
ุ สมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
อายุ (ปี )

นายจอมทรัพย์ โลจายะ
49

ตาแหน่ ง

หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริ ษัท

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริ ญญาเอก ด้ านกฎหมาย (Juris Doctor) : Loyola Law School, Los Angeles,
California, USA
- ปริ ญญาตรี ด้ านเศรษฐศาสตร์ : University of California, Los Angeles, California,
USA.
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2005

การอบรมสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

คุณจอมทรัพย์ โลจายะ เป็ นน้ องชายนายสวิจกั ร์ โลจายะ กรรมการผู้มีอานาจของบริ ษัท

ประสบการณ์ การทางาน
ช่ วงเวลา(ปี )
ตาแหน่ ง
บริษัท จากัด(มหาชน)
2549-ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ

บริษัท / ลักษณะธุรกิจ

2556-ปั จจุบนั

บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน่ / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่
เกี่ยวข้ อง
กรรมการผู้จดั การ(รักษาการ) บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน่ / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่
เกี่ยวข้ อง
ประธานคณะกรรมการ
บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี่ / ธุรกิจ IT

2547-2549

กรรมการ,กรรมการผู้จดั การ

2554-ปั จจุบนั
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บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน่ / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่
เกี่ยวข้ อง

ช่ วงเวลา(ปี )
ตาแหน่ ง
บริษัท จากัด / องค์ กรอื่นๆ
2561-ปั จจุบนั
กรรมการ

2560-ปั จจุบนั

กรรมการ

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท / ลักษณะธุรกิจ
(ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องรวม 5 บริ ษัท)
บจ.ซุปเปอร์ โซล่าร์ (ประเทศไทย)
บจ.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 9
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 8
บจ.หนองคายน่าอยู่
บจ.เมืองไทยน่าอยู่
(ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องรวม 3 บริ ษัท)
บจ.ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ ยี
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 6
Super Wind Energy Congly1 Joint Stock Company
(ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องรวม 20 บริ ษัท)
บจ. อิเควเตอร์ โซลาร์
บจ. ดับเบิ ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์ จี
บจ. เอ็นเนอร์ จี เซิฟ วัน
บจ. เอ็นเนอร์ จี เซิฟ ทู
บจ. เอ็นเนอร์ จี เซิฟ ทรี
บจ. ไอคิว โซล่าร์
บจ. เอไอคิว เอ็นเนอร์ ยี
บจ. ไอคิว เอ็นเนอร์ ยี
บจ. ไอคิว กรี น
บจ. แอสต้ า พาวเวอร์
บจ. กรี น เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ จี
SUPER ENERGY(EAST) PTE LTD.
SUPER ENERGY GROUP (HONGKONG) CO.,LTD
SUPER ENERGY-GA JAPAN 1 GK
SUPER ENERGY-JAPAN 2 GK
SUPER SOLAR ENERGY (HONGKONG) 1
SUPER SOLAR ENERGY (HONGKONG) 2
(ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องรวม 36 บริ ษัท)
บจ. ดับบลิวเอ็กซ์เอ 4
บจ. ดับบลิวเอ็กซ์เอ 5
บจ. ดับบลิวเอ็กซ์เอ 6
บจ. ดับบลิวเอ็กซ์เอ 7
บจ. โซลคิด โซล่าร์
บจ. เอส ทู พี อีเนอร์ จี
บจ. นอร์ ท อีสต์ ฟิ วเจอร์ อีเนอร์ จี
บจ. เอ็นเซิฟ เทคโนโลยี
บจ. เอสพีพี ซิค
บจ. ศรี นาคา พาวเวอร์
บจ. เอ็นเนอร์ จี เซิฟ
บจ. อามานูฟ
บจ. พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บจ. อินฟิ นิท อัลเทอร์ เนทีฟฯ
บจ. รางเงิน โซลูชนั่
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ช่ วงเวลา(ปี )
ตาแหน่ ง
บริษัท จากัด / องค์ กรอื่นๆ
2558-ปั จจุบนั
กรรมการ
(ต่อ)

บริษัท / ลักษณะธุรกิจ

บจ. ตังแซเยี
้
้ยงกรี นพาวเวอร์ วัน
บจ. อพอลโล่ โซลาร์
บจ. เอส ที เอฟ อี โซล่า
บจ. มิเลนเนี่ยม แอคท์
บจ. นอร์ ท โซล่า เพาเวอร์
บจ. อีเลคตริ ก้า เอเชียฯ
บจ. มีเดียมาร์ ค
บจ. เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้ นฯ
บจ. 17อัญญาวีร์ โฮลดิ ้ง
บจ. เอ็นเนอร์ จี เซิฟ แลนด์
บจ. เจเนอรัส แลนด์
บจ. เอ็น.พี.เอส สตาร์ แลนด์
บจ. เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย แลนด์
บจ. พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล แลนด์
บจ. ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ ยี
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 1
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 2
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 3
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 4
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 5
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. กรี น ไบ-โอ มหาสารคาม / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้ อง
บจ. พีที ไดร์ ว (ประเทศไทย) / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
บจ. โปร โซล่าร์ วัน จากัด / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
บจ. เลมอน โกลด์ ฟาร์ ม / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
2556-ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ ยี / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
บจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี กรุ๊ป / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้ อง
บจ. รูทซัน / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
2548-ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. ซุปเปอร์ บล็อกเซาท์ / รับเหมาก่อสร้ างและให้ คาปรึกษา
บจ. ซุปเปอร์ สปี ด คอนสตรัคชัน่ / รับเหมาก่อสร้ างและให้ คาปรึกษา
2547-ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. แอ๊ ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้ นท์ เซอร์ วิส / Holding Company
2545-ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. สนง. ที่ปรึกษากฎหมายมีชยั ไทยแลนด์ / ที่ปรึกษากฎหมาย
2545-ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. สนง. ที่ปรึกษากฎหมาย โลจายะ / ที่ปรึกษากฎหมาย
หน้ าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ างานกากับดูแลการปฎิบตั งิ าน
หัวหน้ างานกากับดูแลการปฎิบตั ิงาน มีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการเป็ นศูนย์กลางการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท/กลุม่ บริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบายและข้ อกาหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง เช่น
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานอื่ นที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท/กลุม่ บริ ษัท
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุมัติ น โยบายด้ า นการปฏิ บัติ ก ตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยก าหนดให้
คณะกรรมการบริ ษัทคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หารระดับสูง ฝ่ ายงานหรื อหน่วยงาน และพนักงานต้ องปฎิบตั ิให้ ถกู ต้ องตาม
กฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้ าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทาความ
เข้ าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องในงานที่รับผิดชอบ และปฎิบตั ิให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
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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 จํ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและเฉพาะกิ จ การสํา หรั บปี สิน้ สุดวันเดี ย วกัน และหมายเหตุป ระกอบ
งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 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 2561 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับ
ปี 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 อกําหนดเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า

155

เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบ
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสํา หรั บงวดปั จ จุบัน ข้ าพเจ้ า ได้ นํ า เรื่ องเหล่า นี ม้ าพิจารณาในบริ บทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี ้
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
การรั บรู้ รายได้ จากการขายและการให้ บริการ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้ เพื่อตอบสนอง

กลุ่มบริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจ วิธีการตรวจสอบที่สําคัญรวมถึง
้
บตั ิงานและการควบคุม
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 ภายในที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้รายได้
โครงการพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เมื่ องานก่ อสร้ างเสร็ จตาม  ทดสอบการออกแบบและการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายใน
สัญญาและมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้รายได้
ในอสังหาริ มทรั พย์ ให้ กับผู้ซื อ้ โดยบริ ษั ทมีสัญญาซื อ้ ขาย  ทดสอบความมี ประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บัติ ตามการควบคุม
อสังหาริ มทรั พย์ และเอกสารประกอบการขายเป็ นจํ านวนมาก ภายใน ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้รายได้
สําหรับรายได้ จากธุรกิจโรงพยาบาลและคลีนิคทันตกรรมรับรู้  ตรวจสอบเนื ้อหาสาระ ซึง่ ประกอบด้ วย
รายได้ เมื่ อได้ ให้ บริ การหรื อจํ าหน่ ายยาให้ กับคนไข้ แล้ ว และ - ตรวจสอบข้ อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาขายโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรั พย์ และทดสอบว่าการคํ านวณรายได้ ถูกต้ อง
รายได้ ค่ารักษาพยาบาลจากโครงการประกันสังคมรับรู้ รายได้
หรื อไม่ รวมถึงตรวจสอบเอกสารประกอบ การบันทึก
ตามเกณฑ์คงค้ างในอัตราที่กําหนดโดยสํานักงานประกันสังคม
บัญชีสําหรับรายได้ ดงั กล่าว
ปรับปรุ งด้ วยส่วนที่คาดว่าจะไม่ได้ รับตามประสบการณ์ในอดีต
ทัง้ นี ก้ ารรั ก ษาพยาบาลมี จํ า นวนและประเภทของการ - ตรวจสอบข้ อตกลงและเงื่อนไขของการให้ บริ การของธุรกิจ
โรงพยาบาลและคลินิกทัน ตกรรม และทดสอบว่าการ
รั ก ษาพยาบาลที่ แ ตกต่ า งกั น ดั งนั น้ เรื่ องสํ า คั ญ ในการ
คํานวณรายได้ ถกู ต้ องหรื อไม่ รวมถึงตรวจสอบเอกสารประกอบ
ตรวจสอบ คื อ รายได้ จากการขายโครงการพั ฒ นา
การบันทึกบัญชีสาํ หรับรายได้ ดงั กล่าว
อสังหาริ มทรัพย์และรายได้ จากธุรกิจโรงพยาบาลและคลินิก
ทัน ตกรรม มี ก ารรั บ รู้ รายได้ ต ามงวดบัญ ชี ที่ ถูก ต้ อ งตาม - ตรวจสอบรายการรายได้ จากการขายโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ และรายได้ จากธุรกิจโรงพยาบาลและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
คลินิกทันตกรรม ที่เกิดขึน้ ในระหว่างปี และช่วงใกล้ วันสิน้
ทังนี
้ น้ โยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้ รายได้ และรายละเอียด
รอบระยะเวลาบัญชีกบั เอกสารประกอบรายการ
ของรายได้ จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และการ
- ตรวจสอบใบลดหนี ท้ ี่ กลุ่มบริ ษั ทออกภายหลังวันสิน้ รอบ
ให้ บริ การโรงพยาบาลและคลิ นิ กทันตกรรมได้ เปิ ดเผยไว้ ใ น
ระยะเวลาบัญชี
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ข้ อ 3.14
และข้ อ 34
- การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้ อมูลทางการเงินเกี่ยวกับรายได้
ตามลําดับ
จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และรายได้
จากธุรกิจโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม
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ก า ร ด้ อ ย ค่ า ข อ ง เ งิ น ล ง ทุ น ใ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย แ ล ะ
ค่ าความนิยม

วิธีการตรวจสอบที่ใช้ เพื่อตอบสนอง

เนื่องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้ อยค่าของเงินลงทุนใน วิธีการตรวจสอบที่สําคัญรวมถึง
บริ ษั ท ย่ อ ยและการด้ อยค่ า ของค่ า ความนิ ย มขึ น้ อยู่กั บ  ทําความเข้ าใจเกี่ยวกับขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานและการควบคุม
ดุลยพินิ จและข้ อสมมติที่ สําคัญที่ ผ้ ูบริ หารของกลุ่มบริ ษั ท ภายในที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้การด้ อยค่า
นํามาใช้ ในการประมาณค่าเผื่อการด้ อยค่าดังกล่าว ดังนัน้  สอบทานการออกแบบและการปฏิ บัติ ต ามการควบคุม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ คือการแสดงมูลค่าของเงินลงทุน ภายในที่เกี่ยวข้ องกับการพิจารณาการด้ อยค่า
ในบริ ษัทย่อยและค่าความนิยม และค่าเผื่อการด้ อยค่าของ  ทดสอบความมีป ระสิท ธิ ผ ลของการปฏิบ ัต ิต ามการ
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ทย่ อยและค่ าความนิ ยมว่ าเป็ นไปตาม ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการพิจารณาการด้ อยค่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ตรวจสอบเนื ้อหาสาระ ซึง่ ประกอบด้ วย
- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บ ริ หาร
ทังนี
้ ้ นโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุน นโยบายการบัญชี
เกี่ ยวกับข้ อบ่งชี ข้ องการด้ อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษั ท
สําหรับค่าความนิยมและการด้ อยค่า รายละเอียดเงินลงทุน
ย่อย และค่าความนิยม
ในบริ ษัทย่อย และรายละเอียดค่าความนิยม ได้ เปิ ดเผยไว้
- ประเมิน ความเหมาะสมของวิธี ก ารประเมิน มูล ค่า
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3.5 ข้ อ 3.10 ข้ อ 12 และข้ อ
และทดสอบข้ อสมมติที่สําคัญที่ใช้ ในการประมาณการ
15 ตามลําดับ
กระแสเงิ น สดที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ในอนาคต โดยใช้
ผู้เชี่ ยวชาญด้ านการประเมินมูลค่าของข้ าพเจ้ าในการ
จัด ทํ า ประมาณการอย่ า งเป็ นอิ ส ระ วิ เ คราะห์ ค วาม
อ่ อ นไหวของสมมติ ฐ านสํ า คัญ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์
โดยการเปรี ยบเทียบข้ อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้ อมูล
ภายในและภายนอก เพื่อประเมินการใช้ ดุลยพินิจของ
ฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้ รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลด
โดยการวิเคราะห์ ต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนและข้ อมูล
อื่น ๆ กับบริษัทอื่นที่เปรี ยบเทียบกันได้ ตลอดจนทดสอบ
การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ตาม
แบบจําลองทางการเงิน
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เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
การด้ อยค่ าของต้ นทุนการพัฒนาโครงการ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้ เพื่อตอบสนอง

เนื่องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้ อยค่าของต้ นทุนการ วิธีการตรวจสอบที่สําคัญรวมถึง
พัฒนาโครงการขึน้ อยู่กับดุลยพินิจและข้ อสมมติที่สําคัญ  ทําความเข้ าใจเกี่ยวกับขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานและการควบคุม
ที่ผ้ ูบริ หารของกลุ่มบริ ษัทนํามาใช้ ในการประมาณค่าเผื่อ ภายในที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้การด้ อยค่า
การด้ อยค่าดังกล่าว เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ คือการแสดง  สอบทานการออกแบบและการปฏิ บัติ ต ามการควบคุม
มูลค่าของต้ นทุนการพัฒนาโครงการ และค่าเผื่อการด้ อยค่า ภายใน ที่เกี่ยวข้ องกับการพิจารณาการด้ อยค่า
โครงการว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบตั ิตามการควบคุม
ทั ้งนี ้ นโยบายการบัญชีสําหรับต้ นทุนพัฒนาโครงการและ ภายในที่เกี่ยวข้ องกับการพิจารณาการด้ อยค่า
การด้ อยค่า และรายละเอียดต้ นทุนพัฒนาโครงการ ได้ เปิ ดเผย  ตรวจสอบเนื ้อหาสาระ ซึง่ ประกอบด้ วย
ไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3.3 และข้ อ 9 ตามลําดับ - ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริ หาร
เกี่ยวกับข้ อบ่งชี ้ของการด้ อยค่าต้ นทุนพัฒนาโครงการ
-

ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและ
ข้ อสมมติฐานที่สําคัญที่ผ้ ูบริ หารของบริ ษัทนํามาใช้ ใน
ประมาณค่าเผื่อการด้ อยค่าต้ นทุนการพัฒนาโครงการ

ข้ อมูลอื่น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ข้ อมูลอื่นประกอบด้ วยข้ อมูลซึง่ รวมอยู่ในรายงานประจําปี ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้
ข้ าพเจ้ าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่นและข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้ อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิ จ ารณาว่า ข้ อ มูลอื่ นมี ความขัด แย้ งที่ มีส าระสํา คัญ กับ งบการเงิ น หรื อ กับความรู้ ที่ ไ ด้ รับ จากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอื่นมีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายงานประจําปี หากข้ าพเจ้ าสรุปได้ ว่ามีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ า
ต้ องสื่อสารเรื่ องดังกล่าวกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลและฝ่ ายบริหารของบริษัท
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ความรั บผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษัทและ
บริ ษัท ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์
การบัญชี สําหรั บการดํ าเนิ นงานต่อเนื่ องเว้ นแต่ผ้ ูบริ หารมี ความตัง้ ใจที่ จ ะเลิกบริ ษั ทหรื อ หยุดดํ า เนิ นงานหรื อ ไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้ า พเจ้ า มีว ัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ให้ ไ ด้ ค วามเชื่อ มั่น อย่า งสมเหตุส มผลว่า งบการเงิน รวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อ มูลที่ขัดต่อข้ อ เท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ หรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้ อมูลที่ ขัดต่ อ ข้ อเท็ จจริ งอันเป็ นสาระสํ า คัญ ที ่ม ีอ ยู่ไ ด้ เ สมอไป ข้ อ มูล ที ่ข ดั ต่อ ข้ อ เท็จ จริ ง อาจเกิด จากการทุจ ริ ต หรื อ
ข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการใช้ งบการเงิน
เหล่านี ้
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ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้ หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ยง
ที่เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั ้งใจ
ละเว้ นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริงหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ ูบริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดทําขึ ้นโดยผู้บริหาร
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้ รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้ เกิด
ข้ อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษัทและบริษัท ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อ
สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าโดยให้ สงั เกตถึงการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในงบการเงิน หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็
ตาม เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทต้ องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้ มีการนําเสนอข้ อมูล
โดยถูกต้ องตามที่ควรหรื อไม่
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• ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุม่ บริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุม่ บริษัท ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ า พเจ้ า ได้ สื่อ สารกับ ผู้มีห น้ า ที่ใ นการกํ า กับ ดูแ ลในเรื่ อ งต่า ง ๆ ที่สํา คัญ ซึ่ง รวมถึง ขอบเขตและช่ว งเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ และประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้ อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คํารับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกํากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ น
อิสระและได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทงหมดตลอดจนเรื
ั้
่ องอื่นซึ่งข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่สื่อ สารกับ ผู้มีห น้ า ที่ใ นการกํ า กับ ดูแ ล ข้ า พเจ้ า ได้ พิจ ารณาเรื่ อ งต่า ง ๆ ที่มีน ยั สํา คัญ มากที่ส ดุ ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
ข้ าพเจ้ าได้ อธิ บายเรื่ องเหล่านี ใ้ นรายงานของผู้สอบบัญชี เว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ ้น ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงาน
ของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทํ า ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้ อ ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

นันทวัฒน์ สํารวญหันต์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
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บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2561

2560

2561

2560

สิ นทรั พย์
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

63,145,291

173,593,183

13,888,590

12,275,712

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

7

88,089,027

72,540,438

106,340,744

112,683,819

259,387,232

206,756,047

128,483,780

197,205,755

เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผรู้ ับเหมา
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5

-

-

207,208,758

318,315,215

ต้นทุนการพัฒนาโครงการ

9

9,749,545,190

6,544,115,793

5,968,372,840

4,631,584,206

สิ นค้าคงเหลือ

10

10,581,189

11,911,155

-

-

16,879,802

4,679,114

7,560,986

1,444,309

5,719,326

4,334,722

4,564,140

4,324,410

10,193,347,057

7,017,930,452

6,436,419,838

5,277,833,426

10,792,069

10,516,236

302,004

300,886

2,031,405,755

1,646,200,456

153,502

164,500

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์ หมุนเวียน
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน

11

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

12

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

13

353,502

364,500

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5

-

-

ที่ดินรอการพัฒนา

-

38,710,593

38,710,593

38,710,593

38,710,593

23,230,043

18,051,926

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

682,511,563

691,652,527

เงินมัดจําค่าซื้ อที่ดิน

35.4

-

338,260,550

-

338,260,550

ค่าความนิยม

15

29,113,957

109,392,376

-

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

16

6,249,464

4,371,871

5,773,829

3,761,987

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

31

115,999,978

80,639,481

87,239,529

64,173,327

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

17

20,038,236

20,607,774

13,169,720

12,831,496

903,769,362

1,294,515,908

2,484,984,975

2,122,455,721

11,097,116,419

8,312,446,360

8,921,404,813

7,400,289,147

รวมสิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์
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285,000,000

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2561

2560

2561

2560

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

18

47,244,154

37,792,692

25,869,896

25,298,384

19

996,430,364

908,523,842

606,761,965

576,284,717

20

779,716,094

115,293,810

764,948,736

83,739,763

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5

409,830,000

134,526,670

950,035,744

551,658,600

เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น

21

967,647,086

362,250,284

639,605,990

163,723,071

-

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

-

788,966

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

1,194,669,469

560,501,333

648,562,992

473,021,087

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน

172,062,657

101,805,858

133,270,376

78,529,944

5,762,247

9,022,657

3,711,517

7,908,670

4,573,362,071

2,230,506,112

3,772,767,216

1,960,164,236

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

22

3,911,339,460

2,299,107,610

2,597,110,401

1,947,021,089

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5

251,639,525

383,007,384

-

-

เงินกูย้ มื ระยะยาวอื่น

23

-

737,248,661

-

737,248,661

หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

24

6,976,361

4,508,612

6,976,361

4,390,404

25

9,815,900

11,158,741

2,898,371

656,432

2,578,881

4,817,790

4,182,350,127
8,755,712,198

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

-

-

3,439,848,798

2,606,985,133

2,689,316,586

5,670,354,910

6,379,752,349

4,649,480,822
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บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2561

2560

2561

2560

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 4,855,983,908 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท

4,855,983,908

4,855,983,908

4,855,983,908

4,855,983,908

3,884,784,546

3,884,784,546

3,884,784,546

3,884,784,546

(813,820,591)

(813,820,591)

(813,820,591)

(813,820,591)

12,488,954

12,488,954

12,488,954

12,488,954

ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุน)

(868,886,071)

(576,317,663)

(541,800,445)

(332,644,584)

รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่

(856,397,117)

(563,828,709)

(529,311,491)

(320,155,630)

2,470,000

2,470,000

-

-

รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่

2,217,036,838

2,509,605,246

2,541,652,464

2,750,808,325

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

124,367,383

132,486,204

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,341,404,221

2,642,091,450

2,541,652,464

2,750,808,325

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

11,097,116,419

8,312,446,360

8,921,404,813

7,400,289,147

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 3,884,784,546 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ชําระครบแล้ว
ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ ้นสามัญ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย

27

ส่ วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั ย่อย

check
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12

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2561

รายได้ จากการขายหรื อการให้ บริการ
ต้ นทุนขายหรื อการให้ บริการ

29

กําไรขั ้นต้ น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

1,125,506,668

708,175,250

707,505,257

129,890,929

(879,599,674)

(607,675,601)

(509,910,631)

(113,585,506)

245,906,994

100,499,649

197,594,626

16,305,423

รายได้ อื่น

28

22,466,820

17,263,380

34,122,106

27,095,616

ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย

29

(139,752,890)

(144,078,918)

(99,674,843)

(56,001,604)

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

29

(215,691,566)

(181,867,983)

(99,085,324)

(72,398,941)

12 และ 15

(80,278,419)

(9,451,565)

(114,794,681)

(23,742,342)

ต้ นทุนทางการเงิน

(167,945,184)

(113,209,588)

(148,760,070)

(99,834,564)

ขาดทุนก่อนภาษี เงินได้

(335,294,245)

(330,845,025)

(230,598,186)

(208,576,412)

33,406,795

48,216,169

22,741,426

40,392,999

(301,887,450)

(282,628,856)

(207,856,760)

(168,183,413)

ค่าใช้ จ่ายอื่น

รายได้ ภาษี เงินได้
ขาดทุนสําหรั บปี

31

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

1,500,276

-

(1,623,877)

-

(300,055)

-

324,776

-

1,200,221

-

(1,299,101)

-

ภาษี เงินได้ ของรายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่
ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรั บปี - สุทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรั บปี

(300,687,229)

(282,628,856)

(209,155,861)

(168,183,413)
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บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

การแบ่ งปั นขาดทุนสําหรั บปี
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

(293,312,861)

(278,908,561)

(207,856,760)

(168,183,413)

(8,574,589)

(3,720,295)

-

-

(301,887,450)

(282,628,856)

(207,856,760)

(168,183,413)

(292,568,408)

(278,908,561)

(209,155,861)

(168,183,413)

(8,118,821)

(3,720,295)

-

-

(300,687,229)

(282,628,856)

(209,155,861)

(168,183,413)

การแบ่ งปั นขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

ขาดทุนต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
ขาดทุนต่อหุ้นขั ้นพื ้นฐาน (บาท)

30

(0.0755)

(0.0718)

(0.0535)

(0.0433)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (หุ้น)

30

3,884,784,546

3,884,783,616

3,884,784,546

3,884,783,616

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (บาท)

30

(0.0755)

(0.0718)

(0.0535)

(0.0433)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักปรับลด (หุ้น)

30

3,884,784,546

3,884,783,616

3,884,784,546

3,884,783,616

ขาดทุนต่ อหุ้นปรั บลด
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

3,884,784,546

(813,820,591)

-

(813,820,591)

3,884,784,546

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(813,820,591)

3,884,784,546

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

-

1,758

(813,822,349)

3,884,782,788
1,758

มูลค่ าหุ้นสามัญ

และชําระแล้ ว

-

26

ส่ วนเกิน (ตํ่า) กว่ า

ทุนที่ออก

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

การเพิ่มหุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

หมายเหตุ

12,488,954

-

12,488,954

12,488,954

-

-

-

12,488,954

(868,886,071)

(292,568,408)

(576,317,663)

(576,317,663)

-

(278,908,561)

-

(297,409,102)

(ขาดทุน)

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

จัดสรรแล้ ว

2,470,000

-

2,470,000

2,470,000

2,470,000

-

-

-

ในบริษัทย่ อย

สัดส่ วนการถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลง

2,217,036,838

(292,568,408)

2,509,605,246

2,509,605,246

2,470,000

(278,908,561)

3,516

2,786,040,291

บริษัทใหญ่

124,367,383

(8,118,821)

132,486,204

132,486,204

(2,470,000)

(3,720,295)

-

138,676,499

ไม่ มีอํานาจควบคุม

รวมส่ วนของ

กําไร (ขาดทุน) สะสม
ส่ วนเกินจาก

ส่ วนได้ เสียที่

งบการเงินรวม
ส่ วนของบริษัทใหญ่

สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

2,341,404,221

(300,687,229)

2,642,091,450

2,642,091,450

-

(282,628,856)

3,516

2,924,716,790

รวม

หน่ วย: บาท
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
3,884,784,546

-

(813,820,591)

-

(813,820,591)

3,884,784,546

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

-

1,758
(813,820,591)

-

1,758

(813,822,349)

3,884,784,546

26

3,884,782,788

และชําระแล้ ว

ทุนที่ออก

12,488,954 #

-

12,488,954

12,488,954

-

-

12,488,954

ตามกฎหมาย

ทุนสํารอง

-

(541,800,445)

(209,155,861)

(332,644,584)

(332,644,584)

(168,183,413)

-

(164,461,171)

(ขาดทุน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ส่ วนเกิน (ตํ่า) กว่ า
ยังไม่ ได้ จัดสรร
จัดสรรแล้ ว
มูลค่ าหุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

การเพิ่มหุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

หมายเหตุ

สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย

2,541,652,464

(209,155,861)

2,750,808,325

2,750,808,325

(168,183,413)

3,516

2,918,988,222

รวม

หน่ วย : บาท

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี เงินได้

(335,294,245)

(330,845,025)

(230,598,186)

(208,576,412)

39,853,433

39,062,506

6,953,322

4,300,308

2,281,815

3,077,271

รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษี ถกู หัก ณ ที่จ่าย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม
ขาดทุนจากสินค้ าล้ าสมัย
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

-

114,794,681

23,742,342

80,278,419

9,451,565

-

-

330,392

200,550

-

-

3,372,685

1,706,925

391,215

83,915

(482,654)

407,582

(512,961)

433,205

ขาดทุนจากการด้ อยค่าของต้ นทุนพัฒนาโครงการ

-

ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุน

10,998

35,862

10,998

35,862

(604,625)

(562,994)

(29,236,977)

(20,409,233)

132,558,765

83,674,944

121,423,230

81,331,072

35,386,419

29,534,644

27,336,840

18,503,492

(42,308,598)

(161,271,145)

10,562,162

(97,570,424)

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น

(15,558,589)

(21,612,667)

(10,977,583)

(20,038,713)

เงินจ่ายล่วงหน้ าให้ ผ้ รู ับเหมา

(52,631,185)

70,197,135

68,721,975

64,140,274

(2,279,930,006)

(2,536,322,918)

(1,187,916,667)

(1,652,123,559)

999,574

2,701,724

-

-

(1,384,604)

99,979

(239,730)

1,405,529

144,543

(24,145,730)

1,106,085

(12,250,148)

ดอกเบี ้ยรับ
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย

2,985,025

-

2,985,025

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

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

(111,445,577)

555,064,809

(133,783,637)

363,243,383

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า

634,168,136

341,231,799

175,541,905

256,171,553

เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน

70,256,799

58,688,613

54,740,432

50,194,344

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

(3,260,410)

1,822,569

(4,197,153)

2,937,629

ผลประโยชน์พนักงานจ่าย

(3,215,250)

(793,950)

-

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(2,238,909)

(680,852)

-

(1,806,404,076)

(1,715,020,634)

(1,026,442,211)

(1,044,242,541)

614,625

562,994

46,784,482

2,695,212

1,584,459

3,511,319

-

2,307,378

(18,684,690)

(9,993,987)

(7,560,986)

(1,444,309)

(1,822,889,682)

(1,720,940,308)

(987,218,715)

(1,040,684,260)

เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

(99,100,658)

(61,855,252)

เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

210,207,115

-

เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

(32,058,440)

(217,671,555)

เงินสดรับสําหรับเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

379,112,265

217,671,555

(1,118)

(300,886)

(499,999,980)

(1,999,940)
(2,421,626)

เงินสดจ่ายจากการดําเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี ้ย
เงินสดรับจากภาษี เงินได้ ขอคืน
เงินสดจ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

(352,409)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระคํ ้าประกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ ้น

(377,286)

-

-

(24,782,267)

(13,005,991)

(3,517,513)

เงินสดรับคืนค่าเงินมัดจําที่ดิน

-

-

95,628,100

-

เงินสดจ่ายเงินมัดจําค่าซื ้อที่ดิน

(389,421,375)

(338,260,550)

(389,421,375)

(338,260,550)

เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(4,253,378)

(2,341,165)

(4,223,378)

(1,854,575)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

2,661,929

746,148

2,487,864

185,400

(416,070,924)

(353,238,844)

(340,887,118)

(406,507,429)

เงินสดจ่ายซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
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(275,833)

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

9,451,462

23,324,776

571,512

11,100,357

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

952,434,883

171,236,610

1,719,960,694

593,768,002

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

(677,131,553)

(72,529,332)

(1,321,583,550)

(777,684,177)

1,515,000,000

807,000,000

980,000,000

470,000,000

(908,140,000)

(1,054,000,000)

(498,140,000)

(522,000,000)

2,081,631,000

1,418,503,000

1,093,447,000

1,094,163,000

(558,159,609)

(167,038,093)

(521,058,634)

(140,719,496)

-

391,600,000

-

-

(135,000,000)

-

-

-

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น

-

845,400,000

-

845,400,000

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น

-

(80,000,000)

-

(80,000,000)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั ้นอื่น
เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสั ้นอื่น
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

เงินสดจ่ายชําระหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี ้ย
เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(7,125,473)

(4,966,637)

(6,492,392)

(3,846,953)

(100,061,590)

(84,903,883)

(94,808,935)

(68,104,008)

-

3,516

-

3,516

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมรอการตัดจ่าย

(29,709,136)

(76,501,255)

(13,969,619)

(49,407,877)

เงินสดจ่ายดอกเบี ้ยจ่ายล่วงหน้ า

(14,677,270)

(19,772,809)

(8,207,365)

(9,286,130)

2,128,512,714

2,097,355,893

1,329,718,711

1,363,386,234

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

(110,447,892)

23,176,741

1,612,878

(83,805,455)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี

173,593,183

150,416,442

12,275,712

96,081,167

63,145,291

173,593,183

13,888,590

12,275,712

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี
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บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.

ข้ อมูลทั่วไปและการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นนิติบุคคลที่จัดตังขึ
้ น้ ในประเทศไทย บริ ษัทจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 2561 และ 2560 มีดงั นี ้
บริษัทย่ อย

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
บริ ษัท มาย อเวนิว จํากัด

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วนเงินลงทุน (%)
2561

2560

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

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

99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

99.99
100.00
100.00
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
83.90
53.96

*

* ถือหุ้นโดยบริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด
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-2ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ย่ อ ยที่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ ถื อ หุ้ นทั ง้ หมดซึ่ ง มี ส่ ว นได้ เสี ย ที่ ไ ม่ มี อํ า นาจควบคุ ม ที่ มี ส าระสํ า คั ญ
ต่อกลุม่ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี ้
หน่ วย : บาท
ชื่อบริษัท

จัดตัง้ ขึน้ ใน สัดส่ วนการถือหุ้น
ประเทศไทย และสิทธิในการออก
เสียง
ของส่ วนได้ เสีย
ที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
(ร้ อยละ)
2561
2560
ไทย
16.10
16.10
บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด
บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด
ไทย
46.04
46.04
รวม

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจ
จัดสรรสําหรั บ
ควบคุมสะสม
ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มี
ณ วันที่ 31
อํานาจควบคุม
ธันวาคม
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
(1,645,810) (1,880,954) (10,615,290) (8,969,480)
(6,473,024) (1,839,238) 25,282,186 31,755,210
14,666,896 22,785,730

ข้ อมูลทางการเงินที่จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษัทโดยสรุ ปก่อนตัดรายการระหว่างกันของแต่ละบริ ษัทย่อยที่กลุ่มบริ ษัทไม่ได้ ถือ
หุ้นทังหมดซึ
้
ง่ มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ ป จํากัด บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด
2561
2560
2561
2560
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของเจ้ าของถือโดยบริ ษัท
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

23,123,930
269,088,303
(45,525,737)
(3,550,309)
(131,196,286)
(111,939,901)

29,868,098
276,068,217
(41,706,115)
(6,504,537)
(139,068,768)
(118,656,895)

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่ อ
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
121,222,362 142,869,682
134,134,288
รายได้
(133,788,246) (153,531,472) (148,364,293)
ค่าใช้ จ่าย
(12,565,884) (10,661,790)
(14,230,005)
ขาดทุนสําหรับปี
2,343,462
170,440
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่น
(10,222,422) (10,661,790)
(14,059,565)
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

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

21,143,758
176,898,116
(50,862,157)
(42,989,386)
(87,415,688)
(16,774,643)

34,826,079
185,855,163
(48,078,646)
(57,109,641)
(96,898,593)
(18,594,362)
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-3บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ ป จํากัด
2561
2560
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.

(4,225,535)
(3,950,196)
(1,114,948)
(9,290,679)

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

หน่ วย : บาท
บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด
2561
2560

(957,551)
(6,492,899)
4,833,183
(2,617,267)

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

เกณฑ์ การจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.1 กลุ่มบริ ษัทจัดทําบัญชีเป็ นเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
2.2 งบการเงินของกลุ่มบริ ษัทได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง “การนําเสนองบ
การเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
เป็ นต้ นไป และตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่ อง “การจัดทํา
และส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560”
และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง “กําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559”
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
2.3 งบการเงินรวมจัดทําขึ ้นโดยใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที่เหมือนกัน
หรื อที่คล้ ายคลึงกัน และรายการบัญชีระหว่างกลุ่มบริ ษัทที่เป็ นสาระสําคัญได้ ถกู ตัดออกในการจัดทํางบการเงิน
รวม

3.

นโยบายการบัญชีท่ สี าํ คัญ
งบการเงินนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้ นตามที่ได้ เปิ ดเผยใน
นโยบายการบัญชีที่สําคัญดังนี ้
3.1
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้ วย เงินสดในมือและเงินฝากทุกประเภทกับสถาบันการเงินที่มี
กําหนดจ่ายคืนในระยะเวลา 3 เดือนหรื อน้ อยกว่านับจากวันที่ได้ มา ทังนี
้ ไ้ ม่รวมเงินฝากสถาบันการเงินที่ติด
ภาระคํ ้าประกัน

-43.2

ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้การค้ าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญประมาณจากการพิจารณาฐานะของลูกหนี ้แต่ละรายที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้ โดยอาศัย
ประสบการณ์ในการเรี ยกเก็บหนี ้ของกลุม่ บริษัทประกอบกับการพิจารณาสถานะของลูกหนี ้แต่ละราย

3.3

ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ
ต้ นทุนการพัฒนาโครงการแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิ ที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยแสดง
สุทธิ จากการตัดบัญชี เป็ นต้ นทุนขาย ราคาทุนประกอบด้ วย ต้ นทุนในการได้ มาซึ่งที่ดิน การพัฒนาที่ดิน
ค่าออกแบบและก่อสร้ าง สาธารณูปโภค และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับโครงการรวมทังดอกเบี
้
้ยจ่าย
ที่เกิดขึ ้นจากการกู้ยืมเพื่อการได้ มาซึง่ การพัฒนาโครงการก่อนโครงการจะพัฒนาแล้ วเสร็จ
รายละเอียดการคํานวณราคาทุน
ที่ดิน - ราคาทุนของที่ดินและการพัฒนาที่ดินบันทึกโดยวิธีถวั เฉลี่ย โดยแยกตามเนือ้ ที่หรื อพื ้นที่สําหรับ
การขายของแต่ละโครงการ
งานก่อสร้ าง - ต้ นทุนงานก่อสร้ าง ประกอบด้ วย ต้ นทุนงานก่อสร้ าง และสาธารณูปโภคส่วนกลาง ซึง่ ปั นส่วน
ตามเนื ้อที่หรื อพื ้นที่สาํ หรับการขาย ต้ นทุนงานก่อสร้ างบ้ านหรื อห้ องชุด และต้ นทุนการกู้ยืมที่ถือเป็ นต้ นทุน
ของโครงการปั นส่วนตามต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริง
มูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ เป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้ จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ค่าใช้ จ่ายที่จําเป็ นใน
การขายโดยประมาณ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการขาย เช่น ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเป็ น
ค่าใช้ จ่ายเมื่อมีการขาย
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการและขาดทุนจากการด้ อยค่า (ถ้ ามี) บันทึกไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ในการคํา นวณหาต้ นทุนขายอสัง หาริ มทรั พ ย์ กลุ่ม บริ ษัท แบ่งสรรต้ นทุน การพัฒนาทัง้ หมดที่คาดว่าจะ
เกิดขึ ้น (โดยคํานึงถึงต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริง) ตามเกณฑ์พื ้นที่สําหรับการขาย
ต้ นทุนทังหมดที
้
่จะใช้ ในการพัฒนาโครงการจนแล้ วเสร็ จประมาณจากประสบการณ์ ทางธุรกิจ และมีการ
ทบทวนประมาณการดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
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สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือของบริษัทย่อยแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ราคาทุนของสินค้ าคงเหลือคํานวณโดยวิธีเข้ าก่อน-ออกก่อน
มูลค่าสุทธิ ที่คาดว่าจะได้ รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ ตามปกติธุรกิจหักด้ วยประมาณการต้ นทุน
ที่จําเป็ นต้ องจ่ายไปเพื่อให้ ขายสินค้ านันได้
้
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ จะถูกบันทึกสําหรับรายการที่คาดว่าจะไม่ได้ ใช้ หรื อขายไม่ได้

3.5

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย แสดงโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการหักค่าเผื่อการด้ อยค่า
ในกรณีที ่ม ีก ารด้ อ ยค่า ของเงิน ลงทุน ผลขาดทุน จากการด้ อ ยค่า ของเงิน ลงทุน จะถูก บัน ทึก ใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.6

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนทัว่ ไปแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้ อยค่า
ในกรณีที ่ม ีก ารด้ อ ยค่า ของเงิน ลงทุน ผลขาดทุน จากการด้ อ ยค่า ของเงิน ลงทุน จะถูก บัน ทึก ใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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3.7

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

3.8

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักด้ วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการ
ด้ อยค่า (ถ้ ามี)

-6ค่าเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้ 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 อง
การด้ อยค่าหรื อไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี ้กลุม่ บริษัทจะทําการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์
กลุ่มบริ ษัทรับรู้ ขาดทุนจากการด้ อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์นนั ้ ทังนี
้ ้มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายหรื อ
มูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์แ ล้ ว แต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึ่งในการประเมินมูลค่าจากการใช้ สินทรัพ ย์ กลุ่ม
บริ ษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์และคํ านวณคิดลดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราคิดลดก่อนภาษี ที่สะท้ อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสด
ตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กําลังพิจารณาอยู่ และในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย กลุ่มบริ ษัทใช้ แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สดุ ซึ่งเหมาะสมกับ
สิน ทรัพ ย์ ซึ ่ง สะท้ อ นถึง จํ า นวนเงิน ที ่ค าดว่า จะได้ รับ จากการจํ า หน่า ยสิน ทรัพ ย์ห กั ด้ ว ยต้ น ทุน ในการ
จําหน่าย โดยการจําหน่ายนั ้นผู้ซื ้อกับผู้ขายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรอง
ราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน
กลุม่ บริ ษัทรับรู้ รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
กลุ่มบริ ษัทจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ได้ รับรู้ ในงวดก่อนเมื่อข้ อบ่งชีข้ องการ
ด้ อยค่าได้ ลดลงหรื อหมดไป ขาดทุนจากการด้ อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรื อค่าตัดจํ าหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึก
ขาดทุนจากการด้ อยค่ามาก่อน ขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการกลับรายการ
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ค่าความนิยม
ค่าความนิยมวัดมูลค่า ณ วันที่ซือ้ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ซึ่งรวมถึงการรับรู้
จํานวนส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถกู ซื ้อ หักด้ วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้
ที่ได้ มาและหนี ้สินที่รับมาซึง่ วัดมูลค่า ณ วันที่ซื ้อ
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ต้ องวัดด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี ้สินที่กลุ่มบริ ษัทก่อขึ ้นเพื่อจ่าย
ชําระให้ แก่เจ้ าของเดิม และส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษัท ทังนี
้ ้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ยงั
รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น
บริ ษัทรับรู้ ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวมเป็ นสินทรัพย์ ณ วันที่ซื ้อกิจการและแสดงใน
ราคาทุนหักค่าเผื่อการด้ อยค่ากลุม่ บริ ษัททําการประเมินการด้ อยค่าของค่าความนิยมเป็ นประจําทุกปี โดยไม่
คํานึงถึงว่าจะมีข้อบ่งชี ้ของการด้ อยค่าเกิดขึ ้นหรื อไม่

3.11

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงในราคาทุนหักด้ วยค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี ้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์

3.12

5 และ 10 ปี
5 ปี

ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่ม บริ ษั ทบันทึ กประมาณการหนี ส้ ิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นสํ า หรั บ ผลประโยชน์ พนั กงานหลั งออกจากงานตาม
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานจากข้ อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน ตามวิธี
Projected Unit Credit เช่น อัตราคิดลด อัตราการเสียชีวิต อายุเกษี ยณปกติ อัตราการเพิ่มขึ ้นของเงินเดือน และ
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เป็ นต้ น
กลุ่ม บริ ษัท รับ รู้ ค่า ใช้ จ่า ยโครงการผลประโยชน์ พ นัก งานเป็ นค่า ใช้ จ่า ยเกี่ย วกับ พนัก งานในงบกํ าไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยรับรู้ เข้ ากําไรสะสมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ ้นทังจํ
้ านวน
ต้ นทุนบริ การในอดีตที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขโครงการจะรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเมื่อการแก้ ไข
โครงการมีผลบังคับใช้
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ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินซึ่งเกิดขึ ้นก่อนหรื อ ณ วันทําสัญญาวงเงินกู้ยืมและก่อนการ
เบิกถอนเงินกู้ยืมจะถูกบันทึกเป็ นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย โดยแสดงหักจากเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องและ
ถูกตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้ นตรงตามอายุสญ
ั ญา

3.14

การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มบริ ษัทรับรู้ รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ เมื่องานก่อสร้ างเสร็ จตามสัญญาและมีการโอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนที่มีนยั สําคัญของอสังหาริมทรัพย์ให้ กบั ผู้ซื ้อ
รายได้ คา่ เช่า
รายได้ คา่ เช่ารับรู้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุสญ
ั ญา
รายได้ คา่ รักษาพยาบาล
รายได้ จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย รายได้ ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้ องพัก ค่ายา
โดยจะบันทึกเป็ นรายได้ เมื่อได้ ให้ บริการหรื อจําหน่ายแล้ ว
รายได้ ค่ารักษาพยาบาลจากโครงการประกันสังคม บันทึกเป็ นรายได้ ในอัตราเหมาจ่ายต่อคนตามเกณฑ์คงค้ าง ซึ่ง
อัตราเหมาจ่ายกําหนดโดยสํานักงานประกันสังคม ปรับปรุงด้ วยส่วนที่คาดว่าจะไม่ได้ รับตามประสบการณ์ในอดีต
รายได้ อื่น ดอกเบี ้ยรับและค่าใช้ จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง

3.15

สัญญาเช่า
สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่อยู่
กับผู้ให้ เช่าจะจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานสุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่
ได้ รับจากผู้ให้ เช่าบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช่านัน้
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี ้ยปรับที่ต้องจ่ายให้ กบั ผู้ให้ เช่าจะ
บันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนันเกิ
้ ดขึ ้น

179

-9สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึง่ กลุม่ บริษัทได้ รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็ นเจ้ าของสินทรัพย์ยกเว้ นกรรมสิทธิ์
ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริ ษัทบันทึกสินทรัพย์และหนี ้สินในงบแสดงฐานะการเงินด้ วย
จํานวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่ มต้ นของสัญญาเช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตํ
้ ่าที่จะต้ องจ่าย
ตามสัญญาเช่าแล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าคํานวณโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบี ้ยหรื อค่าใช้ จ่ายทางการเงินคํานวณโดยใช้ วิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งตลอด
ระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี ้ยหรื อค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าเสื่อมราคารับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
3.16

กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
เงินที่กลุม่ บริษัทจ่ายสมทบเข้ ากองทุนสํารองเลี ้ยงชีพสําหรับพนักงานบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อเกิดรายการ

3.17

ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ ในการได้ มา การก่อสร้ าง หรื อการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ ระยะเวลานานในการ
แปลงสภาพให้ พร้ อมใช้ หรื อขาย ได้ ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์จ นกว่า สิน ทรัพ ย์นั ้นจะอยู่ใ น
สภาพพร้ อ มที่จะใช้ ไ ด้ ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้ นทุนการกู้ยืมอื่นถื อ เป็ นค่า ใช้ จ่ า ยในงวดที่ เ กิ ด รายการ
ต้ นทุนการกู้ยืมประกอบด้ ว ยดอกเบี ย้ และต้ นทุนอื่ นที่ เกิดขึ ้นจากการกู้ยืมนัน้

3.18

ภาษี เงินได้
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษี เงินได้ ประกอบด้ วยภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั
ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั คือ จํานวนภาษี เงินได้ ที่ต้องชําระ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษี สําหรับงวด กําไรทาง
ภาษี แตกต่างจากกําไรที่แสดงในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเนื่องจากกําไรทางภาษี ไม่ได้ รวม
รายการที่สามารถถือเป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายทางภาษี ในงวดอื่นๆ และไม่ได้ รวมรายการที่ไม่สามารถถือเป็ น
รายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายทางภาษี ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั คํานวณโดยใช้ อตั ราภาษี ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
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- 10 ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู้ ผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สิน
ในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี ้สินที่ใช้ ในการคํานวณกําไรทางภาษี (ฐานภาษี ) กลุ่มบริ ษัทรับรู้
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัด
บัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวเท่าที่มีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่ว่ากําไรทางภาษี จะมีจํานวนเพียงพอที่จะ
นําผลแตกต่างชัว่ คราวนันมาใช้
้
ประโยชน์ได้
กลุ่มบริ ษัททบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
ของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีลงเมื่อกลุ่มบริ ษัทเห็นว่าไม่
น่าจะมีความเป็ นไปได้ อีกต่อไปว่ากิจการจะมีกําไรทางภาษี เพียงพอ ที่จะนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัด
บัญ ชี ทัง้ หมดหรื อ บางส่ว นมาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ทัง้ นี ส้ ิน ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตัด บัญ ชี ที่ ป รั บ ลดลงนัน้
กลุม่ บริษัทจะกลับรายการให้ เท่ากับจํานวนที่มีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่วา่ กลุม่ บริษัทจะมีกําไรทางภาษี เพียง
พอที่จะนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีมาใช้ ประโยชน์ได้
กลุม่ บริ ษัทคํานวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษี ที่คาดว่าจะใช้ ในงวด
ที่จะรับรู้ สินทรัพย์หรื อหนี ้สินจะมีการจ่ายชําระโดยใช้ อตั ราภาษี ที่มีผลบังคับใช้ อยู่หรื อที่คาดได้ ค่อนข้ างแน่
ว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษัทจะนํารายการสินทรัพย์ภาษี เงินได้ มาหักกลบกับรายการหนี ้สินภาษี เงินได้ เมื่อบริ ษัทมีสิทธิ ตาม
กฎหมายในการนําสินทรัพย์และหนี ส้ ินภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบันดังกล่าวมาหักกลบกันและกลุม่ บริ ษัท
ตังใจจะชํ
้
าระหนี ้สินและสินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั ดังกล่าวด้ วยยอดสุทธิหรื อตังใจจะรั
้
บรู้ สินทรัพย์
และจ่ายชําระหนี ้สินในเวลาเดียวกัน
กลุม่ บริ ษัทรับรู้ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายและนําไป
รวมเป็ นกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวด
กลุ่มบริ ษัทแสดงรายการค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ที่เกี่ยวข้ องกับกํ าไรหรื อขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของ
กิจการไว้ ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้ นรายการภาษี เงินได้ ในงวดปั จจุบนั และภาษี เงิน
ได้ รอการตัดบัญชีที่บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในงวดบัญชีเดียวกันหรื อต่างงวด
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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 อ หุ้ นสามั ญ ด้ วยจํ า นวนหุ้ นสามั ญ ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ที่ ถื อ โดยบุ ค คลภายนอกในระหว่ า งปี
ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนใช้ จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักตามระยะเวลาการรับชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ออก
และเรี ยกชําระ และในกรณีที่ลดทุนใช้ จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักตามระยะเวลาการจดทะเบียน
การลดทุน กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักที่รวมสมมติฐานว่าหุ้น
สามัญเทียบเท่าได้ ถกู แปลงเป็ นหุ้นสามัญทังหมด
้

3.20

รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศ
รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ ้นระหว่างปี แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิด รายการ สิน ทรัพ ย์แ ละหนี ้สิน ที ่เ ป็ นตัว เงิน ในสกุล เงิน ตราต่า งประเทศซึ ่ง คงเหลื อ ณ วัน สิ น้ รอบ
ระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราอ้ างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนัน้ กําไรหรื อ
ขาดทุนที่เกิดจากการชําระเงินและการแปลงค่ารับรู้ เป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุน และกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อเกิดรายการ

3.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี ้สินในรายการที่เกิดขึ ้นในสภาพปกติ
ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ไม่ว่าราคานัน้ จะสามารถสังเกตได้ โดยตรงหรื อประมาณมาจากเทคนิคการ
ประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรื อหนี ้สินรายการใดรายการหนึ่ง กลุ่มบริ ษัท
พิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์หรื อหนี ้สินนั ้นซึ่งผู้ร่วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของ
สินทรัพย์หรื อหนี ้สิน ณ วันที่วดั มูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและตามเกณฑ์หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบ
การเงินรวมนี ้ใช้ ตามเกณฑ์ตามที่กล่าว ยกเว้ นรายการเช่าภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2560) และการวัดมูลค่า ที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มลู ค่ายุติธรรม เช่น มูลค่า
สุทธิที่จะได้ รับใน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) หรื อมูลค่าจากการใช้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2560)
นอกจากนี ้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้ จดั ลําดับชันเป็
้ นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่งตามลําดับขัน้
ของข้ อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามลําดับความสําคัญของข้ อมูลที่ใช้ วดั มูลค่ายุติธรรม ซึง่ มีดงั ต่อไปนี ้
-

182

ระดับที่ 1 เป็ นราคาเสนอซื ้อขาย ไม่ต้องปรับปรุ ง ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์ หรื อหนี ้สินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้ าถึงตลาดนัน้ ณ วันที่วดั มูลค่า
ระดับที่ 2 เป็ นข้ อมูลอื่นที่สังเกตได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมสําหรั บสินทรั พย์ นัน้ หรื อหนี ส้ ินนัน้
นอกเหนือจากราคาเสนอซื ้อขายซึง่ รวมอยูใ่ นข้ อมูลระดับ 1
ระดับที่ 3 เป็ นข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สําหรับสินทรัพย์นนหรื
ั ้ อหนี ้สินนัน้
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การใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริหารและแหล่งข้ อมูลสําคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการในการจัดทํา
งบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารของกลุม่ บริษัท ต้ องอาศัยดุลยพินิจ
หลายประการในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างเป็ นนัยสําคัญต่อการรับรู้รายการ
และการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน โดยดุลยพินิจที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีดงั ต่อไปนี ้
1. การด้ อยค่าของเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนของบริ ษั ทย่อย ได้ รับการประเมินการด้ อยค่า ณ วันสิน้ รอบระยะเวลา
รายงาน โดยกลุม่ บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์มีมลู ค่า
ตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั ้ ทังนี
้ ้มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุน
ในการขายหรื อมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์แล้ วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึ่งในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์ กลุ่มบริ ษัทได้ ประมาณกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์และคํานวณ
คิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราคิดลดก่อนภาษี ที่สะท้ อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาด
ปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กําลังพิจารณาอยู่
2. การด้ อยค่าของค่าความนิยม
การประเมินการด้ อยค่าของค่าความนิยมจําเป็ นต้ องใช้ การประมาณการมูลค่าจากการใช้ ของหน่วย
สิน ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดซึ่ง มี ก ารปั น ส่ว นค่า ความนิ ย มให้ ในการคํ า นวณมูล ค่า จากการใช้ นัน้
ผู้บริ หารของกลุ่มบริ ษัทได้ ประมาณกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้ รับจากหน่วยสินทรัพย์ ที่
ก่อให้ เกิดเงินสดและคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราคิดลดที่เหมาะสม หากกระแสเงินสด
ในอนาคตที่เกิ ดจริ งน้ อยกว่าที่คาดการณ์ ไว้ แสดงว่าอาจมีขาดทุนจากการด้ อยค่าในจํานวนที่เป็ น
สาระสําคัญเกิดขึ ้น
3. การด้ อยค่าของต้ นทุนการพัฒนาโครงการ
กลุม่ บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าเมื่อมูลค่ายุติธรรมของต้ นทุนการพัฒนาโครงการลดลงอย่างเป็ น
สาระสําคัญ ผู้บริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของต้ นทุนพัฒนาโครงการ เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ
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- 13 4.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ ในปี บัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
มีรายละเอียดดังนี ้
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินสําหรับงวดบัญชี
ปั จจุบนั
ในระหว่างงวดกลุม่ บริ ษัทได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึง่ มีผลบังคับใช้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มีเนื ้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้ อยคําและคําศัพท์
การตี ความและการให้ แนวปฏิบัติทางการบัญชี กับผู้ใช้ มาตรฐาน การนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินี ้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษัท ยกเว้ นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับดังต่อไปนี ้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง “งบกระแสเงินสด”
มาตรฐานการบัญ ชีที่ป รับ ปรุ ง ใหม่นี ้ กํา หนดเรื่ อ งการเปิ ดเผยข้ อ มูล เกี่ย วกับ การเปลี่ย นแปลงในหนี ้สินที่
เกิดขึน้ จากกิจกรรมจัดหาเงิน ทังที
้ ่เป็ นรายการที่เป็ นเงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด โดยมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี ้กําหนดให้ ใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปสําหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
4.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ทํากับลูกค้ า
สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จาก
สัญญาที่ทํากับลูกค้ า ซึ่งได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 และจะมีผล
บังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป
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- 14 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้ กําหนดหลักการสําหรับการรับรู้ รายได้ จากสัญญาที่ทํากับ
ลูก ค้ า โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี จ้ ะนํ า มาแทนมาตรฐานและการตี ค วาม
มาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องรายได้ เมื่อมีผลบังคับใช้ ได้ แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่ อง สัญญา
ก่อสร้ าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ การตีความมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 31 เรื่ อ ง
รายได้ - รายการแลกเปลี่ย นเกี่ ย วกับ บริ ก ารโฆษณา การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง สัญญาสําหรั บการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 เรื่ อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กําหนดวิธี
ปฏิ บัติ ใ นช่ ว งเปลี ่ย นแปลงโดยให้ ใ ช้ ว ิธี ป รับ ย้ อ นหลัง ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที ่ 8 เรื ่ อ ง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด หรื อรับรู้ ผลกระทบสะสม
ย้ อนหลังจากการปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีเ้ ป็ นรายการปรับปรุ งกําไรสะสมต้ น
งวดของงวดปั จจุบนั
หลักการสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ทํากับลูกค้ า
คือกิจการรับรู้ รายได้ เพื่อแสดงการส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การที่สญ
ั ญาให้ ลกู ค้ าในจํานวนเงินที่สะท้ อน
ถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้ รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้ าหรื อบริ การ มาตรฐานกําหนด
หลักการสําคัญ 5 ขันตอนในการรั
้
บรู้รายได้ ดงั ต่อไปนี ้
ขันตอนแรก:
้
ระบุสญ
ั ญาที่ทํากับลูกค้ า
ขันที
้ ่สอง:

ระบุภาระที่ต้องปฏิบตั ิในสัญญา

ขันที
้ ่สาม:

กําหนดราคาของรายการ

ขันที
้ ่สี่:

ปั นส่วนราคาของรายการให้ กบั ภาระที่ต้องปฏิบตั ิที่รวมอยูใ่ นสัญญา

ขันที
้ ่ห้า:

รับรู้รายได้ เมื่อ (หรื อขณะที่) กิจการปฏิบตั ิตามภาระที่ต้องปฏิบตั ิเสร็จสิ ้น

ภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ทํากับลูกค้ า กิจการต้ อง
รับรู้ รายได้ เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็ จสิน้ เช่น เมื่ออํานาจควบคุมของสินค้ าหรื อ
บริการที่จะต้ องปฏิบตั ิตามภาระที่ต้องปฏิบตั ินนมี
ั ้ การส่งมอบสินค้ าหรื อบริการให้ กบั ลูกค้ าเสร็จสิ ้นแล้ ว
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- 15 4.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ เครื่ องมือทางการเงิน
สภาวิช าชีพ บัญ ชี ไ ด้ อ อกประกาศเกี่ย วกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม เครื่ อ งมือ ทาง
การเงิน ซึ่ง ได้ ป ระกาศในราชกิจ จานุเ บกษาแล้ ว และจะมีผ ลบัง คับ ใช้ สํา หรับ งบการเงิน ที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ประกอบด้ วยมาตรฐานดังต่อไปนี ้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้กําหนดหลักการเกี่ยวกับการแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงินเป็ นหนี ้สิน
หรื อส่วนของเจ้ าของ และการหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินกับหนี ้สินทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี ใ้ ช้ กับการจัดประเภทเครื่ องมือทางการเงินในมุมของผู้ออกเครื่ องมือทางการเงินเพื่อจัดเป็ น
สินทรัพย์ทางการเงิน หนี ส้ ินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจัดประเภทดอกเบีย้ เงินปั นผล
ผลกําไรและขาดทุนที่เกี่ยวข้ อง และสถานการณ์ที่ทําให้ สนิ ทรัพย์ทางการเงินและหนี ้สินทางการเงินต้ อง
หักกลบกัน
มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ นี ้ต้ อ งถือ ปฏิบ ตั ิโ ดยปรับ ย้ อ นหลัง ทั ้งนี ้สํา หรับ การถือ ปฏิบ ตั ิเ ป็ นครั ง้ แรก
สําหรับงบการเงินประจําปี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 กิจการอาจเลือกปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนีโ้ ดยไม่ต้องปรับปรุ งย้ อนหลังโดยให้ กิจการปรับปรุ งรายการทังหมดที
้
่มีอยู่
ณ วันที่ถือปฏิบตั ิเป็ นครัง้ แรก โดยพิจารณาตามข้ อกําหนดของมาตรฐานฉบับนี ้ และผลกระทบสะสมที่
เกิดจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับนี ้เป็ นครัง้ แรก เป็ นรายการปรับปรุ ง
กับกํ าไรสะสมหรื อองค์ ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถื อ หุ้น (ตามความเหมาะสม) ณ วันแรกที่ มีการ
ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐาน ทังนี
้ ้กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้ กําหนดให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งบ
การเงินสามารถประเมินเกี่ยวกับความมีนยั สําคัญของเครื่ องมือทางการเงินต่อฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของกิจการ และลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากเครื่ องมือทางการเงินที่กิจการ
เปิ ดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทังแนวทางการบริ
้
หาร
ความเสี่ยงดังกล่าว
สําหรับงบการเงินประจําปี ที่กิจการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้เป็ นครัง้
แรก กิจการไม่จําเป็ นต้ องแสดงข้ อมูลเปรี ยบเทียบสําหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะและระดับ
ของความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากเครื่ องมือทางการเงิน
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- 16 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้ กําหนดหลักการรายงานทางการเงินสําหรั บสินทรัพย์ทาง
การเงินและหนี ส้ ินทางการเงินเพื่อเสนอข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับการตัดสินใจและเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ใช้
งบการเงินในการประเมินถึงจํานวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต
ของกิจ การ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี ้ แบ่ง เป็ น 3 ส่วนได้ แก่ การรั บรู้ รายการและ
การวัดมูลค่า การด้ อยค่า และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
สินทรั พย์ ทางการเงิ นทัง้ หมดที่ ถูกรั บรู้ ภายใต้ ขอบเขตมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 9 เรื่ อ ง
เครื่ องมือทางการเงินกิจการต้ องวัดมูลค่าภายหลังด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรม สําหรับ
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ ี่ถือตามโมเดลธุรกิจซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ
กระแสเงินสดตามสัญญานันเป็
้ นการจ่ายเพียงเงินต้ นและดอกเบี ้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ นในวันที่
กําหนดไว้ ต้องวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่าย ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสาร
หนี ท้ ี่ถือตามโมเดลธุ รกิ จ ซึ่งเข้ า เงื่ อนไขทัง้ สองข้ อคื อ เพื่ อรั บกระแสเงิ นสดตามสัญญาและเพื่ อขาย
สินทรัพย์ทางการเงินและข้ อกําหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งทําให้ เกิดกระแสเงินสดซึ่ง
เป็ นการจ่ายเพียงเงินต้ นและดอกเบี ้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ นในวันที่กําหนดไว้ กิจการต้ องวัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินลงทุนในตราสารหนี ้ที่ไม่เข้ าเงื่อนไขทังหมดและเงิ
้
น
ลงทุน ในตราสารทุน กิ จ การต้ อ งวัด มูล ค่ า ด้ ว ยมูล ค่า ยุติ ธ รรมผ่า นกํ า ไรหรื อ ขาดทุน ณ วัน สิ น้ รอบ
ระยะเวลารายงาน นอกจากนี ้ภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทาง
การเงิน กิจการอาจเลือกให้ เงินลงทุนในตราสารทุน (ไม่ใช่เงินลงทุนที่ถือไว้ เพื่อค้ าหรื อไม่เป็ นสิ่งตอบ
แทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจ) วัด ด้ ว ยมูล ค่า ยุติธ รรมผ่า นกํา ไรหรื อ ขาดทุน ให้
แสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ยุติธรรมที่เกิดขึ ้นภายหลังในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น กิจการต้ องรับรู้
เงินปั นผลจากเงินลงทุนดังกล่าวในกําไรหรื อขาดทุน
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- 17 การวัดมูลค่าของหนี ้สินทางการเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9 เครื่ องมือทางการเงิน กําหนดให้ จํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
หนี ้สินทางการเงินที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี ้สินนันต้
้ องแสดงในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เว้ นแต่การรับรู้ ของการเปลี่ยนแปลงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะก่อให้ เกิดหรื อ
ขยายการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชีในกําไรหรื อขาดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
หนี ้สินทางการเงินที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้ านเครดิตต้ องไม่ถกู โอนไปเป็ นกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ ทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทาง
การเงิน กําหนดให้ ใช้ วิธีผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น วิธีผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
นันกํ
้ าหนดให้ กิจการต้ องบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุน สําหรับผลขาดทุนด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ น้ และ
การเปลี่ย นแปลงของผลขาดทุน ด้ า นเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในแต่ละวันที่รายงานเพื่อ สะท้ อ น
การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้ านเครดิตนับตั ้งแต่ก ารรั บ รู้ เมื่ อ เริ่ ม แรก หรื อ กล่า วอี ก อย่า งหนึ่ง คื อ
การรั บรู้ ผลขาดทุนด้ า นเครดิตไม่จําเป็ นต้ องรอให้ เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตขึ ้นก่อน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน กําหนดลักษณะของรายการที่
เข้ า เงื่ อ นไขการบัญ ชี ป้ องกัน ความเสี่ ย ง โดยเฉพาะลัก ษณะของเครื่ อ งมื อ ที่ เข้ าเงื่อนไขสําหรับ
เครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงซึ่งมีอย่างแพร่ หลายและลักษณะขององค์ประกอบของความเสี่ยงของ
รายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินที่เข้ าเงื่อนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยง นอกจากนี ้มาตรฐานได้ นํา
หลักการความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมาใช้ ในการทดสอบความมีประสิทธิผล พร้ อมทังกํ
้ าหนดการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของกิจการ
กิจการสามารถเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี แ้ บบปรับปรุ งย้ อ นหลัง ตาม
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ย นแปลงการประมาณการทาง
บัญชีและข้ อผิดพลาด มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้ไม่ต้องถือปฏิบตั ิกบั รายการที่ได้ มีการ
ตัดรายการแล้ ว ณ วันที่เริ่ มต้ นใช้ มาตรฐานครัง้ แรก หรื อกิจการสามารถเลือกปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบับนี โ้ ดยปรั บปรุ งรายการผลกระทบสะสมที่เ กิด จากการใช้ ม าตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี เ้ ป็ นครั ง้ แรก เป็ นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสม (หรื อองค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามความเหมาะสม)) ณ วันที่เริ่ มต้ นใช้ มาตรฐานครัง้ แรก ทังนี
้ ้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าว
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- 18 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง การป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้ อธิบายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกัน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ได้ แก่ สกุลเงินที่ใช้ นําเสนองบการเงิน
ไม่ก่อให้ เกิดฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงที่กิจการนําการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาปฏิบตั ิ และเครื่ องมือที่
ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่ใช้ ในการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ การ
ตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ก้ ํ าหนดให้ ใ ช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปสําหรั บการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 19 เรื่ อ ง การชํ า ระหนี ส้ ิ น ทางการเงิ น ด้ ว ย
ตราสารทุน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้ ระบุถึงกรณีที่ลกู หนี ้ออกตราสารทุนให้ แก่เจ้ าหนี ้
เพื่อชําระหนี ้สินทางการเงินทังหมดหรื
้
อบางส่วน ลูกหนี ้ต้ องตัดรายการหนี ้สินทางการเงินทังหมดหรื
้
อ
บางส่วนดังกล่าว การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีก้ ําหนดให้ ใช้ วิธีปรับย้ อนหลัง
สําหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
4.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2561
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง 2561 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ ว ทัง้ นี ้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุ งเพื่อให้ มีเนื อ้ หาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้ อยคําและคําศัพท์
และการอ้ า งอิง ถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ อื่ น ยกเว้ น มาตรฐานฉบับต่อ ไปนี ซ้ ึ่ง มี
การปรับปรุงหรื อเพิ่มเติมข้ อกําหนดและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุ งใหม่นี ้ อธิบายให้ ชดั เจนเกี่ยวกับการเลือกวิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
บริ ษั ทร่ วมหรื อการร่ วมค้ าด้ วยวิ ธี มูลค่ายุติ ธรรมผ่านกํ าไรหรื อขาดทุน (ซึ่งถื อโดยกิ จ การหรื อ ถื อ โดย
ทางอ้ อมผ่านกิจการซึง่ เป็ นกิจการร่ วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต์ หรื อกิจการที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึง
กัน รวมถึง กองทุน ประกัน ภัยแบบควบการลงทุน ) โดยกิจการต้ องเลือกวิธีการนี ้สําหรับแต่ละบริ ษัท
ร่วมหรื อการร่วมค้ า ณ วันที่รับรู้รายการครัง้ แรกของบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า มาตรฐานการบัญชีฉบับ
นี ้กําหนดให้ ใช้ วิธีปรับย้ อนหลังสําหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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- 19 นอกจากนี ้ มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่นี ้ ได้ อธิบายให้ ชดั เจนถึงการพิจารณาเกี่ยวกับการด้ อยค่า
ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่นี ้ อธิบายให้ ชดั เจนเกี่ยวกับการโอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนไป
ยังบัญ ชี อื่ น ๆ หรื อ การโอนจากบัญ ชี อื่ น ๆ มาเป็ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุน เฉพาะเมื่ อ มี การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ งานของอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้กําหนดให้ ใช้ วิธีเปลี่ยนทันที
เป็ นต้ นไปสําหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่นี ้ ได้ เพิ่มข้ อกําหนดต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1) ให้ ข้อกํ าหนดเกี่ ยวกับวิธีปฏิบัติสําหรั บเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิ และเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิ ที่ไม่ใ ช่
เงื่อนไขการบริการหรื อผลงาน สําหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ที่ชําระด้ วยเงินสด
2) ให้ ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ที่ชําระด้ วยยอดสุทธิจากภาระผูกพันภาษี เงินได้
หัก ณ ที่จ่าย
3) ให้ ข้อกําหนดเกี่ยวกับการบัญชีสําหรับการปรับปรุ งเงื่อนไขของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ที่
เปลี่ยนการจัดประเภทจากการจ่ายชําระด้ วยเงินสดเป็ นการจ่ายชําระด้ วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี ก้ ํ า หนดให้ ใ ช้ ว ิธี เ ปลี ่ย นทัน ทีเ ป็ นต้ น ไปสํ า หรับ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่นี ้ กําหนดทางเลือกสําหรับธุรกิจประกันภัยในการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน ดังนี ้
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- 20 1) การยกเว้ นการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เป็ นการชัว่ คราว
กิ จการที่ มี กิ จกรรมหลักเกี่ ยวข้ องกับการประกันภัยอาจเลื อกที่ จะถื อปฏิ บัติ ตามแนวปฏิ บัติ ท าง
การบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย แทนการถือ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 โดยกิจการสามารถยกเว้ นการถือปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 นี ้จนถึงรอบบัญชีที่เริ่ มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 หรื อ
ก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาประกันภัยจะมีผลบังคับใช้
2) วิธีปรับผลกระทบรายการ (The Overlay approach)
วิธีการนี ้ไม่อนุญาตให้ ใช้ ในประเทศไทย
ผู้บ ริ ห ารของกลุ่ม บริ ษั ท จะนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เ กี่ย วข้ อ งมาเริ่ ม ถือ ปฏิบ ัติกับ งบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดัง กล่าวมี ผลบังคับใช้ โดยผู้บริ หารของกลุ่มบริ ษั ทอยู่
ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษัท
ในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบตั ิ
5.

รายการบัญชีกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กลุม่ บริษัทมีรายการบัญชีสว่ นหนึง่ กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึง่ บุคคลหรื อกิจการเหล่านี ้เกี่ยวข้ องกันโดยการถือ
หุ้นและ/หรื อมีกรรมการร่วมกัน หรื อเป็ นสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิด รายการระหว่างกันกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กันที่มีสาระสําคัญที่รวมไว้ ในงบการเงินใช้ ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ ไป หรื อในราคาที่ตกลงกันตาม
สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
รายการที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
2561
2560

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

รายได้ จากการขาย
บริษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้ าพระยา จํากัด

-

18,598

-

-

รายได้ จากการบริหาร
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด

-

-

1,919,700

3,597,500
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กันที่มีสาระสําคัญที่รวมไว้ ในงบการเงินใช้ ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ ไป หรื อในราคาที่ตกลงกันตาม
สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
รายการที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
2561
2560

- 21 รายได้ จากการขาย
บริษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้ าพระยา จํากัด
รายได้ จากการบริหาร
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด

งบการเงินรวม
2561
2560

-

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,919,700
3,597,500
2561
2560

ดอกเบีย้ รั บ
บริษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด
บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด
บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท มาย อเวนิว จํากัด

-

-

3,507,377
12,688,856
115,769
851,358
11,923,629
72,945

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

-

-

-

17,914,293

13,630,899

8,571,055
10,684,969
3,879,601
6,538,186
6,019,758
178,074

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 เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้ าพระยา จํากัด
บริษัท สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย
มีชยั ไทยแลนด์ จํากัด
ค่ าบริการดูแลรั กษาความสะอาดโครงการ
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด

63,498
-

8,980,186
8,714,164
2,618,091
20,551
4,103,603
5,713,275
4,749,566
9,771,655
-

-

63,498

-

-

732,083

-

ค่ าเช่ าสํานักงาน
บริษัท บางนา แอสเซ็ท จํากัด

2,825,715

ค่ าไฟฟ้าสํานักงาน
บริษัท บางนา แอสเซ็ท จํากัด

65,012

191,462

65,012

191,462

ค่ าเช่ าทรั พย์ สนิ และอุปกรณ์
บริษัท บางนา แอสเซ็ท จํากัด

892,549

353,345

892,549

353,345

1,219,800

165,850

1,219,800

165,850

ค่ าบํารุ งรั กษาคอมพิวเตอร์
บริษัท โอเพ่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
192

18,598

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2,225,970 2,825,715

2,225,970

- 22 ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี ้สินที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
2560
2561
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด
บริษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด
บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด
กรรมการบริษัท

23,738

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

-

333,977
206,148

7,294

158,367
68,480
3,852
128,400
3,852
23,738

31,900
7,294

ดอกเบีย้ ค้ างรั บ (รวมเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของรายได้ ค้างรั บ)
บริษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด
บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท มาย อเวนิว จํากัด
บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด

-

-

11,923,629
72,945
53,239,648

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

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

-

-

3,736,654

2,051,725

1,275,702

1,829,255

12,574,668
8,478,444
1,956,964
671,753
2,773,939
77,064

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

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 เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้ าพระยา จํากัด
บริษัท สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย
มีชยั ไทยแลนด์ จํากัด

63,498

-

63,498
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- 23 หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2560
2561
เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
กรรมการบริษัท
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด
บริษัท บางนา แอสเซ็ท จํากัด
บริษัท โอเพ่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท
เงินมัดจํารั บจากลูกค้ า (รวมเป็ นส่ วนหนึ่งของ
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น - อื่นๆ)
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

278,699
14,581

44,007
-

1,189,967
278,699
-

20,800
5,000
-

321,765
1,219,800
35,645

370,689
42,185

783,329
321,765
1,219,800
33,810

370,689
25,624

809,971

459,984

809,971

459,984

เงินให้ ก้ ูยืมระยะสัน้ แก่ กจิ การที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
บริษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด(1) (3)
บริษัท บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

-

(2)

บริษัท มาย อเวนิว จํากัด(3)
บริษัท บางกอกเอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด
รวม
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(3)

(3)

2560
161,221,863

6,000,000

28,510,252

9,545,658
191,663,100

128,583,100

207,208,758

318,315,215

-

- 26 กำรเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561 และ 2560 มีดงั นี ้

ณ วันที่ 1 มกรำคม
รำยกำรกระแสเงินสด
เพิ่มขึ ้น
จ่ำยชำระคืน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
134,526,670
35,819,392

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
551,658,600
735,574,775

952,434,883 171,236,610 1,719,960,694
(677,131,553) (72,529,332) (1,321,583,550)
409,830,000 134,526,670 950,035,744

593,768,002
(777,684,177)
551,658,600

(1)

บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจำกกิ
้
จกำรที่เกี่ ยวข้ องกันในรู ป ของตั๋วสัญ ญำใช้ เงินชนิดจ่ำยคืนเมื่ อทวงถำม
อ้ ำงอิงอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ ำรำยใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลำ (Minimum Loan Rate:
MLR) ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

(2)

กลุม่ บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจำกกิ
้
จกำรที่เกี่ยวข้ องกันในรู ปของตัว๋ สัญญำใช้ เงินชนิดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
อ้ ำงอิงอัตรำดอกเบี ้ยของธนำคำรพำณิชย์และสถำบันกำรเงิน และไม่มีหลักประกัน

(3)

กลุ่มบริ ษัทมีเงิ นกู้ยืมระยะสันจำกกรรมกำรและบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกันในรู ปของตั๋วสัญญำใช้ เงินชนิดจ่ำยคืนเมื่อ
ทวงถำมไม่คิดดอกเบี ้ย และไม่มีหลักประกัน

เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย

บริ ษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้ ำพระยำ จำกัด
ค่ำธรรมเนียมรอกำรตัดจ่ำย
รวม

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
2561
2560
256,600,000
391,600,000
(4,960,475)
(8,592,616)
251,639,525
383,007,384
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- 27 กำรเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
2560 มีดงั นี ้
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
2561
2560
383,007,384
-

ณ วันที่ 1 มกรำคม
รำยกำรกระแสเงินสด
เพิ่มขึ ้น
จ่ำยชำระคืน
ค่ำธรรมเนียมรอตัดจ่ำย
รวมรำยกำรกระแสเงินสด

(135,000,000)
248,007,384

391,600,000
(12,570,360)
379,029,640

รำยกำรที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดจ่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

3,632,141
251,639,525

3,977,744
383,007,384

บริ ษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำ 2 ปี อัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.50
ต่อปี และไม่มีหลักประกัน โดยเงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันดังกล่ำวได้ รับกำรอนุมตั ิให้ ขยำยระยะเวลำ
ครบกำหนดชำระคืน เงิน กู้ยืม จำกเดิม มีกำหนดชำระคืน ภำยในระยะเวลำ 2 ปี เป็ นมีกำหนดชำระคืนภำยใน 4 ปี
ตำมบันทึกข้ อตกลงเพิ่มเติมสัญญำเงินกู้ยืม ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2561
กำรคำ้ ประกันและหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษัทและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันมีกำรค ้ำประกันและหลักประกัน ดังนี ้
1. บริ ษัทได้ จดจำนองห้ องชุดของบริ ษัทในโครงกำรมำยรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ และที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงของบริ ษัท บำงกอก
ซันเดย์ จำกัด ซึ่งเป็ นกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นของบริ ษัท (ดูหมำยเหตุข้อ 21)
โดยมีวงเงินรวมจำนวน 120 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้กรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำนได้ ค ้ำประกันวงเงินดังกล่ำวในนำมส่วนบุคคล
เต็มจำนวน
2. บริ ษัทได้ จดจำนองโฉนดที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงของบริ ษัทซึง่ รวมอยูใ่ นต้ นทุนพัฒนำโครงกำร 1 โครงกำร และห้ องชุดของ
บริ ษัท มำยรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จำกัด และบริ ษัท เดอะ วิลล่ำ (หัวหิน) จำกัด ในโครงกำร มำยรี สอร์ ท หัวหิน และได้
จำนำหุ้นสำมัญของ 2 บริ ษัทดังกล่ำว และบริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นำ จำกัด เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินกู้ยืมระยะยำว
ของบริ ษั ทจำกบริ ษั ทแห่ งหนึ่ งในต่ ำงประเทศ (ดู หมำยเหตุ ข้ อ 23) โดยมี วงเงิ นรวมจ ำนวน 845.4 ล้ ำนบำท และ
มีกรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำนค ้ำประกันในนำมส่วนบุคคลเต็มจำนวน
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- 26 กำรเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561 และ 2560 มีดงั นี ้

ณ วันที่ 1 มกรำคม
รำยกำรกระแสเงินสด
เพิ่มขึ ้น
จ่ำยชำระคืน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
134,526,670
35,819,392

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
551,658,600
735,574,775

952,434,883 171,236,610 1,719,960,694
(677,131,553) (72,529,332) (1,321,583,550)
409,830,000 134,526,670 950,035,744

593,768,002
(777,684,177)
551,658,600

(1)

บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจำกกิ
้
จกำรที่เกี่ ยวข้ องกันในรู ป ของตั๋วสัญ ญำใช้ เงินชนิดจ่ำยคืนเมื่ อทวงถำม
อ้ ำงอิงอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ ำรำยใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลำ (Minimum Loan Rate:
MLR) ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

(2)

กลุม่ บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจำกกิ
้
จกำรที่เกี่ยวข้ องกันในรู ปของตัว๋ สัญญำใช้ เงินชนิดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
อ้ ำงอิงอัตรำดอกเบี ้ยของธนำคำรพำณิชย์และสถำบันกำรเงิน และไม่มีหลักประกัน

(3)

กลุ่มบริ ษัทมีเงิ นกู้ยืมระยะสันจำกกรรมกำรและบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกันในรู ปของตั๋วสัญญำใช้ เงินชนิดจ่ำยคืนเมื่อ
ทวงถำมไม่คิดดอกเบี ้ย และไม่มีหลักประกัน

เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย

บริ ษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้ ำพระยำ จำกัด
ค่ำธรรมเนียมรอกำรตัดจ่ำย
รวม

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
2561
2560
256,600,000
391,600,000
(4,960,475)
(8,592,616)
251,639,525
383,007,384
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- 27 กำรเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
2560 มีดงั นี ้
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
2561
2560
383,007,384
-

ณ วันที่ 1 มกรำคม
รำยกำรกระแสเงินสด
เพิ่มขึ ้น
จ่ำยชำระคืน
ค่ำธรรมเนียมรอตัดจ่ำย
รวมรำยกำรกระแสเงินสด

(135,000,000)
248,007,384

391,600,000
(12,570,360)
379,029,640

รำยกำรที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดจ่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

3,632,141
251,639,525

3,977,744
383,007,384

บริ ษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำ 2 ปี อัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.50
ต่อปี และไม่มีหลักประกัน โดยเงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันดังกล่ำวได้ รับกำรอนุมตั ิให้ ขยำยระยะเวลำ
ครบกำหนดชำระคืน เงิน กู้ยืม จำกเดิม มีกำหนดชำระคืน ภำยในระยะเวลำ 2 ปี เป็ นมีกำหนดชำระคืนภำยใน 4 ปี
ตำมบันทึกข้ อตกลงเพิ่มเติมสัญญำเงินกู้ยืม ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2561
กำรคำ้ ประกันและหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษัทและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันมีกำรค ้ำประกันและหลักประกัน ดังนี ้
1. บริ ษัทได้ จดจำนองห้ องชุดของบริ ษัทในโครงกำรมำยรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ และที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงของบริ ษัท บำงกอก
ซันเดย์ จำกัด ซึ่งเป็ นกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นของบริ ษัท (ดูหมำยเหตุข้อ 21)
โดยมีวงเงินรวมจำนวน 120 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้กรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำนได้ ค ้ำประกันวงเงินดังกล่ำวในนำมส่วนบุคคล
เต็มจำนวน
2. บริ ษัทได้ จดจำนองโฉนดที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงของบริ ษัทซึง่ รวมอยูใ่ นต้ นทุนพัฒนำโครงกำร 1 โครงกำร และห้ องชุดของ
บริ ษัท มำยรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จำกัด และบริ ษัท เดอะ วิลล่ำ (หัวหิน) จำกัด ในโครงกำร มำยรี สอร์ ท หัวหิน และได้
จำนำหุ้นสำมัญของ 2 บริ ษัทดังกล่ำว และบริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นำ จำกัด เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินกู้ยืมระยะยำว
ของบริ ษั ทจำกบริ ษั ทแห่ งหนึ่ งในต่ ำงประเทศ (ดู หมำยเหตุ ข้ อ 23) โดยมี วงเงิ นรวมจ ำนวน 845.4 ล้ ำนบำท และ
มีกรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำนค ้ำประกันในนำมส่วนบุคคลเต็มจำนวน
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- 28 3. บริ ษัทได้ จดจํานองโฉนดที่ดินของบริ ษัท บางกอก ซันเดย์ จํากัด ซึ่งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ห้ องชุดของบริ ษัท
เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด ในโครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน ห้ องชุดของบริ ษัทในโครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์
และโครงการมายรี สอร์ ท บางกอก เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น (ดูหมายเหตุข้อ 21) โดยมีวงเงินรวม
จํานวน 140 ล้ านบาท นอกจากนี ้วงเงินกู้ยืมดังกล่าวคํ ้าประกันในนามนิติบคุ คลเต็มจํานวนโดย บริ ษัท มายรี สอร์ ท
โฮลดิ ้ง จํากัด บริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด และบริ ษัท บางกอก ซันเดย์ จํากัด และกรรมการบริ ษัท 1 ท่านคํ ้าประกัน
ในนามส่วนบุคคลเต็มจํานวน
4. บริษัทได้ จดจํานองโฉนดที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างของบริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยและโฉนดที่ดิน
ที่ถือครองโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั ้นอื่น (ดูหมายเหตุข้อ 21) โดยมี
วงเงินรวม 200 ล้ านบาท นอกจากนี ้กรรมการบริ ษัท 1 ท่าน คํ ้าประกันในนามส่วนบุคคลเต็มจํานวน
5. บุคคลที่เกี่ยวข้ องกันท่านหนึ่งได้ คํ ้าประกันเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นในรู ปของตัว๋ แลกเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 21) ในนามส่วน
บุคคลเต็มจํานวน
6. บริ ษัท บางกอก ริ ว่า ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ จดจํานองที่ดิน ห้ องชุด และบัญชีเงิน
ฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ ้าประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 11) เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี (ดูหมาย
เหตุข้อ 18) วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 22) โดยมีวงเงินรวมจํานวน 2,787 ล้ านบาท
นอกจากนีบ้ ริ ษัทและกรรมการบริ ษัท 1 ท่านได้ คํ ้าประกันวงเงินดังกล่าวในนามนิติบุคคลและส่วนบุคคลเต็ม
จํานวน ตามลําดับ
7. บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ จดจํานองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง
เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นของบริ ษัทย่อยดังกล่าว (ดูหมายเหตุข้อ 21) โดยมีวงเงินรวมจํานวน
250 ล้ านบาท นอกจากนี ้บริ ษัทและกรรมการบริ ษัท 1 ท่านได้ คํ ้าประกันวงเงินดังกล่าวในนามนิติบคุ คลและส่วน
บุคคลเต็มจํานวน ตามลําดับ
8. บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด และบริ ษัท มาย อเวนิว จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ จดจํานอง
โฉนดที่ดินและสิ่ง ปลูก สร้ าง เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี (ดูหมายเหตุข้อ 18) วงเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 22) และวงเงินหนังสือคํ ้าประกันของบริ ษัทย่อยดังกล่าว (ดูหมายเหตุข้อ 35.2)
โดยมีวงเงินรวมจํานวน 747.90 ล้ านบาท นอกจากนี ้ บริ ษัทและกรรมการบริ ษัท 1 ท่านได้ คํ ้าประกันวงเงิน
ดังกล่าวในนามนิติบคุ คลและส่วนบุคคลเต็มจํานวน ตามลําดับ
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- 29 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันมีการคํ ้าประกันและหลักประกัน ดังนี ้
1. บริ ษั ท ได้ จ ดจํา นองโฉนดที่ดิน พร้ อมสิ่ง ปลูก สร้ างของบริ ษั ท ซึ่ง รวมอยู่ใ นต้ น ทุน พัฒ นาโครงการ 1 โครงการ
โฉนดที่ดินของ บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด โฉนดที่ดินที่ถือครองโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน และห้ องชุดของบริ ษัท
มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด และบริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด ในโครงการ มายรี สอร์ ท หัวหิน และได้ จํานําหุ้น
สามัญ ของ 3 บริ ษ ัท ดัง กล่า ว เพื ่อ เป็ นหลัก ประกัน วงเงิน กู้ ย ืม ระยะยาวของบริ ษ ัท จากบริ ษ ัท แห่ง หนึ ่ง
ในต่างประเทศ (ดูหมายเหตุข้อ 23) และมีกรรมการบริ ษัท 1 ท่านคํ ้าประกันในนามส่วนบุคคลเต็มจํานวน
2. บุคคลที่เกี่ยวข้ องกันท่านหนึ่งได้ คํ ้าประกันเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นในรู ปของตัว๋ แลกเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 21) ในนามส่วน
บุคคลเต็มจํานวน
3. บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ จํานําหุ้นสามัญของบริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด บริ ษัท
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด และบริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จํากัด ซึ่งถือโดย
บริ ษัท มาย ฮอสพิท อล จํา กัด เพื่อ เป็ นหลัก ประกัน วงเงิน กู้ยืม ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริ ษัท (ดูหมาย
เหตุข้ อ 22) นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษั ทได้ คํ า้ ประกันวงเงิ นดังกล่ าวในนามส่ว นบุค คลเต็ม จํ า นวน โดยไม่มี
ผลตอบแทน
4. บริ ษั ท บางกอก ริ ว่า ดี เวลลอปเม้ นท์ จํ า กัด ซึ่งเป็ นบริ ษั ทย่อ ยของบริ ษั ท ได้ จ ดจํ า นองที่ ดิน ห้ อ งชุด เพื่ อเป็ น
หลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี (ดูหมายเหตุข้อ 18) วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 22)
วงเงินตัว๋ อาวัล และวงเงินหนังสือคํ ้าประกันของบริ ษัทย่อยดังกล่าว โดยมีวงเงินรวมจํานวน 2,974.50 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ บริ ษัทและกรรมการบริ ษัท 1 ท่านได้ คํ ้าประกันวงเงินดังกล่าวในนามนิติบุค คลและส่ว นบุค คลเต็ม
จํานวน ตามลําดับ
ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าอาคารสํานักงานในอนาคต
ตามสัญญาเช่าดําเนินงานตามที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุข้อ 35.1
ค่ าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริ หารสําคัญสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2561
2560
2561
2560
29,516,380 25,444,475 16,821,030 8,751,475
881,392
467,270
474,421
86,328
30,397,772 25,911,745 17,295,451 8,837,803

- 30 ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้ แก่กรรมการของกลุม่ บริ ษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องที่จ่ายให้ กบั กรรมการซึง่ ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บริหารของบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมี
จํานวน 0.51 ล้ านบาท และ 0.61 ล้ านบาท ตามลําดับ
ลักษณะความสัมพันธ์ ของบริษัท
ชื่อบริษัท

ประเทศ/
สัญชาติ
บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จํากัด
ไทย
บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จํากัด
ไทย
บริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จํากัด
ไทย
บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด
ไทย
บริ ษัท บางกอก ริ ว่า ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ไทย
บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ไทย
บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ไทย
บริ ษัท มาย อเวนิว จํากัด
ไทย
บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากัด
ไทย
บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จํากัด
ไทย
บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จํากัด
ไทย
บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด
ไทย
บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด
ไทย
บริ ษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล จํากัด
ไทย
บริ ษัท บางกอก ซันเดย์ จํากัด
ไทย
บริ ษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล
ไทย
เจ้ าพระยา จํากัด
บริ ษัท บางนา แอสเซ็ท จํากัด
ไทย
บริ ษัท ศรี นครแลนด์ จํากัด
บริ ษัท โอเพ่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ไทย
ไทย

บริ ษัท สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีชยั
ไทยแลนด์ จํากัด
บริ ษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

ไทย
ไทย
ไทย

ความสัมพันธ์
บริ ษัทย่อย
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 ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นทางตรง
ผู้ถือหุ้นทางตรง
ผู้ถือหุ้นทางตรง
ผู้ถือหุ้นทางตรง
ผู้ถือหุ้นทางตรง
ผู้ถือหุ้นทางตรง
ผู้ถือหุ้นทางตรง
ผู้ถือหุ้นทางตรง
ผู้ถือหุ้นทางอ้ อม
ผู้ถือหุ้นทางอ้ อม
ผู้ถือหุ้นทางอ้ อม
ผู้ถือหุ้นทางอ้ อม
ผู้ถือหุ้นทางอ้ อม
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกับ
ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน กรรมการร่ วมกัน
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการบริ ษัทดังกล่าว เป็ นบุคคล
ในครอบครัวเดียวกับผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการบริ ษัทดังกล่าว เป็ นบุคคล
ในครอบครัวเดียวกับผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
-

สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิดผู้บริ หารและ/หรื อผู้ถือหุ้น
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- 31 หลักเกณฑ์ ในการคิดรายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน
ดอกเบี ้ยรับและดอกเบี ้ยจ่าย
มูลค่าซื ้อ - ขายสินค้ า
รายได้ จากการเช่าและค่าบริการ
รายได้ จากการบริหาร
ค่าเช่าสํานักงาน
ค่าที่ปรึกษา
6.

นโยบายการกําหนดราคา
อ้ างอิงอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์/สถาบันการเงิน
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย

เงินสดและเช็คในมือ
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
รวมเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
2560
2561
1,788,561 2,853,453
43,323,543 148,756,445
18,033,187 21,983,285
63,145,291 173,593,183

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
655,421
9,481
4,936,234 8,529,726
8,296,935 3,736,505
13,888,590 12,275,712

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากออมทรัพย์ มีอตั ราดอกเบี ้ยระหว่างร้ อยละ 0.10 ถึงร้ อยละ 0.40 ต่อปี
และร้ อยละ 0.10 ถึงร้ อยละ 0.40 ต่อปี ตามลําดับ
6.2 รายการที่ไม่เกี่ยวข้ องกับเงินสดที่เกิดจากการซื ้อและการเพิ่มขึ ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้

เจ้ าหนี ้ค่าซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ยกมา
บวก เพิ่มขึ ้นระหว่างปี
หัก สินทรัพย์มาจากสัญญาเช่าการเงิน
หัก เงินสดจ่ายระหว่างปี
เจ้ าหนี ้ค่าซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ยกไป
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งบการเงินรวม
2560
2561
3,896,550 2,246,902
32,145,104 23,398,934
(9,990,154) (8,743,295)
(24,782,267) (13,005,991)
1,269,233 3,896,550

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
211,291
13,523,951 11,376,212
(9,723,745) (8,743,295)
(3,517,513) (2,421,626)
493,984 211,291

- 32 6.3 ในระหว่า งปี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษั ท ได้ โ อนเงิ น มัด จํา ค่า ซื อ้ ที่ ดิน ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ย่อ ย 2 แห่งโดย
การทําสัญญาให้ ก้ ยู ืมระยะยาวจํานวน 632.05 ล้ านบาท และบริ ษัทย่อยได้ โอนเงินมัดจําค่าซื ้อที่ดินดังกล่าวไป
เป็ นส่วนหนึง่ ของต้ นทุนพัฒนาโครงการจํานวน 727.68 ล้ านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 35.4) (2560 :ไม่มี)
7.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย

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

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
74,800
74,800
(74,800)
(74,800)
-

งบการเงินรวม
2560
2561
63,975,767 70,647,426
(33,068,011) (33,264,768)
30,907,756 37,382,658
23,738
7,294
8,740,113 17,575,306
10,019,647 1,528,825
38,397,773 16,046,355
57,181,271 35,157,780
88,089,027 72,540,438

926,814
2,531,229
68,972,876
600,000
33,309,825
106,340,744
106,340,744

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

ลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จําแนกตามอายุหนี ้ที่ค้างชําระได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
2560
2561
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

20,977,114 24,855,689
4,446,927
1,204,428
2,275,140
35,072,158
63,975,767
(33,068,011)
30,907,756

8,241,094
2,088,205
2,126,045
33,336,393
70,647,426
(33,264,768)
37,382,658

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
74,800
74,800
(74,800)
-

74,800
74,800
(74,800)
-
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เงินให้ ก้ ูยืมระยะสัน้ อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันอื
้ ่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวมและ
เฉพาะกิจการ
2560
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)
-

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)
-

บริ ษัทข้ างต้ นเป็ นอดีตบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทได้ จําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 โดยใน
ระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทได้ ตดั จําหน่ายรายการเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันอื
้ ่นดังกล่าวออกจากบัญชี
ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
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ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ
ต้ นทุนพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ ดงั นี ้

ที่ดิน
ค่าห้ องชุดและค่าก่อสร้ าง
ดอกเบี ้ยและค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
รายการอื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2560
2561
3,803,769,152 2,738,338,785
7,571,801,249 5,151,681,207
668,572,775
471,474,227
376,121,195
299,625,889
12,420,264,371 8,661,120,108

หัก ส่วนที่โอนไปเป็ นต้ นทุนขาย
สะสม
ค่าเผื่อการด้ อยค่าโครงการ
ยอดคงเหลือ

(2,407,240,749)
(263,478,432)
9,749,545,190

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,536,431,827 1,536,311,307
5,365,913,413 3,717,215,275
364,980,265 216,108,386
186,073,350 137,064,622
7,453,398,855 5,606,699,590

(1,853,525,883) (1,221,547,583 (711,636,952)
(263,478,432) (263,478,432) (263,478,432)
6,544,115,793 5,968,372,840 4,631,584,206

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษัทได้ จดจํานองที่ดิน บ้ านเดี่ยวและห้ องชุด ซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุน
การพัฒนาโครงการ 16 โครงการ และ 10 โครงการ จํานวน 9,581 ล้ านบาท และ 6,206 ล้ านบาท ตามลําดับ เพื่อเป็ น
หลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 18) วงเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น
(ดูหมายเหตุข้อ 21) วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 22) วงเงินกู้ระยะยาวจากบริ ษัทแห่งหนึ่งใน
ต่างประเทศ (ดูหมายเหตุข้อ 23) และวงเงินออกหนังสือคํ ้าประกันจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 35.2)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทได้ จดจํานองที่ดิน บ้ านเดี่ยวและห้ องชุด ซึง่ รวมอยู่ในต้ นทุนการพัฒนา
โครงการ 6 โครงการ และ 6 โครงการ จํานวน 5,866 ล้ านบาท และ 4,400 ล้ านบาท ตามลําดับ เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 18) วงเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น (ดูหมายเหตุข้อ 21)
วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 22) วงเงินกู้ระยะยาวจากบริ ษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ
(ดูหมายเหตุข้อ 23) และวงเงินออกหนังสือคํ ้าประกันจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 35.2)
นอกจากนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทได้ นําที่ดิน และห้ องชุดซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนพัฒนาโครงการของ
บริ ษัทย่อย 2 โครงการ และ 3 โครงการ จํานวน 452.20 ล้ านบาท และ 691 ล้ านบาท ตามลําดับ เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงิน
กู้ยืมระยะยาวจากบริษัทแห่งหนึง่ ในต่างประเทศ (ดูหมายเหตุข้อ 23)
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สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย

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

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2561
2560
10,046,712
10,829,679
751,063
788,125
314,356
493,901
11,112,131
12,111,705
(530,942)
(200,550)
10,581,189
11,911,155

ต้ นทุนของสินค้ าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายและได้ รวมในบัญชีต้นทุนขาย ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นรวม สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจํานวน 43.65 ล้ านบาท และ 52.53 ล้ านบาท ตามลําดับ
สํา หรับ ปี สิ ้นสุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 มูล ค่า ของสิน ค้ า คงเหลือ ที่รั บ รู้ เป็ นค่า ใช้ จ่า ยในงบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม ได้ รวมขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือจํานวน 0.33 ล้ านบาท และ
0.20 ล้ านบาท ตามลําดับ
11.

เงินฝากสถาบันการเงินที่ตดิ ภาระคํา้ ประกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ ้าประกันของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็ นเงินฝากออมทรัพย์
ของบริ ษัท เพื่อเป็ นหลักประกันการให้ ธนาคารออกหนังสือคํ ้าประกัน จํานวน 0.30 ล้ านบาท และ 0.30 ล้ านบาท
ตามลําดับ (ดูหมายเหตุข้อ 35.2)
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ ้าประกันของบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็ นเงินฝากออม
ทรัพย์และเงินฝากประจํา 12 เดือนของบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุข้อ 5) เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 18) และเป็ นหลักประกันการให้ ธนาคารออกหนังสือคํ ้าประกัน จํานวน
10.49 ล้ านบาท และ 10.22 ล้ านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุข้อ 35.2)
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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
บริ ษัท มาย อเวนิว จํากัด
รวม

ถือหุ้น %
ประเภทกิจการ
2561 2560
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 99.99 99.99
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 100.00 100.00
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 100.00 100.00
ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล 100.00 100.00
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 100.00 100.00
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 100.00 100.00
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 100.00 100.00
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 100.00 ทุนที่ชาํ ระแล้ ว
2561
2560
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
500,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000
-

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
สุทธิ
2561
2560
2561
2560
2561
2560
122,905,580 122,905,580
122,905,580
122,905,580
399,999,960 399,999,960 (18,702,003) (14,962,432) 381,297,957
385,037,528
299,999,970 299,999,970
299,999,970
299,999,970
359,999,800 359,999,800 (134,797,452) (23,742,342) 225,202,348
336,257,458
499,999,980 499,999,980
499,999,980
499,999,980
499,999,970
999,970
499,999,970
999,970
999,970
999,970
999,970
999,970
999,980
999,980
2,184,905,210 1,684,905,230 (153,499,455) (38,704,774) 2,031,405,755 1,646,200,456

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย
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- 37 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนจากบริ ษัท
โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด ทําให้ บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด มีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทโคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จํากัด
คิดเป็ นร้ อยละ 83.90 การเพิ่มสัดส่วนของเงินลงทุนดังกล่าวส่งผลให้ บริ ษัทมีส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัทย่อยอีกจํานวน 2.47 ล้ านบาท ซึ่งแสดงเป็ นส่วนหนึง่ ของส่วนของผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ บริ ษัทจัดตังบริ
้ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด และ
บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด โดยบริ ษัทได้ ซื ้อหุ้นสามัญของแต่ละบริ ษัท จํานวน 99,997 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของสองบริษัทดังกล่าว ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงิ น 999,970 บาทสํา หรั บ แต่
ละบริ ษั ท และชํา ระค่า หุ้น เต็ม จํา นวนให้ แ ก่บ ริ ษั ท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
และบริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ตามลําดับ โดยบริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้
ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด และ บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดี เ วลลอปเม้ น ท์ จํา กัด ได้ จ ดทะเบี ย นจัด ตัง้ บริ ษั ท กับ
กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่ อ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 และวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ตามลําดับ โดยบริ ษัทถือว่า บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้
ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด และ บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อย ตังแต่
้ วนั ที่ 15 ธันวาคม 2560 และ
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัดได้ มีมติอนุมตั ิให้
เพิ่มทุน จดทะเบีย นจากเดิมจํา นวน 1 ล้ า นบาท เป็ นจํา นวน 500 ล้ า นบาท โดยการออกหุ้น สามัญจํานวน
49,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท และได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นเต็มจํานวน 499,000,000 บาท โดย
บริ ษั ท ได้ ซื อ้ หุ้น ดัง กล่า วทัง้ หมดและจ่า ยชํา ระค่า หุ้น ดัง กล่า วแล้ ว เมื่ อ วัน ที่ 30 พฤษภาคม 2561 และบริ ษัท
เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัดได้ จดทะเบียนการเพิ่มทุนและแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ ว
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ บริ ษัทจัดตังบริ
้ ษัท มาย อเวนิว จํากัด โดยบริ ษัทได้
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จํานวน 99,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทดังกล่าว ในราคาหุ้นละ
10 บาท รวมเป็ นเงิน 999,980 บาท และชําระค่าหุ้นเต็มจํานวนให้ แก่บริ ษัท มาย อเวนิว จํากัด ในวันที่ 22 สิงหาคม
2561 และวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยบริ ษัท มาย อเวนิว จํากัด ได้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 โดยบริษัทถือว่าบริษัท มาย อเวนิว จํากัด เป็ นบริษัทย่อย ตังแต่
้ วนั ที่ 23 สิงหาคม 2561
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทรับรู้ ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยเป็ น
ค่าใช้ จ่ายอื่นในงบกําไรขาดทุนและกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเฉพาะกิจการจํ านวน 114.79 ล้ านบาท และ 23.74
ล้ านบาท ตามลําดับ
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เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย
ถือหุ้น
%

เงินลงทุนทั่วไป
ประเภทกิจการ
ตราสารทุน
บริ ษัท เงินทุนหลักทรัพย์ คันทรี่ จํากัด สถาบันการเงิน
10.00
บริ ษัท บางกอกคลับ จํากัด
สโมสรและศูนย์สขุ ภาพ 0.14
บริ ษัท พิษณุโลก พี.ซี. อิมเมจจิ ้ง
เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ การสถานพยาบาล 1.00
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

งบการเงินรวม
2561
2560

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

127,500,000
1,000,000
1,000,000

127,500,000
1,000,000
1,000,000

200,000
200,000
1,200,000 128,700,000
(846,498) (128,335,500)
353,502
364,500

1,000,000 128,500,000
(846,498) (128,335,500)
153,502
164,500

สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผื่อด้ อยค่าของเงินลงทุนมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี ้

ยอดยกมา
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน
หัก ตัดจําหน่ายค่าเผื่อด้ อยค่าของเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
128,335,500 128,299,638 128,335,500 128,299,638
10,998
35,862
10,998
35,862
(127,500,000)
(127,500,000)
846,498 128,335,500
846,498 128,335,500

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท เงินทุนหลักทรัพย์ คันทรี่ จํ ากัด ซึ่งเป็ นสถาบันการเงินที่ถูกสัง่ ปิ ดกิจการ เมื่อวันที่ 8
ธันวาคม 2540 มีราคาทุนจํานวน 127.50 ล้ านบาท กลุ่มบริ ษัทได้ พิจารณาตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนใน
บริษัทดังกล่าวแล้ วทังจํ
้ านวน ในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทได้ ตดั จําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ
บริ ษัท เงินทุนหลักทรัพย์คนั ทรี่ จํากัด และค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวออกจากบัญชี ตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท บางกอกคลับ จํากัด มีราคาทุนจํานวน 1 ล้ านบาท กลุม่ บริ ษัทได้ พิจารณาบันทึกค่า
เผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุน โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทดังกล่าว
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2561

เพิ่มขึน้

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์สํานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์
รวมราคาทุน

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

43,275
1,118,675
6,375,388
3,596,206
6,014,305
10,555,542
2,433,831
30,137,222

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

(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

(17,188,759)
(4,547,281)
(1,753,332)
(1,134,067)
(5,208,303)
(9,275,051)
(39,106,793)
2,007,882

งบการเงินรวม
ลดลง

โอนเข้ า /
(โอนออก)

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

(5,458,128)
(547,170)
(4,438,971)
(3,847,263)
(7,244,567)
(21,536,099)

264,170
30,000
294,170

397,968,437
547,543,901
50,193,536
12,675,589
35,669,702
38,275,972
173,417,241
1,255,744,378

4,858,827
80,789
4,438,967
2,733,695
7,244,546
19,356,824
-

(294,170)

(335,502,778)
(38,845,749)
(7,805,375)
(28,922,721)
(20,307,649)
(159,242,606)
(590,626,878)
17,394,063
682,511,563

- 40 หน่ วย : บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
ลดลง

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2560

เพิ่มขึน้

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์สํานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์
รวมราคาทุน

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

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)

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

(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

(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
-

ค่ าเสื่อมราคาสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

โอนเข้ า /
(โอนออก)

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

397,925,162
1,427,513 546,161,056
158,100
49,246,276
9,626,553
34,094,368
31,567,693
178,227,977
1,585,613 1,246,849,085
(1,585,613)

(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

บาท

39,106,793

บาท

38,673,173
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
อุปกรณ์สํานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ์สํานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
อุปกรณ์สํานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ์สํานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2561

หน่ วย : บาท
ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

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

2,500,480
2,319,413
48,516
8,655,542
13,523,951

(718,726)
(547,170)
(3,273,264)
(4,539,160)

-

12,846,752
5,274,728
822,862
20,152,209
39,096,551

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

(1,774,804)
(863,320)
(158,119)
(3,574,688)
(6,370,931)

119,544
80,789
2,363,924
2,564,257

-

(7,805,579)
(2,139,331)
(313,218)
(5,608,380)
(15,866,508)
23,230,043

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน้
ลดลง
โอนเข้ า /
(โอนออก)

หน่ วย : บาท
ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
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

ค่ าเสื่อมราคาสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

212

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน้
ลดลง
โอนเข้ า /
(โอนออก)

บาท
บาท

6,370,931
4,056,168

- 42 ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2561
และ 2560 บริ ษั ทย่อ ยทางอ้ อ มได้ จ ดจํ า นองที่ ดิน พร้ อมสิ่ง ปลูก สร้ างที่ มี อ ยู่แ ล้ ว
และที่จะมีขึ ้นในภายหน้ า ตลอดจนผลประโยชน์จากการทําประกันภัยสิ่งปลูกสร้ างจํานวน 387.06 ล้ านบาท และ 385.85
ล้ า นบาท ตามลํา ดับ เพื่ อเป็ นหลักประกันวงเงิ น เบิก เกิ น บัญ ชี แ ละเงิ น กู้ยื ม ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน (ดูหมาย
เหตุข้อ 18) และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 22)
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 และ 2560 กลุ่ ม บริ ษั ท มี อ าคารและอุ ป กรณ์ ซึ่ ง หั ก ค่ า เสื่ อ มราคาทั ง้ จํ า นวนแล้ ว
แต่ยงั คงใช้ งานอยูม่ ีจํานวน 383.50 ล้ านบาท และ 357.81 ล้ านบาท ตามลําดับ
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 และ 2560 บริ ษั ทมี อ าคารและอุ ป กรณ์ ซึ่ ง หั ก ค่ า เสื่ อ มราคาทั ง้ จํ านวนแล้ ว
แต่ยงั คงใช้ งานอยูม่ ีจํานวน 4.00 ล้ านบาท และ 3.09 ล้ านบาท ตามลําดับ
อุป กรณ์ และยานพาหนะภายใต้ สัญ ญาเช่าการเงินที่ บริ ษัทเป็ นผู้เช่า ณ วันที่ 31
ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม
2560
2561
ราคาทุนของสินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน 24,248,549 16,357,756
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(7,644,030) (7,596,513)
ราคาตามบัญชีสทุ ธิ
16,604,519
8,761,243
15.

ธันวาคม 2561 และ 2560
หน่ วย : บาท
งบเฉพาะกิจการ
2561
2560
22,214,365 14,085,043
(6,030,561) (4,447,650)
16,183,804 9,637,393

ค่ าความนิยม
ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย

ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2561
2560
118,843,941
118,843,941
(89,729,984)
(9,451,565)
29,113,957
109,392,376

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 17 กันยายน 2558 บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด ได้ ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จํากัด และบริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จํากัด โดยมีค่าความนิยมจํานวน 41,260,627 บาท
และ 77,583,314 บาท ตามลําดับ รวมเป็ นค่าความนิยมจํานวน 118,843,941 บาท
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สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์
รวมราคาทุน
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตัง้
สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน

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

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2561

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

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

824,189
824,189

-

6,770,710
107,000
6,877,710

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

(725,240)
(21,400)
(746,640)
1,800,044

-

(4,234,330)
(21,810)
(4,256,140)
3,627,894
6,249,464

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2560

หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
ลดลง

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

ค่ าตัดจําหน่ ายสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
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หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
ลดลง

บาท
บาท

746,640
389,333
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์
รวมราคาทุน
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตัง้
สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน

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

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2561

หน่ วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน้
ลดลง

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

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

794,189
794,189

-

3,987,539
107,000
4,094,539

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

(560,991)
(21,400)
(582,391)
1,800,044

-

(1,926,794)
(21,810)
(1,948,604)
3,627,894
5,773,829

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2560

หน่ วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน้
ลดลง

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

ค่ าตัดจําหน่ ายสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

บาท
บาท

582,391
244,140

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุม่ บริ ษัทมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซงึ่ หักค่าตัดจําหน่ายทังจํ
้ านวนแล้ ว แต่ยงั คงใช้
งานอยูม่ ีจํานวน 1.98 ล้ านบาท และ 1.98 ล้ านบาท ตามลําดับ
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สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม
2560
2561
3,405,015 3,815,780
4,494,538 3,907,560
7,210,437 7,635,428
4,928,246 5,249,006
20,038,236 20,607,774

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

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังต่อไปนี ้
วงเงิน
(บาท)
2561

2560

เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสัน้
(บาท)
2561
2560

งบการเงินรวม
เงินเบิกเกินบัญชี 58,000,000

52,000,000 47,224,154 37,792,692

58,000,000

52,000,000 47,224,154 37,792,692
วงเงิน
(บาท)

2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินเบิกเกินบัญชี
28,000,000
28,000,000
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หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
3,405,015 3,815,780
942,634 1,417,590
4,216,167 2,771,858
4,605,904 4,826,268
13,169,720 12,831,496

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละต่ อปี
2561

เงื่อนไขการดํารง
อัตราส่ วน
2560

MOR/
MOR/
MRR/
MRR/
เงินฝากประจํา 12 เดือน เงินฝากประจํา 12 เดือน
+ ร้ อยละ 1.5 ต่อปี
+ ร้ อยละ 1.5 ต่อปี

2560

เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสัน้
(บาท)
2561
2560

30,000,000
30,000,000

25,869,896 25,298,384
25,869,896 25,298,384

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละต่ อปี

ไม่มี

เงื่อนไขการดํารง
อัตราส่ วน

2561

2560

MOR

MOR

ไม่มี

- 46 งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษัทมีวงเงินเบิกเกิน บัญชีจำกสถำบันกำรเงินข้ ำงต้ น ซึ่ง ค ้ำประกัน
โดยกำรจดจำนองที่ดิน บ้ ำนเดี่ยวและห้ องชุด ซึง่ รวมอยูใ่ นต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำร 7โครงกำร และ 6 โครงกำร จำนวน
7,673 ล้ ำนบำท และ 5,432 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ (ดูหมำยเหตุข้อ 9) และจดจำนองที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำง ซึง่ รวมอยูใ่ น
ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ จำนวน 387.06 ล้ ำนบำท และ 385.85 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ (ดูหมำยเหตุข้อ 14) และมีเงินฝำก
ประจำ 12 เดือนของบริ ษัทย่อยเป็ นหลักประกัน (ดูหมำยเหตุข้อ 11) และมีกรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำน ค ้ำประกันในนำมส่วน
บุคคลเต็มจำนวน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 และ 2560 บริ ษั ท มี ว งเงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี จ ำกสถำบัน กำรเงิ น ข้ ำ งต้ น ซึ่ง ค ้ำประกัน
โดยกำรจดจำนองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง บ้ ำนเดี่ยวและห้ องชุด ซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำร 4 โครงกำร และ 5
โครงกำร จำนวน 5,372 ล้ ำนบำท และ 4,317 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ (ดูหมำยเหตุข้อ 9) และมีกรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำน
ค ้ำประกันในนำมส่วนบุคคลเต็มจำนวน
กำรเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้

ณ วันที่ 1 มกรำคม
รำยกำรกระแสเงินสดเพิ่มขึ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
37,792,692
14,467,916
9,451,462
23,324,776
47,244,154
37,792,692

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
25,298,384
14,198,027
571,512
11,100,357
25,869,896
25,298,384
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เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย

เจ้ าหนี ้การค้ า - บริษัทอื่น
เจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น - บริษัทอื่น
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
ต้ นทุนพัฒนาโครงการค้ างจ่าย
รายได้ รับล่วงหน้ า
เจ้ าหนี ้จากการซื ้อสินทรัพย์
อื่นๆ
รวมเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
20.

ส่ วนของหนีส้ นิ ระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นที่ครบกําหนด
ชําระภายใน 1 ปี
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
รวมส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
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งบการเงินรวม
2560
2561
603,338,749 789,313,459
293,280
44,007
264,339,843 12,878,379
88,274,568 69,056,730
8,718,195
14,697,406
20,955,862 21,924,811
3,896,550
1,269,233
3,261,423
2,691,711
996,430,364 908,523,842

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
269,312,096 528,884,440
1,468,666
25,800
253,050,938 1,818,121
65,948,035 35,546,865
13,871,861 7,892,648
493,984
211,291
2,616,385 1,905,552
606,761,965 576,284,717

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2561
2560

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

22

16,665,149 112,087,254

2,016,000 80,899,880

23

759,447,457

24

3,603,488

3,206,556

759,447,457
3,485,279

2,839,883

779,716,094 115,293,810 764,948,736 83,739,763

- 48 21.

เงินกู้ยืมระยะสัน้ อื่น
เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย

ตัว๋ แลกเงิน (1) (2)
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (3) (4)
บริษัทอื่น (5) (6) (7) (8)
ส่วนลด
ค่าธรรมเนียมรอการตัดจ่าย
รวมเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
125,000,000 145,000,000
118,750,000 23,000,000
406,110,000
(3,411,630) (4,276,929)
(6,842,380)

งบการเงินรวม
2561
2560
125,000,000 350,000,000
198,750,000 23,000,000
656,110,000
(3,411,630) (10,323,621)
(8,801,284) (426,095)
967,647,086 362,250,284 639,605,990 163,723,071

(1) บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั ้นอื่นเป็ นเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกในรู ปของตัว๋ แลกเงินโดยมีอายุครบกําหนด
ภายใน 6 เดือน และมีอตั ราดอกเบี ้ย/ส่วนลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ร้ อยละ 6.00 ต่อปี และร้ อย
ละ 6.50 ต่อปี ตามลําดับ เงินกู้ยืมระยะสันดั
้ งกล่าวคํ ้าประกันโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันท่านหนึ่ง และหุ้นของ
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึง่ ซึง่ ถือโดยบริษัทอื่น (ดูหมายเหตุข้อ 5)
(2) บริ ษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นเป็ นเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกในรู ปของตัว๋ แลกเงินโดยมีอายุครบกําหนด
ภายใน 6 เดือน และมีอตั ราดอกเบี ้ย/ส่วนลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ร้ อยละ 6.296 - 6.50 ต่อปี เงินกู้ยืม
ระยะสันดั
้ งกล่าวคํ ้าประกันโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ องท่านหนึง่ และจํานําหุ้นของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่งที่ถือ
โดยบริษัทอื่น (2561: ไม่มี)
(3) บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั ้นอื่นเป็ นเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้ เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม มีอตั ราดอกเบี ้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ร้ อยละ 5.50 - 6.00 ต่อปี และร้ อยละ 5.50
ต่อปี ตามลําดับ และไม่มีหลักประกัน
(4) บริ ษัทย่อ ยมีเงินกู้ยืมระยะสั ้นอื่นเป็ นเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้ เงินชนิดจ่ายคืน
เมื่อ ทวงถาม มีอ ตั ราดอกเบี ้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ร้ อยละ 6.00 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน
(2560: ไม่มี)
(5) บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจากบริ
้
ษัทแห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีวงเงินกู้ยืมจํานวน 120.00 ล้ านบาท มีอายุ
ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี และมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 10.00 ต่อปี เงินกู้ยืมระยะสันนี
้ ้คํ ้าประกันโดยการจด
จํานองโฉนดที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 5) ห้ องชุดของบริ ษัท 1 โครงการ
จํานวน 206.36 ล้ านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 9) และกรรมการบริ ษัท 1 ท่าน คํ ้าประกันในนามส่วนบุคคลเต็ม
จํานวน
(6) บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจากบริ
้
ษัทแห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีวงเงินกู้ยืมจํานวน 140.00 ล้ านบาท มีอายุ
ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี และมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 10.00 ต่อปี เงินกู้ยืมระยะสันคํ
้ ้าประกันโดยห้ อง
ชุดของบริ ษัท 2 โครงการ จํานวน 232.32 ล้ านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 9) และห้ องชุดของบริ ษัทย่อย 1
โครงการ จํานวน 13.95 ล้ านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 5) และคํ ้าประกันในนามนิติบคุ คลโดยบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กัน 3 แห่ง และกรรมการบริษัท 1 ท่าน คํ ้าประกันในนามส่วนบุคคลเต็มจํานวน
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- 49 (6) บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจำกบริ
้
ษัทแห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีวงเงินกู้ยืมจำนวน 140.00 ล้ ำนบำท มีอำยุ
ครบกำหนดชำระภำยใน 1 ปี และมีอตั รำดอกเบี ้ยร้ อยละ 10.00 ต่อปี เงินกู้ยืมระยะสันค
้ ้ำประกันโดยห้ อง
ชุด ของบริ ษั ท 2 โครงกำร จ ำนวน 232.32 ล้ ำ นบำท (ดูห มำยเหตุข้ อ 9) และห้ อ งชุด ของบริ ษั ท ย่ อ ย 1
โครงกำร จำนวน 13.95 ล้ ำนบำท (ดูหมำยเหตุข้อ 5) และค ้ำประกันในนำมนิติบคุ คลโดยบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กัน 3 แห่ง และกรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำน ค ้ำประกันในนำมส่วนบุคคลเต็มจำนวน
(7) บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจำกบริ
้
ษัทแห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีวงเงิ นกู้ยืมจำนวน 200.00 ล้ ำนบำท มีอำยุ
ครบกำหนดชำระภำยใน 1 ปี และมีอตั รำดอกเบี ้ยร้ อยละ 10.00 ต่อปี เงินกู้ยืมระยะสันค
้ ้ำประกันโดยกำรจด
จำนองที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงซึง่ รวมอยูใ่ นต้ นทุนพัฒนำโครงกำรของบริ ษัทย่อย 1 โครงกำร (ดูหมำยเหตุข้อ 5)
และที่ดินที่ถือครองโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน จำนวน 225.63 ล้ ำนบำท (ดูหมำยเหตุข้อ 9) และกรรมกำรบริ ษัท 1
ท่ำน ค ้ำประกันในนำมส่วนบุคคลเต็มจำนวน
(8) บริ ษัท ย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสันจำกบริ
้
ษั ทแห่งหนึ่งในประเทศ โดยมี วงเงินกู้ยืมจำนวน 250.00 ล้ ำนบำท
มี อ ำยุค รบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี และมี อัต รำดอกเบี ย้ ร้ อยละ 10.00 ต่อ ปี เงิ น กู้ยื ม นี ค้ ำ้ ประกัน โดย
กำรจดจำนองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนพัฒนำโครงกำรของบริ ษัทย่อยดังกล่ำว จำนวน
527.29 ล้ ำ นบำท (ดูห มำยเหตุข้ อ 9) นอกจำกนี บ้ ริ ษั ท และกรรมกำรบริ ษั ท 1 ท่ ำ น ค ำ้ ประกั น ในนำม
นิติบคุ คลและส่วนบุคคลเต็มจำนวน
กำรเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้

ณ วันที่ 1 มกรำคม
รำยกำรกระแสเงินสด
เพิ่มขึ ้น
จ่ำยชำระคืน
ส่วนลด
ค่ำธรรมเนียมรอกำรตัดจ่ำย
รวมรำยกำรกระแสเงินสด

งบกำรเงินรวม
2561
2560
362,250,284
609,082,784
1,515,000,000
807,000,000
(908,140,000) (1,054,000,000)
(14,677,270) (19,772,809)
(18,406,419)
(2,031,974)
936,026,595
340,278,001

รำยกำรที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด
ตัดจำหน่ำยส่วนลด
21,589,261
ตัด จ ำหน่ ำ ยค่ำ ธรรมเนี ย มทำงกำรเงิ น รอตัด
10,031,230
จ่ำย
รวมรำยกำรที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด
31,620,491
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
967,647,086

220

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
163,723,071
213,995,531
980,000,000
(498,140,000)
(8,207,365)
(11,705,119)
625,670,587

470,000,000
(522,000,000)
(9,286,130)
(851,456)
151,857,945

20,366,404
1,605,879

9,072,664
4,862,739

11,013,670
851,456

21,972,283
362,250,284

13,935,403
639,605,990

11,865,126
163,723,071

- 50 22.

เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย
วงเงิน
(บำท)
2561
งบกำรเงินรวม
เงินกู้ยืมระยะยำว

2560

409,463,000
406,463,000
6,686,920,000 5,818,120,000
130,000,000
130,000,000
200,000,000

ค่ำธรรมเนียมรอกำรตัดจ่ำย
เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิ
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
(ดูหมำยเหตุข้อ 20)
7,226,383,000 6,554,583,000
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินกู้ยืมระยะยำว

ค่ำธรรมเนียมรอกำรตัดจ่ำย
เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิ
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึง่ ปี
(ดูหมำยเหตุข้อ 20)

298,463,000
295,463,000
3,178,020,000 3,049,120,000
200,000,000

3,476,483,000

3,544,583,000

เงินกู้ยืมระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงิน
(บำท)
2561
2560
53,387,000
3,894,506,380
1,743,150
(21,631,921)
3,928,004,609

อัตรำดอกเบีย้
ร้ อยละต่ อปี
2561

เงื่อนไขกำร
ดำรงอัตรำส่ วน
ทำงกำรเงิน

2560

117,869,032
MLR
MLR
2,251,942,000 MLR/ MLR-1 MLR/ MLR-1
19,323,549
MLR-1
MLR-1
37,030,558
MLR+1
MLR+1
(14,970,275)
2,411,194,864

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

(16,665,149) (112,087,254)
3,911,339,460 2,299,107,610

3,006,000
2,600,056,381

MLR
MLR
53,701,457
1,939,942,000 MLR/ MLR-1 MLR/ MLR-1
MLR+1
MLR+1
37,030,558
(3,935,980)
(2,753,046)
2,599,126,401 2,027,920,969

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

(2,016,000)
(80,899,880)
2,597,110,401 1,947,021,089

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 วงเงินกู้ยืมระยะยำวข้ ำงต้ นค ้ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดิน บ้ ำนเดี่ยวและห้ องชุดซึ่งรวมอยูใ่ น
ต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำรของบริ ษัท 4 โครงกำร จำนวน 5,375 ล้ ำนบำท และที่ดิน และห้ องชุดซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนพัฒนำ
โครงกำรของบริ ษัทย่อย 3 บริ ษัท จำนวน 6 โครงกำร จำนวน 2,496 ล้ ำนบำท (ดูหมำยเหตุข้อ 9) รวมถึงที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูก
สร้ ำงที่มี อยู่แล้ วและที่จะมี ขึน้ ในภำยหน้ ำตลอดจนผลประโยชน์ จำกกำรทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้ ำง ของบริ ษั ทย่อย
ทำงอ้ อม 2 บริ ษัท (ดูหมำยเหตุข้อ 14) และมีกรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำน ค ้ำประกันในนำมส่วนบุคคลเต็มจำนวน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 วงเงินกู้ยืมระยะยำวข้ ำงต้ นค ้ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดิน บ้ ำนเดี่ยวและห้ องชุดซึ่งรวมอยูใ่ น
ต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำรของบริ ษัท 5 โครงกำร จำนวน 4,317 ล้ ำนบำท และที่ดิน และห้ องชุดซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนพัฒนำ
โครงกำรของบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ 1 โครงกำร จำนวน 1,115 ล้ ำนบำท (ดูหมำยเหตุข้อ 9) รวมถึงที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงที่มี
อยู่แล้ วและที่จะมีขึ ้นในภำยหน้ ำตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้ ำง ของบริ ษัทย่อยทำงอ้ อม 2
บริ ษัท (ดูหมำยเหตุข้อ 14) และหุ้นสำมัญของบริ ษัทย่อยทำงอ้ อม 4 บริ ษัท (ดูหมำยเหตุข้อ 5) และมีกรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำน
ค ้ำประกันในนำมส่วนบุคคลเต็มจำนวน
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- 51 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2561 วงเงิ นกู้ยื มระยะยำวข้ ำงต้ น คำ้ ประกัน โดยกำรจดจำนองที่ ดิ น บ้ ำนเดี่ ยวและห้ องชุด
ซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำรของบริ ษัท 4 โครงกำร จำนวน 5,375 ล้ ำนบำท (ดูหมำยเหตุข้อ 9) และมีกรรมกำร
บริ ษัท 1 ท่ำน ค ้ำประกันในนำมส่วนบุคคลเต็มจำนวน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 วงเงินกู้ยืมระยะยำวข้ ำงต้ นคำ้ ประกันโดยกำรจดจำนองที่ดิน บ้ ำนเดี่ยวและห้ องชุดซึ่ง
รวมอยู่ในต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำรของบริ ษัท 5 โครงกำร จำนวน 4,317 ล้ ำนบำท (ดูหมำยเหตุข้อ 9) และหุ้นสำมัญ ของ
บริ ษัทย่อยทำงอ้ อม 4 บริ ษัท (ดูหมำยเหตุข้อ 5) และมีกรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำน ค ้ำประกันในนำมส่วนบุคคลเต็มจำนวน
กำรเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินกู้ยืม ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
มีดงั นี ้

ณ วันที่ 1 มกรำคม
รำยกำรกระแสเงินสด
เพิ่มขึ ้น
จ่ำยชำระคืน
ค่ำธรรมเนียมรอกำรตัดจ่ำย
รวมรำยกำรกระแสเงินสด
รำยกำรที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน
รอตัดจ่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

23.

งบกำรเงินรวม
2561
2560
2,411,194,864 1,174,700,232

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2,027,920,969 1,077,230,511

2,081,631,000 1,418,503,000
(558,159,609) (167,038,093)
(11,302,717) (16,722,500)
3,923,363,538 2,409,442,639

1,093,447,000
(521,058,634)
(2,264,500)
2,598,044,835

1,094,163,000
(140,719,496)
(3,380,000)
2,027,294,015

4,641,071
3,928,004,609

1,081,566
2,599,126,401

626,954
2,027,920,969

เงินกู้ยมื ระยะยำวอื่น
เงินกู้ยืมระยะยำวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย

เงินกู้ยืมระยะยำว
ค่ำธรรมเนียมรอกำรตัดจ่ำย
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึง่ ปี (ดูหมำยเหตุข้อ 20)
รวม
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1,752,225
2,411,194,864

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม และ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
765,400,000
765,400,000
(5,952,543)
(28,151,339)
759,447,457
737,248,661
(759,447,457)
737,248,661

- 52 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริ ษัทแห่งหนึ่งในต่ำงประเทศในสกุลเงินบำท โดยมีวงเงินกู้ยืมจำนวน
845.40 ล้ ำนบำท มีอำยุครบกำหนดชำระภำยใน 2 ปี นบั จำกวันที่ก้ ูยืม และมีอตั รำดอกเบีย้ ร้ อยละ 5.50 ต่อ ปี เงิน กู้ยืม นี ้คำ้
ประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินที่ถือครองโดยบริ ษัท ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง ซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนพัฒนำโครงกำรของ
บริ ษัท 1 โครงกำร จำนวน 52.70 ล้ ำนบำท ห้ องชุดของบริ ษัท มำยรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จำกัด และบริ ษัท เดอะ วิลล่ำ (หัวหิน) จำกัด
ในโครงกำร มำยรี สอร์ ท หัวหิน จำนวน 452.20 ล้ ำนบำท (ดูหมำยเหตุข้อ 5 และ ข้ อ 9) และได้ จำนำหุ้นสำมัญของ 2 บริ ษัท
ย่อยดังกล่ำว และบริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นำ จำกัด และมีกรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำน ค ้ำประกันในนำมส่วนบุคคลเต็มจำนวน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริ ษัทแห่งหนึง่ ในต่ำงประเทศในสกุลเงินบำท โดยมีวงเงิ น
กู้ยืมจำนวน 845.40 ล้ ำนบำท มีอำยุครบกำหนดชำระภำยใน 2 ปี นับ จำกวันที่ก้ ูยืม และมี อตั รำดอกเบี ้ยร้ อยละ
5.50 ต่อปี เงินกู้ยืมนี ้ค ้ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงซึ่งรวมอยูใ่ นต้ นทุนพัฒนำโครงกำรของบริ ษัท 1
โครงกำร จำนวน 83.06 ล้ ำนบำท และโฉนดที่ดินของ บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นำ จำกัด ที่ดินที่ถือครองโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ห้ องชุดของบริ ษัท มำยรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จำกัด และบริ ษัท เดอะ วิลล่ำ (หัวหิน) จำกัด ในโครงกำร มำยรี สอร์ ท หัวหิน จำนวน
691.00 ล้ ำนบำท (ดูหมำยเหตุข้อ 5 และ ข้ อ 9) และได้ จำนำหุ้นสำมัญของ 3 บริ ษัทย่อยดังกล่ำว และมีกรรมกำรบริ ษัท 1
ท่ำน ค ้ำประกันในนำมส่วนบุคคลเต็มจำนวน
กำรเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะยำวอื่นสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้
หน่ วย : บำท

ณ วันที่ 1 มกรำคม
รำยกำรกระแสเงินสด
เพิ่มขึ ้น
จ่ำยชำระคืน
ค่ำธรรมเนียมรอกำรตัดจ่ำย
รวมรำยกำรกระแสเงินสด
รำยกำรที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดจ่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
737,248,661
737,248,661

845,400,000
(80,000,000)
(45,176,421)
720,223,579

22,198,796
759,447,457

17,025,082
737,248,661
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- 53 24. หนีส้ นิ ภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 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

จํานวนเงิน
ขัน้ ตํ่าที่ต้องจ่ าย
2561
2560
4,119,802 3,636,892
7,896,167 4,955,335
12,015,969 8,592,227
(516,315)
(877,059)
11,499,654 7,715,168

หน่ วย : บาท
มูลค่ าปั จจุบันของ
จํานวนเงินขัน้ ตํ่าที่ต้องจ่ าย
2561
2560
3,603,488 3,206,556
6,976,361 4,508,612
10,579,849 7,715,168
10,579,849 7,715,168
(3,603,488) (3,206,556)
6,976,361 4,508,612

จํานวนเงิน
ขัน้ ตํ่าที่ต้องจ่ าย
2561
2560
4,000,182 3,255,834
7,896,167 4,835,715
11,896,349 8,091,549
(514,904)
(861,262)
11,381,445 7,230,287

หน่ วย : บาท
มูลค่ าปั จจุบันของ
จํานวนเงินขัน้ ตํ่าที่ต้องจ่ าย
2561
2560
3,485,279 2,839,883
6,976,361 4,390,404
10,461,640 7,230,287
10,461,640 7,230,287
(3,485,279) (2,839,883)
6,976,361 4,390,404

กลุ่มบริ ษัทได้ ทําสัญญาเช่าการเงินสําหรับยานพาหนะและเครื่ องใช้ สํานักงาน กําหนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน
เดือนละ 0.42 ล้ านบาท (2560: 0.37 ล้ านบาท) โดยมีกรรมการของกลุม่ บริ ษัทได้ คํ ้าประกันหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
การเงินในนามส่วนบุคคลเต็มวงเงิน
บริ ษัทได้ ทําสัญญาเช่าการเงินสําหรับยานพาหนะและเครื่ องใช้ สํานักงาน กําหนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน
เดือนละ 0.39 ล้ านบาท (2560: 0.31 ล้ านบาท) โดยมีกรรมการของบริ ษัทได้ คํ ้าประกันหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
การเงินในนามส่วนบุคคลเต็มวงเงิน
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- 54 กำรเพิ่มขึ ้นและลดลงของหนี ้สินภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้

ณ วันที่ 1 มกรำคม
รำยกำรกระแสเงินสด
จ่ำยชำระคืน
รวมรำยกำรกระแสเงินสด
รำยกำรที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด
สัญญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มขึ ้น
ในระหว่ำงงวด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึง่ ปี
(ดูหมำยเหตุข้อ 20)
25.

งบกำรเงินรวม
2561
2560
7,715,168
3,938,510

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
7,230,287
2,333,945

(7,125,473)
589,695

(4,966,637)
(1,028,127)

(6,492,392)
737,895

(3,846,953)
(1,513,008)

9,990,154
10,579,849

8,743,295
7,715,168

9,723,745
10,461,640

8,743,295
7,230,287

(3,603,488)
6,976,361

(3,206,556)
4,508,612

(3,485,279)
6,976,361

(2,839,883)
4,390,404

ประมำณกำรหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
ประมำณกำรหนี ้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
ประมำณกำรหนี ้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์
พนักงำน ณ วันต้ นปี
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขำดทุน
ต้ นทุนบริกำรปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
รับโอนย้ ำยจำกบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย
- จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำน
- จำกกำรปรับปรุงประสบกำรณ์
ประมำณกำรหนี ้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์
พนักงำน ณ วันสิ ้นปี

2561

2560

11,158,741 10,245,766

656,432

572,517

2,958,814 1,345,331
413,871 361,594
(3,215,250) (793,950)

372,566
18,649
226,847
-

67,467
16,448
-

603,634
1,020,243

-

2,898,371

656,432

(1,344,994)
(155,282)

2560

-

9,815,900 11,158,741
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- 55 กลุม่ บริษัทและบริ ษัทรับรู้ค่าใช้ จ่ายในรายการต่อไปนี ้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
ต้ นทุนขายหรื อการให้ บริการ
1,319,290
644,911
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
2,053,395 1,062,014 391,215
83,915
รวม
3,372,685 1,706,925 391,215
83,915
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กําหนดไว้ ที่รับรู้ ในงบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
รวมอยู่ในกําไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม
13,862,757 13,862,757 3,196,880 3,196,880
รับรู้ระหว่างปี
1,500,276
(1,623,877)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
15,363,033 13,862,757 1,573,003 3,196,880
กลุ่มบริ ษัทกําหนดโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ เป็ นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้ สิทธิ แก่
พนักงานที่เกษี ยณอายุ
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่สําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 (แสดงด้ วย
ค่าเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก) มีดงั นี ้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ ้นเงินเดือน
อัตรามรณะ
*
**

ร้ อยละต่ อปี
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2561
2560
2561
2560
2.60 - 3.49 2.56 - 3.54
2.67
2.57
2.10 - 8.41 4.13 - 6.42
8.41
6.42
TMO2017** TMO2008* TMO2017** TMO2008*

อ้ างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Tables of 2008)
อ้ างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)

ข้ อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลา
รายงาน และสะท้ อนประมาณการระยะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
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- 56 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงาน สรุปได้ ดงั นี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลดลง
เพิ่มขึน้
ลดลง
เพิ่มขึน้
(9,487,424) 10,164,790 (2,817,036) 2,983,733
10,142,127 (9,505,701) 2,976,825 (2,822,733)
(9,241,844) 10,234,192 (2,791,878) 3,010,388

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

งบการเงินรวม
ลดลง
เพิ่มขึน้
(1,423,668) 1,553,217
1,564,158 (1,413,152)
(11,197,141) 12,635,405

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน้
ลดลง
(638,681)
675,034
680,090
(633,733)
(624,284)
690,500

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้ างต้ นอาจไม่ได้ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจริ งในประมาณการหนี ้สิน
ไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน เนื่องจากเป็ นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติตา่ งๆ จะเกิดขึ ้น
แยกต่างหากจากข้ อสมมติอื่นซึง่ อาจมีความสัมพันธ์กนั
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์ของประมาณการหนี ้สินสําหรับผลประโยชน์ของพนักงานหลัง
ออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี ้
งบการเงินรวม
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี - 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

2561
1,949,158
4,995,790
14,362,418
21,307,366

2560
691,497
5,338,193
11,906,947
17,936,637

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
765,797
1,066,434
4,984,764
6,816,995

2560
451,060
898,365
1,349,425
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ
1. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ รุ่ นที่ 2 (EVER - W2) ซึง่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2559 จํานวน 647,464,521 หน่วยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้น
สามัญใหม่ต่อ 2 หน่ว ยใบสํา คัญแสดงสิทธิสํา หรับการซื ้อหุ้นสามัญ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่มีมลู ค่าการ
เสนอขาย 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 โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถูกใช้ สิทธิ
จํานวน 1,758 หน่วย และที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิและหมดอายุแล้ ว ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 จํานวนรวม 647,458,425
หน่วย
ในระหว่างวันที่ 19 ถึง 26 มิถนุ ายน 2560 บริษัทได้ รับเงินค่าหุ้นจากการใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่ นที่
2 (EVER - W2) โดยมีการใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญทั ้งหมด จํานวน 1,758 หุ้น มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ หุ้นละ
1 บาท โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท รวม
เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 3,516 บาท บริ ษัทได้ จดทะเบียนการรับชําระค่าหุ้นจากการใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญรุ่นที่ 2 (EVER - W2) กับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
2. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ รุ่ นที่ 3 (EVER - W3) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิ
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 จํานวน 323,732,261 หน่วย ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ
2 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับการซื ้อหุ้นสามัญ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีมลู ค่า
การเสนอขาย ราคาการใช้ ส ิท ธิที ่ 5 บาทต่อ หุ้น กํ า หนดระยะเวลาการใช้ ส ิท ธิทั ้งสิ ้น 4 ครั ง้ คือ วัน ที ่ 14
มิถ นุ ายน 2561 วัน ที ่ 14 กัน ยายน 2561 วัน ที ่ 14 ธัน วาคม 2561 และวัน ที ่ 14 มีน าคม 2562 โดยมี
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวนรวม 323,730,078 หน่วย

27.
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ทุนสํารองตามกฎหมาย
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทจะต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ น
ทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียนและทุนสํารองนี ้จะนํามาจัดสรรปั นผลไม่ได้
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รายได้ อ่ ืน
รายได้ อื่นสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย

รายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่และบริการ
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม
รายได้ จากค่าดําเนินการเกี่ยวกับฟอกไต
อื่นๆ
รวม
29.

งบการเงินรวม
2560
2561
3,247,218
4,629,290
604,625
562,994
2,869,748
1,630,782
1,734,780
8,848,640
15,602,123
22,466,820 17,263,380

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,919,700 5,038,248
29,236,977 20,409,233
2,965,429 1,648,135
34,122,106 27,095,616

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะที่สําคัญสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม
2560
2561
การเปลี่ยนแปลงในสินค้ าคงเหลือ
(1,329,966) (2,701,724)
การเปลี่ยนแปลงในต้ นทุนการพัฒนาโครงการ 553,714,866 239,094,136
ซื ้อสินค้ าและวัสดุสิ ้นเปลือง
776,401
28,240
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ ้นเปลืองใช้ ไป
71,323,336 134,233,349
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
225,038,199 147,526,106
ค่าเช่าและค่าบริการ
23,135,504 12,739,076
ค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง
29,500,607 19,128,806
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย
97,341,227 118,659,606
ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอน 34,036,937
8,099,829
9,976,151
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
5,508,485
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
39,853,433 39,062,506
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์
371,698
3,020,887
ค่าตอบแทนแพทย์และค่าบริการทางการแพทย์ 131,793,725 173,026,212
อื่นๆ
22,649,712 29,027,596

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
509,910,631 113,585,506
68,333,528 50,572,862
6,978,288 5,828,704
7,279,273 3,680,904
61,725,406 39,439,289
29,361,849 5,053,089
2,183,775 4,178,147
6,953,322 4,300,308
10,998 3,020,867
15,933,728 12,326,355
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ขาดทุนต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐานและขาดทุนต่ อหุ้นปรั บลด
ขาดทุนต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
ขาดทุนต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรับปี ด้ วย
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักที่ออกและชําระแล้ วในระหว่างปี ดังนี ้
งบการเงินรวม
2561
2560
ขาดทุนสุทธิสําหรับปี - ส่วนที่เป็ น
ของบริ ษัทใหญ่ (บาท)
(293,312,861)
หุ้นสามัญตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (หุ้น) 3,884,784,546
ขาดทุนต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)
(0.0755)

(278,908,561)
3,884,783,616
(0.0718)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(207,856,760)
3,884,784,546
(0.0535)

(168,183,413)
3,884,783,616
(0.0433)

ขาดทุนต่ อหุ้นปรั บลด
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรับปี ที่
เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ ด้ วยผลรวมของจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักที่ออกจําหน่ายแล้ วในระหว่างปี
บวกด้ วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักที่บริ ษัทอาจต้ องออกเพื่อแปลงสภาพหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทังสิ
้ ้นให้
เป็ นหุ้นสามัญโดยมิได้ รับสิ่งตอบแทนใดๆ ทังสิ
้ ้น ภายใต้ ข้อสมมติว่าผู้ถือจะแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดเป็ นหุ้น
สามัญ เมื่อราคาตามสิทธิตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ อย่างไรก็ตาม มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษัท
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตํ่ากว่าราคาตามสิทธิเป็ นเหตุให้ บริ ษัทไม่นําผลของหุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลดมารวมคํานวณเพื่อหาขาดทุนต่อหุ้นปรับลด
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ภาษีเงินได้
สินทรัพย์และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ ในกําไรขาดทุน ในกําไรขาดทุน
ณ วันที่
1 มกราคม
เป็ ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม
2561
2561

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสม
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

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

(204,188)
31,487
37,155,864
(505,206)
36,477,957

หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อาคารและอุปกรณ์
รวมหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี - สุทธิ

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

(817,405)
(817,405)

(300,055)
(300,055)

2,477,519
1,963,180
112,663,957
3,677,282
120,781,938

-

(4,781,960)
(4,781,960)
115,999,978
หน่ วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ ในกําไรขาดทุน ในกําไรขาดทุน
ณ วันที่
เป็ ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม
1 มกราคม
2560
2560

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
3,227,382
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 2,049,153
ขาดทุนสะสม
23,595,343
อื่นๆ
2,495,677
รวมสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
31,367,555
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อาคารและอุปกรณ์
รวมหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี - สุทธิ

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

(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

(957,441)
(957,441)

-

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

231

- 61 หน่ วย : บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ขาดทุนสะสม
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ขาดทุนสะสม
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ยอดคงเหลือ
ในกําไรขาดทุน ในกําไรขาดทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
เป็ ดเสร็จอื่น
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2561
2561
63,374,879
798,448
64,173,327

22,897,510
(156,084)
22,741,426

324,776
324,776

86,272,389
967,140
87,239,529
หน่ วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ยอดคงเหลือ
ในกําไรขาดทุน ในกําไรขาดทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม
เป็ ดเสร็จอื่น
31 ธันวาคม
2560
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

ค่า ใช้ จ่า ยภาษี เงิ น ได้ ข องกลุ่มบริ ษั ทที่ รับรู้ ในงบกํ า ไรขาดทุน และกํ า ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ อื่ นสํ า หรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม
2560
2561
ภาษีเงินได้ ของปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างปี
รายได้ ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ระหว่างปี
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หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2,253,757 4,091,222
(35,660,552) (52,307,391) (22,741,426) (40,392,999)
(33,406,795) (48,216,169) (22,741,426) (40,392,999)

- 62 กำรกระทบยอดของค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้ สำหรับ ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ขำดทุนก่อนค่ำใช้ จำ่ ยภำษีเงินได้
อัตรำภำษีเงินได้ นิติบคุ คล
ภำษีเงินได้ คำนวณตำมอัตรำภำษี
ผลกระทบของขำดทุนทำงภำษีซงึ่ ไม่ได้ รับรู้เป็ นสินทรัพย์
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ผลกระทบของขำดทุนทำงภำษีในปี ก่อนที่นำมำรับรู้ในปี นี ้
ผลกระทบของรำยได้ และค่ำใช้ จำ่ ยทำงบัญชี ซึง่ ไม่สำมำรถใช้
เป็ นรำยได้ และค่ำใช้ จำ่ ยทำงภำษีในปี ปั จจุบนั
รำยได้ ภำษีเงินได้

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

(324,490,826) (330,845,025) (200,611,945) (208,576,412)
20%
20%
20%
20%
(64,898,165) (66,169,005) (40,122,389) (41,715,282)
14,370,401
(6,394,014)

8,305,608
(1,182,388)

23,514,983
(33,406,795)

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

17,380,963
(22,741,426)

(1,182,388)
2,504,671
(40,392,999)

กลุม่ บริ ษัทใช้ อตั รำภำษี ร้อยละ 20 ในกำรคำนวณภำษี เงินได้ นิติบคุ คลสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
และภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
กลุม่ บริ ษัทไม่ได้ ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีสำหรับขำดทุนทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ บำงส่วน เนื่องจำกบริ ษัท
คำดว่ำจะยังไม่มีกำไรทำงภำษี ที่ไม่เพียงพอสำหรับกำรใช้ ประโยชน์ทำงภำษี ได้ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
2560 กลุม่ บริ ษัทมีขำดทุนทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์เป็ นจำนวน 160.87ล้ ำนบำท และ 128.17 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
โดยขำดทุนทำงภำษี เริ่ มหมดอำยุในปี 2560
32.

กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
กลุม่ บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสำรองเลี ้ยงชีพตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมีพนักงำนของบริ ษัท
เป็ นสมำชิกโดยควำมสมัครใจ ตำมระเบียบของกองทุน สมำชิกจ่ำยเงินสมทบเข้ ำกองทุนในอัตรำร้ อยละ 2 ของเงินเดือน
และกลุม่ บริ ษัทจ่ำยสมทบในอัตรำร้ อยละ 2 ของค่ำจ้ ำงแต่ละเดือน เงินกองทุนดังกล่ำวจะจ่ำยให้ แก่พนักงำนในกรณีที่ออก
จำกงำนตำมระเบียบของกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินส่วนที่บริ ษัทจ่ำยสมทบเข้ ำกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ซึ่ง บันทึกเป็ น
ค่ำใช้ จ่ ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นเฉพำะกิ จกำรมี จำนวน 0.56 ล้ ำนบำท และ 0.15 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ
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การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
กลุม่ บริษัทได้ รายงานและเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทางการเงินของกลุม่ บริษัทดังต่อไปนี ้
33.1 ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อเกิดจากการที่ลกู ค้ าไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการซื ้อขาย ทําให้ กลุม่ บริ ษัทไม่สามารถเรี ยก
เก็บหนี ้ได้ กลุ่มบริ ษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อไม่มาก เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทมีนโยบาย
ที่จะทําธุรกรรมส่วนใหญ่กับบริ ษัทคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อลดโอกาสการสูญเสียทางการเงินจากการ
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้
สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถือเป็ นมูลค่า
สูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
33.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี ้ย
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตรา
ดอกเบี ้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษัท กลุ่มบริ ษัทมีความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย (ดูหมายเหตุข้อ 18 ข้ อ 20 ข้ อ 21 และข้ อ 22) กลุม่ บริ ษัทมีการดูแลความเสี่ยงด้ าน
อัตราดอกเบี ้ยมาโดยตลอด โดยปั จจุบนั อัตราดอกเบี ้ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอตั ราคงที่
อัตราดอกเบี ้ยของหนี ้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี ้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และระยะที่
ครบกําหนดชําระหรื อกําหนดอัตราใหม่มีดงั นี ้

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมจากบริ ษัทอื่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวม

234

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี
แต่ ภายใน 5 ปี

3.05 - 7.125
4.31 - 7.65
5.50
0.375
2.69 - 9.162

47,244,154
16,665,149
765,400,000
409,830,000
3,603,488

4.31 - 7.65
5.641
3.85 - 9.162

1,242,742,791

-

3,932,971,380
256,600,000
7,436,263
4,197,007,643

หน่ วย : บาท

รวม
47,244,154
16,665,149
765,400,000
409,830,000
3,603,488

3,932,971,380
256,600,000
7,436,263
5,439,750,434
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หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมจากบริ ษัทอื่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวม

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )

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

3.05 - 7.425
4.31 - 7.65
2.65 - 9.162

37,792,692
112,087,254
134,526,670
3,206,556

4.31 - 6.25
5.50
5.631
6.40 - 9.162

287,613,172

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมจากบริ ษัทอื่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวม

-

2,314,077,885
765,400,000
391,600,000
4,953,923
3,476,031,808

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี
แต่ ภายใน 5 ปี

7.125
5.25 - 6.25
5.50
0.375 - 6.467
3.85 - 9.162

25,869,896
2,016,000
765,400,000
950,035,744
3,485,279

5.25 - 6.25
3.85 - 9.162

1,746,806,919

-

2,601,046,380
7,436,263
2,608,482,643

หน่ วย : บาท

รวม
37,792,692
112,087,254
134,526,670
3,206,556

2,314,077,885
765,400,000
391,600,000
4,953,923
3,763,644,980
หน่ วย : บาท

รวม
25,869,896
2,016,000
765,400,000
950,035,744
3,485,279

2,601,046,380
7,436,263
4,355,289,562
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หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมจากบริ ษัทอื่น
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวม

236

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
5.25 - 7.905
6.40 - 9.162

25,298,384
80,899,880
551,658,600
2,839,883

6.25
5.5
6.40 - 9.162

660,696,747

-

1,949,774,135
765,400,000
4,835,715
2,720,009,850

รวม
25,298,384
80,899,880
551,658,600
2,839,883

1,949,774,135
765,400,000
4,835,715
3,380,706,597

33.3

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการที่อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริ ษัทในงวดปั จ จุบนั และงวดต่อๆ ไป ซึ่งกลุ่มบริ ษัท
คาดว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีสาระสําคัญต่อสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงิน
ที่เป็ นเงินสกุลเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริ ษัท เนื่องจากธุรกรรมส่วนใหญ่ ของกลุ่มบริ ษัททําในสกุล
เงินบาท

33.4

มูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงิน
การเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนันมู
้ ลค่ายุติธรรมที่ประมาณ
ขึน้ ที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี จ้ ึงไม่จําเป็ นต้ องบ่งชี ถ้ ึงจํ านวนเงินซึ่งเกิดขึน้ จริ งในตลาด
แลกเปลี่ยนในปั จจุบนั การใช้ ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/ หรื อวิธีการประมาณที่ แ ตกต่า งกัน อาจมี
ผลกระทบที ่ มี ส าระสํ า คัญ ในมูล ค่า ยุติธ รรมที ่ ป ระมาณขึ น้ กลุ่ม บริ ษั ท ใช้ วิธี ก ารและข้ อ สมมติ ฐ าน
ดังต่อไปนี ้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน

- 66 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี ้สินทางการเงินที่ไม่ได้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจํา ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น ภาษี เงินได้ นิติบุคคลค้ างจ่าย เงินรับ
ล่วงหน้ าจากลูกค้ า เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน หนี ้สินหมุนเวียนอื่น มีมลู ค่าตามบัญชีจํานวนใกล้ เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจากครบกําหนดชําระในระยะเวลาอันสัน้ การวัดมูลค่ายุติธรรมใช้ ลําดับขั ้น
มูลค่ายุติธรรมระดับ 3 โดยประมาณการจากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้ รับหรื อต้ องจ่ายชําระ
เงิ น ลงทุน ระยะยาวอื่ นมี มูล ค่า ยุติ ธ รรมไม่ต่า งจากมูล ค่า ตามบัญ ชี ณ วัน สิน้ รอบระยะรายงานอย่างมี
สาระสําคัญ การวัดมูลค่ายุติธรรมใช้ ลําดับขันมู
้ ลค่ายุติธรรมระดับ 3 มูลค่ายุติธรรมประมาณจากมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของบริษัทที่ลงทุน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหนีส้ ินระยะยาวภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี ้ย
ลอยตัว มีมูลค่าตามบัญชี ใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ การวัดมูลค่ายุติธรรมใช้ ลําดับขัน้ มูลค่า
ยุติธรรมระดับ 3โดยประมาณการจากอัตราดอกเบี ้ยในตลาด
เงินให้ ก้ ูยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันและเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นซึ่งมีดอกเบีย้ คงที่ มีมลู ค่าตามบัญชี
ใกล้ เ คี ย งกั บ มูล ค่ า ยุติ ธ รรมโดยประมาณ การวัด มูล ค่ า ยุติ ธ รรมใช้ ลํ า ดับ ขัน้ มูล ค่ า ยุติ ธ รรมระดับ 3
โดยประมาณการจากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้ รับ
34.

ส่ วนงานดําเนินงาน
ส่วนงานดําเนินงานสอดคล้ องกับรายงานภายในสําหรับใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้ กับส่วนงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานของกลุม่ บริ ษัท คือ คณะกรรมการ
บริษัท
ในระหว่ างปี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธั นวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษั ท ไม่ มี รายได้ จาการขายและให้ บริ การกับลูกค้ า
บุคคลภายนอกรายใดรายหนึง่ ที่มีจํานวนเงินตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไป ของรายได้ รวมของกลุม่ บริษัท
กลุม่ บริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดังนัน้ กลุม่ บริษัทมีสว่ นงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่วนงานเดียว
กลุ่มบริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุ่มธุรกิจ ได้ แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจโรงพยาบาลและคลินิคทันตก
รรม โดยข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกําไรหรื อขาดทุนตามส่วนงานที่รายงานของกลุม่
บริษัท สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้
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- 67 หน่ วย : บำท
พัฒนำอสังหำริมทรั พย์
2561
รำยได้ จำกกำรขำยหรื อกำรให้ บริ กำร 771,429,182
ต้ นทุนขำยหรื อกำรให้ บริ กำร
(553,714,866)
กำไรขัน้ ต้ น
217,714,316
รำยได้ อื่น
14,168,132
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดจำหน่ำย
(138,926,685)
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร
(145,909,781)
ค่ำใช้ จ่ำยอื่น
(80,278,419)
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
(151,026,809)
ขำดทุนก่อนภำษี เงินได้
(284,259,246)
รำยได้ (ค่ำใช้ จ่ำย) ภำษี เงินได้
36,546,901
ขำดทุนสำหรั บปี
(247,712,345)

2560
305,401,867
(239,094,136)
66,307,731
6,426,103
(142,918,829)
(111,941,846)
(9,451,565)
(98,966,328)
(290,544,734)
49,262,739
(241,281,995)

งบกำรเงินรวม
โรงพยำบำล
และคลินิกทันตกรรม
2561
2560
354,077,486 402,773,383
(325,884,808) (368,581,465)
28,192,678
34,191,918
8,298,688 10,837,277
(826,205) (1,160,089)
(69,781,785) (69,926,137)
(16,918,375) (14,243,260)
(51,034,999) (40,300,291)
(3,140,106) (1,046,570)
(54,175,105) (41,346,861)

รวม
2561
1,125,506,668
(879,599,674)
245,906,994
22,466,820
(139,752,890)
(215,691,566)
(80,278,419)
(167,945,184)
(335,294,245)
33,406,795
(301,887,450)

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

สินทรัพย์และหนี ้สินทีส่ ำคัญจำแนกตำมสำยงำนธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
2561
สินทรั พย์
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
เงินจ่ำยล่วงหน้ ำให้ ผ้ รู ับเหมำ
ต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำร
สินค้ ำคงเหลือ
สินทรัพย์ภำษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

39,440,087
53,664,465
259,387,232
9,749,545,190
14,177,296
4,564,141
เงินฝำกสถำบันกำรเงินติดภำระค ้ำประกัน
503,004
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
153,502
ที่ดินรอกำรพัฒนำ
38,710,593
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
92,750,198
เงินมัดจำค่ำซื ้อที่ดิน
ค่ำควำมนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
5,996,295
สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี
117,100,896
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
15,354,851
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2560

งบกำรเงินรวม
โรงพยำบำลและ
คลินิกทันตกรรม
2561
2560

140,751,170 23,705,204 32,842,013
33,276,920 34,424,562 39,263,518
206,756,047
6,544,115,793
10,581,189 11,911,155
2,280,477
2,702,506
2,398,637
4,324,410
1,155,185
10,312
300,886 10,289,065 10,215,350
164,500
200,000
200,000
38,710,593
86,430,901 589,761,365 605,221,626
338,260,550
29,113,957 109,392,376
4,054,453
253,169
317,418
80,260,283 (1,100,918)
379,198
15,572,507
4,683,385
5,035,267

หน่ วย : บำท
รวม
2561

2560

63,145,291
88,089,027
259,387,232
9,749,545,190
10,581,189
16,879,802
5,719,326
10,792,069
353,502
38,710,593
682,511,563
29,113,957
6,249,464
115,999,978
20,038,236

173,593,183
72,540,438
206,756,047
6,544,115,793
11,911,155
4,679,114
4,334,722
10,516,236
364,500
38,710,593
691,652,527
338,260,550
109,392,376
4,371,871
80,639,481
20,607,774

- 68 หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
โรงพยาบาลและ
คลินิกทันตกรรม
2561
2560

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2561
หนีส้ ิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
42,871,094
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
865,931,990
หนี ้สินส่วนที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี 764,948,736
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
221,912,558
เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น
967,647,086
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
1,194,669,469
เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน
172,062,657
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
4,724,898
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
3,873,864,460
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน
251,639,525
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินระยะยาว
6,976,361
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
3,477,539
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

35.

-

2560

รวม
2561

2560

33,887,769
4,373,060
784,321,972 130,498,374
83,768,299 14,767,358

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

47,244,154
996,430,364
779,716,094

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

114,560,000 187,917,442
362,250,284
788,966
560,501,333
101,805,858
8,407,496
1,037,349
2,246,803,860 37,475,000

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

409,830,000
967,647,086
1,194,669,469
172,062,657
5,762,247
3,911,339,460

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

-

118,208

251,639,525
6,976,361

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

1,248,036

6,338,361

9,910,705

9,815,900

11,158,741

2,076,458

2,578,881

2,741,332

2,578,881

4,817,790

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

ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ที่อาจเกิดขึน้
35.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุม่ บริ ษัทได้ เช่าอาคารสํานักงาน ยานพาหนะและอุปกรณ์สํานักงานตาม
สัญญาเช่าดําเนินงาน 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
2561
2560
4,277,834
4,238,259
3,104,556
4,106,455
7,382,390
8,344,714
3,367,561
2,120,088
5,487,649
12,870,039

8,945,119
1,955,018
10,900,137
19,244,851

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2561
4,838,259
4,277,834
85,600
252,520
5,090,779
4,363,434
3,367,561
85,600
3,453,161
7,816,595

8,945,119
8,945,119
14,035,898
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- 69 ค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2561
2560
2561
7,990,746
4,042,878
3,638,830
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
8,797,446
35.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทมีภาระผูกพันจากการให้ ธนาคารแห่งหนึ่งออกหนังสือคํ ้าประกันเป็ น
จํานวน 68.59 ล้ านบาท และ 68.59 ล้ านบาท ซึง่ ออกภายใต้ วงเงินออกหนังสือคํ ้าประกันจํานวน 231 ล้ านบาท และ
231 ล้ านบาท ตามลําดับ วงเงินออกหนังสือคํ ้าประกันดังกล่าวคํ ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดิน บ้ านเดี่ยวและ
ห้ องชุด ซึง่ รวมอยูใ่ นต้ นทุนการพัฒนาโครงการของบริ ษัท 3 โครงการ และ 3 โครงการ จํานวน 5,236 ล้ านบาท
และ 3,952 ล้ านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุข้อ 9) และมีกรรมการบริ ษัท 1 ท่าน คํ ้าประกันในนามส่วนบุคคล
เต็มจํานวน
นอกจากนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทมีภาระผูกพันจากการให้ ธนาคารออกหนังสือคํ ้าประกันเป็ น
จํานวน 0.30 ล้ านบาท โดยมีเงินฝากสถาบันการเงินจํานวน 0.30 ล้ านบาทเป็ นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทย่อยจํานวน 4 แห่ง และ 3 แห่ง มีภาระผูกพันจากการให้ ธนาคาร
ออกหนังสือคํ ้าประกันเป็ นจํานวน 10.00 ล้ านบาท และ 9.80 ล้ านบาท ตามลําดับโดยมีเงินฝากสถาบัน
การเงินจํานวน 10.49 ล้ านบาท และ 10.22 ล้ านบาท ตามลําดับ เป็ นหลักประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 11)
ั ญาอื่นซึง่ เงินที่ต้องจ่ายในอนาคตสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
35.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุม่ บริษัทมีสญ
งบการเงินรวม
2561
2560
สัญญาก่อสร้ างและสัญญาที่เกี่ยวเนื่อง
การพัฒนาโครงการ
สัญญาวางแผนบริ หารงาน

2,235,192,809 4,597,586,321
21,656,648 48,399,788

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะ
2561
2560

138,986,094
7,697,733

2,176,148,196
20,481,959

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทได้ วางตัว๋ สัญญาใช้ เงินจํานวนรวม 91.03 ล้ านบาท ตามสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับ
การพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ กับคู่สัญญา โดยตั๋วสัญญาใช้ เงินดังกล่าวอาวัล โดยธนาคารแห่งหนึ่ง
และมีกําหนดชําระในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 จํานวน 8.43 ล้ านบาท และวันที่ 4 ธันวาคม 2561 จํานวน 82.60
ล้ านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทได้ ชําระตัว๋ สัญญาใช้
- 70เงิ-นนี ้ทังจํ้ านวนแล้ วในระหว่างปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยได้ วางตัว๋ สัญญาใช้ เงินจํานวนรวม 146.93 ล้ านบาท ตามสัญญาที่เกี่ยวเนื่อง
กับการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์กบั คู่สญ
ั ญา โดยตัว๋ สัญญาใช้ เงินดังกล่าวอาวัลโดยธนาคารแห่งหนึ่ง และมี
กําหนดชําระในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2561 จํานวน 23.25 ล้ านบาท และวันที่ 30 ธันวาคม 2561 จํานวน 123.68
ล้ านบาท อย่างไรก็ตามบริ ษัทย่อยได้ ชําระตัว๋ สัญญาใช้ เงินนี ้ทังจํ
้ านวนแล้ วในระหว่างปี 2561
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35.4 ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษัท มีสญ
ั ญาจะซื อ้ จะขายที่ดินจํา นวน 1,010.50 ล้ า นบาท และเงินมัดจํา
ค่าซื ้อที่ดินจํานวน 338.26 ล้ านบาท ภายใต้ สญ
ั ญาจะซื ้อจะขายที่ดินดังกล่าว บริ ษัทสามารถโอนสิทธิ และ
ภาระผูกพันตามสัญญาให้ แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นได้ ในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัท
ได้ จ่ายเงินมัดจําค่าซื ้อที่ดินเพิ่มเติมตามสัญญาดังกล่าวอีกจํานวน 389.42 ล้ านบาท รวมเป็ นเงินมัดจําค่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยได้ วางตัว๋ สัญญาใช้ เงินจํานวนรวม 146.93 ล้ านบาท ตามสัญญาที่เกี่ยวเนื่อง
กับการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์กบั คู่สญ
ั ญา โดยตัว๋ สัญญาใช้ เงินดังกล่าวอาวัลโดยธนาคารแห่งหนึ่ง และมี
กําหนดชําระในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2561 จํานวน 23.25 ล้ านบาท และวันที่ 30 ธันวาคม 2561 จํานวน 123.68
ล้ านบาท อย่างไรก็ตามบริ ษัทย่อยได้ ชําระตัว๋ สัญญาใช้ เงินนี ้ทังจํ
้ านวนแล้ วในระหว่างปี 2561
35.4 ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษัท มีสญ
ั ญาจะซื อ้ จะขายที่ดินจํา นวน 1,010.50 ล้ า นบาท และเงินมัดจํา
ค่าซื ้อที่ดินจํานวน 338.26 ล้ านบาท ภายใต้ สญ
ั ญาจะซื ้อจะขายที่ดินดังกล่าว บริ ษัทสามารถโอนสิทธิ และ
ภาระผูกพันตามสัญญาให้ แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นได้ ในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัท
ได้ จ่ายเงินมัดจําค่าซื ้อที่ดินเพิ่มเติมตามสัญญาดังกล่าวอีกจํานวน 389.42 ล้ านบาท รวมเป็ นเงินมัดจําค่า
ซื ้อดิน ทั ้งหมด 727.68 ล้ า นบาท โดยบริ ษัท ได้ โ อนเงิน มัด จํา ค่า ซื ้อดิน ทั ้งจํา นวนให้ แ ก่บ ริ ษัท ย่อ ย 2 แห่ง
และบริ ษัทได้ รับชําระเงินสดจํานวน 95.63 ล้ านบาท จากบริ ษัทย่อ ย 1 แห่ง และทํา สัญญาให้ ก้ ูยืมระยะ
ยาวสําหรับจํานวนเงินที่เหลือจํานวน 632.05 ล้ านบาท กับบริ ษัทย่อยทั ้ง 2 แห่ง (ดูหมายเหตุข้อ 5) และใน
ระหว่างปี สิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ได้ รั บ โอนที่ ดิ น ทั ง้ หมดจากผู้ ข ายและ
โอนเงินมัดจําค่าซื ้อดินดังกล่าวจํานวน 727.68 ล้ านบาท ไปเป็ นส่วนหนึง่ ของต้ นทุนในการพัฒ นาโครงการ
36.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษัทเพื่อสร้ างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ เสียอื่น ตลอดจนเพื่อดํารงไว้ ซึ่งโครงสร้ างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้ มีความสอดคล้ องและสามารถสนับสนุนแผนการ
บริหารเงินลงทุนหรื อโอกาสในการลงทุนต่างๆ อันจะเป็ นการสร้ างมูลค่า และเสริมความมัน่ คงทางการเงินให้ กบั บริษัท

37.

ข้ อพิพาทที่สาํ คัญ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริ ษัทผู้รับเหมาก่อสร้ างแห่งหนึ่งได้ ยื่นคําเสนอข้ อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานัก
อนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริ ษัทชําระเงินเพิ่มเติมสําหรับการ
ก่อสร้ างจํานวน 250.53 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้ นจํานวน 66.79 ล้ านบาท นับ
จากวัน ที่ยื่น คํา เสนอข้ อ พิพ าท พร้ อ มทั ้งให้ คืน หนัง สือ คํ า้ ประกันการรั บเงินล่วงหน้ า และหนังสือ คํ า้ ประกันการ
ปฏิบตั ิงานการก่อสร้ าง อย่างไรก็ตาม ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยดังกล่าวมีความเห็นแย้ งในหลายประเด็นในฐานะผู้
ว่าจ้ าง ปั จจุบนั บริษัทย่อยอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นคําคัดค้ าน ดังนันกลุ
้ ม่ บริ ษัทจึงไม่ได้ บนั ทึกประมาณ
การหนี ้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
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38.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด และ บริ ษัท มาย อเวนิว จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทได้ ทําสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีวงเงินจํ านวน 248.00 ล้ านบาท และ 17.60 ล้ านบาท
ตามลําดับ และมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ MOR และ MLR-1 ถึง MLR บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ จดจํานองโฉนดที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้ างของบริ ษัทย่อยดังกล่าวเพื่อเป็ นหลักประกัน นอกจากนี ้บริ ษัทและกรรมการบริ ษัท 1 ท่านได้ คํ ้าประกันในนาม
นิติบคุ คลและส่วนบุคคลเต็มจํานวน

39.

การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี ้ได้ รับการอนุมตั ิให้ ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
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