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สารจากประธานกรรมการบริษัท
ในปี 2563 บริษัทได้มีการรับรู้รายได้ของการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดโครงการเดอะโพลิแทน อควา แล้ว
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จ�ำนวน 1,940 ล้านบาท นอกจากนั้นแล้วบริษัท
ยังสามารถรับรู้รายได้ ในปี 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ของกลุ่มโครงการแนบราบ ได้แก่ โครงการ
มายโฮม ซิลเวอร์เลค, โครงการมายโฮม อเวนิว, โครงการมายโฮม ซิลเวอร์เลค, โครงการเอเวอร์ซิตี้
สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา, โครงการเอเวอร์ซิตี้ ศรีนครินทร์-หนามแดง และ โครงการเอเวอร์ซิตี้ รามอินทราวงแหวนจตุโชติ จ�ำนวน 478.39 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยังได้รบั ผลกระทบต่อเนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 จึงท�ำให้ยอดขายทีอ่ ยูอ่ าศัยชะลอตัว อีกทัง้ ภาครัฐยังมีการประกาศล็อกดาวน์ทางด้านเศรษฐกิจ
ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติจึงท�ำให้ยอดขายห้องชุดของชาวต่างชาติหดหายไป
อีกทั้งยังมีการออกมาตรการก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ (LTV) จากธนาคารแห่งประเทศไทย จึงท�ำให้
สถาบันทางการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้ส่งผล
กระทบความเชือ่ มัน่ และส่งผลกระทบต่อก�ำลังการซือ้ อสังหาริมทรัพย์ บริษทั จึงได้ตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กิด
จึงมีการปรับเปลีย่ นกลยุทธการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง และด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท
นอกจากธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทยังได้พัฒนาในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาลร่วมด้วย ธุรกิจ
โรงพยาบาล ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางการรักษาพยาบาล
ควบคู่กับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการในการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย โดยทางกลุ่ม
โรงพยาบาลมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์เฉพาะทาง และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับโรงพยาบาลและสร้างความน่าเชื่อถือในการบริการในธุรกิจโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม
การเข้าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลจะสามารถเพิ่มขอบข่ายในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งนับเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ
และแหล่งรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2564 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้น โดยทางบริษัทมีนโยบายและแผนการด�ำเนินงานรองรับกับสถานการณ์
ทีผ่ นั ผวนต่อเศรษฐกิจในด้านพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดที างบริษทั ก็ยงั คงมีนโยบายในการพัฒนา
ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ ถึงความต้องการในด้านอสังหาริมทรัพย์
ทั้งแนบสูงและแนบราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ต่อไป  
บริษัทขอขอบคุณ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจน
สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดี รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ ให้การ
สนับสนุนและไว้วางใจต่อการด�ำเนินงานของบริษัทด้วยเสมอมา โดยบริษัทจะยังคงพัฒนาการด�ำเนินงานโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

( นายสวิจักร์ โลจายะ)
ประธานกรรมการบริษัท
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ข้ อมูลสรุ ปทางการเงิน : Financial Highlights
(หน่วย : ล้ านบาท / Unit : Million Bath)
2562 / 2019
งบดุลรวม / Balance Sheet
สินทรัพย์หมุนเวียน / Current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / NonCurrent Asset
หนี ้สินหมุนเวียน / Curret Liabilities
หนี ้สินไม่หมุนเวียน / NonCurret Liabilities
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว / Issued and paidup share capital
ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders' Equity
งบกาไรขาดทุน / Income Statements
รายได้ จากการขายหรื อการให้ บริการ /
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
ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย / Distribution costs
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร / Administrative expenses
ขาดทุนจากการด้ อยค่าค่าความนิยม / Loss on impairment of goodwill
ขาดทุนจากการประมาณการหนี ้สินสาหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้ อง /
Loss on lawsuit provision
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงาน / Profit from operating activities
รายได้ ทางการเงิน / Finance income
ต้ นทุนทางการเงิน / Finance costs
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี / Profit (loss) for the year

2563 / 2020

8,942.20
951.14
4,326.87
2,982.22
3,884.78
2,584.25

8,528.49
965.92
5,232.68
1,554.04
3,884.78
2,707.69

4,810.49

3,241.25

(3,522.38)

(2,397.00)

1,288.12
38.99
(325.79)
(252.30)
(29.11)
(29.12)

844.25
136.25
(231.80)
(258.93)
(2.64)

690.78
0.28
(249.34)
310.86

487.13
0.14
(258.06)
126.34

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

323.84

138.40

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)

0.0834

0.0356

2.07
26.78
2.83

1.63
26.05
2.51

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและนโยบายในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัทมีเป้าหมายที่ม่งุ เน้ นคุณภาพชี วิตและความสุขอย่างยัง่ ยืนของลูกค้ าเป็ นสาคัญ ทังยั
้ งให้ 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 สะดวกในการเดินทางโดยรถไฟฟ้ า เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า
เป้าหมายและนโยบายในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็ นผู้นาในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยผู้บริ หารมีนโยบายในการพัฒนาบ้ านเดี่ยว ทาวน์
โฮม 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 ท ฯ มี ห ลายแบบเพื่ อ ให้ เหมาะสมกั บ ความต้ องการของลู ก ค้ า เช่ น อาคารชุ ด พั ก อาศั ย
บ้ านเดี่ยวพร้ อมอยู่ ทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์
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 นกลุ่มนักธุรกิจ 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 องการที่จะอาศัยอยู่ในเขตเมือง โดยเน้ นความ
ทันสมัยและความสะดวกสบายในการเดินทาง มีรายได้ ระดับปานกลางถึงสูง
1.2 ภาพรวมการดาเนินงาน
ภาพรวมการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลัก และขยายการ
ดาเนินงานไปยังธุรกิจโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยดาเนินการผ่านบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึง่ สามารถแบ่งการดาเนิน
ธุรกิจหลัก 2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.1 ธุรกิจจัดสรรที่ดิน สร้ างบ้ านเดี่ยว ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ เพื่อขาย
1.2 ธุรกิจอาคารชุดเพื่อขาย
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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 นใน
โครงการ
2. ธุรกิจโรงพยาบาล
ดาเนินการบริ หารงานโดย บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด (“MY HOSPITAL”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ
100 ประกอบกิจการการลงทุนและมีการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิ จการรักษาพยาบาล จัดตัง้
ในปี 2557 จนถึงปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนรวม 510 ล้ านบาท โดยปั จจุบนั บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด ได้ เข้ าลงทุนในธุรกิจ
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 นับ เป็ นธุ ร กิ จ ที่ มี ศัก ยภาพ และแหล่ง รายได้ แ ห่ง ใหม่เ 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 ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริ ษัท คันทรี่ โฮลดิ ้ง จากัด จัดตังในปี
้
2531 ด้ วยทุนจดทะเบียน 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
จากผลวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปี 2540 บริ ษัทได้ ประสบปั ญหาทางการดาเนินธุรกิจเช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ ในประเทศ ทาให้ บริ ษัทต้ องเข้ าสูก่ ระบวนการการฟื 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

เหตุการณ์ สาคัญในช่ วง 5 ปี
ปี
เหตุการณ์ ท่ สี าคัญ
2558  อนุมตั ิการเข้ าร่วมทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์แห่งใหม่ ชื่อ อาร์ เอสยู อินเตอร์ เนชัน่ แนล ฮอสพิทอล
(RSU International Hospital) โดยลงทุนถือหุ้นร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน จานวน 3,600,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ 100 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 360,000,000 บาท ทังนี
้ ้ บริ ษัท อาร์ เอสยู อินเตอร์ เนชัน่ แนล ฮอสพิทอล จากัด
(“RIH”) มีทนุ จดทะเบียน 1,200,000,000 บาท และมีทนุ เรี 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 มาซึ่งสินทรัพย์ซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด (“PM”)
จานวน 8,633,800 หุ้น ในราคา 25 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 215,845,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท คิดเป็ น
สัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 53.96 ณ วันที่ 17 กันยายน 2558

อนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์การจัดซื ้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจานวน 8 แปลง เนื ้อที่รวม 13-0-25
ไร่ (5,225 ตารางวา)ตัง้ อยู่ที่ ต าบลสามวาตะวัน ตก อาเภอคลองสามวา กรุ งเทพมหานคร กรรมสิทธิ์ ของ
นางพรทิพย์ ดาวสุข
2559  อนุมตั ิการซื ้อที่ดินเพื่อประกอบการทาอาคารพักอาศัยโครงการเดอะโพลิแทน รี ฟ ที่ดินกลุ่มที่ 1 เพื่อรองรับการ



พัฒนาโครงการอาคารพักอาศัยโครงการเดอะโพลิแทน รี ฟ และ โครงการเดอะโพลิแทน บรี ซ จานวน 2 แปลง
เนื ้อที่รวม 17-2-23.2 ไร่ (7,023.2 ตารางวา) ตังอยู
้ ท่ ี่ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กรรมสิทธิ์ของ
บริ ษัท บางกอกซิตี ้ ดิเวลลอปเม้ นท์ จากัด และ ที่ดินกลุม่ ที่ 2 ที่ดินที่จะใช้ สาหรับการพัฒนาในเฟสต่อไป จานวน
1 แปลง เนื ้อที่รวม 0-0-49 ไร่ (49 ตารางวา) ตังอยู
้ ท่ ี่ 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 หุ้นละ 0.75 บาท และอนุมตั ิออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทรุ่ นที่ 2 (EVERW2) จานวน 647,464,521 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้น
สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 2 หน่วย และใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทรุ่ นที่ 3 (EVERW3) จานวน 323,732,261 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้น
สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันพุธที่
27 เมษายน 2559 และนาเงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนเข้ าลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ โดยใช้ ในโครงการเดอะโพ
ลิแทน รี ฟ และหุ้นสามัญของบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ โดยภายหลังการดาเนินการดังกล่าว บริ ษั ทมีจด
ทะเบียน เป็ น 4,855,983,908 บาท และทุนเรี ยกชาระแล้ ว 3,884,782,788 บาท ณ วันที่ 22 มิถนุ ายน 2559
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อนุมัติรายการจาหน่ายไปซึ่งหุ้น บริ ษัท อาร์ เอส ยู อินเตอร์ เนชั่น แนล ฮอสพิทอล จากัด (“RIH”) จานวน
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 ของ
ทุนจดทะเบียนของ RIH โดยขายหุ้น ให้ กบั ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในราคาไม่น้อยกว่า 220,500,000 บาท ซึ่งต่อมา
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด ได้ ทาสัญญาซื ้อขายเงินลงทุนในบริ ษัท อาร์ เอส ยู
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ฮอสพิทอล จากัด ในราคาขายจานวน 250 ล้ านบาท และได้ รับเงินจานวน 250 ล้ านบาทในวัน
ดังกล่าว
อนุมตั ิตงบริ
ั ้ ษัทย่อยแห่งใหม่ของบริ ษัท เพื่ อรองรับการขยายธุรกิจทางด้ านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท
โดยใช้ ชื่อว่า บริ ษัท บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (“BANGKOK RIVA”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 500,000,000
บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 1 กันยายน 2559
หมายเหตุ :โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัท บางกอก ริ ว่า ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (“BANGKOK RIVA”) มี ทุนจดทะเบี ยน จานวน
1,000,000,000 บาท

2560





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
อนุมตั ิตงบริ
ั ้ ษัทย่อยแห่งใหม่ของบริ ษัท จานวน 2 บริ ษัท เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคต
โดยรายละเอียดดังนี ้
1) บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (“EVERCITY”) โดยมีทนุ จดทะเบียนตามแผนงานเท่ากับ 500,000,000
บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ทังนี
้ ้ บริ ษัทถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
2) บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (“BANGKOK EVER”) โดยมีทนุ จดทะเบียนตามแผนงานเท่ากับ
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 ของทุนจด
ทะเบียน

2562

 อนุมตั ิแก้ ไขงบการเงินปี 2561 และแก้ ไขแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1) เนื่องจากมีข้อผิดพลาดอัน
เป็ นเหตุจากการที่บริ ษัทไม่ได้ บนั ทึกต้ นทุนทางการเงิ นที่ต้องชาระในวันครบกาหนดชาระตามสัญญากู้ยืมเงิ น
ส่งผลให้ งบการเงินประจาปี 2560 และ 2561 ของบริ ษัท แสดงข้ อมูลเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี อ้ ื่น สินทรัพย์ภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชี ขาดทุนสะสม-ยังไมได้ จัดสรร และขาดทุนสุทธิ สาหรับปี ไม่ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ได้ มีการแก้ ไขงบ
การเงินดังกล่าวข้ างต้ นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

1.4

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คือ บริ ษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้ อยละ 100 ในบริ ษัทย่อย 8
แห่ง และถือหุ้นแทนโดยบริ ษัทย่อย 5 แห่ง ประกอบด้ วย
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
Everland Public Co.,Ltd.
(“EVER”)

100%

บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จากัด
Nattanan Development Co.,Ltd.
(“NATTANAN”)

100%

บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จากัด
My Resort Holding Co.,Ltd.
(“MRH”)

100%

บริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จากัด
The Villa (Hua Hin) Co.,Ltd.
(“TVH”)

100%

บริ ษัท บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
Bangkok Riva Development Co.,Ltd.
(“BANGKOK RIVA”)

100%

บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
Evercity Development Co.,Ltd.
(“EVERCITY”)

100%

บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
Bangkok Ever Development Co.,Ltd.
(“BANGKOK EVER”)

100%

บริ ษัท มาย อเวนิว จากัด
My Avenue Co.,Ltd.
(‘MY AVENUE”)

100%

บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด
My Hospital Co.,Ltd.
(‘MY HOSPITAL”)

100%

100%

100%

83.90%

53.96%

บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จากัด
Changmai Raj Hospital Co.,Ltd.
(“CMR”)
บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จากัด
Dental Is Fun Co.,Ltd.
(“DENTAL”)
บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จากัด
Unicon Service Co.,Ltd.
(“UNICON”)
บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จากัด
Koratmedicalgroup Co.,Ltd.
(“KMG”)
บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด
Phitsanulok Inter Vejchakan Co.,Ltd.
(“PM”)

- - - - แทนการถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
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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”)
6.บริ ษัท เอเวอร์ ซติ ี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
(“EVERCITY”)
7.บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
(“BANGKOK EVER”)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

1,000.00

100.00%

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

500.00

100.00%

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

1.00

100.00%

8.บริ ษัท มาย อเวนิว จากัด
(“MY AVENUE”)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

1.00

100.00%

9.บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด
(“MY HOSPITAL”)

ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล

510.00

100.00%

10.บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จากัด
(“CMR”)

ธุรกิจบริ การด้ านโรงพยาบาล

20.00

100.00%

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

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

ธุรกิจบริ การด้ านโรงพยาบาล

100.00

83.90%

ธุรกิจบริ การด้ 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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5.โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี)3

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

5.โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

4.โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ 3

4.โครงการEVERCITY-รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ2,3

9.โครงการเดอะ โพลิแทน อควา3

8.โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ3

7.โครงการเดอะ โพลิแทน รี ฟ3

6.โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)3

4.โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

3.โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก3

3.โครงการEVERCITY-ศรี นคริ นทร์ -หนามแดง2,3

3.บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จากัด

2.สถานทันตกรรม คลินิค จัส ฟอ ฟั น

2.โครงการรอยัล บีช3

2.โครงการ EVER PLACE –สุขสวัสดิ3์ 0-พุทธบูชา2

2.โครงการมายโฮม อเวนิว3

1.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล

ธุรกิจโรงพยาบาล

1.โครงการมายวิลล่า บางนา3

โครงการคอนโดมิเนียม

1.โครงการEVETCITY-สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา2,3

โครงการทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์

1.โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค2,3

โครงการบ้ านเดีย่ ว

ปั จจุบนั บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีโครงการที่ดาเนินการอยู่รวมทังสิ
้ ้น 20 โครงการ โดยประกอบด้ วย โครงการบ้ านเดี่ยว 2 โครงการ, โครงการทาวน์ โฮมและอาคารพาณิชย์ 4,
โครงการคอนโดมิเนียม 9 โครงการ และ ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล 5 แห่ง ซึง่ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี ้
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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 ซึ่งส่วนใหญ่จะ
อยูใ่ นกลุม่ ที่มีรายได้ ระดับปานกลางขึ ้นไป ทังนี
้ ้ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์สามารถแบ่งการดาเนินธุรกิจหลักได้ 2 ประเภทหลัก
ได้ แก่ 1)ธุรกิจจัดสรรที่ดิน สร้ างบ้ านเดี่ยว ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ เพื่อขาย 2)ธุรกิจอาคารชุดเพื่อขาย
บริ ษั ท ฯมีก ารด าเนิ น การพัฒ นาอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ในทาเลต่า งๆ นอกจากการพัฒ นาโครงการเพื่อ จ าหน่ายภายใต้
การบริ หารงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยแล้ ว บริ ษัทฯ ยังมีนโยบายในการลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆที่มีศกั ยภาพ
ทังนี
้ ้โครงการที่อยูภ่ ายใต้ การดาเนินการของบริ ษัทฯ นันมี
้ อยูห่ ลายโครงการ ซึง่ แต่ละโครงการจะมีลกั ษณะรู ปแบบ และทาเล ที่ตงั ้
ที่มีศกั ยภาพแตกต่างกันออกไป เพื่อรองรับและตอบสนองความต้ องการกับกลุม่ เป้าหมายทุกระดับ
นอกจากนี ้ บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ได้ ขยายการดาเนินธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากการที่ประชาชนส่วน
ใหญ่สนใจเรื่ องสุขภาพมากขึ ้น และมีผ้ สู งู อายุเพิ่มมากขึ ้น จึงเป็ นอีกช่องทางที่จะสามารถขยายฐานการให้ 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 เ ลค 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
กรุงเทพมหานคร 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 จจุบนั ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อมโอนกรรมสิทธิ์ และ Village 2
จานวน 67 หลัง อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง การขาย และรอการโอนกรรมสิทธิ์กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ จะเป็ นลูกค้ าที่มีรายได้
ปานกลางถึงสูง ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คงเหลือบ้ านเดี่ยวรอการขาย 34 หลัง โดยมีบ้านเดี่ยวคงเหลือรอการโอน
จานวน 19 หลัง
1.1.2 โครงการมายโฮม อเวนิว
โครงการบ้ านพักอาศัยในลักษณะบ้ านเดี่ยว 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 ระดับปานกลางไปถึ งรายได้ ระดับสูง ทัง้ นี ้ ณ 31 ธันวาคม 2563 คงเหลือบ้ านเดี่ยว
รอการขาย 4 หลัง โดยมีบ้านเดี่ยวคงเหลือรอการโอน จานวน 2 หลัง

1.1.3 โครงการ EVETCITY สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา
โครงการ EVETCITY สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา เป็ นโครงการทาวน์โฮมและอาคารพาณิ ชย์ ตัง้ อยู่ที่ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งพื ้นที่พฒ
ั นาทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์ออกเป็ น 2 Village รวมจานวน 137 หลัง
ดาเนินการพัฒนาโครงการโดย บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ มี รายละเอียดดังนี ้
1.1.3.1 โครงการ EVETCITY สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา (Village1) เป็ นโครงการทาวน์โฮม 2 ชัน้ จานวน 94 หลัง บนที่ดิน
จานวน8-2-34.50 ไร่ (3,434.50 ตารางวา) โดยมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ นผู้มีรายได้ ระดับปานกลางไปถึงรายได้ ระดับสูง ปั จจุบนั
อยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้ าง ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คงเหลือทาวน์โฮมรอการขาย 28 หลัง โดยมีทาวน์โฮม
คงเหลือรอการโอน จานวน 8 หลัง
1.1.3.2 โครงการEVETCITY สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา(Village2) เป็ นโครงการทาวน์ โฮม 2 ชัน้ จานวน 18 หลัง และ
อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จานวน 25 หลัง รวมจานวน 43 หลัง บนที่ดินจานวน 4-0-22.10 ไร่ (1,622.10 ตารางวา) โดยมีกลุม่ ลูกค้ า
เป้าหมายเป็ นผู้มีรายได้ ระดับปานกลางไปถึงรายได้ ระดับสูง โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 คงเหลือทาวน์โฮมรอการขาย 31 หลัง โดย
มีทาวน์โฮมที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายแล้ วจานวน 12 ยูนิต (เริ่ มเปิ ดขายโครงการครัง้ แรกในเดือน พฤศจิกายน 2563 และเริ่ มโอนกรรมสิทธิ์
ได้ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564)
1.1.4 โครงการ EVER PLACE สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา
โครงการ EVER PLACE สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา เป็ นโครงการอาคารพาณิ ช ย์ 3 ชัน้ จานวน 7 หลัง บนที่ดินจานวน
0-2-63.70 ไร่ (263.70 ตารางวา) ตังอยู
้ ่ที่ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ กรุ งเทพมหานคร ดาเนินการพัฒนาโครงการ
โดยบริ ษัท มาย อเวนิว จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ นผู้มีรายได้ ระดับปานกลางไปถึงรายได้
ระดับสูง ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงการ
1.1.5 โครงการEVERCITY ศรีนครินทร์ -หนามแดง
โครงการEVERCITY ศรี นคริ นทร์ -หนามแดง เป็ นโครงการทาวน์โฮม 2 ชัน้ จานวน 236 หลัง บ้ านแฝด 2 ชัน้ จานวน 2
้ ่ที่
หลัง และอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จานวน 11 หลัง รวมจานวน 249 หลัง บนที่ดินจานวน 23-1-1.90 ไร่ (9,301.90 ตารางวา) ตังอยู
ถนนหนามแดง-บางพลี ตาบลบางแก้ ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดาเนินการพัฒนาโครงการโดย บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้
ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ นผู้มีรายได้ ระดับปานกลางไปถึงรายได้ ระดับสูง
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คงเหลือทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์ รอการขาย 187 หลัง โดยมีทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์
คงเหลือรอการโอน จานวน 15 หลัง
1.1.6 โครงการEVERCITY รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ
โครงการEVERCITY รามอิ น ทรา-วงแหวนจตุโ ชติ เป็ นโครงการทาวน์ โ ฮม 2 ชัน้ จ านวน 172 หลัง บนที่ ดิ น
จานวน 17-3-72.60 ไร่ (7,172.60 ตารางวา) ตังอยู
้ ่ที่ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร ดาเนินการพัฒนาโครงการ
โดย บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นผู้มีรายได้ ระดับปาน
กลาง ไปถึงรายได้ ระดับสูง ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คงเหลือทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์ รอการขาย 156 หลัง โดยมี
ทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์คงเหลือรอการโอน จานวน 7 หลัง

15

16
1.2 โครงการคอนโดมิเนียม
1.2.1 โครงการมายวิลล่ า บางนา
โครงการมายวิลล่า บางนา บริ ษัทรับโอนโครงการเพื่อนามาพัฒนาต่อ ประกอบด้ วยอาคารทังสิ
้ ้น 3 อาคาร (อาคารเอ บี
ซี) โดยแบ่งเป็ นอาคารสานักงาน 1 อาคาร ประกอบด้ วยสานักงานจานวน 10 ห้ อง และ อาคารที่พกั อาศัย 2 อาคาร ประกอบด้ วย
ห้ องชุดพักอาศัย 262 ห้ องชุด ตังอยู
้ ่บนที่ดินจานวน 17 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา บนถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กรุ งเทพฯ ซึ่งเป็ น
โครงการที่พฒ
ั นาเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วตังแต่
้ ปี 2536 สาหรับโครงการในส่วนของอาคารสานักงานนันได้
้ เริ่ มจาหน่ายตังแต่
้ ปี 2542
และในส่วนของห้ องชุดนันบริ
้ ษัทฯ ได้ ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุ งห้ องชุดที่ยงั คงเหลืออยู่ใหม่เพื่อทาการจาหน่ ายให้ แก่ลกู ค้ า
และผู้สนใจทั่วไป กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัท ฯ สาหรั บในส่วนของห้ อ งชุดจะเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่มี รายได้ ปานกลางและสูง
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวนห้ องชุดพักอาศัยคงเหลือขายจานวน 2 ยูนิต
1.2.2 โครงการเดอะ รอยัล บีช เพชรบุรี
โครงการเดอะรอยัล บีช เพชรบุรี เป็ นโครงการประเภทที่พกั อาศัยริ มทะเลเพื่อขาย เนื ้อที่รวมทังโครงการ
้
6-2-31 ไร่
เนื อ้ ที่ ใช้ สอยรวม 9,043.97 ตารางเมตร มูลค่าโครงการกว่า 150 ล้ านบาท ประกอบด้ วยอาคารแบบ เทอร์ เ รซเฮ้ าส์ 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 2563 โครงการดาเนินการขายไปหมดแล้ ว โดยมีห้องชุด
คงเหลือรอการโอน จานวน 1 ยูนิต
1.2.3 โครงการมายรีสอร์ ท บางกอก
โครงการอาคารชุดพักอาศัย ตังอยู
้ ่เลขที่ 1724 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
โดยโครงการมายรี สอร์ ท บางกอก ประกอบด้ วย อาคารสูง 28 ชัน้ และอาคารสูง 35 ชัน้ พร้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้ มีจานวนห้ องชุดทังสิ
้ ้น
384 ห้ อง ปั จจุบนั ดาเนินการก่อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว (โดยอาคาร Aก่อสร้ างแล้ วเสร็ จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 และเริ่ มเปิ ดทา
การขายเมื่อในช่วงเดือนกรกฎาคม 2552 และอาคาร B ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จในช่วงต้ นปี 2553 และเริ่ มเปิ ดทาการขายในเดือน
มกราคม 2551) พร้ อมเข้ าพักอาศัย ทังนี
้ ้ ในปี 2556 บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด ได้ ดาเนินการเข้ าลงทุนซื ้อห้ องชุดโครงการที่เหลืออยู่
ทังหมด
้
จานวน 92 ยูนิต จากเจ้ าของโครงการเดิมเพื่อนามาเป็ นทรัพย์สินของบริ ษัทและดาเนินการขายต่อไป โดย ณ 31 ธันวาคม
2563 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 7 ยูนิต
1.2.4 โครงการมายรีสอร์ ท แอท ริเวอร์
โครงการอาคารชุดพักอาศัย ตังอยู
้ ่เลขที่ 42 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 72 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุ งเทพมหานคร โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ เป็ นอาคารสูง 37 ชัน้ จานวน 1 อาคาร มีจานวนห้ องชุดทังสิ
้ ้น 123 ยูนิต
ปั จจุบนั ดาเนินการก่อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วพร้ อมเข้ าพักอาศัย ทังนี
้ ้ ในปี 2556 บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด ได้ ดาเนินการเข้ า
ลงทุนซื ้อห้ องชุดโครงการ จานวน 43 ยูนิต จากเจ้ าของโครงการเดิมเพื่อนามาเป็ นทรัพย์สินของบริ ษั ทและดาเนินการขายต่อโดย
ณ 31 ธันวาคม 2563 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 19 ยูนิต โดยห้ องชุดคงเหลือรอการโอน จานวน 3 หลัง

1.2.5 โครงการมายรีสอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี)
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จานวน 211 ยูนิต บนที่ดินจานวน 4-3-22.4 ไร่ ตัง้ อยู่บนถนนตะเกี ยบ ตาบลหนองแก
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นที่ดินติดกับโครงการ มายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) ที่ดาเนินการพัฒนาโครงการโดย
บริ ษัท เดอะวิลล่า(หัวหิน) จากัด (“TVH”)
ดาเนินการพัฒนาโครงการโดย บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ 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 จานวน 61 ยูนิต มีจานวนห้ องชุดทังสิ
้ ้น 211 ยูนิต มีขนาดพื ้นที่ใช้ สอยตังแต่
้
64.18 – 237.10 ตารางเมตร
โดย ณ 31ธันวาคม 2563 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 25 ยูนิต
1.2.6 โครงการมายรีสอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จานวน 197 ยูนิต บนที่ดินจานวน 4-3-22.4 ไร่ ตัง้ อยู่บนถนนตะเกี 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 ซึง่ เป็ 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 จานวน 51 ยูนิต มีจานวนห้ องชุดทังสิ
้ ้น 197 ยูนิต มีขนาดพื ้นที่ใช้ สอยตังแต่
้
43.01 – 372.23 ตารางเมตร
โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 60 ยูนิต โดยห้ องชุดคงเหลือรอการโอน จานวน 4 หลัง
1.2.7 โครงการเดอะ โพลิแทน รีฟ
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จานวน 2,351 ยูนิ ต และร้ านค้ า 8 ร้ าน บนที่ดิ น จานวน 9-3-37.6 ไร่ ตัง้ อยู่เ ลขที่ 28
ซอยนนทบุรี 15 ถนนสนามบินน ้า ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ดาเนินการพัฒนาโครงการโดย บริ ษัท 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 กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ จะเป็ นลูกค้ าที่มีรายได้ ปานกลางถึงสูง โดย ณ 31 ธันวาคม 2563
คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 410 ยูนิต โดยมีห้องชุดที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายและรอการโอนกรรมสิทธิ์จานวน 41 ยูนิต (เริ่ มเปิ ดขาย
โครงการครัง้ แรกในเดือน ธันวาคม 2558 และเริ่ มโอนกรรมสิทธิ์ได้ ภายในเดือน มกราคม 2562) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
จานวนห้ องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ ว 1,908 ยูนิต คิดเป็ นมูลค่าขายเท่ากับ 4,580 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
ซอยนนทบุรี15 ถนนสนามบินน ้า ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ดาเนินการพัฒนาโครงการโดย บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์
จากัด(มหาชน) เป็ นอาคารสูง 8 ชัน้ 4 อาคาร อาคารจอดรถสูง 7 ชัน้ 1 อาคาร มีขนาดพื ้นที่ใช้ สอย 29, 43, 48, 50และ 60
ตารางเมตร กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ จะเป็ นลูกค้ าที่มีรายได้ ปานกลางถึงสูง โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 คงเหลือห้ องชุดรอ
การขาย 378 ยูนิต โดยมีห้องชุดที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายและรอการโอนจานวน 9 ยูนิต
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1.2.9 โครงการเดอะ โพลิแทน อควา
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จานวน 2,741 ยูนิต และร้ านค้ า 4 ร้ าน บนที่ดินจานวน 10-2-34.8 ไร่ ตังอยู
้ ่เลขที่ 28
ซอยนนทบุรี 15 ถนนสนามบินน ้า ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ดาเนินการพัฒนาโครงการโดย บริ ษัท บางกอก
ริ วา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เป็ นอาคารสูง 61 ชัน้ 1 อาคาร อาคารจอดรถสูง 8 ชัน้ 1 อาคาร มีขนาด
พื ้นที่ใช้ สอย 24, 29, 30 และ 60 ตารางเมตร กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ จะเป็ นลูกค้ าที่มีรายได้ ปานกลางถึงสูง โดย ณ 31
ธันวาคม 2563 คงเหลือห้ องชุดรอการขาย 940 ยูนิต โดยมีห้องชุดที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายแล้ วจานวน 1,071 ยูนิต (เริ่ มเปิ ดขายโครงการ
ครัง้ แรกในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 และเริ่ มโอนกรรมสิทธิ์ในเดือน ตุลาคม 2563) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวนห้ องชุด
ที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ ว 734 ยูนิต คิดเป็ นมูลค่าขายเท่ากับ 1,588 ล้ านบาท

2. ธุรกิจโรงพยาบาล
ดาเนินการบริ หารโดยบริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด (“MY HOSPITAL”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท โดยปั จจุบนั
บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด ได้ เข้ าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นบริ ษัทย่อย โดยเข้ าถือหุ้นใน กลุม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์
ประกอบด้ วย 3 บริ ษัท รวมบริ ษัทในกลุม่ อีก 2 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท 1)โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จากัด, บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น
จากัด, บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จากัด 2)บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จากัด และ 3)บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด
ในสัดส่วนร้ อยละ 100,100,100,83.90 และ 53.96 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดแต่ละบริ ษัท ดังนี ้
1. กลุ่ม โรงพยาบาลเชี ยงใหม่ราษฎร์ (กลุ่มธุ ร กิ จ : สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ทันตกรรม)
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 ทันตกรรม สถานพยาบาล)
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 จโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปมาตรฐานขนาด 100 เตียง โดยใบอนุญาตให้ ประกอบกิ จการสถานพยาบาลเลขที่
10201004354 ในปี 2548 ได้ ลดจานวนเตียงลงเหลือจานวน 50 เตียง พื ้นที่รับผิดชอบรับรักษาคนไข้ และผู้เจ็บป่ วย ตาบล
ช้ างเผือก ตาบลสุเทพ ตาบลฟ้าฮ่าม ตาบลสันผีเสื ้อ ตาบลป่ าตัน ตาบลป่ าแดด และ ตาบลดอนแก้ ว
1.2) บริษัท เดนทอล อิส ฟั น จากัด (“DENTAL”)
บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จากัด จัดตัง้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 ด้ ว ยทุนจดทะเบีย น 750,000 บาท ประกอบธุรกิ จ
คลินิกทันตกรรม ในชื่อ “สถานทันตกรรม คลินิค จัส ฟอ ฟั น ” ลักษณะการดาเนินธุรกิจ คลินิกทันตกรรมให้ บริ การตรวจรักษา
สุขภาพช่องปาก แบบครบวงจรโดยทีมทันตแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทาง คอยให้ บริ การและคาปรึกษาด้ วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็ น
กันเอง 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 ประกอบธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน ในชื่อ “โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล” เดิมชื่อ
โรงพยาบาลโคราชเมโมเรี ย ล จัด ตัง้ เมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2533 ด้ ว ยทุน จดทะเบีย น 75 ล้ านบาท จัดตัง้ เพื่ อ ประกอบธุร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนทั่วไปมาตรฐานขนาด 35 เตียง ก่อ ตัง้ โรงพยาบาลในนาม โรงพยาบาลโคราชเมโมเรี ยล โดยกลุ่มแพทย์
พยาบาล และ บุคคลทัว่ ไป โดยได้ รับอนุญาตให้ บริ การด้ านเวชกรรมประเภทที่ 10201003259 ใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลเลขที่ 10201001160
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3.บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด (“PM”)
บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด ประกอบธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน ในชื่อ “โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล”
เดิมชื่อ โรงพยาบาลอิ นเตอร์ เวชการ จัดตังเมื
้ ่อวันที่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2537 ด้ วยทุนจดทะเบียน 160 ล้ านบาท จัดตังเพื
้ ่อ
ประกอบธุรกิ จโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปมาตรฐานขนาด 60 เตียง โดยใบอนุญาตให้ ประกอบกิ จการสถานพยาบาลเลขที่
10201011952 ให้ บริ การทางการแพทย์แบบองค์รวมโดยการรักษา ส่งเสริ มสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื น้ ฟูสขุ ภาพแก่ประชาชน
ทัว่ ไป ทังในเขตจั
้
งหวัดพิษณุโลก และพื ้นที่ข้างเคียง เพื่อให้ มีสขุ ภาพที่ดี ประเภทของผู้รับบริ การ คือ กลุ่มผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วย
ประกันสังคม บริ ษัท Contract ประกันชีวิต ราชการ / รัฐวิสาหกิจ ตรวจสุขภาพ
บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด (“MY HOSPITAL”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ เข้ าลงทุนธุรกิ จโรงพยาบาล
จานวน 3 แห่ง ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เปิ ดให้ บริ การตลอด 24 ชั่วโมง โดยการให้ บริ การของกลุ่มโรงพยาบาล
ให้ บริ การรักษาพยาบาล การส่งเสริ มสุขภาพ ฟื น้ ฟูสมรรถภาพ และป้องกันโรค ให้ แก่ผ้ ปู ่ วยนอกและผู้ป่วยใน โดยครอบคลุมทังโรค
้
ทัว่ ไปและภาวะฉุกเฉิน ผ่านแพทย์เวชกรรมทัว่ ไปและเวชกรรมเฉพาะทาง และการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญใน
แต่ละสาขา โดยใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีบริ การรักษาพยาบาลหลักใน 12 สาขา
ดังต่อไปนี ้
1 แผนกผู้ป่วยนอก
7 แผนกแพทย์แผนไทยบริ การกายภาพบาบัด
2 แผนกกุมารเวช
8 ศูนย์ไตเทียมบริ การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม (Hemodialysis Unit)
3 แผนกสูตินรี เวช
9 แผนกฉุกเฉิน (ER)
4 แผนกศัลยกรรมกระดูก และศัลยกรรมทัว่ ไป 10 แผนก ICU และ ห้ องแยกเพื่อคัดกรอง
5 แผนกแพทย์ทางเลือก
11 แผนกอายุรกรรม
6 แผนกทันตกรรมพิเศษ
12 แผนกผู้ป่วยบัตรทอง
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีเตียงจดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 145 เตียง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 ้
 ศัลยกรรมตกแต่ ง : ให้ บริ การตรวจรั กษาโรคผิวหนังทัว่ ไปและให้ 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 มีแพทย์เฉพาะทางในสาขาหลักปฏิบตั ิงานตลอด 24 ชัว่ โมง 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
ทางการแพทย์ที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ โดยการให้ บริ การของโรงพยาบาลในเครื อ ดังนี ้
1. คลินิคอายุรกรรม
1.1 คลินิคอายุรกรรมทัว่ ไป : ให้ บริ การตรวจและรั กษาพยาบาลโรคทางอายุรกรรมทัว่ ไป 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
โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคผิวหนัง, โรคมะเร็ ง, โรคติดเชือ้ , โรคทางเดินหายใจ, โรคข้ อและ
รูห์มาติสม์, โรคระบบต่อมไร้ ทอ่ , เป็ นต้ น
1.3 คลินิคอายุรกรรมโรคไต : ให้ บริ การตรวจวินิจฉัยและการรักษาแก่ผ้ ูป่วย ทัง้ ผู้ป่วยโรคไตแบบเรื อ้ รัง และแบบ
เฉียบพลัน ไปจนถึงการให้ บริ การฟอกเลือด ล้ างไต
2. คลินิกศัลยกรรม
2.1 คลินิคศัลยกรรมทัว่ ไป : ให้ บริ การทางศัลยกรรมต่างๆ อาทิเช่น การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดี การผ่าตัดไส้ ติ่ง
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 รวมทังโรคนิ
้
่วในไต กรวยไต ท่อไต หรื อ
กระเพาะปั สสาวะ เป็ นต้ น และโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับระบบทางเดินปั สสาวะ
2.3 คลินิคศัลยกรรมตกแต่ง : ผู้ป่วยที่ประสบอุบตั ิเหตุบางรายได้ รับบาดแผลภายนอกจากผลกระทบของอุบตั ิเหตุ
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 ศูนย์ ตรวจสุขภาพ : บริ การรับตรวจสุขภาพ ด้ วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมแก่ผ้ ูเข้ ารั บบริ การ
ในแต่ละช่วงอายุ โดยทีมแพทย์ผ้ ชู านาญในแต่ละสาขา รวมถึงแพทย์อาชีวอนามัยและทีมงานที่สามารถไปให้ บริ การนอกสถานที่
ณ สถานประกอบการต่างๆได้
3.4 ศูนย์ทนั ตกรรม : ให้ บริ การรักษาทางทันตกรรมครบวงจร ได้ แก่ การขูดหินปูน การอุดฟั น ทันตกรรมสาหรับเด็ก
การจัดฟั น การรักษารากฟั น การทาฟั นปลอม การรักษาโรคเหงือก ศัลยกรรมช่องปาก การฝั งรากเทียม
3.5 ศูนย์สลายต้ อกระจก : ผ่าตัดสลายต้ อกระจก และเปลีย่ นเลนส์ รวมทัง้ การรักษาผู้ป่วยโรคต้ อหินและต้ อเนื ้อ
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 ตรวจสุขภาพก่อนมีบตุ ร
เป็ นต้ น
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4.2 คลินิคสูติ-นรี เวชกรรม : บริ การตรวจวินิจฉัย ให้ การรักษา รวมทังให้
้ คาแนะนาป้องกันโรคภายในของสตรี ทกุ ช่วงวัย
ตังแต่
้ วยั รุ่นจนถึงผู้สงู อายุ โดยมีบริ การต่างๆ อาทิเช่น การคุมกาเนิด การรับฝากครรภ์ ให้ คาแนะนาเพื่อป้องกันความเสี่ยงระหว่าง
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 เป็ นต้ น
ศักยภาพในการให้ บริการทางการแพทย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทฯ มีศกั ยภาพด้ านสถานที่ในการให้ บริ การทางการแพทย์ และมีอตั ราการใช้ บริ การแยก
ตามกลุม่ ผู้ป่วย ดังนี ้
 จานวนห้ องตรวจและจานวนเตียงให้ บริการ
ศักยภาพในการให้ บริ การกลุม่ ลูกค้ าผู้ป่วยนอก (OPD) ประเมินจากจานวนห้ องตรวจรักษา ในขณะที่ศกั ยภาพในการ
ให้ บริ การกลุม่ ผู้ป่วยใน (IPD) ประเมินจากจานวนเตียงที่ให้ บริ การ โดยศักยภาพในการให้ บริ การของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 เป็ นดังนี ้
โรงพยาบาล / สาขา
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล
โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล/1
รวม

จานวนห้ องตรวจ
4
10
12
26

จานวนเตียงจดทะเบียน
50
35
60
145

จานวนเตียงเปิ ดให้ บริ การจริง
41
35
40/1
116

หมายเหตุ : /1 จานวนเตียงที่เปิ ดให้ บริการจริงลดลงเป็ นผลจากมีการปรับปรุงห้ องพักเพื่อรองรับการเข้ ารักษาพยาบาล

 ลักษณะการให้ บริการแบ่ งตามการให้ บริการผู้ป่วย
อัตราการใช้ บริ การของกลุม่ ผู้ป่วย ประเมินจากจานวนการให้ บริ การจริ งเปรี ยบเทียบกับศักยภาพในการให้ บริ การสูงสุด
โดยแยกเป็ นกลุม่ ผู้ป่วยนอกและกลุม่ ผู้ป่วยใน ทังนี
้ ้ ในปี 2561, 2562 และ 2563 กลุม่ ผู้ป่วยนอกในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2562
มีอตั ราการใช้ บริ การลดลงจากร้ อยละ 61.79 เป็ นร้ อยละ 44.60 ในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2563 มีอตั ราการใช้ บริ การลดลงจาก
ร้ อยละ 44.60 เป็ นร้ อยละ 29.45 ในขณะที่กลุม่ ผู้ป่วยในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2562 มีอตั ราการใช้ บริ การ (อัตราการครองเตียง)
เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 35.03 เป็ นร้ อยละ 50.50 และในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2563 มีอตั ราการใช้ บริ การ (อัตราครองเตียง) ลดลง
จากร้ อยละ 50.05 เป็ นร้ อยละ 37.52 หากพิจารณาจากอัตราการเฉลีย่ เข้ าใช้ บริ การของผู้ป่วยนอกจะเห็นได้ ว่าอัตราการใช้ บริ การ
ของโรงพยาบาลลดลง เป็ นผลมาจากภาวะของเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ ้น และในส่วนของการเข้ าใช้ บริ การผู้ป่วยใน
อัตราเฉลีย่ ที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากมีการปรับปรุงห้ องพักเพื่อรองกับการเข้ ารับการรักษาได้ เพิ่มมากขึ ้นและทางบริ ษัท มีนโยบายใน
การเพิ่มศักยภาพในการใช้ บริ การ

 การให้ บริ การกลุม่ ลูกค้ าผู้ป่วยนอก (OPD)
รายละเอียด
จานวนห้ องตรวจ (เฉลีย่ ) *
จานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุด(ครัง้ ) **
จานวนวันที่ผ้ ปู ่ วยรับการรักษาจริง (ครัง้ )
อัตราการใช้ บริการ (ร้ อยละ)

2561
8
365
312,286
192,971
61.79

2562
8
365
417,690
186,277
44.60

2563
8
365
397,550
117,068
29.45

 การให้ บริ การกลุม่ ผู้ป่วยใน (IPD)
รายละเอียด
จานวนห้ องตรวจ (เฉลีย่ ) *
จานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยในสูงสุด(เตียง) **
จานวนวันที่ผ้ ปู ่ วยรับการรักษาจริง (เตียง)
อัตราการใช้ บริการ (ร้ อยละ)

2561
45
365
49,640
17,388
35.03

2562
39
365
42,340
21,191
50.05

2563
39
365
44,896
16,843
37.52

หมายเหตุ :
* จานวนห้ องตรวจและจานวนเตียงเปิ ดใช้ บริ การจริ ง คานวณจากค่าเฉลี่ยระหว่างต้ นงวดและปลายงวด
** ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุดประเมินโดยผู้บริ หารบริ ษัทฯ ประมาณ 45 ครัง้ ต่อห้ องต่อวัน
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10.โครงการมายโฮม อเวนิว

รวมโครงการที่เสร็จสมบูรณ์

ถ.สนามบินน ้า จ.นนทบุรี
ถ.ไทยรามัญ/ถ.หทัยราษฎร์

คลองสามวา กรุงเทพฯ

ซอยนนทบุรี 15

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
ซอยนนทบุรี 15
ถ.สนามบินน ้า จ.นนทบุรี

สถานที่ตงั ้

9.โครงการเดอะ โพลิแทน อควา

8.โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ

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

4.โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์

3.โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก

2.โครงการรอยัล บีช

1.โครงการมายวิลล่า บางนา

โครงการที่เสร็ จสมบรูณ์

กลุ่มที่1 : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ชื่อโรงพยาบาล

ชื่อโครงการ/

2559

2,351 ห้ องชุด
8 Shop
587 ห้ องชุด
3 Shop
4 Shop
61 หลัง

2,741 ห้ องชุด

2556

197 ห้ องชุด

2561

2560

2559

2556

2556

2556

2548

2547

โครงการ

ปี ที่เปิ ด

211 ห้ องชุด

43 ห้ องชุด

92 ห้ องชุด

10 สานักงาน
262 ห้ องชุด
66 ห้ องชุด

จานวนหน่ วย

13-0-25.

10-2-34.80.

7-2-85.

9-3-37.60.

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

100

100

100

งานที่เสร็จ

ร้ อยละของ

RIVA
EVER

BANGKOK

EVER

EVER

TVH

MRH

EVER

EVER

EVER

EVER

บริษัทที่
ดาเนิน
การโครงการ

ปานกลางถึงสูง

ปานกลางถึงสูง
รายได้ ระดับ

รายได้ ระดับ

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง
รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง
รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง
รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง
รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง
รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง
รายได้ ระดับสูง

เป้าหมาย

กลุ่มลูกค้ า

21,344.55

10,634.17

246.26

1,588.67

7,119.10
275.90

631.28

4,579.95

6,829.86
2,050.33

751.01

1,081.25

338.07

490.11

176.84

750.73

ขายแล้ ว

1,344.59

1,298.94

819.46

672.68

180.88

752.81

ทัง้ หมด

-

3,143.61

10.10

2,772.84

41.84

175.49

68.30

-

71.00

-

4.04

รอโอน

มูลค่ าโครงการ (ล้ านบาท)

รายละเอียดโครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

7,566.77

19.54

2,757.59

1,377.21

2,074.42

525.28

217.69

410.39

182.57

-

2.08

คงเหลือ
รอขาย

6,636

61

2,745

590

2,359

197

211

43

92

66

272

ทัง้ หมด

3,660

55

734

203

1,908

133

186

21

85

65

270

ขายแล้ ว

ยูนิต

9

41

4

-

3

-

1

-

1,131

2

1,071

รอโอน

7

-

2

1,845

4

940

378

410

60

25

19

คงเหลือ
รอขาย

24

25

กรุงเทพฯ

รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ /1

สถานทันตกรรม

ให้ เช่าอาคาร
รพ.เชียงใหม่ ฮอสพิทอล
โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

17.สถานทันตกรรม คลินิค จัส ฟอ ฟั น

18.บจ.ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส

19.โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

20.โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

รวมโครงการทัง้ หมด

โรงพยาบาล

สถานที่ตงั ้

กลุ่มที่2 : ธุรกิจโรงพยาบาล
สถานประกอบการโรงพยาบาล
16.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล

ชื่อโครงการ / ชื่อโรงพยาบาล

รวมโครงการที่ดาเนินการและอยู่ระหว่ างการขาย

แขวงออเงิน เขตสายไหม

15.โครงการEVERCITY

60 เตียง

35 เตียง

-

-

50 เตียง

จานวนหน่ วย

172 หลัง

2537

2533

2538

2552

6-0-81.90.

1-1-62.

-

-

3-0-3.40.

(ไร่ -งาน-ตร.ว.)

โครงการ

2549

เนือ้ ที่โครงการ

17-3-72.60

23-1-1.90

4-0-22.10
0-2-63.70

8-2-34.50

65-1-80

(ไร่ -งาน-ตร.ว.)

เนือ้ ที่โครงการ

ปี ที่เปิ ด

2562

2562

249 หลัง

2562
2563
N.A.

เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ
แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ
ถ.หนามแดง-บางพลี
บางพลี สมุทรปราการ

สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา /1
13.โครงการ EVER PLACE
สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา /1
14.โครงการEVERCITY
ศรี นคริ นทร์ - หนามแดง /1

2558

โครงการ

ปี ที่เปิ ด

Village2 = 43 หลัง
อาคารพาณิชย์ 7 หลัง

Village1 = 94 หลัง

แขวงบางปะกอก

12.โครงการ EVETCITY

จานวนหน่ วย

Village1 = 78 หลัง
Village2 = 67 หลัง

สถานที่ตงั ้

โครงการที่ดาเนินการและอยู่ระหว่างการขาย
11.โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค
ซ.สุวินทวงศ์ 80
หนองจอก กรุงเทพฯ

กลุ่มที่1 : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ชื่อโรงพยาบาล

ชื่อโครงการ/

-

-

-

-

-

งานที่เสร็จ

ร้ อยละของ

45

61

45
-

100

100
-

งานที่เสร็จ

ร้ อยละของ

PM

KMG

UNICON

DENTAL

CMR

การโครงการ

บริษัทที่
ดาเนิน

EVERCITY

EVERCITY

MY AVENUE

EVERCITY

EVER

การโครงการ

บริษัทที่
ดาเนิน

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง
รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง
รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง
-

เป้าหมาย

กลุ่มลูกค้ า

ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

ปานกลางถึงสูง
รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง
รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง

รายได้ ระดับ

รายได้ ระดับ
ปานกลางถึงสูง

เป้าหมาย

กลุ่มลูกค้ า

-

-

-

-

-

24,690.12

ทัง้ หมด

-

-

-

-

-

11,571.41

ขายแล้ ว

-

-

-

-

3,448.51

รอโอน

-

304.90

25.95

55.98

51.26
-

35.84

135.87

รอโอน

มูลค่ าโครงการ (ล้ านบาท)

937.24

36.34

739.29
3,345.57

172.95

1,049.29

-

252.38

431.76
243.47
31.15

475.57

ขายแล้ ว

850.61

ทัง้ หมด

มูลค่ าโครงการ (ล้ านบาท)

9,670.20

-

-

-

-

-

คงเหลือ
รอขาย

2,103.43

677.00

820.36

192.21
31.15

143.54

239.17

คงเหลือ
รอขาย

-

-

-

-

-

7,346

ทัง้ หมด

710

172

249

-

-

-

-

-

3,866

ขายแล้ ว

206

9

47

-

15
58
43
7

77

67
94

ขายแล้ ว

78

ทัง้ หมด

ยูนิต

ยูนิต

-

61

7

15

12
-

19
8

1,192

รอโอน

รอโอน

1

2,288

-

-

-

-

-

คงเหลือรอ
ขาย

443

156

187

31
7

33
28

คงเหลือ
รอขาย

หมายเหตุ :
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
- ความคืบหน้ าในการขายคานวณจากมูลค่าหน่วยที่ได้ ทาสัญญาแล้ ว / มูลค่าหน่วยที่มีเพื่อขาย
- โครงการมายวิลล่า บางนา ประกอบด้ วย 3 อาคาร ได้ แก่ อาคารเอ อาคารบี และอาคารซี มีอาคารสานักงานทังหมด
้
60 สานักงาน และมีห้องชุดพักอาศัย 718ห้ องชุด และมีการจาหน่ายไปแล้ วทัง้ สิ ้น 50 สานักงานและ 456 ห้ องชุด ดังนัน้ บริ ษัทฯจึงได้ รับโอนโครงการเพื่อ
นามาพัฒนาต่อ จานวน 10 สานักงานและ 262 ห้ องชุด
- โครงการรอยัล บีช ปั จจุบนั โครงการดาเนินการขายหมดแล้ ว เหลือรอการโอน 1 ยูนิต
- โครงการมายโฮม สุวินทวงศ์ บนที่ดิน 65-1-80 ไร่ แบ่งพื ้นที่พฒ
ั นาบ้ านเดี่ยวออกเป็ น 2 Village รวมจานวน 145 หลัง เป็ นโครงการที่อยูใ่ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน) ประกอบด้ วย Village 1 จานวน 78 หลัง โดยปั จจุบนั ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อม
โอนกรรมสิทธิ์ และ Village 2 จานวน 67 หลัง ปั จจุบนั มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ วบางส่วนและยังคงอยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร้ าง และอยูร่ ะหว่างการขายและรอการโอนกรรมสิทธิ์ (ความคืบหน้ าการก่อสร้ าง 75%)
- บริ ษัทฯดาเนินการซื ้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก จานวน 92 ยูนิต เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
- บริ ษัทฯดาเนินการซื ้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ จานวน 33 ยูนิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 และจานวน 10 ยูนิต เมื่อวันที่ 4 มิถนุ ายน 2557
- 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
- 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
- โครงการเดอะ โพลิแทน รี ฟ เป็ นโครงการที่อยูใ่ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน) โดยปั จจุบนั ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อมโอนกรรมสิทธิ์
- โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ เป็ นโครงการที่อยูใ่ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน) โดยปั จจุบนั ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อมโอนกรรมสิทธิ์
- โครงการเดอะ โพลิแทน อควา เป็ นโครงการที่อยูใ่ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 โดยปั จจุบนั ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อมโอนกรรมสิทธิ์
- โครงการ My Home Avenue บนพื ้นที่ 13-0-25 ไร่ รวม 61 หลัง มูลค่าโครงการรวมประมาณ 272.29 ล้ านบาท โดยปั จจุบนั ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อมโอนกรรมสิทธิ์
- 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 เมื่อวันที่15 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วย Village 1 จานวน 94 หลัง
โดยปั จจุบนั ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อมโอนกรรมสิทธิ์ และ Village 2 จานวน 43 หลัง ปั จจุบนั ยังคงอยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร้ างและอยูร่ ะหว่างการขายและรอการโอนกรรมสิทธิ์ (ความคืบหน้ าการก่อสร้ าง 45%)
- โครงการ EVER PLACE -สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30 เป็ นโครงการที่อยูใ่ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท มาย อเวนิว จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ปั จจุบนั 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 ปั จจุบนั มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ วบางส่วนและยังคงอยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร้ าง
และอยูร่ ะหว่างการขายและรอการโอนกรรมสิทธิ์ (ความคืบหน้ าการก่อสร้ าง 61%)
- 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 และอยูร่ ะหว่างการขายและรอการโอนกรรมสิทธิ์
(ความคืบหน้ าการก่อสร้ าง 41%)
กลุม่ โรงพยาบาล
- บริ ษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด ซึง่ เข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยเมื่อวันที่ 14พฤศจิกายน 2557
- บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น 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
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โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่ อย ตัง้ แต่ ปี 2561-2563
สาหรับการรับรู้รายได้ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จะจาแนกออกเป็ น ธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ ดังนี ้
1. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
 บ้ านเดี่ยว ทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์ : รับรู้ รายได้ จากการขายบ้ านเดี่ยว ทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์ ซึ่งสร้ างเสร็ จ
สมบูรณ์และมีไว้ พร้ อมขาย เมื่อบ้ านเดี่ยว ทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์ ได้ มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
 อาคารชุดพักอาศัย : รับรู้รายได้ เมื่ออาคารชุดสร้ างเสร็ จและห้ องชุดได้ มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
2. ธุรกิ จโรงพยาบาล จะรับรู้ รายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยทัว่ ไป (OPD, IPD) และ ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ และ รายได้ กองทุน
เมื่อได้ ให้ บริ การหรื อจาหน่ายแล้ ว
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทธุรกิจ

ดาเนิน

การถือหุ้น

2561

การโดย

ขอบริษัท

EVER
TVH
MRH
RIVA
EVER
NATTANAN
EVERCITY

100%
100%
100%
100%
100%

MY HOSPITAL

100%

-

-

-

-

-

-

CMR

100%

83.63

23.08%

76.46

22.42%

50.38

17.90%

DENTAL

100%

-

-

-

-

-

-

KMG

83.90%

78.84

21.76%

70.48

20.67%

53.56

19.03%

PM

53.96%

71.80

19.81%

59.30

17.39%

52.80

18.76%

234.27

64.65%

206.24

60.48%

156.74

55.70%

21.47
39.03
58.48

5.92%
10.77%
16.14%

20.37
45.24
56.60

5.97%
13.27%
16.60%

20.62
40.68
55.56

7.33%
14.46%
19.75%

รวมรายได้ จากผู้ป่วยใน (IPD)

118.98

32.83%

122.21

35.84%

116.86

41.53%

รวมรายได้ จากผู้ป่วยนอก (OPD)และผู้ป่วยใน (IPD)

353.25

97.48%

328.45

96.32%

273.60

97.23%

รายได้

2562
ร้ อยละ

รายได้

2563
ร้ อยละ

รายได้

ร้ อยละ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายได้ จากอาคารชุด

รายได้ จากบ้ านแนวราบ

รวมรายได้ อาคารชุดและแนวราบ
รายได้ อื่น
รวมรายได้ อสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจโรงพยาบาล
รายได้ จากการบริการ
Holding company
- รายได้ จากผู้ป่วยนอก (OPD)
(รวมรายได้ ตรวจสุขภาพนอกสถานที)่

รวมรายได้ จากผู้ป่วยนอก (OPD)
- รายได้ จากผู้ป่วยใน (IPD)

CMR
DENTAL
KMG
PM

100%
100%
83.90%
53.96%

635.85 80.94%
63.99
8.15%
0.00%
0.00%
71.59
9.11%
0.00%
0.00%
771.43 98.20%
14.17
1.80%
785.60 100.00%

4,164.94 91.55%
29.09
0.64%
0.00%
0.00%
205.76
4.52%
0.00%
115.19
2.53%
4,514.98 99.24%
34.43
0.76%
4,549.41 100.00%

436.04 14.08%
16.58
0.54%
0.00%
1,531.37 49.46%
184.33
5.95%
517.82 16.72%
277.50
8.96%
2,963.64 95.72%
132.48
4.28%
3,096.12 100.00%
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หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทธุรกิจ
- รายได้ อื่น

รวมรายได้ อ่ นื
รวมรายได้ ธุรกิจโรงพยาบาล
รวมรายได้ ทงั ้ หมด

ดาเนิน

การถือหุ้น

2561

การโดย

ขอบริษัท

MY HOSPITAL

100%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

CMR

100%

1.08

0.30%

3.45

1.01%

3.15

1.12%

DENTAL

100%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

KMG

83.90%

3.31

0.91%

5.38

1.58%

2.87

1.02%

PM

53.96%

3.85

1.06%

2.97

0.87%

1.18

0.42%

UNICON

100.00%

0.88

0.24%

0.74

0.22%

0.58

0.21%

9.12

2.52%

12.54

3.68%

7.78

2.77%

รายได้

2562
ร้ อยละ

362.37 100.00%
1,147.97

รายได้

2563

ร้ อยละ

รายได้

ร้ อยละ

340.99 100.00%

281.38 100.00%

100.00% 4,890.40 100.00%

3,377.50 100.00%

หมายเหตุ :
1. รายได้ อื่น ประกอบด้ วย รายได้ ดอกเบี ้ยรับ, กาไรจากการขายเงินลงทุน, รายได้ กองทุน/เงินสนับสนุน และรายได้ อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการรักษาพยาบาล

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 ที่มีอยูเ่ ดิมรวมทังค
้ านึงถึงประโยชน์ใช้ สอยตามความต้ องการของ
ผู้บริ โภคอีกทังปรั
้ บเปลีย่ นและเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบดีไซน์สวยงามและมีคณ
ุ ภาพเพื่อความพร้ อมของสินค้ าก่อน
ขาย ทาให้ ลกู ค้ าเกิดความมัน่ ใจ และตัดสินใจได้ ง่ายขึ ้น กลยุทธ์ ทางการตลาด จะเน้ นด้ านการสร้ างคุณภาพและคงทน
ของสินค้ าในระยะยาว เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความไว้ วางใจ และบ่งบอกถึงมาตรฐานของบริ ษัทฯ ในการพัฒนาโครงการอื่น 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
ของสิ่ ง อ านวยความสะดวกของระบบสาธารณูป โภคจากภาครั ฐ ที่ จ ะลงทุน ก่ อสร้ าง การวิ เ คราะห์ ก ลุ่ม ลูก ค้ า
และความต้ องการของลูกค้ าในแต่ละทาเล ทังนี
้ ้เพื่อให้ สินค้ าของบริ ษัทฯ เข้ ากับรู ปแบบการใช้ ชีวิตของกลุม่ ลู กค้ าของ
บริ ษัทและทาให้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนในการพัฒนาที่ดินที่ไม่สงู
 บริ ษัทฯ จะคานึงถึงสภาพการแข่งขันในแต่ละทาเล เพื่อสร้ างข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งขันในทาเลเหล่านัน้
 บริ ษัทฯ จะให้ ความสาคัญในการนาเสนอสิ่งที่ดีของโครงการ อันเป็ นจุดขายแก่ลกู ค้ าอย่างสม่าเสมอ ทังในการโฆษณา
้
และการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง การติดตังสิ
้ ่งอานวยความสะดวกภายในโครงการอีกทังได้
้ ดาเนินการส่งเสริ มการ
ขายให้ สอดคล้ องกับกาลังซื ้อของลูกค้ าในแต่ละช่วงเวลาด้ วย
 บริ ษัทฯ จะรักษาคุณภาพของการให้ บริ การลูกค้ าให้ สม่าเสมอโดยตลอด เช่น ในส่วนของการให้ บริ การหลังการขายอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีของลูกค้ าต่อโครงการของบริ ษัทฯ ทังระยะสั
้
นและระยะยาวต่
้
อไป
จุดเด่ นกลยุทธ์ ด้านสินค้ าและบริการ
 รูปแบบของห้ องชุดพักอาศัย บ้ านเดี่ยว หรื อทาวน์โฮมเน้ นประโยชน์เนื ้อที่ใช้ สอย คุณภาพ ความสง่างาม และความเป็ น
เอกลักษณ์ โดยบริ ษัทฯ จะทาการสารวจตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลให้ ฝ่ายออกแบบของบริ ษัทฯ สามารถ
ออกแบบบ้ านให้ มีรูปแบบที่ทนั สมัย และตรงตามความต้ องการของลูกค้ าในเรื่ องของประโยชน์ใช้ สอย
 การติดตังสิ
้ ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทนั สมัยให้ แก่ลกู ค้ า เช่น โทรศัพท์อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูง ระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ทนั สมัย ตลอดจนสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโครงการ
 ระดับ ราคาและประเภทสิน ค้ า สามารถตอบสนองความต้ อ งการได้ ทุก ระดับ เนื่ อ งจากสิน ค้ า ของบริ ษั ท ฯมี ค วาม
หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น บ้ านเดี่ยว ทาวน์โฮม หรื อคอนโดมิเนียม และในแต่ละโครงการที่บริ ษัทฯ ดาเนิ นการ จะมีการ
ตังราคาให้
้
มีความหลากหลายเพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครอบคลุมทุกกลุม่
 ทุกโครงการอยู่ในทาเลที่ตงที
ั ้ ่ดี อยู่ในแหล่งธุรกิ จและชุมชน และใกล้ กับระบบขนส่งที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็ น ทางด่วน
รถไฟฟ้ า และรถไฟใต้ ดิน ทาให้ ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ ได้ รับความสะดวกสบายในการเดินทาง
 อานวยความสะดวกสบายให้ กบั ลูกค้ าทังก่
้ อนการขายและหลังการขาย เช่น พัฒนาระบบการจองแบบออนไลน์ให้ ลกู ค้ า
สามารถดูผงั 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
 รูปแบบของการขายโดยทีมงานขายประจาซึง่ ดาเนินงานขายทังประจ
้
าที่สานักงานขายภายในโครงการ (Counter Sales)
และการขายตรง (Direct Sales) เพื่อครอบคลุมและให้ ความสะดวกแก่ลกู ค้ า โดยทีมงานขายจะรับผิดชอบตังแต่
้ การ
วางแผนการขายและนาเสนอรายละเอียดของโครงการที่เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย โดยจะมีการ
วิเคราะห์ และกาหนดกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย และจะใช้ กลยุทธ์ ทางด้ านการตลาดและการขาย เพื่อให้ เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ า
ดังกล่าวให้ ได้ ประสิทธิภาพสูงสุด
 รูปแบบของการขายโดยทีมงานอิสระ (Agent Sales) ซึง่ แนะนาลูกค้ าของตนเองที่มีความต้ องการอสังหาริ มทรัพย์ที่ตรง
กับโครงการ ที่บริ ษัทฯ พัฒนาอยู่
 การใช้ โฆษณาในลักษณะที่สามารถใช้ ได้ กบั หลาย ๆ โครงการซึง่ ส่งผลให้ ต้นทุนค่าโฆษณาลดลงแต่ยงั คงมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดี การใช้ E-Marketing การขายผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท www.everland.co.th โดยการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารที่เกี่ยวกับกลุ่มบริ ษัทและความคืบหน้ าของโครงการผ่านสื่อที่หลากหลาย เพื่อให้ เกิดการ
เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายมากที่สดุ เช่น สือ่ สิง่ พิมพ์ หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา อีเมล์ เว็บไซต์ เป็ นต้ น
 การส่งเสริ มการขายเพื่อให้ สอดคล้ องกับภาครัฐที่สนับสนุนให้ ประชาชนจัดซื ้อที่อยู่อาศัย เช่น ยกเว้ นค่าธรรมเนียมโอน
กรรมสิทธิ์ การทา Co-promotion ร่วมกับคูค่ ้ า สถาบันการเงิน จัดเงื่อนไขพิเศษ เช่นการให้ สินเชื่อดอกเบี ้ยต่า, ฟรี ดาวน์
และสามารถกู้ได้ 100% รวมทังโครงการของบริ
้
ษัทมีการตกแต่งเฟอร์ นิเจอร์ พร้ อมเข้ าอยู่ ซึง่ ในอนาคตบริ ษัทฯ ก็จะมีการ
คิดรูปแบบการส่งเสริ มการขายที่แตกต่างออกมาเรื่ อยๆ ตามภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรม
 นอกเหนือจากการขายตามปกติ บริ ษัทฯ จะมีการนาโครงการเข้ าร่วมแสดงในนิทรรศการอสังหาริ มทรัพย์ ที่จดั โดยผู้จดั ที่
มีชื่อเสียง และมีความชานาญในการดาเนินการเป็ นประจาตามฤดูกาลขายที่พิจารณาแล้ วว่าเหมาะสมกับการขายของ
แต่ละโครงการเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื ้อของลูกค้ าด้ วยการใช้ Aggressive Pricing Strategy สาหรับบางยูนิต/
โครงการ
ลักษณะของลูกค้ า
ลักษณะลูกค้ าของโครงการต่างๆที่ทางบริ ษัทฯได้ มีการดาเนินการก่อสร้ างและอยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร้ างจะประกอบ
ไปด้ วยบุคคลจากหลากหลายอาชีพและหลายระดับรายได้ โดยมากลูก ค้ ามากกว่า 80% เป็ นบุคคลที่มีรายได้ ระดับปาน
กลางถึงสูง เนื่องจากลูกค้ าที่ซื ้อห้ องชุดพักอาศัยและ/หรื อ บ้ านโดยส่วนใหญ่เป็ นไปเพื่อการอยู่อาศัยจริ ง มีเพียงส่วนน้ อยที่
ซื ้อไว้ เพื่อการลงทุนเป็ นสินทรัพย์ ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา ผู้บริ โภคใช้ ความระมัดระวังมากขึ ้นในการตัดสินใจ
โดยมีการศึกษาข้ อมูลโครงการอย่างละเอียด พร้ อมทังมี
้ การเปรี ยบเทียบระหว่างคู่แข่ง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบ้ านที่ซื ้อจะตรงกับ
ความต้ องการของลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง ด้ วยเหตุนี ้บริ ษัทจึงตระหนักในการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดที งต่
ั ้ อลูกค้ าเก่าและลูกค้ าใหม่
ซึง่ นโยบายทางบริ ษัทมีความตังใจที
้ ่จะสร้ างความประทับใจในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าเหล่านี ้ไปตลอด โดยมีสว่ นบริ การหลัง
การขายเป็ นผู้รับผิดชอบในการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ าใหม่ รั กษาความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ าเก่า และดูแลหรื อ
ให้ บริ การซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า น ้าประปา มีการรับประกันความเสียหายระหว่างอยูอ่ าศัยเป็ นระยะเวลา 1 ปี อีกทังมี
้
การประชาสัมพันธ์ความคืบหน้ าของโครงการในการก่อสร้ าง การติดตามให้ บริ การแก่ลกู ค้ าตังแต่
้ ขนตอนตั
ั้
ดสินใจซื ้อจนถึง
การส่งมอบ ตลอดจนดูแลการบริ หารโครงการเมื่อลูกค้ าเข้ าไปอาศัยแล้ ว ให้ เกิดความสะดวกสบาย มีสภาพความเป็ นอยู่ที่ดี
ไปตลอด

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
บริ ษัทฯกาหนดกลุ่มลูกค้ า เป้าหมายโดยคานึงถึงอานาจซื ้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
 กลุม่ ลูกค้ าในพื ้นที่โครงการโดยรอบ และกลุม่ ลูกค้ าเดิมที่อาศัยอยู่ไม่เกิน 5 - 10 กิโลเมตร จากโครงการ เนื่องจากลูกค้ า
จะมีความคุ้นเคยกับเส้ นทางและสถานที่ตงโครงการ
ั้
 กลุม่ ลูกค้ าที่มีความต้ องการโครงการที่มีสภาพแวดล้ อมที่ดีขึ ้น หรื อมีความพอใจในรู ปแบบของโครงการ และสามารถ
เดินทางได้ สะดวก
นโยบายการตัง้ ราคา
บริ ษัทฯมีนโยบายการตังราคาที
้
่เป็ นธรรมต่อผู้บริ โภค โดยคานึงถึงต้ นทุนในการพัฒนาโครงการ และโครงการโดยรอบที่
บริ ษัทมองว่าเป็ นคูแ่ ข่งในการดาเนินงาน เพื่อที่วา่ บริ ษัทฯจะสามารถแข่งขันได้ กบั ผู้ประกอบการอื่นๆ โดยหลักการเบื ้องต้ น
คือ
 การสารวจราคาตลาดของโครงการอื่น ๆ ซึ่งเป็ นโครงการลักษณะเดียวกัน หรื อใกล้ เคีย งกับของบริ ษัทฯ แล้ วจึงกาหนด
ราคา โดยพิจารณาจากต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยในการพัฒนาโครงการ เพื่อที่บริ ษัทฯ จะได้ สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ
รายอื่นได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มองว่าคูแ่ ข่งของบริ ษัทฯ ได้ แก่ โครงการที่อยูใ่ กล้ เคียงโครงการของบริ ษัทฯ ไม่ได้ มองเฉพาะ
เป็ นบริ ษัทใดบริ ษัทหนึง่
 การพิจารณากาลังซื ้อในตลาด และการแบ่งเบาภาระการผ่อนชาระเงินดาวน์ในแต่ละงวดและระยะเวลาการผ่อนชาระ
เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถผ่อนชาระเงินดาวน์โดยไม่มีปัญหา โดยการให้ บริ การในส่วนนี ้ ทางบริ ษัทฯ ได้ รับความร่ วมมือจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ใ นประเทศในการให้ สินเชื่ อแก่ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ที่มีความประสงค์จะซือ้ บ้ าน แต่ยังไม่มีกาลังซือ้
เพียงพอ
2.2.2 ธุรกิจด้ านโรงพยาบาล
กลยุทธ์ ทางการตลาด
กลยุทธ์ ด้านสินค้ าและบริการ
 ทาเลที่ตงั ้ อยูใ่ นแหล่งชุมชนเดินทางได้ สะดวกสบาย
 มุ่งเน้ นการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ เป็ นเลิศ ด้ วยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญและเครื่ องมือที่ทนั สมัยสามารถรองรับ
ผู้ป่วยทังในจั
้ งหวัดและจังหวัดใกล้ เคียงรวมถึงประเทศเพื่อนบ้ าน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่สนใจเรื่ องสุขภาพมากขึ ้น
และมีผ้ สู งู อายุมากขึ ้น
 การให้ ความสาคัญในการบริ การลูกค้ า เข้ าใจความต้ องการของลูก ค้ าแต่ละรายที่แตกต่างกัน การให้ บริ การที่รวดเร็ ว
คุณภาพของอาหาร การรักษาความสะอาด เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับบริ การเป็ นที่พงึ พอใจ
 มีการจัดกิจกรรมในและนอกสถานที่เช่น การรับบริ จาคโลหิตร่วมกับกาชาดจังหวัด เป็ นต้ น เพื่อสาธารณกุศลและยังเป็ น
การเผยแพร่ ความรู้ เรื่ องโรคต่างๆและสร้ างการรับรู้ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของโรงพยาบาล รวมถึงการออกเยี่ยมผู้ป่วยที่
เคยเข้ ารับการรักษาในพื ้นที่เป้าหมาย
 การจัดทาฐานข้ อมูลให้ มีความสมบูรณ์ เพื่อสามารถติดตามการมาใช้ บริ การ และทาให้ ลกู ค้ ามาใช้ บริ การต่อเนื่อง เช่น
การดูแลผู้ป่วยสูงอายุ เป็ นต้ น

31

32
 การมองหากลุม่ ลูกค้ าและตลาดใหม่ที่ยงั มีศกั ยภาพในพื ้นที่จงั หวัดใกล้ เคียงรวมถึงการให้ ความสาคัญกับสือ่ online และ
social media มากขึ ้น
นโยบายในการกาหนดราคา
 การกาหนดราคาในหมวดต่างๆโรงพยาบาลจะกาหนดให้ อยู่ในระดับเดียวกันกับโรงพยาบาลเอกชนทัว่ 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
ความเสีย่ งในกรณีสนิ ค้ าขาดแคลนจากโรคระบาดหรื อภัยธรรมชาติ เช่น กรณีน ้าท่วมใหญ่ และยังได้ คานึงถึงคุณภาพของยา
และเวชภัณฑ์เป็ นอันดับแรก ทังยั
้ งมีการบริ หารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ โดย เจ้ าหน้ าที่คลังยาและเวชภัณฑ์
มีการจัดทาข้ อมูลของยาและเวชภัณฑ์แต่ละรายการ เพื่อให้ การสัง่ ซื ้อและบริ หารจัดการสินค้ าคงเหลือมีประสิทธิ ภาพ ลด
โอกาสการเกิดยาค้ างสต็อกนานหรื อหมดอายุ
บุคลากรทางการแพทย์
ทรั พยากรบุคคลทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องนีเ้ ป็ นอย่างมาก
โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายในการคัดสรร การพัฒนาศักยภาพ และการรักษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ ร่วมงานกับบริ ษัทฯ ใน
ระยะยาว เช่น การกาหนดอัตราค่าตอบแทนอย่างสมเหตุสมผลและแข่งขันได้ กบั อุตสาหกรรม การให้ สวัสดิการที่เหมาะสม
สร้ างบรรยากาศและสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน ส่งเสริ มให้ เข้ าอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ
ลักษณะผู้รับบริการ
ผู้รับบริ การที่สาคัญของบริ ษัทฯ สามารถจาแนกเป็ นกลุม่ หลักๆได้ ดงั นี ้
 กลุม่ ผู้รับบริ การเงินสด ได้ แก่ กลุม่ ผู้รับบริ การที่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลด้ วยตนเอง ซึ่งมีที่อยู่อาศัยหรื อ
สถานที่ทางาน ในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับสถานที่ตงของโรงพยาบาล
ั้
หรื อเป็ นผู้ที่มีความเชื่อมัน่ ในคุณภาพการให้ บริ การทาง
การแพทย์ของบริ ษัทฯ จนถึงกลุ่มผู้รับบริ การรายย่อยอื่น ๆ ที่เข้ ามาใช้ บริ การ โดยบริ ษัทฯ เน้ นการให้ บริ การอย่างมี
คุณภาพ และเพิ่มขอบเขตการให้ บริ การทางการแพทย์เฉพาะทาง รวมทังการประชาสั
้
มพันธ์ ทางการตลาดให้ ตรงกับ
กลุม่ ผู้รับบริ การเป้าหมายของบริ ษัทฯ
 กลุม่ ผู้รับบริ การคูส่ ญ
ั ญา ได้ แก่ กลุม่ ผู้รับบริ การที่เข้ ารับการรักษาพยาบาลโดยที่องค์กรต้ นสังกัดได้ ทาสัญญาข้ อตกลงไว้
กับทางบริ ษัทฯ ซึ่งองค์ กรต้ นสังกัดจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย ในการรั กษาที่เกิดขึน้ หรื อเป็ นกลุ่มผู้รับบริ การที่มี
กรมธรรม์ ประกันสุขภาพ โดยบริ ษัทฯ จะเรี ยกเก็ บค่ารั กษากับองค์ กรต้ นสังกัด บริ ษัทประกัน กรมบัญชี กลาง หรื อ
สานักงานประกันสังคมโดยตรง ทังนี
้ ้ กลุม่ ผู้รับบริ การคู่สญ
ั ญามีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามการเติบโตของธุรกิจประกัน และ
จากกระแสการดูแลสุขภาพ

2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
2.3.1 ธุรกิจด้ านอสังหาริมทรัพย์
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันธุรกิจ
ภาคอสังหาริ มทรัพย์โดยรวมในปี 2563 โดยประมาณการแบบรายปี มีการปรับตัว ลดลง 2.30% เมื่อเทียบกับปี 2562
ทังนี
้ ้พิจารณาจากตัวเลขที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จ และจดทะเบียนเพิ่ม ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ณ เดื อนธันวาคมปี 2563
มี จ านวนรวม 109,385 หน่ว ย เมื่ อ เที ย บกับ ปี 2562 ที่ มี จ านวนรวมทัง้ หมด 111,657 หน่ว ย โดยแบ่ง แยกเป็ นที่ อ ยู่อ าศัย
ประเภทสร้ างเอง 21,356 หน่วย และที่อยูอ่ าศัยประเภทจัดสรร 88,029 หน่วย
ข้ อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่ม ในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
จาแนกตามประเภทดาเนินการ ระหว่างปี 2560-2563
(หน่วย:ยูนติ )
จาแนกตามประเภท
สร้ างเอง
จัดสรร
รวมทัง้ หมด
% การเปลีย่ นแปลง
ที่มา
หมายเหตุ

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

2561
19,999
110,053
130,052
17.13%

2562
20,243
91,414
111,657
(14.66%)

*2563
21,356
88,029
109,385
**(2.03%)

: ธนาคารแห่งประเทศไทย (http:// www.bot.ro.th)
: * ข้ อมูลเดือนธันวาคม 2563
** % การเปลี่ยนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเฉพาะบ้ านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร จาแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย ณ เดือนธันวาคม
ปี 2563 โดยประมาณการเทียบกับปี 2562 มีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญดังนี ้
ข้ อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่ม ในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
จาแนกตามประเภทที่อยูอ่ าศัย ระหว่างปี 2560-2563
(หน่วย:ยูนติ )
ที่อยู่อาศัยจดทะเบียน จาแนกตามประเภท
บ้ านเดีย่ วและบ้ านแฝด
% การเปลีย่ นแปลง
ทาวน์เฮ้ าส์และอาคารพาณิชย์
% การเปลีย่ นแปลง
อาคารชุด
% การเปลีย่ นแปลง
รวมทัง้ หมด
% การเปลีย่ นแปลง
ที่มา
หมายเหตุ

2560
32,822
(3.20%)
18,362
(7.03%)
63,319
(13.13%)
114,503
(9.51%)

2561
35,278
7.48%
22,436
22.19%
73,121
15.48%
130,835
14.26%

2562
34,735
(1.54%)
23,242
3.59%
59,988
(17.96%)
117,965
(9.84%)

*2563
32,753
**(5.71%)
17,620
**(24.19%)
59,012
**(1.63%)
109,385
**(7.27%)

: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (http://www.reic.or.th)
: * ข้ อมูลเดือนธันวาคม 2563
** % การเปลี่ยนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน
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 ประเภทบ้ านเดี่ยว และบ้ านแฝด มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 32,753 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรับตัว
ลดลง 5.71%เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจานวน 34,735 หน่วย
 ประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอาคารพาณิ ชย์ มีจานวนรวมทัง้ สิ ้น 17,620 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่า
จะมีการปรับตัว 24.19% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจานวน 23,242 หน่วย
 ประเภทอาคารชุด มีจานวนรวมทัง้ สิ ้น 59,012 หน่ว ย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรั บตัว
ลดลง 1.63% เมื่อเทียบปี 2562 ที่มีจานวน 59,988 หน่วย
ข้ อมูลเปรียบเทียบการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์
จาแนกตามประเภทที่อยูอ่ าศัย ระหว่างปี 2560-2563
การโอนกรรมสิทธิ์ท่ อี ยู่อาศัย จาแนกตามประเภท

2560

2561

2562

(หน่วย:ยูนติ )
*2563

บ้ านเดีย่ วและบ้ านแฝด

28,236

34,085

35,314

35,466

% การเปลีย่ นแปลง

12.12%

20.71%

3.61%

**0.43%

ทาวน์เฮ้ าส์และอาคารพาณิชย์

54,999

65,226

68,910

62,475

% การเปลีย่ นแปลง

(8.42%)

18.59%

5.65%

**(9.34%)

อาคารชุด

80,233

97,319

102,066

98,698

% การเปลีย่ นแปลง

(10.93%)

21.30%

4.88%

**(3.30%)

รวมทัง้ หมด

163,468

196,630

206,290

196,639

% การเปลีย่ นแปลง

(6.76%)

12.16%

4.91%

**(4.68%)

ที่มา
หมายเหตุ

: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (http://www.reic.or.th)
: * ข้ อมูลเดือนธันวาคม 2563
** % การเปลี่ยนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

การโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริ มทรัพย์ โดยพิจารณาจากตัวเลขจาแนกตามประเภท ณ เดือนธันวาคมปี 2563 มีจานวนรวม
196,639 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจานวนรวมทังหมด
้
206,290 หน่วย โดยมีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญดังนี ้
 ประเภทบ้ านเดี่ยว และบ้ านแฝด มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 35,466 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรับตัว
เพิ่มขึ ้น 0.43% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจานวน 35,314 หน่วย
 ประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอาคารพาณิชย์ มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 62,475 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการ
ปรับตัวลดลง 9.34% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจานวน 68,910หน่วย
 ประเภทอาคารชุด มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 98,698 หน่วย โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมีการปรับตัว ลดลง 3.30%
เมื่อเทียบปี 2562 ที่มีจานวน 102,066หน่วย

ข้ อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่
จาแนกตามประเภทที่อยูอ่ าศัย ระหว่างปี 2560-2563
ที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ จาแนกตามประเภท

2560

2561

2562

(หน่วย:ยูนติ )
*2563

แนวราบ

49,241

60,897

43,479

35,702

% การเปลีย่ นแปลง

(0.94%)

23.67%

(28.60%)

**(17.89%)

อาคารชุด

64,953

85,075

54,769

26,525

% การเปลีย่ นแปลง

16.15%

30.98%

(35.62%)

**(51.57%)

รวมทัง้ หมด

114,194

145,972

98,248

62,227

8.11%

27.83%

(32.69%)

**(36.66%)

% การเปลีย่ นแปลง

หมายเหตุ : โครงการบ้ านจัดสรรแนวราบ (บ้ านเดี่ยว บ้ านแฝด ทาวน์เฮ้ าส์ และอาคารพาณิชย์) และโครงการอาคารชุดที่เพิ่งเปิ ดให้ จองเป็ นครัง้ แรก
ที่มา
: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (http://www.reic.or.th)
หมายเหตุ
: * ข้ อมูลเดือนธันวาคม 2563
** % การเปลี่ยนแปลงเทียบกับปี ก่อนหน้ า

ทังนี
้ ภ้ าพรวมทางด้ านอุปทานของภาคอสังหาริ มทรั พย์ โดยพิจารณาจากตัวเลขที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่จาแนกตาม
ประเภท ปี 2563 มีจานวนรวม 62,227 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจานวนรวมทังหมด
้
98,248 หน่วย โดยมีการเปลีย่ นแปลงที่
สาคัญดังนี ้
 ประเภทแนวราบ มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 35,702 หน่วย ลดลง 17.89% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจานวน 43,479 หน่วย
 ประเภทอาคารชุด มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 26,525 หน่วย ลดลง 51.57% เมื่อเทียบปี 2562 ที่มีจานวน 54,769 หน่วย
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาจากยอดคงค้ างสินเชื่อเพื่ออสังหาริ มทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ โดยพิจารณาจากตัวเลขจาแนกตาม
ประเภทผู้ขอสินเชื่อ ณ เดือนธันวาคมปี 2563 มีจานวนรวม 3,269,753 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจานวนรวมทังหมด
้
3,093,262 ล้ านบาท โดยมีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญดังนี ้
 สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่ออสังหาริ มทรัพย์ มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 2,531,386 ล้ านบาท โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมี
การปรับตัวเพิ่มขึ ้น 6.97% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 2,366,335 ล้ านบาท
 สินเชื่อผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์ มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 738,367 ล้ านบาท โดยประมาณการแบบรายปี คาดว่าจะมี
การปรับตัวเพิ่มขึ ้น 1.57% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น ทังสิ
้ ้น 726,927 ล้ านบาท
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ข้ อมูลเปรียบเทียบยอดคงค้ างสินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์ ของธนาคารพาณิชย์
จาแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ ระหว่างปี 2560-2563
(หน่วย:ล้ านบาท)
ยอดคงค้ างสินเชื่อเพื่ออสังหาริ มทรัพย์ ของธพ.*
สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่ออสังหาริมทรัพย์
% การเปลีย่ นแปลง
สินเชื่อผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์
% การเปลีย่ นแปลง
รวมทัง้ หมด
% การเปลีย่ นแปลง
ที่มา
หมายเหตุ

2560

2561

2562

*2563

2,082,227

2,244,578

2,366,335

2,531,386

5.48%

7.80%

5.42%

**6.97%

626,528

695,691

726,927

738,367

5.33%

11.04%

4.49%

**1.57%

2,708,755

2,940,269

3,093,262

3,269,753

5.45%

8.55%

5.20%

**5.71%

: ธนาคารแห่งประเทศไทย (http:// www.bot.ro.th)
: * ข้ อมูลเดือนธันวาคม 2563
** % การเปลี่ยนแปลงโดยประมาณการเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ในปี 2563 ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้
โดยภาพรวมชะลอตัวอย่างต่อเนื่องทัง้ บ้ านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม ทังการจดทะเบี
้
ยนที่ อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จและการ
เปิ ดขายโครงการใหม่ รวมถึงระบายสต็อกรอการขายได้ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความต้ องการซื ้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
เมื่อพิจารณาจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอ่ าศัยโดยภาพรวม ทังด้
้ านสถาบันการเงินก็มีความเข้ มงวดต่อการอนุมตั ิสินเชื่อเพื่ อที่อยู่
อาศัยมากขึ ้น เนื่องจากมี การผิดนัดชาระหนี ้กับสถาบันการเงิน อันเป็ นผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 ทาให้ มี
แนวโน้ มในการซื ้อลดลง และยอดโอนกรรมสิทธิ์ได้ ไม่ตรงตามเป้า แต่รายจ่ายยังเท่าเดิม ทาให้ เกิดปั ญหาสภาพคล่อง ทังนี
้ ้ยอด
สินเชื่อเพื่ออสังหาริ มทรั พย์ของธนาคารพาณิชย์ปรับตัว เพิ่มสูงขึ ้นในปี 2563 ทังนี
้ ้สาหรับแนวโน้ มในปี 2564 แนวโน้ มการพัฒนา
คอนโดมิเนียมมีความชะลอตัวโดยเน้ นการระบายสต๊ อกที่คงค้ าง แต่ในส่วนของแนบราบยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นผล
มาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอีกทังทางภาครั
้
ฐยังคงประกาศอยูใ่ นช่วงล็อกดาวน์จึงทาให้ ต้องทางานจากที่บ้านเพิ่ม
มากขึ ้น (Work From Home) ซึง่ การเลือกซื ้อบ้ านอาจจะตอบโจทย์ในสถานการณ์ช่วงนี ้ แต่ทงนี
ั ้ ้ผู้ประกอบการก็ยงั คงมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง แต่ในลักษณะชะลอตัว และผู้ประกอบการอีกส่วนปรับแผนในการพัฒนาโครงการมุ่งเน้ นโครงการแนวราบมากขึ ้น
นอกจากนี ้ผู้ประกอบการเน้ นพัฒนาโครงการ โดยเน้ นซื ้อที่ดินแปลงใหญ่ เพื่อลดต้ นทุนที่ดิน และแบ่งเฟสพัฒนาออกเป็ นหลาย
โครงการ

2.3.2 ภาวการณ์ แข่ งขันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุร กิ จ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นปี 2563 โดยภาพรวมที่ผ่า นมาถื อ ว่า มี ผลกระทบอย่างมากโดยนอกจากจะต้ อ งเผชิ ญ กับ
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ต้นปี ที่ผา่ นมา จึงนามาส่งผลนามาสู่ปัญหา
หนี ้สินปั ญหาภาคครั วเรื อนที่ ยงั คงเพิ่มสูงขึ ้น รวมถึงการลดจานวนคนงานทาให้ เกิดอัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ ้น ราคาสินค้ า
เกษตรตกต่า รวมถึงนักลงทุนต่างชาติ ที่ยงั ไม่สามารถเข้ ามาลงทุนในประเทศได้ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19
รวมถึงความขัดแย้ งทางการเมือง ความผันผวนของเศรษฐกิจ จึงทาให้ ภาคอสังหาริ มทรัพย์ซบเซา อีกทังผู
้ ้ บริ โภคยังคงระมัดระวัง
การใช้ เงินจึงส่งผลให้ เกิดการชะลอการโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงการใช้ จ่ายที่ฟมเฟื
ุ่ อยอีกด้ วย จากการชะลอตัวของอสังหาริ มทรัพย์ทา
ให้ ผ้ ปู ระกอบการยังไม่มีการเปิ ดโครงการใหม่ แต่เน้ นการระบายสต็อกคงค้ างโดยเฉพาะแนวสูง มีการทาโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้น
ยอดขาย เช่น อยูฟ่ รี ช่วยผ่อน 2 ปี และของแถมต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายและการโอนกรรมสิทธิ์
แต่อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ ซบเซาเช่นนี ้ยังมีในส่วนของแนวราบกลับได้ รับความสนใจเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งเป็ นผลมาจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทางภาครัฐยังคงประกาศอยู่ในช่วงล็อกดาวน์จึงทาให้ ต้องทางานจากที่บ้านเพิ่มมากขึ น้
(Work From Home) จึงทาให้ ผ้ บู ริ โภคต้ องการที่อยูอ่ าศัยที่มพี ื ้นที่ใช้ สอยมากกว่าคอนโดมิเนียม เพื่อที่ผ้ บู ริ โภคจะได้ ทาห้ องสาหรับ
ไว้ ทางานที่เป็ นสัดส่วนและมีพื ้นที่เพิ่มขึ ้น โดยราคาขายของโครงการแนบเป็ นราคาที่ไม่สงู มากหากเทียบกับคอนโดมิเนียม แต่การ
เลือกซื ้อของผู้บริ โภคก็ยงั คงมีปัจจัยในการคมนาคมที่ต้องเดินทางสะดวกสบาย ใกล้ รถไฟฟ้า ซึง่ จะดูทาเลเป็ นที่ตงั ้
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2563 ในช่วงปลายปี สถานการณ์โควิด -19 กลับมาระบาดรอบสอง ผู้ประกอบการได้ มีการ
ปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ ที่เกิดขึน้ โดยมีการชะลอการเปิ ดโครงการใหม่และเน้ นการระบายสต็อกคงค้ าง ในส่วนของ
คอนโดมิเ นียม ทัง้ นี ผ้ ้ ูประกอบการโดยส่วนใหญ่ จะหันไปพัฒนาโครงการที่อ ยู่ศัยแนวราบ ไม่ว่า จะเป็ นบ้ า นเดี่ย ว บ้ านแฝด
ทาวน์เฮาส์ ผู้ประกอบการหลายรายต้ องมีการปรับเปลี่ยนแผนการขาย เพื่อตอบสนองต่อลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายระดับปานกลางถึง
สูง ทังนี
้ ้ในส่วนของภาครัฐก็ออกมาตรการเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็ นการลดค่าธรรมเ นียมการโอน
กรรมสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมการจดจานอง มีการปรับเปลี่ยนมาตรการ LTV การลดอัตราดอกเบี ้ย รวมถึงมาตรการการช่วยเหลือ
จากธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้บริ โภคในการลงทุนด้ านอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อการอยูอ่ าศัย

37

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
4.46 – 7.77
5.49 - 11

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
3.59-6.00

Everland
จานวนทัง้ หมด
(หลัง)

78
67

Everland
จานวนทัง้ หมด
(หลัง)
61

โครงการ
และที่ตงั ้
มายโฮม ซิลเวอร์ เลค
- Village 1
- Village 2

โครงการ
และที่ตงั ้
มายโฮม อเวนิว

โครงการ
และที่ตงั ้
1. The Ricco
2. Areeya The Village
3. Greenwich Prime
4. The Rux
5. The Embrace
6. The Ricco
(เรสซิเดนซ์ วงแหวนฯ-จตุโชติ)

1. เดอะแกรนด์ บ้ านราชพฤกษ์
(สุวินทวงศ์)
2.ณ ราธา สุวินทวงศ์
3. The Extenso (เลียบวารี )

โครงการ
และที่ตงั ้

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
5.4-5.9
4.29 – 6.00
3.99 – 5.60
4.29 – 7.00
5.20 – 5.85
3.89 – 5.89

3.59
3.99 - 5.99

240
146

คู่แข่ งตาม Location
จานวนยูนิต
ทัง้ หมด
94
130
94
96
90
163

5.00 - 8.00

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)

74

คู่แข่ งตาม Location
จานวนยูนิต
ทัง้ หมด
หมายเหตุ

โครงการของบริ ษัทเน้ นกลุ่ม ลูกค้ า
ครอบครัว มีความเป็ นส่วนตัว มีสิ่ง
อานวยความสะดวกและสาธารณูป
โภคภายในโครงการและสถานที่
ส า คั ญ เ ช่ น ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า
สถานศึกษา โรงพยาบาล ตรงกับ
ความต้ องการของลูกค้ าเป้าหมาย
ของบริ ษัทฯ

หมายเหตุ

โครงการของบริ ษัทเน้ นกลุ่มลูกค้ า
ครอบครัว มีความเป็ นส่วนตัวมีสิ่ง
อานวยความสะดวกและสาธารณูป
โภคภายในโครงการ และสถานที่
ส า คั ญ เ ช่ น ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า
สถานศึกษา โรงพยาบาล ตรงกับ
ความต้ องการของลูกค้ าเป้าหมาย
ของบริ ษัทฯ

บริ ษัทฯ ดาเนินการเป็ นผู้พฒ
ั นาและจาหน่ายบ้ านเดี่ยว อาคารชุดพักอาศัย ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ โดยมีคแู่ ข่งขันของบริ ษัทฯ ตามทาเลที่ตงโครงการ
ั้
ประกอบด้ วย
1. โครงการบ้ านเดี่ยว

38
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EVERCITY
ศรี นคริ นทร์ -หนามแดง

โครงการ
และที่ตงั ้
EVERCITY
สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30
- Phase 1
- Phase 2

2.69 - 3.49

2.99 - 3.79
3.09 - 4.59

94
43

249

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)

EVERCITY
จานวนทัง้ หมด
(หลัง)

1. ยูนิโอ ทาวน์ สุขสวัสดิ์ 30
2. พลีโน่ สาทร-สุขสวัสดิ์
3. โกลเด้ น ทาวน์ 3
สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา
4. พลีโน่ สุขสวัสดิ์ 30 (2)
1. บริ ทาเนีย เมกะทาวน์ บางนา
2. Villaggio ศรี นคริ นทร์ -บางนา
3. ยูนิโอ ทาวน์ ศรี นคริ นทร์ -บางนา

โครงการ
และที่ตงั ้

3.39
2.99
2.29
3.09
2.99 - 6
2.99 - 8
3.39

342
472
304
247

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)

194
117
481

คู่แข่ งตาม Location
จานวนทัง้ หมด
(หลัง)

โครงการมี จุ ด เด่ น ท าเลที่ ดี ก ว่ า
ติดถนนใหญ่ที่กาลังจะมีการขยาย
พร้ อมทั ง้ สิ น ค้ าที่ เ หนื อ กว่ า ทั ง้
ฟั ง ก์ ชั่น และจุด ขายพิ เ ศษ รวมถึ ง
การมี ส วนสวยสไตล์ ยุ โ รปและ
คลับเฮ้ าส์ที่แตกต่าง

โครงการตังอยู
้ ่ในชุมชน เน้ นความ
มี ร ะ ดั บ เ ป็ น สั ง ค ม Exclusive
จานวนยูนิตไม่มาก และมีจุดเด่นที่
สิ น ค้ า ตัว บ้ า นมี ฟั ง ก์ ชั่น จุ ด ขายที่
ครบถ้ วนเหนื อ กว่า ตรงกั บ ความ
ต้ องการของลูกค้ าเป้าหมาย

หมายเหตุ

โครงการ
และที่ตงั ้
EVER PLACE
สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30

โครงการ
และที่ตงั ้
EVERCITY
รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
2.99 - 3.59

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
4.50-4.99

EVERCITY
จานวนทัง้ หมด
(หลัง)
172

MY AVENUE
จานวนทัง้ หมด
(หลัง)
7
โครงการ
และที่ตงั ้
-

โครงการ
และที่ตงั ้
1. พลีโน่ รามอินทรา
2. โกลเด้ น ทาวน์
รามอินทรา-วงแหวน
3. พลีโน่ รามอินทรา - จตุโชติ

คู่แข่ งตาม Location
จานวนทัง้ หมด
(หลัง)
-

171

คู่แข่ งตาม Location
จานวนทัง้ หมด
(หลัง)
287
478

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
-

2.79

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
2.69
2.59

โครงการอาคารธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถ
ประกอบกิจการพาณิชย์ สานักงาน
และพักอาศัยได้

หมายเหตุ

โครงการของบริ ษั ทเน้ นท าเล
เดินทางสะดวก ใกล้ จุดขึน้ ลงทาง
ด่วนเพียง 5 นาที ใกล้ แหล่งอานวย
ความสะดวกต่างๆเช่ น สถานที่
ราชการ ห้ างสรรพสิ น ค้ า และ
โรงพยาบาล ชู จุ ด เด่ น สิ น ค้ าที่ มี
ฟั ง ก์ ชั่ น แ ล ะ จุ ด ข า ย พิ เ ศ ษ ที่
เหนื อ กว่ า คู่ แ ข่ ง ตอบรั บ ความ
ต้ องการไลฟ์ สไตล์ของคนรุ่นใหม่

หมายเหตุ

40

41

14.90 – 21.90

โครงการ
และที่ตงั ้

123

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)

Everland
จานวน
ยูนิตทัง้ หมด

โครงการ
และที่ตงั ้
มายรี สอร์ ท บางกอก

มายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์

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

Everland
จานวน
ยูนิตทัง้ หมด
384

2. โครงการคอนโดมิเนียม

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

โครงการ
และที่ตงั ้

โครงการ
และที่ตงั ้
1. เดอะ ปาร์ คแลนด์ แกรนด์
2. วิวล์ อโศก เรสซิเดนทอล
คอนโดมิเนียม
3. ดิ แอดเดรส อโศก
4. เซอร์ เคิล คอนโดมิเนียม
5. ศุภาลัย พรี มียร์ อโศก
6. คิว อโศก

6.00 - 100
7.50 - 126.00
8.10
5.99
12.00 - 125.00
6.90 - 10.00
19.00
6.20 - 270.00

294
950
379
200
120
838

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)

122,000
91,000
75,000
146,700

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

397
224

คู่แข่ งตาม Location
จานวน
ยูนิตทัง้ หมด

574
294
653
482

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 สถานีบางพลัด (ประมาณ 450
เมตร)พร้ อมทังระบบ
้
สาธารณูปโภค
ครบครั น จึ ง เป็ นจุ ด ขายที่ ดี ข อ ง
บริ ษัทฯ

หมายเหตุ

มี ก ารแข่ ง ขั น ค่ อ นข้ างสู ง โดย
โครงการของบริ ษั ท ฯ อยู่ติ ด ถนน
เพชรบุรีตดั ใหม่ใกล้ สถานีรถไฟฟ้ า
MRTและBTS แวดล้ อมด้ วยสิ่ ง
อานวยความสะดวก และสถานที่
ส า คั ญ เ ช่ น ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า
โรงพยาบาล ตรงกับความต้ องการ
ของลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ

หมายเหตุ

Everland
จานวน
ยูนิตทัง้ หมด
2,359

590

โครงการ
และที่ตงั ้
-เดอะ โพลิแทน รี ฟ

- เดอะ โพลิแทน บรี ซ

1.99-8.70

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
1.62-8.80

My Resort Holding และ The Villa Hua Hin
โครงการ
จานวน
ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
และที่ตงั ้
ยูนิตทัง้ หมด
(ล้ านบาท)
มายรี สอร์ ท หัวหิน
- อาคาร A B C
211
3.65 – 14.00
- อาคาร D E F
197
4.99 – 24.00

คู่แข่ งตาม Location
โครงการ
จานวนยูนิต
และที่ตงั ้
ทัง้ หมด
1. Ken Attitude Rattanathibet
583
2. Manor Sanambinnam
1,796
3. Skyline rattanthibeth
813
4. Supalai City resort
733
5. Aspire Rattanathibet 2
1,428
1. Metro Park Riverfront
606

คู่แข่ งตาม Location
โครงการ
จานวนยูนิต
และที่ตงั ้
ทัง้ หมด
1.The Pine Hua Hin
66
2.DusitD2 Residences Hua hin
364
270
3.Veranda Residence Hua Hin
4.Marvest Hua Hin
336
5.My Stayle หัวหิน 102
214
6.LA HABANA
652

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
1.79 – 4.7
1.75-6.0
1.89-5.0
1.65 – 4.5
1.95 – 3.00
2.12-7.00

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
2.98
1.99
7.70
2.30
1.64
1.59-60

มี ก า รแ ข่ ง ขั น ค่ อ นข้ า ง สู ง โด ย
โครงการของบริ ษัทฯ ติดริ มแม่นา้
เจ้ าพระยา ติ ด ถนนสนามบิ น น า้
และใกล้ สถานีรถไฟฟ้ า MRTสถานี
พระนั่ ง เก ล้ าแ วดล้ อมด้ วยสิ่ ง
อานวยความสะดวก และสถานที่
ส า คั ญ เ ช่ น ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า
โรงพยาบาล ตรงกับความต้ องการ
ของลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ

หมายเหตุ

โครงการของบริ ษัทเน้ นกลุ่มลูกค้ า
ครอบครัว มีความเป็ นส่วนตัว ใกล้
ชายหาด มีสิ่งอานวยความสะดวก
และสาธารณูปโภคภายในโครงการ

หมายเหตุ

42

43

ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
1.89-8.40

คู่แข่ งตาม Location
โครงการ
จานวนยูนิต
และที่ตงั ้
ทัง้ หมด
1. Manor Sanambinnam
1,796
2. Skyline rattanthibeth
813
638
3. Dcon Prime
733
4. Supalai City resort
5. Ken Attitude Rattanathibet
583
ราคาเฉลี่ย/ยูนิต
(ล้ านบาท)
1.75-6.0
1.89-5.0
1.8 – 3.5
1.65 – 4.5
1.79 – 4.7

มี ก า รแ ข่ ง ขั น ค่ อ นข้ า ง สู ง โด ย
โครงการของบริ ษัทฯ ติดริ มแม่นา้
เจ้ าพระยา ติ ด ถนนสนามบิ น น า้
และใกล้ สถานีรถไฟฟ้ า MRTสถานี
พระนั่ ง เกล้ า แวดล้ อมด้ วยสิ่ ง
อานวยความสะดวก และสถานที่
ส า คั ญ เ ช่ น ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า
โรงพยาบาล ตรงกับความต้ องการ
ของลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ

หมายเหตุ

ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ มีข้อได้ เปรี ยบกว่าคู่แข่งในส่วนของการพัฒนาโครงการใหม่ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เป็ นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีความครบครั นของสิ่งอานวยความสะดวกมากที่สุด เช่น
โรงเรี ยน ห้ างสรรพสินค้ า ใกล้ หน่วยงานราชการ ใกล้ รถไฟฟ้ า การคมนาคมสะดวกสบาย นับเป็ นการสร้ างความแตกต่างจากโครงการของคูแ่ ข่งขันเพื่อรองรับภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

โครงการ
และที่ตงั ้
-เดอะ โพลิแทน อควา

BANGKOK RIVA
จานวน
ยูนิตทัง้ หมด
2,745

44
2.3.3 ธุรกิจด้ านโรงพยาบาล
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
แนวโน้ มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีระดับการเติบโตได้ ดีต่อเนื่ องในระยะยาว โดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีความ
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 อร่ วมมือกันเป็ นเครื อข่ายยังพบเห็นในปี ที่ผ่านๆมา โรงพยาบาลใด
ไม่มีระบบเครื อข่ายรองรับจะลาบากในการต่อรอง และเสียเปรี ยบในการแข่งขัน ทังด้
้ านแพทย์ บุคลกากร การจัดซื ้อยา เป็ นต้ น
รวมถึงด้ านเงินลงทุนที่จะใช้ ในการขยายกิจการ การปรับปรุงโรงพยาบาล เครื่ องมือแพทย์
จากปั จจัยข้ างต้ น ทาให้ โรงพยาบาลขนาดเล็กต้ องเพิ่มศักยภาพในด้ านการบริ การ ต้ องปรับตัวและขยายเครื อข่ายโดย
มองหาพันธมิตรเพื่อสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กับธุรกิจ ทังในด้
้ านมาตรฐานในการบริ หารจัดการ ต้ นทุนบริ การ บุคลากร แพทย์
พยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษา เครื่ องมือแพทย์และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกและคุณภาพ
ของการบริ การที่พร้ อมให้ การรักษา ทังนี
้ ้ปั ญหาและอุปสรรคที่สาคัญของธุรกิจโรงพยาบาลที่ไม่สามารถควบคุมและหลีกเลี่ยงได้
ส่วนใหญ่คือ จานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอต่อความต้ องการในการรักษา จึงทาให้ มีการแข่งขันเรื่ องค่าตอบแทนที่สงู
ซึง่ แพทย์ที่มีฝีมือและมีประสบการณ์ก็เป็ นเป้าหมายของโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง อีกทังยั
้ งมีการลงทุนในเครื่ องมือทางการแพทย์
เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย รวมถึงต้ นทุนค่าแรง และเวชภัณฑ์ที่สงู ขึ ้นจึงส่งผลให้ คา่ รักษาพยาบาลแพงขึ ้น ทังนี
้ ้การมุง่ สูก่ ารแข่งขั น
ระดับอาเซียนนัน้ ทางบุคลกรยังมีทกั ษะด้ านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยต่างประเทศ
ทังนี
้ ้ในปี 2563 โรงพยาบาลเอกชนมีสภาวะกดดันจากสถานการณจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด -19 และการล็อก
ดาวน์จากภาครัฐ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นชาวต่างชาติยงั ไม่สามารถเดินทางข้ ามประเทศไทย จึงทาให้ สง่ ผลกระทบต่อรายได้ จากกลุม่
คนไข้ ชาวต่างชาติที่ยงั มีความไม่แน่นอนกับสถานการณ์เช่นนี ้ จึงทาให้ ทางโรงพยาบาลเอกชนต้ องปรับกลยุทธในการหารายได้ จาก
หลายๆช่องทาง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของราคา แพ็กเกจ โปรโมชัน่ ที่ถกู ลง เพื่อดึงดูดผู้เข้ าใช้ บริ การ แต่ทงนี
ั ้ ้ในส่วนของโรงพยาบาล
เอกชนที่มีฐานลูกค้ าและรายได้ จากกลุ่มชาวไทยได้ แก่กลุ่มประกันสังคมและข้ าราชการได้ รับผลกระทบน้ อยกว่าโรงพยาบาล
เอกชนใน Segment อื่นๆ แต่ทงนี
ั ้ ้ด้ วยกาลังซื ้อของคนไทยยังไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากจานวนคนว่างงานเพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจาก
การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด -19 อาจจะทาให้ การเข้ าถึงอาจจะลาบากเช่นกัน ทังนี
้ ้สภาวะอุตสาหกรรมของโรงพยาบาล โดย
ภาพรวมการแข่งขันสูงขึ ้น ทังทางด้
้
านการบริ การ แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ เครื่ องมือในการรักษา สิ่งอานวยความสะดวกทางด้ านต่างๆ
ที่ทางด้ านโรงพยาบาลได้ เตรี ยมให้ เพื่อรองรับผู้ป่วยในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก มีแนวโน้ มในการเติบโตที่ดีในระยะยาว โดยในระยะสันโรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็
้
กจะมีความท้ า ทายใน
การปรับตัวและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เตรี ยมความพร้ อมในการให้ บริ การ ทีมแพทย์และบุ คลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
การบริ การที่ได้ มาตรฐาน มีต้นทุนต่า เมื่อเทียบกับคูแ่ ข่ง รวมถึงการมองหาโอกาสการควบรวมกิจการหรื อการร่วมมือกันในการทา
ธุรกิจ

45

1,344.59
6,829.86
2,050.33
7,119.10

197

2,359

590

2,745

6,575

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

6.โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)

7.โครงการเดอะ โพลิแทน รี ฟ

8.โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ

9.โครงการเดอะ โพลิแทน อควา

รวมโครงการอาคารชุด
21,068.65

819.46
1,298.94

3.โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก

43

672.68

92

2.โครงการรอยัล บีช

211

180.88

4.โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์

752.81

66

ล้ านบาท

272

หน่ วย

จานวนหน่ วย
ที่มีเพื่อขาย

1.โครงการมายวิลล่า บางนา

โครงการอาคารชุด

โครงการ

3,605

734

203

1,908

133

186

21

85

65

270

หน่ วย

10,387.91

1,588.67

631.28

4,579.95

751.01

1,081.25

338.07

490.11

176.84

750.73

ล้ านบาท

จานวนหน่ วย
ที่โอนแล้ ว

1,129

1,071

9

41

4

-

3

-

1

-

-

3,133.51

2,772.84

41.84

175.49

68.30

-

71.00

-

4.04

จานวนหน่ วย
ที่ยังไม่ ส่งมอบ1
(ก่ อสร้ างแล้ วเสร็จ)
ณ 31 ธ.ค.2563
หน่ วย
ล้ านบาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จานวนหน่ วย
ที่ยังไม่ ส่งมอบ2
(ระหว่ างก่ อสร้ าง)
ณ 31 ธ.ค.2563
หน่ วย ล้ านบาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

25

19

7

-

2

1,841

940

378

410

หน่ วย

7,547.23

2,757.59

1,377.21

2,074.42

525.28

217.69

410.39

182.57

-

2.08

ล้ านบาท

จานวนหน่ วย
ที่รอการขาย

7

1

2

2,970

2,011

387

451

64

25

22

หน่ วย

10,680.74

5,530.43

1,419.05

2,249.91

593.58

217.69

481.39

182.57

4.04

2.08

ล้ านบาท

รวมจานวนหน่ วย
ที่ยังไม่ ส่งมอบ1,2
และรอการขาย

รอผลอนุมตั ิธนาคาร, นัดโอน

รอผลอนุมตั ิธนาคาร, นัดโอน

รอผลอนุมตั ิธนาคาร, นัดโอน

-

-

-

-

-

-

เหตุผลที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้ องส่งมอบสินค้ าให้ กบั ผู้ซื ้อตามสัญญาเป็ นจานวนเงิน 3,279.48 ล้ านบาท มีมลู ค่างานที่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบในแต่ละโครงการมีดงั นี ้

2.4 งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ ณ 31 ธันวาคม 2563

172

565

3.โครงการEVERCITY ศรี นคริ นทร์ -หนามแดง

4.โครงการEVERCITY รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ

รวมโครงการทาวน์ โฮมและอาคารพาณิชย์
24,690.12

3,866

114

9

47

-

58

147

55

15

77

หน่ วย

11,571.41

461.67

36.34

172.95

-

252.38

721.83

246.26

475.57

ล้ านบาท

จานวนหน่ วย
ที่โอนแล้ ว

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

7,346

739.29
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2..โครงการ EVER PLACE สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา2

รวมทัง้ สิน้

1,049.29

43
7

2,494.96

243.47
31.15

94

- Village2/2

431.76

1,126.51

275.90

850.61

ล้ านบาท

- Village1

1.โครงการ EVETCITY สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา

61

206

รวมโครงการบ้ านเดี่ยว
ทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์

67

2. โครงการมายโฮม อเวนิว

78

- Village2

หน่ วย

จานวนหน่ วย
ที่มีเพื่อขาย

- Village1

1.โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค

บ้ านเดี่ยว

โครงการแนบราบ

โครงการ

1,150

-

-

-

-

-

21

2

19

-

3,279.48

-

-

-

-

-

145.97

10.10

135.87

จานวนหน่ วย
ที่ยังไม่ ส่งมอบ1
(ก่ อสร้ างแล้ วเสร็จ)
ณ 31 ธ.ค.2563
หน่ วย
ล้ านบาท

42

42

7

15

12
-

8

-

-

-

-

-

-

-

169.03

169.03

25.95

55.98

51.26
-

35.84

จานวนหน่ วย
ที่ยังไม่ ส่งมอบ2
(ระหว่ างก่ อสร้ าง)
ณ 31 ธ.ค.2563
หน่ วย ล้ านบาท

1

2,288

409

156

187

31
7

28

38

4

33

หน่ วย

9,670.20

1,864.26

677.00

820.36

192.21
31.15

143.54

258.71

19.54

239.17

ล้ านบาท

จานวนหน่ วย
ที่รอการขาย

1

3,480

451

163

202

43
7

36

59

6

52

หน่ วย

13,118.71

2,033.29

702.95

876.34

243.47
31.15

179.38

404.68

29.64

375.04

ล้ านบาท

รวมจานวนหน่ วย
ที่ยังไม่ ส่งมอบ1,2
และรอการขาย

อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง, รอผลอนุมตั ิธนาคาร, นัดโอน

อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง, รอผลอนุมตั ิธนาคาร, นัดโอน

อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง

อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง, รอผลอนุมตั ิธนาคาร, นัดโอน

รอผลอนุมตั ิธนาคาร, นัดโอน

อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง, รอผลอนุมตั ิธนาคาร, นัดโอน

เหตุผลที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
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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 ส่ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯต้ อ งพิ จ ารณาการลงทุน อย่ า งรอบคอบเนื่ อ งจากการพัฒ นาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั มีต้นทุนสูงในการดาเนินการ ซึง่ หากภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ และ
การตัดสินใจใช้ จ่ายของผู้ซื ้ออสังหาริ มทรัพย์แล้ ว บริ ษัทฯอาจได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และ
อาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทในการดาเนินธุรกิจและการชาระหนี ้ต่อสถาบันการเงินได้
อย่างไรก็ตามปั จจัยพื ้นฐานทางด้ านภาคธุ รกิจของประเทศไทยยังคงมีความน่าสนใจต่อการลงทุนของนักลงทุนทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ โดยภาคเอกชนจะมีบทบาทมากขึ ้นในการขับเคลื่อนการลงทุนโดยภาพรวม ในขณะเดียวกันภาวะทาง
การเมืองเป็ นไปในทิศทางที่ดี รัฐบาลมีมาตรการออกมากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทฯคาดว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
อาจจะได้ รั บ ผลกระทบและชะลอตั ว เนื่ องจากภาวะหนีภ้ าคครั วเรื อนสูงขึน้ รวมถึง การเข้ ม งวดในการปล่อ ยสิน เชื่ อ ท าให้
ผู้ประกอบการต่างก็ออกโปรโมชั่น แคมเปญที่น่าสนใจ หรื ออาจจะต้ องใช้ โปรโมชั่นเดียวกับมาตรการของรั ฐบาล เพื่อรั กษา
ยอดขายเอาไว้
3.1.2. ความเสี่ยงด้ านการดาเนินธุรกิจ
 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน
้ ของราคาวัสดุก่อสร้ าง
ต้ นทุนสาคัญของการดาเนินงานธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ได้ แก่ วัสดุก่อสร้ าง โดยในช่วงปี 2563 ที่ผา่ นมา ราคาวัสดุก่อสร้ าง
ดัชนีมวลรวมเฉลี่ยปี 2563 จานวน 104.7 ลดลงร้ อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปี 2562 จานวน 106.60 (ที่มา: สานักดัชนีเศรษฐกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์) ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ างในภาพรวมมีการปรับตัว สูงขึ ้น โดยร้ อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้ าวัสดุ
ก่อสร้ างหลักๆ ได้ แก่ หมวดไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.4 (ไม้ ฝา ไม้ คาน ไม้ โครงคร่ าว วงกบประตู-หน้ าต่าง บานประตูหน้ าต่าง) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรี ต ลดลงร้ อยละ 2 (พื ้นคอนกรี ตสาเร็ จรู ปอัดแรง คานคอนกรี ตสาเร็ จรู ป ท่อระบายน ้า คอนกรี ต
ถังซีเมนต์สาเร็ จรูป) หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้ อยละ 7.6 ( เนื่องจาก สต๊ อกเหล็กเส้ นในประเทศที่น้อยลงประกอบกับ
มีขนาดไม่ตรงตามความต้ องการของตลาด บางขนาดเริ่ มขาดสต๊ อก และหมวดวัสดุก่อสร้ างอื่นๆ ลดลงตามภาวะการก่อสร้ างที่
ชะลอตัว
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้ างอย่าง
รัดกุม โดยมีการวางแผนงานการก่อสร้ างและบริ หารควบคุมระบบการจัดซื ้อวัสดุการก่อสร้ างอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความ
เสีย่ งจากการเพิ่มขึ ้นของราคาวัสดุก่อสร้ าง รวมทังการหาพั
้
นธมิตรทางการค้ าที่มากขึ ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการต่าง ๆ
ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
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ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงาน
ในปี ที่ผา่ นมาผู้ประกอบการเร่งเปิ 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 งจากการขาดแคลนผู้รับ เหมา
และแรงงาน โดยบริ ษัทมีนโยบายสร้ างความสัมพันธ์ และเป็ นพันธมิตรที่ดีระหว่างบริ ษัทและผู้รับเหมา โดยให้ การสนับสนุน
พิจารณาเรื่ องของปริ มาณงานของผู้รับเหมาที่มีศกั ยภาพตามความเหมาะสม และความช่วยเหลือทางด้ านอื่น ๆ นอกจากนี ้ บริ ษัท
พิจารณาผู้รับเหมารายใหม่ๆ เพื่อให้ มีโอกาส เข้ ามาร่ วมงานกับบริ ษัทและพิจารณาศักยภาพคุณสมบัติของผู้รับเหมาใหม่ โดยให้
การสนับสนุน เตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับการขยายงานและการเติบโตของบริ ษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทมีการวางแผนการก่อสร้ างโครงการมาเป็ นระบบการก่อสร้ างแบบพรี คาส” (Precast Construction) ซึ่งจะ
ช่วยให้ บริ ษัทสามารถลดระยะเวลา และต้ นทุนการก่อสร้ างโครงการ เพื่อเป็ นการบริ หารความเสี่ยงจากภาวะการขาดแคลน
ผู้รับเหมาและแรงงาน รวมทังสามารถบริ
้
หารส่วนต่างของผลกาไรของบริ ษัทได้ อย่างเหมาะสม


ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ
บริ ษัทฯมีนโยบายในการจัดหาที่ดินสาหรับพัฒนาโครงการโดยการพิจารณาทาเลที่ตงั ้ และศักยภาพที่ดินที่เหมาะแก่การ
พัฒนาในราคาที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายในการสะสมที่ดินเปล่า (Land Bank) ในหลากหลายทาเลที่ตงั ้ สาหรับ
โครงการต่าง ๆ ในอนาคต เนื่องจากบริ ษัทฯ หากแผนการก่อสร้ างโครงการทีย่ งั ไม่ชดั เจนจะทาให้ บริ ษัทฯ มีภาระต้ นทุนทางการเงิน
ซึ่งอาจเกิดปั ญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตามจากการที่ผ้ ปู ระกอบการมีการแข่งขันที่รุนแรง
รวมถึงการขยายเส้ นทางของรถไฟฟ้ าทาให้ เกิดการเก็งกาไรที่ดินในบริ เวณดังกล่าว ทังนี
้ ้เมื่อบริ ษั ทฯ ต้ องการซื ้อที่ดินในทาเลที่
ต้ องการ บริ ษัทฯ อาจต้ องซื ้อที่ดินในราคาที่สงู กว่าที่บริ ษัทฯ 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 โดยบริ ษัทพิจารณาชะลอการพัฒนาโครงการเพื่อรอดูทิศทางของ
ธุรกิจและสภาวะอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบกับขันตอนในการขออนุ
้
ญาตจัดสรรที่ดินที่ผา่ นมามีความจาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ ทังนี
้ ้การชะลอการพัฒนาโครงการดังกล่าว ส่งผลให้ บริ ษัทฯเสียโอกาสในการสร้ างรายได้ จากการพัฒนาโครงการ และ
มีความเสี่ยงที่ต้นทุนค่าก่อสร้ างโครงการจะขยับตัวเพิ่มสูงขึ ้นในอนาคตหากยังไม่เร่ งดาเนินการก่อสร้ าง นอกจากนี ้บริ ษั ทยังมี
ต้ นทุนทางการเงินจากการที่ต้องชาระดอกเบี ้ยเงินกู้ให้ แก่สถาบันการเงินที่สนับสนุนวงเงินค่าซื ้อที่ดินโครงการ อย่างไรก็ตามบริ ษัท
ฯได้ ดาเนินการพัฒนาโครงการในส่วนของสาธารณูปโภคพื ้นฐาน และพื ้นที่โดยรอบเพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการเริ่ มพัฒนาโครงการ
ดังกล่าวใหม่ โดยอยู่ระหว่างการออกแบบผังโครงการเพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของสานักงานที่ดินซึ่งมีการปรับปรุ งใน
รายละเอียดการออกแบบผังโครงการและเตรี ยมขออนุญาตจัดสรรที่ดินให้ เรี ยบร้ อยในขันตอนต่
้
อไป


3.1.3 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
 ความเสี่ยงจากการเข้ าถึงแหล่ งเงินทุน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่อ ย มี เ งิ น กู้ ยื ม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิ นเป็ นจ านวน 1,474.53
ล้ านบาท โดยมีโครงการของบริ ษัทฯ ค ้าประกัน และมีหนี ้สินหมุนเวียนจานวน 5,232.67 ล้ านบาท โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
บริ ษัทฯมีการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนของกิจการได้ โดยมีการวางแผนการใช้ เงินและจัดสรรทุนหมุนเวียนตามลาดับความสาคัญใน
กิจการ และสามารถจ่ายชาระหนี ้เงินต้ นและดอกเบี ้ยเงินกู้ให้ แก่สถาบันการเงินได้ ตรงตามที่กาหนดไว้ ในเงื่อนไขสัญญาเงินกู้
อย่างไรก็ตามธนาคารพาณิชย์บางแห่งมีความเข้ มงวดและระมัดระวังในการอนุ มตั ิสินเชื่อกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์มากขึ ้น
ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กบางราย เข้ าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนามาพัฒนาโครงการได้ ยากขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ
ตระหนักถึงความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ หากการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคตเป็ นไปได้ ยากขึ ้น โดยการเพิ่มศักยภาพและช่องทาง
ในการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนให้ มากขึ ้นผ่านการสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพื่อเปรี ยบเทียบข้ อเสนอที่มี
ต้ นทุนเหมาะสมที่สดุ แต่อย่างไรก็ตามมีสถาบันการเงินบางแห่ง มีการเปลีย่ นแปลงนโยบายเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างผู้
ถือหุ้นและโครงสร้ างกรรมการของธนาคาร ส่งผลให้ มีนโยบายในการชลอการให้ วงเงินสินเชื่อแก่ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
โดยบริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.63 เท่า อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.51 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 2563 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ รับเงินกู้ระยะยาวรวมจานวน 870.98 ล้ านบาท จากสถาบันการเงิน ภาระหนี ้ระยะ
ยาวเทียบกับปี 2562 ซึง่ มีจานวน 1,032.37 ล้ านบาท โดยปรับตัวลดลง 161.39 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 15.63 โดยช่วงระยะเวลา
ที่ผ่านมาบริ ษัทฯมีการชาระเงินกู้ให้ แก่ธนาคารตรงตามเงื่ อนไข และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน แสดงให้ เห็นถึงบริ ษัทฯ
สามารถบริ หารจัดการภาระหนี ้ดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้บริ ษัทฯยังได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ระยะยาวของ
ธนาคาร คือบริ ษัทจะต้ องดารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ อยูใ่ นอัตราส่วนไม่เกิน 2.51 เท่า เพื่อมิให้ เกิดความเสีย่ งที่จะ
ส่งผลต่อความสามารถในการชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยตามเงื่อนไขของธนาคาร


ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ยมื และความเข้ มงวดในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืม ในภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ในปี 2563 ยังคงอยู่ในระดับทรงตัว ส่งผลให้ บริ ษัทฯสามารถ
วางแผนและควบคุมเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทได้ ตามสถานการณ์นนๆ
ั ้ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากการที่หนี ้ภาคครัวเรื อนเพิ่ม
สูงขึ ้น ประกอบกับมีการผิดชาระหนี ้เพิ่มมากขึ ้น อาจเป็ นเหตุให้ แนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย ซึ่งจะ
ส่งผลต่อต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทฯ และการกู้ซื ้อที่อยูอ่ าศัยของลูกค้ า เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ต้องเข้ มงวดและระมัดระวังใน
การอนุมตั ิสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากขึ ้นด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทให้ ความสาคัญในการพิจารณาต้ นทุนทางการเงินและความเหมาะสมของ
แหล่งเงินทุนในการสนับสนุนโครงการของบริ ษัท ซึ่งที่ผ่านมาโครงการของบริ ษัทได้ รับการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์มาโดย
ตลอดเป็ นอย่างดี
แต่อย่างไรก็ตาม ในการดาเนินโครงการต่างๆของบริ ษัทจาเป็ นต้ องใช้ เงินทุนจานวนมาก ดังนันในบางครั
้
ง้ บริ ษัท จึงอาจมี
การกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ เช่น สถาบันการเงินต่างประเทศ นิติบคุ คลทังในและต่
้
างประเทศ โดยบริ ษัทจะได้ คานึงถึงความ
ต้ องการใช้ เงินทุนรวมทังอั
้ ตราดอกเบีย้ และค่าตอบแทนต่างๆ โดยจะได้ มีการพิจารณาความสมเหตุสมผล ซึ่งจะต้ องคานึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดที่บริ ษัทจะได้ รับด้ วย
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3.2 ธุรกิจพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาล
3.2.1. ความเสี่ยงด้ านการเมือง เศรษฐกิจ
 ความเสี่ยงจากสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ
สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิ จ อาทิเช่น วิกฤตการณ์ ของภาวะเศรษฐกิ จโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ ปั ญหา
การเมืองและเสถี ยรภาพของรัฐบาล นโยบายภาครั ฐ โรคระบาด และภัยธรรมชาติ เป็ นต้ น เป็ นปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิ จ
โรงพยาบาลของประเทศไทย ทังด้
้ านการเงินและการลงทุน อีกทังยั
้ งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริ โภค อย่างไรก็ตาม การ
รักษาพยาบาลยังคงเป็ นปั จจัยพื ้นฐานของการดารงชีวิตมนุษย์ ถึงแม้ จะได้ รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว แต่ยงั คงมีกลุ่ม
ลูกค้ า จากโครงการพิ เศษร่ วมกับรั ฐบาล เช่น โครงการส่งเสริ มสุข ภาพตามช่ วงอายุ โครงการด้ า นทันตกรรม โครงการฟื ้น ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์สาหรับผู้พิการและผู้สงู อายุ โครงการผ่าตัดต้ อกระจก โครงการฉีดวัคซีนไข้ หวัดใหญ่ งานอนามัยโรงเรี ยน
โครงการประกันสังคม กลุม่ ลูกค้ าประกันเป็ นต้ น ดังนัน้ ผลกระทบจากสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ สาหรับธุรกิจโรงพยาบาลจะ
ไม่กระทบรุนแรงเหมือนกับภาคธุรกิจอื่นๆ
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 คุณภาพ และระดับราคาจาก
ภาครั ฐและภาคเอกชนในระดับ สูง ส่งผลให้ โรงพยาบาลทุก แห่งมีก ารพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง จึง มีความเสี่ยงที่ผ้ ูรับบริ การจะ
เปลีย่ นไปใช้ บริ การที่โรงพยาบาลอื่น บริ ษัทฯจึงมีการนาระบบและมาตรฐานต่างๆมาใช้ เพื่อคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
ต่างๆ ทางการแพทย์ เพื่อรักษาฐานลูกค้ าให้ ได้ รับความประทับใจและความพึงพอใจในการได้ รับบริ การจากโรงพยาบาล
 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
การประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ปั จจัยที่สาคัญเป็ นอย่างยิ่ งคือ 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
4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษั ท และบริ ษั ทย่อ ย มีเ งิ นกู้ยื มระยะสัน้ จากสถาบันการเงิ น เป็ นจานวนเงิ น 1,154.39
ล้ านบาท และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็ นจานวน 1,474.53 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เงินกู้ยืมดังกล่าวจะมีเงื่อนไข
ดอกเบี ้ยแบบลอยตัว อ้ างอิงกับอัตราดอกเบี ้ยลูกค้ าชันดี
้ ประเภทมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate : MLR) เป็ นหลักโดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 อัตราดอกเบี ้ย MLR ดังกล่าวเฉลีย่ อยูท่ ี่ประมาณอัตราร้ อยละ 5.25 ดังนัน้ หากอัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงของสถาบัน
การเงินมีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั 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

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 2563

4. ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

1,416,382,539

23,913,953

141,980,535

19,096,587

37,795,194

13,954,018

46,970,559

725,777,625

406,894,068

ราคาทุน

590,989,496

-

121,819,042

17,956,148

30,274,211

8,453,445

34,567,898

377,918,752

-

ภาระผูกพัน

825,393,043

23,913,953

20,161,493

1,140,439

7,520,983

5,500,573

12,402,661

347,858,873

-

-

-

-

-

-

-

406,894,068 มีภาระสัญญากู้ยืมสถาบันการเงิน

ค่ าเสื่อมราคาสะสม มูลค่ าสุทธิทางบัญชี
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4.2 ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และราคาประเมินโครงการ (ไม่ รวมโครงการที่ยงั ไม่ ทาการ
เปิ ดขายและที่ดนิ รอการพัฒนา)
รายการ
มูลค่ า
วันที่
ราคาประเมิน
ตามบัญชีสุทธิ
ประเมินราคา
(บาท)
1.โครงการมาย วิลล่า บางนา/1
2,075,220.00 10 มีนาคม 2552
33,769,420.00
/2
2.1 โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค1
1 กุมภาพันธ์ 2553
320,351,350.00
418,978,715.20
/3
2.2 โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค2
22 กรกฎาคม 2562
92,000,000.00
3.โครงการรอยัล บีช เพชรบุรี/4
2,045,890.30
N.A.
N.A.
4.โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก/5
24,634,289.14 18 กรกฎาคม 2561
183,520,000.00
/6
5.โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์
292,657,674.08 11 มิถนุ ายน 2561
259,469,000.00
12 กรกฎาคม 2561
145,749,000.00
6.โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี)/7
146,296,754.06 1 สิงหาคม 2562
224,800,000.00
/8
7.โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)
330,350,434.81 22 กรกฎาคม 2562
356,000,000.00
/9
8.โครงการมายรี สอร์ ท พัทยา
68,669,040.00 10 ตุลาคม 2561
81,150,000.00
/10
9. โครงการเดอะโพลิแทน รี ฟ
1,102,611,431.28 28 สิงหาคม 2562
1,912,253,046.00
10. โครงการเดอะโพลิแทน บรี ซ/11
920,498,344.35 9 สิงหาคม 2562
1,260,813,975.00
/12
11. โครงการเดอะโพลิแทน เฟส3
543,487,738.79 24 สิงหาคม 2563
542,878,000.00
/13
12. โครงการเดอะโพลิแทน อควา
3,534,541,240.35 25 พฤษภาคม 2560
538,355,466.00
13. โครงการเดอะโพลิแทน เฟส5/14
9,282,130.66 22 กรกฎาคม 2558
157,920,000.00
14. โครงการเดอะโพลิแทน เฟส6/15
2,607,771.00 13 กุมภาพันธ์ 2561
367,000,000.00
/16
15. โครงการมายโฮม อเวนิว
18,861,671.25 7 มิถนุ ายน 2561
81,925,200.00
/17
16. โครงการ EVETCITY สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30 เฟส1
114,965,265.24 2 เมษายน 2561
127,080,000.00
17. โครงการ EVETCITY สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30 เฟส2/18
87,928,576.00 2 เมษายน 2561
61,640,000.00
18. .โครงการ EVER PLACE สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30 /19
8,537,820.57 14 กันยายน 2561
13,185,000.00
/20
19. .โครงการ EVETCITY สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30 เฟส4
81,066,936.68 19 ธันวาคม 2563
11,5920,000.00
/21
20. โครงการEVERCITY ศรี นคริ นทร์ -หนามแดง
364,983,233.41 18 มิถนุ ายน 2561
167,490,000.00
21. โครงการEVERCITY รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ/22
285,921,355.82 26 กรกฎาคม 2561
161,383,500.00
รวมทัง้ หมด
8,361,001,532.99
7,204,652,957.00
หมายเหตุ:
/1โครงการมายวิลล่า บางนา ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดยบริษัท แคนเดอร์ คอนซัลแตนท์ จากัด โดยการใช้ วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/2 โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดนิ โดยบริ ษัท แคนเดอร์ คอนซัลแตนท์ จากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/3 โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค Village 2 เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดนิ โดยบบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/4 โครงการมายโฮม เชียงใหม่ ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดยบริ ษัท ที.เอ.มาเนจเม้ นท์ คอร์ โปเรชัน่ (1999) จากัด โดยวิธีต้นทุนและเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/5 โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดยบริษัท ที.เอ.มาเนจเม้ นท์ คอร์ โปเรชัน่ (1999) จากัด โดยวิธีประเมินมูลค่าลักษณะเป็ นกลุม่ ทรัพย์สนิ แบบ
พอร์ ตโฟลิโอ
/6 โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริเวอร์ ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดยบริ ษัท ที.เอ.มาเนจเม้ นท์ คอร์ โปเรชัน่ (1999) จากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/7 โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคารเอ บี ซี ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดยบริ ษัท ที.เอ.มาเนจเม้ นท์ คอร์ โปเรชัน่ (1999) จากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/8 โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคารดี อี เอฟ ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดยบริ ษัท ที.เอ.มาเนจเม้ นท์ คอร์ โปเรชัน่ (1999) จากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/9 โครงการมายรี สอร์ ท พัทยา เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดนิ ได้ ทาการประเมินมูลค่า บริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด โดยวิธีเปรี ยบเที ยบราคาตลาด

หมายเหตุ:
/10 โครงการเดอะโพลิแทน รี ฟ เป็ นราคาประเมิ นเฉพาะมูลค่า ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดยบริ ษัท ซิม พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จากัด โดยวิธี เปรี ย บเทีย บ
ราคาตลาด
/11 โครงการเดอะโพลิแทน บรี ซ เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่า ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
และคิดส่วนลดโดยใช้ วิธี Discounted Cash Flow
/12 โครงการเดอะโพลิแทน เฟส3 เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดิน ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท ที.เอ.มาเนจเม้ นท์ คอร์ โปเรชัน่ (1999) จากัด โดยวิธี
เปรี ยบเทียบราคาตลาด
/13 โครงการเดอะโพลิแทน อควาเป็ นราคาประเมินที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างคลับเฮ้ าส์ ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท เซ้ าท์อีสเอซีย อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/14 โครงการเดอะโพลิแทน เฟส5 เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดนิ ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท แคนเดอร์ คอนซัลแทน จากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/15 โครงการเดอะโพลิแทน เฟส5 เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดนิ ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท แคนเดอร์ คอนซัลแทน จากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/16 โครงการมายโฮม อเวนิว เป็ นราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดนิ ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท โกร เอสทิเมชัน่ จากัด โดยวิธีคดิ จากต้ นทุนและวิธีคานวณมูลค่า
คงเหลือ
/17 โครงการ EVETCITY สุข สวัสดิ์-พุทธบูชา30 เฟส1 เป็ นราคาประเมิ นเฉพาะมูลค่า ที่ ดิน ได้ ทาการประเมิ นมูลค่า โดย บริ ษั ท เวลท์ แอพไพรซัล จ ากัด
โดยวิธีคดิ จากต้ นทุน
/18 โครงการ EVETCITY สุข สวัสดิ์-พุทธบูชา30 เฟส2 เป็ นราคาประเมิ นเฉพาะมูลค่า ที่ดิน ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท เวลท์ แอพไพรซัล จากัด
โดยวิธีคดิ จากต้ นทุน
/19 โครงการ EVER PLACE สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30 เป็ นราคาประเมินที่ดิน ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท โกล เอสทิเมชัน่ จากัด โดยวิธีโดยวิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด
/20 โครงการ EVETCITY สุขสวัสดิ-์ พุทธบูชา30 เฟส4 เป็ นราคาประเมินที่ดนิ ได้ ทาการประเมินมูลค่า โดย บริ ษัท จี.พี.วี.โกลบอล พร๊ อพเอร์ รี ้ แวลูเอชัน่ จากัด โดยวิธี
โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
/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 2563 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 โฮลดิ ้ง จากัด และบริ ษัท เดอะ วิลล่า(หัวหิน)
จากัด โดยเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ได้ แก่ บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 510 ล้ านบาท บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ100
โดยประกอบธุรกิจการลงทุนและมีการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับ ธุ ร กิ จ การรั ก ษาพยาบาล ตามมติ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 4/2557 เมื่ อ วัน ที่ 5
พฤศจิกายน 2557 ได้ เรี ยกทุนชาระครบถ้ วนแล้ ว 310ล้ านบาท 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 วา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึ่งมีทนุ จดทะเบียน 1,000 ล้ านบาท บริ ษัทถือหุ้น
ร้ อยละ 100 โดยประกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทที่มีอยู่เดิมทุกโครงการ
ตามมติของคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 10/2559
ได้ แก่ บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 500 ล้ านบาท บริ ษัทถื อหุ้น
ร้ อยละ 100 โดยประกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทที่มีอยู่เดิมทุกโครงการ
ตามมติของคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 8/2560
ได้ แก่ บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึง่ มีทนุ จดทะเบียน 500 ล้ านบาท บริ ษัทถือหุ้น
ร้ อยละ 100 โดยประกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทที่มีอยู่เดิมทุกโครงการ
ตามมติของคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 8/2560
ได้ แก่ บริ ษัท มาย อเวนิว จากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1 ล้ านบาท บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 โดย
ประกอบธุร กิ จ การพัฒ นาอสังหาริ ม ทรั พย์ ข องบริ ษั ท ที่ มี อ ยู่เดิ ม ทุก โครงการ ตามมติ ข อง
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 8/2561

ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายการบริ หารงานในบริ ษัทย่อย โดยบริ ษัทจะส่งกรรมการที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทเข้ าร่ วมบริ หารงาน
และกาหนดนโยบายในบริ ษัทย่อยตามสัดส่วนเงินลงทุนที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ เพื่อให้ เป็ นไปในทิศทางที่สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจ
หลัก รวมทังสร้
้ างผลกาไรให้ กบั บริ ษัทในอนาคต

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริ ษัทผู้รับเหมาก่อสร้ างแห่งหนึ่งได้ ยื่นคาเสนอข้ อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สานัก
อนุญาโตตุลาการ สานักงานศาลยุติธรรม เพื่อเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริ ษัทชาระเงิ นเพิ่มเติมสาหรับการก่อสร้ าง
จานวน 250.53 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้ นจานวน 66.79 ล้ านบาท นับจากวันที่ยื่นคาเสนอข้ อ
พิพาท พร้ อมทังให้
้ คืนหนังสือคา้ ประกันการรั บเงินล่วงหน้ า และหนังสือคา้ ประกันการปฏิบตั ิงานการก่อสร้ าง อย่างไรก็ ตาม
ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยดังกล่าวมีความเห็นแย้ งในหลายประเด็นในฐานะผู้วา่ จ้ าง
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 บริ ษัทย่อยได้ รับคาชี ้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยให้ บริ ษัทย่อยจ่ายชาระค่าก่อสร้ าง
สาหรับงวดที่ได้ มีการก่อสร้ างแล้ วพร้ อม ค่าชดเชยสาหรับค่าก่อสร้ าง และภาษี มลู ค่าเพิ่ม รวมจานวน 36.77 ล้ านบาท พร้ อมอัตรา
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยดอกเบี ้ยนับจากวันที่คณะอนุญาโตมีคาชี ้ขาดเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ นอกจากนี ้ บริ ษัทย่อย
ต้ องคืนเงินประกันผลงานจานวน 12.33 ล้ านบาท พร้ อมทังคื
้ นหนังสือค ้าประกันการรับเงินล่วงหน้ า และหนังสือค ้าประกันการ
ปฏิบตั ิงานการก่อสร้ างแก่บริ ษัทผู้รับเหมาก่อสร้ าง อย่างไรก็ตาม ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยได้ มีความเห็นแย้ งในคาชี ้ขาดและได้ ยื่น
ความเห็นแย้ งคาชี ้ขาดของอนุญาโตตุลาการแล้ วในวันเดียวกัน ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยอยู่ระหว่างดาเนินการโต้ แย้ งคาชี ้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการและดาเนินคดีในชันศาลต่
้
อไป กลุม่ บริ ษัทได้ ตงประมาณการหนี
ั้
้สินสาหรับข้ อพิพาทดังกล่าวจานวน 29.12 ล้ าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเพิ่มเติมจากเจ้ าหนี ้ค่าก่อสร้ างและเงินประกันผลงานที่เคยได้ บนั ทึกไว้
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 บริ ษัทย่อยได้ รับคาพิพากษาจากศาลแพ่งโดยมีคาสัง่ ให้ บริ ษัทย่อยต้ องปฏิบตั ิตามคาชี ้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยอยูใ่ นระหว่างดาเนินการขออุทธรณ์คาพิพากษาดังกล่าว อย่างไรก็ตามกลุม่
บริ ษัทได้ ตงั ้ ประมาณการหนีส้ ินเพิ่มเติมสาหรั บดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี จานวน 2.64 ล้ านบาท ดังนัน้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ประมาณการหนี ้สินสาหรับข้ อพิพาทดังกล่าวมีจานวน 31.76 ล้ านบาท
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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 2563)

6.2 ข้ อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมดของนิติบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทย่ อย
1. บริษัท ณัฐนันท์ พัฒนา จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ธุรกิจจัดสรรที่ดินและสร้ างบ้ านเพื่อขายภายใต้ โครงการมายโฮม ประชาชื่น
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

2. บริษัท มายรีสอร์ ท โฮลดิง้ จากัด
: ธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย ขายภายใต้ โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี )
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0105549145013
ทีต่ งส
ั ้ านักงานใหญ่ : 223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ
: ร้ อยละ 100
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 300 ล้ านบาท
: 10 บาทต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
3. บริษัท เดอะ วิลล่ า (หัวหิน) จากัด
: ธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย ขายภายใต้ โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0105549145005
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ
: ร้ อยละ 100
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 200 ล้ านบาท
: 10 บาทต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
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
: ร้ อยละ 100
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 1,000 ล้ านบาท
: 10 บาทต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
5. บริษัท เอเวอร์ ซติ ี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
: ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0105560211531
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 223/93 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 18 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ
: ร้ อยละ 100
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 500 ล้ านบาท
: 10 บาทต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
6. บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
: ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0105560212139
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนากรุงเทพฯ
: ร้ อยละ 100
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 1 ล้ านบาท
: 10 บาทต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
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7. บริษัท มาย อเวนิว จากัด
: ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0105561144170
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนากรุงเทพฯ
: ร้ อยละ 100
สัดส่วนการถือหุ้น
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
: ร้ อยละ 100
สัดส่วนการถือหุ้น
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
: ร้ อยละ 100
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 20 ล้ านบาท
: 100 บาทต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
10. บริษัท เดนทอล อิส ฟั น จากัด
: คลินิกทันตกรรม
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0505552001384
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 84/3 อาคารสวัสดีเชียงใหม่ แมนชัน่ ถนนเชียงใหม่-ลาปาง ตาบลช้ างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
: ร้ อยละ 100
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 0.75 ล้ านบาท
: 100 บาทต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
11. บริษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จากัด
: ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0105538124451
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ
: ร้ อยละ 100
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 5 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
: ร้ อยละ 83.90
สัดส่วนการถือหุ้น
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
: ร้ อยละ 53.96
สัดส่วนการถือหุ้น
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 25 กุมภาพันธ์ 2564 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 25 กุมภาพันธ์ 2564 มี
ดังนี ้
ลาดับ
1

2

3
4
5
6
7
8

รายชื่อ
กลุม่ โลจายะ
นายจอมทรัพย์ โลจายะ
นายสวิจกั ร์ โลจายะ
นายขุมทรัพย์ โลจายะ
นางดาราณี อัตตะนันทน์
รวมกลุม่ โลจายะ
กลุม่ มานะยิ่ง
นายประสงค์ มานะยิง่
นางสาวสุชาร์ มานะยิง่
นางสาวสุพตั รา มานะยิง่
นายประเสริ ฐ มานะยิง่
รวมกลุม่ มานะยิง่
นายเสรี ตันชูเกียรติ
นายสงคราม ชีวประวัติดารงค์
นางสาวกัลย์ทชิ า วจนะวิจารณ์
นางสาวทองเพียร แสนสร้ อย
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายนน เพ็ชร์ ประภา

จานวนหุ้นที่ถอื

สัดส่ วนการถือหุ้น

729,587,342
480,768,700
43,797,760
8,518,759
1,262,672,561

18.78%
12.38%
1.13%
0.22%
32.50%

228,000,000

5.87%

3,302,000
1,500,000
180,000
232,982,000
143,000,000
106,332,120
96,000,900
85,317,100
45,348,774
37,121,200

0.08%
0.04%
0.00%
6.00%
3.68%
2.74%
2.47%
2.20%
1.17%
0.96%

ลาดับ
9

10

รายชื่อ
กลุม่ ตังติ
้ รวัฒน์
นางสาวสมศรี ตังติ
้ รวัฒน์
นางนลินรัตน์ ตังติ
้ รวัฒน์
รวมกลุม่ ตังติ
้ รวัฒน์
นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร
รวมลาดับที่ 1-10
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
รวม

จานวนหุ้นที่ถอื
33,500,000
1,950,000
35,450,000
31,318,800
2,075,543,455
1,809,241,091
3,884,784,546

สัดส่ วนการถือหุ้น
0.86%
0.05%
0.91%
0.81%
53.43%
46.57%
100.00%

หมายเหตุ :1. การเปิ ดเผยข้ อมูลข้ างต้ น ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ เพื่อให้ สะท้ อนถึงความสัมพันธ์ ทางครอบครั วของกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยไม่จัดเป็ 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 ษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจจัดสรรที่ดินและสร้ างบ้ านเพื่อขายภายใต้ โครงการมายโฮมประชาชื่น และ
โครงการมายโฮม เชียงใหม่ ที่บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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 ษัทย่อยทีด่ าเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย ขายภายใต้ โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคารเอบีซ)ี
ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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
3. บริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จากัด (“TVH”)
TVH เป็ นบริ ษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัยขายภายใต้ โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน(อาคารดีอเี อฟ)
ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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

61

62
4. บริ ษัท บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (“BANGKOK RIVA”)
BANGKOK RIVA เป็ นบริ ษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจ พัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย ขายภายใต้ โครงการเดอะ โพลิแทน
อควา ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลาดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
1
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)
99,999,998
100.00
2
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
2
น้ อยกว่า 0.01
รวม
100,000,000
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 2563
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 2563
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
7. บริ ษัท มาย อเวนิว จากัด (“MY AVENUE”)
MY AVENUE เป็ นบริ ษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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 2563
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 นบริ ษั ทย่ อ ยที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรั บรั กษาคนไข้ และผู้ เจ็ บป่ วย
ในชื่อ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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 นบริ ษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจสถานพยาบาล สถานทันตกรรมในชื่อ “คลินิก จัส ฟอ ฟั น” ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ
100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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
11. บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จากัด (“UNICON”)
UNICON เ ป็ นบริ ษั ทย่ อ ย ที่ ด า เนิ น ธุ รกิ จ ให้ เ ช่ า อสั ง หา ริ ม ทรั พย์ ได้ แ ก่ ที่ ดิ น อ าค าร ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั ง้ ข อ ง
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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
.
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12. บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จากัด (“KMG”)
KMG เป็ นบริ ษั ทย่ อ ยที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนสถานพ ยาบาลรั บ รั กษาคนไข้ และผู้ เจ็ บ ป่ วย
ในชื่อ “โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล” ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 83.90
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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 เ ป็ นบริ ษั ทย่ อ ย ที่ ด า เ นิ น ธุ รกิ จ โรง พย าบา ลเอ ก ชน สถ านพย าบา ลรั บรั กษ า ค นไข้ แ ละ ผู้ เ จ็ บป่ ว ย
ในชื่อ “โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล” ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 53.96
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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
- ไม่มี 7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ ผู้ถื อหุ้นใน
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 อ ยกว่ า
ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และทุนสารองนี ้จะนามาจัดสรรปั นผลไม่ได้ หากไม่มีความจาเป็ นอื่นใด และหากการจ่ายเงินปั นผล
นันจะไม่
้
มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
ทังนี
้ ้ การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจาปี ของบริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 2563 บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างองค์กรดังนี ้

8. โครงสร้ างการจัดการ
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8.2 โครงสร้ างการจัดการ
8.2.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทจานวนทังสิ
้ ้น 7 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 2 ท่าน กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจาก
บริ ษัทย่อย 2 ท่าน กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ทังนี
้ ้กรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่มีความรู้ความสามารถหลากหลายรอบด้ าน
จึงมัน่ ใจได้ วา่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทมีกรรมการทังสิ
้ ้น 7 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ
ประธานคณะกรรมการ
2. นายกาธร อุดมฤทธิรุจ
รองประธานคณะกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการ/รองประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
1
4. นางสุภทั รา เชื ้อรอต
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ(รักษาการ)
6.นายพิรัส ประดิษฐวณิช3
กรรมการ
2
7. นางสาวจรรยา คงมัน่
กรรมการ
หมายเหตุ :
1.กรรมการ ลาดับที่ 4 นางสุภทั รา เชื ้อรอต มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2.นางสาวจรรยา คงมัน่ ได้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
3. นายพิรัส ประดิษฐวณิช ได้ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 18 เมษายน 2560

กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผู้มี อ านาจลงนามผูก พัน ประกอบด้ ว ย นายสวิ จัก ร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการลงลายมื อ ชื่ อ และ
ประทับตราสาคัญบริ ษัท หรื อ นางสาวจรรยา คงมัน่ และ นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์ ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญ
บริ ษัท
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษัท มีการประชุมดังนี ้
หน่ วย : ครัง้

รายชื่อกรรมการ
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
2.นายกาธร อุดมฤทธิรุจ
3.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์ 1
4.นางสุภทั รา เชื ้อรอต 1
5.นายพิรัส ประดิษฐวณิช 3
6.นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์5
7. นางสาวจรรยา คงมัน่ 4

คณะกรรมการบริษัท
8/8
8/8
7/8
6/8
3/8
8/8
4/8

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

หมายเหตุ :
1. มีการประชุมที่กาหนดขึ ้นโดยมีความจาเป็ นเร่ งด่วน 2 ครัง้ จึงทาให้ มีกรรมการบางท่านติดภาระกิจไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ของ บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ได้ มีการจัดประชุมขึ ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
3. นายพิรัส ประดิษฐวณิช ได้ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2563
4.นางสาวจรรยา คงมัน่ ได้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
5.นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการผู้จดั การ(รักษาการ) จากคณะกรรณกรรมการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และบริ ษัทอยู่ระหว่างการสรร
หาบุคลากรเข้ ามาดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จดั การ

8.2.2 คณะกรรมการบริษัทย่ อย
8.2.2.1 บริษัท ณัฐนันท์ พัฒนา จากัด (“NATTANAN”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 2563 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 2563 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 2563 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 2563 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 2563 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 2563 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 2563 MY HOSPITAL มีกรรมการทังหมด
้
3 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการบริษัท
2
3.นางสาวจรรยา คงมัน่
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญบริ ษัท
หมายเหตุ 1. นายพิรัส ประดิษฐวณิช ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
2. นางสาวจรรยา คงมัน่ ได้ เข้ าเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

8.2.2.9 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จากัด (“CMR”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 CMR มีกรรมการทังหมด
้
3 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการบริษัท
2
3.นางสาวจรรยา คงมัน่
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญบริ ษัท
หมายเหตุ 1. นายพิรัส ประดิษฐวณิช ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท 12 มิถนุ ายน 2563
2. นางสาวจรรยา คงมัน่ ได้ เข้ าเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2563

8.2.2.10 บริษัท เดนทอล อิส ฟั น จากัด (“DENTAL”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 DENTAL มีกรรมการทังหมด
้
3 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการบริษัท
2
3.นางสาวจรรยา คงมัน่
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญบริ ษัท
หมายเหตุ 1. นายพิรัส ประดิษฐวณิช ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2563
2. นางสาวจรรยา คงมัน่ ได้ เข้ าเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2563

8.2.2.11 บริษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จากัด (“UNICON”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 UNICON มีกรรมการทังหมด
้
3 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการบริษัท
2
3.นางสาวจรรยา คงมัน่
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญบริ ษัท
หมายเหตุ 1. นายพิรัส ประดิษฐวณิช ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
2. นางสาวจรรยา คงมัน่ ได้ เข้ าเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

8.2.2.12 บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ ป จากัด (“KMG”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 KMG มีกรรมการทังหมด
้
5 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการบริษัท
3.นางสาวจรรยา คงมัน่ 2
กรรมการบริษัท
4.นายซิม แตมสาราญ
กรรมการบริษัท
5.นางสุภทั รา เชื ้อรอต
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญบริ ษัท
หมายเหตุ 1. นายพิรัส ประดิษฐวณิช ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
2. นางสาวจรรยา คงมัน่ ได้ เข้ าเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

8.1.2.13 บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด (“PM”)
ณ 31 ธันวาคม 2563 PM มีกรรมการทังหมด
้
3 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
กรรมการบริษัท
2
2.นางสาวจรรยา คงมัน่
กรรมการบริษัท
3.นางแก้ วกาญจน์ วสุพรพงศ์
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท นายสวิจกั ร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญบริ ษัท

หมายเหตุ 1. นายพิรัส ประดิษฐวณิช ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
2. นางสาวจรรยา คงมัน่ ได้ เข้ าเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
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8.3 ผู้บริหาร
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์
กรรมการผู้จดั การ(รักษาการ)
2.นายพิรัส ประดิษฐวณิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (ธุรกิจโรงพยาบาล)
3. นางสาวทัชชกร สมจิตติ์ชอบ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
4.นางสาวลลนันท์ คุณวัฒน์พงษ์
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
หมายเหตุ : 1 นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการผู้จดั การ(รักษาการ) จากคณะกรรณกรรมการ เมื่อวันที่ 24 กุม ภาพันธ์ 2564 และบริ ษัทอยู่
ระหว่างการสรรหาบุคลากรเข้ ามาดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จดั การ

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
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 วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
กรรมการผู้จดั การมีอานาจหน้ าที่ในการดาเนินการด้ านธุรกรรมที่มีคา่ ใช้ จ่ายหรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันแก่บริ ษัทได้ ดังนี ้
วงเงิน (ล้ านบาท)
ผู้มีอานาจอนุมตั ิ
1-50
กรรมการผู้จดั การ

โครงสร้ างการบริหารจัดการของบริษัทย่ อย (กลุ่มโรงพยาบาล) ณ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้อานวยการ
กลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
ศูนย์ ไตเทียม
พัฒนาคุณภาพ
- เลขาฯสานักงาน ผอ.
- ธุรการโรงพยาบาล
การแพทย์
ฝ่ ายพยาบาล
- ฝ่ ายพยาบาล
- ฝ่ ายสนับสนุนการรักษา
- ฝ่ ายหลักประกันสุขภาพ
สนับสนุนโรงพยาบาล
- ฝ่ ายปฎิบตั ิการและธุรการ
- ฝ่ ายบริ หารจัดการผู้ป่วยนอกและเวชระเบียน
- ฝ่ ายธุรการและผู้ช่วยทันตฯ
ทันตกรรมพิเศษโรคฟั น
ทันตกรรมพิเศษ
ทันตแพทย์

ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

รองผู้อานวยการ

องค์ กรพยาบาล

ฝ่ ายบริหาร
- แผนกบริ หารทรัพยากรบุคคล
- หน่วยบริ การ / ด้ านหน้ า
- หน่วยเคหะบริ การ
- หน่วยแว่นชิดชัด

ผู้จัดการฝ่ ายพยาบาล
- ผู้ช่วยผู้จดั การผู้ป่วยนอก
- ผู้ช่วยผู้จดั การผู้ป่วยใน

ฝ่ ายการพยาบาล
- กลุม่ งานผู้ป่วยนอก
- กลุม่ งานผู้ป่วยใน
- ศูนย์อบุ ตั ิเหตุ-ฉุกเฉิน
- Supervisor / ศูนย์ Refer

ผู้จัดการศูนย์ บริการผู้ป่วยและลูกค้ า
สัมพันธ์
- ศูนย์ตรวจสุขภาพ
- การตลาด
- ประชาสัมพันธ์
- เวชระเบียน
- ศูนย์สิทธิประโยชน์ และ UR NURASE

ศูนย์ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
- งานขาย
- งานธุรการ
- งานปฏิบตั ิการ

ผู้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
- การเงิน
- บัญชี
- สินเชื่อ

ฝ่ ายบัญชีการเงิน
- หน่วยบัญชี
- หน่วยการเงิน

ศูนย์ คุณภาพ
HR
- HRM
- HRD

สานักงานผู้อานวยการ
- เลขาและธูรการ
- หน่วยนโยบายและแผน
- หน่วยพัฒนาธุรกิจและตลาด
- หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ พัฒนาคุณภาพ
ฝ่ ายการแพทย์
- แพทย์ประจา, แพทย์ที่ปรึกษา
- หน่วยแพทย์ทางเลือก
- แผนกเภสัชกรรม
- หน่วยชันสูตร
- หน่วยเอ็กซ์เรย์

ผู้จัดการสนับสนุนฝ่ าย
- จัดซื ้อ
- อาคารสถานที่และช่างซ่อมบารุง
- ยานภาหนะและการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย
- โภชนาการ
ผู้อานวยการฝ่ ายศูนย์ ปฎิบัติการทางการ
แพทย์
- องค์กรแพทย์
- ทันตกรรม
- รังสีวิทยา
- เทคนิคการแพทย์
- เภสัชกรรม
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8.4 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 มีมติแต่งตัง้ บริ ษัท สานักงานที่ปรึ กษา
กฎหมายมีชยั ไทยแลนด์ จากัด เป็ นเลขานุการบริ ษัท โดยนางสาวดวงดาว ประเสริ ฐศรี ผู้จดั การฝ่ ายนิติกรรมและสัญญา เป็ นผู้
ได้ รับ การมอบหมายให้ 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
8.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 เมื่ อ วัน ที่ 28 เมษายน 2563 มี ม ติ อ นุมัติ ค่า ตอบแทนกรรมการแต่ล ะคณะ
สาหรับปี 2563 ดังนี ้
1) ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน
- เบี ้ยประชุมคณะกรรมการ
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
- เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เบีย้ ประชุม (บาท/ครัง้ )
ปี 2563
ปี 2562
10,000
10,000
7,500
7,500
5,000
5,000

เบีย้ ประชุม(บาท/ครัง้ )
ปี 2562
ปี 2563
42,500
42,500
40,000
40,000
10,000
10,000

สาหรับปี 2563 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นเบี ้ยประชุมให้ แก่กรรมการ มีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
2.นายกาธร อุดมฤทธิรุจ

ประธานกรรมการและกรรมการ
รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
3.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการและ
รองประธานกรรมการตรวจสอบ
4.นางสุภทั รา เชื ้อรอต
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
1
5.นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการ
6.นายอภิชยั โภชกปริภณ
ั ฑ์
กรรมการ
2
7. นางสาวจรรยา คงมัน่
กรรมการ
รวม

ค่ าตอบแทน
รายเดือน
-

ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
120,000
60,000
170,000

โบนัส

รวม

-

120,000
230,000

-

35,000

160,000

-

195,000

-

30,000
15,000
40,000
20,000
320,000

40,000
370,000

-

70,000
15,000
40,000
20,000
690,000

หมายเหตุ :
1. นายพิรัส ประดิษฐวณิช ได้ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2563
2.นางสาวจรรยา คงมัน่ ได้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

2) ค่าตอบแทนอื่นๆ :

- ไม่มี –

8.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ในปี 2563 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัท จานวน 6 ราย มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ลักษณะค่ าตอบแทน
ปี 2563
ปี
จานวน
จานวนเงินรวม
จานวน
(ราย)
(บาท)
(ราย)
เงินเดือน
6
24,128,644.00
5
โบนัส
6
4,481,851.00
5
เงินสะสมกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
6
657,129.92
5
อื่นๆ
6
551,600.00
5
รวม
6
29,819,224.92
5

2562
จานวนเงินรวม
(บาท)
17,117,503.00
3,394,346.00
420,464.06
753,439.00
21,685,752.06

หมายเหตุ : 1. โบนัสจ่ายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2. ข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นค่าตอบแทนของผู้บริ หาร บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน) เท่านัน้ ไม่รวมบริ ษัทย่อย
3. อื่นๆ ได้ แก่ ค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์ ค่าครองชีพ ฯลฯ
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- ค่าตอบแทนของผู้บริ หารบริ ษัทย่อย
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์และกลุม่ โรงพยาบาล ประกอบด้ วย NATTANAN, MRH, TVH, BANGKOK RIVA, EVERCITY, BANGKOK
EVER, MY AVENUE, MY HOSPITAL, CMR, DENTAL, UNICON, KMG, PM
ในปี 2563 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หาร จานวน 12 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ค่ าตอบแทน
ปี 2563
ปี 2562
จานวน
จานวนเงินรวม
จานวน
จานวนเงินรวม
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
เงินเดือน
12
16,544,700.00
21
18,369,100.00
โบนัส
12
1,547,200.00
21
1,427,000.00
เงินสะสมกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
12
186,864.00
21
171,240.00
อื่นๆ
12
1,468,650.00
21
2,776,666.69
รวม
12
19,747,414.00
21
22,744,006.69
หมายเหตุ : อื่นๆ ได้ แก่ (ค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์ ค่าครองชีพ ค่าประสบการณ์ ค่าเฉพาะทาง ค่าใบประกอบวิชาชีพ ฯลฯ)

- ค่าตอบแทนอื่น
บริ ษัทและพนักงานได้ ร่วมกันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี ย้ งชีพ พ.ศ. 2530
โดยบริ ษัทจ่ายสมทบให้ ในอัตราร้ อยละ 2 ของเงินเดือน ในปั จจุบนั กองทุนสารองเลีย้ งชีพนี ้บริ หารงาน โดยบริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนกสิกรไทย และจะจ่ายให้ พนักงานในกรณีลาออกจากงานตามระเบียบกองทุน
8.6 บุคลากร
8.6.1 จานวนพนักงานทัง้ หมด
จานวนพนักงานทังหมด
้
(รวมคณะกรรมการและผู้บริ หาร แต่ไม่รวมกรรมการอิสระ) ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่ได้ รับ
ค่าตอบแทนจากบริ ษัทดังกล่าว ณ 31 ธันวาคม 2563 แบ่งตามสายงานต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ หลักๆ ดังนี ้
1.กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
- บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
สายงาน
สานักงานกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายบริ หารการขาย
ฝ่ ายบริ หารโครงการ
สานักงาน
รวม

จานวนพนักงานปี 2563
(คน)
6
31
35
7
79

จานวนพนักงานปี 2562
(คน)
5
33
44
14
96

- บริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย NATTANAN, MRH, TVH, BANGKOK RIVA, EVERCITY, BANGKOK EVER,
MY AVENUE
สายงาน
จานวนพนักงานปี 2563 จานวนพนักงานปี 2562
(คน)
(คน)
สานักงานกรรมการผู้จดั การ
1
2
ฝ่ ายขายและการตลาด
37
19
28
48
ฝ่ ายบริ หารโครงการ
19
10
สานักงาน
รวม
85
79
2 กลุม่ ธุรกิจโรงพยาบาล
- บริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย MY HOSPITAL, CMR, DENTAL, UNICON, KMG, PM
สายงาน
จานวนพนักงานปี 2563 จานวนพนักงานปี 2562
(คน)
(คน)
สานักงานกรรมการผู้จัดการ
11
19
สานักผู้อานวยการ
22
24
ฝ่ ายการแพทย์
66
67
ฝ่ ายการพยาบาล
209
233
ฝ่ ายบริหาร
72
80
ฝ่ ายบัญชี-การเงิน
39
43
รวม
419
466

8.6.2 ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของบริ ษัทประจาปี 2563
1.กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ประกอบด้ วย EVER, NATTANAN, MRH, TVH, BANGKOK RIVA, EVERCITY, BANGKOK EVER, MY AVENUE
สายงาน
จานวนพนักงานปี 2563 จานวนพนักงานปี 2562
(บาท)
(บาท)
เงินเดือน
66,857,634.64
67,987,254.00
โบนัส
9,103,295.00
9,647,932.00
เงินสะสมกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
3,931,912.92
3,449,920.23
อื่นๆ
7,429,551.81
11,981,953.15
รวม
87,322,394.37
93,067,059.38
หมายเหตุ : อื่นๆ ได้ แก่ ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชัน่ ค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์ ค่าครองชีพ ฯลฯ
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2 กลุม่ ธุรกิจโรงพยาบาล
ประกอบด้ วย MY HOSPITAL, CMR, DENTAL, UNICON, KMG, PM
สายงาน
จานวนพนักงานปี 2563 จานวนพนักงานปี 2562
(บาท)
(บาท)
เงินเดือน
66,508,918.00
69,328,178.50
โบนัส
329,360.00
311,520.00
เงินสะสมกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
113,400.00
108,060.00
อื่นๆ
16,700,871.53
11,553,862.15
รวม
83,652,549.53
81,301,620.65
หมายเหตุ : อื่นๆ ได้ แก่ ค่าวิชาชีพ ค่าประสบการณ์ ค่าเฉพาะทาง ค่าใบประกอบวิชาชีพ ฯลฯ

8.6.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ซึ่งจะมีผลต่อความสาเร็ จขององค์กร ดังนัน้ จึงมีกระบวนการ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ เหมาะสมและสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนันแล้
้ วบริ ษัทฯ ยังได้ มีการส่งเสริ มการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งกับผู้มีประสบการณ์ การเข้ าร่ วมอบรมสัมมนาในสายงานที่
เกี่ยวข้ องตลอดจนการมีกิจกรรมสันทนาการระหว่างพนักงานเพื่อเสริ มสร้ างทัศนคติที่ดี ทงต่
ั ้ อผู้ร่วมงานและต่อบริ ษัท ในอันที่จะ
ทุม่ เทความรู้ความสามารถเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังมีแนวนโยบายที่จ ะวางแผนการพัฒนาพนักงานใน
ระยะยาว เพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบตั ิงานต่อไป

9. การกากับดูแลกิจการ

บริ ษัท ได้ ต ระหนัก และคานึงถึ งความสาคัญ ของการดาเนิ น ธุร กิ จ ภายใต้ หลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate
Governance Code :CG Code) ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง ความสาคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และระเบียบปฏิบตั ิของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาเป็ นปั จจัยหลักในการเสริ มสร้ างองค์ก รให้
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 นร่ วมและการสือ่ 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 4 คน พร้ อมทังก
้ าหนด หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
อย่างชัดเจน นอกจากนันแล้
้ วบริ ษัทได้ มีการดาเนินการเพื่อแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่อให้ สามารถแสดงความเห็นอย่าง
อิ ส ระ ปราศจากการชี น้ า ซึ่ง จะท าให้ ก ารตัด สิน ใจเป็ นไปอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพต่อ ไป ทัง้ นี ้ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หาร โดยค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามมติที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ร้ ายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ 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 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ ายบริ หารจัดการ จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วย เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน
เสนอเรื่ อง ให้ ข้อมูลและข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ รั บทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการ เพื่อให้ สามารถนา
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 ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตราถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3
ส่วนไม่ได้ ก็ใ ห้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด แล้ ว ให้ จบั สลากกัน
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนัน้ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง โดยเสนอเ รื่ องเพื่อขอ
ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมถือหุ้นด้ วย
1.2 การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หาร โดยค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามมติท่ีได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้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 ษัทมีนโยบายในการจัดส่งกรรมการและผู้บริ หารเข้ าเป็ นกรรมการและผู้บ ริ หารในบริ ษัทย่อย เพื่อติดตามการ
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 และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นธุรกิจที่สร้ างรายได้ อ ย่างต่อเนื่องภายใต้ การดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพื่อ
สร้ างความมัน่ คง สร้ างรายได้ ในอนาคตให้ กบั กลุม่ บริ ษัทในระยะยาว อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ กาหนดเป้าหมายที่จะสร้ างความเติม
โตอย่างยัง่ ยืนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น พนักงาน สถาบันการเงิน รวมถึง
บริ ษั ท คู่ค้ า โดยจะเห็ น ได้ จ ากวิ สัย ทัศ น์ แ ละพัน ธกิ จ ของบริ ษั ท ทัง้ นี ก้ รรมการบริ ษั ท ได้ ค านึง ถึ ง สภาวะการแข่ง ขัน ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ และสภาพเศรษฐกิจเป็ นสาคัญ กรรมการจะกาหนดกลยุทธ์ และแผนงานประจาปี ของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับ
วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัท กรรมการจะพิจารณาอย่างรอบครอบและรอบด้ านโดยจะพิจารณาจากปั จจัยและความเสี่ยงของ
เศรษฐกิจเป็ นสาคัญ เช่น กลยุทธ์ทางการดาเนินงาน ด้ านการเงิน กลยุทธ์ทางการตลาด ด้ านการเมือง เป็ นต้ น
นอกจากนี ้กรรมการบริ ษัทได้ กาหนดแนวทางในการดาเนินธุรกิจและการดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยก้ าวไปสู่
การเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยบริ ษัทมุ่งเน้ นค่านิยมแบบ Teamwork โดยบริ ษัทจะมีนโยบายและกิจกรรมที่สอดแทรกค่านิยมให้ กับ

พนักงาน ในการจัดฝึ กอบรมเกี่ยวกับเรื่ องการให้ การบริ การ การทางานร่วมกันในองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพให้ กบั ฝ่ ายขายและ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในงานบริ การมากขึ ้น รวมถึงการพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ให้ เติบโตไปอย่างยัง่ ยืน บริ ษัท
จาเป็ นจะต้ องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสายงาน มีความคิดสร้ างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทางาน อย่างไรก็
ตามภายใต้ การดาเนินธุร กิจจะต้ องเป็ นไปตามขึ ้นตอนและอยู่ภายใต้ การดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีธรรมาภิบาล ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
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 7 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 1 ท่าน กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจาก
บริ ษัทย่อย 3 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
ตาแหน่ง
กรรมการ
นายสวิจกั ร์ โลจายะ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หารจากบริ ษัทย่อย
นางสาวจรรยา คงมัน่ /1
กรรมการ
/2
นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์
กรรมการ/กรรมการผู้จดั การ(รักษาการ)
กรรมการอิสระ
นายกาธร อุดมฤทธิรุจ
รองประธานคณะกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการ/รองประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
/3
นางสุภทั รา เชื ้อรอต
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
หมายเหตุ :
/1. นางสาวจรรยา คงมัน่ ได้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
/2.นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการผู้จดั การ(รักษาการ) จากคณะกรรณกรรมการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และบริ ษัทอยู่ระหว่างการสรร
หาบุคลากรเข้ ามาดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จดั การ
/3 นางสุภทั รา เชื ้อรอต มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
/4. นายพิรัส ประดิษฐวณิช ได้ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2563

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทฯตามข้ อบังคับของบริ ษัท
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
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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 นทีต่ งส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท
5.ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้ อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้ กรรมการที่เหลืออยู่สามารถกระทา
การในนามของคณะกรรมการได้ แต่เป็ นเฉพาะการจัดให้ มี การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการแทนต
้
าแหน่งที่ว่างทังหมด
้
เท่านัน้ และให้ กระทาภายใน 1 เดือน นับจากวันที่จานวนกรรมการว่างลง
6.มอบหมายให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการ
7.แต่งตังกรรมการจ
้
านวนหนึ่งตามที่เ ห็นสมควรให้ เป็ นคณะกรรมการบริ หาร โดยให้ มีอานาจหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการ
ของบริ ษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และในจานวนนี ้ ให้ แต่งตังกรรมการคนหนึ
้
ง่ เป็ นประธานกรรมการบริ หาร
8.คณะกรรมการมีอานาจที่จะเชิ ญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาเป็ นที่ปรึ กษา เพื่อช่วยเหลือให้ ความคิดเห็นในกิ จการงานของ
บริ ษัท แก่คณะกรรมการ ตามที่เห็นสมควรได้ จัดให้ มีและเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน
การประชุม ผู้ถือหุ้น
9.จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีบริ ษัท จัดหนังสือนัดประชุม
พร้ อมด้ วยรายละเอียด และจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
10.จัดให้ มีการทาบัญชีงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทที่ เป็ นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบคณะกรรมการให้ 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 นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่ งใสไม่ด่าง
พร้ อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนีย้ งั มีการกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการอย่างชัดเจน เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่สอบทานให้ บริ ษัท มีการรายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่าง
เพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารที่รับผิดชอบ รวมทังสอบทานให้
้
บริ ษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน
ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสีย่ งที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทา
หน้ าที่เป็ นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี ้
กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง
1. นายกาธร อุดมฤทธิรุจ
รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการ/กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสุภทั รา เชื ้อรอต
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบลาดับที่ 3 นางสุภทั รา เชื ้อรอต มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถื อของงบ
การเงิน

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
1.นายกาธร อุดมฤทธิรุจ
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
3.นางสุภทั รา เชื ้อรอต

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

หมายเหตุ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ของ บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ได้ มีการจัดประชุมขึ ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

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 คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้
เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของ บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.สอบทานสอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2.สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3.สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4.พิ จ ารณา คัด เลือ ก เสนอแต่ ง ตัง้ บุค คลซึ่ ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระเพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5.พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ยวโยงกันหรื อ รายการที่ อาจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายและ
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
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(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 วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคนหรื อคราวละหลาย ๆ คน
ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนนที่มีตามข้ อ 1 ทังหมด
้
จะแบ่ง
คะแนนเสียงแก่คนใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่ากับจานวนที่พึงจะมีหรื อพึง
จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจานวนกรรมการที่พึงจะมี
หรื อพึงจะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
(ข) ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 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
3.นางสาวจรรยา คงมัน่ /1
4.นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์/2

หมายเหตุ : /1 นางสาวจรรยา คงมัน่ ได้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
/2.นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการผู้จดั การ(รักษาการ) จากคณะกรรณกรรมการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และ
บริ ษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรเข้ ามาดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จดั การ
/3 นายพิรัส ประดิษฐวณิช ได้ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2563

ทังนี
้ ้ กรรมการยังให้ ความสาคัญในการสรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูง และการสรรหาบุคลากร เพื่อนามาเสริ มสร้ าง
รากฐานการดาเนินธุรกิจให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยเกณฑ์ การพิจารณาจากหลักเกณฑ์การบริ หาร ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ทักษะในการบริ หารธุรกิจ ทักษะการบริ หารโครงการ ทักษะการจัดการและการวางแผนธุรกิจ เป็ นต้ น
หลักปฎิบตั ิ 5 ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
บริ ษัทให้ ความสาคัญในสิทธิ ของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ โดยได้ กาหนดนโยบายให้ ฝ่ายบริ หารวางระบบการบริ หาร
และจัดการต่อผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ ทุกฝ่ ายด้ ว ยความเสมอภาค เพื่อให้ เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสีย
กลุ่มต่างๆ อันจะเป็ นการสร้ างความมัง่ คงในการดาเนินกิจการให้ แก่บริ ษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี ้ยังให้ ความสาคัญในการ
ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยกาหนดให้ การทารายการระหว่างกันเป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด
1. หลักสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทมีนโยบายว่าด้ วยหลักสิทธิมนุษยชน 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 ไม่ว่าต่อพนักงานของบริ ษัท หรื อบุคคลภายนอกที่
เข้ ามาติดต่อธุรกิจ
ในส่วนของการดูแลพนักงาน บริ ษัทมีการกากับดูแลและปรับปรุงให้ คา่ จ้ างอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับบริ ษัทอื่น
ที่อยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน มีการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงโครงสร้ าง และการจัดระเบียบองค์กรเพื่อดาเนินธุรกิจภายใต้ กรอบแห่งกฎหมาย
ไทย รวมทังปฏิ
้ บัติตามกฎหมาย และข้ อบังคับที่เกี่ ยวข้ องกับ อาชี วอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่ งครั ด เพื่อสร้ าง
สภาพแวดล้ อมการทางานที่มีความปลอดภัยสาหรับพนักงาน รวมถึงจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยดูแลขันตอน
้
วิธีการในการปฏิบตั ิงานให้ ถกู ต้ องตามขันตอน
้
และเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษัทฯ จึงได้ ทาประกันอุบตั ิเหตุ
ให้ กบั พนักงานทุกคน บริ ษัทใส่ใจและปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคน ทุกระดับตังแต่
้ แม่บ้านจนถึงผู้บริ หารระดับสูงอย่างให้ เกียรติ เป็ น
ธรรมและเสมอภาคกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ทังในด้
้ านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกาหนด และยึดหลักเมตตา
ธรรมในการที่จะดูแลพนักงานและครอบครัว
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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 ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัท รวมถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม สาหรับคู่แข่งทางการค้ า บริ ษัทปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้ า โดยไม่ละเมิ ดความลับหรื 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 ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการนาเสนอข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง โปร่ งใส่ ครบถ้ วน คณะกรรมการกาหนดนโยบายไม่ให้ ใช้
ข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนหรื อทาธุรกิจแข่งขันกั บบริ ษัทหรื อธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง รวมทังไม่
้ ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทในช่วง1 เดือนก่อนงบการเงินเผยแพร่ และ 2
วันหลังเปิ ดเผยงบการเงิน โดยระหว่างปี ที่ผา่ นมากรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
5.1.2 พนักงาน
บริ ษัทมีนโยบายว่าด้ วยหลักสิทธิมนุษยชน 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 ไม่ว่าต่อพนักงานของบริ ษัท หรื อบุคคลภายนอกที่
เข้ ามาติดต่อธุรกิจ
ในส่วนของการดูแลพนักงาน บริ ษัทมีการกากับดูแลและปรับปรุงให้ คา่ จ้ างอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับบริ ษัทอื่น
ที่อยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน มีการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงโครงสร้ าง และการจัดระเบียบองค์กรเพื่อดาเนินธุรกิจภายใต้ กรอบแห่งกฎหมาย
ไทย รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามกฎหมาย และข้ อบังคับที่เกี่ ยวข้ องกับ อาชี วอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่ งครั ด เพื่อสร้ าง
สภาพแวดล้ อมการทางานที่มีความปลอดภัยสาหรับพนักงาน รวมถึงจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยดูแลขันตอน
้
วิธีการในการปฏิบตั ิงานให้ ถกู ต้ องตามขันตอน
้
และเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษัทฯ จึงได้ ทาประกันอุบตั ิเหตุ
ให้ กบั พนักงานทุกคน บริ ษัทใส่ใจและปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคน 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
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 ิต่อคู่ค้าตามสัญญาที่ได้ ตกลงกันและยึดหลักตามกฎมาย
โดยอยูบ่ นพื ้นฐานการได้ รับผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าที่สดุ ทังสองฝ่
้
าย โดยบริ ษัทได้ มีการให้ ค่คู ้ าได้ มีโอกาสเข้ าประมูลงานตามขันตอน
้
ของบริ ษัท และทางบริ ษัทจะดาเนินการคัดเลือกคูค่ ้ าที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้
5.1.5 คู่แข่ ง
บริ ษัทยึดหลักประพฤปฎิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและแข่งขันทางการค้
้
าด้ วยความสุจริ ตและเป็ นธรรม และจะ
ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งหรื อแสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งซึง่ เป็ นวิธีที่ผิดกฎหมายและผิดจริ 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 ความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงการได้ ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
เป็ นไปตามโครงการช่วยเหลือสังคม (CSR) ซึง่ บริ ษัทได้ ไม่ลว่ งละเมิดและสร้ างความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทรัพย์สนิ ทังนี
้ ้บริ ษัท
ยังมีนโยบายดูแลเอาใจใส่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ ดีขึ ้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
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 ทังนี
้ ้คณะกรรมการมีนโยบายให้ ฝ่ายบัญชีตรวจสอบข้ อมูล และข้ อเท็จจริ งของรายการทางบัญชี รวมทัง้
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้ สามารถบันทึกรายการและแสดงรายงานทางการเงินให้ เป็ นไปตามมาตฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป
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6.2 การควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ มีนโยบายดูแลผู้บริ หารและพนักงาน ในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน รวมทังเพื
้ ่อ
การซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ โดยเฉพาะในช่ วง 1 เดือ นก่ อ นที่ง บการเงิ น เผยแพร่ ต่อ สาธารณชนและได้ แ จ้ ง ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารทราบถึ ง
ภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ประกาศข้ อพึงปฏิบตั ิให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานเพื่อยึดถือเป็ 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 มีห น้ 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 เ ปิ ดเผยข้ อมูล และจัด ส่ง ข้ อ มูล ตามข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และส านัก งาน
คณะกรรมการ กลต. ข้ อมูลที่เปิ ดเผยในปั จจุบนั ได้ แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)มติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ข่าวและข้ อมูลของบริ ษัท ฯลฯ ทังนี
้ ้ปั จจุบนั บริ ษัท ได้ ดาเนินการจัดตัง้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบโดยตรงในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทัว่ ไป ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐฯที่เกี่ยวข้ องอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลา ทังนี
้ ้ในขันเริ
้ ่ มต้ น บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ ข้อมูลที่สาคัญผ่านสื่อ
ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ www.everland.co.th ของบริ ษัท
1. ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทมีการเปิ ดเผยโครงสร้ างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และเป็ นข้ อมูลล่าสุด ทาให้ ผ้ ใู ช้ ข้อมูล สามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่
แท้ จริ งของบริ ษัทได้ ทังนี
้ ้ ได้ แสดงรายละเอียดโครงสร้ างขอผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
2. การเปิ ดเผยจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ ละคนเข้ าร่ วมการประชุมกรรมการ
ในปี 2563 บริ ษัท จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยเปิ ดเผยจานวนครัง้ การจัดประชุม และจานวนครั ง้ ที่
กรรมการแต่ละคนเข้ าร่วมการประชุมกรรมการ (รายละเอียดโปรดดูหวั ข้ อ “โครงสร้ างการจัดการ”)
3. การรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายว่าด้ วยการรายงานการมีสว่ นได้ เสีย โดยกาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานให้
บริ ษัททราบถึงการมีสว่ นได้ เสียของตน หรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการ
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2521 เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดาเนินการตาม
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็ นรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และอาจนาไปสูก่ าร
ถ่ายเทผลประโยชน์ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยได้ รวมถึงการที่กรรมการและผู้บริ หารต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ ด้วยความระมัดระวังและ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ซึ่งต้ องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้ 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 ที่เท่าใดไว้ ด้วย
4.2 กรรมการและผู้บริ หารส่งแบบแจ้ งรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนหรื อของบุคคลที่เกี่ยวข้ องให้ เลขานุการบริ ษัท
รับทราบทันที หรื อภายในเวลาที่กาหนด ซึง่ แบบรายงานดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ ใช้ รูปแบบพื ้นฐานของ “แบบแจ้ ง
รายงานการมีสว่ 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)
อนึง่ ในระหว่างปี ไม่มกี รรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง มีสว่ นได้ เสียที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
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
้ น้ กั ลงทุนสามารถติดต่อนัดหมายเพื่อสอบถามข้ อมูลของบริ ษัทผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล และการประชุมร่ วมกัน
นอกจากนี ้นักลงทุนยังสามารถศึกษาข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.everland.co.th) หรื อติดต่อข้ อมูลจากหน่วยงานนัก
ลงทุนสัมพันตามที่อยูด่ ้ านล่างนี ้
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
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หลักปฎิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย บริ ษัทให้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อัน
ได้ แก่ การแสดงสิทธิความเป็ นเจ้ าของในหุ้นที่ตนเองถืออยู่ การซื ้อขายหรื อโอนหุ้น การรับซื ้อหุ้นคืน การได้ รับเงินปั นผล การมีสว่ น
แบ่งในกาไรของกิจการ การพิจารณาค่าตอบแทน การได้ รับข่าวสารข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา การเข้ าร่ วมประชุมผู้
ถือหุ้น หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม เพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในการแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี เป็ นต้ น
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการมีนโยบายให้ จัด หา หรื อจัด จ้ า งผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน หรื อที่ ปรึ ก ษากฎหมาย เพื่อตรวจสอบ
รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ มีความชัดเจน และครอบคลุมทุกๆประเด็นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ ้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
ที่ผา่ นมามีรายละเอียดครบถ้ วน/ รายงานประจาปี พร้ อมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
ม/ เอกสารที่ต้องใช้ ในการมอบฉันทะ และ
ระบุวิธีการไว้ ชัดเจน โดยจัดส่งแก่ผ้ ูถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า 14 วัน และได้ ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าในเวลาที่เพียงพอสาหรับเตรี ยมตัว
ศึกษาข้ อมูลก่อนมาเข้ าร่ วมประชุม โดยจัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่ อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ แจ้ งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังจากการประชุมดังกล่าว โดยเป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี ้บริ ษัท ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา หนังสือมอบฉันทะทังฉบั
้ บภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ ของบริ ษัท (www.everland.co.th) ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเป็ นช่องทางหนึ่งให้ ผ้ ถู ื อหุ้นทราบซึ่งเป็ น
ข้ อมูลเดียวกับข้ อมูลที่บริ ษัท
1.1.2 การดาเนินการประชุมผู้ถอื หุ้น
ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ ได้ จดั เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รั บมอบฉันทะที่เข้ า
ร่ วมประชุมเป็ นการล่วงหน้ ากว่า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุมและต่อเนื่องจนการประชุมแล้ วเสร็ จ อีกทังยั
้ งมีการนาเทคโนโลยี
อิเลคทรอนิกส์และบาร์ โค้ ดมากับใช้ กบั การจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น (e-Registration) และโปรแกรมการ
นับคะแนน และแสดงผล (e-Voting) ซึ่งเริ่ มตังแต่
้ ขนตอนการเตรี
ั้
ยมข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมประชุม การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม การ
จัดพิมพ์บตั รลงคะแนน การประมวลผลการลงคะแนนตามรายวาระ และการรายงานสรุ ปผลการประชุม เพื่ออานวยความสะดวก
รวดเร็ วในการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้ มีการเลี ้ยงรั บรองสาหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม
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 บตั ร
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 างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมใน
วาระนันๆ
้ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคานึงถึงการลงคะแนน
เสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
- เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออก
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 ษั ทเสนอชื่อกรรมการให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเป็ 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 สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นที่มาร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่ มการประชุมแล้ ว มีสิทธิออกเสียงหรื อลงคะแนนในระเบียบ
วาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ 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 ซึง่ ประธานที่ประชุมจะดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม รวมทังไม่
้ เพิ่ม
วาระการประชุมโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทให้ ความสาคัญในสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่ างๆ โดยในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนด ในปี 2563 บริ ษัทได้ ดาเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยมีกรรมการเข้ าร่วมประชุม 2 คน
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เชิ ญผู้สอบบัญชี 2 ท่านจากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จากัด คุณนันทวัฒน์
สารวญหันต์ และคุณณัฏฐา ธนสมบูรณ์ เข้ าร่วมประชุม ตังแต่
้ เริ่ มการประชุม เพื่อรับฟั งความคิดเห็น เตรี ยมตอบข้ อซักถามของผู้
ถือหุ้นในวันประชุม
ในการประชุม ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง รวมถึงการกาหนดให้ มีการ
ใช้ บตั รลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระก่อนเริ่ มประชุม พร้ อมทังขอความเห็
้
นที่ประชุมในกรณีที่ มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมภายหลังมีสิทธิเข้ า
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ร่วมเป็ นองค์ประชุมและมีสทิ ธิลงคะแนนได้ นับแต่วาระที่ได้ เข้ าประชุมเป็ นต้ นไป ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในการดาเนินการประชุม
ประธานที่ประชุมได้ นาเสนอเรื่ องต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ตามลาดับวาระการประชุม พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ซกั ถามในแต่ละวาระ
ส่วนเรื่ องอื่นที่นอกเหนือจากวาระได้ เปิ ดโอกาสให้ ซักถามในช่วงท้ าย ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เท่าเทียมกันและมีเวลาอย่างเพียงพอ
เหมาะสม
1.1.3 รายงานการประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทได้ เปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมผลการลงคะแนนภายในวันเดียวกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งรายงานการประชุมให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน
ตามทีก่ าหนด
ทังนี
้ ้บริ ษัทให้ ความสาคัญในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ กาหนดนโยบายให้ ฝ่ายบริ หารปฏิบตั ิด้วยความเสมอภาคอย่าง
เคร่ งครัด ต่อผู้ถือหุ้นทุกๆราย รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ประกอบด้ วยวาระการประชุม จะส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทังในและต่
้
างประเทศล่วงหน้ า และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็น และตัง้
คาถามใดๆ อย่างเท่าเทียมกันในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 บริ ษัทให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมให้ เป็ นกรรมการของบริ ษัท เพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทคนใหม่ แทนกรรมการ
บริ ษัทเดิมจานวน 2 ท่าน ได้ แก่ นางสุภัทรา เชื อ้ รอต ซึ่งครบวาระในการดารงตาแหน่ง และ นางสาวจรรยา คงมั่น เข้ าดารง
ตาแหน่งแทนกรรมการบริ ษัทเดิม (โดยนายพิรัส ประดิษฐวณิช ได้ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท เนื่องจากปั ญหาเรื่ อง
สุขภาพ) ทังนี
้ ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพื่อเข้ าสูก่ ารพิจารณาดังกล่าว
ดังนัน้ ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังกรรมการเดิ
้
ม 1 ท่านที่ครบวาระดารง
ตาแหน่งดังกล่าวกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่ และพิจารณาแต่งตัง้ นางสาวจรรยา คงมัน่ เข้ าดารงตาแหน่ง
แทน นายพิรัส ประดิษฐวณิช กรรมการที่ครบวาระในครัง้ นี ้ โดยที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิตามที่ประธานในที่ประชุมได้ 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 ที่ผ่านมากรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี ้ บริ ษัท มีความ จึงยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจ ที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่ งใส และเป็ นธรรม เพื่อให้
บริ ษัทดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ บริ ษัทจึงมีนโยบายในด้ านจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง พร้ อมทังมี
้ นโยบายให้ ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดในการปฏิบตั ิงาน เพื่อ
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ ได้ แก่ การจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การรักษาข้ อมูลที่เป็ น
ความลับ ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ และชื่อเสียงของบริ ษัท และความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
1. การจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทมีนโยบายว่าด้ วยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน รวมทังพนั
้ กงานใน
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดโดยทัว่ กัน เพื่อป้องกันความขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวของพนักงาน
หรื อผู้ใกล้ ชิดกับผลประโยชน์ โดยรวมของบริ ษัท โดยกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนัก งานทุกคน ต้ องหลีกเลี่ยงกา รมี
ผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อผลประโยชน์ ของบริ ษัท หรื อทาให้ ยากต่อการปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้ อง เช่น การลงทุน หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องในโอกาสทางธุรกิจใดๆ ที่บริ ษัท มีความสนใจ และการรู้ ถึงข้ อมูลนัน้ สืบเนื่องจากการ
ทางานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของพนักงาน 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 การกับคูแ่ ข่งขันสาคัญของบริ ษัท หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับงานที่ ทา
เอง หรื อโดยผู้อื่นว่าจ้ าง จนทาให้ มีผลเสียไม่ว่ากรณีใดๆ กั บการทางานให้ 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 ษัทจะใช้ เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้ าทัว่ ไป และเป็ นไปตามกระบวนการให้
สินเชื่อปกติของบริ ษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจการ ซึง่ ต้ องเป็ นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
2.2 การประเมินมูลค่ารายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การตามมูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนที่ชาระให้ 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
ที่อาจเกิดขึ ้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 อรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการ
ระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี และรายงานประจาปี หรื อแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ตามหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
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 รั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
ก่อนดาเนินการ พร้ อมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ ความสัมพันธ์ ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มูลค่ารายการ เหตุผลและความ
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จำเป็ นไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี และรำยงำนประจำปี ตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และต้ องมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ ำร่ วมประชุมเพื่อพิจำรณำ
ดูแลให้ รำยกำรระหว่ำงกันเป็ นไปอย่ำงยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบำยกำรกำหนดรำคำที่เหมำะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทเป็ น
โดยในปี 2563 ที่ผ่ำนมำบริ ษัท ไม่ได้ ทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่ ำฝื น และ/หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทังบริ
้ ษัทไม่มีโครงสร้ ำงแบบ
กลุม่ ธุรกิจที่มีกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกันในลักษณะที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
3. การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ และการตัง้ คาถามเกี่ยวกับบริษัท
บริ ษัทกำหนดหลักเกณฑ์ กำรเสนอวำระกำรประชุม กำรเสนอชื่ อบุคคลเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร และกำรตังค
้ ำถำม
เกี่ ยวกับ บริ ษัท เพื่อเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อ ย ส่วนร่ วมในกำรกำกับ ดูแลบริ ษัท และกำรคัดสรรกรรมกำรที่มี คุณสมบัติ
เหมำะสม สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำย
4. การใช้ สิทธิออกเสียง
บริ ษัทฯ ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียงประเภทหุ้นสำมัญ ซึ่ง
เป็ นหุ้นประเภทเดียวที่บริ ษัทฯออกให้ ผ้ ถู ือหุ้น โดยกำหนดให้ นบั หุ้นหนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง และให้ ถือเอำเสียงข้ ำงมำกเป็ นมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
5. การมอบฉันทะ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สะดวกเข้ ำร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่น หรื อกรรมกำรอิสระรำย
ใดรำยหนึ่งตำมที่บริ ษัทได้ เสนอชื่อไว้ ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะให้ สิทธิ และปฏิบตั ิต่อผู้รับมอบฉัน ทะเสมือนเป็ นผู้ถือหุ้นท่ำน
หนึง่ ทังนี
้ ้ ได้ อำนวยควำมสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมประชุมด้ ว ยตนเองได้ โดยจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ ตำมที่
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์ ได้ กำหนดไว้ ซึง่ เป็ นแบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่ละเอียดและชัดเจนแนบไปพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทังฉบั
้ บภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยจัดส่งแก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้ นล่วงหน้ ำ 14 วัน และ
เพื่อควำมถูกต้ องและไม่เกิดปั ญหำในกำรเข้ ำร่ วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ บริ ษัทได้ แสดงรำยละเอียดเกี่ ยวกับกำรประชุม
กำหนดกำรประชุม วำระกำรประชุม รวมถึงขันตอน
้
เอกสำร และหลักฐำน ที่ต้องใช้ ในกำรมอบฉันทะ แสดงไว้ ในหนังสือเชิ ญ
ประชุม และเว็บไซต์ ของบริ ษัท (www.everland.co.th) ก่อนวันประชุมมำกกว่ำ 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถสอบถำมข้ อมูล
เพิ่มเติมได้ ทังทำงโทรศั
้
พท์ อีเมล์ มำยังหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์
6. การอานวยความสะดวกแก่ ผ้ ูถอื หุ้นในการประชุมผู้ถอื หุ้น
กำรอำนวยควำมสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่เป็ นชำวต่ำงชำติ บริ ษัทได้ จดั ทำเอกสำรต่ำงๆ เป็ น 2 ภำษำ คือ ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชำวไทยและชำวต่ำงชำติ อำทิเช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ เป็ นต้ น บริ ษัทฯ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้ อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำในวำระต่ำงๆ โดยจัดส่งแก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ ำ
14 วั น และน ำรำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กำรประชุ ม ก ำหนดกำรประชุ ม วำระกำรประชุ ม เผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.everland.co.th) ล่วงหน้ ำมำกกว่ำ 30 วันก่อนวันประชุม

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 เมื่ อ วัน ที่ 28 เมษายน 2563 ของบริ ษั ท ได้ มี ม ติ อ นุมัติ 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 2563 โดยกาหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี สาหรับปี 2563
เป็ นจานวนไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย : บาท)
ชื่อบริ ษัท
ชื่อผู้สอบบัญชี
ค่าตรวจสอบงบการเงิน
1.บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
2,525,000
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
640,000
5.บริ ษัท บางกอกริ วา่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
940,000
6.บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
725,000
7.บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
210,000
8.บริ ษัท มาย อเวนิว จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
210,000
9.บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
280,000
10.บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
660,000
11.บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
290,000
12.บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
210,000
13.บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ป จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
710,000
14.บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
760,000
9,000,000
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) ปี 2563
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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 ความรับผิดชอบต่อสังคมสิง่ แวดล้ อม ผู้มีสว่ นได้ เสีย และเป็ นเครื่ องมือในการกาหนดนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิของกิจการ
10.2 การดาเนินงาน
บริ ษัทฯมีหลักการและกาหนดแนวปฏิบตั ิในการดาเนินงานเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการตามแนวทางความรับผิ ดชอบต่อ
สังคมของกิจการ ดังนี ้
10.2.1 การประกอบกิจการอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โดยมีหลักการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
- พัฒนาสินค้ า ผลิตภัณฑ์ และบริ การ ที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม ถูกต้ อง
ครบถ้ วน ตามเงื่อนไข และข้ อตกลงในสัญญาระหว่างลูกค้ าและบริ ษัทฯ
- ส่งเสริ มการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โดยไม่แสวงหาข้ อมูลอันเป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยวิธีการอันไม่
สุจริ ต เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
- ไม่ละเมิด และสร้ างความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทรัพย์สนิ หรื อมุง่ ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า
- ปฎิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าและคูส่ ญ
ั ญาโดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม มีการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้ วน รวมทังจ่
้ ายเงินให้ คคู่ ้ าและคูส่ ญ
ั ญาอย่างตรงเวลา ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
- ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับของภาครัฐ หลีกเลี่ยงการกระทาที่สง่ เสริ ม จูงใจ เจ้ าพนักงานของรัฐให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่โดยมิชอบและขัดต่อกฎระเบียบ อันพึงปฏิบตั ิทางจริ ยธรรมในการทางาน และสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีภายใต้ ขอบเขตที่
เหมาะสมและสามารถกระทาได้
10.2.2 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญในหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ 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 อทาธุรกรรมกับเจ้ าพนักงาน
ของรัฐ องค์กรเอกชน หรื อผู้มีส่วนได้ เสีย อย่างตรงไปตรงมา โปร่ งใส โดยไม่มีการชักชวน การเสนอ การรับหรื อให้ ผลประโยชน์
ทังตั
้ วเงินหรื อสิง่ ของ หรื อสินบนทุกรูปแบบ เพื่อหลีกเลีย่ งการกระทาที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้ อน ผิดจรรยาบรรณ และขัดกับ
ข้ อบังคับทางกฎหมาย
- จัดให้ มีระบบการจัดการ ติดตาม และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาระหว่างคูค่ ้ าอย่างครบถ้ วน มีการป้องกันการทุจริ ต
ในขันตอนของกระบวนการจั
้
ดหาวัตถุดิบที่ชดั เจน และสามารถตรวจสอบย้ อนหลังได้
- ให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิ จ และจัดให้ มีช่องทางการรายงานหากมี การพบเห็นการทุจริ ต หรื อมีพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิ จ ได้ ที่ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล หรื อผู้บงั คับบัญชาโดยตรง โดยมีการรักษาความลับและให้ ความเป็ นธรรมต่อผู้แจ้ งข้ อมูล

10.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญต่อการเคารพสิทธิ มนุษยชนเป็ นรากฐานของการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 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 านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร และกระตุ้นให้ ปฎิบตั ิตามหลักการสิทธิ มนุษยชน
ตามมาตรฐานสากล โดยยังครอบคลุมไปถึงบริ ษัทในเครื อ ผู้ร่วมทุน และคูค่ ้ า
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมและสุขอนามัยในสถานที่ทางานของพนักงานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่
เสมอ
- ให้ ข้อมูลที่สาคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้ ทราบผลการดาเนินงานและสภาพที่แท้ จริ 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 ิตอ่ พนักงานซึง่ เป็ นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็ นปั จจัยสูค่ วามสาเร็ จของบริ ษัทฯ และ
ถือการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คานึงถึงเพศ สัญชาติ เชื ้อชาติ 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 ความสาคัญกับสวัสดิการและระบบสุขภาพของพนักงานโดยมีการดาเนินการจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพให้ 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 ญหาและข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อเสนอแนะต่างๆ
โดยเร็ วที่สดุ เพื่อเป็ นการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
- มีนโยบายในการปกป้องสิทธิของลูกค้ า โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ จะต้ องไม่เปิ ดเผย และเก็บรักษา
ข้ อมูลความเป็ นส่วนตัวของลูกค้ าโดยไม่ได้ รับอนุญาต เว้ นแต่เป็ นไปตามข้ อกฎหมายที่กาหนด
- มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร การทาตลาดและการโฆษณาที่เป็ นธรรม โดยมีการเปิ ดเผยข้ อมูลและข่าวสาร
รวมถึงโครงการของบริ ษัท อย่างถูกต้ อง เหมาะสม และครบถ้ วน
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10.2.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญในการดูแลรักษาและการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมจากกระบวนการก่อสร้ างโครงการของบริษัท
โดยมีหลักการดาเนินการดังต่อไปนี ้
- โดยการด าเนิน โครงการต่า งๆของบริ ษั ทฯและบริ ษั ทย่อ ยถ้ า เข้ าเงื่ อนไขที่ จะต้ องยื่ นขออนุมัติ จ ารค ณะกรรมการ
สิง่ แวดล้ อม จะต้ องดาเนินการให้ ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์และได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมครบถ้ วน
- มีการควบคุม และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับสังคม และชุมชนที่อยู่อาศัยในบริ เวณโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ก่อสร้ าง โดยการควบคุมดูแลทางด้ านเครื่ องมือและอุปกรณ์ การก่อสร้ าง การควบคุมดูแลทางด้ านเสียง การจัดระเบียบสถานที่
ก่อสร้ างเพื่อไม่ให้ เกิดอันตรายและผลกระทบต่อบุคคลที่สญ
ั จรผ่านโครงการ การควบคุมฝุ่ นละอองในบริ เวณโครงการ
- ปรั บปรุ งภูมิทัศน์ และทัศนียภาพในบริ เวณโครงการ ทัง้ ช่ วงระหว่างดาเนินการก่อสร้ างและภายหลั งการก่ อสร้ าง
โครงการเพื่อปรับปรุงรักษาสิง่ แวดล้ อมรวมถึงสร้ างสิง่ อานวยความสะดวกต่อผู้อยูอ่ าศัยในชุมชนบริ เวณโดยรอบในการสัญจรผ่าน
โครงการของบริ ษัทฯ
10.2.7 การลดการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญในเรื่ องการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกเป็ นอย่างมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศจากทัว่ โลก ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจทางด้ านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว จึงทาให้ เกิดการสะสมของ
ปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจก ทาให้ เกิดภาระโลกร้ อน ไม่วา่ จะเป็ นการเผาไม้ ทาลายป่ า การขนส่ง การเดินทางที่ใช้ เชื ้อเพลิง รวมถึงการ
ก่อสร้ างในอสังหาริ มทรั พย์ บริ ษัทฯจึงมีมีนโยบายการจัดการการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก โดยมีหลักการดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
- บริ ษัทมีนโยบายจัดการการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกในด้ านการพัฒนาการออกแบบในการก่อสร้ างที่อยู่อาศัยที่มี
ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน เพื่อส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมน้ อยลง อาทิเช่น การก่อสร้ างด้ วยระบบพรี คาสต์ ช่วย
ลดปริ มาณเรื่ องฝุ่ น และเพื่อลดประมาณเศษขยะจากการก่อสร้ างแบบก่ออิฐฉาบปูน รวมถึงการออกแบบที่ตอบโจทย์ในการอยู่
อาศัยและเลือกโทนสีในการแต่งห้ องเพื่อช่วยลดอุณหภูมิภายในห้ องด้ วย รวมถึงการเลือกวัสดุในการตกแต่งห้ องที่เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้ อม ทังนี
้ ้การเลือกใช้ เลือกใช้ เครื่ องไฟฟ้าจะต้ องเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
- บริ ษัทมีนโยบายในด้ านการกาจัดขยะของลูกบ้ าน โดยมีการให้ ความรู้ ในการแยกขยะ อาทิเช่นการแยกขยะทัว่ ไป จะ
เป็ นจาพวกซองขนม เศษผ้ า ฯลฯ, ขยะรี ไซเคิล จะเป็ นจาพวกภาชนะใส่อาหาร ใส่เครื่ องดื่ม ขวดครี มต่างๆ ฯลฯ, ขยะอินทรี ย์ เป็ น
จาพวกเศษอาหาร หรื อขยะที่ยอ่ ยสลายได้ ฯลฯ, ขยะอันตราย เป็ นจาพวกถ่านไฟฉาย กระป๋ องสเปรย์ วัตถุมีพิษ ฯลฯ ในการแยก
ขยะจะช่วยรั กษาสิ่งแวล้ อมทาให้ เกิ ดมลพิษน้ อยลง และรณรงค์ ให้ ลกู บ้ านหันมาใช้ ถุง ผ้ าแทนการใช้ ถุงพลาสติก เพื่อช่วยลด
ประมาณการใช้ ถงุ พลาสติกน้ อยลง ซึง่ เป็ นอีกหนึง่ สาเหตุที่ทาให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจก
10.3 ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติรับทราบหน้ าที่ของคณะกรรมการในการ
ดูแลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ปฏิบตั ิตามกฏหมายทีเ่ กี่ยวกับการมีสว่ 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.
2.
3.
4.

จัดให้ มีการประเมินความเสีย่ งด้ านการทุจริ ตของแต่ละส่วนงาน และของธุรกิจโดยรวม
กาหนดแนวปฏิบตั ิงานเพื่อก่อให้ เกิดความโปร่งใส ทังนี
้ ้เพื่อควบคุมป้องกันความเสีย่ งจากการคอร์ รั ปชัน่
สือ่ สารแนวนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิจากระดับหัวหน้ างานจนถึงระดับปฏิบตั ิการเพื่อสร้ างจิตสานึกที่ดี
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิเพื่อทบทวนความเหมาะสมทุกปี ทังนี
้ ้เพื่อนามาปรับปรุ งให้ เกิดความสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ที่ผ่านมา กิจกรรมหนึ่งที่บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญและแสดงเจตนารมณ์ในการเข้ าร่ วม คือ โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษัทได้ เข้ าไปประกาศเจตนารมณ์การมีสว่ นร่ วมในการแก้ ไขปั ญหา
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ ตังแต่
้ วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็ นต้ นมา
นอกจากนันแล้
้ ว พนักงานทุกคนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ยังมีส่วนร่ วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ด้ วยการสามารถร้ องเรี ยนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรื อขัดต่อ
จรรยาบรรณธุรกิจ หรื อเมื่อพบพฤติกรรมใดๆที่มีความสุม่ เสีย่ งจะก่อให้ เกิดการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ โดยพนักงานสามารถร้ องเรี ยนต่อ
เลขานุการบริ ษัท ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล หรื อผู้บงั คับบัญชาโดยตรง ทังนี
้ ้จะมีการพิจารณาทุกเรื่ องอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการของบริ ษัทจะมีรับผิดชอบในการดูแลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยรวมถึงพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย ให้ ปฏิบัติงานด้ วยความโปร่ งใสและเป็ นไปตามกฏหมายที่เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ กฎหมายที่เกี่ ยวกับการมีส่วนเกี่ ยวข้ องกับ
คอร์ รัปชัน่ ด้ วย

97

98
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการควบคุมภายในโดยได้ จัดตังหน่
้ วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ 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 ทังนี
้ ้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2563โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 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 าใจในกิจกรรมและ
การดาเนินงานของบริ ษัท ทังนี
้ ้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริ ษัทจะต้ องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
11.2.2 หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท
บริ ษัทฯมอบหมายให้ บริ ษัท สานักงานที่ปรึ กษากฎหมายมีชัย ไทยแลนด์ จากัด โดยนายจอมทรั พย์ โลจายะ
ดารงตาแหน่งเป็ นหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน(Compliance department) เพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยมีคณ
ุ สมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานกากับ
ดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 3

รายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทจานวน 3 ท่านที่เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้ าน โดยทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบรวมทังสิ
้ ้นจานวน 4 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกาธร อุดมฤทธิ รุจ , นางสาววนิดา
มัชฉิมานนท์ และ นางสุภทั รา เชื ้อรอต ทัง้ 3 ท่านได้ เข้ าร่วมประชุมทุกครัง้ โดยการประชุมเป็ นการประชุมร่ วมกับฝ่ ายจัดการและ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ เช่น แผนการตรวจสอบ ประเด็นสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ
เป็ นต้ น เพื่อทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมและการบริ หารความเสีย่ ง ตลอดจนปฏิบตั ิภารกิจอื่นๆตามขอบเขต
หน้ าที่ที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
สาหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน ทังงบการเงิ
้
นประจา
ไตรมาส และประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ เชิ ญ ผู้ต รวจสอบภายในร่ ว มประชุม ด้ ว ยทุก ครั ง้ นอกจากนี ้ การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบบางครัง้ เป็ นการประชุมเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
รายงานผลการประชุมทุกครัง้ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ ในปี 2563 ที่ผา่ นมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาในเรื่ องต่างๆ
ด้ วยความเป็ นอิสระสรุปได้ ดงั นี ้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริ ษัทฯโดยร่ วมหารื อกับฝ่ ายจัดการและผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเห็นว่างบการเงินของ
บริ ษัทได้ จดั ทาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและข้ อกาหนดของทางการโดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ แสดงความเห็นว่า
งบการเงินของบริ ษัทมีข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ
2. พิจารณาสอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
เพื่อให้ มีการดาเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาสอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณาสอบทานการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณี ที่เกิ ดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีค วามขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพื่อให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
5. พิ จ ารณานโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การเพื่ อ ให้ เ กิ ด การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ต ามหลัก การของตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อนาเสนอขอแต่งตังจากคณะกรรมการและผู
้
้ ถือหุ้นของ
บริ ษัท
อนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรอบคอบ อย่างเป็ นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา
เพื่อประโยชน์สงู สุดขององค์กร โดยไม่มีข้อจากัดในการได้ รับข้ อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากบริ ษัท

............................................................
(นายกาธร อุดมฤทธิรุจ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

99

บริ ษทั ย่อยของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์

1.บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จากัด

จากัด(มหาชน)

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

12.1 รายการระหว่ างกันในปี 2563 และ 2562

12.รายการระหว่ างกัน

174.44
-

412.91

-

เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริ ษัทคิด

บริ ษัทฯให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ
และนโยบายการกาหนดราคา

การเงิน

0.10
9.70

20.17

8.57

8.57
0.05

20.17
29.52

12.57

บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินบริ ษัทย่อยเพื่อใช้
179.55 เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริ ษัทคิด
76.25 ดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับสถาบัน
9.70 การเงิน

3.51

45.72

3.51

-

169.96

8.74 ดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับสถาบัน

ปี 2561

22.22
9.70

12.87

5.11

-

-

- 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
487.95
249.48

-

-

-

ปี 2563 ปี 2562

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)

- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด

เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

ลักษณะรายการ

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินงานตามความจาเป็ นของ
บริ ษัทฯ

ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินงานตามความจาเป็ นของ
บริ ษัทฯ

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ

ความเห็นของ
กรรมการตรวจสอบ

100

101

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

51.75
2.05
3.08
2.98
3.08

2.02
3.58
3.61
3.58

6.64

5.21

87.52

0.23

0.49

64.40

14.89
6.64

19.61
5.21

96.00

5.77

2.56

50.35

1.00

-

58.83

110.13

ปี 2562

107.57

ปี 2563

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ
และนโยบายการกาหนดราคา

บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินบริ ษัทย่อยเพื่อใช้

3.88

5.51

3.88

1.95

102.05

การเงิน

37.70 เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริ ษัทคิด
10.00 ดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับสถาบัน

10.68

10.67

8.48
10.68

บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินบริ ษัทย่อยเพื่อใช้
114.90 เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริ ษัทคิด
- ดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับสถาบัน
79.45 การเงิน

ปี 2561

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ใน
การดาเนินงานตามความจาเป็ น
ของบริ ษัทฯ

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ใน
การดาเนินงานตามความจาเป็ น
ของบริ ษัทฯ

ความเห็นของ
กรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์
จากัด(มหาชน)

บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์
จากัด(มหาชน)

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

3. บริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน)
จากัด (ต่อ)

4. บริ ษัท บางกอก ริ วา่
ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด

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 นเงินทุนพัฒนาโครงการ
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ยืม
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ยืม

ลักษณะรายการ

1.95
3.67
1.72
3.67

4.69
6.64
4.69

22.21

88.91

253.61

10.84

39.06

333.33

22.21

88.91

430.04

11.37

61.22

156.90

-

-

176.43

709.37

-

-

709.37

ปี 2562

709.37

ปี 2563

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ
และนโยบายการกาหนดราคา

0.12

0.14

0.12

-

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

-

-

-

-

บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินบริ ษัทย่อยเพื่อใช้
- เป็ นเงินทุนพัฒนาโครงการโดย
- บริ ษัทคิดดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับ
- สถาบันการเงิน

ปี 2561

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ใน
การดาเนินงานตามความจาเป็ น
ของบริ ษัทฯ

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ใน
การดาเนินงานตามความจาเป็ น
ของบริ ษัทฯ

ความเห็นของ
กรรมการตรวจสอบ

102

103

บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์
จากัด(มหาชน)

บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์
จากัด(มหาชน)

5. บริ ษัท เอเวอร์ ซติ ี ้
ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

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

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

44.91
1.46
1.78
0.32
1.78

9.30
11.16
3.32
11.16

2.35

4.19

95.39

3.02

2.18

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

2.35

4.19

180.15

-

2.01

222.91

406.95

123.36

- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด

332.30

239.56

135.24

-

ปี 2562

116.20

ปี 2563

262.76

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

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ
และนโยบายการกาหนดราคา

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ใน
การดาเนินงานตามความจาเป็ น
ของบริ ษัทฯ

ความเห็นของ
กรรมการตรวจสอบ

0.85

0.85

0.85

-

11.73 การเงิน

บริ ษัทฯ ให้ ก้ ยู ืมเงินบริ ษัทย่อยเพื่อ
- ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริ ษัท

ตการดาเนินงานามความจาเป็ น
ของบริ ษัทฯ

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
11.73 คิดดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับสถาบัน ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ใน

6.54

5.87

6.54

0.67

บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินบริ ษัทย่อยเพื่อใช้
74.65 เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริ ษัทคิด
430.73 ดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับสถาบัน
356.08 การเงิน

ปี 2561

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)

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

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์
จากัด(มหาชน)

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

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
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
ปี 2563
4.00
143.20
1.12
3.90
1.12

-

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ
และนโยบายการกาหนดราคา

6.02

3.24

6.02

2.78

บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินบริ ษัทย่อยเพื่อใช้
139.20 เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริ ษัทคิด
259.48 ดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับสถาบัน
120.28 การเงิน

0.73

0.73

0.73

-

บริ ษัทฯให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้
- ในการพัฒนาโครงการ โดยบริ ษัท
129.11 คิดดอกเบี ้ยใน อัตราเดียวกับ
129.11 สถาบันการเงิน

ปี 2562 ปี 2561

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินงานตามความจาเป็ นของ
บริ ษัทฯ

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินงานตามความจาเป็ นของ
บริ ษัทฯ

ความเห็นของ
กรรมการตรวจสอบ

104

105

6. บริ ษัท บางกอก เอเวอร์
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

271.56
262.02
10.99
10.85
10.85
285.00
29.52
17.74
17.74

0.22
28.02
17.03
17.03
285.00
47.38
17.86
17.86

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ
และนโยบายการกาหนดราคา

11.78

-

11.78

11.78

บริ ษัทฯให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้
285.00 ในการพัฒนาโครงการ โดยบริ ษัท
535.00 คิดดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับสถาบัน
250.00 การเงิน

0.14

-

0.14

0.14

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

ปี 2562 ปี 2561

271.78

ปี 2563

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินงานตามความจาเป็ นของ
บริ ษัทฯ

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินงานตามความจาเป็ นของ
บริ ษัทฯ

ความเห็นของ
กรรมการตรวจสอบ

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 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 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

ลักษณะรายการ

70.79
17.55
17.55

91.25
20.46
20.46

0.27

0.15

-

0.10

-

-

0.27

0.15

82.86

0.24

0.39

44.82

3.90

-

274.52

0.15

0.45

319.34

2.25

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ
และนโยบายการกาหนดราคา

12.69

-

12.69

53.24

บริ ษัทฯให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้
191.66 เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริ ษัทคิด
63.08 ดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกับสถาบัน
- การเงิน

0.07

-

0.07

0.07

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

ปี 2562 ปี 2561

2.70

ปี 2563

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินงานตามความจาเป็ นของ
บริ ษัทฯ

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินงานตามความจาเป็ นของ
บริ ษัทฯ

ความเห็นของ
กรรมการตรวจสอบ

106

107

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันของบริ ษัท
เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันของบริ ษัท
เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)

10. บริ ษัท สานักงานที่ปรึกษา
มีชยั ไทยแลนด์n จากัด

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

9. บริ ษัท อิควิตี ้ เรสซิเดนเชียล
เจ้ าพระยา 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
ปี 2563

0.16
0.22
0.16

-

1.63

-

91.50

1.71

-

-

1.63

-

-

-

-

-

273.82

-

-

83.32

-

-

-

-

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ
และนโยบายการกาหนดราคา

0.06

-

0.06

0.06

บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริ ษัทที่
91.50 เกี่ยวข้ องกันเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
91.50 หมุนเวียนโดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยใน
- อัตราอ้ างอิงจากเงินฝากจาก
สถาบันการเงิน

0.18

0.10

0.18

0.08

บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริ ษัทที่
190.50 เกี่ยวข้ องกันเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
208.00 หมุนเวียน โดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยใน
17.50 อัตราอ้ างอิงเงินฝากจากสถาบัน
การเงิน

ปี 2562 ปี 2561

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินงานตามความจาเป็ นของ
บริ ษัทฯ

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินงานตามความจาเป็ นของ
บริ ษัทฯ

ความเห็นของ
กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันของบริ ษัท
เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันของบริ ษัท
เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)

12. บริ ษัท บางนา แอสเซ็ท
จากัด

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

11. บริ ษัท สุวนิ ทวงศ์ โกลด์
แอสเซ็ท 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

0.00

0.13
0.13
0.13

-

0.35

-

-

-

-

-

0.35

-

-

0.35

12.00

-

-

-

-

16.00

12.00

-

ปี 2562

16.00

ปี 2563

-

-

-

-

-

-

-

บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องกันเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนโดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยใน
อัตราอ้ างอิงจากเงินฝากจาก
สถาบันการเงิน

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ
และนโยบายการกาหนดราคา

-

-

-

บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริ ษัทที่
- เกี่ยวข้ องกันเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
- หมุนเวียนโดยบริ ษัทคิดดอกเบี ้ยใน
- อัตราอ้ างอิงจากเงินฝากจาก
สถาบันการเงิน

0.00

ปี 2561

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินงานตามความจาเป็ นของ
บริ ษัทฯ

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินงานตามความจาเป็ นของ
บริ ษัทฯ

ความเห็นของ
กรรมการตรวจสอบ
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ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท

ปั จจุบนั นายจอมทรัพย์ โลจายะ
เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 18.78 ของ
บริ ษัทฯ (ณ วันที่ 25/2/2564)

ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท

14. คุณจอมทรัพย์ โลจายะ

15. นายสวิจกั ร์ โลจายะ

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

13. นายสวิจกั ร์ โลจายะ

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด

การค ้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
อัตราดอกเบี ้ย MLR-1% ต่อปี
จ่ายชาระเงินต้ นเมื่อมีการปลอดจานอง
ทรัพย์ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใน
การค ้าประกัน
- วงเงินกู้
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด

เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด

เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด

ลักษณะรายการ

6,816.92
3,896.25
-

1,462.09 2,189.41
865.98 1,032.37
1,593.30 2,739.21

338.24
392.60

60.20

267.03

ความเห็นของ
กรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ในการ
ผลตอบแทนใดๆ และไม่มี
ดาเนินงานตามความจาเป็ นของ
หลักประกันใดๆ ทังสิ
้ ้น
บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยกู้ยืมเงิน
เห็นสมควรในการการทารายการ
จากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันเพื่อใช้ เป็ น ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
เงินทุนหมุนเวียนโดยมิได้ คดิ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ในการ
ดอกเบี ้ยและ ผลตอบแทนใดๆ และ ดาเนินงานตามความจาเป็ นของ
ไม่มีหลักประกันใดๆ ทังสิ
้ ้น
บริ ษัทฯ
เป็ นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เห็นสมควรในการการทารายการ
แห่งหนึง่ เพื่อใช้ ซื ้อที่ดนิ มาพัฒนา ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
โครงการในอนาคต
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินงานตามความจาเป็ นของ
บริ ษัทฯ

บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยกู้ยืมเงิน

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ
และนโยบายการกาหนดราคา

67.63 กรรมการเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
314.69 หมุนเวียนโดยมิได้ คดิ ดอกเบี ้ยและ

ปี 2561

3,808.00 3,808.00

270.50
330.70

-

377.28

234.48

-

795.01

395.73

-

485.36

ปี 2562

646.61

ปี 2563

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)

ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท

ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท

นายสวิจกั ร์ โลจายะเป็ นกรรมการ

17. นายสวิจกั ร์ โลจายะ

บริ ษัท บางกอก ซันเดย์ จากัด

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

16. นายสวิจกั ร์ โลจายะ

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

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
การค ้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินให้ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
อัตราดอกเบี ้ย MLR+1% ต่อปี
จ่ายชาระเงินต้ นเมื่อมีการปลอดจานอง
ทรัพย์ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใน
การค ้าประกัน
- วงเงินกู้
- ยอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด
- กู้เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด

ลักษณะรายการ

70.94
16.77

79.94

14.92

11.76

-

-

5.00

120.00

38.47

31.71

120.00

117.55

ปี 2562

117.55

ปี 2563

32.29

120.00

87.71

120.00

-

-

53.39

409.46

ปี 2561

ขนาดของรายการ
และยอดคงค้ าง
(หน่ วย : ล้ านบาท)

เป็ นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
แห่งหนึง่ เพื่อใช้ ซื ้อโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์

เป็ นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
แห่งหนึง่ เพื่อใช้ ซื ้อที่ดนิ มาพัฒนา
โครงการในอนาคต

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ
และนโยบายการกาหนดราคา

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินงานตามความจาเป็ นของ
บริ ษัทฯ

เห็นสมควรในการการทารายการ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นความ
ช่ว ยเหลื อ ทางการเงิ นเพื่ อ ใช้ ใ นการ
ดาเนินงานตามความจาเป็ นของ
บริ ษัทฯ

ความเห็นของ
กรรมการตรวจสอบ
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12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ษัท ได้ ร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นโดยพิจารณาถึงความจาเป็ นของการเข้ า
ทารายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกันพร้ อมทังเปิ
้ ดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริ ษัทกับ
บุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่วมหรื อ บุคคลที่อาจมีค วามขัดแย้ งภายใต้ ประกาศและข้ อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกัน ของบริ ษัท ในรอบบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ ผ่านการพิจารณาและสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วและมีความเห็นต่อรายการ
ระหว่างกันตามของบริ ษัทในรอบปี บัญชีสิ ้น สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นรายการที่เป็ นไปเพื่อการดาเนินธุรกิจตามปกติของ
บริ ษัท และเป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้ าทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริ ษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
รายละเอียดที่กล่าวตาม 12.1 รายการระหว่างกันในปี 2563 ข้ างต้ น
12.3 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกัน
1. การท ารายระหว่า งกัน กับ บุค คลที่ อาจมี ความขัดแย้ ง กัน ที่ไ ม่ใ ช่เ ป็ นธุ รกรรมปกติ ต้ อ งได้ รับ ความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดาเนินการได้ ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงเหตุผล ความจาเป็ น
ความสมเหตุสมผล สามารถเปรี ยบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทกับบุคคลภายนอกได้ และต้ องดาเนินการ
ตามระเบียบหรื อประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง
2. การทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เฉพาะธุรกรรมปกติ เช่น การขายสินค้ า การให้ บริ การ
การซื ้อสินค้ า เป็ นต้ น ให้ กรรมการผู้จดั การอนุมตั ิได้ เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้ านราคา การชาระเงินและเงื่อนไขอื่น ๆ
เป็ นไปในทานองเดียวกันกับที่บริ ษัททากับบุคคลอื่น
ในกรณีที่กรรมการผู้จดั การตกเป็ น “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ” กรรมการผู้จดั การไม่มีอานาจอนุมตั ิ การอนุมตั ิให้ เป็ น
อานาจของคณะกรรมการ โดยในกรณีเช่นนัน้ กรรมการผู้จัดการจะเข้ าร่ วมประชุมหรื อลงมติใ นเรื่ องนันไม่
้ ได้ ทัง้ นี ้เว้ 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
้ นราคาที่ยุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดที่ใช้ กับลูกค้ าทัว่ ไป รวมทังจะมี
้ การดาเนินการให้ คณะกร รมการ
ตรวจสอบ ทาหน้ าที่ในการดูแลให้ การทารายการระหว่างกันในอนาคตของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยง หรื อ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินธุรกิจทัว่ 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 2563
ผู้สอบบัญชี
: นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จากัด
ความเห็นผู้สอบบัญชี
: ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่ มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต โดยแสดงความเห็นว่างบ
การเงินข้ างต้ นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาเนินงานและกระแสเงิน
สด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และ
เฉพาะของบริ ษั ท เอเวอร์ แ ลนด์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูก ต้ อ งตามที่ค วรในสาระสาคัญ ตาม
มาตรฐานรายงานการเงิน
 รายงานของผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผู้สอบบัญชี
: นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จากัด
ความเห็นผู้สอบบัญชี
: ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่ มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต โดยแสดงความเห็นว่างบ
การเงินข้ างต้ นแสดงฐานะการเงิน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงานและกระแสเงิน
สด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และ
เฉพาะของบริ ษั ท เอเวอร์ แ ลนด์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูก ต้ อ งตามที่ค วรในสาระสาคัญ ตาม
มาตรฐานรายงานการเงิน
 รายงานของผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผู้สอบบัญชี
: นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จากัด
ความเห็นผู้สอบบัญชี
: ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่ มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต โดยแสดงความเห็นว่างบ
การเงินข้ างต้ นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาเนินงานและกระแสเงิน
สด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และ
เฉพาะของบริ ษั ท เอเวอร์ แ ลนด์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูก ต้ อ งตามที่ค วรในสาระสาคัญ ตาม
มาตรฐานรายงานการเงิน

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
ตารางแสดงรายการงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563
(หน่วย: ล้ านบาท)
ปี 2561
งบดุล

ปี 2562

ปี 2563

“ปรับปรุ งใหม่ ”
จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

63.15

0.57

56.30

0.57

31.04

0.33

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น

88.09

0.79

112.60

1.14

95.13

1.00

-

-

11.36

0.11

8.13

0.09

259.39

2.33

108.83

1.10

7.15

0.08

9,749.55

87.56

8,625.94

87.19

8,361.00

88.06

ต้ นทุนส่วนเพิ่มในการได้ มาซึง่ สัญญา

20.50

0.18

-

-

-

-

สินค้ าคงเหลือ

10.58

0.10

8.09

0.08

8.82

0.09

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั

16.88

0.15

16.35

0.17

13.80

0.15

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5.72

0.05

2.74

0.03

3.42

0.04

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

10,213.86

91.73

8,942.20

90.39

8,528.49

89.83

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระหลักประกัน

10.79

0.10

5.67

0.06

5.72

0.06

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

0.35
38.71
682.51
29.11
6.25
133.00

0.00
0.35
6.13
0.26
0.06
1.19

0.34
38.71
833.71
7.08
38.63

0.00
0.39
8.43
0.07
0.39

0.33
38.71
825.39
38.78
8.37
7.01

0.00
0.41
8.69
0.41
0.09
0.07

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

20.04

0.18

27.00

0.27

41.61

0.44

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

920.75

8.27

951.14

9.61

965.92

10.17

11,134.62 100.00

9,893.34

100.00

9,494.41

100.00

สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นจากสัญญา - หมุนเวียน
เงินจ่ายล่วงหน้ าให้ ผ้ รู ับเหมา
ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ

รวมสินทรัพย์
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(หน่วย: ล้ านบาท)
งบดุล
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

ปี 2561
“ปรับปรุ งใหม่ ”
จานวน ร้ อยละ

ปี 2562
จานวน

ปี 2563

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

47.24

0.42

1,000.95

10.12

1,154.39

12.16

1,101.94

9.90

901.87

9.12

896.53

9.44

ส่วนของหนี ้สินระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

779.72

7.00

14.88

0.15

767.91

8.09

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

409.83

3.68

485.36

4.91

674.62

7.11

เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น

967.65

8.69

887.04

8.97

989.38

10.42

ภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลค้ างจ่าย
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า

1,194.67

10.73

803.77

8.12

47.37
354.59

0.50
3.73

เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน
ประมาณการหนี ้สินค่าประกันความเสียหาย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

172.06
5.76
4,678.87

1.55
0.05
42.02

222.35

2.25

10.65
4,326.87

0.11
43.74

260.88
64.38
22.63
5,232.68

2.75
0.68
0.24
55.11

3,911.34

35.13

2,202.86

22.27

1,474.53

15.53

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

251.64

2.26

-

-

-

-

เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
หนี ้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี ้สินสาหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้ อง
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

6.98
-

0.06
-

729.89
4.12
29.12
3.64

7.38
0.04
0.29
0.04

25.57
31.76
4.39

0.27
0.33
0.05

9.82

0.09

10.13

0.10

15.32

0.16

2.58

0.02

2.46

0.02

2.47

0.03

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

4,182.36

37.56

2,982.22

30.14

1,554.04

16.37

รวมหนีส้ ิน

8,861.23

79.58

7,309.09

73.88

6,786.72

71.48

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น

หนี ้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: ล้ านบาท)
ปี 2561
งบดุล

ปี 2562

ปี 2563

“ปรับปรุ งใหม่ ”
จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
4,855.98

4,855.98

ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

4,855.98

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

3,884.78

34.89

3,884.78

39.27

3,884.78

40.92

ส่วนต่ามูลค่าหุ้นสามัญ

(813.82)

(7.31)

(813.82)

(8.23)

(813.82)

(8.57)

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว – สารองตามกฎหมาย

12.49

0.11

12.49

0.13

12.49

0.13

ยังไม่ได้ จดั สรร(ขาดทุน)

(936.90)

(8.41)

(612.68)

(6.19)

(477.51)

(5.03)

รวมส่วนของบริ ษัทใหญ่

(924.41)

(8.30)

(600.19)

(6.07)

(465.02)

(4.90)

2.47

0.02

2.47

0.02

2.47

0.03

2,149.03

19.30

2,473.24

25.00

2,608.41

27.47

124.37

1.12

111.01

1.12

99.28

1.05

2,273.39

20.42

2,584.25

26.12

2,707.69

28.52

ส่วนเกินจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุ้น ใน
บริ ษัทย่อย
รวมส่วนของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

11,134.63 100.00

9,893.34 100.00

9,494.41 100.00
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ตารางแสดงรายการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563
(หน่วย: ล้ านบาท)

รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
ต้ นทุนขายหรื อการให้ บริ การ
กาไรขันต้
้ น
รายได้ อื่น

ปี 2561
“ปรับปรุ งใหม่ ”
จานวน ร้ อยละ
1,125.51 98.04
(884.21) (77.02)
241.30 21.02
22.47
1.96

ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย

(133.02) (11.59)

(325.79)

(6.72)

(231.80)

(6.86)

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าค่าความนิยม
ขาดทุนจากการประมาณการหนี ้สินสาหรับผลเสียหาย
จากคดีฟ้องร้ อง
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาเนินงาน
รายได้ ทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย)ภาษี เงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี -สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ขาดทุนต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน(บาทต่ อหุ้น)

(215.69) (18.79)
(80.28) (6.99)

(252.30)
(29.11)

(5.20)
(0.60)

(258.93)
-

(7.67)
-

(29.12)

(0.60)

(2.64)

(0.08)

งบกาไรขาดทุน

-

-

(165.22) (14.39)
(229.51) (19.99)
-

ปี 2562

ปี 2563

จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
4,810.49 99.20 3,241.25 95.97
(3,522.38) (72.63) (2,397.00) (70.97)
1,288.12 26.56
844.25 25.00
38.99
0.80
136.25
4.03

690.78 14.24
0.28
0.01
(249.34) (5.14)

487.13 14.42
0.14
0.00
(258.06) (7.64)

-

-

-

(0.16)

(0.00)

(394.73) (34.39)
45.29
3.95
(349.44) (30.44)
1.20
0.10
(348.24) (30.34)
(0.0877)
-

441.72
(130.86)
310.86
310.86
0.0834

9.11
(2.70)
6.41
6.41
-

229.04
(102.70)
126.34
(2.90)
123.44
0.0356

6.78
(3.04)
3.74
(0.09)
3.65
-

ตารางแสดงรายการงบกระแสเงินสด สาหรับแต่ ละปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562
(หน่วย: ล้ านบาท)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
งบกระแสเงินสด
“ปรับปรุ งใหม่ ”
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
(1,822.89)
1,354.17
477.93
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(416.07)
(49.46)
(41.35)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
2,128.51
(1,311.56)
(461.84)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง) สุทธิ
(110.45)
(6.85)
(25.26)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นปี

173.59
63.15

63.15
56.30

56.30
31.04

อัตราส่ วนทางการเงิน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563
อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

“ปรับปรุ งใหม่ ”

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2.18

2.07

1.63

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.03

0.04

0.02

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

(0.52)

0.30

0.10

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)

13.05

73.87

78.36

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)

27.59

4.87

4.59

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)

78.62

377.40

283.61

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ (วัน)

4.58

0.95

1.27

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)

1.27

7.12

6.40

283.51

50.58

56.21

(251.34)

(44.75)

(50.35)

อัตรากาไรขันต้
้ น (ร้ อยละ)

21.44

26.78

26.05

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้ อยละ)

(9.54)

14.76

10.91

1,697.13

190.72

135.19

อัตรากาไรสุทธิ (ร้ อยละ)

(30.34)

6.41

3.65

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)

(14.27)

12.80

4.67

(3.58)

2.96

1.27

(47.98)

39.01

14.22

0.12

0.46

0.35

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

3.90

2.83

2.51

อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)

0.80

0.74

0.71

(8.49)

7.33

2.95

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (เท่า)

1.03

(0.44)

(0.25)

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)

0.59

0.67

0.70

ระยะเวลาชาระหนี ้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (ร้ อยละ)

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้ อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า)
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

14.1 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทและบริษัทย่ อย

รูปภาพ : แสดงข้ อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์
ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีมูลค่าสินทรั พย์ รวมทัง้ สิ ้น 11,134.62 ล้ านบาท แบ่งเป็ นสินทรั พย์ หมุนเวียน
10,213.86 ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 920.75 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 91.73 และ 8.27 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
ตามลาดับ โดยมีรายการต้ นทุนพัฒนาโครงการเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญในสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งมีมลู ค่า 9,749.55 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 87.69 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีมลู ค่า 682.51 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.14ของมูลค่าสินทรัพย์รวม, ค่าความนิยม 29.11 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.26 ของมูลค่าสินทรัพย์
รวม, สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี 133 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.19 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
ในปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีมลู ค่าสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 9,893.34 ล้ านบาท แบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน 8,942.20
ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 951.14 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 90.93 และ 9.61 ของมูลค่าสินทรัพย์ รวมตามลาดับ
โดยมีรายการต้ นทุนพัฒนาโครงการเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญในสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งมีมลู ค่า 8,625.94 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 87.19 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีมลู ค่า 833.71ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 8.43 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม, สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี 38.63 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.39 ของมูลค่า
สินทรัพย์รวม
ในปี 2563 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีมลู ค่าสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 9,494.41 ล้ านบาท แบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน 8,528.49
ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 965.92 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 89.83 และ 10.17 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมตามลาดับ
โดยมีรายการต้ นทุนพัฒนาโครงการเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญในสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งมีมลู ค่า 8,361 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 88.06 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึง่ มีมลู ค่า 825.39 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 8.69 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม, สินทรัพย์สิทธิการใช้ 38.78 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.41 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม,
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม 8.37 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.09 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชี 7.01 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.07 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม

คุณภาพของสินทรัพย์
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้สุทธิอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 95.13 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 1 ของสินทรัพย์รวมเปรี ยบเทียบกับปี 2562 จานวน 112.60 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.14 ของสินทรัพย์รวมโดยลดลง
จานวน 17.46 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 15.51 โดยรายการลดลงสาคัญ คือ ลูกหนี ้การค้ าลดลงจากจานวน 26.84 ล้ านบาท
ในปี 2562 เป็ นจานวน 22.95 ล้ านบาท ในปี 2563 โดยลดลงจานวน 3.89 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 14.51 ค่าใช้ จ่ายล่วงหน้ า
ลดลงจากจานวน 71.49 ล้ านบาท ในปี 2562 เป็ นจานวน 66.44 บาท ในปี 2563 โดยลดลงจานวน 5.05 ล้ านบาท หรื อลดลง
ร้ อยละ 7.07 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม

ลูกหนี ้การค้ า – บริษัทอื่น

2563
จานวน
ร้ อยละของ
สินทรัพย์ รวม
29.50
0.31

2562
จานวน
ร้ อยละของ
สินทรัพย์ รวม
33.23
0.34

เพิ่ม / (ลด)
จานวน
ร้ อยละ
(3.73)

(11.23)

หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

(6.55)

(0.07)

(6.39)

(0.06)

(0.16)

2.58

รวมลูกหนี ้การค้ า

22.95

0.24

26.84

0.27

(3.89)

(14.51)

ลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

0.22

0.00

0.06

0.00

0.16

272.54

ลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น - บริษัทอื่น

1.00

0.01

5.28

0.05

(4.28)

(81.14)

รายได้ ค้างรับ – บริษัทอื่น

4.52

0.05

8.93

0.09

(4.41)

(49.40)

ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ า

66.44

0.70

71.49

0.72

(5.05)

(7.07)

รวมลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น

72.18

0.76

85.76

0.87

(13.58)

(15.84)

รวมลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น

95.13

1.00

112.60

1.14

(17.46)

(15.51)

กลุม่ บริ ษัทมีนโยบายการรับรู้คา่ เผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นสาหรับลูกหนี ้การค้ าด้ วยจานวนที่เท่ากับผล
ขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นตลอดอายุ ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นกับลูกหนี ้การค้ าประมาณการโดยใช้
ตารางการตังส
้ ารองขึ ้นอยูก่ บั ข้ อมูลผลขาดทุนด้ านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของลูกหนี ้ และการวิเคราะห์ฐานะการเงินของ
ลูกหนีใ้ นปั จจุบัน กลุ่มบริ ษัทรั บรู้ ค่ าเผื่อผลขาดทุนในอัตราร้ อยละ 100 สาหรั บลูกหนี ท้ ุกรายการที่ค้างชาระเกิ นกว่า 180 วัน
เนื่องจากประสบการณ์ในอดีตได้ บง่ ชี ้ว่าลูกหนี ้เหล่านี ้จะไม่สามารถเรี ยกชาระได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ าใน
ปี 2563 เท่ากับ 8.85 เท่า ซึง่ เพิ่มขึ ้นจาก 2.77 เท่า ในปี 2562 (เฉพาะลูกหนี ้การค้ าของกลุม่ โรงพยาบาล)
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ลูกหนีก้ ารค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จาแนกตามอายุหนีท้ ่คี า้ งชาระได้ดงั นี ้

ยังไม่ถึงกาหนด
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน

2563
จานวน
ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม
19.15
0.20

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562
จานวน
ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม
22.20
0.22

เพิ่ม / (ลด)
จานวน
ร้อยละ
(3.05)

(13.74)

4.50

0.05

3.28

0.03

1.22

37.20

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน

0.28

0.00

0.57

0.01

(0.29)

(51.59)

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน

0.37

0.00

0.25

0.00

0.12

47.36

มากกว่า 12 เดือนขึน้ ไป

5.20

0.05

6.93

0.07

(1.73)

(24.94)

รวม

29.50

0.31

33.23

0.34

(3.73)

(11.23)

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึน้

(6.55)

(0.07)

(6.39)

(0.06)

0.16

2.58

ลูกหนีก้ ารค้า

22.95

0.24

26.84

0.27

(3.89)

(14.51)

สาหรับระยะเวลาเก็บหนีใ้ นปี 2563 เท่ากับ 41 วัน ลดลงจาก 60 วัน ในปี 2562 ลดลง 19 วัน โดยลูกหนีค้ า้ งชาระส่วน
ใหญ่เป็ นลูกหนีเ้ ดิมจากการดาเนินงานตามปกติท่เี กิดขึน้ ก่อนที่ผบู้ ริหารชุดปั จจุบนั จะเข้ามาบริหารกิจการ ลูกหนีก้ ารค้าทัง้ หมดไม่
มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งในด้านการถือหุน้ ความสัมพันธ์กับผูถ้ ือหุน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมทั้งไม่มีบุคคลที่
เกี่ยวข้องร่วมกัน ปั จจุบนั บริษทั อยู่ระหว่างการติดตามทวงถาม และดาเนินการฟ้องร้องทางกฏหมายต่อไป
หนีส้ ิน
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนีส้ ินรวม 8,861.23 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหนีส้ ินหมุนเวียน 4,678.87 ล้านบาท
และหนีส้ ินไม่หมุนเวียน 4,182.36 ล้านบาท โดยในส่วนของหนีส้ ินมีรายการที่สาคัญ อันประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจานวน 47.24 ล้านบาท เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่นจานวน 1,101.94 ล้านบาท ส่วน
ของหนีส้ ินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 779.72 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จานวน 409.83 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะสั้นอื่นจานวน 967.65 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจานวน 1,194.67 ล้านบาท
เจ้าหนีเ้ งินประกันผลงาน จานวน 172.06 ล้านบาท และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 3,911.34 ล้านบาท เงินกูย้ ืม
ระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 251.64 ล้านบาท บริษัทฯมีอัตราส่วนหนีส้ ินต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.80
เท่า เพิ่มขึน้ จากปี 2560 ซึ่งมีอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.69 เท่าโดยอัตราส่วนหนีส้ ินต่อสินทรัพย์รวมที่
เพิ่มขึน้ เป็ นผลมาจากปี 2561 บริษัทฯ มีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้ลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจ การ
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนีส้ ินรวม 7,309.09 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหนีส้ ินหมุนเวียน 4,326.87 ล้านบาท
และหนีส้ ินไม่หมุนเวียน 2,928.22 ล้านบาท โดยในส่วนของหนีส้ ินมีรายการที่สาคัญ อันประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจานวน 1,000.95 ล้านบาท เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่นจานวน 901.87 ล้านบาท
ส่วนของหนีส้ ินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 14.88 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันจานวน 485.36 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะสัน้ อื่นจานวน 887.04 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจานวน 803.77 ล้านบาท

เจ้า หนี ้เงิ น ประกั น ผลงาน จ านวน 222.35 ล้า นบาท เงิ น กู้ยื ม ระยะยาวจากสถาบั น การเงิ น จ านวน 2,202.86 ล้า นบาท
และเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น จานวน 729.89 ล้านบาท บริษัทฯมีอัตราส่วนหนีส้ ินต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.74 เท่ า ลดลงจาก
ปี 2561ซึ่งมีอตั ราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.80 เท่าโดยอัตราส่วนหนีส้ ินต่อสินทรัพย์รวมที่ลดลงเป็ นผลมาจาก
ปี 2562 บริษัทฯ มีการชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนีส้ ินรวม 6,786.72 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหนีส้ ินหมุนเวียน 5,232.67 ล้านบาท
และหนีส้ ินไม่หมุนเวีย น 1,554.04 ล้านบาท โดยในส่วนของหนีส้ ินมีรายการที่สาคัญ อันประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจานวน 1,154.39 ล้านบาท เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุน เวียนอื่นจานวน 898.53 ล้านบาท
ส่วนของหนี ส้ ิ นระยะยาวที่ ถึงก าหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 767.91 ล้านบาท เงินกู้ยื มระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวข้องกันจานวน 674.61 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะสัน้ อื่นจานวน 989.38 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจานวน 354.59
ล้านบาท เจ้า หนี ้เงิน ประกัน ผลงาน จ านวน 260.88 ล้า นบาท และเงิ น กู้ยื ม ระยะยาวจากสถาบั น การเงิน จ านวน 1,474.53
ล้านบาท บริษัทฯมีอตั ราส่วนหนีส้ ินต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.71 เท่า ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีอตั ราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของสินทรัพย์
รวมเท่ากับ 0.74 เท่าโดยอัตราส่วนหนีส้ ินต่อสินทรัพย์รวมที่ลดลงเป็ นผลมาจากปี 2563 บริษัทฯ มีการชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน และชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 2,273.39 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ นทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 3,884.78
ล้านบาท ส่ วนต่ ามู ลค่ า หุ้น 813.82 ล้า นบาท ก าไรสะสมที่ จัด สรรแล้ว เป็ น ทุน สารองตามกฎหมายจ านวน 12.49 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี เป็ นจานวน 348.24 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีขาดทุนสะสมยังไม่จดั สรรเพิ่มขึน้
โดยจานวนรวม 936.90 ล้านบาท และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
ในปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 2,584.26 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ นทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 3,884.78
ล้านบาท ส่ วนต่ ามูลค่ า หุ้น 813.82 ล้า นบาท ก าไรสะสมที่ จัด สรรแล้ว เป็ น ทุน สารองตามกฎหมายจ านวน 12.49 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทฯ มีกาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี เป็ นจานวน 310.86 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีขาดทุนสะสมยังไม่จดั สรรลดลงโดย
แสดงขาดทุนสะสมสุทธิจานวนรวม 612.68 ล้านบาท และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
ในปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 2,707.69 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ นทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 3,884.78
ล้า นบาท ส่ว นต่ า มูลค่า หุ้น 813.82 ล้านบาท ก าไรสะสมที่ จัด สรรแล้วเป็ น ทุน สารองตามกฎหมายจ านวน 12.49 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทฯ มีกาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี เป็ นจานวน 123.44 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีขาดทุนสะสมยังไม่จดั สรรลดลงโดย
แสดงขาดทุนสะสมสุทธิจานวนรวม 477.51 ล้านบาท และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
▪ ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงทีม่ ีนัยสาคัญ
-ไม่มี -
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▪ รายได้จากการดาเนินงาน

รูปภาพ : แสดงรายได้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม

2563

2562

เพิ่ม /(ลด)

ร้อยละ

2563

2562

รายได้จากการขายและ
การให้บริการ
รายได้อื่น

2,963.64

4,514.98

(1,551.34)

(34.36)

277.61

132.48

34.29

98.19

286.32

รวมรายได้

3,096.12

4,549.27

(1,453.15)

(31.94)

รวม

เพิ่ม /(ลด)

ร้อยละ

2563

2562

เพิ่ม /(ลด)

ร้อยละ

295.51

(17.90)

(6.06)

3,241.25

4,810.49

(1,569.24)

(32.62)

3.77

4.69

(0.92)

(19.68)

136.25

38.98

97.27

249.48

281.38

300.20

(18.82)

(6.27)

3,377.50

4,849.48

(1,471.98)

(30.35)

1. รายได้จากการขาย
▪ ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมจานวน 1,125.51 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับ ปี 2560 ที่มีจานวน 708.18 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึน้ 417.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ
58.93 รายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลงแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี ้
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2561 รายได้จากการขายอาคารชุดพักอาศัยและบ้านเดี่ยว มีจานวน 771.43 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 466.03
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 152.59 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้ จากการโอนกรรมสิทธิ์อาคาร
ชุดพักอาศัย โครงการเดอะ โพลิแทน บรีซ ซึ่งเริ่มโอนตัง้ แต่วนั ที่ 4 กันยายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาล
ในปี 2561 รายได้จากกลุ่มโรงพยาบาล มีจานวน 354.08 ล้านบาท ลดลงจานวนรวม 48.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
12.09 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเกิดจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลของผูป้ ่ วยที่ลดลง เนื่องจากมีการ
แข่งขันทางด้านให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนในพืน้ ที่ใกล้เคียง
▪ ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมจานวน 4,810.49 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2561 ที่มีจานวน 1,125.51 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึน้ 3,684.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 327.40 รายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลงแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี ้

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2562 รายได้จากการขายอาคารชุดพักอาศัยและบ้านเดี่ยว มีจานวน 4,514.98 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 3,743.55
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 485.28 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้ จากการโอนกรรมสิทธิ์อาคาร
ชุด พัก อาศัย โครงการเดอะ โพลิ แ ทน รีฟ โครงการมายโฮม อเวนิ ว โครงการเอเวอร์ซิ ตี ้ สุขสวัส ดิ์ 30-พุท ธบูช า และโครงการ
เอเวอร์ซิตี ้ ศรีนครินทร์-หนามแดง
กลุ่มโรงพยาบาล
ในปี 2562 รายได้จากกลุ่มโรงพยาบาล มีจานวน 295.51 ล้านบาท ลดลงจานวนรวม 58.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
16.45 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลของคนไข้ลดลง
▪ ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมจานวน 3,241.25 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับ ปี 2562 ที่มีจานวน 4,810.49 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายและการให้บริการลดลง 1,569.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
32.62 รายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลงแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี ้
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2563 รายได้จากการขายอาคารชุดพักอาศัย บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม มีจานวน 2,963.64 ล้านบาท ลดลงจานวน
1,551.34 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 34.36 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยสาเหตุหลักเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์
ในโครงการต่างๆของกลุ่มบริษัทลดลง
กลุ่มโรงพยาบาล
ในปี 2563 รายได้จากกลุ่มโรงพยาบาล มีจานวน 277.61 ล้านบาท ลดลงจานวนรวม 17.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
6.06 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลของคนไข้ลดลง
2. รายได้อื่นๆ
▪ ในปี 2561 บริษัท ฯมี รายได้อื่นเป็ นจานวน 22.47 ล้านบาท เมื่ อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่ มีจานวน 17.26 ล้านบาท
โดยเพิ่มขึน้ 5.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 30.18 ทั้งนีร้ ายได้อื่นๆ ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สาเหตุๆหลักเกิดจากการ
เพิ่มขึน้ ของเงินยึดรายได้จากการผิดสัญญาและค่าเปลี่ยนสัญญาจากลูกค้า และในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาลลดลงในรายได้ค่า
นา้ ประปาและลดลงในรายได้รา้ นอาหาร ดอกเบีย้ รับสถาบันการเงินและอื่นๆ
▪ ในปี 2562 บริษัท ฯมี รายได้อื่นเป็ นจานวน 38.98 ล้านบาท เมื่ อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่ มีจานวน 22.27 ล้านบาท
โดยเพิ่มขึน้ 16.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 75.03 ทัง้ นีร้ ายได้อื่นๆ ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สาเหตุๆหลักเกิดจากการ
เพิ่มขึน้ ของเงินยึดรายได้จากการผิดสัญญาและค่าเปลี่ยนสัญญาจากลูกค้า และในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาลลดลงในรายได้ค่า
นา้ ประปาและลดลงในรายได้รา้ นอาหาร ดอกเบีย้ รับสถาบันการเงินและอื่นๆ
▪ ในปี 2563 บริษัทฯมีรายได้อื่นเป็ นจานวน 136.25 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีจานวน 38.98 ล้านบาท
โดยเพิ่มขึน้ 97.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ249.48 ทัง้ นีร้ ายได้อื่นๆ ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สาเหตุๆหลักเกิดจากการ
เพิ่มขึน้ ของเงินยึดรายได้จากการผิดสัญญาและค่ าเปลี่ยนสัญญาจากลูกค้า และในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาลลดลงในรายได้ค่า
นา้ ประปาและลดลงในรายได้รา้ นอาหาร ดอกเบีย้ รับสถาบันการเงินและอื่นๆ
ดังนั้นในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 3,377.50 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีรายได้รวม 4,849.48 ล้านบาท
โดยรายได้รวมปรับตัวลดลงจานวน 1,471.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 30.35
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 ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
บริ ษัทฯมีคา่ ใช้ จ่ายในการดาเนินงาน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่กระทบต่อผลการดาเนินการ
และผลกาไรบริ ษัท ดังนี ้

รูปภาพ : แสดงค่ าใช้ จ่ายกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล
หน่ วย : ล้ านบาท

ต้ นทุนขายหรือการให้ บริการ

2563
(2,138.19)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2562
เพิ่ม /(ลด)
(3,244.20)
(1,106.01)

ร้ อยละ
(34.09)

งบการเงินรวม
โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม
2563
2562
เพิ่ม /(ลด)
ร้ อยละ
(258.81)
(278.18)
(19.37)
(6.96)

2563
(2,397.00)

รวม
2562
เพิ่ม /(ลด)
(3,522.38) (1,125.37)

ร้ อยละ
(31.95)

ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าค่า
ความนิยม
ขาดทุนจากการประมาณการ
หนี ้สินสาหรับผลเสียหายจาก
คดีฟ้องร้ อง

(230.71)
(198.32)
-

(324.75)
(182.63)
-

(94.04)
15.69
-

(28.96)
8.59
-

(1.09)
(60.61)
-

(1.04)
(69.67)
(29.11)

0.05
(9.06)
29.11

4.88
(13.00)
100.00

(231.80)
(258.93)
-

(325.79)
(252.30)
(29.11)

(93.99)
6.63
29.11

(28.85)
2.63
100.00

(2.64)

(29.12)

(26.48)

(90.96)

-

-

-

-

(2.64)

(29.12)

(26.47)

(90.93)

ต้ นทุนทางการเงิน

(256.00)

(246.50)

9.50

3.85

(2.07)

(2.84)

(0.77)

(26.98)

(258.06)

(249.34)

8.72

3.50

-

-

-

-

(0.16)

-

0.16

100.00

(0.16)

-

0.16

100.00

(2,825.86)

(4,027.20)

1,201.35

(0.30)

(322.74)

(380.84)

58.09

(0.15)

(3,148.59)

(4,408.04)

1,259.44

(0.29)

ขาดทุนจากการด้ อยค่าซึ่ง
เป็ นไปตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9
รวมค่ าใช้ จ่าย

1. ต้ นทุนขายหรื อการให้ บริ การ
 ในปี 2561 บริ ษัทฯมีต้นทุนขายหรื อการให้ บริ การเป็ นจานวน 884.21 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่มีจานวน
607.67 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 276.54 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 45.51 โดยต้ นทุนขายหรื อการให้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 2
กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2561 ต้นทุนขายหรือการให้บริการ มีจานวน 558.32 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 319.23 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
133.52 เมื่อเทียบกับ รอบระยะเวลาเดียวกัน ของปี ก่อน โดยต้นทุนขายที่ เพิ่ มขึน้ เป็ นผลมาจากการโอนกรรมสิท ธิ์ในส่วนของ
โครงการเดอะโพลิแทน บรีซ จึงทาให้มีตน้ ทุนการขายเพิ่มขึน้ ในทิศทางเดียวกัน
กลุ่มโรงพยาบาล
ในปี 2561 ต้นทุนขายหรือการให้บริการ มีจานวน 325.88 ล้านบาท ลดลงจานวน 42.70 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.58
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ยาและเวชภัณฑ์ลดลง
▪ ในปี 2562 บริษัทฯมีตน้ ทุนขายหรือการให้บริการเป็ นจานวน 3,522.38 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีจานวน
884.21 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้ จานวน 2,638.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 298.36 โดยต้นทุนขายหรือการให้บริการแบ่งออกเป็ น
2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี ้
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2562 ต้นทุนขายหรือการให้บริการ มีจานวน 3,244.20 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 2,685.88 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
481.06 เมื่อเทียบกับ รอบระยะเวลาเดียวกัน ของปี ก่อน โดยต้นทุนขายที่เพิ่ มขึน้ เป็ นผลมาจากการโอนกรรมสิท ธิ์ในส่วนของ
โครงการเดอะ โพลิแทน รีฟ โครงการมายโฮม อเวนิว โครงการเอเวอร์ซิตสี ้ ขุ สวัสดิ์30-พุทธบูชา และโครงการเอเวอร์ซิตี ้ ศรีนครินทร์หนามแดง จึงทาให้มีตน้ ทุนการขายเพิ่มขึน้ ในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึน้ รายได้
กลุ่มโรงพยาบาล
ในปี 2562 ต้นทุนขายหรือการให้บริการ มีจานวน 278.18 ล้านบาท ลดลงจานวน 47.70 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.64
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการลดลงของรายได้
▪ ในปี 2563 บริษัทฯมีตน้ ทุนขายหรือการให้บริการเป็ นจานวน 2,397 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีจานวน
3,522.38 ล้านบาท โดยลดลงจานวน 1,125.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.95 โดยต้นทุนขายหรือการให้บริการ แบ่งออกเป็ น 2
กลุ่มธุรกิจ ดังนี ้
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2563 ต้นทุนขายและการให้บริการ จานวน 2,138.19 ล้านบาท โดยลดลงจานวน 1,106.01 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 34.09 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการต่างๆของ
กลุ่มบริษัทมีจานวนลดลง จึงทาให้มีตน้ ทุนการขายลดลงในทิศทางเดียวกันกับรายได้
กลุ่มโรงพยาบาล
ในปี 2563 ต้นทุนขายและการให้บริการ จานวน 258.81 ล้านบาท โดยลดลงจานวน 19.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
6.96 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้
1. ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
▪ ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ ทุนในการจัดจาหน่ายเป็ นจานวน 133.02 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560
ที่มีจานวน 144.08 ล้านบาท โดยลดลงจานวน 11.06 ล้านบาท หรือลดลงอัตราร้อยละ 7.68 โดยค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่ายแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี ้
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2561 ต้นทุนในการจัดจาหน่ายมีจานวน 132.19 ล้านบาท ลดลงจานวน 10.73 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.51 เมื่อ
เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกั นของปี ก่อน เป็ นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายลดลง อาทิ เช่น ค่าสื่อโฆษณาทาง
อินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา โบชัวร์ ฯลฯ
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กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2561 ต้ นทุนในการจัดจาหน่ายมีจานวน 0.83 ล้ านบาท ลดลงจานวน 0.33 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 28.78
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากการลดลงในค่านายหน้ าและค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย
 ในปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนในการจัดจาหน่ายเป็ นจานวน 325.79 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561
ที่มีจานวน 133.02 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 192.77 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นอัตราร้ อยละ 144.92 โดยค่าใช้ จ่ายในการจัด
จาหน่ายแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2562 ต้ นทุนในการจัดจาหน่ายมีจานวน 324.75 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 192.56 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 145.67
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ
และค่าสือ่ โฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต ป้ายโฆษณา โบชัวร์ ฯลฯ
กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2562 ต้ นทุนในการจัดจาหน่ายมีจานวน 1.04 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 0.21 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 25.46
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน
 ในปี 2563 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนในการจัดจาหน่ายเป็ นจานวน 231.80 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562
ที่มีจานวน 325.79 ล้ านบาท โดยลดลงจานวน 93.99 ล้ านบาท หรื อลดลงอัตราร้ อยละ 28.85 โดยค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่าย
แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2563 ต้ นทุนในการจัดจาหน่ายมีจานวน 230.71 ล้ านบาท ลดลงจานวน 94.04 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 28.96
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการต่างๆของกลุม่ บริ ษัทมี
จานวนลดลง จึงทาให้ มีต้นทุนในการจัดจาหน่ายลดลงในทิศทางเดียวกัน
กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2563 ต้ นทุนในการจัดจาหน่ายมีจานวน 1.09 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 0.05 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ4.88
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน
3. ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
 ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเป็ นจานวน 215.69 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560
ที่มีจานวน 181.87 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 33.82 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ18.60 โดยค่าใช้ จ่ายในค่าใช้ จา่ ยในการบริ 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 สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30 โครงการ EVER PLACE สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30 โครงการEVERCITY ศรี
นคริ นทร์ -หนามแดง และโครงการEVERCITY รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ จึงจาเป็ นต้ องมีผ้ มู ีความรู้ เชี่ ยวชาญในการพัฒนา
โครงการดังกล่าวข้ างต้ น จึงทาให้ มีคา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ ้น

กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2561 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร มีจานวน 69.78 ล้ านบาท ลดลงจานวน 0.14 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.21
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน
 ในปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารเป็ นจานวน 252.30 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 ที่มี
จานวน 215.69 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 36.61 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ16.97 โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารแบ่งออกเป็ น 2
กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2562 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร มีจานวน 182.63 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 36.72 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 25.17 เมื่อ
เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึน้ ในค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคาชุด และ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2562 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร มีจานวน 69.67 ล้ านบาท ลดลงจานวน 0.12 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.17 เมื่อ
เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน
 ในปี 2563 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารเป็ นจานวน 258.93 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562 ที่มี
จานวน 252.30 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 6.63 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.63 โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารแบ่งออกเป็ น 2
กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2563 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร มีจานวน 198.32 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 15.69 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8.59 เมื่อ
เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นในค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าเสื่อมราคา
อาคารชุด
กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2563 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร มีจานวน 60.61 ล้ านบาท ลดลงจานวน 9.06 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 13 เมื่อเทียบ
กับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน
4. ขาดทุนจากการประมาณการหนี ้สินสาหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้ อง
ในปี 2562 บริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ รับคาชี ้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยให้ บริ ษัทย่อยจ่ายชาระค่าก่อสร้ างสาหรับ
งวดที่ได้ มีการก่อสร้ างแล้ วพร้ อม ค่าชดเชยสาหรับค่าก่อสร้ าง และภาษี มูลค่าเพิ่ม รวมจานวน 36.77 ล้ านบาท พร้ อมอัตรา
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยดอกเบี ้ยนับจากวันที่คณะอนุญาโตมีคาชี ้ขาดเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ นอกจากนี ้ บริ ษัทย่อย
ต้ องคืนเงินประกันผลงานจานวน 12.33 ล้ านบาท พร้ อมทังคื
้ นหนังสือค ้าประกันการรับเงินล่วงหน้ า และหนังสือค ้าประกันการ
ปฏิบตั ิงานการก่อสร้ างแก่บริ ษัทผู้รับเหมาก่อสร้ าง อย่างไรก็ตาม ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยได้ มีความเห็นแย้ งในคาชี ้ขาดและได้ ยื่น
ความเห็นแย้ งคาชี ้ขาดของอนุญาโตตุลาการแล้ วในวันเดียวกัน ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยอยู่ระหว่างดาเนินการโต้ แย้ งคาชี ้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการและดาเนินคดีในชันศาลต่
้
อไป กลุม่ บริ ษัทได้ ตงประมาณการหนี
ั้
้สินสาหรับข้ อพิพาทดังกล่าวจานวน 29.12 ล้ าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเพิ่มเติมจากเจ้ าหนี ้ค่าก่อสร้ างและเงินประกันผลงานที่เคยได้ บนั ทึกไว้
ในปี 2563 บริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ มีการตังประมาณการขาดทุ
้
นจากการประมาณการหนี ้สินสาหรับผลเสียหายจากคดี
ฟ้ องร้ องรายการหนึ่งจานวน 2.64 ล้ านบาท โดยลดลงจ านวน 26.48 ล้ า นบาท หรื อลดลงร้ อยละ 90.93 เมื่อ เทีย บกับ รอบ
ระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักเป็ นผลมาจาก เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ศาลแพ่งมีคาพิพากษาสัง่ ให้ บริ ษัทย่อย
ต้ องปฏิบตั ิตามคาชี ้ขาดของอนุญาโตตุลาการและบริ ษัทย่อยอยู่ในระหว่างดาเนินการขออุทธรณ์คาพิพากษาดังกล่าว อย่างไรก็
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ตามกลุม่ บริ ษัทได้ ตงประมาณการหนี
ั้
้สินเพิ่มเติมสาหรับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี จานวน 2.64 ล้ านบาท ทาให้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทย่อยดังกล่าวมีประมาณการหนี ้สินสาหรับข้ อพิพาทดังกล่าวจานวน 31.76 ล้ านบาท
5. ต้ นทุนทางการเงิน
 ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเป็ นจานวน 229.51 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่มี
จานวน 157.15 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 72.36 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 46.04 ซึ่งเป็ นการเพิ่มขึ ้นตามการเบิกรับเงินกู้
เพื่อนามาใช้ ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริ ษัท รวมทังน
้ ามาใช้ ในกลุม่ ธุรกิจโรงพยาบาล และเพิ่มขึ ้นจากผลของการปรับปรุ ง
แก้ ไขข้ อผิดพลาดทางบัญชี จากการที่บริ ษัทฯไม่ได้ บนั ทึกต้ นทุนทางการเงินตามสัญญาฯสาหรับปี 2561 โดยต้ นทุนทางการเงินแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2561 ต้ นทุนทางการเงิน มีจานวน 212.59 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 69.68 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 48.76 เมื่อ
เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากการเบิกรับเงินกู้เพื่อนามาใช้ ในการพัฒนาโครงการต่างๆ และเพิ่มขึ ้นจาก
ผลของการปรับปรุงแก้ ไขข้ อผิดพลาดทางบัญชี จากการที่บริ ษัทฯไม่ได้ บนั ทึกต้ นทุนทางการเงินตามสัญญาฯสาหรับปี 2561
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
 ในปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงิ นเป็ นจานวน 249.34 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 ที่มี
จานวน 229.51 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 19.83 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.64 ซึง่ เป็ นการเพิ่มขึ ้นตามการเบิกรับเงินกู้เพื่อ
นามาใช้ ในการก่อสร้ างโครงการต่างๆ และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท โดยต้ นทุนทางการเงินแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2562 ต้ นทุนทางการเงิน มีจานวน 246.50 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 33.90 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.95 เมื่อ
เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากการเบิกรับเงินกู้เพื่อนามาใช้ ในการก่อสร้ างโครงการต่างๆ ในส่วนที่อยู่
ระหว่างการรอการขายและโอนกรรมสิทธิ์ และเงินกู้เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2562 ต้ นทุนทางการเงิน มีจานวน 2.84 ล้ านบาท ลดลงจานวน 14.08 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 83.20 เมื่อเทียบ
กับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน
 ในปี 2563 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเป็ นจานวน 258.06 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562 ที่มี
จานวน 249.34 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 8.72 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.50 ซึ่งเป็ นการเพิ่มขึ ้นตามการเบิกรับเงินกู้เพื่อ
นามาใช้ ในการก่อสร้ างโครงการต่างๆ และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท โดยต้ นทุนทางการเงินแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2563 ต้ นทุนทางการเงิน มีจานวน 256 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 9.50 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.85 เมื่อเทียบกับ
รอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากการเบิกรับเงินกู้เพื่อนามาใช้ ในการก่อสร้ างโครงการต่างๆ ในส่วนที่อยูร่ ะหว่างการ
พัฒนาโครงการ และเงินกู้เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
กลุม่ โรงพยาบาล
ในปี 2563 ต้ นทุนทางการเงิน มีจานวน 2.07 ล้ านบาท ลดลงจานวน 0.77 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 26.98 เมื่อเทียบกับ
รอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน

 กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดาเนินงาน
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
การแบ่ งปั นกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

2563

2562

138,239,731
(11,900,425)
126,339,306

323,842,780
(12,978,679)
310,864,101

 ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 349.44 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม 317.78 ล้ านบาท โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยขาดทุนเพิ่มขึ ้น จานวน 31.66 ล้ านบาท หรื อขาดทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.96
เนื่องจากในปี 2561 บริ ษัทมีการตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่าของการลงทุนในบริ ษัทย่อยกลุม่ โรงพยาบาลเป็ นจานวน 29.11 ล้ านบาท ซึ่ง
เป็ นค่าใช้ จ่ายทางบัญชี มิใช่คา่ ใช้ จ่ายเป็ นตัวเงินที่ต้องชาระส่งผลให้ ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีขาดทุนเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ
มีกาไรขันต้
้ นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 140.80 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 140.10 ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาอัตราส่วน
ความสามารถในการทากาไรในปี 2561 ของบริ ษัทฯ พบว่ามีการเปลีย่ นแปลงที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 โดยบริ ษัทฯมีอตั รากาไรขันต้
้ น
ร้ อยละ 21.44 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่มีอตั รากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 14.19 อัตรากาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานร้ อยละ
(9.54) เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่มีอตั รากาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานร้ อยละ (31.83) และอัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิร้อยละ
(30.34) เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิร้อยละ (43.81)
 ในปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกาไรเบ็ดเสร็ จรวม 310.86 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 ที่ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวม 349.44 ล้ านบาท โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรเพิ่มขึ ้น จานวน 660.30 ล้ านบาท หรื อกาไรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ188.96 สาเหตุ
หลักเป็ นผลมาจากใน 2562 ด้ านกลุม่ อสังหาริ มทรัพย์บริ ษัทมีรายได้ จากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดพักอาศัย ทาวน์โฮม และบ้ าน
เดี่ยว ส่งผลให้ บริ ษัทฯมีกาไรขันต้
้ นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 เพิ่มขึ ้น 1,057.68 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ496.31 ทังนี
้ ้ เมื่อ
พิจารณาอัตราส่วนความสามารถในการทากาไรในปี 2562 ของบริ ษัทฯ พบว่ามีการเปลีย่ นแปลงที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 โดยบริ ษัทฯ
มีอตั รากาไรขันต้
้ น ร้ อยละ 26.55 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 ที่มีอตั รากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 21.44 อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
ร้ อยละ 14.64 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 ที่มีอตั รากาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานร้ อยละ (9.54) และอัตรากาไรสุทธิร้อยละ
6.36 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิร้อยละ (30.34)
 ในปี 2563 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกาไรเบ็ดเสร็ จรวม 126.34 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562 ทีก่ าไรเบ็ดเสร็ จรวม
310.86 ล้ านบาท โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรลดลง จานวน 184.52 ล้ านบาท หรื อกาไรลดลงร้ อยละ 59.36 สาเหตุหลักเป็ น
ผลมาจากใน 2563 ด้ านกลุม่ อสังหาริ มทรัพย์บริ ษัทมีรายได้ จากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดพักอาศัย ทาวน์โฮม และบ้ านเดี่ยว
ส่งผลให้ บริ ษัทฯมีกาไรขันต้
้ นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562 ลดลง 445.34 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 35.04 ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณา
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไรในปี 2563 ของบริ ษัทฯ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ ลดลงจากปี 2562 โดยบริ ษัทฯมีอตั รา
กาไรขันต้
้ น ร้ อยละ 26.05 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562 ที่มีอตั รากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 26.78 อัตรากาไรจากการดาเนินงานร้ อยละ
10.91 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562 ที่มีอตั รากาไรจากการดาเนินงานร้ อยละ 14.76 และอัตรากาไรสุทธิ ร้อยละ 3.65 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2562 อัตรากาไรสุทธิร้อยละ 6.41
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 สภาพคล่ องและแหล่ งเงินทุนของบริษัท
 ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.18 เท่า ซึ่งลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ซึ่งมี
อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.09 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้
หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น 15.55 ล้ านบาท ทาให้ อตั ราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2560 แต่บริ ษัทยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการ
ชาระหนี ้สินหมุนเวียน
 ในปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.07 เท่า ซึ่งลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 ซึ่งมี
อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.18 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้
หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น 24.51 ล้ านบาท ทาให้ อตั ราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2561 แต่บริ ษัทยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการ
ชาระหนี ้สินหมุนเวียน
 ในปี 2563 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.63 เท่า ซึ่งลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมี
อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.07 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2563 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีลูกหนี ้การค้ า และลูกหนี ้
หมุนเวียนอื่นลดลง 17.46 ล้ านบาท ทาให้ อตั ราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2562 แต่บริ ษัทยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการ
ชาระหนี ้สินหมุนเวียน
 แหล่ งที่มาของเงินทุน
 ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,273.39 ล้ านบาท โดยบริ ษัท และบริ ษัทย่อย มีการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 348.24 ล้ านบาท ในส่วนของหนี ้สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวมจานวน
8,861.24 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหนี ้สินหมุนเวียนจานวน 4,678.87 ล้ านบาท และหนี ้สินไม่หมุนเวียนจานวน 4,182.36 ล้ านบาท
ส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3.90 เท่า ทังนี
้ ้ หากพิจารณาเฉพาะอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นจะเท่ากับ 2.80 เท่า อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยูใ่ นข้ อกาหนดของสถาบันการเงินที่ให้ เงินกู้ยืมแก่บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย
 ในปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,584.26 ล้ านบาท โดยบริ ษัท และบริ ษัทย่อย มีการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯมีกาไรเบ็ดเสร็ จรวม 310.86 ล้ านบาท ในส่วนของหนี ้สิน ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวมจานวน
7,309.10 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหนี ้สินหมุนเวียนจานวน 4,326.87 ล้ านบาท และหนี ้สินไม่หมุนเวียนจานวน 2,982.22 ล้ านบาท
ส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.83 เท่า ทังนี
้ ้ หากพิจารณาเฉพาะอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นจะเท่ากับ 2.06 เท่า อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยูใ่ นข้ อกาหนดของสถาบันการเงินที่ให้ เงินกู้ยืมแก่บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย
 ในปี 2563 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีส่วนของผู้ ถื อหุ้นเท่ากับ 2,707.69 ล้ านบาท โดยบริ ษัท และบริ ษัทย่อย มีการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯมี กาไรเบ็ดเสร็ จรวม 123.44 ล้ านบาท ในส่วนของหนี ้สิน ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวมจานวน
6,786.72 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหนี ้สินหมุนเวียนจานวน 5,232.67 ล้ านบาท และหนี ้สินไม่หมุนเวียนจานวน 1,554.04ล้ านบาท ส่งผล
ให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.51 เท่า ทังนี
้ ้ หากพิจารณาเฉพาะอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นจะเท่ากับ 1.88 เท่า อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยูใ่ นข้ อกาหนดของสถาบันการเงินที่ให้ เงินกู้ยื มแก่บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย

 ปั จจัยหรือเหตุการณ์ ท่ จี ะมีผลต่ อฐานะการเงินหรือการดาเนินงานในอนาคต
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1. รายได้ จากการขายโครงการ ปั จจุบนั บริ ษัทฯมีทรัพย์สนิ ห้ องชุดโครงการอสังหาริ มทรัพย์จานวน 13 โครงการ ได้ แก่
โครงการมายรี สอร์ ท บางกอก, โครงการมายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ , โครงการมายรี สอร์ ท หัวหิน อาคาร เอ บี ซี ,โครงการมายรี สอร์ ท
หัวหิน อาคาร ดี อี เอฟ, โครงการเดอะ โพลิแทน รี ฟ, โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ , โครงการเดอะ โพลิแทน อควา, ในส่วนของ
แนวราบ โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค, โครงการมายโฮม อเวนิว โครงการEVETCITYสุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30, โครงการEVER
PLACE สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา30, โครงการEVERCITYศรี นคริ นทร์ -หนามแดง และโครงการEVERCITYรามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ
อยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงการ การขาย และรอโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งโครงการทังหมด
้
สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ บริ ษัทฯในอีก 1-2 ปี
ข้ างหน้ า ดังนัน้ บริ ษัทฯสามารถบริ หารเงินทุนหมุนเวียน และรักษาสภาพคล่องที่ใช้ ในการดาเนินธุรกิจและการชาระหนี ้เงินกู้แก่
สถาบันการเงินได้
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490.11
409.07
1,081.25
819.31
4,755.43
673.12
4,361.51
256.36
12,846.16
611.44
288.22
51.26
228.93
62.29
1,242.14

611.44
288.22
51.26
228.93
62.29
1,242.14

ล้านบาท

490.11
409.07
1,081.25
819.31
4,755.43
673.12
4,361.51
256.36
12,846.16

หมายเหตุ : มูลค่าที่แสดงในตาราง นับเฉพาะมูลค่าจากห้องชุดที่โอนแล้วและห้องชุดที่มีสญ
ั ญาจะซือ้ จะขาย
* เงินมัดจาล่วงหน้าจากลูกค้า (เงินจองและทาสัญญา, เงินงวดผ่อนดาวน์)
** รอโอนกรรมสิทธิ์

1.โครงการที่เสร็จสมบรูณ์
1.มายรีสอร์ท บางกอก
2.มายรีสอร์ท แอท ริเวอร์
3.มายรีสอร์ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี)
4.มายรีสอร์ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)
5.เดอะโพลิแทน รีฟ
6.เดอะโพลิแทน บรีซ
7.เดอะโพลิแทน อควา
8.มายโฮม อเวนิว
รวมโครงการทีเ่ สร็จสมบรูณ์
2.โครงการที่ดาเนินการและอยู่ระหว่างการขาย
9.มายโฮม ซิลเวอร์เลค
10.EVERCITY สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา (เฟส1)
11.EVERCITY สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา (เฟส2)
12.EVERCITY ศรีนครินทร์-หนามแดง
13.EVERCITY รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ
รวมโครงการทีด่ าเนินการและอยู่ระหว่างการขาย

(ล้านบาท)

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ร้อยละของมูลค่า
ที่ขายแล้ว

รายละเอียดของการชาระเงินของโครงการทีด่ าเนินอยู่ในปั จจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าที่ขายแล้ว
เงินที่ถงึ กาหนดชาระสะสม
ชื่อโครงการ

475.57
252.38
172.95
36.34
937.24

490.11
338.07
1,081.25
751.01
4,579.95
631.28
1,588.67
246.26
9,706.60

ล้านบาท

77.78
87.57
0.00
75.55
58.34
75.45

100.00
82.64
100.00
91.66
96.31
93.78
36.42
96.06
75.56

ร้อยละของมูลค่า
ที่ขายแล้ว

เงินที่ชาระแล้วสะสม

**135.87
**35.84
**51.26
**55.98
**25.95
**304.90

**71.00
**68.30
**175.48
**41.84
**2,772.84
**10.10
**3,139.56

22.22
12.43
100.00
24.45
41.66
24.55

0.00
17.36
0.00
8.34
3.69
6.22
63.58
3.94
24.44

คงเหลือจานวนที่ยงั ไม่ถงึ
กาหนดชาระ
ล้านบาท
ร้อยละของมูลค่า
ที่ขายแล้ว
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โครงการที่เสร็จสมบรูณ์
1.โครงการทีเ่ สร็ จสมบรูณ์
1.มายรี สอร์ ท บางกอก
2.มายรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์
3.มายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี)
4.มายรี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ)
5.เดอะโพลิแทน รี ฟ
6.เดอะโพลิแทน บรี ซ
7.เดอะโพลิแทน อควา
8.มายโฮม อเวนิว
โครงการที่ดาเนินการและอยูร่ ะหว่างการขาย
9.มายโฮม ซิลเวอร์ เลค
10.EVERCITY สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา (เฟส1)
11.EVERCITY สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา (เฟส2)
12.EVERCITY ศรี นคริ นทร์ -หนามแดง
13.EVERCITY รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ

ชื่อโครงการ

รายละเอียดค้ างชาระสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

-

เงินค้ างชาระสะสม
จานวนราย
ล้ านบาท

-

-

-

เงินค้ างชาระ 1-3 เดือน
จานวนราย
ล้ านบาท

-

-

-

-

-

-

เงินค้ างชาระ 4-6 เดือน
จานวนราย
ล้ านบาท

-

-

-

-

-

-

เงินค้ างชาระ 7-9 เดือน
จานวนราย
ล้ านบาท

-

-

-
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 (ทาสัญญา) ทังสิ
้ ้น 409.07 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชาระแล้ วจาก
ลูกค้ า(โอนกรรมสิทธิ์) ทังสิ
้ ้น 338.07 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 82.64 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว โดยมีเงินคงเหลือที่รอถึงกาหนด
ชาระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 71.00 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 17.36 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ
 โครงการมาย รี สอร์ ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี) มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทาสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์) ทังสิ
้ ้น 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) มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทาสัญญา) ทังสิ
้ ้น 819.31 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ
ได้ รับเงินชาระแล้ วจากลูกค้ า(โอนกรรมสิทธิ์)ทังสิ
้ ้น 751.01 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 91.66 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว โดยมีเงิน
คงเหลือที่ยงั รอกาหนดชาระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 68.30 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8.34 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของ
โครงการ
 โครงการเดอะ โพลิแทน รี ฟ มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทาสัญญา) ทังสิ
้ ้น 4,755.43 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชาระแล้ วจาก
ลูกค้ า(โอนกรรมสิทธิ์)ทังสิ
้ ้น 4,579.95 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 96.27 ของมูลค่าที่ทาสัญญา โดยมีเงินคงเหลือที่รอถึงกาหนด
ชาระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 175.48 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.69 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ
 โครงการเดอะ โพลิแทน บรี ซ มีมูลค่าที่ขายแล้ ว (ทาสัญญา) ทังสิ
้ ้น 673.12 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชาระแล้ วจาก
ลูกค้ า(โอนกรรมสิทธิ์)ทังสิ
้ ้น 631.28 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 93.78 ของมูลค่าที่ทาสัญญา โดยมีเ งินคงเหลือที่รอถึงกาหนด
ชาระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 41.84 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.22 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ
 โครงการเดอะ โพลิแทน อควา มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทาสัญญา) ทังสิ
้ ้น 4,361.51 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชาระแล้ วจาก
ลูกค้ า(โอนกรรมสิทธิ์ )ทังสิ
้ ้น 1,588.67 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 36.42 ของมูลค่าที่ทาสัญญา โดยมีเงินคงเหลือที่ รอถึง
กาหนดชาระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 2,772.84 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 63.58 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ
 โครงการมายโฮม อเวนิว มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทาสัญญา) ทัง้ สิ ้น 256.36 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชาระแล้ วจากลูกค้ า
(โอนกรรมสิทธิ์)ทังสิ
้ ้น 246.26 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 96.06 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว โดยมีเงินคงเหลือที่ รอถึงกาหนดชาระ ณ
วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 10.10 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.94 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ
โครงการที่ดาเนินการและอยูร่ ะหว่างการขาย
 โครงการมายโฮม ซิลเวอร์ เลค มีมูลค่าที่ขายแล้ ว (ทาสัญญา) ทังสิ
้ ้น 611.44 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงินชาระแล้ วจาก
ลูกค้ า(โอนกรรมสิทธิ์)ทังสิ
้ ้น 475.57 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 77.78 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว โดยมีเงินคงเหลือที่รอถึงกาหนด
ชาระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 135.87 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 22.22 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ
 โครงการ EVERCITY สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา (เฟส1) มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทาสัญญา) ทังสิ
้ ้น 288.22 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับ
เงินชาระแล้ วจากลูกค้ า(โอนกรรมสิทธิ์)ทังสิ
้ ้น 252.38 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 87.57 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว โดยมีเงินคงเหลือ
ทีร่ อถึงกาหนดชาระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 35.84 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 12.43 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ
 โครงการ EVERCITY สุขสวัสดิ์30-พุทธบูชา (เฟส2) มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทาสัญญา) ทังสิ
้ ้น 51.26 ล้ านบาท โดยมีเงินคงเหลือ
ที่ยงั รอกาหนดชาระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 51.26 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ
 โครงการ EVERCITY ศรี นคริ นทร์ -หนามแดง มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทาสัญญา) ทังสิ
้ ้น 228.93 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงิน
ชาระแล้ วจากลูกค้ า(โอนกรรมสิทธิ์)ทังสิ
้ ้น 172.95 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 75.55 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว โดยมีเงินคงเหลือที่รอ
ถึงกาหนดชาระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 55.98 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 24.45 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ

 โครงการ EVERCITY รามอินทรา-วงแหวนจตุโชติ มีมลู ค่าที่ขายแล้ ว (ทาสัญญา) ทังสิ
้ ้น 62.29 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯได้ รับเงิน
ชาระแล้ วจากลูกค้ า(โอนกรรมสิทธิ์)ทังสิ
้ ้น 36.34 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 58.34 ของมูลค่าที่ขายแล้ ว โดยมีเงินคงเหลือที่ รอ
ถึงกาหนดชาระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
้ ้น 25.95 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 41.66 ของมูลค่าที่ขายแล้ วของโครงการ
2. ต้ นทุนก่ อสร้ าง การเพิ่มขึ ้นของราคาวัสดุก่อสร้ าง ค่าแรงงาน และต้ นทุนสาหรับซื ้อที่ดินพัฒนาโครงการเป็ นปั จจัย
สาคัญที่สง่ ผลกระทบต่อต้ นทุนการก่อสร้ างให้ สงู ขึน้ ประกอบกับปั จจัยทางด้ านการเมืองที่มีความไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจใช้ จ่ายของผู้บริ โภค จะส่งผลกระทบต่อการลดลงในรายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ เนื่องจากมีการแข่งขันที่รุนแรงใน
อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ และไม่สามารถขึ ้นราคาขายได้ ตามต้ นทุนที่เพิ่มสูงขึ ้นได้ ดังนันบริ
้ ษัทฯต้ องมีการวางแผนในการ
บริ หารต้ นทุนให้ มีความสอดคล้ องและมีความเหมาะสมกับการพัฒนาโครงการของบริ ษัท
3. ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่มีกับธนาคารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ในปี 2563 หนี ้สินรวมปรับตัวลดลง 522.37
ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 7.15 หนี ้สินรวมที่ลดลงเป็ นผลมาจากการลดลงที่มีปัจจัยสาคัญจากเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นลดลง
5.34 ล้ านบาทหรื อลดลงร้ อยละ 0.59 ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ ้น 753.03 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5,062.06 เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันลดลง 189.25 ล้ านบาทหรื อลดลงร้ อยละ 38.99 เงิน
กู้ยืมระยะสันอื
้ ่นเพิ่มขึ ้น 102.34 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.54 และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลง 728.33 หรื อ
ลดลงร้ อยละ 33.06 ทังนี
้ ้บริ ษัทมีการวางแผนการใช้ ไปของเงินกู้ยืมให้ เพียงพอและเหมาะสมกับระยะเวลาของเงินกู้ รวมถึงการ
บริ หารจัดการการรับรู้รายได้ เพื่อชาระคืนเงินกู้ให้ ตรงตามระยะเวลาและเงื่อนไข โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องและโครงสร้ างเงินทุน
ของบริ 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
มีการปรับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ ้น โดย เพิ่มทีมแพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญ เจาะกลุม่ ลูกค้ าที่มีรายได้ น้อยถึงปานกลาง และ
ออกตรวจสุขภาพตามโรงงานต่างๆ เพื่อช่วยเสริ มรายได้ อีกทาง ทังนี
้ ้จากสถานการณ์ จากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด -19 มี
ผลกระทบเล็กน้ อ ยในส่วนของผู้ป่ วยทั่วไป แต่ในส่วนของผู้ป่วยกลุ่มบัตรทอง ได้ แก่ โรงพยาบาลเชี ยงใหม่ ฮอสพิท อล และ
โรงพยาบาลราชสีม า ฮอสพิท อล ไม่ได้ ส่ง ผลกระทบเชิ ง รายได้ และในส่วนของโรงพยาบาลพิษ ณุโลก ฮอสพิท อล จะได้ รั บ
ผลกระทบในส่วนของรายได้ เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ทาให้ ผ้ รู ับบริ การลดลงบางส่วน
ทังนี
้ ้ โรงพยาบาลในกลุ่มบริ ษัททัง้ 3 แห่ง ยังคงมีนโยบายในการพัฒนาสถานพยาบาล โดยปรับปรุ งการให้ บริ การ
ปรับปรุ งสถานพยาบาลให้ ทนั สมัยมากขึ ้น เพื่อรองรับการให้ บริ การผู้ป่วย หาพันธมิตร คู่ค้า เพื่อช่วยลดต้ นทุ นด้ านการจัดหายา
และเวชภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภายในการให้ บริ การเทียบเท่าระดับโรงพยาบาลเอกชนชันน
้ า
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การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษั ทได้ ส อบทานข้ อ มูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจ าปี ฉบับ นีแ้ ล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง 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 อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้ 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 24 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว
ซึ่ง ครอบคลุม ถึง ข้ อบกพร่ อ งและการเปลี่ย นแปลงที่ สาคัญ ของระบบการควบคุม ภายใน รวมทัง้ การกระท าที่ มิ ชอบที่อ าจมี
ผลกระทบ ต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทได้
มอบหมายให้ นายสวิจักร์ โลจายะ เป็ นผู้ลงลายมือชื่ อกากับเอกสารนี ไ้ ว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่ อของ
. นายสวิจกั ร์ โลจายะ กากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายสวิจกั ร์ โลจายะ

กรรมการผู้มอี านาจ

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

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
54
ประธานกรรมการ/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
12.38 % (ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)
480,768,700 หุ้น (ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)
8 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/กรรมการ

บริษัท / ลักษณะธุรกิจ
บมจ.เอเวอร์ แลนด์

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 จ:จุบริ
บนั ษัทจากัด กรรมการผู
ประเภท
(ต่ อ) ้ จดั การ
2557
- ปั จจุบนั
กรรมการผู
ช่ วงเวลา
ตาแหน่้ จดัง การ
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

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.เดนทอลบริอิสษัทฟั/หน่
น 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
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิลัจกพัษณะ/ประเภทธุ
ฒนาด้ านโรงพยาบาล
รกิจ
ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

137

138
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
89
รองประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
- ปริ ญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนียเบอร์ กลีย์ สหรัฐอเมริ กา
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2005
ไม่มี
14 ปี 2 เดือน (เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ประสบการณ์ ทางานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2563
ประธานคณะกรรมการ

บริษัท/หน่ วยงาน
ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน่ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

2550 - ปั จจุบนั

บมจ.เอเวอร์ แลนด์

2549 - ปั จจุบนั

รองประธานคณะกรรมการ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2547 - ปั จจุบนั

รองประธานคณะกรรมการ

องค์ กรอื่นๆ
ช่ วงเวลา
2549 - 2551
2544 - 2545

2535 - 2543

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

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

ลาดับที่ 3
ชื่อ-ชื่อสกุล
อายุ (ปี )

นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
74

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
14 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
2559-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท/หน่ วยงาน
บมจ.โอเพ่น เทคโนโลยี่

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจ IT

บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี
คอร์ เปอเรชัน่

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

บมจ.เอเวอร์ แลนด์

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

บริษัท/หน่ วยงาน
บจก.กรี น เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ จี
บจก.ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ ยี
บจก.นอร์ ท โซล่า เพาเวอร์
บจก.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี
บจก.โคราชเมดิคลั กรุ๊ป
บจก.มาย ฮอสพิทอล
บจก.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์
บจก.เดนทอล อิส ฟั น

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง

ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
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ประเภท : บริษัทจากัด (ต่ อ)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ
2556-ปั จจุบนั
กรรมการ
2509 - 2510
เลขานุการและผู้ตรวจบัญชี
2512 - 2525
ผู้จดั การฝ่ ายขาย
2525 - 2528
ผู้จดั การฝ่ ายขาย
2528 - 2539
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาดฯ
2539 - 2540
ผู้จดั การทัว่ ไป
2540 - 2541
ผู้อานวยการฝ่ ายรัฐสัมพันธ์

บริษัท/หน่ วยงาน
บจก.ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส
บจก.พีที ไดร์ ว (ประเทศไทย)
บจก.กรี น ไบ-โอ มหาสารคาม
บจก.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี กรุ๊ป
Arosa Kulm Hotel , Switzerland
Hotel Siam Inter-Continental
The Bangkok Peninsula
The Oriental Bangkok
The Twin Lotus Hotel
The Oriental Bangkok

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทน
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม

องค์ กรอื่นๆ
ช่ วงเวลา
2530-ปั จจุบนั

บริษัท/หน่ วยงาน
Thuang Thong House

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม

ตาแหน่ ง
เจ้ าของกิจการ

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
60
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009
ไม่มี
12 ปี 6 เดือน (เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ประสบการณ์ ทางานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท/หน่ วยงาน
2551-ปั จจุบนั
กรรมการ/กรรมการอิสระ/
บมจ.เอเวอร์ แลนด์
กรรมการตรวจสอบ
ประเภท : บริษัทจากัด
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท/หน่ วยงาน
2534-ปั จจุบนั เลขานุการและผู้จดั การสานักงาน บจก.สานักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชยั
(ด้ านบัญชีการเงิน)
ฤชุพนั ธุ์
2558-ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก.โคราชเมดิคลั กรุ๊ป
ประสบการณ์ ทางานในหน่ วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท/หน่ วยงาน
2525 - 2534
นิติกร 4
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ที่ปรึกษากฎหมาย
ธุรกิจพัฒนาด้ านโรงพยาบาล
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 จากั ด
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ลาดับที่ 5
ชื่อ-ชื่อสกุล
อายุ (ปี )

นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์
50

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

กรรมการ/กรรมการผู้จดั การ(รักษาการ)
- ปริ ญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ : University of Illinois at Springfield, USA
- ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 110/2014
ไม่มี
7 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/กรรมการผู้จดั การ(รักษาการ)
2547-2556
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด
และรักษาการผู้อานวยการฝ่ ายขาย
ประเภท : บริษัทจากัด
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท/หน่ วยงาน
บมจ.เอเวอร์ แลนด์
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี
คอร์ เปอเรชัน่
บริษัท/หน่ วยงาน
บจก.มาย อเวนิว

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง
(อิฐมวลเบา G4)
ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ลาดับที่ 6
ชื่อ-ชื่อสกุล
อายุ (ปี )
ตาแหน่ ง
คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรม
การอบรมสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
EVER
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

นางสาวจรรยา คงมัน่
55
กรรมการ
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 171/2020
น้ อยกว่า0.01% (ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)
66 หุ้น (ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)
1 ปี (เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ประสบการณ์ ทางานในหน่ วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2563-ปั จจุบนั
กรรมการ
ผู้อานวยการอาวุโส
2550-2563
ฝ่ ายบริ หารทรัพย์สนิ

บริษัท/หน่ วยงาน
บมจ.เอเวอร์ แลนด์

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ.โอเพ่น เทคโนโลยี่

ธุรกิจ IT

บจก.วาเคไทย

ธุรกิจบริ การประเมินมูลค่า
สินทรัพย์
ธุรกิจบริ การประเมินมูลค่า
สินทรัพย์
ธุรกิจโรงแรม

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

2547-2550

ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารสินทรัพย์

บจก.แคนเดอร์ แมเนจเมนท์

2540-2547

ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารสินทรัพย์

บจก.บางกอก เมเนจเมนท์ เรียลตี ้

2535-2540
ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
ประเภท : บริษัทจากัด
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2563-ปั จจุบนั
กรรมการ
2563-ปั จจุบนั
กรรมการ
2563-ปั จจุบนั
กรรมการ
2563-ปั จจุบนั
กรรมการ
2563-ปั จจุบนั
กรรมการ
2563-ปั จจุบนั
กรรมการ
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ลาดับที่ 7
ชื่อ-นามสกุล
อายุ (ปี )

นางสาวทัชชกร สมจิตติช์ อบ
49

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
- Asean Treasures Outstanding Charisma (ATOC)#2
- โครงการพัฒนาผู้บริ หารธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ (Mini MRE@TBS) รุ่นที่ 29
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

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท/หน่ วยงาน
บจก.รอซโซ่

ผลิตและจัดจาหน่ายชุดชันในชาย
้

บจก.กริ นทร์ ออดิท & แกรนด์ ออดิท

ให้ บริ การตรวจสอบบัญชี

ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน,
บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
ผู้จดั การฝ่ ายวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
และปรับปรุ งกระบวนการทางาน
บจก.ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบบัญชี

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

ผู้แทนจัดจาหน่าย,
สินค้ าอุปโภคบริ โภค
ให้ บริ การตรวจสอบบัญชี

ลำดับที่ 8
ชื่อ-นำมสกุล
อำยุ (ปี )

นางสาวลลนันท์ คุณวัฒน์พงศ์
50

ตำแหน่ ง

ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

ปริ ญญาโท : สาขาเทคโนโลยีการบริ หาร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

หลักสูตรกำรอบรม

- 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 วนกำรถือหุ้น (%)

ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง ไม่มี
กรรมกำรและผู้บริหำร
ประสบกำรณ์ ทำงำน
ประสบกำรณ์ ทำงำนในหน่ วยงำนเอกชน
ประเภท : บริษัทจำกัด(มหำชน)
ช่ วงเวลำ
ตำแหน่ ง
2560 -ปั จจุบนั
ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผจก. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
2560

บ. บิลฟิ งเกอร์ จากัด

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
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

2554 – 2559

บริษัท/หน่ วยงำน
บมจ.เอเวอร์ แลนด์
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ลาดับที่ 9
ชื่อ-นามสกุล
อายุ (ปี )

นางสาวรัชนี พูลเกษ
40

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
2551 - 2559

ผู้จดั การส่วนบัญชี

บริษัท/หน่ วยงาน
บมจ.เอเวอร์ แลนด์

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ.เจ้ าพระยามหานคร

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลาดับที่ 10
ชื่อ-ชื่อสกุล
อายุ (ปี )
ตาแหน่ ง
คุณวุฒทิ างการศึกษา
หลักสูตรการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

นางสุทศั นา แสนสุภา
49
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
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภท : บริษัทจากัด
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2540-2547
ผู้ช่วยผู้จดั การ
2535-2540
เจ้ าหน้ าที่บคุ คล อาวุโส

บริษัท/หน่ วยงาน
บริ ษัท สหวิริยา กรุ๊ป จากัด
บริ ษัท อเลนเดอลอง อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

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 ษัท ปั จจุบัน
นายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวน 729,587,342 หุ้น หรื อคิดเป็ น
18.78%
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C, / , //
/
/
/
/,//
/
//
//
//
//

บริ ษัทฯ
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

หมายเหตุ:
1. ประธานกรรมการ C
/
2. กรรมการ
3. ผู้บริหาร
//
4. นางสาวจรรยา คงมัน่ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริษัท โดยมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

นายสวิจกั ร์ โลจายะ
นายกาธร อุดมฤทธิรุจ
นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
นางสุภทั รา เชื ้อรอต
นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์
นางสาวจรรยา คงมัน่ 4
นางสาวทัชชกร สมจิตติ์ชอบ
นางสาวลลนันท์ คุณวัฒน์พงศ์
นางสาวรัชนี พูลเกษ
นางสุทศั นา แสนสุภา

รายชื่อ
บจก.มาย อเวนิว
/,//
-

/,//
/
/
-

บจก.มาย ฮอสพิทอล

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
บจก.โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์
/,//
/
/
-

บจก. เดนทอล อิส ฟั น
/,//
/
/
-

บจก. ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส
/,//
/
/
-

บจก. โคราชเมดิคลั กรุ๊ป
/,//
/
/
/
-

/,//
/
-

บจก.พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแล
การปฏิบัตงิ านของบริษัท (compliance)
1.หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษัท อยูร่ ะหว่างการดาเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตังให้
้ ปฏิบตั ิหน้ าที่หวั หน้ างานตรวจสอบ
ภายในของบริ ษั ท โดยปั จจุบัน บริ ษั ทอยู่ร ะหว่างดาเนิน การจัดตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยหากยัง ไม่สามารถจัดหา
บุคคลากรที่เหมาะสมได้ บริ ษัทมีนโยบายจัดจ้ างบุคคลภายนอก (Outsource) เพื่อมาดาเนินการในส่วนนี ้ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 อยูร่ ะหว่างการเจรจาตกลงทาสัญญากับบริ ษัทภายนอกแห่งหนึง่
2.หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
บริ ษัทมอบหมายให้ บริษัท สานักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีชยั ไทยแลนด์ จากัด โดยนายจอมทรัพย์ โลจายะ ดารง
ตาแหน่งเป็ นหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยมี
คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
อายุ (ปี )

นายจอมทรัพย์ โลจายะ
51

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
2554-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2547-2549

บริษัท / ลักษณะธุรกิจ

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

ช่ วงเวลา(ปี )
ตาแหน่ ง
บริษัท จากัด / องค์ กรอื่นๆ
2563-ปั จจุบนั
กรรมการ

2562-ปั จจุบนั

กรรมการ

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท / ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ าและธุรกิจที่เกี่ยวข้ องรวม 16 บริ ษัท
Solar NT Holding Co.,LTD
Super Energy (East)1 Co.,LTD
Loc Ninh 3 Energy JSC
Loc Ninh 2 Energy JSC
Loc Ninh Energy JSC
SSE BP 3 Joint Stock Co.,Ltd
SSE LN2 Joint Stock Co.,Ltd
SSE Vietnam 1 Joint Stock Co.,Ltd
HBRE Gia Lai JSC
HBRE Phu Yen JSC
THINH LONG PHU YEN SOLAR POWER JOINT STOCK COMPANY
Super Wind Energy Cong ly Soc Trang Joint Stock Company
Super Wind Energy Cong ly Bac Lieu Joint Stock Company
Nam Viet Phan Lam Co.,Ltd
Nam Binh Energy Investment Joint Stock CompanCO., LTD
Vietnam Wind Holding Pte.LTD
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องรวม 11 บริ ษัท
Nam Viet Phan Lam Co.,Ltd
Sinergy Ninh Thuan Power CO.,LTD
Nam Thuan Energy Investment JSC
Nam Binh Energy Investment JSC
Everich Binh Thuan Energy LLC
Van Giao Solar Energy Plant JSC
Van Giao Solar Power Plant JSC
Super Wind Energy Cong ly Soc Trang JSC
Super Wind Energy Cong ly Bac Lieu JSC
กิจการร่วมค่าไทยพานิชนาวาฯ
บจ.ซุปเปอร์ วอเตอร์ พีพีเอส
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องรวม 11 บริ ษัท
บจ. เมืองไทยน่าอยู่
บจ. พีเคที กรี น
บจ. ไอคิว กู๊ด
บจ. ไทย กรี น
Super Solar Energy (Hongkong) 3
Super Solar Energy (Hongkong) 4
บจ. ซุปเปอร์ โซล่าร์ (ประเทศไทย)
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 8
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 9
บจ. หนองคายน่าอยู่
บจ. เมืองไทยน่าอยู่
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ช่ วงเวลา(ปี )
2560-ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการ

2559-

กรรมการ

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท / ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า และธุรกิจที่ เกี่ยวข้ องรวม 4 บริ ษัท
Super Wind Energy Congly1 JSC
บจ. ซุปเปอร์ วอเตอร์
บจ. ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ ยี
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 6
(ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องรวม 17 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)
Super Energy-Ga Japan 1 Gk
Super Energy-Japan 2 Gk
Super Solar Energy (Hongkong)1
Super Solar Energy (Hongkong)2
(ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องรวม 36 บริ ษัท)
บจ. ดับบลิวเอ็กซ์เอ 4
บจ. ดับบลิวเอ็กซ์เอ 5
บจ. ดับบลิวเอ็กซ์เอ 6
บจ. ดับบลิวเอ็กซ์เอ 7
บจ. โซลคิด โซล่าร์
บจ. เอส ทู พี อีเนอร์ จี
บจ. นอร์ ท อีสต์ ฟิ วเจอร์ อีเนอร์ จี
บจ. เอ็นเซิฟ เทคโนโลยี
บจ. เอสพีพี ซิค
บจ. ศรี นาคา พาวเวอร์
บจ. เอ็นเนอร์ จี เซิฟ
บจ. อามานูฟ
บจ. พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บจ. อินฟิ นิท อัลเทอร์ เนทีฟฯ
บจ. รางเงิน โซลูชนั่
บจ. ตังแซเยี
้
้ยงกรี นพาวเวอร์ วัน
บจ. อพอลโล่ โซลาร์
บจ. พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล แลนด์
บจ. เอส ที เอฟ อี โซล่า
บจ. มิเลนเนี่ยม แอคท์
บจ. นอร์ ท โซล่า เพาเวอร์
บจ. อีเลคตริ ก้า เอเชียฯ

ช่ วงเวลา(ปี )
2558-ปั จจุบนั
(ต่อ)

ตาแหน่ ง

2557-ปั จจุบนั

กรรมการ

2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

2548-ปั จจุบนั

กรรมการ

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท / ลักษณะธุรกิจ
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. 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
ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องรวม 4 บริ ษัท
บจ. กรี น ไบ-โอ มหาสารคาม
บจ. พีที ไดร์ ว (ประเทศไทย)
บจ. โปร โซล่าร์ วัน จากัด
บจ. เลมอน โกลด์ ฟาร์ ม
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องรวม 3 บริ ษัท
บจ. ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ ยี
บจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี กรุ๊ป
บจ. รูทซัน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างและให้ คาปรึกษา
บจ. ซุปเปอร์ บล็อกเซาท์
บจ. ซุปเปอร์ สปี ด คอนสตรัคชัน่
บจ. แอ๊ ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้ นท์ เซอร์ วิส / Holding Company
บจ. สนง. ที่ปรึกษากฎหมายมีชยั ไทยแลนด์ / ที่ปรึกษากฎหมาย
บจ. สนง. ที่ปรึกษากฎหมาย โลจายะ / ที่ปรึกษากฎหมาย

หน้ าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ างานกากับดูแลการปฎิบตั งิ าน
หัวหน้ างานกากับดูแลการปฎิบตั ิงาน มีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการเป็ นศูนย์กลางการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท/กลุ่มบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบายและข้ อกาหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง เช่น
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท/กลุม่ บริ ษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมัตินโยบายด้ านการปฏิบัติกตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกาหนดให้
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
เสนอผู้ถอื หุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“กลุม่ บริ ษัท”) และงบการเงิ น เฉพาะ
กิ จการของบริ ษัท เอเวอร์ แ ลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ซึ่ง ประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและเฉพาะกิ จ การ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ว นของผู้ถือ หุ้น รวมและเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและเฉพาะกิ จการสาหรั บปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัท
ย่อย และของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดสาหรับปี
สิ ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษัทตามข้ อกาหนดของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไป
ตามข้ อกาหนดเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ ในการแสดง
ความเห็นของข้ าพเจ้ า

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ท่ เี น้ น
ข้ าพเจ้ าขอให้ สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 2.6 กลุม่ บริ ษัทได้ นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง “สัญญาเช่า” ซึง่ มีผลบังคับใช้ ในปี ปั จจุบนั มาถือปฏิบตั ิ และเลือกนาแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติด เชื อ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถื อปฏิบตั ิ ทัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ ามิได้ แสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่ องนี ้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ นาเรื่ องเหล่านี ม้ าพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหาก
สาหรับเรื่ องเหล่านี ้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
การรับรู้รายได้ จากการขายและการให้ บริการ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้ เพื่อตอบสนอง

กลุ่มบริ ษัทประกอบธุรกิ จหลัก 2 กลุ่มธุรกิ จ คือ กลุ่มธุรกิ จ วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และกลุม่ ธุรกิจโรงพยาบาลและคลินิก  ทาความเข้ าใจเกี่ ยวกับขัน้ ตอนการปฏิบัติงานและการควบคุม
ทันตกรรม กลุม่ บริ ษัทรับรู้ รายได้ จากการขายโครงการพัฒนา ภายในที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้รายได้
อสังหาริ มทรัพย์ เมื่องานก่อสร้ างเสร็ จตามสัญญาและมีการโอน  ทดสอบการออกแบบและการปฏิ บัติ ตามการควบคุมภายใน
อานาจการควบคุมในอสังหาริ มทรั พย์ ให้ กับผู้ซื ้อ โดยบริ ษัทมี ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้รายได้
สัญญาซื อ้ ขายอสังหาริ มทรั พย์ และเอกสารประกอบการขาย  ทดสอบความมีประสิทธิ ผลของการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายใน
เป็ นจานวนมาก และรับรู้ รายได้ จากธุรกิจโรงพยาบาลและคลินิก ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้รายได้
ทันตกรรมเมื่อได้ ให้ บริ การหรื อจาหน่ายยาให้ กับคนไข้ แล้ ว ทังนี
้ ้  ตรวจสอบเนื ้อหาสาระ ซึง่ ประกอบด้ วย
การรั ก ษาพยาบาลมี จ านวนและประเภทของการรั ก ษา - ตรวจสอบข้ อตกลงและเงื่ อนไขของสัญญาขายโครงการพัฒนา
พยาบาลที่แตกต่างกัน
อสังหาริ มทรัพย์ และทดสอบว่าการคานวณรายได้ ถกู ต้ องหรื อไม่
รวมถึงตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญ ชี สาหรั บ
รายได้ ดงั กล่าว
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
การรับรู้รายได้ จากการขายและการให้ บริการ (ต่อ)
ดังนันเรื
้ ่ องสาคัญในการตรวจสอบ คือ รายได้ จากการขายโครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์มีการรับรู้ ยอดถูกต้ อง และรายได้ จาก
ธุรกิ จ โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรมมีการรั บรู้ รายได้ ตาม
งวดบัญชีที่ถกู ต้ องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทังนี
้ ้นโยบายการบัญชีสาหรับการรับรู้รายได้ และรายละเอียดของ
รายได้ จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ และการ
ให้ บริ การโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรมได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3.17 และข้ อ 36 ตามลาดับ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้ เพื่อตอบสนอง
-

-

ตรวจสอบข้ อตกลงและเงื่ อนไขของการให้ บริ การของธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม และรายการรายได้ จาก
ธุรกิจโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม ที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี
และช่ วงใกล้ วั น สิ น้ รอบระยะเวลาบั ญ ชี กั บ เอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีสาหรับรายได้ ดงั กล่าว
ตรวจสอบใบลดหนี ท้ ี่ ก ลุ่มบริ ษั ทออกภายหลังวันสิ น้ รอบ
ระยะเวลาบัญชี
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้ อมูลทางการเงินเกี่ยวกับรายได้ จาก
การขายโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และรายได้ จากธุรกิจ
โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม

การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เนื่องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้ อยค่าของเงินลงทุนใน วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
บริ ษัทย่อยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจและข้ อสมมติที่สาคัญที่ผ้ บู ริ หาร  ทาความเข้ าใจเกี่ ยวกับขัน้ ตอนการปฏิบัติ งานและการควบคุม
ของกลุ่มบริ ษัทน ามาใช้ ในการประมาณค่า เผื่อ การด้ อยค่า ภายในที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้การด้ อยค่า
ดังกล่าว ดังนันเรื
้ ่ องสาคัญในการตรวจสอบ คือการแสดงมูลค่า  สอบทานการออกแบบและการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในที่
ของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุน เกี่ยวข้ องกับการพิจารณาการด้ อยค่า
ในบริ ษัทย่อยว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตรวจสอบเนื ้อหาสาระ ซึง่ ประกอบด้ วย
- ตรวจสอบหลัก ฐานประกอบการพิ จ ารณาของผู้ บริ ห าร
เกี่ยวกับข้ อบ่งชี ้ของการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ทัง้ นี ้ นโยบายการบัญชี สาหรั บเงิ นลงทุน นโยบายการบัญชี
สาหรับการด้ อยค่าและรายละเอียดเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยได้ - ประเมิน ความเหมาะสมของวิธี ก ารประเมิน มูล ค่า และ
ทดสอบข้ อสมมติที่สาคัญที่ใช้ ในการประมาณการกระแส
เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3.5 ข้ อ 3.9
และ ข้ อ 13 ตามลาดับ
เงิ น สดที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ในอนาคต โดยใช้ ผู้ เชี่ ย วชาญ
ด้ านการประเมินมูลค่าของข้ าพเจ้ าในการจัดทาประมาณ
การอย่างเป็ นอิสระ วิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐาน
ส าคัญ ที่ ใ ช้ โดยการเปรี ย บเที ย บข้ อสมมติ ดัง กล่ า วกั บ
แหล่งข้ อมูลภายในและภายนอก เพื่อประเมินการใช้ ดุลย
พินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาด
ว่าจะได้ รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดโดย
การวิเคราะห์ต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนและข้ อมูลอื่น ๆ กับ
บริ ษัทอื่นที่เปรี ยบเทียบกันได้ ตลอดจนทดสอบการคานวณ
มูลค่า ที่ คาดว่าจะได้ รั บคื นของสิน ทรั พย์ ตามแบบจาลอง
ทางการเงิน

ข้ อมูลอื่น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ข้ อมูลอื่นประกอบด้ วยข้ อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนัน้ ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ ข้าพเจ้ าภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่นและข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความเชื่อมัน่ ต่อ
ข้ อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้ อมูลอื่นมีความขัดแย้ งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ที่ได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอื่นมี
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายงานประจาปี หากข้ าพเจ้ าสรุ ปได้ ว่ามีการแสดงข้ อมูลที่ ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ อง
สือ่ สารเรื่ องดังกล่าวกับฝ่ ายบริ หารหรื อผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเพื่อดาเนินการแก้ ไขให้ เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม บริ ษั ท และ
บริ ษัท ในการดาเนิน งานต่อ เนื่อง เปิ ดเผยเรื่ อ งที่เกี่ย วกับการดาเนินงานต่อเนื่อ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การ
บัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้ นแต่ผ้ บู ริ หารมีความตังใจที
้ ่จะเลิกกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทหรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุม่ บริ ษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ได้ ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะ
กิ จ การโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อ มูล ที่ข ัด ต่อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสาคัญ หรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น ของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรั บประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขดั ต่อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อ มูลที่ขดั ต่อข้ อ เท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อ ผิดพลาดและถือว่า มี
สาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการใช้ งบการเงินเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน รวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้ หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า ความเสีย่ งที่ไม่พบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ยง
ที่เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั ง้ ใจละ
เว้ นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษัทและบริ ษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดทาขึ ้นโดยผู้บริ หาร

• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้ รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มสี าระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้ เกิด
ข้ อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัท ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าโดยให้ สงั เกตถึงการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในงบการเงิน หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็
ตาม เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทต้ องหยุด การดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรูปแบบที่ทาให้ มีการนาเสนอข้ อมูล
โดยถูกต้ องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรื อกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุม่ บริ ษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุม่ บริ ษัท ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ สอื่ สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ และประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้ อบกพร่องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้ าพเจ้ า
ได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คารับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นอิสระและได้
สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทงหมดตลอดจนเรื
ั้
่ องอื่นซึ่งข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บคุ คลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สอื่ สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สดุ ในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิ บายเรื่ องเหล่านี ้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีเว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่
จะเกิดขึ ้น ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสือ่ สารดังกล่าว

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

นันทวัฒน์ สารวญหันต์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

159

160
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

31,041,673

56,296,457

4,914,935

8,105,723

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น

8

95,133,891

112,595,514

420,378,209

185,648,933

สินทรัพย์ที่เกิดขึน้ จากสัญญา - หมุนเวียน

8,127,900

11,364,460

1,328,114

1,512,970

เงินจ่ายล่วงหน้ าให้ ผ้ รู ับเหมา

7,147,726

108,826,929

88,544

1,790,174

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

6

-

-

585,186,888

860,001,012

ต้ นทุนการพัฒนาโครงการ

9

8,361,001,534

8,625,943,630

2,863,225,124

3,192,546,503

สินค้ าคงเหลือ

10

8,818,125

8,085,529

-

-

13,796,849

16,349,201

6,871,467

11,752,814

3,421,686

2,742,753

1,671,650

1,880,002

8,528,489,384

8,942,204,473

3,883,664,931

4,263,238,131

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของปี ปั จจุบนั
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ตดิ ภาระค ้าประกัน

11

5,723,678

5,667,661

303,692

303,026

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

12

328,480

342,680

128,480

142,680

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

13

-

-

2,054,784,425

1,650,555,304

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

6

-

-

285,000,000

285,000,000

ที่ดนิ รอการพัฒนา

38,710,593

38,710,593

38,710,593

38,710,593

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

14

825,393,043

833,710,682

128,410,649

132,002,356

สินทรัพย์สทิ ธิการใช้

15

38,775,875

-

28,129,810

-

ค่าความนิยม

16

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม

17

8,366,949

7,075,323

8,177,273

6,726,683

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

32

7,010,639

38,631,323

1,706,859

932,281

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

18

41,611,836

27,000,808

24,936,567

14,048,707

965,921,093

951,139,070

2,570,288,348

2,128,421,630

9,494,410,477

9,893,343,543

6,453,953,279

6,391,659,761

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

-

-

-

-

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน

19

1,154,392,295

1,000,950,137

1,136,472,320

981,279,253

20

896,534,317

901,872,353

359,402,272

503,863,902

21

767,909,869

14,876,035

8,491,247

4,166,167

ที่เกี่ยวข้ องกันที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

6

-

-

701,574,852

-

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

6

674,614,711

485,361,194

1,042,516,212

559,819,404

เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น

22

989,378,077

887,042,413

642,111,724

787,734,588

47,369,360

-

-

-

354,588,618

803,773,673

60,936,605

84,458,827

260,882,713

222,347,469

151,495,599

146,168,938

ประมาณการหนี ้สินค่าประกันความเสียหาย

64,379,000

-

39,529,000

-

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

22,628,797

10,646,334

16,479,497

3,739,626

5,232,677,757

4,326,869,608

4,159,009,328

3,071,230,705

2,277,141

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการ

ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคลค้ างจ่าย
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า

23

เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

24

1,474,529,016

2,202,865,249

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

6

-

-

-

690,599,494

เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น

25

-

729,890,975

-

-

หนี ้สินตามสัญญาเช่า

26

25,567,387

4,117,226

ประมาณการหนี ้สินสาหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้ อง

39

31,756,753

29,115,654

-

-

หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

32

4,392,584

3,639,772

-

-

27

15,322,659

10,126,905

2,470,538

2,459,792

1,554,038,937
6,786,716,694

20,573,175

-

3,800,536

ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

6,273,612

2,802,734

-

-

2,982,215,573

29,123,928

697,202,764

7,309,085,181

4,188,133,256

3,768,433,469

161

162
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
4,855,983,908

4,855,983,908

4,855,983,908

4,855,983,908

ชาระครบแล้ ว

3,884,784,546

3,884,784,546

3,884,784,546

3,884,784,546

ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ

(813,820,591)

(813,820,591)

(813,820,591)

(813,820,591)

12,488,954

12,488,954

12,488,954

12,488,954

ยังไม่ได้ จดั สรร (ขาดทุน)

(477,511,320)

(612,677,417)

(817,632,886)

(460,226,617)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่

(465,022,366)

(600,188,463)

(805,143,932)

(447,737,663)

2,470,000

2,470,000

-

-

รวมส่วนของบริษัทใหญ่

2,608,411,589

2,473,245,492

2,265,820,023

2,623,226,292

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

99,282,194

111,012,870

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,707,693,783

2,584,258,362

2,265,820,023

2,623,226,292

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

9,494,410,477

9,893,343,543

6,453,953,279

6,391,659,761

หุ้นสามัญ 4,855,983,908 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ 3,884,784,546 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารองตามกฎหมาย

28

ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทย่อย

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2563
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
ต้ นทุนขายและการให้ บริการ

30

กาไรขัน้ ต้ น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

3,241,248,476

4,810,491,698

620,371,202

4,392,900,062

(2,397,003,470)

(3,522,377,155)

(501,286,358)

(3,163,018,350)

844,245,006

1,288,114,543

119,084,844

1,229,881,712

รายได้ อื่น

29

136,253,868

38,987,161

306,946,896

34,909,610

ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย

30

(231,799,777)

(325,787,566)

(79,497,321)

(271,724,017)

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

30

(258,928,244)

(252,300,166)

(129,663,816)

(136,289,082)

ขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม

16

-

(29,113,957)

-

-

ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย

13

-

-

(95,770,879)

(380,850,451)

ขาดทุนจากการประมาณการหนี ้สินสาหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้ อง

39

(2,641,099)

(29,115,654)

-

-

487,129,754

690,784,361

121,099,724

475,927,772

รายได้ ทางการเงิน

137,833

275,657

71,361,447

51,948,853

ต้ นทุนทางการเงิน

(258,060,963)

(249,340,155)

(275,887,595)

(232,967,367)

-

-

(271,397,803)

-

-

-

-

229,042,012

441,719,863

(354,824,227)

294,909,258

(102,702,706)

(130,855,762)

103,254

(137,970,191)

126,339,306

310,864,101

(354,720,973)

156,939,067

ค่าใช้ จ่ายอื่น

กาไรจากกิจกรรมดาเนินงาน

ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

6

ขาดทุนจากการด้ อยค่าซึ่งเป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

(164,612)

กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรั บปี

32

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้

(3,629,316)

-

(3,356,620)

-

725,863

-

671,324

-

(2,903,453)

-

(2,685,296)

-

ภาษีเงินได้ ของรายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่
ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรั บปี - สุทธิจากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี

123,435,853

310,864,101

(357,406,269)

156,939,067
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164
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ต่อ)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2563

2562

2563

2562

การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) สาหรั บปี
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่

138,239,731

323,842,780

(354,720,973)

156,939,067

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(11,900,425)

(12,978,679)

-

-

126,339,306

310,864,101

(354,720,973)

156,939,067

ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่

135,166,097

324,218,614

(357,406,269)

156,939,067

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(11,730,244)

(13,354,513)

-

-

123,435,853

310,864,101

(357,406,269)

156,939,067

การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้ พื ้นฐาน (บาท)

31

0.0356

0.0834

(0.0913)

0.0404

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (หุ้น)

31

3,884,784,546

3,884,784,546

3,884,784,546

3,884,784,546
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13

(813,820,591)

3,884,784,546

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินปั นผลจ่ำย

-

(813,820,591)

3,884,784,546

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
-

(813,820,591)

3,884,784,546

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

-

(813,820,591)

มูลค่ าหุ้นสามัญ

และชาระแล้ ว

3,884,784,546

ส่ วนต่ากว่ า

ทุนที่ออก

-

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

หมายเหตุ

12,488,954

-

-

12,488,954

12,488,954

-

12,488,954

(477,511,320)

-

135,166,097

(612,677,417)

(612,677,417)

324,218,614

(936,896,031)

(ขาดทุน)

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

2,470,000

-

-

2,470,000

2,470,000

-

2,470,000

ในบริ ษทั ย่ อย

สัดส่ วนการถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลง

ส่ วนเกินจาก

งบการเงินรวม

จัดสรรแล้ ว

ส่ วนของบริษทั ใหญ่
กาไร (ขาดทุน) สะสม

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

2,608,411,589

-

135,166,097

2,473,245,492

2,473,245,492

324,218,614

2,149,026,878

บริ ษทั ใหญ่

รวมส่ วนของ

99,282,194

(432)

(11,730,244)

111,012,870

111,012,870

(13,354,513)

124,367,383

ไม่ มีอานาจควบคุม

ส่ วนได้ เสียที่

2,707,693,783

(432)

123,435,853

2,584,258,362

2,584,258,362

310,864,101

2,273,394,261

รวม

หน่ วย: บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(813,820,591)

3,884,784,546

(813,820,591)

3,884,784,546

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

(813,820,591)

3,884,784,546

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(813,820,591)
-

3,884,784,546

มูลค่ าหุ้นสามัญ

และชาระแล้ ว

-

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

ส่ วนต่ากว่ า

ทุนที่ออก

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริ ษทั เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย

12,488,954

-

12,488,954

12,488,954

-

12,488,954

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

จัดสรรแล้ ว

(817,632,886)

(357,406,269)

(460,226,617)

(460,226,617)

156,939,067

(617,165,684)

(ขาดทุน)

ยังไม่ ได้ จัดสรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร (ขาดทุน) สะสม

2,265,820,023

(357,406,269)

2,623,226,292

2,623,226,292

156,939,067

2,466,287,225

รวม

หน่ วย : บาท
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บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

229,042,012

441,719,863

(354,824,227)

294,909,258

-

-

-

-

(26,682,061)

-

-

58,240,276

40,193,270

17,043,694

730,827

1,108,883

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
รำยกำรปรับปรุง
ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
กลับรำยกำรค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและหนี ้สูญ
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยภำษีถกู หัก ณ ที่จ่ำย

164,612

8,040,704

ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

271,397,803

-

ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

95,770,879

380,850,451

ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยม

-

29,113,957

-

-

468,231

-

-

(กลับรำยกำร) ขำดทุนจำกสินค้ ำล้ ำสมัย

(707,979)

ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำต้ นทุนพัฒนำโครงกำร

2,856,614

ค่ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน

1,645,442

3,564,352

460,174

495,794

(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

(1,787,744)

825,360

361,125

489,017

14,200

10,822

14,200

10,822

2,641,099

29,115,654

-

-

-

(107,999,568)

-

ขำดทุนจำกกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินในปี �
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรหนี ้สินสำหรับผลเสียหำยจำกคดีฟ้องร้ อง
เงินปั นผลรับ

-

-

108,977

-

รำยได้ ทำงกำรเงิน

(137,833)

(275,657)

(71,361,447)

(51,948,853)

ต้ นทุนทำงกำรเงิน

227,025,926

206,229,410

227,172,391

197,682,622

31,035,037

43,110,745

48,715,204

35,284,745

550,762,489

768,502,829

126,859,205

865,814,560

17,297,011

2,175,574

(173,609,181)

(29,578,022)

3,236,560

9,134,246

184,856

9,791,636

เงินจ่ำยล่วงหน้ ำให้ ผ้ รู ับเหมำ

101,679,203

150,560,303

1,701,630

126,693,606

ต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำร

365,172,498

1,136,274,572

323,799,497

2,696,960,108

(24,617)

2,027,429

-

-

(678,933)

2,976,573

208,352

2,684,138

(1,527,880)

2,305,300

864,954

2,465,832

ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินตัดจ่ำย
สินทรัพย์ดำเนินงำน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่เกิดขึน้ จำกสัญญำ - หมุนเวียน

สินค้ ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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168
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

หนี ้สินดำเนินงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้หมุนเวียนอื่น

(190,268,944)

(338,191,605)

(238,721,189)

(248,016,488)

เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ

(449,185,055)

(390,895,796)

(23,522,222)

(564,104,165)

เจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำน

38,535,244

50,284,812

5,326,661

12,898,562

ประมำณกำรหนี ้สินค่ำประกันควำมเสียหำย

64,379,000

-

39,529,000

-

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

11,982,463

4,884,087

12,739,871

28,109

ผลประโยชน์พนักงำนจ่ำย

(79,004)

(3,253,347)

(79,004)

(591,431)

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

10,746

(119,089)

เงินสดรับจำกกำรดำเนินงำน

511,290,781

-

-

1,396,665,888

75,282,430

2,875,046,445

137,833

275,657

9,974,440

2,218,686

2,530,557

6,430,764

(36,030,836)

(49,194,043)

(6,871,467)

(44,574,445)

477,928,335

1,354,178,266

78,385,403

2,836,906,854

เงินสดจ่ำยสำหรับเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

(425,300,000)

(955,214,971)

เงินสดรับจำกเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

428,716,321

302,422,717

เงินฝำกสถำบันกำรเงินติดภำระค ้ำประกัน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

(56,017)

(666)

(1,022)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ ้น

-

-

(500,000,000)

-

เงินปั นผลรับ

-

-

107,999,568

-

-

-

-

เงินสดรับดอกเบี ้ย
เงินสดรับจำกภำษีเงินได้ ขอคืน
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาในกิจกรรมดาเนินงาน

-

4,216,168

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปั นผลจ่ำย
เงินสดจ่ำยซือ้ ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

(432)

5,124,408

(43,351,600)

(52,897,412)

(6,528,868)

(1,851,817)

เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจำกค่ำควำมนิยม

(2,013,524)

(1,730,315)

(1,994,799)

(1,680,025)

เงินสดรับจำกกำรขำยที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์

4,076,293

40,000

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(41,345,280)

(49,463,319)

-

-

(397,108,444)

(656,325,118)

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ ้น

153,762,600

953,705,983

155,513,509

955,409,357

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

423,730,000

815,359,946

1,156,841,751

1,166,869,943

เงินสดจ่ำยชำระเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

(234,476,483)

(996,428,752)

(674,144,943)

(1,557,086,283)

1,006,230,000

640,000,000

738,963,647

580,000,000

เงินสดจ่ำยชำระเงินกู้ยืมระยะสั ้นอื่น

(915,518,623)

(721,193,300)

(895,518,623)

(431,193,300)

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

870,980,703

1,032,370,000

17,290,703

29,790,000

(1,605,055,477)

(2,754,135,188)

(13,483,904)

(2,631,862,039)

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

-

709,374,044

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวอื่น

-

750,000,000

-

-

เงินสดจ่ำยชำระเงินกู้ยืมระยะยำวอื่น

-

(765,400,000)

-

(765,400,000)

เงินสดจ่ำยชำระหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ

(10,043,374)

(3,770,930)

(5,633,314)

(3,485,279)

(141,259,206)

(200,896,620)

(154,108,594)

(182,702,959)

(10,187,979)

(48,117,778)

(10,187,979)

(44,861,175)

-

(13,057,142)

-

(11,216,912)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั ้นอื่น

เงินสดจ่ำยชำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

เงินสดจ่ำยดอกเบี ้ย
เงินสดจ่ำยค่ำธรรมเนียมรอกำรตัดจ่ำย
เงินสดจ่ำยดอกเบี ้ยจ่ำยล่วงหน้ ำ

(461,837,839)

(1,311,563,781)

315,532,253

(2,186,364,603)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุทธิ

(25,254,784)

(6,848,834)

(3,190,788)

(5,782,867)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี

56,296,457

63,145,291

8,105,723

13,888,590

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

31,041,673

56,296,457

4,914,935

8,105,723

เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
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บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
1.

ข้ อมูลทั่วไปและกำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่ อย
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) เป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นในประเทศไทย บริ ษัทจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2537 สำนักงำนตังอยู
้ ่เลขที่ 223/96 อำคำรคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อำคำรเอ ชัน้ 21
ถนนสรรพำวุธ แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย (รวมกันเรี ยก “กลุม่ บริ ษัท”) ประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
- พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
- โรงพยำบำลและคลินิกทันตกรรม
กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบนั ได้ ขยำยวงกว้ ำงขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้
เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอำจนำมำซึ่งควำม
ไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้ อมของกำรดำเนินธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริ หำรของกลุม่ บริ ษัทจะติดตำมควำม
คืบหน้ ำของสถำนกำรณ์ ดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องและจะประเมิน ผลกระทบทำงกำรเงิ น เกี่ ย วกับ มูล ค่ำ ของสิน ท รั พ ย์
ประมำณกำรหนีส้ ินและหนีส้ ิน ที่อำจจะเกิดขึ ้นอย่ำงสม่ำเสมอ
รำยละเอียดของบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้
บริษัทย่ อย

บริษัทย่ อยทำงตรง
บริษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นำ จำกัด
บริษัท มำยรีสอร์ ท โฮลดิ ้ง จำกัด
บริษัท เดอะ วิลล่ำ (หัวหิน) จำกัด
บริษัท บำงกอก ริวำ่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริษัท บำงกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริษัท มำย อเวนิว จำกัด
บริษัท มำย ฮอสพิทอล จำกัด

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเภทธุรกิจ

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ลงทุนในธุรกิจโรงพยำบำล

สัดส่ วนเงินลงทุน (%)
2563

2562

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
100.00

บริษัทย่ อย

บริษัทย่ อยทำงอ้ อม*
บริษัท โรงพยำบำลเชียงใหม่ รำษฎร์ จำกัด
บริษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จำกัด
บริษัท เดนทอล อิส ฟั น จำกัด
บริษัท โครำชเมดิคลั กรุ๊ป จำกัด
บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชกำร จำกัด

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วนเงินลงทุน (%)

โรงพยำบำลเอกชน
ให้ เช่ำที่ดินและอำคำรโรงพยำบำล
คลินิคทันตกรรม
โรงพยำบำลเอกชน
โรงพยำบำลเอกชน

2563

2562

100.00
100.00
100.00
83.90
53.96

100.00
100.00
100.00
83.90
53.96

* ถือหุ้นโดยบริ ษทั มาย ฮอสพิทอล จากัด

ข้ 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 อ ำนำจควบคุ ม ที่ มี ส ำระส ำคั ญ
ต่อกลุม่ บริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี ้
หน่ วย : บำท
ชื่อบริษัท

จัดตัง้ ขึน้ ใน สัดส่ วนกำรถือหุ้น
ประเทศ และสิทธิในกำรออก
เสียง
ของส่ วนได้ เสีย
ที่ไม่ มีอำนำจควบคุม
(ร้ อยละ)
2563
2562
บริษัท โครำชเมดิคลั กรุ๊ป จำกัด
ไทย
16.10
16.10
บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชกำร จำกัด
ไทย
46.04
46.04
รวม

ขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอำนำจ
จัดสรรสำหรับ
ควบคุมสะสม
ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มี
ณ วันที่ 31
อำนำจควบคุม
ธันวำคม
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวำคม
2563
2562
2563
2562
(138,834) (1,147,143) 11,174,414 11,313,248
(11,592,353) (12,197,050) 88,140,533 99,732,886
99,314,947 111,046,134

ข้ อมูลทำงกำรเงินที่จดั ทำโดยฝ่ ำยบริ หำรของกลุม่ บริ ษัทโดยสรุ ปก่อนตัดรำยกำรระหว่ำงกันของแต่ละบริ ษัทย่อยที่กลุม่ บริ ษัทไม่ได้ ถือ
หุ้นทังหมดซึ
้
ง่ มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญ สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้

งบแสดงฐำนะกำรเงินแบบย่ อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของเจ้ ำของถือโดยบริษัท
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม

บริษัท โครำชเมดิคัลกรุ๊ ป จำกัด
2563
2562

หน่ วย : บาท
บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชกำร จำกัด
2563
2562

23,614,406
185,087,155
(88,994,282)
(23,504,388)
(85,028,477)
(11,174,414)

13,557,442
270,634,207
(89,035,934)
(3,680,691)
(103,334,491)
(88,140,533)

27,898,497
183,299,578
(81,648,638)
(32,484,221)
(85,751,968)
(11,313,248)

17,167,378
268,002,448
(64,728,892)
(3,787,038)
(116,921,010)
(99,732,886)
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บริษัท โครำชเมดิคัลกรุ๊ ป จำกัด
2563
2562

บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชกำร จำกัด
2563
2562

งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่ อ
บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
2563
2562
รำยได้
97,164,590 100,330,153
109,546,025
118,872,153
งบกำไรขาดทุค่ำนใช้และกำไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่อ
จำ่ ย
(98,959,790) (107,455,267)
(134,768,313) (145,364,443)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ขำดทุนสำหรับปี
(1,795,200)
(7,125,114)
(25,222,288)
(26,492,290)
รายได้
97,164,590 100,330,153
109,546,025
118,872,153
ก
ำไรเบ็
ด
เสร็
จ
อื
น
่
932,875
43,416
ค่าใช้จ่าย
(98,959,790) (107,455,267)
(134,768,313)
(145,364,443)
ขำดทุ
(862,325) (7,125,114)
(7,125,114) (25,222,288)
(25,178,872)
(26,492,290)
ขาดทุนสำหรั
บปีนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
(1,795,200)
(26,492,290)

กำไรเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนงบกระแสเงิ
เบ็ดเสร็จรวมสำหรั
บปี อ
นสดแบบย่

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
นสดสุทธิได้อมำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
งบกระแสเงินเงิสดแบบย่

สำหรับปีสิ้นเงิสุนดสดสุ
วันททีธิ่ ใ31
ธันวาคม
ช้ ไปในกิ
จกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิเงิไนด้สดสุ
มาจากกิ
จ
กรรมดำเนิ
นงาน
ทธิได้ มำ (ใช้ ไป) ในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

2.

2.

932,875
(862,325)

(7,125,114)

23,204,122
10,874,007
(28,419,348) (29,179,547)
23,204,122
(30,189) 10,874,007
23,251,757

43,416
(25,178,872)

4,688,907
(23,940,272)
4,688,907
18,099,428

(28,419,348) (29,179,547)
(23,940,272)
(5,245,415)
4,946,217
(1,151,937)
(30,189)
23,251,757
18,099,428
(5,245,415)
4,946,217
(1,151,937)

(26,492,290)
2,404,896
(18,365,454)
2,404,896
17,660,218

(18,365,454)
17,660,218
1,699,660

1,699,660

เกณฑ์ กำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2.1 ดกลุ
ม่ บริ ษัทจัดทำบัญชีเป็ นเงินบำทและจั
ดทำงบกำรเงินนตำมกฎหมำยเป็
เกณฑ์การจั
ทำและการนำเสนองบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
เฉพาะกิจการนภำษำไทยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ิทำงกำรบัญดชีทำงบการเงิ
ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
2.1 กลุ่มบริษทำงกำรเงิ
ัทจัดทำบันและวิ
ญชีเป็ธีปนฏิเงิบนตั บาทและจั
นตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
2.2 งบกำรเงินของกลุม่ บริ ษัทได้ จดั ทำขึ ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 เรื่ อง “กำรนำเสนองบกำรเงิน” ซึ่งมีผลบังคับ
สำหรับ่มงบกำรเงิ
นทีจ่มัดีรทำขึ
อบระยะเวลำบั
ญชีที่เริ่ มในหรื
2563 เป็ นต้ นไป นและตำมข้
อบังคังคับบ
2.2 งบการเงิใช้นของกลุ
บริษัทได้
น้ ตามมาตรฐานการบั
ญอชีหลั
ฉบังบวัทีน่ที1่ 1เรืมกรำคม
่อง “การนำเสนองบการเงิ
” ซึ่งมีผลบั
ใช้สำหรัของตลำดหลั
บงบการเงินที่มกีรทรั
อบระยะเวลาบั
ญชีที่เริ่มในหรื
่ 1 มกราคม
เป็นต้ดนทไป
และตามข้
อบังนคัและ
บ
พ ย์แ ห่ง ประเทศไทย
ลงวันอทีหลั
่ 2งวัตุนลทีำคม
2560 เรื2563
่ อ ง “กำรจั
ำและส่
ง งบกำรเงิ
ของตลาดหลั
ก ทรั่ยวกั
พ ย์บแฐำนะกำรเงิ
ห่ง ประเทศไทย
ลงวัน ำเนิ
ที่ 2นตุงำนของบริ
ล าคม 2560
เรื่อ ง “การจั
งงบการเงิน และ
รำยกำรเกี
นและผลกำรด
ษัทจดทะเบี
ยน พ.ศ.ด ทำและส่
2560” และตำมประกำศกรม
รายการเกี
วกับรกิฐานะการเงิ
ษัทจดทะเบี
ยนบทีพ.ศ.
2560”
และตามประกาศกรม
พัฒ่ยนำธุ
จกำรค้ ำ เรื่ อนงและผลการดำเนิ
“กำหนดรำยกำรย่นองานของบริ
ที่ต้องมีในงบกำรเงิ
น (ฉบั
่ 3) พ.ศ.
2562”
ลงวันที่ 26 ธันวำคม
พัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2562
2562
2.3 งบกำรเงินนี ้ได้ จดั ทำขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเว้ นตำมที่ได้
2.3 งบการเงิ
นนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้
เปิ
ดเผยในนโยบำยกำรบั
(ดูหมำยเหตุ
เปิดเผยในนโยบายการบั
ญชีที่สญ
ำคัชีญที่ส(ดูำคัหญมายเหตุ
ข้อ 3) ข้อ 3)

2.4 งบแสดงฐำนะกำรเงิ
นรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิ
นเฉพำะกิ
ธันวำคม
2562
ซึ่งนำมำแสดงเปรียบเที
ยบเทียบยบ
2.4 งบแสดงฐานะการเงิ
นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ
นเฉพาะกิ
จการจกำร
ณ วัณนทีวั่ น31ที่ ธั31นวาคม
2562
ซึ่งนำมาแสดงเปรี
ได้ มำจำกงบกำรเงิ
นรวมและงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
จกำรของกลุ
บริ ษัทและบริ
ษัทบสปีำหรั
วันนเดีซึย่งวกั
ซึ่งได้ ตรวจสอบ
ได้มาจากงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการของกลุ
่มบริษัทม่ และบริ
ษัทสำหรั
สิ้นสุบดปีวัสิน้นสุ
เดียดวกั
ได้ตนรวจสอบแล้
ว
แล้ ว
2.5 งบการเงินรวมจัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสำหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่เหมือนกันหรือ
ที่ค2.5
ล้ายคลึ
งกัน และรายการบั
ญชีระหว่นโยบำยกำรบั
างกลุ่มบริษญ
ัททีชีเ่ เป็ดีนยวกั
สาระสำคั
ได้ถูกตัดญออกในการจั
ดทำงบการเงิ
งบกำรเงิ
นรวมจัดทำขึ ้นโดยใช้
นสำหรับญรำยกำรบั
ชีหรื อเหตุกำรณ์
ทำงบัญชีทนี่เรวม
หมือนกัน
หรื อที่คล้ ำยคลึงกัน และรำยกำรบัญชีระหว่ำงกลุ่มบริ ษัทที่เป็ นสำระสำคัญได้ ถกู ตัดออกในกำรจัดทำงบกำรเงิน
รวม

-

2.6 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิ ดเผยข้ อมูลในงบกำรเงินสำหรับ งวดบัญชี
ปั จจุบนั
ในระหว่ำงปี กลุม่ บริ ษัทได้ นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำง
บัญชีที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซึง่ มีผลบังคับใช้ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้ รับกำรปรับปรุงหรื อจัดให้ มีขึน้ เพื่อให้ มีเนื ้อหำเท่ำเทียม
กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุงถ้ อยคำและคำศัพท์ กำร
ตีควำมและกำรให้ แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผู้ใช้ มำตรฐำน
2.6.1

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่ถือ ปฏิบ ตั ิแ ละไม่มีผ ลกระทบอย่ำ งเป็ นสำระสำคัญ ต่อ งบ
กำรเงินของกลุม่ บริ ษัท แต่มีกำรเปลีย่ นแปลงในหลักกำรสำคัญ มีดงั นี ้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่ อง ต้ นทุนกำรกู้ยืม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่ปรับปรุ งใหม่นี ้ อธิบำยให้ ชดั เจนว่ำ หำกมียอดคงเหลือของเงินที่ก้ มู ำโดยเฉพำะ
หลังจำกสินทรั พย์ ที่เข้ ำเงื่ อนไขนัน้ อยู่ในสภำพพร้ อมใช้ ได้ ตำมประสงค์ หรื อพร้ อมที่จะขำย เงินกู้ยืม
ดังกล่ำวถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินที่ก้ มู ำเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไปเพื่อคำนวณอัตรำกำรตังขึ
้ ้นเป็ นรำคำทุน
ของสินทรัพย์ของเงินที่ก้ ูมำเพื่อวัตถุประสงค์ ทวั่ ไป มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี ้กำหนดให้ ใช้ วิธีเปลี่ยน
ทันทีเป็ นต้ นไปสำหรับกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว และสำมำรถถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

2.6.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ถือปฏิบัติและมีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิน
ของกลุม่ บริ ษัท มีดงั นี ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุม่ เครื่ องมือทำงกำรเงิน
ในปี ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุม่ เครื่ องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตั ิ
ครัง้ แรก โดยกลุม่ บริ ษัทไม่มีผลกระทบสะสมจำกกำรปรับใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
(“TFRS 9”) เป็ นรำยกำรปรับปรุงกำไรสะสม
ข้ อกำหนดใหม่ตำม TFRS 9 มีดงั นี ้
1) กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี ้สินทำงกำรเงิน
2) กำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และ
3) กำรบัญชีป้องกันควำมเสีย่ ง
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กลุม่ บริ ษัทนำ TFRS 9 มำปฏิบตั ิใช้ ตำมข้ อกำหนดกำรปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงใน TFRS 9 ดังนี ้
(ก) กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
วันที่เริ่ มต้ นใช้ มำตรฐำนครั ง้ แรก (วันที่ซึ่งกลุ่มบริ ษัทประเมินสินทรั พย์ ทำงกำรเงินและหนีส้ ิน
ทำงกำรเงินที่มีอยู่ตำมข้ อกำหนดของ TFRS 9) คือวันที่ 1 มกรำคม 2563 ดังนันกลุ
้ ม่ บริ ษัท
ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดของ TFRS 9 กับเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ยงั คงรับรู้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
และไม่นำข้ อกำหนดมำปฏิบตั ิกบั เครื่ องมือทำงกำรเงิน ที่ถูกตัดรำยกำร ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่เกี่ยวกับเครื่ องมือทำงกำรเงิ นยังคงรั บรู้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ไม่ปรั บ
ย้ อนหลัง
กลุม่ บริ ษัทตรวจสอบและประเมินสินทรัพย์ทำงกำรเงินของกลุม่ บริ ษัทที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มกรำคม
2563 ตำมข้ อเท็จจริ งและสถำนกำรณ์ที่มีอยู่ ณ วันนัน้ และได้ ข้อสรุ ปว่ำ กำรนำ TFRS 9 มำปฏิบตั ิ
ใช้ ครัง้ แรกส่งผลกระทบดังนีต้ ่อสินทรัพย์ทำงกำรเงินของกลุ่มบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดประเภท
รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำ
•

เงินลงทุนในตรำสำรทุนของกลุม่ บริ ษัท (ไม่ใช่เงินลงทุนที่ถือไว้ เพื่อค้ ำหรื อไม่เป็ นสิ่งตอบแทนที่
คำดว่ำจะต้ องจ่ำยที่รับรู้ โดยผู้ซื ้อในกำรรวมธุรกิจ ) ที่จดั ประเภทไว้ ก่อนหน้ ำเป็ นเงินลงทุน
ทัว่ ไป แสดงด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน

(ข) กำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
TFRS 9 กำหนดเกี่ยวกับกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์โดยใช้ โมเดลผลขำดทุนด้ ำนเครดิต ที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ ้น โมเดลผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นกำหนดให้ กลุม่ บริ ษัทบัน ทึก ผลขำดทุน
ที่ค ำดว่ำ จะเกิ ด ขึ น้ และกำรเปลี่ย นแปลงในผลขำดทุน ที่ค ำดว่ำ จะเกิดขึ ้นเหล่ำนัน้ ณ แต่ละ
วันที่รำยงำนเพื่อสะท้ อนกำรเปลีย่ นแปลงในควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตตังแต่
้ รับรู้ สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เมื่อเริ่ มแรก ในควำมหมำยเดียวกันคือกำรรั บรู้ ผลขำดทุนด้ ำนเครดิต ไม่จำเป็ นต้ องรอให้ เกิ ด
เหตุกำรณ์ด้ำนเครดิตขึ ้นก่อน
TFRS 9 กำหนดให้ กลุม่ บริ ษัทรับรู้ ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นกับลูกหนี ้
กำรค้ ำและสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ

TFRS 9 กำหนดให้ กลุม่ บริ ษัทวัดมูลค่ำของค่ำเผื่อผลขำดทุนสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงินด้ วยจำนวน
ที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นตลอดอำยุ หำกควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตของ
TFRS 9 นกำหนดให้
บริ ษัทำวังมี
ดมูลนค่ยั ำของค่
บเครื่ องมือ่อทำงกำรเงิ
นด้ วหรื
ยจอำนวน
เครื ่ อ งมือ ทำงกำรเงิ
นั ้นเพิ ่มกลุขึม่ ้นอย่
สำคัำญเผื่อตัผลขำดทุ
ง้ แต่รับนสรู้ำหรั
ร ำยกำรเมื
เริ ่ ม แรก
เมื ่อ
ที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นตลอดอำยุ หำกควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตของ
เครื่ องมือทำงกำรเงินเป็ นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้ อยค่ำด้ ำนเครดิตเมื่อซื ้อหรื อเมื่อกำเนิด
เครื ่ อ งมือ ทำงกำรเงิน นั ้นเพิ ่ม ขึ ้นอย่ำ งมีน ยั สำคัญ ตั ง้ แต่รับ รู้ ร ำยกำรเมื ่อ เริ ่ ม แรก หรื อ เมื ่อ
แต่อย่ำงไรก็ตำมหำกควำมเสี
่ยงด้
นเครดิ
่ องมื
เพิ่มตขึเมื้นอย่
ำงมีอนเมืยั ่อสกำคั
เครื่ องมือทำงกำรเงิ
นเป็ำนสิ
นทรัพตย์ของเครื
ทำงกำรเงิ
นทีอ่มีกทำงกำรเงิ
ำรด้ อยค่ำด้นำไม่
นเครดิ
่อซื ้อหรื
ำเนิญ
ด
ตั ้งแต่รับรู้ รำยกำรเมื
เริ่ มตแรก
(ยกเว้ น สิ่ยงด้
น ทรั
พ ย์ ทตำงกำรเงิ
่ มี ก ำรด้นอไม่ยค่
ำ นเครดิ
เมืญ่ อ
แต่อย่ำ่องไรก็
ำมหำกควำมเสี
ำนเครดิ
ของเครื่ องมืนอทีทำงกำรเงิ
เพิ่มำขึด้้นอย่
ำงมีนยั สตำคั
ตั ้งแต่
รู้ รม
แรก (ยกเว้วดัน มู
สินลทรั
ย์ ท ำงกำรเงิ
น ที่ มี ก ำรด้
ยค่ำบด้ เครื
ำ นเครดิ
่อ
ซื อ้ หรื อ เมื่ อ กำเนิ
ด )รับกลุ
่ำยกำรเมื
บริ ษัทถู่อกเริก่ มำหนดให้
ค่ำพของค่
ำเผื่อผลขำดทุ
นสอำหรั
่ องมืตอเมื
ทำง
อ้ หรื อ เมื่ อนกทีำเนิ
ม่ บริ ษัทถูนกกด้ำหนดให้
ำของค่
ำเผื่อผลขำดทุ
สำหรัเดืบอเครืนข้่ องมื
อทำงำ
กำรเงินนันด้
้ วยจซืำนวนเงิ
่เท่ำดกั) บกลุผลขำดทุ
ำนเครดิวดั ตมูทีล่คค่ำดว่
ำจะเกิ
ดขึ ้นในน12
ำงหน้
กำรเงินนันด้
้ วยจำนวนเงินที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นใน 12 เดือนข้ ำงหน้ ำ
TFRS 9 กำหนดให้ ใช้ วิธีกำรอย่ำงง่ำยสำหรับกำรวัดมูลค่ำของค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ วยจำนวนเงิน
TFRS 9 กำหนดให้ ใช้ วิธีกำรอย่ำงง่ำยสำหรับกำรวัดมูลค่ำของค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ วยจำนวนเงิน
ที่เท่ำกับผลขำดทุที่เนท่ด้ำกัำบนเครดิ
ตทีน่คด้ ำำดว่
ำจะเกิ
ขึ ำ้นตลอดอำยุ
สำหรับสลูำหรั
กหนี
ำและสิ
นทรั
ผลขำดทุ
นเครดิ
ตที่คดำดว่
จะเกิดขึ ้นตลอดอำยุ
บลูก้กำรค้
หนี ้กำรค้
ำและสิ
นทรัพพย์ย์ทที่เี่เกิกิดด
จำกสัญญำในสถำนกำรณ์
ที่เป็ นไปได้ที่เป็ นไปได้
จำกสัญญำในสถำนกำรณ์
มูลบ
ที่เกำรน
กี่ยวข้ อำงกัTFRS
บกำรน9ำ มำปฏิ
TFRS 9บมำปฏิ
ช้ ครัง้ แรก
กำรเปิ ดเผยข้ อมูกำรเปิ
ลที่เกีดเผยข้
่ยวข้ อองกั
ตั ิใช้ คบรัตั ง้ ิใแรก
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินกำรจั
รวมด
มูลค่ ำตำม
มูลค่ ำตำม
วันที่ ด ประเภทมูลค่ ำบัตำม
ญชี ณ วันที่
มูลค่ ำตำม บัญชี ณ กำรจั
31
ธั
น
วำคม
รำยกำร
1
บัญชี ณ วันที่
ประเภท
บัญชี ณ วัมกรำคม
นที่
2562
ใหม่
2563

31 ธันวำคม

รำยกำร

1 มกรำคม

485,361,194
887,042,413
222,347,469
2,202,865,249
729,890,975

-

485,361,194
887,042,413
222,347,469
2,202,865,249
729,890,975

หน่ วย : บำท

หน่ วย : บำท
ประเภท

ประเภท

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
2562
ใหม่
2563 56,296,457
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
56,296,457
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
112,595,514
112,595,514
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
เงินฝำกสถำบั
- 56,296,457
5,667,661 รำคำทุ
รำคำทุ
จำหน่ำำยย
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่
ำเงินสด นกำรเงินที่ติดภำระค ้ำประกัน 56,296,457 5,667,661นตันดตัจดำหน่
เงิ
น
ลงทุ
น
ระยะยำวอื
่
น
342,680
(342,680)
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
112,595,514
112,595,514
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
342,680
342,680 มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เงินฝำกสถำบันกำรเงินหนี
ที่ตส้ ิดินภำระค
้ำประกัน
5,667,661
5,667,661
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนระยะยำวอื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
342,680
(342,680)
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุจำกสถำบั
นเวียนอืน่นกำรเงิน
342,680
342,680
มู
ล
ค่
ำ
ยุ
ต
ิ
ธ
รรมผ่
ำไรขำดทุ
1,000,950,137
1,000,950,137
รำคำทุนำตันก
ดจำหน่
ำย น
901,872,353
901,872,353
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
หนีส้ ินทำงกำรเงิน เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้หมุนเวียนอื่น
ส่
ว
นของเงิ
น
กู
้
ย
ม
ื
ระยะยำวจำกสถำบั
น
กำรเงิ
น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
11,556,342
11,556,342
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
จำกสถำบันกำรเงิน
1,000,950,137
1,000,950,137
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
เงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลและกิจกำรที่
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี เกี้หมุ่ยนวข้เวีองกั
ยนอื
901,872,353485,361,194นตันดตัจดำหน่
น ่น
- 901,872,353
485,361,194 รำคำทุ
รำคำทุ
จำหน่ำำยย
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบั
เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ นกำรเงิ
่น น
887,042,413
887,042,413
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
เจ้ ำหนี ้เงิ่งนปีประกันผลงำน
- 11,556,342
222,347,469 รำคำทุ
รำคำทุ
จำหน่ำำยย
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ
11,556,342222,347,469นตันดตัจดำหน่
เงิ
น
กู
้
ย
ม
ื
ระยะยำวจำกสถำบั
น
กำรเงิ
น
2,202,865,249
2,202,865,249
รำคำทุ
น
ตั
ด
จำหน่ำย
เงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลและกิจกำรที่
เงินกู้ยืมระยะยำวอื่น
729,890,975
729,890,975
รำคำทุนตัดจำหน่ำย

เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น
เจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยำวอื่น

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย

175

176
หน่ วย : บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ ำตำมบัญชี
กำรจัด
มูลค่ ำตำม
ณ วันที่ งบกำรเงิประเภท
นเฉพำะกิจกำรบัญชี ณ วันที่
31 ธันวำคม มูลค่ ำตำมบั
รำยกำร
1 ดมกรำคมมูลค่ ำตำม
ญชี
กำรจั
ณ วันใหม่
ที่
ประเภท2563 บัญชี ณ วันที่
2562

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กลูิจกกำรที
่เกี่ยำวข้
องกักหนี
น ้หมุนเวียนอื่น
หนี ้กำรค้
และลู
เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีเงิ่ตนิดให้ภำระค
้ำประกั
ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ นกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินลงทุนระยะยำวอื่น เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค ้ำประกัน
ระยะยำวอื
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หเงิมุนนลงทุ
เวียนนอื
่น ่น
ทรัพย์ท่เกีำงกำรเงิ
นไม่นหมุนเวียนอื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำวแก่กสิิจนกำรที
่ยวข้ องกั
เงิ
น
ให้
ก
้
ย
ู
ม
ื
ระยะยำวแก่
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินเงิกูน้ ยเบิืมกระยะสั
น้
เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จำกสถำบันกำรเงิน จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนีเจ้้หมุ
ยนอืำและเจ้
่น ำหนี ้หมุนเวียนอื่น
ำหนีนเวี
้กำรค้
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบั
น
ส่วนของเงินกู้ยนืมกำรเงิ
ระยะยำวจำกสถำบั
นกำรเงิน
ที่ถึงก่งำหนดช
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ
ปี ำระภำยในหนึ่งปี
นกู้ยืมระยะสั
้
คคลและกิจกำร
เงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คเงิคลและกิ
จกำรนจำกบุ
ที
่
เ
กี
่
ย
วข้
อ
งกั
น
ที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น
เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น เจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำน
เจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลและกิจกำร
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลและกิ
จกำร
ที่เกี่ยวข้ องกั
น
ที่เกี่ยวข้ องกัน

31 ธันวำคม
8,105,723 2562 -

ประเภท หน่ วย : บำท
ประเภท

รำยกำร
1 มกรำคม
ใหม่ 8,105,7232563
รำคำทุนตัดจำหน่ำย

185,648,933
185,648,933
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
8,105,723
8,105,723
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
860,001,012 185,648,933
ตัดจำหน่
-860,001,012
185,648,933 รำคำทุนรำคำทุ
นตัดำจยำหน่ำย
303,026 860,001,012
303,026
รำคำทุ
น
ตั
ด
จ
ำหน่
860,001,012
รำคำทุนตัดำจยำหน่ำย
142,680 (142,680)
- นตัดจำหน่ำย
303,026
303,026
รำคำทุ
142,680
142,680 (142,680)142,680 - มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุ
น
142,680
มูลค่นำยุตัตดิธจรรมผ่
285,000,000 - 285,000,000 142,680 รำคำทุ
ำหน่ำำนกยำไรขำดทุน
285,000,000

981,279,253 981,279,253
503,863,902 503,863,902
990,342

990,342
-

559,819,404 559,819,404
787,734,588
787,734,588 146,168,938
146,168,938
690,599,494

690,599,494

-

-

285,000,000

รำคำทุนตัดจำหน่ำย

ตัดจำหน่
-981,279,253
981,279,253 รำคำทุนรำคำทุ
นตัดำจยำหน่ำย
ตัดจำหน่
-503,863,902
503,863,902 รำคำทุนรำคำทุ
นตัดำจยำหน่ำย
-

นตัดำจำหน่
990,342 990,342 รำคำทุนรำคำทุ
ตัดจำหน่
ย ำย

-559,819,404
559,819,404 รำคำทุนรำคำทุ
นตัดำจยำหน่ำย
ตัดจำหน่
787,734,588
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
787,734,588
รำคำทุนรำคำทุ
ตัดจำหน่
ำย
146,168,938
นตัดจำหน่ำย

146,168,938

-

690,599,494

690,599,494

รำคำทุนตัดจำหน่ำย

รำคำทุนตัดจำหน่ำย

รำคำทุนตัดจำหน่ำย

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ
กลุ่มบริ ษัทนำ TFRS
16บมำถื
บปรุงำยอดยกมำกับกำไรสะสม ดังนี ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ
น ฉบั
ที่ 16อปฏิ
เรื่ อบตงั ิโสัดยปรั
ญญำเช่

กลุ่มบริ ษัทนำ TFRS
มำถืกอลุปฏิ
บปรุงยอดยกมำกับกำไรสะสม
งนี ้ บตั ิใช้ ครัง้ แรกเป็ นรำยกำร
- ก16
ำหนดให้
ม่ บริบษตั ัทิโดยปรั
รับรู้ ผลกระทบสะสมจำกกำรน
ำ TFRS 16ดัมำปฏิ
-

ก)

นงวด ณ วันที่นำ TFRS 16 มำใช้ ครัง้ แรก
กำหนดให้ กลุม่ บริปรัษบัทปรุรังบกรูำไรสะสมต้
้ ผลกระทบสะสมจำกกำรน
ำ TFRS 16 มำปฏิบตั ิใช้ ครัง้ แรกเป็ นรำยกำร
- ไม่ปรับย้ อนหลังข้ อมูลเปรี ยบเทียบและยังคงนำเสนอข้ อมูลเปรี ยบเทียบตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ปรับปรุงกำไรสะสมต้ นงวด ณ วันที่นำ TFRS 16 มำใช้ ครัง้ แรก
ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ (“TAS 17”) และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่
ไม่ปรับย้ อนหลัง4ข้ อเรืมู่องลกำรประเมิ
เปรี ยบเทีนยว่บและยั
งคงนำเสนอข้
ลเปรีำยหรืบเที
บตำมมำตรฐำนกำรบั
ญชี
ำข้ อตกลงประกอบด้
วยสัอญมูญำเช่
อไม่ย(“TFRIC
4”)
ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ (“TAS 17”) และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่
ก) ผลกระทบของค
ำนิยำมใหม่ขวองสั
4 เรื่ อง กำรประเมิ
นว่ำข้ อตกลงประกอบด้
ยสัญญญำเช่
ญำเช่ำ ำหรื อไม่ (“TFRIC 4”)

กำรเปลี่ยนแปลงคำนิยำมของสัญญำเช่ำส่วนมำกเกี่ยวข้ องกับหลักกำรควบคุม TFRS 16 กำหนด
ำสัญ
ญำเป็ญนสั
ญญำเช่
ผลกระทบของคหลั
ำนิกยกำรว่
ำมใหม่
ของสั
ญำเช่
ำ ำหรื อประกอบด้ วยสัญญำเช่ำหรื อไม่ โดยลูกค้ ำมีสิทธิในกำร
ควบคุ
สนิ ทรั
ย์ที่ระบุ
บช่วงเวลำหนึ
กำรแลกเปลี
ย่ นกัมบTFRS
สิ่งตอบแทน
่งแตกต่ำง
กำรเปลี่ยนแปลงค
ำนิยมกำรใช้
ำมของสั
ญพญำเช่
ำส่สวำหรั
นมำกเกี
่ยวข้ องกัง่ เพืบ่อหลั
กกำรควบคุ
16 กซึำหนด
กับหลักกำร “ควำมเสีย่ งและผลตอบแทน” ตำม TAS 17 และ TFRIC 4

หลักกำรว่ำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้ วยสัญญำเช่ำหรื อไม่ โดยลูกค้ ำมีสิทธิ ในกำร
ควบคุมกำรใช้ สนิ ทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลำหนึง่ เพื่อกำรแลกเปลีย่ นกับสิ่งตอบแทน ซึ่งแตกต่ำง
กับหลักกำร “ควำมเสีย่ งและผลตอบแทน” ตำม TAS 17 และ TFRIC 4

กลุ่มบริ ษัทนำคำนิยำมของสัญญำเช่ำและแนวทำงที่เกี่ยวข้ องมำถือปฏิบตั ิตำม TFRS 16 กับ
สัญญำเช่ำทุกสัญญำที่เข้ ำทำสัญญำหรื อเปลี่ยนแปลงในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 (ไม่ว่ำ
จะเป็ นทัง้ ทำงฝั่ ง ผู้ ใ ห้ เ ช่ ำ หรื อ จะเป็ นกำรเช่ ำ ตำมสัญ ญำเช่ ำ ) ในกำรนำ TFRS 16 มำ
ปฏิบตั ิใช้ ครัง้ แรก กลุม่ บริ ษัทปฏิบตั ิตำมคำนิยำมใหม่ตำม TFRS 16 จะไม่เปลี่ยนแปลงขอบเขต
ของสัญญำที่เข้ ำเงื่อนไขตำมคำนิยำมของสัญญำเช่ำของกลุม่ บริ ษัทอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
ข)

ผลกระทบต่อกำรบัญชีด้ำนผู้เช่ำ
สัญญำเช่ำที่ก่อนหน้ ำจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน
TFRS 16 เปลี่ยนแปลงกำรบันทึกบัญชีของกลุม่ บริ ษัทสำหรับสัญญำเช่ำที่ก่อนหน้ ำถูก จัด
ประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนตำม TAS 17 ซึง่ เป็ นรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน
กำรนำ TFRS 16 มำใช้ กบั ทุกสัญญำ (ยกเว้ นจำกที่อธิบำยด้ ำนล่ำง) กลุม่ บริ ษัทปฏิบตั ดิ งั นี ้
1) รั บรู้ สินทรั พย์ สิทธิ ก ำรใช้ แ ละหนี ส้ ิน ตำมสัญ ญำเช่ำ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น วัด มูลค่ำ
เริ่ มแรกด้ วยมูลค่ำปั จจุบนั ของกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำในอนำคต สินทรัพย์สิทธิ กำรใช้
ปรับปรุ งด้ วยจำนวนเงินของกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ ที่จ่ำยล่วงหน้ ำหรื อค้ ำงจ่ำยตำม
TFRS 16
2) รับรู้คำ่ เสือ่ มรำคำของสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ และดอกเบี ้ยจำกหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำในงบกำไร
ขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3) แยกแสดงจ ำนวนเงิ น รวมของกำรจ่ ำ ยช ำระเงิ น สดสำหรั บ ส่ว นของเงิ น ต้ น (จัด
ประเภทเป็ นกิจกรรมจัดหำเงิน) และดอกเบี ้ย (จัดประเภทเป็ นกิจกรรมจัดหำเงิน) ในงบกระแส
เงินสด
สิ่งจูงใจตำมสัญญำเช่ำ (เช่น ระยะเวลำปลอดค่ำเช่ำ เป็ นต้ น) รั บรู้ เป็ นส่วนหนึ่งของกำรวัด
มูลค่ำสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ และหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ แม้ ว่ำตำม TAS 17 สิ่งจูงใจตำมสัญญำเช่ำ
จะรับรู้โดยนำไปลดค่ำเช่ำด้ วยวิธีเส้ นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
ภำยใต้ TFRS 16 สิน ทรั พ ย์ สิท ธิ ก ำรใช้ จ ะถูก ทดสอบกำรด้ อ ยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 36 เรื่ อง กำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์
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สำหรับสัญญำเช่ำระยะสัน้ (อำยุสญ
ั ญำเช่ำ 12 เดือนหรื อน้ อยกว่ำ) และสัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์มี
มูลค่ำต่ำ (เช่น ตู้สำนักงำนเคลื่อนที่ เครื่ องถ่ำยเอกสำร และรถกอล์ฟไฟฟ้ ำ เป็ นต้ น) กลุ่มบริ ษัท
เลือ กรับ รู้ ค่ำเช่ำ ด้ ว ยวิธีเ ส้ น ตรง ซึ่ง ได้ รับ อนุญำตตำม TFRS 16 ค่ำเช่ำนี ้แสดงเป็ นรำยกำร
“ค่ำใช้ จ่ ำยในกำรบริ หำร” ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ และ “ต้ นทุนกำรพัฒนำ
โครงกำร” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
สัญญำเช่ำที่ก่อนหน้ ำจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน
ส ำหรั บ สัญ ญำเช่ ำ ที่ ก่ อ นหน้ ำจั ด ประเภทเป็ นสัญ ญำเช่ ำ กำรเงิ น ตำม TAS 17 มู ล ค่ ำ
ตำมบัญชีของสินทรัพย์ที่เช่ำและหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิ นวัดมูลค่ำตำม TAS 17 และจัด
ประเภทรำยกำรใหม่เป็ นสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ และหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำตำมลำดับ โดยไม่มีกำร
ปรับปรุง เว้ นแต่ในกรณีที่กลุม่ บริ ษัทเลือกใช้ กำรยกเว้ นรับรู้สญ
ั ญำเช่ำซึง่ สินทรัพย์มีมลู ค่ำตำ่
สินทรัพย์สิทธิ กำรใช้ และหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำบันทึกตำม TFRS 16 ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม
2563
ผลกระทบของกำรนำ TFRS 16 มำใช้ เป็ นครัง้ แรกที่มีตอ่ งบแสดงฐำนะกำรเงินเป็ นดังนี ้
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
มำตรฐำน
กำรรำยงำน
ณ วันที่
ทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม
2562
ฉบับที่ 16
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินหมุนเวียน
ส่วนของหนี ้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี - หนี ้สินภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
ส่วนของหนี ้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี - หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวมหนีส้ ิน
กำไรสะสม - ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ ำของ

ณ วันที่
1 มกรำคม
2563

112,595,514

739,571

113,335,085

833,710,682
946,306,196

(10,787,250)
33,347,501
23,299,822

822,923,432
33,347,501
969,606,018

3,319,693

(3,319,693)

4,117,226
7,436,919
612,677,417
612,677,417

-

12,667,000

12,667,000

(4,117,226)
18,069,741
23,299,822
-

18,069,741
30,736,741
612,677,417
612,677,417

หน่ วย : บำท

สินทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินหมุนเวียน
ส่วนของหนี ้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี - หนี ้สินภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
ส่วนของหนี ้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี - หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวมหนีส้ ิน
กำไรสะสม - ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ ำของ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มำตรฐำน
ณ วันที่
กำรรำยงำน
ณ วันที่
31 ธันวำคม
ทำงกำรเงิน
1 มกรำคม
2562
ฉบับที่ 16
2563
185,648,933

244,656

185,893,589

132,002,356
317,651,289

(10,230,825)
25,843,584
15,857,415

121,771,531
25,843,584
333,508,704

3,175,825

(3,175,825)

3,800,536
6,976,361
460,226,617
460,226,617

-

6,136,295

6,136,295

(3,800,536)
16,697,481
15,857,415

16,697,481
22,833,776

-

460,226,617
460,226,617

กลุ่มบริ ษั ท เลือ กรั บ รู้ หนี ส้ ิน ตำมสัญ ญำเช่ ำ ที ่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สัญ ญำเช่ ำ ที่ ก่ อ นหน้ ำ ถูกจัด
ประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนตำมหลักกำร TAS 17 โดยสินทรัพย์สิทธิ กำรใช้ ว ัด มูล ค่ำ ด้ ว ย
จำนวนเท่ำ กับ หนี ส้ ิน ตำมสัญ ญำเช่ำ ปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยจำนวนเงิ น ของกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำ
เช่ำที่จ่ำยล่วงหน้ ำหรื อค้ ำงจ่ำยซึ่งเกี่ยวข้ องกับสัญญำเช่ำที่รับรู้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ก่อ น
วัน ที่นำมำปฏิบ ัติใ ช้ ค รั ง้ แรก หนี ส้ ิน ตำมสัญ ญำเช่ำ วัด มูลค่ำด้ วยมูลค่ำปั จจุบนั ของกำรจ่ำย
ชำระตำมสัญญำเช่ำ ที่เ หลือ อยู่คิด ลดด้ ว ยอัต รำดอกเบี ้ยกำรกู้ ยืม ส่ว นเพิ่ม ของกลุ่ม บริ ษัท
อัตรำดอกเบี ้ยกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่ำ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนักที่นำมำใช้ กบั หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
ที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 คือ ร้ อยละ 5.81 ต่อปี
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ตำรำงต่อ ไปนีแ้ สดงภำระผูก พัน จำกสัญ ญำเช่ำ ดำเนิน งำนที่เ ปิ ดเผยตำม TAS 17 ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 โดยคิดลดด้ วยอัตรำดอกเบี ้ยกำรกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่ นำมำปฏิบัติใช้ ครั ง้
แรก และหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำรั บรู้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วันที่นำมำปฏิบตั ิใช้ ครัง้ แรก

9,692,671
(1,033,083)
(1,693,548)
(377,572)

หน่ วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
4,253,619
(341,330)
(1,693,548)
(212,850)

7,436,919

6,976,361

16,711,354
30,736,741

13,851,524
22,833,776

งบการเงินรวม
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์มีมลู ค่าต่า
สัญญาเช่าที่ไม่ถือเป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน
ผลกระทบจากการคิดลดจานวนเงินข้างต้น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ครบกาหนด
ในช่วงเวลาที่ใช้สิทธิ เลือกขยายที่รวมในอายุสัญญาเช่าและ
ไม่ถูกรวมในภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานก่อนหน้า
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

สภำวิชำชีพบัญชีได้ ประกำศใช้ แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี 2 ฉบับ ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ วเมื่อวันที่ 22
เมษำยน 2563 โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
แนวปฏิ บั ติ ท ำงก ำรบั ญ ชี ฉ บั บ นี ใ้ ห้ เป็ นทำงเลื อ กส ำหรั บทุ ก กิ จ กำรที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น สำหรั บ กิ จ กำรที ่ม ีส ่ว นได้ เ สีย สำธำรณะ เนื ่อ งจำกกำรจัด ท ำงบกำรเงิ น ใน
ช่วงเวลำที่ COVID-19 ยังคงอยูใ่ นสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนสูง ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน อำจเป็ นผล
ให้ ฝ่ ำยบริ ห ำรของกิจ กำรต้ อ งใช้ ด ุล ยพินิจ อย่ำ งมำกในกำรประมำณกำร หรื อ ในกำรวัด มูล ค่ำ และรั บ รู้
รำยกำรทำงบัญชี แนวปฏิบ ัติท ำงกำรบัญ ชี ฉ บับ นี จ้ ึง มีว ัต ถุป ระสงค์ เ พื่อ ลดผลกระทบในบำงเรื่ องจำกกำร
ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับ และเพื่อให้ เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทำงบัญ ชีใน
ช่วงเวลำที่ยงั มีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับ สถำนกำรณ์ ด ัง กล่ำ ว ทัง้ นี ้ กิ จ กำรสำมำรถใช้ แ นวปฏิบ ัติท ำงกำร
บัญ ชี ฉ บับ นี ส้ ำหรั บ กำรจัด ทำงบกำรเงิ นที่มีรอบระยะเวลำรำยงำนสิ ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1
มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563

กลุม่ บริ ษัทเลือกใช้ มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำว ดังต่อไปนี ้
- เลือกที่จะไม่ต้องนำข้ อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้ วดั มูลค่ำของ
ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ ้น ในกรณี ที่ กลุ่มบริ ษัทใช้ วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรวัดมูลค่ำของผล
ขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
- เลือกที่จะวัดมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้ องกำรของตลำดด้ วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 1
มกรำคม 2563
- เลือกที่จะไม่นำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็ นข้ อบ่งชี ้ของกำรด้ อยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36
เรื่ อง กำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์
- เลือกที่จะไม่นำกำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำจำกผู้ให้ เช่ำมำถือเป็ นกำรเปลีย่ นแปลงสัญญำเช่ำ (ถ้ ำมี) โดยทยอย
ปรับ ลดหนี ้สิน ตำมสัญ ญำเช่ำ ที่ค รบกำหนดแต่ละงวดตำมสัด ส่ว นที่ได้ ส่ว นลด พร้ อมทังกลั
้ บรำยกำรค่ำ
เสื่อมรำคำจำกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ และดอกเบี ้ยจำกหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำที่ยงั คงรับรู้ ในแต่ละงวดตำมสัดส่วน
ของค่ำเช่ำที่ลดลง และบันทึกผลต่ำงที่เกิดขึ ้นในกำไรหรื อขำดทุน
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสำหรั บกิ จกำรที่ให้ ควำมช่วยเหลือลูกหนีท้ ี่ได้ รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
แนวปฏิ บั ติ ท ำงกำรบั ญ ชี ฉ บั บ นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ นมำตรกำรผ่ อ นปรนชั่ ว ครำวส ำหรั บ กิ จ กำร
ที่ให้ ควำมช่วยเหลือลูกหนี ้ที่ได้ รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีกำรให้ ควำม
ช่วยเหลือลูกหนี ้ดังกล่ำวระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564 หรื อจนกว่ำธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยจะมี กำรเปลี่ยนแปลงและให้ ถื อ ปฏิ บัติต ำมกำรเปลี่ย นแปลงดังกล่ำว ทัง้ นี ้ กิ จกำรที่ ให้ ควำม
ช่วยเหลือลูกหนี ้และเลือกปฏิบตั ิตำมแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี ฉบับ นี ้ ต้ อ งถือ ปฏิบ ตั ิต ำมมำตรกำรผ่อ นปรน
ชั่วครำวทุกข้ อที่ระบุในแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีฉบับนี ้
กลุ่มบริ ษัทไม่ได้ ใช้ แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีดงั กล่ำวในกำรจัดทำงบกำรเงินสำหรับ ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
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2.7

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ
TFRS 16 ได้ มีกำรปรับปรุงสำหรับกำรยินยอมลดค่ำเช่ำที่เกี่ยวข้ องกับ COVID-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่ว ัน ที่ 1
มิถุน ำยน 2563 ทัง้ นี อ้ นุญ ำตให้ กิ จ กำรถื อ ปฏิบ ัติก่อ นวัน ที่มีผ ลบัง คับ ใช้ ไ ด้ กำรปรับปรุ งนี ้เพื่อเป็ นกำร
ผ่อนปรนในทำงปฏิบตั ิสำหรับผู้เช่ำ โดยไม่จำเป็ นต้ องประเมินว่ำ กำรยินยอมลดค่ำเช่ำที่เกิดขึ ้นอันเป็ นผล
โดยตรงจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของ COVID-19 และเข้ ำ เงื ่ อ นไขตำมที ่ร ะบุไ ว้ ถื อ เป็ นกำร
เปลี่ย นแปลงสัญ ญำเช่ำ หรื อ ไม่ โดยให้ บ ัน ทึก กำรยินยอมลดค่ำเช่ำนันเสมื
้ อนว่ำไม่ใช่กำรเปลี่ยนแปลง
สัญญำเช่ำ นอกจำกนี ้ TFRS 16 ฉบับปรับปรุ ง ได้ เพิ่มข้ อกำหนดสำหรับข้ อยกเว้ นชั่วครำวที่เกิดขึ ้นจำกกำร
ปฏิรูปอัตรำดอกเบี ้ยอ้ ำงอิง โดยกิจกำรต้ องถือปฏิบตั ิตำมกำรปรับปรุงดังกล่ำวกับงบกำรเงินประจำปี สำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้อนุญำตให้ กิจกำรถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผล
บังคับใช้ ได้ ซึง่ TFRS 16 ฉบับปรังปรุงนี ้ได้ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ วเมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2564

2.8

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึง่ ได้ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภำวิชำชีพบัญชีได้ ออกประกำศเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึง่ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ ว
และจะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 เป็ น
ต้ นไป มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้ รับกำรปรับปรุงหรื อจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มีเนื ้อหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งกำรอ้ ำงอิง กรอบแนวคิดใน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ยกเว้ นกำรปรับปรุงคำนิยำมและข้ อกำหนดทำงกำรบัญชี ดังต่อไปนี ้
กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง ประกอบด้ วยกำรปรับปรุ งคำนิยำมและเกณฑ์
กำรรับรู้สนิ ทรัพย์และหนี ้สิน รวมทังกำรเพิ
้
่มแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำ กำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และ
หนี ้สิน กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้ อมูล นอกจำกนี ้ กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับ นี ้ ยังได้ อ ธิ บ ำยให้ ชัด เจนขึน้ ถึ งควำมสำมำรถของฝ่ ำยบริ ห ำรในกำรดูแ ลรั ก ษำทรั พ ยำกรเชิ ง
เศรษฐกิ จ ของกิ จ กำร ควำมระมัด ระวัง และควำมไม่ แน่นอนในกำรวัดมูลค่ำของข้ อมูลทำงกำรเงิน

คำนิยำมของธุรกิจ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 เรื่ อง กำรรวมธุรกิจ ที่ปรับปรุ งใหม่ ได้ อธิบำยให้ ชดั เจนขึ ้นถึงคำ
นิยำมของธุรกิจ และเพิ่มทำงเลือกกำรทดสอบกำรกระจุกตัว โดยกลุม่ กิจกรรมและสินทรัพย์ที่ได้ มำจะถูก
พิจำรณำว่ำไม่ใช่ธรุ กิจหำกมูลค่ำยุติธรรมส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ขนต้
ั ้ นที่ได้ มำนันกระจุ
้
กตัวอยูใ่ นสินทรัพย์ที่
สำมำรถระบุตวั ตนได้ รำยกำรเดียวหรื อกลุม่ ของสินทรัพย์ที่คล้ ำยคลึงกัน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับนี ้กำหนดให้ ใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว และสำมำรถถือปฏิบตั ิก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้
คำนิยำมของควำมมีสำระสำคัญ
กำรปรับปรุ งคำนิยำมของควำมมีสำระสำคัญ ทำให้ เกิดกำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง กำร
นำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณ
กำรทำงบัญ ชี แ ละข้ อ ผิ ด พลำด รวมทัง้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ อื่ น ที่ อ้ ำ งอิ ง ถึ ง ควำมมี
สำระสำคัญ โดยกำรปรับปรุ งนี ้เพื่อให้ คำนิยำมเป็ นแนวทำงเดียวกันกับกรอบแนวคิด โดยให้ ใช้ วิธีเปลี่ยน
ทันทีเป็ นต้ นไปสำหรับกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว และสำมำรถถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
กำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี ้ยอ้ ำงอิง
เนื่องจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี ้ยอ้ ำงอิง ทำให้ มีกำรปรับปรุ งข้ อกำหนดของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง
โดยเฉพำะในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ผู้บริ หำรของกลุม่ บริ ษัทจะนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้ องมำเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั งบกำรเงิน
ของกลุม่ บริ ษัท เมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริ หำรของกลุม่ บริ ษัทอยู่
ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวที่มีต่องบกำรเงินของกลุ่ม
บริ ษัทในปี ที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
3.

นโยบำยกำรบัญชีท่ สี ำคัญ
งบกำรเงิ นนี ไ้ ด้ จั ด ท ำขึ น้ โดยใช้ เกณฑ์ รำคำทุ น เดิ มในกำรวั ด มู ล ค่ ำ ขององค์ ประกอบของงบกำ รเงิ น
ยกเว้ นตำมที่ได้ เปิ ดเผยในนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญดังนี ้
3.1

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้ วย เงินสดในมือและเงินฝำกทุกประเภทกับสถำบันกำรเงินที่มี
กำหนดจ่ำยคืนในระยะเวลำ 3 เดือนหรื อน้ อยกว่ำนับจำกวันที่ได้ มำ ทังนี
้ ไ้ ม่รวมเงินฝำกสถำบันกำรเงิน ที่ติด
ภำระค ้ำประกัน
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3.2

ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
ก) นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ ก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563
ลูกหนี ้กำรค้ ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้ รับ
ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญประมำณจำกกำรพิจำรณำฐำนะของลูกหนี ้แต่ละรำยที่คำดว่ำจะเรี ยกเก็บไม่ได้ โดย
อำศัยประสบกำรณ์ ในกำรเรี ยกเก็บหนี ้ของกลุ่มบริ ษัทประกอบกับกำรพิจำรณำสถำนะของลูกหนี ้แต่ละ
รำย
ข)

นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
ลูกหนี ้กำรค้ ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้ รับ
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นเปิ ดเผยไว้ หมำยเหตุข้อ 3.15

3.3

ต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำร
ต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำรแสดงในรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ โดยแสดง
สุทธิจำกกำรตัดบัญชีเป็ นต้ นทุนขำย รำคำทุนประกอบด้ วย ต้ นทุนในกำรได้ มำซึ่งที่ดิน กำรพัฒนำที่ดิน ค่ำ
ออกแบบและก่อสร้ ำง สำธำรณูปโภค และค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับโครงกำรรวมทั ้งดอกเบี ้ยจ่ำยที่
เกิดขึ ้นจำกกำรกู้ยืมเพื่อกำรได้ มำซึ่งกำรพัฒนำโครงกำรก่ อ นโครงกำรจะพัฒนำแล้ วเสร็ จ
รำยละเอียดกำรคำนวณรำคำทุน
ที่ดิน - รำคำทุนของที่ดินและกำรพัฒนำที่ดินบันทึกโดยวิธีถวั เฉลี่ย โดยแยกตำมเนื ้อที่หรื อพื ้นที่สำหรับ กำร
ขำยของแต่ละโครงกำร
งำนก่อสร้ ำง - ต้ นทุนงำนก่อสร้ ำง ประกอบด้ วย ต้ นทุนงำนก่อสร้ ำง และสำธำรณูปโภคส่วนกลำง ซึง่ ปั นส่วน
ตำมเนื ้อที่หรื อพื ้นที่สำหรับกำรขำย ต้ นทุนงำนก่อสร้ ำงบ้ ำนหรื อห้ องชุด และต้ นทุนกำรกู้ยืมที่ถือเป็ นต้ นทุน
ของโครงกำรปั นส่วนตำมต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ ง
มูลค่ำสุทธิที่จะได้ รับ เป็ นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้ จำกกำรดำเนินธุรกิจปกติหกั ค่ำใช้ จ่ำยที่ จำเป็ นใน
กำรขำยโดยประมำณ
ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับกำรขำย เช่น ภำษี ธุรกิจเฉพำะ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเป็ น
ค่ำใช้ จ่ำยเมื่อมีกำรขำย

ขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำโครงกำรและขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำ (ถ้ ำมี) บันทึกไว้ ในกำไรหรื อขำดทุน
ในกำรคำนวณหำต้ นทุนขำยอสังหำริ มทรั พย์ กลุ่มบริ ษัทแบ่งสรรต้ น ทุน กำรพัฒ นำทัง้ หมดที่ คำดว่ำจะ
เกิดขึ ้น (โดยคำนึงถึงต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ ง) ตำมเกณฑ์พื ้นที่สำหรับกำรขำย
ต้ นทุนทังหมดที
้
่จะใช้ ในกำรพัฒ นำโครงกำรจนแล้ วเสร็ จประมำณจำกประสบกำรณ์ทำงธุรกิจ และมีกำร
ทบทวนประมำณกำรดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
3.4

สินค้ ำคงเหลือ
สินค้ ำคงเหลือของบริ ษัทย่อยแสดงในรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้ รับแล้ วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
รำคำทุนของสินค้ ำคงเหลือคำนวณโดยวิธีเข้ ำก่อน-ออกก่อน
มูลค่ำสุทธิ ที่คำดว่ำจะได้ รับประมำณจำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ ตำมปกติธุรกิจหักด้ วยประมำณกำรต้ นทุนที่
จำเป็ นต้ องจ่ำยไปเพื่อให้ ขำยสินค้ ำนันได้
้
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ ำคงเหลือ จะถูกบันทึกสำหรับรำยกำรที่คำดว่ำจะไม่ได้ ใช้ หรื อขำยไม่ได้

3.5

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยวิธีรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ
ในกรณีที่มีก ำรด้ อ ยค่ำ ของเงินลงทุน ผลขำดทุน จำกกำรด้ อ ยค่ำ ของเงิน ลงทุน จะถูก บัน ทึก ในงบ กำไร
ขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

3.6

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนระยะยำวในกิจกำรอื่น
นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ ก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินลงทุนระยะยำวในกิจกำรอื่นแสดงในรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ
ในกรณีที่มีกำรด้ อ ยค่ำของเงิน ลงทุน ผลขำดทุนจำกกำรด้ อ ยค่ำของเงิน ลงทุน จะถูก บัน ทึ กในงบกำไร
ขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
นโยบำยที่ปฎิบตั ิตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 3.15
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3.7

ที่ดินรอกำรพัฒนำ
ที่ดินรอกำรพัฒนำ เป็ นที่ดินที่จะใช้ พฒ
ั นำในอนำคต แสดงในรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ (ถ้ ำมี) รำคำทุน
ประกอบด้ วยค่ำที่ดินและค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ อง

3.8

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์ แสดงในรำคำทุนหักด้ วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำร
ด้ อยค่ำ (ถ้ ำมี)
ค่ำเสือ่ มรำคำคำนวณโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอำยุกำรให้ ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ ดงั ต่อไปนี ้
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
อุปกรณ์สำนักงำน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์

3.9

5 ปี 10 ปี 20 ปี และ 30
5
5
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กำรด้ อยค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ของบริ ษัทได้ รับกำรทบทวน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมีข้อบ่งชี ้เรื่ อง
กำรด้ อยค่ำหรื อไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี ้กลุม่ บริ ษัทจะทำกำรประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืนของสินทรัพย์
กลุ่ม บริ ษัทรับรู้ ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืนของสินทรั พย์ มีมูลค่ำตำ่ กว่ำมูลค่ำ
ตำมบัญชีของสินทรัพย์นนั ้ ทังนี
้ ้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้ นทุนในกำรขำยหรื อ
มูลค่ำจำกกำรใช้ สินทรัพย์แล้ วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ซึ่งในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ สินทรัพย์ กลุ่ม
บริ ษัทประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่คำดว่ำจะได้ รับจำกสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็ นมูล ค่ำ
ปั จจุบนั โดยใช้ อตั รำคิดลดก่อนภำษี ที่ สะท้ อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงในสภำพตลำดปั จจุบนั ของเงินสด
ตำมระยะเวลำและควำมเสี่ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำอยู่ และในกำรประเมิน
มูลค่ำยุติธรรมหักต้ นทุนในกำรขำย กลุม่ บริ ษัทใช้ แบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ ดีที่สดุ ซึ่งเหมำะสมกับ
สิน ทรัพ ย์ ซึ ่ง สะท้ อ นถึง จ ำนวนเงิน ที่ค ำดว่ำ จะได้ รับ จำกกำรจำหน่ำ ยสิน ทรัพ ย์ห กั ด้ ว ยต้ น ทุน ในกำร
จำหน่ำย โดยกำรจำหน่ำยนันผู
้ ้ ซื ้อกับผู้ขำยมีควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรอง
รำคำกันได้ อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ ยวข้ องกัน

กลุม่ บริ ษัทรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำ
กลุม่ บริ ษัทจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ ที่ได้ รับรู้ ในงวดก่อนเมื่อ
ข้ อบ่งชี ้
ของกำรด้ อยค่ำได้ ลดลงหรื อหมดไป ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำจะถูกกลับรำยกำรเพียงเท่ำที่มลู ค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพย์ ไม่เกิ นกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ภำยหลังหักค่ำเสื่อมรำคำหรื อค่ำตัดจำหน่ำย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีกำร
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำมำก่อน ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยมจะไม่มีกำรกลับรำยกำร
3.10

ค่ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิยมวัดมูลค่ำ ณ วันที่ซื ้อ โดยวัดจำกมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ซ่ึงรวมถึงกำรรับรู้
จำนวนส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผู้ถกู ซื ้อ หักด้ วยมูลค่ำสุทธิ (มูลค่ำยุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้
ที่ได้ มำและหนี ้สินที่รับมำซึง่ วัดมูลค่ำ ณ วันที่ซื ้อ
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ต้ องวัดด้ วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี ้สินที่กลุ่มบริ ษัทก่อ ขึ ้นเพื่อจ่ำย
ชำระให้ แก่เจ้ ำของเดิม และส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ ำของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษัท ทังนี
้ ้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ยงั
รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมของหนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้น
บริ ษัทรับรู้ ค่ำควำมนิยมจำกกำรรวมธุรกิจในงบกำรเงินรวมเป็ นสินทรัพย์ ณ วันที่ซื ้อกิจกำรและแสดงใน
รำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำกลุม่ บริ ษัททำกำรประเมินกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็ นประจำทุกปี โดยไม่
คำนึงถึงว่ำจะมีข้อบ่งชี ้ของกำรด้ อยค่ำเกิดขึน้ หรื อไม่

3.11

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจำกค่ำควำมนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจำกค่ำควำมนิยมแสดงในรำคำทุนหักด้ วยค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ำตัดจำหน่ำยคำนวณโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอำยุกำรให้ ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี ้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์

5 และ 10 ปี
5 ปี
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3.12

เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ
เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำคือเงินรับล่วงหน้ ำตำมสัญญำจะซื ้อจะขำยที่กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทได้ รับจำก
ลูกค้ ำตำมสัญญำจะซื ้อจะขำยรับรู้ รำยได้ ณ ช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง โดยเงินรับล่วงหน้ ำตำมสัญญำจะซื ้อ
จะขำยดังกล่ำวจะรับรู้เป็ นส่วนหนึ่งของรำยได้ จำกกำรขำยเมื่อกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทได้ โอนกำรควบคุม
ของอสังหำริ มทรัพย์ให้ กบั ลูกค้ ำ
เงินรับล่วงหน้ ำตำมสัญญำจะซื ้อจะขำยจะรับรู้ เป็ นรำยได้ จำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำจะซื ้อจะขำย เมื่อมี
ควำมแน่นอนแล้ วว่ำลูกค้ ำไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำและลูกค้ ำไม่มีสิทธิเรี ยกคืนเงินรับล่วงหน้ ำดังกล่ำว รำยได้ จำก
กำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำจะซื ้อจะขำยแสดงเป็ นรำยได้ อื่น

3.13

ประมำณกำรหนี ้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
กลุ่ม บริ ษั ทบันทึ กประมำณกำรหนี ส้ ิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นส ำหรั บ ผลประโยชน์ พนักงำนหลังออกจำกงำนตำม
พระรำชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงำนจำกข้ อสมมติฐำนทำงคณิตศำสตร์ ประกันภัย ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ตำมวิธี
Projected Unit Credit เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรเสียชีวิต อำยุเกษี ยณปกติ อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของเงินเดือน และ
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน เป็ นต้ น
กลุ่ม บริ ษั ท รั บ รู้ ค่ำ ใช้ จ่ำ ยโครงกำรผลประโยชน์ พ นัก งำนเป็ นค่ำ ใช้ จ่ำ ยเกี่ ย วกับ พนัก งำนในงบกำไร
ขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัยรับรู้ เข้ ำกำไรสะสมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดขึ ้นทังจ
้ ำนวน
ต้ นทุนบริ กำรในอดีตที่เกี่ยวข้ องกับกำรแก้ ไขโครงกำรจะรับรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเมื่อกำรแก้ ไข
โครงกำรมีผลบังคับใช้

3.14

ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดจ่ำย
ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้ องกับกำรกู้ยืมเงินซึง่ เกิดขึ ้นก่อนหรื อ ณ วันทำสัญญำวงเงินกู้ยืมและก่อนกำร
เบิกถอนเงินกู้ยืมจะถูกบันทึกเป็ นค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดจ่ำย โดยแสดงหักจำกเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้ อง
และถูกตัดจำหน่ำยโดยวิธีอตั รำดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งตำมอำยุสญ
ั ญำ

3.15

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี ้สินทำงกำรเงินรับรู้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุม่ บริ ษัทเมื่อกลุม่ บริ ษัท
เป็ นคูส่ ญ
ั ญำตำมข้ อกำหนดของสัญญำของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี ้สินทำงกำรเงินรับรู้รำยกำรเมือ่ เริ่ มแรกด้ วยมูลค่ำยุติธรรม ต้ นทุน กำรทำรำยกำร
ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับกำรซื ้อ กำรออกตรำสำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี ้สินทำงกำรเงิน (นอกจำกสินทรัพย์
ทำงกำรเงินและหนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน) เพิ่มหรื อหักจำกมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินหรื อหนี ้สินทำงกำรเงิน ตำมควำมเหมำะสม เมื่อรับรู้ รำยกำรเมื่อเริ่ มแรก ต้ นทุน
กำรทำรำยกำรที่เ กี่ยวข้ องโดยตรงกับกำรซื ้อสินทรัพย์ทำงกำรเงินหรื อหนี ้สินทำงกำรเงินด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน รับรู้ทนั ทีในกำไรหรื อขำดทุน
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่รับรู้ ทงหมดวั
ั้
ดมูลค่ำภำยหลังด้ วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยหรื อมูลค่ำยุติธรรม ขึ ้นอยู่กบั
กำรจัดประเภทรำยกำรของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
การจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ตรำสำรหนี ้ที่เข้ ำเงื่อนไขกำรวัดมูลค่ำภำยหลังด้ วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
•

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถือครองตำมโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์กำรถือครองสินทรัพย์ ทำงกำรเงินเพื่อ
รับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และ

•

ข้ อกำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ซึ่งทำให้ เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็ นกำรจ่ำยเพียงเงินต้ น
และดอกเบี ้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้ นในวันที่กำหนดไว้

ตรำสำรหนี ้ที่เข้ ำเงื่อนไขกำรวัดมูลค่ำภำยหลังด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
•

สินทรัพย์ทำงกำรเงินถูกถือตำมโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อทำให้ สำเร็ จทังรั้ บกระแสเงินสดตำมสัญญำ
และเพื่อขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และ

•

ข้ อกำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ซึง่ ทำให้ เกิดกระแสเงินสดซึง่ เป็ นกำรจ่ำยเพียงเงินต้ นและ
ดอกเบี ้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้ นในวันที่กำหนดไว้
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สินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่นทังหมดวั
้
ดมูลค่ำภำยหลังด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
(1) รำคำทุนตัดจำหน่ำยและวิธีดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
วิธีดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งเป็ นวิธีกำรคำนวณรำคำทุนตัดจำหน่ำยของตรำสำรหนี ้และปั นส่วนดอกเบี ้ยรับตลอด
ช่วงระยะเวลำที่เกี่ยวข้ อง
ดอกเบี ้ยรับ รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุนและรวมในรำยกำร “รำยได้ ทำงกำรเงิน”
(2) สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
เงิ น ลงทุ น ในตรำสำรทุ น ที่ จั ด ประเภทแสดงด้ วยมู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมผ่ ำ นก ำไรหรื อ ขำดทุ น เว้ นแต่
กลุ่ ม บริ ษั ท ก ำหนดให้ เงิ น ลงทุ น ในตรำสำ รทุ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ งิ น ลงทุ น ที่ ถื อ ไว้ เพื่ อ ค้ ำหรื อไม่ เ ป็ น
สิง่ ตอบแทนที่คำดว่ำจะต้ องจ่ำยที่รับรู้ โดยผู้ซือ้ ในกำรรวมธุร กิ จ แสดงด้ ว ยมูลค่ำ ยุติธ รรมผ่ำ นกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ณ วันที่รับรู้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรก
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุนวัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ ้น
รอบของแต่ละรอบระยะเวลำรำยงำนกับกำไรหรื อขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรมใด ๆ ที่รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน
กำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่ ม บริ ษั ท รั บ รู้ ค่ ำ เผื่ อ ผลขำดทุ น ส ำหรั บ ผลขำดทุ น ด้ ำนเครดิ ต ที่ ค ำดว่ ำ จะเกิ ด ขึ น้ กั บ เงิ น ลงทุ น
ในตรำสำรหนี ้ที่วดั มูลค่ำด้ วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย ลูกหนี ้กำรค้ ำ และสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ จำนวนเงิน
ของผลขำดทุน ด้ ำ นเครดิ ต ที่ ค ำดว่ ำ จะเกิ ด ขึ น้ จะถูก วัด มูล ค่ำ ใหม่ทุก วัน ที่ ร ำยงำนเพื่ อ ให้ ส ะท้ อ นกำร
เปลี่ย นแปลงของควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต จำกที่ เคยรั บ รู้ รำยกำรเมื่อ เริ่ ม แรกของเครื่ อ งมือ ทำงกำรเงิ น ที่
เกี่ยวข้ อง
กลุ่ม บริ ษั ท ต้ อ งรั บ รู้ ค่ำ เผื่อ ผลขำดทุน ด้ ำ นเครดิต ที่ค ำดว่ำ จะเกิ ด ขึ น้ ตลอดอำยุเ สมอสำหรั บ ลูก หนี ้
กำรค้ ำ และสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นกับสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เหล่ำนี ้ ประมำณกำรโดยใช้ ตำรำงกำรตังส
้ ำรองขึ ้นอยูก่ บั ข้ อมูลผลขำดทุนด้ ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ ใ น
อดีต ของกลุ่ม บริ ษั ท ปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยปั จ จัย เฉพำะของผู้ก้ ู ยืม สภำวกำรณ์ ท ำงเศรษฐกิ จ ทั่ว ไป และกำร
ประเมิน ทิศ ทำงทัง้ ในปั จ จุบ ัน และในอนำคต ณ วัน ที่ร ำยงำน รวมถึง มูลค่ำเงินตำมเวลำตำมควำม
เหมำะสม

กลุม่ บริ ษัทตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินเมื่อมีข้อมูลที่บง่ ชี ้ว่ำลูกหนี ้มีปัญหำด้ ำนกำรเงินอย่ำงร้ ำยแรงและ
ไม่มีควำมเป็ นไปได้ ที่จะได้ รับคืน เช่น เมื่อลูกหนี ้อยูร่ ะหว่ำงชำระบัญชี หรื อล้ มละลำย หรื ออยูใ่ นสถำนกำรณ์
ที่ลกู หนี ้กำรค้ ำมีจำนวนเงินหนี ้ค้ ำงชำระเกินกว่ำ 2 ปี แล้ วแต่เหตุกำรณ์ ใ ดจะเกิดขึ ้นก่อน สินทรัพย์ทำง
กำรเงินที่ถกู ตัดรำยกำรอำจขึ ้นอยูก่ บั วิธีกำรบังคับภำยใต้ กระบวนกำรทวงถำมของบริ ษัทกลุ่มบริ ษัทโดยใช้
คำปรึ กษำทำงกฎหมำยตำมควำมเหมำะสม เงิน ที่ได้ รับคืนรับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน
กำรวัดมูลค่ำของผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นเป็ นกำรคำนวณควำมน่ำจะเป็ นของกำรปฏิบตั ิผิด
สัญญำ ร้ อยละของควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ ้นเมื่อลูกหนี ้ปฏิบตั ิผิดสัญญำ (เช่น ผลกระทบของควำม
เสีย หำยหำกมีก ำรผิด สัญ ญำ) และยอดหนี เ้ มื่อ ลูก หนี ป้ ฏิบ ัติผิด สัญ ญำ กำรประเมินคำนวณควำม
น่ำจะเป็ นของกำรปฏิบตั ิผิดสัญญำและร้ อยละของควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ ้นเมื่อลูกหนี ้ปฏิบตั ิผิดสัญญำ
ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อมูลในอดีตปรับปรุงด้ วยกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต สำหรับยอดหนี ้เมื่อลูกหนี ้ปฏิบตั ิผิด
สัญญำของสินทรั พย์ ทำงกำรเงิ นแสดงโดยมูลค่ำตำมบัญชี ขนต้
ั ้ นของสินทรัพย์ ณ วันที่รำยงำน สำหรั บ
สัญญำค ้ำประกันทำงกำรเงิน ควำมเสี่ยงรวมถึงจำนวนเงินที่ถูกเบิกใช้ ณ วันที่รำยงำนและจำนวนเงินที่
เพิ่มขึ ้นใด ๆ ที่คำดว่ำจะถูกเบิกใช้ ในอนำคตโดยวันที่ผิดสัญญำถูกประเมินโดยขึ ้นอยู่กบั แนวโน้ มในอดีต
กลุ่มบริ ษัททำควำมเข้ ำใจควำมจำเป็ นด้ ำนกำรเงินในอนำคตโดยเฉพำะเจำะจงของลูกหนี ้และข้ อมูลกำร
คำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ
สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นประมำณกำรด้ วยผลต่ำงระหว่ำงกระแส
เงินสดตำมสัญญำทังหมดซึ
้
่งบริ ษัทต้ องได้ รับและกระแสเงินสดทังหมดซึ
้
่งกลุม่ บริ ษัทคำดว่ำจะได้ รับคิดลดด้ วย
อัตรำดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งเมื่อเริ่ มแรก
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
หนี ้สินทำงกำรเงินทังหมดวั
้
ดมูลค่ำภำยหลังด้ วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยใช้ วิธีดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
วิธีดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งเป็ นวิธีกำรคำนวณรำคำทุนตัดจำหน่ำยของหนี ้สินทำงกำรเงินและปั นส่วนดอกเบี ้ยจ่ำย
ตลอดช่วงระยะเวลำที่เกี่ยวข้ อง อัตรำดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งคืออัตรำที่ใช้ ในกำรคิดลดประมำณกำรกระแสเงินสด
จ่ำยในอนำคต (รวมถึงค่ำธรรมเนียมและต้ นทุนในกำรรับและจ่ำยทังหมด
้
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของอัตรำดอกเบี ้ยที่
แท้ จริ ง ต้ นทุนกำรทำรำยกำร และส่วนเกินหรื อส่วนลดมูลค่ำอื่น ๆ) ตลอดอำยุที่คำดไว้ ของหนี ้สิน ทำง
กำรเงิ น หรื อ (ตำมควำมเหมำะสม) ระยะเวลำที่สนกว่
ั ้ ำ เพื่อให้ ได้ รำคำทุนตัดจำหน่ำยของหนีส้ ินทำง
กำรเงิน
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กลุ่ ม บริ ษั ท ตั ด รำยกำรหนี ส้ ิ น ทำงกำรเงิ น เฉพำะเมื่ อ ภำระผู ก พั น ของกลุ่ ม บริ ษั ท ได้ มี ก ำรปฏิ บั ติ
ตำมแล้ ว ได้ มี ก ำรยกเลิ ก หรื อ สิ น้ สุ ด ผลแตกต่ ำ งระหว่ ำ งมู ล ค่ ำ ตำมบั ญ ชี ข องหนี ส้ ิ นทำงกำรเงิ น
ที่ตดั รำยกำรและสิง่ ตอบแทนที่จ่ำยและค้ ำงจ่ำยรับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน
3.16

ประมำณกำรหนี ้สินค่ำประกันควำมเสียหำย
ประมำณกำรหนี ้สินค่ำประกันควำมเสียหำยบันทึกเมื่อได้ ขำยสินค้ ำแก่ลกู ค้ ำแล้ ว ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำย
พิจำรณำจำกประวัติกำรจ่ำยค่ำประกันควำมเสียหำย และประสบกำรณ์ในอดีตที่เกี่ยวข้ อง

3.17

กำรรับรู้รำยได้ และค่ำใช้ จ่ำย
โครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
กลุม่ บริ ษัทรับรู้รำยได้ จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์ เมื่องำนก่อสร้ ำงเสร็ จตำมสัญญำแล้ วเสร็ จและมีกำรโอนอำนำจ
กำรควบคุมในอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำวให้ กับผู้ซื ้อแล้ ว กลุ่มบริ ษัทมีกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนโอน
ค่ำใช้ จ่ำยส่วนกลำงนิติบคุ คล หรื อค่ำใช้ จ่ำยอื่นที่จ่ำยแทนลูกค้ ำหรื อให้ สนิ ค้ ำโดยไม่คิดมูลค่ำเพื่อส่งเสริ มกำรขำย
ในระยะเวลำที่กำหนด กลุ่มบริ ษัทพิจำรณำว่ำรำยกำรเหล่ำนี ้เป็ นสิ่งตอบแทนที่จ่ำยให้ ลกู ค้ ำ จึงบันทึกรำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นส่วนหักจำกมูลค่ำรำยได้ จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์
รำยได้ คำ่ เช่ำ
รำยได้ คำ่ เช่ำรับรู้ในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยวิธีเส้ นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำ
รำยได้ คำ่ รักษำพยำบำล
รำยได้ จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำลโดยส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย รำยได้ ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำห้ องพัก
ค่ำยำ โดยจะบันทึกเป็ นรำยได้ เมื่อได้ ให้ บริ กำรหรื อจำหน่ำยแล้ ว
รำยได้ ค่ำรักษำพยำบำลจำกโครงกำรประกันสังคม บันทึกเป็ นรำยได้ ในอัตรำเหมำจ่ำยต่อคนตำมเกณฑ์ คงค้ ำง ซึ่ง
อัตรำเหมำจ่ำยกำหนดโดยสำนักงำนประกันสังคม ปรับปรุงด้ วยส่วนที่คำดว่ำจะไม่ได้ รับตำมประสบกำรณ์ในอดีต
รำยได้ อื่นและค่ำใช้ จ่ำยรับรู้ ตำมเกณฑ์คงค้ ำง
ดอกเบี ้ยรับรับรู้ตำมอัตรำดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง

3.18

สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นจำกสัญญำ
กลุ่มบริ ษัทบันทึกค่ำนำยหน้ ำที่จ่ำยเพื่อได้ มำซึ่งสัญญำที่ทำกับลูกค้ ำเป็ นสินทรัพย์และตัดเป็ นค่ำใช้ จ่ำย
อย่ำงเป็ นระบบซึง่ สอดคล้ องกับรูปแบบกำรรับรู้รำยได้ ตำมสัญญำ

3.19

รำยได้ จำกบัตรกำนัลส่งเสริ มกำรขำย
กลุ่ ม บริ ษั ท ให้ บั ต รก ำนั ล ส่ ง เสริ มกำรขำยแก่ ลู ก ค้ ำ โดยลู ก ค้ ำสำมำรถใช้ บั ต รก ำนั ล ดั ง กล่ ำ ว
เพื่ อ แลกสิ น ค้ ำตำมข้ อตกลง กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ ปั นส่ ว นมู ล ค่ ำ จำกรำยกำรขำยอสั ง หำริ มทรั พ ย์
ให้ กั บ บั ต รก ำนั ล ที่ ม อบให้ แก่ ลู ก ค้ ำโดยอ้ ำงอิ ง จำกมู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมของสิ น ค้ ำและบั น ทึ ก เป็ น
“รำยได้ รอรับรู้” ในงบแสดงฐำนะกำรเงินและรับรู้เป็ นรำยได้ เมื่อลูกค้ ำนำบัตรกำนัลมำใช้ สิทธิ์

3.20

สัญญำเช่ำ
กลุม่ บริ ษัทนำ TFRS 16 มำใช้ โดยใช้ วิธีปรับปรุงกับกำไรสะสม และไม่ปรับย้ อนหลังกับข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่
แสดงตำม TAS 17 ทังนี
้ ้รำยละเอียดนโยบำยกำรบัญชีตำม TAS 17 และ TFRS 16 มีดงั ต่อไปนี ้
ก)นโยบำยที่ถือปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
กลุม่ บริ ษัทที่เป็ นผู้เช่ำ
กลุม่ บริ ษัทประเมินว่ำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้ วยสัญญำเช่ำหรื อไม่ ณ วันเริ่ มต้ นของสัญญำ
เช่ำกลุม่ บริ ษัทรับรู้ สินทรัพย์สิทธิ กำรใช้ และหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำที่เกี่ยวข้ องกับทุกข้ อตกลงสัญญำเช่ำที่
เป็ นสัญญำเช่ำยกเว้ นสัญญำเช่ำระยะสัน้ (อำยุสญ
ั ญำเช่ำ 12 เดือนหรื อน้ อยกว่ำ) และสัญญำเช่ำซึ่ง
สินทรัพย์มีมลู ค่ำต่ำ (เช่น ตู้สำนักงำนเคลื่อนที่ เครื่ องถ่ำยเอกสำร และรถกอล์ฟไฟฟ้ ำ เป็ นต้ น) สัญญำ
เช่ำเหล่ำนี ้ กลุม่ บริ ษัทรับรู้กำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำเป็ นค่ำใช้ จ่ำยดำเนินงำนด้ วยวิธีเส้ นตรงตลอด
อำยุสญ
ั ญำเช่ำ เว้ นแต่เกณฑ์ที่เป็ นระบบอื่นที่ดีกว่ำซึง่ เป็ นตัวแทนของรูปแบบเวลำที่แสดงถึงประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจำกกำรใช้ สนิ ทรัพย์ที่เช่ำ
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำเริ่ มแรกด้ วยมูลค่ำปั จจุบนั ของกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่ยงั ไม่ได้
จ่ำยชำระ ณ วันนัน้ โดยคิดลดด้ วยอัตรำดอกเบี ้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำ แต่หำกอัตรำนันไม่
้ สำมำรถ
กำหนดได้ กลุม่ บริ ษัทใช้ อตั รำดอกเบี ้ยกำรกู้ยืมส่วนเพิ่ม
กำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่รวมอยูใ่ นกำรวัดมูลค่ำของหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ ประกอบด้ วย
• กำรจ่ำยชำระคงที่ (รวมถึง กำรจ่ำยชำระคงที่โดยเนื ้อหำ) หักลูกหนี ้สิง่ จูงใจตำมสัญญำเช่ำใด ๆ
• กำรจ่ำยชำระค่ำเช่ำผันแปรที่ขึ ้นอยู่กบ
ั ดัชนีหรื ออัตรำ ซึ่งกำรวัดมูลค่ำเริ่ มแรกใช้ ดชั นีหรื ออัตรำ ณ
วันที่สญ
ั ญำเช่ำเริ่ มมีผล
• จำนวนเงินที่คำดว่ำผู้เช่ำจะจ่ำยชำระภำยใต้ กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ
• รำคำใช้ สทิ ธิของสิทธิเลือกซื ้อ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่ผ้ เู ช่ำจะใช้ สทิ ธิเลือกนัน้
• กำรจ่ำยชำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกข้ อกำหนดสัญญำเช่ำแสดงให้ เห็นว่ำ ผู้เช่ำจะ
ใช้ สทิ ธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ
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หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำแยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
กำรวัดมูลค่ำภำยหลังของหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ โดยกำรเพิ่มมูลค่ำตำมบัญชีเพื่อสะท้ อนดอกเบี ้ยจำก
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ (ใช้ วิธีดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง) และลดมูลค่ำตำมบัญชีเพื่อสะท้ อนกำรจ่ำยชำระตำม
สัญญำเช่ำที่จ่ำยชำระ
กลุ่มบริ ษัทวัดมูลค่ำหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำใหม่ (โดยกำรปรั บปรุ งสินทรั พย์ สิทธิ กำรใช้ ที่ เกี่ยวข้ อง)
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
• มีกำรเปลีย่ นแปลงอำยุสญ
ั ญำเช่ำ หรื อมีเหตุกำรณ์สำคัญ หรื อกำรเปลี่ยนแปลงในสถำนกำรณ์ ที่สง่ ผล

ให้ มีกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประเมินสิทธิ เลือกในกำรซื ้อสินทรัพย์อ้ำงอิง ในกรณีดงั กล่ำวหนี ้สิน
ตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำใหม่โดยคิดลดกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่ปรับปรุงโดยใช้ อตั รำคิดลดที่
ปรับปรุง

• มี กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ ำหรื อและกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ ำไม่บันทึกเป็ นสัญญำเช่ ำแยก

ต่ำงหำก ในกรณีนี ้หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำใหม่ขึ ้นอยู่กับอำยุสญ
ั ญำเช่ำของสัญญำเช่ำที่
เปลี่ยนแปลงโดยคิดลดกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่ปรับปรุ งด้ วยอัตรำคิดลดที่ปรับปรุ ง ณ วันที่
กำรเปลีย่ นแปลงสัญญำมีผล

สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ ประกอบด้ วย กำรวัดมูลค่ำเริ่ มแรกกับหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำที่เกี่ยวข้ อง กำรจ่ำย
ชำระตำมสัญญำเช่ำใด ๆ ที่จ่ำยชำระ ณ วันที่สญ
ั ญำเช่ำเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สญ
ั ญำเริ่ มมีผลหัก
สิง่ จูงใจตำมสัญญำเช่ำที่ได้ รับใด ๆ และต้ นทุนทำงตรงเริ่ มแรกใด ๆ กำรวัดมูลค่ำภำยหลังของสินทรัพย์
สิทธิกำรใช้ โดยใช้ รำคำทุนหักค่ำเสือ่ มรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำสะสม
เมื่อกลุม่ บริ ษัทมีประมำณกำรต้ นทุนที่จะเกิดขึ ้นในกำรรื อ้ และกำรขนย้ ำยสินทรัพย์อ้ำงอิงกำรบูรณะ
สถำนที่ตงั ้ ของสินทรัพย์ อ้ำงอิงหรื อกำรบูรณะสินทรั พย์ อ้ำงอิงให้ อยู่ในสภำพตำมที่กำหนดไว้ ใ น
ข้ อ ตกลงและเงื่อ นไขของสัญ ญำเช่ำ ประมำณกำรดัง กล่ำ วรับ รู้ และวัดมูลค่ำตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมำณกำรหนี ้สิน หนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้น และสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ ้น เพื่ออธิบำย
ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ ต้ นทุนรับรู้เป็ นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ที่เกี่ยวข้ อง
เว้ นแต่ต้นทุนเหล่ำนันเกิ
้ ดขึ ้นเพื่อผลิตสินค้ ำคงเหลือ
สินทรัพย์ สิทธิ กำรใช้ คิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดช่วงเวลำที่สนกว่
ั ้ ำของอำยุสญ
ั ญำเช่ำและอำยุกำรใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ หำกสัญญำเช่ำโอนควำมเป็ นเจ้ ำของในสินทรัพย์อ้ำงอิงหรื อรำคำ
ทุนของสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ สะท้ อนว่ำกลุม่ บริ ษัทจะใช้ สิทธิเลือกซื ้อ สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ที่เกี่ยวข้ อง
คิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ สิทธิ กำรใช้ กำรคิดค่ำเสื่อมรำคำเริ่ ม ณ
วันที่สญ
ั ญำเช่ำเริ่ มมีผล

สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ แยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
กลุ่มบริ ษัทปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 เรื่ อง กำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ เพื่อ ประเมินว่ำ
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ ด้อยค่ำหรื อไม่และบันทึกสำหรับผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำใด ๆ ที่ระบุได้ ตำมที่กล่ำวใน
นโยบำยเรื่ อง “ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์”
ข) นโยบำยที่ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563
สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำเช่ำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพย์โดยที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ ำของส่วน
ใหญ่อยูก่ บั ผู้ให้ เช่ำจะจัดเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน เงินที่ต้องจ่ำยภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำดำเนินงำนสุทธิจำกสิ่ง
ตอบแทนจูงใจที่ได้ รับจำกผู้ให้ เช่ำบันทึกเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นโดยใช้
วิธีเส้ นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนัน้
ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำดำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบี ้ยปรับที่ต้องจ่ำยให้ กบั ผู้ให้
เช่ำ จะบันทึกเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในระยะเวลำบัญชีที่กำรยกเลิกนันเกิ
้ ดขึ ้น
สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ำซึ่งกลุ่มบริ ษัทได้ รับโอนผลตอบแทนและควำมเสี่ยงส่วนใหญ่ของกำรเป็ นเจ้ ำของสินทรัพย์ยกเว้ น
กรรมสิทธิ์ทำงกฎหมำยถือเป็ นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน กลุม่ บริ ษัทบันทึกสินทรัพย์และหนี ้สินในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินด้ วยจำนวนเงินเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรม ณ วันเริ่ มต้ นของสัญญำเช่ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวน
เงินขันต
้ ่ำที่จะต้ องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้ วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ค่ำเสือ่ มรำคำของสินทรัพย์ที่เช่ำคำนวณ
โดยวิธีเส้ นตรงตลอดอำยุกำรให้ ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ ดอกเบี ้ยหรื อค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินคำนวณ
โดยใช้ วิธีอตั รำดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งตลอดระยะเวลำของสัญญำ ดอกเบี ้ยหรื อค่ำใช้ จำ่ ยทำงกำรเงินและค่ำเสือ่ มรำคำ
รับรู้เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
เงินทีก่ ลุม่ บริ ษัทจ่ำยสมทบเข้ ำกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพสำหรับพนักงำนบันทึกเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในงบกำไรขำดทุนและกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อเกิดรำยกำร

3.22

ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ต้ นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ ในกำรได้ มำ กำรก่อสร้ ำง หรื อกำรผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ ระยะเวลำนำนในกำร
แปลงสภำพให้ พร้ อมใช้ หรื อขำยได้ ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสินทรัพย์ จ นกว่ำ สิน ทรัพ ย์นั ้นจะอยู่ใ น
สภำพพร้ อมที่จะใช้ ไ ด้ ตำมที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้ นทุนกำรกู้ยืมอื่น ถื อ เป็ นค่ำ ใช้ จ่ำ ยในงวดที่เ กิ ด รำยกำร
ต้ นทุนกำรกู้ยืมประกอบด้ วยดอกเบีย้ และต้ นทุนอื่นที่ เกิดขึ ้นจำกกำรกู้ยืมนัน้
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ภำษี เงินได้
ค่ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษี เงินได้ ประกอบด้ วยภำษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ภำษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั
ภำษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั คือ จำนวนภำษี เงินได้ ท่ีต้องชำระ โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษี สำหรับงวด กำไรทำง
ภำษี แตกต่ำงจำกกำไรที่แสดงในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเนื่องจำกกำไรทำงภำษี ไม่ได้ รวม
รำยกำรที่สำมำรถถื อเป็ นรำยได้ หรื อค่ำใช้ จ่ำยทำงภำษี ในงวดอื่นๆ และไม่ได้ รวมรำยกำรที่ไม่สำมำรถถื อเป็ น
รำยได้ หรื อค่ำใช้ จ่ำยทำงภำษี ภำษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั คำนวณโดยใช้ อตั รำภำษี ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน
ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีเป็ นกำรรับรู้ ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงมูลค่ำทำงบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สินในงบ
กำรเงินกับมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี ้สินที่ใช้ ในกำรคำนวณกำไรทำงภำษี (ฐำนภำษี ) กลุม่ บริ ษัทรับรู้ หนี ้สินภำษี
เงินได้ รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวทุกรำยกำร และรับรู้ สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีสำหรับ
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ คอ่ นข้ ำงแน่วำ่ กำไรทำงภำษี จะมีจำนวนเพียงพอที่จะนำผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวนันมำใช้
้
ประโยชน์ได้
กลุม่ บริ ษัททบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
ของแต่ละงวด และจะลดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี ลงเมื่อกลุ่มบริ ษัทเห็นว่ำไม่
น่ำจะมีควำมเป็ นไปได้ อีกต่อไปว่ำกิจกำรจะมีกำไรทำงภำษี เพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัด
บัญชีทงหมดหรื
ั้
อบำงส่วนมำใช้ ประโยชน์ได้ ทังนี
้ ้สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี ที่ปรับลดลงนัน้ กลุ่ม
บริ ษัทจะกลับรำยกำรให้ เท่ำกับจำนวนที่มีควำมเป็ นไปได้ ค่อนข้ ำงแน่ว่ำกลุ่มบริ ษัทจะมีกำไรทำงภำษี เพียง
พอที่จะนำสินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีมำใช้ ประโยชน์ได้
กลุม่ บริ ษัทคำนวณมูลค่ำสินทรัพย์และหนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีด้วยอัตรำภำษี ที่คำดว่ำจะใช้ ในงวด
ที่จะรับรู้สนิ ทรัพย์หรื อหนี ้สินจะมีกำรจ่ำยชำระโดยใช้ อตั รำภำษี ที่มีผลบังคับใช้ อยู่หรื อที่คำดได้ ค่อนข้ ำงแน่
ว่ำจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุม่ บริ ษัทจะนำรำยกำรสินทรัพย์ภำษี เงินได้ มำหักกลบกับรำยกำรหนี ้สินภำษี เงินได้ เมื่อบริ ษัทมีสิท ธิ ต ำม
กฎหมำยในกำรนำสินทรั พย์ และหนีส้ ินภำษี เงิ นได้ ของงวดปั จจุบันดังกล่ำวมำหักกลบกันและกลุม่ บริ ษัท
ตังใจจะช
้
ำระหนี ้สินและสินทรัพย์ภำษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั ดังกล่ำวด้ วยยอดสุทธิหรื อตังใจจะรั
้
บรู้ สินทรัพย์
และจ่ำยชำระหนี ้สินในเวลำเดียวกัน
กลุม่ บริ ษัทรับรู้ ภำษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีเป็ นรำยได้ หรื อค่ำใช้ จ่ำยและนำไป
รวมเป็ นกำไรหรื อขำดทุนสำหรับงวด

กลุ่มบริ ษัทแสดงรำยกำรค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงิ นได้ ที่เกี่ยวข้ องกับกำไรหรื อขำดทุนจำกกิ จกรรมตำมปกติของ
กิจกำรไว้ ในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้ นรำยกำรภำษี เงินได้ ในงวดปั จจุบนั และภำษี เงิน
ได้ รอกำรตัดบัญชีที่บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นในงวดบัญชีเดียวกันหรื อต่ำงงวด
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กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น
ก ำไร (ขำดทุ น ) ต่ อ หุ้ นขั น้ พื น้ ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุ น ) สุ ท ธิ ส ำหรั บ ปี ที่ เ ป็ นของ
ผู้ ถื อ หุ้ นสำมั ญ ด้ วยจ ำนวนหุ้ นสำมั ญ ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน ำ้ หนั ก ที่ ถื อ โดยบุ ค คลภำยนอกในระหว่ ำ งปี
ในกรณีที่มีกำรเพิ่มทุนใช้ จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักตำมระยะเวลำกำรรับชำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนที่ออก
และเรี ยกชำระ และในกรณีท่ีลดทุนใช้ จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก ตำมระยะเวลำกำรจดทะเบียนกำร
ลดทุน กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคำนวณจำกจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักที่รวมสมมติฐำนว่ำหุ้น
สำมัญเทียบเท่ำได้ ถกู แปลงเป็ นหุ้นสำมัญทังหมด
้
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รำยกำรในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่เกิดขึ ้นระหว่ำงปี แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้ อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิด รำยกำร สิน ทรัพ ย์แ ละหนี ้สิน ที ่เ ป็ นตัว เงิน ในสกุล เงิน ตรำต่ำ งประเทศซึ ่ง คงเหลือ ณ วัน สิน้ รอบ
ระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้ อตั รำอ้ ำงอิงของธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วันนัน้ กำไรหรื อ
ขำดทุนที่เกิดจำกกำรชำระเงินและกำรแปลงค่ำรับรู้ เป็ นรำยได้ หรื อค่ำใช้ จ่ำยในงบกำไรขำดทุน และกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อเกิดรำยกำร

3.26 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรมเป็ นรำคำที่จะได้ รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ หรื อจะจ่ำยเพื่อโอนหนี ้สินในรำยกำรที่เกิดขึ ้นในสภำพปกติ
ระหว่ำงผู้ร่วมตลำด ณ วันที่วดั มูลค่ำ ไม่ว่ ำรำคำนันจะสำมำรถสั
้
งเกตได้ โดยตรงหรื อประมำณมำจำกเทคนิคกำร
ประเมินมูลค่ำ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรสินทรัพย์หรื อหนี ้สินรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง กลุ่มบริ ษัท
พิจำรณำถึงลักษณะของสินทรัพย์หรื อหนี ้สินนั ้นซึ่งผู้ ร่ วมตลำดจะนำมำพิจำรณำในกำรกำหนดรำคำของ
สินทรัพย์หรื อหนี ้สิน ณ วันที่วดั มูลค่ำ โดยกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและตำมเกณฑ์หรื อกำรเปิ ดเผยข้ อมูลในงบ
กำรเงินรวมนี ้ใช้ ตำมเกณฑ์ตำมที่กล่ำว
นอกจำกนี ้ กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมได้ จดั ลำดับชันเป็
้ นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่งตำมลำดับขัน้
ของข้ อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ และตำมลำดับควำมสำคัญของข้ อมูลที่ใช้ วดั มูลค่ำยุติธรรม ซึง่ มีดงั ต่อไปนี ้
- ระดับที่ 1 เป็ นรำคำเสนอซื ้อขำย (ไม่ต้องปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรื อหนี ้สินอย่ำง
เดียวกันและกิจกำรสำมำรถเข้ ำถึงตลำดนัน้ ณ วันที่วดั มูลค่ำ
- ระดับที่ 2 เป็ นข้ อมูลอื่นที่สงั เกตได้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อโดยทำงอ้ อมสำหรั บสินทรั พย์ นนั ้ หรื อหนี ้สินนัน้
นอกเหนือจำกรำคำเสนอซื ้อขำยซึง่ รวมอยูใ่ นข้ อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็ นข้ อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ สำหรับสินทรัพย์นนหรื
ั ้ อหนี ้สินนัน้
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ประมำณกำรทำงบัญชีและแหล่ งข้ อมูลเกี่ยวกับควำมไม่ แน่ นอนของกำรประมำณกำร
4.1
กำรใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หำรที่สำคัญในกำรใช้ นโยบำยกำรบัญชี
ในกำรจัดทำงบกำรเงินให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผู้บริ หำรของกลุม่ บริ ษัท ต้ องอำศัย
ดุลยพินิจหลำยประกำรในกำรกำหนดนโยบำยกำรบัญชี กำรประมำณกำร และกำรตังข้
้ อสมมติฐำน ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกำรแสดงจำนวนสินทรัพย์ หนีส้ ินและกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนีส้ ินที่อำจ
เกิดขึ ้น ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน รวมทังกำรแสดงรำยได้
้
และค่ำใช้ จ่ำยของงวดบัญชี ถึงแม้ ว่ำกำร
ประมำณกำรของผู้บริ หำรได้ พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้ เหตุกำรณ์ ณ ขณะนัน้ ผลที่เกิดขึ ้นจริ งอำจมี
ควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนัน้
กำรใช้ ดลุ ยพินิจที่สำคัญในกำรกำหนดนโยบำยกำรบัญชีของกลุม่ บริ ษัท มีดงั ต่อไปนี ้
4.1.1 กำรด้ อยค่ำของเงินลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนของบริ ษัทย่อย ได้ รับกำรประเมินกำรด้ อยค่ำ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน โดยกลุม่ บริ ษัทจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืนของสินทรัพย์มีมลู ค่ำ
ต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นนั ้ ทังนี
้ ้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืน หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหัก
ต้ นทุนในกำรขำยหรื อมูลค่ำจำกกำรใช้ สินทรัพย์แล้ วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ซึ่งในกำรประเมินมูลค่ำ
จำกกำรใช้ สินทรัพย์ กลุม่ บริ ษัทได้ ประมำณกระแสเงินสดในอนำคตที่คำดว่ำจะได้ รับจำกสินทรัพย์
และคำนวณคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้ อตั รำคิด ลดก่อนภำษี ที่สะท้ อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ยง
ในสภำพตลำดปั จจุบนั ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่
กำลังพิจำรณำอยู่
4.1.2 กำรรับรู้สนิ ทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับผลขำดทุนสะสมยกมำ
สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อบริ ษัทคำดกำรณ์ได้ แน่นอนว่ำจะมีประโยชน์ทำงภำษี
ในอนำคต และโอกำสที่บริ ษัทจะมีกำไรทำงภำษี เพียงพอที่จะสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกผลขำดทุน
ทำงภำษี สะสม
4.1.3 ประมำณกำรหนี ้สินค่ำประกันควำมเสียหำย
ประมำณกำรหนี ส้ ิน ค่ำ ประกัน ควำมเสีย หำยจะบัน ทึก เมื่ อ ได้ ข ำยอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ แ ก่ ลูก ค้ ำ
แล้ ว ประมำณกำรค่ำใช้ จำ่ ยพิจำรณำจำกประวัติกำรจ่ำยค่ำประกันควำมเสียหำย และปั จจัยต่ำง ๆ
ที่อำจเกี่ยวข้ องกับควำมน่ำจะเป็ นที่จะเกิดควำมเสียหำยดังกล่ำว
4.2

แหล่งข้ อมูลสำคัญเกี่ยวกับควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร
กลุม่ บริ ษัทมีประมำณกำรทำงบัญชี ซึง่ ใช้ ข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้ องกับผลของเหตุกำรณ์ในอนำคต ถึงแม้ ว่ำกำร
ประมำณกำรของผู้บริ หำรได้ พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้ เหตุกำรณ์ ณ ขณะนัน้ ผลที่เกิดขึ ้นจริ งอำจมี
ควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนัน้ ประมำณทำงกำรบัญชีที่สำคัญและข้ อสมมติฐำนที่มีควำมเสี่ยงอย่ำง
เป็ นสำระสำคัญที่อำจเป็ นเหตุให้ เกิดกำรปรับปรุ งยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี ้สินในรอบระยะเวลำบัญชี
หน้ ำ มีดงั นี ้

4.2.1 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกระบวนกำรประเมินมูลค่ำ
สินทรัพย์และหนี ้สินบำงรำยกำรของกลุม่ บริ ษัทวัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ น ซึ่งมีผ้ ูอำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงินเป็ นผู้รับผิดชอบหลักเพื่อกำหนดเทคนิคกำร
ประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมและข้ อมูลสำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
กลุม่ บริ ษัทใช้ ข้อมูลในตลำดที่สำมำรถสังเกตได้ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรสินทรัพย์
หรื อหนี ้สิน กรณีที่ข้อมูลระดับ 1 ไม่สำมำรถหำได้ กลุม่ บริ ษัทจะใช้ ข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้ ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้ อม
ข้ อมูลเกี่ยวกับเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำและข้ อมูลที่ใช้ ในกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี ้สินรำยกำรต่ำง ๆ ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 3.25
4.2.2 กำรคำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืน
ในกำรคำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืนผู้บริ หำรของกลุม่ บริ ษัทประมำณกำรกระแสเงินสดที่จะได้ รับใน
อนำคตจะคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบันโดยใช้ อตั รำคิดลดก่อนคำนวณภำษี เงินได้ เพื่อให้ สะท้ อนมูลค่ำที่
อำจประเมินได้ ในตลำดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่
ไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสินทรัพย์อื่น จะพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืนรวมกับ
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดที่สนิ ทรัพย์นนเกี
ั ้ ่ยวข้ องด้ วย
5.

กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
กลุม่ บริ ษัทจัดประเภทรำยกำรใหม่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และในงบกำไรขำดทุนและกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บำงรำยกำร เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรแสดงรำยกำรในงบ
กำรเงินงวดปั จจุบนั กำรจัดประเภทรำยกำรดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิ กำไรเบ็ดเสร็ จรวม และส่วนของผู้ถือ
หุ้นตำมที่ได้ รำยงำนไว้ ทังนี
้ ้ รำยกำรในงบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ได้ มีกำรจัดประเภท
รำยกำรให้ สอดคล้ องกับงบกระแสเงินสดงวดปั จจุบนั แล้ ว
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กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่มีดงั ต่อไปนี ้
ผลกระทบต่ องบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ตำมรำยงำนเดิม
สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นจำกสัญญำ - หมุนเวียน
ต้ นทุนส่วนเพิ่มในกำรได้ มำซึง่ สัญญำ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจำกค่ำควำมนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่วนของหนี ้สินระยะยำวที่ถงึ กำหนดชำระ
ภำยในหนึง่ ปี - หนี ้สินภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
ส่วนของหนี ้สินระยะยำวที่ถงึ กำหนดชำระ
ภำยในหนึง่ ปี - หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี ้สินระยะยำวภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ

จัดประเภท
รำยกำรใหม่

หน่ วย : บำท
ตำมที่รำยงำน
ปั จจุบัน

11,364,460
342,680
7,075,323

11,364,460
(11,364,460)
342,680
(342,680)
7,075,323
(7,075,323)

11,364,460
342,680
7,075,323
-

(3,319,693)

3,319,693

(4,117,226)
-

(3,319,693)
4,117,226
(4,117,226)

(3,319,693)
(4,117,226)

1,512,970
142,680
6,726,683

จัดประเภท
รำยกำรใหม่
1,512,970
(1,512,970)
142,680
(142,680)
6,726,683
(6,726,683)

หน่ วย : บำท
ตำมที่รำยงำน
ปั จจุบัน
1,512,970
142,680
6,726,683
-

(3,175,825)

3,175,825

-

(3,800,536)
-

(3,175,825)
3,800,536
(3,800,536)

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ตำมรำยงำนเดิม
สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นจำกสัญญำ - หมุนเวียน
ต้ นทุนส่วนเพิ่มในกำรได้ มำซึง่ สัญญำ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจำกค่ำควำมนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่วนของหนี ้สินระยะยำวที่ถงึ กำหนดชำระ
ภำยในหนึง่ ปี - หนี ้สินภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
ส่วนของหนี ้สินระยะยำวที่ถงึ กำหนดชำระ
ภำยในหนึง่ ปี - หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี ้สินระยะยำวภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ

(3,175,825)
(3,800,536)

ผลกระทบต่ องบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม

จัดประเภท
รำยกำรใหม่
(40,656,651)
40,656,651
(275,657)
275,657

หน่ วย : บำท
ตำมที่รำยงำน
ปั จจุบัน
4,810,491,698
(3,522,377,155)
38,987,161
275,657

จัดประเภท
รำยกำรใหม่
(51,948,853)
51,948,853

หน่ วย : บำท
ตำมที่รำยงำน
ปั จจุบัน
34,909,610
51,948,853

(275,657)
9,134,246

จัดประเภท
รำยกำรใหม่
(275,657)
275,657
9,134,246
(9,134,246)

หน่ วย : บำท
ตำมที่รำยงำน
ปั จจุบัน
(275,657)
9,134,246
-

(1,730,315)
(3,770,930)

(1,730,315)
1,730,315
(3,770,930)
3,770,930

1,730,315
(3,770,930)
-

ตำมรำยงำนเดิม
รำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริ กำร
ต้ นทุนขำยและกำรให้ บริ กำร
รำยได้ อื่น
รำยได้ ทำงกำรเงิน

4,851,148,349
(3,563,033,806)
39,262,818
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ตำมรำยงำนเดิม
รำยได้ อื่น
รำยได้ ทำงกำรเงิน

86,858,463
-

ผลกระทบต่ องบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม

ตำมรำยงำนเดิม
รำยได้ ทำงกำรเงิน
ดอกเบี ้ยรับ
สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นจำกสัญญำ - หมุนเวียน
ต้ นทุนส่วนเพิ่มในกำรได้ มำซึง่ สัญญำ
เงินสดจ่ำยเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจำก
ค่ำควำมนิยม
เงินสดจ่ำยเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ำยชำระหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
เงินสดจ่ำยชำระภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงิน

201

202
ผลกระทบต่ องบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(51,948,853)
9,791,636

จัดประเภท
รำยกำรใหม่
(51,948,853)
51,948,853
9,791,636
(9,791,636)

หน่ วย : บำท
ตำมที่รำยงำน
ปั จจุบัน
(51,948,853)
9,791,636
-

(1,680,025)
(3,485,279)

(1,680,025)
1,680,025
(3,485,279)
3,485,279

(1,680,025)
(3,485,279)
-

ตำมรำยงำนเดิม
รำยได้ ทำงกำรเงิน
ดอกเบี ้ยรับ
สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นจำกสัญญำ - หมุนเวียน
ต้ นทุนส่วนเพิ่มในกำรได้ มำซึง่ สัญญำ
เงินสดจ่ำยเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจำก
ค่ำควำมนิยม
เงินสดจ่ำยเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ำยชำระหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
เงินสดจ่ำยชำระภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงิน

6.

รำยกำรบัญชีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
กลุม่ บริ ษัทมีรำยกำรบัญชีสว่ นหนึง่ กับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน ซึง่ บุคคลหรื อกิจกำรเหล่ำนี ้เกี่ยวข้ องกันโดยกำรถือ
หุ้นและ/หรื อมีกรรมกำรร่วมกัน หรื อเป็ นสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิด รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
กันที่มีสำระสำคัญที่รวมไว้ ในงบกำรเงินใช้ รำคำตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ ไป หรื อในรำคำที่ตกลงกันตำม
สัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ
รำยกำรที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุปได้ ดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
รำยได้ จำกกำรบริหำร
บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นำ จำกัด
บริ ษัท มำยรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จำกัด
บริ ษัท เดอะ วิลล่ำ (หัวหิน) จำกัด
บริ ษัท บำงกอก ริ วำ่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท บำงกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท มำย อเวนิว จำกัด

-

-

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
101,682,148
120,000
166,899
78,629,480
2,807,000
60,000
60,000

566,400
-

เงินปั นผลรับ
บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นำ จำกัด
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษัท บำงกอก ริ วำ่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท บำงกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท มำย อเวนิว จำกัด
บริ ษัท มำย ฮอสพิทอล จำกัด
ดอกเบีย้ จ่ ำย
บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นำ จำกัด
บริ ษัท มำยรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จำกัด
บริ ษัท เดอะ วิลล่ำ (หัวหิน) จำกัด
บริ ษัท บำงกอก ริ วำ่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้ ำพระยำ จำกัด
บริ ษัท สำนักงำนที่ปรึกษำกฎหมำย
มีชยั ไทยแลนด์ จำกัด
บริ ษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด
บริ ษัท บำงนำ แอสเซ็ท จำกัด
ดอกเบีย้ จ่ ำยตำมสัญญำเช่ ำ
บริ ษัท บำงนำ แอสเซ็ท จำกัด

งบกำรเงินรวม
2563
2562

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

-

-

107,999,568

-

-

-

4,690,053
11,159,498
34,885,009
152,963
20,455,771

3,672,069
1,776,389
28,598,266
272,525
17,552,298

20,174,003
5,211,555
92,491,207
4,188,189
9,824,139
-

9,705,593
6,644,042
13,926,984
2,346,249
1,123,130
417,183

346,740
128,525

164,512
-

346,740
128,525

164,512
-

1,200,465

-

1,146,240

-

ค่ ำบริกำรดูแลรักษำควำมสะอำดโครงกำร
บริ ษัท เดอะ วิลล่ำ (หัวหิน) จำกัด

-

-

859,420

2,449,127

ค่ ำเช่ ำสำนักงำน
บริ ษัท บำงนำ แอสเซ็ท จำกัด

-

2,983,005

-

2,983,005

ค่ ำไฟฟ้ำสำนักงำน
บริ ษัท บำงนำ แอสเซ็ท จำกัด

139,125

134,810

139,125

134,810

ค่ ำเช่ ำทรัพย์ สินและอุปกรณ์
บริ ษัท บำงนำ แอสเซ็ท จำกัด

-

907,390

-

907,390

599,200

1,540,800

599,200

1,540,800

ค่ ำบำรุ งรักษำคอมพิวเตอร์
บริ ษัท โอเพ่นเทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

203

204
ยอดคงเหลือ ของสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิน ที่มีสำระสำคัญ กับ บุค คลหรื อ กิ จ กำรที่เ กี่ ย วข้ อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม
2563 และ 2562 มีดงั นี ้
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
2563

2562

2563

2562

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นำ จำกัด
บริ ษัท มำยรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จำกัด
บริ ษัท เดอะ วิลล่ำ (หัวหิน) จำกัด
บริ ษัท บำงกอก ริ วำ่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท บำงกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท มำย อเวนิว จำกัด
กรรมกำรบริ ษัท

221,422

ดอกเบีย้ ค้ ำงรับ (รวมเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของรำยได้ ค้ำงรับ)
บริ ษัท บำงกอก ริ วำ่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท บำงกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท มำย อเวนิว จำกัด
บริ ษัท มำย ฮอสพิทอล จำกัด

-

-

9,301,353
75,406,904
397,423
91,247,716

1,947,109
1,460,979
40,521,895
244,460
70,791,946

รำยได้ จำกกำรบริหำรค้ ำงรับ (รวมเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของรำยได้ ค้ำงรับ)
บริ ษัท เดอะ วิลล่ำ (หัวหิน) จำกัด

-

-

2,323,077

2,323,077

20,647,824

-

18,463,974

-

346,740
128,525

-

สินทรัพย์ สิทธิกำรใช้
บริ ษัท บำงนำ แอสเซ็ท จำกัด
ดอกเบีย้ ค้ ำงจ่ ำย (รวมเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของค่ ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำย)
บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นำ จำกัด
บริ ษัท มำยรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จำกัด
บริ ษัท เดอะ วิลล่ำ (หัวหิน) จำกัด
บริ ษัท บำงกอก ริ วำ่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด
บริ ษัท บำงนำ แอสเซ็ท จำกัด

108,799,898
128,400
178,582
85,845,505
3,003,490
1,314,215
64,200
59,436
221,422

1,250,015
59,436

12,868,299 22,226,564
19,606,769 14,894,709
63,241,285 2,059,473
2,009,701
346,740
128,525
-

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษัท บำงกอก ริ วำ่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
กรรมกำรบริ ษัท
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

2563

2562

-

-

22,225
13,235

2563
382,912
19,525
-

90,385
10,363

2562
38,973
90,385
-

ค่ ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำย
บริ ษัท เดอะ วิลล่ำ (หัวหิน) จำกัด
บริ ษัท บำงนำ แอสเซ็ท จำกัด
บริ ษัท โอเพ่นเทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรบริ ษัท

-

-

46,194
1,251,700
15,000

335,370
1,540,800
3,730

เงินรับล่ วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

1,034,963

1,034,963

1,034,963

1,034,963

ส่ วนของหนีส้ ินระยะยำวที่ถงึ กำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี - หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำ
บริ ษัท บำงนำ แอสเซ็ท จำกัด

4,142,920

-

2,612,710

-

21,565,432

-

20,859,629

-

หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำ
บริ ษัท บำงนำ แอสเซ็ท จำกัด

45,137,788 23,276,062
46,194
335,370
1,251,700 1,540,800
15,000

เงินให้ ก้ ูยมื ระยะสัน้ แก่ กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย

บริ ษัท บำงกอก ริ วำ่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด(1)
บริ ษัท เอเวอร์ ซติ ี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด(1) (2) (3)
บริ ษัท บำงกอกเอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด(1) (2)
บริ ษัท มำย อเวนิว จำกัด(1)
บริ ษัท มำย ฮอสพิทอล จำกัด(1) (2) (3)
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
รวม

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
176,432,254
262,760,933
135,235,000
271,780,658
271,560,658
2,700,000
2,250,000
319,343,100
274,523,100
856,584,691
860,001,012
(271,397,803)
585,186,888
860,001,012

205

206
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษัทได้ บนั ทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นสำหรับเงินให้ ก้ ูยืมระยะสั ้น
แก่บ ริ ษัท บำงกอกเอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด และบริ ษัท มำย ฮอสพิทอล จำกัด จำนวน 106.31 ล้ ำนบำท และ
165.08 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
กำรเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562
มีดงั นี ้
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
ณ วันที่ 1 มกรำคม
เพิ่มขึ ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

860,001,012
425,300,000
(428,716,321)
856,584,691

2562
207,208,758
955,214,971
(302,422,717)
860,001,012

(1)

บริ ษัทมีเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันในรู ปของตัว๋ สัญญำใช้ เงินชนิดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม อัตรำ
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.00 - 7.00 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

(2)

บริ ษั ท มีเ งิ น ให้ ก้ ูยืม ระยะสั ้นแก่กิ จ กำรที่เ กี่ ย วข้ อ งกัน ในรู ป ของตั๋ว สัญ ญำใช้ เ งิ น ชนิด จ่ำ ยคืน เมื่อ ทวง
ถำม อ้ ำงอิงอัตรำดอกเบี ้ยจำกเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ ำรำยใหญ่ชนั ้ ดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลำ (Minimum
Loan Rate: MLR) ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

(3)

บริ ษั ท มีเ งิ น ให้ ก้ ูยืม ระยะสั ้นแก่กิ จ กำรที่เ กี่ ย วข้ อ งกัน ในรู ป ของตั๋ว สัญ ญำใช้ เ งิ น ชนิด จ่ำ ยคืน เมื่อ ทวง
ถำม อ้ ำงอิงอัตรำดอกเบีย้ จำกเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ ำรำยใหญ่ชนั ้ ดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลำ (Minimum
Loan Rate: MLR) + ร้ อยละ 1 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

เงินให้ ก้ ูยืมระยะยำวแก่ กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย

บริ ษัท บำงกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
รวม

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
285,000,000
285,000,000
285,000,000
285,000,000

กำรเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินให้ ก้ ูยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
2562 ดังนี ้

ณ วันที่ 1 มกรำคม
รำยกำรกระแสเงินสด
รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
285,000,000
285,000,000
285,000,000
285,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษัทมีเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีกำหนดจ่ำยคืน
ภำยในระยะเวลำ 2 ปี อัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.25 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน โดยเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้ องกันดังกล่ำวได้ รับกำรอนุมตั ิให้ ขยำยระยะเวลำครบกำหนดชำระคืนเงินให้ ก้ ยู ืมตำมบันทึกข้ อตกลงแก้ ไขเพิ่มเติม
สัญญำกู้ยืมเงินครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2562 โดยมีกำหนดชำระในวันที่ 7 พฤษภำคม 2564 และบันทึกข้ อตกลง
แก้ ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2563 โดยขยำยวันกำหนดชำระเป็ นภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2565
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
(2)
บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นำ จำกัด
412,916,591 174,441,852
(1) (2)
บริ ษัท มำยรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จำกัด
107,572,052 110,127,552
(1) (2)
บริ ษัท เดอะ วิลล่ำ (หัวหิน) จำกัด
58,828,509
50,350,000
(2)
บริ ษัท บำงกอก ริ วำ่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
116,199,060
(2)
บริ ษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด
16,000,000
16,000,000
(2)
บริ ษัท บำงนำ แอสเซ็ท จำกัด
12,000,000
12,000,000
(3)
กรรมกำรบริ ษัท
646,614,711 485,361,194 319,000,000 -224,900,000
รวม
674,614,711 485,361,194 1,042,516,212 559,819,404
(1)

บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจำกกิ
้
จกำรที่เกี่ยวข้ องกันในรู ปของตัว๋ สัญญำใช้ เงินชนิดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม อ้ ำงอิง
อัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ ำรำยใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลำ (Minimum Loan Rate: MLR)
ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

(2)

บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจำกกิ
้
จกำรที่เกี่ยวข้ องกันในรูปของตัว๋ สัญญำใช้ เงินชนิดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม อัตรำ
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.50 - 7.00 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

(3)

กลุม่ บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจำกกรรมกำรและบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกันในรู ปของตัว๋ สัญญำใช้ เงินชนิดจ่ำยคืนเมื่อทวง
ถำมไม่คิดดอกเบี ้ย และไม่มีหลักประกัน
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กำรเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2563 และ 2562 มีดงั นี ้
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
ณ วันที่ 1 มกรำคม
485,361,194 409,830,000 559,819,404 950,035,744
รำยกำรกระแสเงินสด
เพิ่มขึ ้น
423,730,000 815,359,946 1,156,841,751 1,166,869,943
จ่ำยชำระคืน
(234,476,483) (996,428,752) (674,144,943) (1,557,086,283)
รวมรำยกำรกระแสเงินสด
189,253,517 (181,068,806) 482,696,808 (390,216,340)
รำยกำรที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด
เปลีย่ นประเภทเงินกู้ยืม
รวมรำยกำรที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

674,614,711

256,600,000
256,600,000
485,361,194 1,042,516,212

559,819,404

ในระหว่ำงปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทย่อย 3 แห่งได้ มีกำรเปลี่ยนประเภทเงินกู้ยืมจำนวน 256.60 ล้ ำนบำท
จำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นเงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน เนื่องจำก
บริ ษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้ ำพระยำ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันได้ ทำสัญญำโอนสิทธิ เรี ยกร้ องในกำรเป็ น
เจ้ ำหนี ้เงินกู้ยืมรวมทังดอกเบี
้
้ยค้ ำงจ่ำยของบริ ษัทย่อยดังกล่ำวให้ แก่กรรมกำรบริ ษัท โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ในกำรจ่ำยชำระคืนเป็ นจ่ำยชำระคืนเมื่อทวงถำม
นอกจำกนีบ้ ริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องกันดังกล่ำวได้ ทำสัญญำโอนสิทธิ เรี ยกร้ องในกำรเป็ นเจ้ ำหนี ้เงิ นกู้ยืมระยะสันจ
้ ำนวน
110.87 ล้ ำนบำท รวมทังดอกเบี
้
้ยค้ ำงจ่ำยจำนวน 0.38 ล้ ำนบำทของบริ ษัทให้ แก่กรรมกำรบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ จ่ำย
ชำระเงินกู้ยืมดังกล่ำวให้ แก่กรรมกำรแล้ วเมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2562

เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2563
2562
709,374,044
709,374,044
(7,799,192)
(18,774,550)
701,574,852
690,599,494
(701,574,852)
690,599,494

บริ ษัท เดอะ วิลล่ำ (หัวหิน) จำกัด
หัก ค่ำธรรมเนียมรอกำรตัดจ่ำย
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีกำหนดจ่ำ ยคืน
ภำยในระยะเวลำ 18 เดือน อัตรำดอกเบีย้ ร้ อยละ 6.00 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน
กำรเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
2562 มีดงั นี ้

ณ วันที่ 1 มกรำคม
รำยกำรกระแสเงินสด
เพิ่มขึ ้น
ค่ำธรรมเนียมรอกำรตัดจ่ำย
รวมรำยกำรกระแสเงินสด
รำยกำรที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด
เปลี่ยนประเภทเงินกู้ยืม
ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินค้ ำงจ่ำย
ตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดจ่ำย
รวมรำยกำรที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
หัก ส่วนที่ถงึ กำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
รวม

งบกำรเงินรวม
2563
2562
251,639,525
-

-

-

(256,600,000)
4,960,475
(251,639,525)
-

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
690,599,494
(7,043,041)
(7,043,041)

709,374,044
(22,770,907)
686,603,137

(22,366,881)
40,385,280
18,018,399
701,574,852
(701,574,852)
-

3,996,357
3,996,357
690,599,494
690,599,494
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กำรคำ้ ประกันและหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษัทและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันมีกำรค ้ำประกันและหลักประกัน ดังนี ้
1. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษัทได้ จดจำนองที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงของบริ ษัท บำงกอก เอเวอร์ ดีเวลลอป
เม้ นท์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงของบริ ษัท บำงกอก ซันเดย์ จำกัด ซึ่งเป็ นกิจกำรที่
เกี่ยวข้ องกัน ห้ องชุดของบริ ษัท เดอะ วิลล่ำ (หัวหิน) จำกัด ในโครงกำรมำยรี สอร์ ท หัว หิน ห้ อ งชุด ของบริ ษัท ใน
โครงกำรมำยรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ และโครงกำรมำยรี สอร์ ท บำงกอก เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และ
เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 19) และวงเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 24)
โดยมีวงเงินรวมจำนวน 585.00 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้บริ ษัท บำงกอก ริ ว่ำ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัท และกรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำนได้ ค ้ำประกันวงเงินดังกล่ำวในนำมนิติบคุ คลและส่วนบุคคลเต็มจำนวน ตำมลำดับ
(2562: ไม่มี)
2. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทได้ จดจำนองห้ องชุดของบริ ษัทในโครงกำรมำยรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ และที่ดินพร้ อม
สิง่ ปลูกสร้ ำงของบริ ษัท บำงกอก ซันเดย์ จำกัด ซึ่ง เป็ นกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินกู้ยืมระยะ
สันอื
้ ่นของบริ ษัท (ดูหมำยเหตุข้อ 22) โดยมีวงเงินรวมจำนวน 120.00 ล้ ำ นบำท นอกจำกนี ก้ รรมกำรบริ ษั ท
1 ท่ ำ นได้ ค ้ำประกัน วงเงิ น ดัง กล่ำ วในนำมส่ว นบุค คลเต็ ม จำนวน และได้ ดำเนิน กำรปลอดจำนอง
หลักประกันและปลดภำระค ้ำประกันแล้ วเมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2563
3. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทได้ จดจำนองที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงของบริ ษั ท บำงกอก ซัน เดย์ จำกัด ซึ่ง เป็ น
กิ จกำรที่เกี่ ยวข้ องกัน ห้ องชุด ของบริ ษั ท เดอะ วิล ล่ำ (หัว หิน ) จำกัด ในโครงกำรมำยรี สอร์ ท หัวหิน ห้ องชุด
ของบริ ษัทในโครงกำรมำยรี สอร์ ท แอท ริ เวอร์ และโครงกำรมำยรี สอร์ ท บำงกอก เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินกู้ยืม
ระยะสันอื
้ ่นของบริ ษัท (ดูหมำยเหตุข้อ 22) โดยมีวงเงินรวมจำนวน 140.00 ล้ ำ นบำท นอกจำกนี ว้ งเงิ น กู้ยืม
ดังกล่ำวค ้ำประกันในนำมนิติบุคคลโดย บริ ษัท มำยรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จำกัด บริ ษัท เดอะ วิลล่ำ (หัวหิน) จำกัด และ
บริ ษัท บำงกอก ซันเดย์ จำกัด และกรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำนค ้ำประกันในนำมส่วนบุคคลเต็มจำนวน และได้
ดำเนินกำรปลอดจำนองหลักประกันและปลดภำระค ้ำประกันแล้ วเมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2563
4. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทได้ จดจำนองที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงซึง่ รวมอยู่ในต้ นทุนพัฒนำโครงกำร 1 โครงกำร
ของบริ ษั ท ณัฐนันท์ พัฒนำ จ ำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษั ทย่อยและที่ ดิ นที่ ถื อครองโดยบุค คลที ่เ กี ่ย วข้ อ งกัน เพื ่อ เป็ น
หลักประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั ้นอื่นของบริ ษัท (ดูหมำยเหตุข้อ 22) โดยมีวงเงินรวมจำนวน 200.00 ล้ ำนบำท
นอกจำกนี ้กรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำน ค ้ำประกันในนำมส่วนบุคคลเต็ม จำนวน และได้ ดำเนิน กำรปลอดจำนอง
หลักประกันและปลดภำระค ้ำประกัน แล้ วเมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2563

5. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัท บำงกอก ริ ว่ำ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้
จำนำหุ้นของกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึง่ ซึง่ ถือโดยบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่ง เพื่อเป็ นหลักค ้ำประกันเงินกู้ยืม
ระยะสันอื
้ ่นในรูปของตัว๋ แลกเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ดูหมำยเหตุข้อ 22) นอกจำกนีบ้ ุคคลที่เกี่ยวข้ องกันท่ำน
หนึ่งได้ ค ้ำประกันในนำมส่วนบุคคลเต็มจำนวน และได้ ดำเนินกำรปลดจำนำหุ้นและภำระค ้ำประกัน แล้ วเมื่อ
วันที่ 2 มิถนุ ำยน 2563
6. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษัท บำงกอก ริ ว่ำ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
ได้ จดจำนองที่ดิน พร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง และห้ องชุดซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำร 1 โครงกำร เพื่อเป็ น
หลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 19) วงเงินกู้ยืมระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 24) และวงเงินหนังสือค ้ำประกันของบริ ษัทย่อยดังกล่ำว (ดูหมำยเหตุข้อ 37.2)
โดยมีวงเงินรวมจำนวน 2,936.50 ล้ ำนบำท และ 2,866.00 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ นอกจำกนี ้บริ ษัทและกรรมกำร
บริ ษัท 1 ท่ำนได้ ค ้ำประกันวงเงินดังกล่ำวในนำมนิติบคุ คลและส่วนบุคคลเต็มจำนวน
7. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด และบริ ษัท มำย อเวนิว จำกัด ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ จดจำนองที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำง และบ้ ำนเดี่ยวซึง่ รวมอยูใ่ นต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำร
จำนวน 5 โครงกำร เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน (ดูหมำยเหตุ
ข้ อ 19) วงเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 24) และวงเงินหนังสือค ้ำประกันของบริ ษัทย่อย
ดังกล่ำว (ดูหมำยเหตุข้อ 37.2) โดยมีวงเงินรวมจำนวน 1,296.50 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้บริ ษัทและกรรมกำรบริ ษัท 1
ท่ำนได้ ค ้ำประกันวงเงินดังกล่ำวในนำมนิติบคุ คลและส่วนบุคคลเต็มจำนวน ตำมลำดับ
8. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษัท เดอะ วิลล่ำ (หัวหิน) จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ จด
จำนองห้ องชุดของบริ ษัทย่อยดังกล่ำวในโครงกำร มำยรี สอร์ ท หัวหิน ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงของบริ ษั ท ซึ่ง รวมอยู่
ในต้ น ทุน กำรพัฒ นำโครงกำร 1 โครงกำร ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ง ปลูก สร้ ำงของบริ ษั ท ที่เ กี่ ย วข้ อ งกัน และห้ อ งชุด
ของบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ อ งกัน รวมทัง้ ได้ จำนำหุ้น สำมัญ ของบริ ษั ท ย่อ ย หุ้นสำมัญของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน เพื่อ
เป็ นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยำวอื่นจำกบริ ษัทแห่งหนึ่ง ในต่ำงประเทศในสกุลเงินบำท (ดูหมำยเหตุข้อ 25)
โดยมีวงเงินจำนวน 750.00 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้มีกำรค ้ำประกันในนำมนิติบคุ คลโดยบริ ษัทและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กันแห่งหนึง่ เต็มจำนวน และกรรมกำรบริ ษัทค ้ำประกันในนำมส่วนบุคคลเต็มจำนวน
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9. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษัท โครำชเมดิคัลกรุ๊ ป จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยทำงอ้ อมของบริ ษัทได้
จดจ ำนองที่ด ิน พร้ อ มสิ่ง ปลูก สร้ ำ งที ่ม ีอ ยู่แ ล้ ว และที ่จ ะมีขึ ้นในภำยหน้ ำ ตลอดจนผลประโยชน์ จำกกำรท ำ
ประกันภัยเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 19) และ
วงเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 24) โดยมีวงเงินรวมจำนวน 103.00 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้บริ ษัท
และบริ ษัท มำย ฮอสพิท อล จำกัด ซึ่ง เป็ นบริ ษั ท ย่อ ยของบริ ษั ท และกรรมกำรบริ ษั ท 1 ท่ำ นได้ ค ้ำประกัน
วงเงิ นดังกล่ำวในนำมนิติบคุ คลและส่วนบุคคลเต็มจำนวน ตำมลำดับ
10. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชกำร จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยทำงอ้ อมของบริ ษัท ได้ จด
จำนองที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน
(ดูห มำยเหตุข้ อ 19) และวงเงิ น หนัง สือ ค ้ำประกัน ของบริ ษั ท ย่อ ยทำงอ้ อ มดัง กล่ำ ว (ดูห มำยเหตุข้ อ 37.2)
โดยมีวงเงินรวมจำนวน 9.10 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้กรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำนได้ ค ้ำประกันวงเงินดังกล่ำวในนำมส่วน
บุคคลเต็มจำนวน
11. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชกำร จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยทำงอ้ อมของบริ ษัท ได้ จด
จำนองที่ดินเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 19)
โดยมีวงเงินรวมจำนวน 5.00 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้กรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำนได้ ค ้ำประกันวงเงินดังกล่ำวในนำมส่วน
บุคคลเต็มจำนวน
ภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษัทมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำกับบริ ษัทที่ เกี่ยวข้ องกันตำมที่บริ ษัทได้
เปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในหมำยเหตุข้อ 37.1
ค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ
ค่ำตอบแทนผู้บริ หำรสำคัญสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
44,122,587 29,689,920 29,825,095 20,070,220
389,652
355,087
262,424
239,503
44,152,239 30,045,007 30,087,519 20,309,723

ค่ ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้ แก่กรรมกำรของกลุม่ บริ ษัทตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน
จำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องที่จ่ำยให้ กบั กรรมกำรซึง่ ดำรงตำแหน่งเป็ นผู้บริ หำรของบริ ษัท
ค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมี
จำนวน 0.69 ล้ ำนบำท และ 0.54 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
ลักษณะควำมสัมพันธ์ ของบริษัท
ชื่อบริษัท

ประเทศ/
สัญชำติ
บริษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นำ จำกัด
ไทย
บริษัท มำยรีสอร์ ท โฮลดิ ้ง จำกัด
ไทย
บริษัท เดอะ วิลล่ำ (หัวหิน) จำกัด
ไทย
บริษัท บำงกอก ริวำ่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
ไทย
บริษัท เอเวอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
ไทย
บริษัท บำงกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด ไทย
บริษัท มำย อเวนิว จำกัด
ไทย
บริษัท มำย ฮอสพิทอล จำกัด
ไทย
บริษัท โรงพยำบำลเชียงใหม่ รำษฎร์ จำกัด
ไทย
บริษัท เดนทอล อิส ฟั น จำกัด
ไทย
บริษัท ยูนิคอน เซอร์ วิสเซส จำกัด
ไทย
บริษัท โครำชเมดิคลั กรุ๊ป จำกัด
ไทย
บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชกำร จำกัด
ไทย
บริษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล จำกัด
ไทย
บริษัท บำงกอก ซันเดย์ จำกัด
ไทย
บริษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล
ไทย
เจ้ ำพระยำ จำกัด
บริษัท บำงนำ แอสเซ็ท จำกัด
ไทย
บริษัท ศรีนครแลนด์ จำกัด
บริษัท โอเพ่นเทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ไทย
ไทย

บริษัท สำนักงำนที่ปรึกษำกฎหมำย มีชยั
ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน่
จำกัด (มหำชน)
บริษัท สุวนิ ทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด

ไทย

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

ไทย

ไทย
ไทย

ควำมสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยทำงอ้ อม
บริษัทย่อยทำงอ้ อม
บริษัทย่อยทำงอ้ อม
บริษัทย่อยทำงอ้ อม
บริษัทย่อยทำงอ้ อม
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นทำงตรง
ผู้ถือหุ้นทำงตรง
ผู้ถือหุ้นทำงตรง
ผู้ถือหุ้นทำงตรง
ผู้ถือหุ้นทำงตรง
ผู้ถือหุ้นทำงตรง
ผู้ถือหุ้นทำงตรง
ผู้ถือหุ้นทำงตรง
ผู้ถือหุ้นทำงอ้ อม
ผู้ถือหุ้นทำงอ้ อม
ผู้ถือหุ้นทำงอ้ อม
ผู้ถือหุ้นทำงอ้ อม
ผู้ถือหุ้นทำงอ้ อม
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกับ
ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรบริษัท
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน กรรมกำรร่วมกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรบริษัทดังกล่ำว เป็ นบุคคล
ในครอบครัวเดียวกับผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรบริษัท
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรบริษัทดังกล่ำว เป็ นบุคคล
ในครอบครัวเดียวกับผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรบริษัท
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรบริษัทดังกล่ำว เป็ นบุคคล
ในครอบครัวเดียวกับผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรบริษัท
สมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิดผู้บริหำรและ/หรือผู้ถือหุ้น

213

214
หลักเกณฑ์ ในกำรคิดรำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำยระหว่ ำงกัน
ดอกเบี ้ยรับและดอกเบี ้ยจ่ำย
เงินปั นผลรับ
มูลค่ำซื ้อ - ขำยสินค้ ำ
รำยได้ จำกกำรเช่ำและค่ำบริ กำร
รำยได้ จำกกำรบริ หำร
ค่ำเช่ำสำนักงำนและอื่น ๆ
ค่ำใช้ จ่ำยบริ กำร
ค่ำที่ปรึกษำ
7.

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
อ้ ำงอิงอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมของธนำคำรพำณิชย์/สถำบันกำรเงิน
ตำมที่ประกำศจ่ำย
รำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
รำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
รำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
รำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
รำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
รำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำ

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
7.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย

เงินสดและเช็คในมือ
เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย์
เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวัน
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

งบกำรเงินรวม
2563
2562
927,749
986,899
23,945,597 35,711,974
6,168,327 19,597,584
31,041,673 56,296,457

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
180,806 211,193
4,305,569 7,145,546
428,560 748,984
4,914,935 8,105,723

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินฝำกออมทรัพย์ มีอตั รำดอกเบี ้ยระหว่ำงร้ อยละ 0.05 ถึงร้ อยละ 0.55 ต่อปี
และอัตรำดอกเบี ้ยระหว่ำงร้ อยละ 0.10 ถึงร้ อยละ 0.40 ต่อปี ตำมลำดับ
7.2 รำยกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องกับเงินสดที่เกิดจำกกำรซื ้อและกำรเพิ่มขึ ้นของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้

เจ้ ำหนี ้ค่ำซื ้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ยกมำ
บวก เพิ่มขึ ้นระหว่ำงปี
หัก สินทรัพย์มำจำกสัญญำเช่ำ
หัก เงินสดจ่ำยระหว่ำงปี
เจ้ ำหนี ้ค่ำซื ้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ยกไป

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
3,570,488 1,269,233
62,008 493,984
47,429,580 55,826,667 6,936,665 1,419,841
(628,000)
(43,351,600) (52,897,412) (6,528,868) (1,851,817)
7,648,468 3,570,488
469,805
62,008

8.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
ลูกหนี ้กำรค้ ำ - บริ ษัทอื่น
29,496,307
33,226,526
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น (6,550,562)
ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
(6,385,950)
รวมลูกหนี ้กำรค้ ำ
22,945,745 26,840,576
ลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น - บริ ษัทอื่น
รำยได้ ค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
รำยได้ ค้ำงรับ - บริ ษัทอื่น
ค่ำใช้ จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ ำ
รวมลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น

221,422
1,004,904
4,518,138
66,443,682
72,188,146
95,133,891

59,436
5,275,013
8,925,602
71,494,887
85,754,938
112,595,514

ลูกหนี ้กำรค้ ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 จำแนกตำมอำยุหนี ้ที่ค้ำงชำระได้ ดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
น้ อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้กำรค้ ำ

19,153,165

199,555,712 1,309,451
566,977 610,778
178,676,473 117,289,466
1,057,925 600,000
40,521,122 65,839,238
420,378,209 185,648,933
420,378,209 185,648,933
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

22,194,067

-

-

4,495,898
3,284,243
275,232
568,555
372,956
253,086
5,199,056
6,926,575
29,496,307 33,226,526
(6,550,562)
(6,385,950)
22,945,745 26,840,576

-

-

-

-
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สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำกำรให้ สนิ เชื่อโดยเฉลีย่ ของกำรให้ บริ กำรคือ 30 - 90 วันโดยไม่เรี ยกเก็บ
ดอกเบี ้ยจำกลูกหนี ้สำหรับยอดคงค้ ำง
กลุม่ บริ ษัทรับรู้คำ่ เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเป็ นรำยกำรปรับลูกหนี ้กำรค้ ำที่โดยพิจำรณำฐำนะของลูกหนี ้แต่ละรำยที่คำดว่ำ
จะเรี ยกเก็บไม่ได้ โดยอำศัยประสบกำรณ์ในกำรเรี ยกเก็บหนี ้ของกลุม่ บริ ษัทประกอบกับกำรพิจำรณำสถำนะของลูกหนี ้
แต่ละรำย
งบกำรเงินรวม
2562
อำยุลกู หนี ้ค้ ำงชำระเกินกำหนดซึง่ ยังไม่ด้อยค่ำ
น้ อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม

3,284,243
568,555
253,086
540,625
4,646,509

รำยกำรกระทบยอดของค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
งบกำรเงินรวม
2562
ยอดยกมำต้ นปี
ขำดทุนจำกกำรบันทึกค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ตัดจำหน่ำยเป็ นหนี ้สูญในระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือสิ ้นปี

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร
2562

33,068,011
896,987
(27,579,048)
6,385,950

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร
2562
-

ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2562 บริ ษั ท ย่ อ ยทำงอ้ อมได้ ตัด หนี ส้ ูญ ส ำหรั บ ลู ก หนี ก้ ำรค้ ำที่ มี อ ำยุ เ กิ น ก ำหนดช ำระ
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ ้นไปบำงส่วนเป็ นจำนวนเงิน 28.00 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำดังกล่ำวได้ มีกำรบันทึกค่ำเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญไว้ แล้ วเต็มจำนวน

สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 รอบเก็บเงินโดยเฉลี่ยของกำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำคือ 30 - 90 วันโดยไม่เรี ยก
เก็บดอกเบี ้ยจำกลูกหนี ้สำหรับยอดคงค้ ำง
กลุ่มบริ ษัทรับรู้ ค่ำเผื่อผลขำดทุนสำหรั บลูกหนี ้กำรค้ ำด้ วยจำนวนที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
ตลอดอำยุ ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นกับลูกหนี ้กำรค้ ำประมำณกำรโดยใช้ ตำรำงกำรตังส
้ ำรองขึ ้นอยู่กบั
ข้ อมูลผลขำดทุนด้ ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตของลูกหนี ้ และกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของลูกหนี ้ในปั จจุบนั
กลุม่ บริ ษัทรับรู้ ค่ำเผื่อผลขำดทุนในอัตรำร้ อยละ 100 สำหรับลูกหนี ้ทุกรำยกำรที่ค้ำงชำระเกินกว่ำ 180 วันเนื่องจำก
ประสบกำรณ์ในอดีตได้ บง่ ชี ้ว่ำลูกหนี ้เหล่ำนี ้จะไม่สำมำรถเรี ยกชำระได้
กลุม่ บริ ษัทไม่ได้ มีกำรเปลี่ยนแปลงวิธีที่ใช้ ในกำรประมำณกำรและสมมติฐำนสำคัญระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำน
ปั จจุบนั
ตำรำงต่ อ ไปนี แ้ สดงรำยละเอี ย ดควำมเสี่ ย งของลูก หนี ก้ ำรค้ ำ ตำมตำรำงกำรตัง้ ค่ ำ เผื่ อ ของกลุ่ม บริ ษั ท ทัง้ นี ้
ประสบกำรณ์กำรขำดทุนทำงด้ ำนเครดิตในอดีตของกลุม่ บริ ษัท ไม่ได้ แสดงรู ปแบบกำรขำดทุนที่แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยสำคัญสำหรั บกลุม่ ลูกค้ ำที่แตกต่ำงกัน ค่ำเผื่อผลขำดทุนที่พิจำรณำจำกสถำนะที่ถึงกำหนดชำระในอดีตจึงไม่ได้
แยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงลูกค้ ำกลุม่ ต่ำง ๆ
หน่ วย : บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นตลอด
อำยุสญ
ั ญำ

ไม่ เกิน
กำหนดชำระ
2.82%
540,676

งบกำรเงินรวม
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - จำนวนวันที่เกินกำหนดชำระ*
< 90 วัน
91 - 180 วัน >180 วัน
7.13%
320,507

42.64%
117,367

รวม

100%
5,572,012

6,550,562

*กลุม่ บริ ษัทพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ไม่มีลกู หนี ้กำรค้ ำ

ตำรำงต่อไปนี ้แสดงกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นตลอดอำยุที่ได้ รับรู้ สำหรับลูกหนี ้
กำรค้ ำซึง่ เป็ นไปตำมวิธีกำรอย่ำงง่ำยที่กำหนดไว้ ใน TFRS 9
งบกำรเงินรวม
กำรประเมินแบบรวมกลุ่ม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำซึง่ เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

6,385,950
164,612
6,550,562

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร
-
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9.

ต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำร
ต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุปได้ ดงั นี ้

ที่ดนิ
ค่ำห้ องชุดและค่ำก่อสร้ ำง
ดอกเบี ้ยและค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน
รำยกำรอื่น ๆ
รวม
หัก ส่วนที่โอนไปเป็ นต้ นทุนขำย
สะสม
ส่วนที่โอนออกจำกที่ดนิ อำคำร
และส่วนปรับปรุ งอำคำร
ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำโครงกำร
ยอดคงเหลือ

งบกำรเงินรวม
2563
2562
3,885,770,188 3,805,392,667
10,907,588,214 9,514,144,289
955,374,194
816,861,585
609,070,655
515,401,127
16,357,803,251 14,651,799,668

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
1,538,466,325 1,536,500,827
5,739,017,261 5,726,107,737
404,721,783
401,209,057
249,842,451
245,391,327
7,932,047,820 7,909,208,948

(7,727,641,080) (5,628,339,420)

(4,796,309,656) (4,339,517,432)

(2,825,591)
(266,335,046)
8,361,001,534

(8,925,631)
(263,587,409)
2,863,225,124

(134,038,186)
(263,478,432)
8,625,943,630

(113,666,581)
(263,478,432)
3,192,546,503

สำหรั บ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 และ 2562 กลุ่ม บริ ษั ท ได้ ร วมต้ น ทุน กำรกู้ยื ม เข้ ำ เป็ นต้ น ทุน กำรพัฒ นำ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยจำนวน 138.51 ล้ ำนบำท และ 145.35 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ อัตรำกำรตังขึ
้ ้นเป็ นทุนสำหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เท่ำกับร้ อยละ 7.22 - 7.46 และร้ อยละ 4.94 - 8.38 ตำมลำดับ
ส ำหรั บ ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2563 และ 2562 บริ ษั ท ได้ รวมต้ นทุ น กำรกู้ ยื ม เข้ ำเป็ นต้ นทุ น กำรพัฒ นำ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยจำนวน 3.51 ล้ ำนบำท และ 36.23 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ อัตรำกำรตังขึ
้ ้นเป็ นทุนสำหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เท่ำกับร้ อยละ 6.22 - 7.74 และร้ อยละ 7.10 - 9.47 ตำมลำดับ
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุม่ บริ ษัทได้ จดจำนองที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำง บ้ ำนเดี่ยวและห้ องชุด ซึ่งรวมอยู่ใน
ต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำร 14 โครงกำร จำนวน 7,772 ล้ ำนบำท และ 15 โครงกำร จำนวน 8,243 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 19) วงเงินกู้ยืมระยะ
สันอื
้ ่น (ดูหมำยเหตุข้อ 22) วงเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 24) วงเงินกู้ระยะยำวจำกบริ ษัท
แห่งหนึ่งในต่ำงประเทศ (ดูหมำยเหตุข้อ 25) และวงเงินออกหนังสือค ้ำประกันจำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ
37.2)

ในระหว่ำงปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุม่ บริ ษัทได้ โอนที่ดินจำนวน 9 ล้ ำนบำท ซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนกำรพัฒนำ
โครงกำรไปเป็ นที่ดิน เพื่อใช้ ในกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษัท และโอนห้ องชุดซึ่งรวมอยู่ในอำคำรและส่วนปรับปรุ ง
อำคำรจำนวน 6.10 ล้ ำนบำท มำเป็ นต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำร เพื่อนำมำปรับปรุงและขำยให้ แก่ลกู ค้ ำ
ในระหว่ำงปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษัทได้ โอนห้ องชุดจำนวน 134 ล้ ำนบำท ซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนกำร
พัฒนำโครงกำรไปเป็ นอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร เพื่อใช้ ประโยชน์ในกำรดำเนินงำนภำยในของกลุม่ บริ ษัท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษัทได้ จดจำนองที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำง บ้ ำนเดี่ยวและห้ องชุด ซึ่งรวมอยู่ใน
ต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำร 6 โครงกำร จำนวน 2,552 ล้ ำนบำท และ 6 โครงกำร จำนวน 3,017 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
เพื่อเป็ นหลักประกัน วงเงิน เบิก เกินบัญชีและเงิน กู้ยืมระยะสั ้นจำกสถำบัน กำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 19) วงเงินกู้ยืม
ระยะสันอื
้ ่น (ดูหมำยเหตุข้อ 22) วงเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 24) และวงเงินออกหนังสือค ้ำ
ประกันจำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 37.2)
ในระหว่ำงปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษัทได้ โอนที่ดินจำนวน 9 ล้ ำนบำท ซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนพัฒนำโครงกำร
ไปเป็ นที่ดิน เพื่อใช้ ในกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
ในระหว่ำงปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทได้ โอนย้ ำยห้ องชุดจำนวน 114 ล้ ำนบำท ซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุน
พัฒนำโครงกำรไปเป็ นอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร เพื่อใช้ ประโยชน์ในกำรดำเนินงำนภำยในของบริ ษัท
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10.

สินค้ ำคงเหลือ
สินค้ ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย

ยำและเวชภัณฑ์
วัสดุสิ ้นเปลือง
สินค้ ำสำเร็ จรูป
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ ำล้ ำสมัย
สินค้ ำคงเหลือ

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
2563
2562
7,890,629
7,710,268
1,068,748
1,072,041
149,942
302,393
9,109,319
9,084,702
(291,194)
(999,173)
8,818,125
8,085,529

ต้ นทุนของสินค้ ำคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่ำใช้ จ่ำยและได้ รวมในบัญชีต้นทุนขำย ในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีจำนวน 39.55 ล้ ำนบำท และ 42.89 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 มูลค่ำของสินค้ ำคงเหลือที่รับรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น ได้ รวมกำรกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสินค้ ำคงเหลือจำนวน 0.71 ล้ ำนบำท
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มูลค่ำของสินค้ ำคงเหลือที่รับรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในงบกำไรขำดทุนและกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ได้ รวมขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสินค้ ำคงเหลือจำนวน 0.47 ล้ ำนบำท
11.

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระคำ้ ประกัน
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค ้ำประกัน ของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เป็ นเงินฝำกออมทรัพย์
ของบริ ษัท เพื่อเป็ นหลัก ประกันกำรให้ ธนำคำรออกหนังสือค ้ำประกัน จำนวน 0.30 ล้ ำนบำท และ 0.30 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ (ดูหมำยเหตุข้อ 37.2)
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค ้ำประกันของบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เป็ นเงินฝำกออม
ทรัพย์และเงินฝำกประจำ 12 เดือนของบริ ษัทย่อย (ดูหมำยเหตุข้อ 6) เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงิน
กู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 19) และเป็ นหลักประกันกำรให้ ธนำคำรออกหนังสือค ้ำประกัน จำนวน
5.42 ล้ ำนบำท และ 5.37 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ (ดูหมำยเหตุข้อ 37.2)

12.

สินทรัพย์ ทำงกำรเงินไม่ หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บำท
ประเภทกิจกำร
สินทรัพย์ ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ ำ
ด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรมผ่ ำนกำไรหรื อขำดทุน
ตรำสำรทุน
บริ ษัท บำงกอกคลับ จำกัด
สโมสรและศูนย์สขุ ภำพ
บริ ษัท พิษณุโลก พี.ซี.
บริ กำรสถำนพยำบำล
อิมเมจจิ ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ถือหุ้น งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ร้ อยละ
2563
2563

0.14
1.00

128,480

128,480

200,000
328,480

128,480

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุม่ บริ ษัทแสดงเงินลงทุนระยะยำวอื่นด้ วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ ประกอบด้ วย

เงินลงทุนทั่วไป
ตรำสำรทุน
บริ ษัท บำงกอกคลับ จำกัด
บริ ษัท พิษณุโลก พี.ซี. อิมเมจจิ ้ง
เซ็นเตอร์ จำกัด
หัก ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น

ประเภทกิจกำร

หน่ วย : บำท
ถือหุ้น งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ร้ อยละ
2562
2562

สโมสรและศูนย์สขุ ภำพ

0.14

1,000,000

1,000,000

บริ กำรสถำนพยำบำล

1.00

200,000
1,200,000
(857,320)
342,680

1,000,000
(857,320)
142,680

221

222

สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ค่ำเผื่อด้ อยค่ำของเงินลงทุนมีรำยกำรเคลือ่ นไหว ดังนี ้

ยอดยกมำ
บวก ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2562
846,498
846,498
10,822
10,822
857,320
857,320

เงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริ ษัท บำงกอกคลับ จำกัด มีรำคำทุนจำนวน 1 ล้ ำนบำท กลุม่ บริ ษัทได้ พิจำรณำบันทึกค่ำ
เผื่อกำรด้ อยค่ำของเงินลงทุน โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินของบริ ษัทดังกล่ำว
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13.

บริษัทย่ อย
บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นำ จำกัด
บริ ษัท มำยรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จำกัด
บริ ษัท เดอะ วิลล่ำ (หัวหิน) จำกัด
บริ ษัท บำงกอก ริ ว่ำ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท เอเวอร์ ซติ ี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท บำงกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท มำย อเวนิว จำกัด
บริ ษัท มำย ฮอสพิทอล จำกัด
รวม

ประเภทกิจกำร
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
ลงทุนในธุรกิจโรงพยำบำล

ถือหุ้น %
ทุนที่ชำระแล้ ว
2563 2562
2563
2562
99.99 99.99 150,000,000 150,000,000
100.00 100.00 300,000,000 300,000,000
100.00 100.00 200,000,000 200,000,000
100.00 100.00 1,000,000,000 500,000,000
100.00 100.00 500,000,000 500,000,000
100.00 100.00
1,000,000 1,000,000
100.00 100.00
1,000,000 1,000,000
100.00 100.00 360,000,000 360,000,000

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย แสดงในรำคำตำมวิธีรำคำทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำคำทุน
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
สุทธิ
2563
2562
2563
2562
2563
2562
122,905,580 122,905,580
122,905,580
122,905,580
399,999,960 399,999,960 (74,434,168) (55,725,654) 325,565,792
344,274,306
299,999,970 299,999,970 (195,686,817) (118,624,452) 104,313,153
181,375,518
999,999,980 499,999,980
999,999,980
499,999,980
499,999,970 499,999,970
499,999,970
499,999,970
999,970
999,970
999,970
999,970
999,980
999,980
999,980
999,980
359,999,800 359,999,800 (359,999,800) (359,999,800)
2,684,905,210 2,184,905,210 (630,120,785) (534,349,906) 2,054,784,425 1,650,555,304
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เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2563 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท บำงกอก ริ วำ่ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษั ท
ย่อ ยของบริ ษั ท ได้ มีม ติอ นุม ัติใ ห้ เ พิ่ม ทุน จดทะเบีย นจำกเดิม จำนวน 500 ล้ ำ นบำท เป็ นจำนวน 1,000 ล้ ำนบำท
โดยกำรออกหุ้นสำมัญจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท และได้ เรี ยกชำระค่ำหุ้นเต็มจำนวน 500
ล้ ำนบำท โดยบริ ษัทได้ ซื ้อหุ้นดังกล่ำวทังจ
้ ำนวนและจ่ำยชำระค่ำหุ้นดังกล่ำวแล้ วในเดือนมิถนุ ำยน 2563 โดยบริ ษัทย่อย
ดังกล่ำวได้ จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนและแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิกบั กระทรวงพำณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 8 มิถนุ ำยน 2563
เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นำ จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ มีมติ
อนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปั นผลจำนวน 108 ล้ ำนบำท โดยบริ ษัทย่อยดังกล่ำวได้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลแล้ วเมื่อวันที่ 17
กันยำยน 2563
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษัทรับรู้ ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยเป็ น
ค่ำใช้ จ่ำยอื่นในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเฉพำะกิจกำรจำนวน 95.77 ล้ ำนบำท และ 380.85 ล้ ำน
บำท ตำมลำดับ
14.

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ยอด ณ วันที่

เพิ่มขึน้

ลดลง

1 มกรำคม
2563

โอนเข้ ำ/

งบกำรเงินรวม
โอนเข้ ำจำก/

(โอนออก)

(โอนออกไป)
ต้ นทุนพัฒนำ
โครงกำร

ผลกระทบ

ยอด ณ วันที่

จำกกำรนำ TFRS 16
มำใช้ ครัง้ แรก
(ดูหมำยเหตุข้อ 2.6)

31 ธันวำคม
2563

รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร
อุปกรณ์สำนักงำน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์

397,968,437
628,823,156
40,183,353
11,983,422
36,884,538
36,280,672
134,015,148

307,025
3,525,121
2,115,296
263,540
4,853,106

(3,886,326)
(1,063,877)
(539,287)
(108,156)
-

106,899,106
4,325,962
394,587
755,272
3,112,281

8,925,631
(6,365,336)
-

(17,184,085)
-

406,894,068
725,777,625
46,970,559
13,954,018
37,795,194
19,096,587
141,980,535

รวมรำคำทุน

1,286,138,726

11,064,088

(5,597,646)

115,487,208

2,560,295

(17,184,085)

1,392,468,586

ค่ ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร
อุปกรณ์สำนักงำน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์

(353,212,172)
(30,439,819)
(6,607,704)
(27,795,547)
(23,290,641)
(114,117,830)

(26,956,215)
(5,014,686)
(2,178,350)
(2,584,206)
(1,062,342)
(7,701,212)

1,984,339
886,607
332,609
105,542
-

-

265,296
-

6,396,835
-

(377,918,752)
(34,567,898)
(8,453,445)
(30,274,211)
(17,956,148)
(121,819,042)

รวมค่ำเสือ่ มรำคำสะสม
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ ำง

(555,463,713)
103,035,669

(45,497,011)
36,365,492

3,309,097
-

(115,487,208)

265,296
-

6,396,835
-

(590,989,496)
23,913,953

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

833,710,682

825,393,043

หน่ วย : บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอด ณ วันที่
1 มกรำคม
2562

เพิ่มขึน้

งบกำรเงินรวม
ลดลง
โอนเข้ ำ /
(โอนออก)

โอนเข้ ำจำก
ต้ นทุนพัฒนำ
โครงกำร

ยอด ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562

รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร
อุปกรณ์สำนักงำน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์
รวมรำคำทุน

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

3,352,836
2,998,218
2,666,830
3,310,258
635,500
12,676,834
25,640,476

(13,598,513)
(3,358,997)
(3,590,102)
(2,630,800)
(52,078,927)
(75,257,339)

8,566,356
590,112
1,494,680
10,651,148

69,360,063
69,360,063

397,968,437
628,823,156
40,183,353
11,983,422
36,884,538
36,280,672
134,015,148
1,286,138,726

ค่ ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร
อุปกรณ์สำนักงำน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์
รวมค่ำเสือ่ มรำคำสะสม
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ ำง
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

(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

(17,709,394)
(4,640,841)
(2,109,597)
(2,455,603)
(5,430,519)
(6,882,860)
(39,228,814)
30,186,191

13,046,771
3,307,268
3,582,777
2,447,527
52,007,636
74,391,979
-

(10,651,148)

66,106,563

(353,212,172)
(30,439,819)
(6,607,704)
(27,795,547)
(23,290,641)
(114,117,830)
(555,463,713)
103,035,669
833,710,682

ค่ ำเสื่อมรำคำสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562

บำท

45,497,011

บำท

39,228,814

225
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หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ยอด ณ วันที่
1 มกรำคม
2563

เพิ่มขึน้

ลดลง

โอนเข้ ำ /
(โอนออก)

โอนเข้ ำจำก
ต้ นทุนพัฒนำ
โครงกำร

ผลกระทบ
จำกกำรนำ TFRS
16 มำใช้ ครัง้ แรก
(ดูหมำยเหตุ
ข้ อ 2.6)

ยอด ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563

8,925,631
8,925,631

(16,556,085)
(16,556,085)

8,925,631
115,391,828
12,963,449
6,935,227
802,661
3,596,124
148,614,920

6,325,260
6,325,260
-

(5,921,112)
(9,683,149)
(3,463,289)
(582,932)
(3,441,705)
(23,092,187)
2,887,916
128,410,649

รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร
อุปกรณ์สำนักงำน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน

48,988,459
11,783,127
5,596,516
812,873
20,152,209
87,333,184

1,656,993
1,564,760
7,603
3,229,356

(734,671)
(490,636)
(17,815)
(1,243,122)

66,403,369
258,000
264,587
66,925,956

ค่ ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร
อุปกรณ์สำนักงำน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสือ่ มรำคำสะสม
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ ำง
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

(208,033)
(8,703,246)
(2,591,511)
(458,077)
(9,476,524)
(21,437,391)
66,106,563
132,002,356

(5,713,079)
(1,560,843)
(1,155,741)
(141,949)
(290,441)
(8,862,053)
3,707,309

580,940
283,963
17,094
881,997
-

(66,925,956)

-

หน่ วย : บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอด ณ วันที่
1 มกรำคม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลดลง
โอนเข้ ำ /
(โอนออก)

เพิ่มขึน้

รำคำทุน
อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร
อุปกรณ์สำนักงำน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน

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

368,200
1,045,041
6,600
1,419,841

ค่ ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร
อุปกรณ์สำนักงำน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสือ่ มรำคำสะสม
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ ำง
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

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

(208,033)
(1,889,627)
(1,128,864)
(158,865)
(3,868,144)
(7,253,533)
-

-

(1,431,825)
(723,253)
(16,589)
(2,171,667)

ยอด ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562

-

48,988,459
48,988,459

48,988,459
11,783,127
5,596,516
812,873
20,152,209
87,333,184

-

66,106,563

(208,033)
(8,703,246)
(2,591,511)
(458,077)
(9,476,524)
(21,437,391)
66,106,563
132,002,356

2563

บำท

8,862,053

2562

บำท

7,253,533

991,960
676,684
14,006
1,682,650
-

-

โอนเข้ ำจำก
ต้ นทุนพัฒนำ
โครงกำร

ค่ ำเสื่อมรำคำสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุม่ บริ ษัทได้ โอนห้ องชุดจำนวน 134 ล้ ำนบำท ซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนพัฒนำโครงกำรมำเป็ นอำคำร
และส่วนปรับปรุงอำคำรเพื่อใช้ ประโยชน์ในกำรดำเนินงำนภำยในของกลุม่ บริ ษัท ในระหว่ำงปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กลุ่มบริ ษัทได้ โอนห้ องชุดจำนวน 6.10 ล้ ำนบำทซึ่งรวมอยู่ในอำคำร และส่วนปรับปรุ งอำคำร ไปเป็ นต้ นทุนพัฒนำ
โครงกำร เพื่อนำมำปรับปรุงและขำยให้ แก่ลกู ค้ ำ และในระหว่ำงปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษัทได้ มีกำรโอนที่ดิน
จำนวน 9 ล้ ำนบำท ซึง่ รวมอยูใ่ นต้ นทุนพัฒนำโครงกำรไปเป็ นที่ดิน เพื่อใช้ ในกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษัทย่อยทำงอ้ อมได้ จดจำนองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงที่มีอยู่แล้ ว และที่จะมีขึ ้นในภำยหน้ ำ
ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้ ำงจำนวน 154.74 ล้ ำนบำทเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 19) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 24)
และวงเงินหนังสือค ้ำประกันของบริ ษัทย่อยทำงอ้ อมดังกล่ำว (ดู หมำยเหตุข้อ 37.2)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทย่อยทำงอ้ อมได้ จดจำนองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงที่มีอยู่แล้ ว และที่จะมีขึ ้นในภำยหน้ ำ
ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้ ำงจำนวน 130.28 ล้ ำนบำทเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 19) และเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุ
ข้ อ 24)
ณ วัน ที่ 31 ธั นวำคม 2563 และ 2562 กลุ่ม บริ ษั ทมี อ ำคำรและอุ ป กรณ์ ซึ่ ง หัก ค่ ำเสื่ อมรำคำทัง้ จ ำนวนแล้ ว
แต่ยงั คงใช้ งำนอยูจ่ ำนวน 450.75 ล้ ำนบำท และ 409.41 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทได้ โอนห้ องชุดจำนวน 114 ล้ ำนบำท ซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนพัฒนำโครงกำรมำเป็ นอำคำร
และส่วนปรับปรุ งอำคำรเพื่อใช้ ประโยชน์ในกำรดำเนินงำนภำยในของบริ ษัท และในระหว่ำงปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2563 บริ ษัทได้ โอนที่ดินจำนวน 9 ล้ ำนบำท ซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนพัฒนำโครงกำรไปเป็ นที่ดิน เพื่อใช้ ในกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัท
ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2563 และ 2562 บริ ษั ท มี อ ำคำรและอุ ป กรณ์ ซึ่ ง หั ก ค่ ำ เสื่ อ มรำคำทั ง้ จ ำนวนแล้ ว
แต่ยงั คงใช้ งำนอยูม่ ีจำนวน 9.70 ล้ ำนบำท และ 8.41 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
อุปกรณ์และยำนพำหนะภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงินที่บริ ษัทเป็ นผู้เช่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้ วย

รำคำทุนของสินทรัพย์ภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
หัก ค่ำเสือ่ มรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชีสทุ ธิ

งบกำรเงินรวม
2562
18,590,268
(8,245,180)
10,345,088

หน่ วย : บำท
งบเฉพำะกิจกำร
2562
16,556,085
(6,325,260)
10,230,825

15.

สินทรัพย์ สิทธิกำรใช้
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2563

ผลกระทบ
จำกกำรนำ
TFRS 16
มำใช้ ครัง้ แรก
(ดูหมำยเหตุ
ข้ อ 2.6)

รำคำทุน
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน

-

18,657,181
2,423,809
18,663,346
39,744,336

ค่ ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รวมสินทรั พย์ สิทธิกำรใช้

-

(6,396,835)
(6,396,835)

งบกำรเงินรวม
ผลกระทบ
เพิ่มขึน้
จำกกำร
เปลี่ยนแปลง
สัญญำเช่ ำ

1,906,954
1,906,954
-

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563

4,231,465
6,237,143
5,628,632
16,097,240

(622,897)
(266,600)
(889,497)

24,172,703
8,394,352
24,291,978
56,859,033

(5,765,349)
(1,397,243)
(4,527,523)
(11,690,115)

2,655
1,137
3,792

(5,762,694)
(1,396,106)
(10,924,358)
(18,083,158)
38,775,875

บำท

11,690,115

ค่ ำเสื่อมรำคำสำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2563

หน่ วย : บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2563

รำคำทุน
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน
ค่ ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รวมสินทรั พย์ สิทธิกำรใช้

ผลกระทบ
จำกกำรนำ
TFRS 16
มำใช้ ครัง้ แรก
(ดูหมำยเหตุ
ข้ อ 2.6)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผลกระทบ
เพิ่มขึน้
จำกกำร
เปลี่ยนแปลง
สัญญำเช่ ำ

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563

-

13,188,950
2,423,809
16,556,085
32,168,844

1,906,954
1,906,954

1,140,911
5,218,380
2,211,866
8,571,157

(622,897)
(266,600)
(889,497)

15,613,918
7,375,589
18,767,951
41,757,458

-

(6,325,260)
(6,325,260)

-

(2,684,953)
(1,227,209)
(3,394,018)
(7,306,180)

2,655
1,137
3,792

(2,682,298)
(1,226,072)
(9,719,278)
(13,627,648)
28,129,810

บำท

7,306,180

ค่ ำเสื่อมรำคำสำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
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กลุ่ม บริ ษั ท เช่ำ สิน ทรั พ ย์ ห ลำยประเภทประกอบด้ ว ย อำคำร อุป กรณ์ สำนัก งำน และยำนพำหนะ อำยุสญ
ั ญำ
เช่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 3-5 ปี
สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ ประมำณร้ อยละ 10 หมดอำยุในปี บัญชีปัจจุบนั สัญญำที่หมดอำยุถูกแทนที่ด้วย
สัญญำเช่ำใหม่สำหรับสินทรัพย์อ้ำงอิงที่เหมือนกัน ส่งผลให้ มีกำรเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์สิทธิ กำรใช้ จำนวน 1.63 ล้ ำน
บำทในปี 2563
กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำแสดงไว้ ในหมำยเหตุข้อ 26

จำนวนเงินที่รับรู้ในกำไรหรือขำดทุน
ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
ค่ำใช้ จำ่ ยดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ องกับหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
16.

งบกำรเงินรวม
2563

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563

11,690,115
1,882,752

7,306,180
1,503,164

ค่ ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิยม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย

รำคำทุน
หัก ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
2563
2562
118,843,941
118,843,941
(118,843,941)
(118,843,941)
-

เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2558 และวันที่ 17 กันยำยน 2558 บริ ษัท มำย ฮอสพิทอล จำกัด ได้ ซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท
โครำชเมดิคลั กรุ๊ ป จำกัด และบริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชกำร จำกัด โดยมีค่ำควำมนิยมจำนวน 41,260,627 บำท
และ 77,583,314 บำท ตำมลำดับ รวมเป็ นค่ำควำมนิยมจำนวน 118,843,941 บำท
ในระหว่ำงปี สิ ้นสุด 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทได้ มีกำรรับรู้คำ่ เผื่อกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยมจำนวน 29.11 ล้ ำนบำท

17.

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื่นนอกจำกค่ ำควำมนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจำกค่ำควำมนิยม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์
รวมรำคำทุน
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตัง้
สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่นนอกจำกค่ ำควำมนิยม

ยอด ณ วันที่
1 มกรำคม
2563

เพิ่มขึน้

งบกำรเงินรวม
ลดลง

หน่ วย : บำท
โอนเข้ ำ/
(โอนออก)

ยอด ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563

7,737,505
257,870
7,995,375

18,725
27,820
46,545

-

2,272,552
2,272,552

10,028,782
285,690
10,314,472

(5,146,022)
(74,574)
(5,220,596)
4,300,544
7,075,323

(984,711)
(68,439)
(1,053,150)
2,298,231

-

(2,272,552)

(6,130,733)
(143,013)
(6,273,746)
4,326,223
8,366,949
หน่ วย : บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์
รวมรำคำทุน
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตัง้
สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่นนอกจำกค่ ำควำมนิยม
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562

ยอด ณ วันที่
1 มกรำคม
2562

เพิ่มขึน้

งบกำรเงินรวม
ลดลง

โอนเข้ ำ/
(โอนออก)

ยอด ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562

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

27,820
150,870
178,690

-

938,975
938,975

7,737,505
257,870
7,995,375

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

(911,692)
(52,764)
(964,456)
1,611,625

-

(938,975)

(5,146,022)
(74,574)
(5,220,596)
4,300,544
7,075,323

บำท

1,053,150

บำท

964,456
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หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ยอด ณ วันที่

เพิ่มขึน้

ลดลง

1 มกรำคม

โอนเข้ ำ/

ยอด ณ วันที่

(โอนออก)

31 ธันวำคม

2563

2563

รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์

-

-

2,272,552

7,226,886

207,580

27,820

-

-

235,400

5,161,914

27,820

-

2,272,552

7,462,286

(2,671,120)

(817,080)

-

-

(3,488,200)

(64,655)

(58,381)

-

-

(123,036)

รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

(2,735,775)

(875,461)

-

-

(3,611,236)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตัง้

4,300,544

2,298,231

-

(2,272,552)

4,326,223

รวมรำคำทุน

4,954,334

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์

สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่นนอกจำกค่ ำควำมนิยม

6,726,683

8,177,273
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอด ณ วันที่

เพิ่มขึน้

ลดลง

1 มกรำคม

โอนเข้ ำ/

ยอด ณ วันที่

(โอนออก)

31 ธันวำคม

2562

2562

รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์

3,987,539

27,820

-

107,000

100,580

-

4,094,539

128,400

-

(1,926,794)

(744,326)

-

-

(2,671,120)

(21,810)

(42,845)

-

-

(64,655)

รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

(1,948,604)

(787,171)

-

-

(2,735,775)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตัง้

3,627,894

1,611,625

-

รวมรำคำทุน

938,975
-

4,954,334
207,580

938,975

5,161,914

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์

สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่นนอกจำกค่ ำควำมนิยม

(938,975)

5,773,829

4,300,544
6,726,683

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2563

บำท

875,461

2562

บำท

787,171

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุม่ บริ ษัทมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งหักค่ำตัดจำหน่ำยทังจ
้ ำนวนแล้ ว แต่ยงั คงใช้
งำนอยูม่ ีจำนวน 3.46 ล้ ำนบำท และ 3.44 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ

18.

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย

ลูกหนี ้เงินทดรองจ่ำย
เงินมัดจำและเงินประกัน
ภำษี เงินได้ นิติบคุ คลจ่ำยล่วงหน้ ำ
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
19.

งบกำรเงินรวม
2563
2562
3,235,890 3,405,015
3,942,928 4,196,520
29,633,739 16,550,591
4,799,279 2,848,682
41,611,836 27,000,808

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
3,235,890 3,405,015
318,760 847,350
19,313,800 7,560,986
2,068,117 2,235,356
24,936,567 14,048,707

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ดังต่อไปนี ้
วงเงิน
(บำท)

งบกำรเงินรวม
เงินเบิกเกินบัญชี

เงินกู้ยืมระยะสันจำก
้
สถำบันกำรเงิน

2563

2562

61,000,000

61,000,000

45,692,435

47,746,957

820,000,000 1,300,000,000
580,000,000
-

568,324,359
540,695,943

953,203,180
-

ค่ำธรรมเนียมรอกำร
ตัดจ่ำย
1,461,000,000 1,361,000,000
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสันจำก
้
สถำบันกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสัน้
(บำท)
2563
2562

28,000,000

อัตรำดอกเบีย้
ร้ อยละต่ อปี
2563

เงื่อนไขกำรดำรง
อัตรำส่ วน
2562

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

ไม่มี

MLR
MLR + 1

MLR
-

มี
มี

(320,442)
1,154,392,295 1,000,950,137

28,000,000

27,772,460

28,076,073

MOR

MOR

ไม่มี

820,000,000 1,300,000,000
580,000,000
-

568,324,359
540,695,943

953,203,180
-

MLR
MLR + 1

MLR
-

มี
มี

1,428,000,000 1,328,000,000

(320,442)
1,136,472,320

981,279,253

ค่ำธรรมเนียมรอกำร
ตัดจ่ำย
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งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุม่ บริ ษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินข้ ำงต้ น ซึ่ง
ค ้ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง บ้ ำนเดี่ยวและห้ องชุด ซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำรของ
บริ ษัท 6 โครงกำร จำนวน 2,500 ล้ ำนบำท และ 4 โครงกำร จำนวน 2,679 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ จดจำนองที่ดินพร้ อมสิ่ง
ปลูกสร้ ำง และห้ องชุด ซึง่ รวมอยูใ่ นต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำรของบริ ษัทย่อย 5 บริ ษัท 8 โครงกำร จำนวน 4,933 ล้ ำน
บำท และบริ ษัทย่อย 3 บริ ษัท 6 โครงกำร จำนวน 4,163 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ (ดูหมำยเหตุข้อ 6 และข้ อ 9) และจดจำนอง
ที่ดิน ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงที่มอี ยูแ่ ล้ ว และที่จะมีขึ ้นในภำยหน้ ำตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัยของบริ ษัท
ย่อ ยทำงอ้ อ ม 2 บริ ษัท ซึ่ง รวมอยู่ใ นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ จำนวน 149.95 ล้ ำนบำท และ 130.28 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ (ดูหมำยเหตุข้อ 6 และข้ อ 14) และมีเงินฝำกประจำ 12 เดือนของบริ ษัทย่อยเป็ นหลักประกัน นอกจำกนี ้บริ ษัท
ย่อย 1 บริ ษัท และกรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำนได้ ค ้ำประกันวงเงินดังกล่ำวในนำมนิติบุคคลและส่วนบุค คลเต็มจำนวน
ตำมลำดับและต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำเงินกู้ยืมดังกล่ำว
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 บริ ษัทมีวงเงินเบิกเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินข้ ำงต้ น ซึ่งคำ้
ประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง บ้ ำนเดี่ยวและห้ องชุด ซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำร 6
โครงกำร จำนวน 2,500 ล้ ำนบำท และจดจำนองที่ดิน และห้ องชุดซึง่ รวมอยูใ่ นต้ นทุนพัฒนำโครงกำรของบริ ษัทย่อย 2
บริ ษัท จำนวน 2 โครงกำร จำนวน 541.24 ล้ ำนบำท (ดูหมำยเหตุข้อ 6 และข้ อ 9) นอกจำกนี ้บริ ษัทย่อย 1 บริ ษัท และ
กรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำนได้ ค ้ำประกันวงเงินดังกล่ำวในนำมนิติบุคคลและส่วนบุคคลเต็มจำนวน ตำมลำดับ และต้ อง
ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำเงิน กู้ยืมดังกล่ำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินข้ ำงต้ น ซึ่งค ้ำประกัน
โดยกำรจดจำนองที ่ดิน พร้ อมสิ่ง ปลูก สร้ ำง บ้ ำ นเดี ่ย วและห้ อ งชุด ซึ่ง รวมอยู่ใ นต้ น ทุน กำรพัฒ นำโครงกำร 4
โครงกำร จำนวน 2,679 ล้ ำนบำท (ดูหมำยเหตุข้อ 9) และมีกรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำนได้ ค ้ำประกันวงเงินดังกล่ำวในนำม
ส่วนบุคคลเต็มจำนวน และต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำเงินกู้ยืมดังกล่ำว

กำรเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2563 และ 2562 มีดงั นี ้

ณ วันที่ 1 มกรำคม
รำยกำรกระแสเงินสด
เพิ่มขึ ้น
ค่ำธรรมเนียมรอกำรตัดจ่ำย
รวมรำยกำรกระแสเงินสด
รำยกำรที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน
รอตัดจ่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
20.

งบกำรเงินรวม
2563
2562
1,000,950,137
47,244,154
153,762,600 953,705,983
(2,900,000) (13,000,000)
150,862,600 940,705,983

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
981,279,253
25,869,896
155,513,509
(2,900,000)
152,613,509

955,409,357
(13,000,000)
942,409,357

2,579,558
13,000,000
2,579,558
1,154,392,295 1,000,950,137 1,136,472,320

13,000,000
981,279,253

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ - บริ ษัทอื่น
เจ้ ำหนี ้หมุนเวียนอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ ำหนี ้หมุนเวียนอื่น - บริ ษัทอื่น
ค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำย
ต้ นทุนพัฒนำโครงกำรค้ ำงจ่ำย
รำยได้ รอรับรู้
เจ้ ำหนี ้ค่ำซื ้อสินทรัพย์
อื่น ๆ
รวมเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
2563
2562
362,163,005 386,406,210
35,460
100,748
67,258,393 271,810,163
220,679,399 109,503,629
195,696,279 100,329,983
32,201,261 23,486,398
7,648,468
3,570,488
10,852,052
6,664,734
896,534,317 901,872,353

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
31,703,431 61,880,382
402,437
129,358
52,228,700 258,471,193
203,521,350 112,649,818
63,901,135 63,210,551
2,535,068 2,833,713
469,805
62,008
4,640,346 4,626,879
359,402,272 503,863,902

235

236
21.

ส่ วนของหนีส้ ินระยะยำวที่ถงึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของหนี ้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย

หมำยเหตุ
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ที่ครบกำหนดชำระภำยใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยำวอื่นที่ครบกำหนด
ชำระภำยใน 1 ปี
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
ที่ครบกำหนดชำระภำยใน 1 ปี
รวมส่วนของหนี ้สินระยะยำวที่ถงึ กำหนด
ชำระภำยในหนึง่ ปี

22.

งบกำรเงินรวม
2563
2562

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

24

11,022,000

11,556,342

2,520,000

990,342

25

745,386,760

-

-

-

26

11,501,109

3,319,693

5,971,247

3,175,825

767,909,869

14,876,035

8,491,247

4,166,167

เงินกู้ยมื ระยะสัน้ อื่น
เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย

ตัว๋ แลกเงิน (1) (2)
ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน (3) (4) (5)
บริ ษัทอื่น (6) (7) (8)
ส่วนลด
ค่ำธรรมเนียมรอกำรตัดจ่ำย
รวมเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น

งบกำรเงินรวม
2563
2562
220,000,000
989,378,077 398,750,000
279,916,700
(5,969,354)
(5,654,933)
989,378,077 887,042,413

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
200,000,000
642,111,724 318,750,000
279,916,700
(5,426,686)
(5,505,426)
642,111,724 787,734,588

(1) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นจำกบุคคลภำยนอกในรู ปของตัว๋ แลกเงินโดยมีอำยุครบ
กำหนดภำยใน 6 เดือน โดยมีวงเงินกู้ยืมจำนวน 200.00 ล้ ำนบำท และมีอตั รำดอกเบี ้ย/ส่วนลด ร้ อยละ 6.00
ต่อปี เงินกู้ยืมระยะสันดั
้ งกล่ำวค ้ำประกันโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันท่ำนหนึ่ง (ดูหมำยเหตุข้อ 6) และหุ้นของ
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่งซึ่งถือโดยบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่ง บริ ษัทได้ ชำระเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นจำก
บุคคลภำยนอกนี ้ทังจ
้ ำนวนพร้ อมทังได้
้ ปลดจำนำหุ้นและภำระค ้ำประกันแล้ วในเดือนมิถนุ ำยน 2563
(2) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นจำกบุคคลภำยนอกในรู ปของตัว๋ แลกเงินโดยมีอำยุ
ครบกำหนดภำยใน 6 เดือน โดยมีวงเงินกู้ยืมจำนวน 20.00 ล้ ำนบำท และมีอตั รำดอกเบี ้ย/ส่วนลด ร้ อยละ 6.00
ต่อปี เงินกู้ยืมระยะสันดั
้ งกล่ำวค ้ำประกันโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันท่ำนหนึ่ง (ดูหมำยเหตุข้อ 6) และหุ้นของ
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึง่ ซึง่ ถือโดยบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่ง บริ ษัทย่อยได้ ชำระเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นจำก
บุคคลภำยนอกนี ้ทังจ
้ ำนวนพร้ อมทังได้
้ ปลดจำนำหุ้นและภำระค ้ำประกันแล้ วในเดือนมิถนุ ำยน 2563

(2) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นจำกบุคคลภำยนอกในรู ปของตัว๋ แลกเงินโดยมีอำยุ
ครบกำหนดภำยใน 6 เดือน โดยมีวงเงินกู้ยืมจำนวน 20.00 ล้ ำนบำท และมีอตั รำดอกเบี ้ย/ส่วนลด ร้ อยละ 6.00
ต่อปี เงินกู้ยืมระยะสันดั
้ งกล่ำวค ้ำประกันโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันท่ำนหนึ่ง (ดูหมำยเหตุข้อ 6) และหุ้นของ
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึง่ ซึง่ ถือโดยบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่ง บริ ษัทย่อยได้ ชำระเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นจำก
บุคคลภำยนอกนี ้ทังจ
้ ำนวนพร้ อมทังได้
้ ปลดจำนำหุ้นและภำระค ้ำประกันแล้ วในเดือนมิถนุ ำยน 2563
(3) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นจำกบุคคลภำยนอกในรู ปของตัว๋ สัญญำใช้
เงินชนิดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม โดยมีวงเงินกู้ยืมจำนวน 856.70 ล้ ำนบำท และ 323.00 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
และมีอตั รำดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.00 - 7.00 ต่อปี และ 5.00 - 6.00 ต่อปี ตำมลำดับ และไม่มีหลักประกัน
(4) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นจำกบุคคลภำยนอกในรู ปของตัว๋ สัญญำใช้
เงินชนิดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม โดยมีวงเงินกู้ยืมจำนวน 307.27 ล้ ำนบำท และ 80.00 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ มีอตั รำ
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.00 - 7.00 ต่อปี และ 6.00 ต่อปี ตำมลำดับ และไม่มีหลักประกัน
(5) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั ้นอื่นจำกบุคคลภำยนอกในรู ปของตัว๋ สัญญำใช้
เงินมีอำยุครบกำหนดชำระภำยใน 1 ปี โดยมีวงเงินกู้ยืมจำนวน 40 ล้ ำนบำท และมีอตั รำดอกเบี ้ยร้ อยละ
7.00 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน (2562: ไม่มี)
(6) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นจำกบริ ษัทแห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีวงเงินกู้ยืมจำนวน
120.00 ล้ ำนบำท มีอำยุครบกำหนดชำระภำยใน 1 ปี และมีอตั รำดอกเบี ้ยร้ อยละ 10.00 ต่อปี เงินกู้ยืมระยะสันนี
้ ้
ค ้ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงของกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (ดูหมำยเหตุข้อ 6) และจด
จำนองห้ อ งชุด ของบริ ษัท 1 โครงกำร จำนวน 186.08 ล้ ำ นบำท (ดูห มำยเหตุข้ อ 6 และข้ อ 9) และ
กรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำ น ค ้ำประกัน ในนำมส่ว นบุค คลเต็ ม จำนวน บริ ษั ท ได้ ชำระเงิ น กู้ยื ม ระยะสัน้ อื่ น นี ้
ทัง้ จำนวนแล้ ว ในเดือ นกรกฎำคม 2563 และได้ ปลอดจำนองและปลดภำระคำ้ ประกันแล้ วเมื่อวันที่ 21
สิงหำคม 2563
(7) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นจำกบริ ษัทแห่งหนึง่ ในประเทศ โดยมีวงเงินกู้ยืมจำนวน 140.00
ล้ ำนบำท มีอำยุครบกำหนดชำระภำยใน 1 ปี และมีอตั รำดอกเบี ้ยร้ อยละ 10.00 ต่อปี เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น
นี ้ค ้ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงของกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (ดูหมำยเหตุข้อ 6) ห้ องชุดของ
บริ ษัท 2 โครงกำร จำนวน 212.14 ล้ ำนบำท และห้ องชุดของบริ ษัทย่อย 1 โครงกำร จำนวน 13.95 ล้ ำนบำท (ดู
หมำยเหตุข้อ 6 และข้ อ 9) และค ้ำประกันในนำมนิติบคุ คลโดยกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน 3 แห่ง และกรรมกำร
บริ ษัท 1 ท่ำน ค ้ำประกันในนำมส่วนบุคคลเต็มจำนวน บริ ษัทได้ ชำระเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นนี ้ทังจ
้ ำนวนแล้ วใน
เดือนกรกฎำคม 2563 และได้ ปลอดจำนองและปลดภำระค ้ำประกันแล้ วเมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2563
(8) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทมีเงิ น กู้ยืมระยะสันอื
้ ่น จำกบริ ษั ทแห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีวงเงิ นกู้ยื ม
จำนวน 200.00 ล้ ำนบำท มีอำยุครบกำหนดชำระภำยใน 1 ปี และมีอตั รำดอกเบี ้ยร้ อยละ 10.00 ต่อปี เงิน
กู้ยืมระยะสันดั
้ งกล่ำว ค ้ำประกัน โดยกำรจดจำนองที่ดิน พร้ อมสิ่ง ปลูก สร้ ำงซึ่ง รวมอยู่ใ นต้ น ทุน พัฒ นำ
โครงกำรของบริ ษั ท ย่อ ย 1 โครงกำร จำนวน 225.63 ล้ ำนบำท (ดูหมำยเหตุข้อ 6 และข้ อ 9) และที่ดินที่ถือ
ครองโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน (ดูหมำยเหตุข้อ 6) และกรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำน ค ้ำประกันในนำมส่วนบุคคลเต็ม
จำนวน บริ ษัทได้ ชำระเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นนี ้ทังจ
้ ำนวนพร้ อมทังได้
้ ปลอดจำนองและปลดภำระค ้ำประกันแล้ ว
เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ำยน 2563
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กำรเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้

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

23.

งบกำรเงินรวม
2563
2562
887,042,413 967,647,086

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
787,734,588
639,605,990

1,006,230,000 640,000,000 738,963,647
(915,518,623) (721,193,300) (895,518,623)
(13,057,142)
(244,938)
(9,598,151)
(244,938)
90,466,439 (103,848,593) (156,799,914)
5,969,354
5,899,871
11,869,225
989,378,077

10,499,418
12,744,502
23,243,920
887,042,413

5,426,686
5,750,364
11,177,050
642,111,724

580,000,000
(431,193,300)
(11,216,912)
(9,090,268)
128,499,520
9,201,856
10,427,222
19,629,078
787,734,588

เงินรับล่ วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ
กำรเปลีย่ นแปลงเงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้

เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม
รับชำระจำกลูกค้ ำตำมสัญญำระหว่ำงปี
รับรู้ เป็ นรำยได้ จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์ระหว่ำงปี
รำยได้ จำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำระหว่ำงปี
(ดูหมำยเหตุข้อ 29)
คืนเงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำระหว่ำงปี
เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
803,773,673 1,194,669,469 84,458,827 648,562,992
136,359,309 297,109,015 27,780,861 115,104,481
(260,687,573) (588,165,899) (26,901,338) (581,809,999)
(128,973,073) (34,859,197) (15,107,207) (34,044,016)
(195,883,718) (64,979,715) (9,294,538) (63,354,631)
354,588,618 803,773,673 60,936,605 84,458,827

สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุม่ บริ ษัทรับรู้ เงินรับล่วงหน้ ำตำมสัญญำจะซื ้อจะขำย ณ ต้ นปี เป็ น
รำยได้ จำกกำรขำยระหว่ำงปี จำนวน 198.80 ล้ ำนบำท และ 505.92 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ และรับรู้ เป็ นรำยได้ จำกกำร
ไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำจะซื ้อจะขำยระหว่ำงปี จำนวน 117.97 ล้ ำนบำท และ 34.43 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษัทรับรู้ เงินรับล่วงหน้ ำตำมสัญญำจะซื ้อจะขำย ณ ต้ นปี
เป็ นรำยได้ จำกกำรขำยระหว่ำงปี จำนวน 12.56 ล้ ำนบำท และ 505.87 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ และรับรู้เป็ นรำยได้ จำกกำร
ไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำจะซื ้อจะขำยระหว่ำงปี จำนวน 4.25 ล้ ำนบำท และ 33.82 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ

24.

เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย
วงเงิน
(บำท)
2563
งบกำรเงินรวม
เงินกู้ยืมระยะยำว

ค่ำธรรมเนียมรอกำรตัดจ่ำย
เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิ
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
(ดูหมำยเหตุข้อ 21)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินกู้ยืมระยะยำว
เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิ
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
(ดูหมำยเหตุข้อ 21)

2562

เงินกู้ยืมระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงิน
(บำท)
2563
2562

122,550,000 117,550,000
31,706,141
3,808,000,000 3,808,000,000 1,462,090,427

38,465,342
2,189,406,000

(8,245,552)
1,485,551,016

(13,449,751)
2,214,421,591

(11,022,000)
3,930,550,000 3,925,550,000 1,474,529,016

(11,556,342)
2,202,865,249

16,550,000
128,900,000

145,450,000

11,550,000
128,900,000

140,450,000

4,797,141

990,342

4,797,141

990,342

(2,520,000)
2,277,141

(990,342)

อัตรำดอกเบีย้
ร้ อยละต่ อปี
2563

เงื่อนไขกำร
ดำรงอัตรำส่ วน
ทำงกำรเงิน

2562

MLR
MLR
MLR/ MLR-1 MLR/ MLR-1

ไม่มี
ไม่มี

MLR
MLR
MLR/ MLR-1 MLR/ MLR-1

ไม่มี
ไม่มี

-

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 วงเงินกู้ยืมระยะยำวข้ ำงต้ นค ้ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูก
สร้ ำง บ้ ำนเดี่ยวและห้ องชุดซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำรของบริ ษัท 5 โครงกำร จำนวน 2,133 ล้ ำนบำท และ 3
โครงกำร จำนวน 2,343 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ และจดจำนองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง และห้ องชุดซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุน
พัฒนำโครงกำรของบริ ษัทย่อย 5 บริ ษัท จำนวน 8 โครงกำร จำนวน 4,933 ล้ ำนบำท และ 3 บริ ษัท จำนวน 6
โครงกำร จำนวน 4,164 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ (ดูหมำยเหตุข้อ 6 และข้ อ 9) รวมถึงที่ดิน พร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงที่มีอยู่
แล้ ว และที่จะมีขึ ้นในภำยหน้ ำตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัยสิ่งปลูก สร้ ำงของบริ ษัทย่อยทำงอ้ อม 1
บริ ษัท จำนวน 145.14 ล้ ำนบำท และ 125.48 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ (ดูหมำยเหตุข้อ 14) นอกจำกนี ้บริ ษัทย่อย 1 บริ ษัท
และกรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำนได้ ค ้ำประกันวงเงินดังกล่ำวในนำมนิติบุคคลและส่วนบุคคลเต็มจำนวน ตำมลำดับ และ
ต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำเงิน กู้ยืมดังกล่ำว
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 วงเงินกู้ยืมระยะยำวข้ ำงต้ นค ้ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง บ้ ำนเดี่ยวและ
ห้ องชุดซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำรของบริ ษัท 5 โครงกำร จำนวน 2,133 ล้ ำนบำท และจดจำนองที่ดิน
พร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง และห้ อ งชุด ซึ่งรวมอยู่ในต้ น ทุนพัฒ นำโครงกำรของบริ ษัทย่อ ย 2 บริ ษัท 2 โครงกำร จำนวน
541.24 ล้ ำนบำท (ดูหมำยเหตุข้อ 6 และข้ อ 9) นอกจำกนี ้บริ ษัทย่อย 1 บริ ษัท และกรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำนได้ ค ้ำ
ประกันวงเงินดังกล่ำวในนำมนิติบุคคลและส่วนบุคคลเต็มจำนวน ตำมลำดับ และต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขตำมที่
ระบุไว้ ในสัญญำเงินกู้ยืมดังกล่ำว
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 วงเงินกู้ยืมระยะยำวข้ ำงต้ นค ้ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง บ้ ำนเดี่ยวและ
ห้ อ งชุด ซึ่ง รวมอยู่ใ นต้ น ทุน กำรพัฒ นำโครงกำรของบริ ษั ท 3 โครงกำร จำนวน 2,343 ล้ ำ นบำท (ดูหมำยเหตุ
ข้ อ 9) และมีก รรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำ นได้ ค ้ำประกันวงเงิน ดัง กล่ำ วในส่วนบุค คลเต็มจำนวน และต้ องปฏิบตั ิต ำม
เงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำเงินกู้ยืมดังกล่ำว
กำรเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มี
ดังนี ้

25.

ณ วันที่ 1 มกรำคม
รำยกำรกระแสเงินสด
เพิ่มขึ ้น
จ่ำยชำระคืน
ค่ำธรรมเนียมรอกำรตัดจ่ำย
รวมรำยกำรกระแสเงินสด

งบกำรเงินรวม
2563
2562
2,214,421,591 3,928,004,609

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
990,342 2,599,126,401

870,980,703 1,032,370,000
(1,605,055,477) (2,754,135,188)
(866,000)
(734,074,774) (1,722,631,188)

17,290,703
29,790,000
(13,483,904) (2,631,862,039)
3,806,799 (2,602,072,039)

รำยกำรที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน
รอตัดจ่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

5,204,199
1,485,551,016

9,048,170
2,214,421,591

4,797,141

3,935,980
990,342

เงินกู้ยมื ระยะยำวอื่น
เงินกู้ยืมระยะยำวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย

เงินกู้ยืมระยะยำว
ค่ำธรรมเนียมรอกำรตัดจ่ำย
รวม
หัก ส่วนที่ถงึ กำหนดชำระในหนึง่ ปี
(ดูหมำยเหตุข้อ 21)
รวม

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2563
2562
750,000,000 750,000,000
(4,613,240) (20,109,025)
745,386,760 729,890,975
(745,386,760)
729,890,975

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2563
2562
-

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินกู้ยืมระยะยำวอื่นจำกบริ ษัทแห่งหนึ่งในต่ำงประเทศ
ใ น ส กุ ล เ งิ น บ ำ ท โ ด ย มี ว ง เ งิ น จ ำ น ว น 750. 00 ล้ ำ น บ ำ ท มี อ ำ ยุ ค ร บ ก ำ ห น ด ภ ำ ย ใ น 18 เ ดื อ น
นับจำกวันที่ก้ ยู ืม และมีอตั รำดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.00 ต่อปี และมีต้นทุนทำงกำรเงินอื่นที่ต้องจ่ำย ณ วันสิ ้นสุดสัญญำ
ร้ อยละ 6.50 ต่อปี เงินกู้ยืมนี ้ค ้ำประกันโดยกำรจดจำนองห้ องชุด ในโครงกำร มำยรี สอร์ ท หัวหิน ของบริ ษัทย่อย
ดังกล่ำว จำนวน 286.50 ล้ ำนบำท และจำนวน 295.87 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงของบริ ษัทซึ่ง
รวมอยูใ่ นต้ นทุนพัฒนำโครงกำร 1 โครงกำร จำนวน 52.70 ล้ ำนบำท (ดูหมำยเหตุข้อ 6 และข้ อ 9) ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูก
สร้ ำงของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน และห้ องชุดของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน รวมทังได้
้ จำนำหุ้นสำมัญของบริ ษัทย่อยดังกล่ำว
หุ้นสำมัญของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (ดูหมำยเหตุข้อ 6) นอกจำกนี ้มีกำรค ้ำประกันในนำมนิติบคุ คลโดยบริ ษัทและ
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึง่ เต็มจำนวน และกรรมกำรบริ ษัทค ้ำประกันในนำมส่วนบุคคลเต็มจำนวน อย่ำงไรก็ตำม
บริ ษัทย่อยดังกล่ำวได้ มีกำรขอขยำยระยะเวลำกำรชำระคืนจำกวันที่ 24 มีนำคม 2564 ไปเป็ นวันที่ 24 กันยำยน
2564 ตำมจดหมำยขอขยำยระยะเวลำชำระคืนลงวันที่ 7 มกรำคม 2564
กำรเพิ่มขึ ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะยำวอื่นสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้

ณ วันที่ 1 มกรำคม
รำยกำรกระแสเงินสด
เพิ่มขึ ้น
จ่ำยชำระคืน
ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดจ่ำย
รวมรำยกำรกระแสเงินสด
รำยกำรที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดจ่ำย
รวมรำยกำรที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
หัก ส่วนที่ถงึ กำหนดชำระในหนึ่งปี
(ดูหมำยเหตุข้อ 21)

งบกำรเงินรวม
2563
2562
729,890,975 759,447,457

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
759,447,457

(7,043,041)
(7,043,041)

750,000,000
(765,400,000)
(24,653,627)
(40,053,627)

-

(765,400,000)
(765,400,000)

22,538,826
22,538,826
745,386,760

10,497,145
10,497,145
729,890,975

-

5,952,543
5,952,543
-

(745,386,760)
-

729,890,975

-

-
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26.

หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำ
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย
งบกำรเงินรวม
ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมจำนวนขันต
้ ่ำที่จะต้ องจ่ำย
หัก ดอกเบี ้ยรอตัดจำหน่ำย
รวมจำนวนขันต
้ ่ำที่จะต้ องจ่ำย
หัก หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทีถ่ ึง
กำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมจำนวนขันต
้ ่ำที่จะต้ องจ่ำย
หัก ดอกเบี ้ยรอตัดจำหน่ำย
รวมจำนวนขันต
้ ่ำที่จะต้ องจ่ำย
หัก หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทีถ่ ึง
กำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ

หน่ วย : บำท
จำนวนเงิน
มูลค่ ำปั จจุบนั ของ
ขัน้ ต่ำที่ต้องจ่ ำย
จำนวนเงินขัน้ ต่ำที่ต้องจ่ ำย
2563
2562
2563
2562
13,225,679 3,637,381 11,501,109 3,304,549
29,769,613 4,433,350 25,567,387 4,132,370
42,995,292 8,070,731 37,068,496 7,436,919
(5,926,798) (332,832)
37,068,494 7,737,899 37,068,496 7,436,919
(11,501,109) (3,319,693)
25,567,387 4,117,226
หน่ วย : บำท
จำนวนเงิน
มูลค่ ำปั จจุบนั ของ
ขัน้ ต่ำที่ต้องจ่ ำย
จำนวนเงินขัน้ ต่ำที่ต้องจ่ ำย
2563
2562
2563
2562
7,274,572 3,492,810
5,971,247 3,175,824
24,386,357 4,086,372 20,573,175 3,800,537
31,660,929 7,579,182 26,544,422 6,976,361
(5,116,507) (316,985)
26,544,422 7,262,197 26,544,422 6,976,361
(5,971,247) (3,175,825)
20,573,175 3,800,536

กลุม่ บริ ษัทได้ ทำสัญญำเช่ำสำหรับอำคำรสำนักงำน ยำนพำหนะและเครื่ องใช้ สำนักงำน กำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ น
รำยเดือน เดือนละ 1.17 ล้ ำนบำท (2562: 0.30 ล้ ำนบำท) โดยมีกรรมกำรของกลุม่ บริ ษัทค ้ำประกันหนี ้สินตำมสัญญำ
เช่ำในนำมส่วนบุคคลเต็มวงเงิน
บริ ษัทได้ ทำสัญญำเช่ำสำหรับอำคำรสำนักงำน ยำนพำหนะและเครื่ องใช้ สำนักงำน กำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำย
เดือน เดือนละ 0.36 ล้ ำนบำท (2562: 0.29 ล้ ำนบำท) โดยมีกรรมกำรของบริ ษัทค ้ำประกันหนี ้สินตำมเช่ำในนำมส่วน
บุคคลเต็มวงเงิน

กำรเพิ่มขึ ้นและลดลงของหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้

ณ วันที่ 1 มกรำคม
รำยกำรกระแสเงินสด
จ่ำยชำระคืน
รวมรำยกำรกระแสเงินสด
รำยกำรที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด
สัญญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มขึ ้นในระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึง่ ปี
(ดูหมำยเหตุข้อ 21)
27.

งบกำรเงินรวม
2563
2562
7,436,919
10,579,849

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
6,976,361
10,461,640

(10,043,374)
(10,043,374)

(3,770,930)
(3,770,930)

(5,633,314)
(5,633,314)

(3,485,279)
(3,485,279)

39,674,951
37,068,496

628,000
7,436,919

25,201,375
26,544,422

6,976,361

(11,501,109)
25,567,387

(3,319,693)
4,117,226

(5,971,247)
20,573,175

(3,175,825)
3,800,536

ประมำณกำรหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
ประมำณกำรหนี ้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
2563
ประมำณกำรหนี ้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน ณ วันต้ นปี
ส่วนที่รับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน
ต้ นทุนบริ กำรปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
โอนย้ ำยไปบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
ส่วนที่รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนทำงกำรเงิน
จำกกำรปรับปรุ งประสบกำรณ์
ประมำณกำรหนี ้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน ณ วันสิ ้นปี

10,126,905

2562

2563

2562

9,815,900

2,802,734

2,898,371

1,323,489 3,235,123
321,953
329,229
(79,004) (3,253,347)

379,854
80,320
(266,912)
(79,004)

407,527
88,267
(591,431)

1,482,460
2,146,856

-

1,053,334
2,303,286

-

15,322,659

10,126,905

6,273,612

2,802,734
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กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทรับรู้คำ่ ใช้ จ่ำยในรำยกำรต่อไปนี ้ในงบกำไรขำดทุน และกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
ต้ นทุนขำยและกำรให้ บริกำร
575,055
1,477,620
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริ หำร
1,070,387
2,086,732 460,174 495,794
รวม
1,645,442
3,564,352 460,174 495,794
ผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้ ที่รับรู้ เป็ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นใน
งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้

รวมอยู่ในกำไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม
รับรู้ ระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2563
2562
15,363,033
(3,629,316)
11,733,717

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

15,363,033 1,573,003
(3,356,620)
15,363,033 (1,783,617)

1,573,003
1,573,003

กลุม่ บริ ษัทกำหนดโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ เป็ นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนซึ่ง ให้ สิทธิแก่
พนักงำนที่เกษี ยณอำยุ
ข้ อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัยที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 (แสดง
ด้ วยค่ำเฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนัก) มีดงั นี ้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ ้นเงินเดือน
อัตรำมรณะ
*

ร้ อยละต่ อปี
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
0.97 - 1.98 2.60 - 3.49
1.13
2.67
2.68 - 8.48 2.10 - 8.41
8.48
8.41
TMO2017* TMO2017* TMO2017* TMO2017*

อ้ ำงอิงตำมตำรำงมรณะไทย 2560 ประเภทสำมัญ (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)

ข้ อสมมติเกี่ยวกับอัตรำคิดลดประมำณกำรจำกอัตรำผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบำล ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน และสะท้ อนประมำณกำรระยะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของ
พนักงำน สรุปได้ ดงั นี ้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

อัตรำคิดลด (เปลีย่ นแปลงร้ อยละ 0.50)
อัตรำกำรขึ ้นเงินเดือน (เปลีย่ นแปลงร้ อยละ 0.50)
อัตรำกำรหมุนเวียน (เปลีย่ นแปลงร้ อยละ 0.50)

งบกำรเงินรวม
เพิ่มขึน้
ลดลง
(487,813)
514,623
471,090
(451,652)
(591,274)
623,013

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึน้
ลดลง
(176,217) 183,534
166,045
(161,341)
(223,070) 232,077

งบกำรเงินรวม
เพิ่มขึน้
ลดลง
(334,248)
354,463
377,191
(358,318)
(457,679)
356,061

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึน้
ลดลง
(82,100)
86,035
91,157
(87,708)
(123,632)
130,391

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

อัตรำคิดลด (เปลีย่ นแปลงร้ อยละ 0.50)
อัตรำกำรขึ ้นเงินเดือน (เปลีย่ นแปลงร้ อยละ 0.50)
อัตรำกำรหมุนเวียน (เปลีย่ นแปลงร้ อยละ 0.50)

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ ำงต้ นอำจไม่ได้ แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจริ งในประมำณกำรหนี ้สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน เนื่องจำกเป็ นกำรยำกที่กำรเปลีย่ นแปลงข้ อสมมติตำ่ งๆ จะเกิดขึ ้นแยกต่ำงหำกจำกข้ อสมมติ
อื่นซึง่ อำจมีควำมสัมพันธ์กนั
กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ของประมำณกำรหนี ้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงำนหลัง
ออกจำกงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียดดังนี ้
งบกำรเงินรวม
ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี - 5 ปี
เกินกว่ำ 5 ปี
รวม

2563
1,348,156
10,023,088
15,468,432
26,839,676

2562
1,830,315
3,599,885
12,907,994
18,338,194

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
514,357
4,860,714
5,461,919
10,836,990

2562
508,667
557,766
4,056,942
5,123,375
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28.

ทุนสำรองตำมกฎหมำย
เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทจะต้ องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ น
ทุนสำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้ อยละห้ ำของกำไรสุทธิประจำปี หักด้ วยยอดขำดทุนสะสม (ถ้ ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี ้จะมี
จำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียนและทุนสำรองนี ้จะนำมำจัดสรรปั นผลไม่ได้

29.

รำยได้ อ่ ืน
รำยได้ อื่นสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย

รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำพื ้นที่และบริ กำร
รำยได้ จำกกำรบริ หำร
รำยได้ จำกกำรไม่ปฏิบตั ติ ำมสัญญำจะซื ้อจะขำย
เงินปั นผลรับ
อื่น ๆ
รวม

30.

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
336,797
790,918
566,400
183,525,528
127,950,938 34,859,197 14,951,007 34,044,015
107,999,568
7,966,133
3,337,046
470,793
299,195
136,253,868
38,987,161 306,946,896 34,909,610

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ ำคงเหลือ
กำรเปลี่ยนแปลงในต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำร
ซื ้อสินค้ ำและวัสดุสิ ้นเปลือง
ยำ เวชภัณฑ์และวัสดุสิ ้นเปลืองใช้ ไป
ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
ค่ำใช้ จ่ำยส่วนกลำง
ค่ำโฆษณำและส่งเสริ มกำรขำย
ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะและค่ำธรรมเนียมในกำรโอน
ค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำ
ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจำหน่ำย
ค่ำตอบแทนแพทย์และค่ำบริ กำรทำงกำรแพทย์
อื่น ๆ

งบกำรเงินรวม
2563
2562
(541,536) (2,495,660)
2,138,151,252 3,266,392,698
548,260
3,346,290
47,630,030
9,358,348
172,844,352 162,954,809
19,334,313 20,391,262
38,677,623 40,738,241
87,734,695 117,140,339
113,054,800 186,879,066
5,590,045
9,040,596
58,240,276 40,193,271
184,491,794 220,961,539
21,975,587 25,564,088

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
501,286,358 3,163,018,350
75,518,035
82,074,608
3,797,694
6,812,814
28,594,382
29,669,437
42,939,702
79,602,689
23,823,861 178,577,548
2,738,557
3,684,191
17,043,694
8,040,704
14,705,212
19,551,108

31.

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐำน
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำนสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 คำนวณโดยกำรหำรกำไร
(ขำดทุน) สำหรับปี ด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนักที่ออกและชำระแล้ วในระหว่ำงปี ดังนี ้
งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

กำไร (ขำดทุน) สุทธิสำหรับปี - ส่วนที่
เป็ นของบริ ษัทใหญ่ (บำท)
138,239,731 323,842,780 (354,720,973) 156,939,067
หุ้นสำมัญตำมวิธีถวั เฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนัก (หุ้น) 3,884,784,546 3,884,784,546 3,884,784,546 3,884,784,546
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำน (บำท)
0.0356
0.0834
(0.0913)
0.0404
32.

ภำษีเงินได้
สินทรัพย์และหนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย
หน่ วย : บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ รำยกำรที่รับรู้ รำยกำรที่รับรู้ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
ณ วันที่
1 มกรำคม
เบ็ดเสร็จอื่น
31 ธันวำคม
2563
2563

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ต้ นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ประมำณกำรหนี ้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนสะสม
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

2,386,152
1,095
1,454,531
207,791
35,583,375 (35,583,375)
(792,735) 2,784,344
38,631,323 (32,590,145)

หนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี ้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
อื่น ๆ
รวมหนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

(4,104,458)
570,850
(106,164)
(3,639,772)

122,458
105,497
(737,169)
(509,214)

969,461
969,461

2,387,247
2,631,783
1,991,609
7,010,639

(243,598)
(243,598)

(3,982,000)
432,749
(843,333)
(4,392,584)

247
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หน่ วย : บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ต้ นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ประมำณกำรหนี ้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนสะสม
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
หนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี ้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
อื่น ๆ
รวมหนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ รำยกำรที่รับรู้ รำยกำรที่รับรู้ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
ณ วันที่
1 มกรำคม
เบ็ดเสร็จอื่น
31 ธันวำคม
2562
2562
2,477,519
1,963,180
112,663,957
15,897,812
133,002,468
-

(91,367)
(508,649)
(77,080,582)
(16,690,547)
(94,371,145)

-

2,386,152
1,454,531
35,583,375
(792,735)
38,631,323

(4,104,458)
570,850
(106,164)
(3,639,772)

-

(4,104,458)
570,850
(106,164)
(3,639,772)
หน่ วย : บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ประมำณกำรหนี ้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ รำยกำรที่รับรู้ รำยกำรที่รับรู้ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
ณ วันที่
1 มกรำคม
เบ็ดเสร็จอื่น
31 ธันวำคม
2563
2563
560,547
371,734
932,281

22,851
80,403
103,254

671,324
671,324

1,254,722
452,137
1,706,859
หน่ วย : บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ประมำณกำรหนี ้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนสะสม
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ รำยกำรที่รับรู้ รำยกำรที่รับรู้ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
ณ วันที่
1 มกรำคม
เบ็ดเสร็จอื่น
31 ธันวำคม
2562
2562
579,674
86,272,389
19,228,777
106,080,840

(19,127)
(86,272,389)
(18,857,043)
(105,148,559)

-

560,547
371,734
932,281

ค่ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษี เงินได้ ของกลุม่ บริ ษัทที่รับรู้ ในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับ ปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย

ภำษีเงินได้ ของปี ปั จจุบนั
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่ำงปี
ค่ำใช้ จำ่ ย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้ ที่รับรู้ระหว่ำงปี

งบกำรเงินรวม
2563
2562
69,603,347
32,844,845
33,099,359
98,010,917
102,702,706 130,855,762

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
32,821,632
(103,254) 105,148,559
(103,254) 137,970,191

กำรกระทบยอดของค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้ สำหรับ ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้

กำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้
อัตรำภำษี เงินได้ นิตบิ คุ คล
ภำษี เงินได้ คำนวณตำมอัตรำภำษี
ผลกระทบของขำดทุนทำงภำษี ซงึ่ ไม่ได้ รับรู้ เป็ นสินทรัพย์
ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ผลกระทบของขำดทุนทำงภำษี ในปี ที่นำมำรับรู้ เป็ นสินทรัพย์
ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ผลกระทบของกำรใช้ ผลขำดทุนทำงภำษี ในปี ก่อนที่รับรู้
สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอตัดบัญชี
ผลกระทบของกำรปรับปรุ งผลขำดทุนภำษี ในปี ก่อนที่รับรู้
สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอตัดบัญชี
ผลกระทบของรำยได้ และค่ำใช้ จ่ำยทำงบัญชี ซึง่ ไม่สำมำรถใช้
เป็ นรำยได้ และค่ำใช้ จ่ำยทำงภำษี ในปี ปั จจุบนั
ค่ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษี เงินได้

งบกำรเงินรวม
2563
2562
229,042,012
441,719,863
20%
20%
45,808,402
88,343,973

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(354,824,227) 294,909,258
20%
20%
(70,964,845)
58,981,852

33,109,227

29,865,771

7,124,593

-

-

(9,191,807)

-

-

22,961,309

86,272,389

-

86,272,389

12,622,066

-

-

-

(11,798,298)
102,702,706

(64,434,564)
130,855,762

63,736,998
(103,254)

(7,284,050)
137,970,191

กลุม่ บริ ษัทใช้ อตั รำภำษี ร้อยละ 20 ในกำรคำนวณภำษี เงินได้ นิติบคุ คลสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562
และภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562
กลุม่ บริ ษัทมีผลขำดทุนทำงภำษี ที่ไม่ได้ รับรู้เป็ นสินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีบำงส่วน เนื่องจำกกลุม่ บริ ษัทคำด
ว่ำจะยังไม่มีกำไรทำงภำษี ที่ใช้ ประโยชน์ทำงภำษี ได้ ในอนำคต ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุม่ บริ ษัทมี
ขำดทุนทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์เป็ นจำนวน 327.80 ล้ ำนบำท และ 239.86 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ

249

250
33.

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 2563 และ 2562 เงินส่วนที่กลุม่ บริ ษัทจ่ำยสมทบเข้ ำกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ซึ่งบันทึกเป็ น
ค่ำใช้ จ่ำยในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจำนวน 1.34 ล้ ำนบำท และ 1.31 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินส่วนที่บริ ษัทจ่ำยสมทบเข้ ำกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ซึ่งบันทึกเป็ น
ค่ำใช้ จ่ำยในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจำนวน 0.58 ล้ ำนบำท และ 0.76 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ

34.

เครื่องมือทำงกำรเงิน
กลุม่ บริ ษัทได้ รำยงำนและเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงินของกลุม่ บริ ษัทดังต่อไปนี ้
34.1 กำรบริ หำรควำมเสีย่ งจำกอัตรำดอกเบี ้ย
กลุม่ บริ ษัทมีควำมเสีย่ งจำกอัตรำดอกเบี ้ยเนื่องจำกกิจกำรในกลุม่ บริ ษัทกู้ยืมเงินทังแบบอั
้
ตรำดอกเบี ้ยคงที่
และอัตรำดอกเบี ้ยลอยตัว กลุ่มบริ ษัทบริ หำรควำมเสี่ยงโดยกำรพิจำรณำต้ นทุนทำงกำรเงิน และควำม
เหมำะสมของแหล่งเงินทุนในกำรสนับสนุนโครงกำรของกลุ่มบริ ษัท อย่ำงไรก็ตำมในกำรดำเนินโครงกำร
ต่ำงๆของบริ ษัทจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนจำนวนมำก ดังนันในบำงครั
้
ง้ บริ ษัทจึงอำจมีกำรกู้ยืม เงินจำกแหล่ง
เงินทุนอื่น ๆ เช่น สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ และบริ ษัทอื่น เป็ นต้ น กลุม่ บริ ษัทจะได้ คำนึงถึงควำมต้ องกำร
ใช้ เงินทุนรวมทังอั
้ ตรำดอกเบี ้ยและค่ำตอบแทนต่ำง ๆ โดยจะได้ มีกำรพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลซึ่งจะต้ อง
คำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดที่กลุม่ บริ ษัทจะได้ รับด้ วย
ควำมเสีย่ งของกลุม่ บริ ษัทต่ออัตรำดอกเบี ้ยของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี ้สินทำงกำรเงินมีรำยละเอียดอยู่
ในส่วนกำรบริ หำรควำมเสีย่ งด้ ำนสภำพคล่องของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินนี ้

กำรวิเครำะห์ ควำมอ่ อนไหวของอัตรำดอกเบีย้
กำรวิเครำะห์ ควำมอ่อนไหวด้ ำนล่ำงได้ รับกำรพิจำรณำจำกควำมเสี่ยงต่ออัตรำดอกเบี ้ยที่ไม่ใช่ตรำสำร
อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน ณ วันที่รำยงำน สำหรับหนี ส้ ิน ที่ มี อัต รำดอกเบี ย้ ลอยตัว กำรวิ เ ครำะห์ จัด ทำขึ น้ โดย
สมมติ ว ่ำ จำนวนหนี ส้ ิน คงค้ ำ ง ณ วัน ที่ร ำยงำนเป็ นยอดคงค้ ำ งสำหรั บ ทัง้ ปี กลุ่ม บริ ษั ท ใช้ อ ัต รำที่
เพิ่ม ขึ น้ หรื อ ลดลงจำนวนร้ อยละ 0.5 เพื่ อประเมิน กำรเปลี่ย นแปลงอัต รำดอกเบีย้ ที่เ ป็ นไปได้ อ ย่ำ ง
สมเหตุสมผล
ตำรำงด้ ำนล่ำงนี ้แสดงผลกระทบต่อกำไรสำหรับปี จำกควำมอ่อนไหวของอัตรำดอกเบี ้ย
2563
อัตรำดอกเบีย้ เปลี่ยนแปลงไปร้ อยละ 0.5
กำไรสำหรับปี เพิ่มขึ ้น/ลดลง

งบกำรเงินรวม

13.01

2562
15.91

หน่ วย : ล้ ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
7.24

6.30

34.2

ควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเกิดจำกกำรที่อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่กลุ่มบริ ษัทในปี ปั จจุบนั และปี ต่อๆไป ซึ่งกลุม่ บริ ษัทคำดว่ำ
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงอัตรำแลกเปลีย่ นไม่มีสำระสำคัญต่อสินทรัพย์และหนี ้สินทำงกำรเงินที่เป็ น
เงินสกุลเงินตรำต่ำงประเทศของกลุม่ บริ ษัท เนื่องจำกธุรกรรมส่วนใหญ่ของกลุม่ บริ ษัททำในสกุลเงินบำท

34.3

กำรบริ หำรควำมเสีย่ งด้ ำนเครดิต
ควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตเกิดจำกกำรที่ลกู ค้ ำไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรซื อ้ ขำย ทำให้ กลุ่มบริ ษัทไม่สำมำรถ
เรี ยกเก็บหนี ้ได้ กลุม่ บริ ษัทมีควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรกระจุกตัวของสินเชื่อไม่มำก
สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ ถือเป็ นมูลค่ำ
สูงสุดของควำมเสีย่ งที่เกิดจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีควำมเสีย่ งจำกกำรค ้ำประกันทำงกำรเงินที่ให้ กบั สถำบันกำรเงินสำหรับบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทย่อยทำงอ้ อม อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทไม่มีค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นเนื่องจำกบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทย่อยทำงอ้ อมมีควำมควำมเสีย่ งต่ำในกำรผิดนัดชำระหนี ้และมีกำรวำงสินทรัพย์เป็ นหลักประกัน
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34.4

กำรบริ หำรควำมเสีย่ งด้ ำนสภำพคล่อง
กำรบริ หำรควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่องของกลุม่ บริ ษัทขึ ้นอยู่กับคณะกรรมกำรบริ ษัทซึ่งเป็ นผู้กำหนดกรอบกำร
บริ หำรควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่องที่เหมำะสมสำหรับกำรจัดกำรเงินทุนระยะสัน้ ระยะกลำง และระยะยำว โดย
กลุม่ บริ ษัทมีกำรวำงแผนกำรใช้ เงินและจัดสรรทุนหมุนเวียนตำมลำดับควำมสำคัญในกิจกำร ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัท
ตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ ้นได้ หำกกำรเข้ ำถึงแหล่งเงินทุนในอนำคตเป็ นไปได้ ยำกขึน้ กลุ่มบริ ษัท
วำงแผนเพิ่มศักยภำพและช่องทำงในกำรเข้ ำถึงแหล่งเงิ นทุ นให้ มำกขึ ้นผ่ำนกำรสร้ ำงพันธมิตรทำงธุรกิ จกับ
ธนำคำรพำณิชย์หลำยแห่ง เพื่อเปรี ยบเทียบข้ อเสนอที่มีต้นทุนเหมำะสมที่สดุ
รำยละเอียดของวงเงินที่ยงั ไม่ได้ เบิกใช้ ที่กลุม่ บริ ษัทมีอยูเ่ พื่อลดควำมเสีย่ งด้ ำนสภำพคล่องมีดงั ต่อไปนี ้
34.4.1

ตำรำงควำมเสีย่ งด้ ำนสภำพคล่องและดอกเบี ้ย
ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยละเอียดอำยุสญ
ั ญำที่เหลืออยู่ของกลุม่ บริ ษัท สำหรับหนี ้สินทำงกำรเงินที่
ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนั ธ์ รวมถึงระยะเวลำชำระคืนที่ตกลงกันไว้ ตำรำงได้ จดั ทำขึ ้นตำมกระแสเงินสดที่
ไม่ ไ ด้ คิ ด ลดของหนี ส้ ิ น ทำงกำรเงิ น ตำมวัน ที่ เร็ ว ที่ สุด ที่ ก ลุ่ม บริ ษั ท จะต้ องจ่ ำ ยช ำระ ตำรำง
ประกอบด้ วยกระแสเงินสดของดอกเบี ้ยและเงินต้ น ในกรณีที่กระแสเงินสดของดอกเบี ้ยเป็ นอัตรำ
ลอยตัว จ ำนวนเงิ นกระแสเงิ นสดที่ ไม่ได้ คิดลดจะได้ มำจำกข้ อมูลเส้ นอัตรำผลตอบแทนอัตรำ
ดอกเบี ้ย ณ วันที่รำยงำน

หน่ วย : บำท

หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้หมุนเวียนอื่น
เจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมจำกบริษัทอื่น
เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

อัตรำดอกเบีย้
ที่แท้ จริง
ถัวเฉลี่ย
ถ่ วงนำ้ หนัก
ร้ อยละ

ภำยใน 1 ปี

5.750 - 5.875
5.25 - 6.25
6.00 - 7.00
4.75 - 7.125
3.77 - 9.16

896,534,317
260,882,713
22,628,797
45,692,435
1,119,721,860
1,734,764,837
674,614,711
11,501,109

5.00 - 6.00
3.77 - 9.16

4,766,340,779

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
หลังจำก 1 ปี
5 ปี ขึน้ ไป
แต่ ภำยใน 5 ปี

1,474,529,016
19,315,081
1,493,844,097

รวม

-

896,534,317
260,882,713
22,628,797
45,692,435
1,119,721,860
1,734,764,837
674,614,711
11,501,109

6,252,306
6,252,306

1,474,529,016
25,567,387
6,266,437,182
หน่ วย : บำท

หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้หมุนเวียนอื่น
เจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมจำกบริษัทอื่น
เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมจำกบริษัทอื่น
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

อัตรำดอกเบีย้
ที่แท้ จริง
ถัวเฉลี่ย
ถ่ วงนำ้ หนัก
ร้ อยละ

ภำยใน 1 ปี

6.875
6.00
5.00 - 10.00
6.00
3.77 - 9.16

901,872,353
222,347,469
10,646,334
47,746,957
964,759,522
887,042,413
485,361,194
3,319,693

5.00 - 6.00
12.50
3.77 - 9.16

3,523,095,935

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังจำก 1 ปี
5 ปี ขึน้ ไป
แต่ ภำยใน 5 ปี

2,202,865,249
729,890,975
4,117,226
2,936,873,450

รวม

-

901,872,353
222,347,469
10,646,334
47,746,957
964,759,522
887,042,413
485,361,194
3,319,693

-

2,202,865,249
729,890,975
4,117,226
6,459,969,385
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254
หน่ วย : บำท

อัตรำดอกเบีย้
ที่แท้ จริง
ถัวเฉลี่ย
ถ่ วงนำ้ หนัก
ร้ อยละ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้หมุนเวียนอื่น
เจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชี
5.875
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
5.25 - 6.25
เงินกู้ยืมจำกบริษัทอื่น
6.00 - 7.00
เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
4.75 - 7.00
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
5.250 - 5.808
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
5.25 - 6.25
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
5.250 - 5.808
รวม

หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้หมุนเวียนอื่น
เจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมจำกบริษัทอื่น
เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

ภำยใน 1 ปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
หลังจำก 1 ปี
5 ปี ขึน้ ไป
แต่ ภำยใน 5 ปี

รวม

359,402,272
151,495,599
16,479,497
27,772,460
1,111,219,860
642,111,724
1,744,091,064
5,971,247

-

-

359,402,272
151,495,599
16,479,497
27,772,460
1,111,219,860
642,111,724
1,744,091,064
5,971,247

4,058,543,723

2,277,141
14,320,869
16,598,010

6,252,306
6,252,306

2,277,141
20,573,175
4,081,394,039

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังจำก 1 ปี
5 ปี ขึน้ ไป
แต่ ภำยใน 5 ปี

หน่ วย : บำท

อัตรำดอกเบีย้
ที่แท้ จริง
ถัวเฉลี่ย
ถ่ วงนำ้ หนัก
ร้ อยละ

ภำยใน 1 ปี

รวม

6.875
6.00
5.00 - 10.00
5.50 - 6.296
4.55 - 9.16

503,863,902
146,168,938
3,739,626
28,076,073
954,193,522
787,734,588
559,819,404
3,175,825

-

-

503,863,902
146,168,938
3,739,626
28,076,073
954,193,522
787,734,588
559,819,404
3,175,825

5.25 - 6.296
4.55 - 9.16

2,986,771,878

690,599,494
3,800,536
694,400,030

-

690,599,494
3,800,536
3,681,171,908

34.4.2

35.

แหล่งเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธั นวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษั ทมี แหล่งเงิ นทุนที่ จะได้ รั บภำยใน 1 ปี จำก
สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น นอกจำกนี ้กลุ่มบริ ษัทสำมำรถเข้ ำถึงแหล่งเงิ นทุนจำกวงเงิ นสินเชื่อที่ยัง
ไม่ได้ เบิกใช้ จำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 19 และ ข้ อ 24)

กำรกำหนดมูลค่ ำยุติธรรม
กำรเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม ดังนันมู
้ ลค่ำยุติธรรมที่ประมำณขึ ้นที่เปิ ดเผย
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินนี ้จึงไม่จำเป็ นต้ องบ่งชี ้ถึงจำนวนเงินซึง่ เกิดขึ ้นจริ งในตลำดแลกเปลีย่ นในปั จจุบนั กำรใช้
ข้ อสมมติฐำนทำงกำรตลำดและ/หรื อวิธีกำรประมำณที่แตกต่ำงกันอำจมีผลกระทบที่มีสำระสำคัญในมูลค่ำยุติธรรมที่
ประมำณขึ ้น กลุม่ บริ ษัทใช้ วิธีกำรและข้ อสมมติฐำนดังต่อไปนี ้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี ้สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้ วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นจำกสัญญำ -หมุนเวียน เงินให้ ก้ ยู ืม
ระยะสันแก่
้ กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้หมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น ภำษี เงิน
ได้ นิติบคุ คลค้ ำงจ่ำย เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ เจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำน หนี ้สินหมุนเวียนอื่น ซึ่งวัดมูลค่ำด้ วยรำคำทุนตัด
จำหน่ำยมีมลู ค่ำใกล้ เคียงกับมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ เนื่องจำกครบกำหนดชำระในระยะเวลำอันสัน้ กำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมใช้ ลำดับขันมู
้ ลค่ำยุติธรรมระดับ 3 โดยประมำณกำรจำกมูลค่ำตำมบัญชีที่จะได้ รับหรื อต้ องจ่ำยชำระ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่นวัดด้ วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน ซึง่ มีมลู ค่ำใกล้ เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชี ณ
วันสิ ้นรอบระยะรำยงำนอย่ำงมีสำระสำคัญ กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมใช้ ลำดับขัน้ มูลค่ำยุติธรรมระดับ 3 มูลค่ำยุติธรรม
ประมำณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัทที่ลงทุน
เงินกู้ยืมระยะสัน้ เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี ้ยลอยตัว และหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำซึง่ วัดมูลค่ำ
ด้ วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยมีมลู ค่ำใกล้ เคียงกับมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมใช้ ลำดับขันมู
้ ลค่ำยุติธรรม
ระดับ 3โดยประมำณกำรจำกอัตรำดอกเบี ้ยในตลำด
เงินให้ ก้ ูยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันและเงินกู้ยืมระยะยำวอื่นซึ่งมีดอกเบีย้ คงที่ ซึ่งวัดมูลค่ำด้ วยรำคำทุนตัด
จำหน่ำยมีมูลค่ำใกล้ เคียงกับมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมใช้ ลำดับขันมู
้ ลค่ำยุติธรรมระดับ 3
โดยประมำณกำรจำกมูลค่ำตำมบัญชีที่จะได้ รับ หรื อต้ องจ่ำยชำระ

255
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36.

ส่ วนงำนดำเนินงำน
ส่วนงำนดำเนินงำนสอดคล้ องกับรำยงำนภำยในสำหรับใช้ ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้ กับส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำนผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ ำนกำรดำเนินงำนของกลุม่ บริ ษัท คือ คณะกรรมกำร
บริ ษัท
ในระหว่ ำงปี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธั นวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษั ทไม่ มี รำยได้ จำกำรขำยและให้ บริ กำรกับลูกค้ ำ
บุคคลภำยนอกรำยใดรำยหนึง่ ที่มีจำนวนเงินตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไป ของรำยได้ รวมของกลุม่ บริ ษัท
กลุม่ บริ ษัทดำเนินธุรกิจเฉพำะในประเทศไทย ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทมีสว่ นงำนทำงภูมิศำสตร์ เพียงส่วนงำนเดียว
กลุม่ บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุม่ ธุรกิจ ได้ แก่ ธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ และธุรกิจโรงพยำบำลและคลินิคทันตก
รรม โดยข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจและกำรกระทบยอดกำไรหรื อขำดทุนตำมส่วนงำนที่รำยงำนของกลุม่
บริ ษัท สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้
หน่ วย : บำท
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
2563
รำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริกำร
รำยได้ ที่รับรู้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง
2,963,636,107
รำยได้ ที่รับรู้ตลอดช่วงเวลำ
รวมรำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริกำร 2,963,636,107
ต้ นทุนขำยและกำรให้ บริกำร
(2,138,192,566)
กำไรขัน้ ต้ น
825,443,541
รำยได้ อื่น
132,484,132
ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
(230,712,701)
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
(198,320,517)
ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยม
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรหนี ้สินสำหรับ
ผลเสียหำยจำกคดีฟ้องร้ อง
(2,641,099)
ก ำ ไ ร ( ข ำ ด ทุ น ) จ ำ ก กิ จ ก ร ร ม 526,253,356
ดำเนินงำน
รำยได้ ทำงกำรเงิน
41,434
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
(255,995,327)
ขำดทุน จำกกำรด้ อ ยค่ ำ ซึ่ง เป็ นไปตำม
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9

กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษี เงินได้
รำยได้ (ค่ำใช้ จ่ำย) ภำษี เงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรั บปี

270,299,463
(102,783,292)
167,516,171

2562

งบกำรเงินรวม
โรงพยำบำล
และคลินิกทันตกรรม
2563
2562

4,514,983,614
4,514,983,614
(3,244,200,852)
1,270,782,762
34,293,885
(324,751,050)
(182,634,563)
-

177,034,618
100,577,751
277,612,369
(258,810,904)
18,801,465
3,769,736
(1,087,076)
(60,607,727)
-

(29,115,654)
768,575,380

(39,123,602)

(77,791,019)

136,050
(246,497,570)

96,399
(2,065,636)

139,607
(2,842,585)

-

(164,612)

-

522,213,860
(130,557,717)
391,656,143

(41,257,451)
80,586
41,176,865

รวม
2563

2562

165,290,598 3,140,670,725 4,680,274,212
130,217,486
100,577,751 130,217,486
295,508,084 3,241,248,476 4,810,491,698
(278,176,303) (2,397,003,470) (3,522,377,155)
17,331,781
844,245,006 1,288,114,543
4,693,276
136,253,868
38,987,161
(1,036,516) (231,799,777) (325,787,566)
(69,665,603) (258,928,244) (252,300,166)
(29,113,957)
(29,113,957)

(80,493,997)
(298,045)
(80,792,042)

(2,641,099)
487,129,754

(29,115,654)
690,784,361

137,833
275,657
(258,060,963) (249,340,155)
(164,612)

-

229,042,012 441,719,863
(102,702,706) (130,855,762)
126,339,306 310,864,101

สินทรัพย์และหนี ้สินที่สำคัญจำแนกตำมสำยงำนธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้
หน่ วย : บำท
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

สินทรัพย์
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นจำกสัญญำ - หมุนเวียน
เงินจ่ำยล่วงหน้ ำให้ ผ้ รู ับเหมำ
ต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำร
สินค้ ำคงเหลือ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ ของปี ปั จจุบนั
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝำกสถำบันกำรเงินติดภำระค ้ำประกัน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ที่ดินรอกำรพัฒนำ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
นอกจำกค่ำควำมนิยม
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
โรงพยำบำลและ
คลินิกทันตกรรม
2563
2562

2563

2562

16,917,343
68,706,455
8,127,900
7,147,726
8,361,001,534
11,536,765
2,232,323
508,896
128,480
38,710,593
207,834,215
36,066,717

28,580,421
81,727,591
11,364,460
108,826,929
8,625,943,630
13,786,210
1,880,003
506,115
142,680
38,710,593
222,268,099
-

14,124,330
26,427,436
8,818,125
2,260,084
1,189,363
5,214,782
200,000
617,558,828
2,709,158

8,307,002
4,492,768
37,083,881

6,919,520
36,367,303
22,534,784

หนีส้ ิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จำกสถำบันกำรเงิน
1,151,778,237
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้หมุนเวียนอื่น
733,687,499
ส่วนของหนี ้สินระยะยำวที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
758,263,429
เงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลและ
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
668,814,711
เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น
989,378,077
ภำษีเงินได้ ค้ำงจ่ำย
47,369,360
เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ
354,588,618
เจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำน
260,882,713
ประมำณกำรหนี ้สินค่ำประกันควำมเสียหำย
64,379,000
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
21,797,739
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
1,456,122,016
เงินกู้ยืมระยะยำวอื่น
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
24,302,475
ประมำณกำรหนี ้สินสำหรับผลเสียหำย
จำกคดีฟ้องร้ อง
31,756,753
หนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
446,061
ประมำณกำรหนี ้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน
8,679,393
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
-

รวม
2563

2562

27,716,036
30,867,923
8,085,529
2,562,991
862,750
5,161,546
200,000
611,442,583
-

31,041,673
95,133,891
8,127,900
7,147,726
8,361,001,534
8,818,125
13,796,849
3,421,686
5,723,678
328,480
38,710,593
825,393,043
38,775,875

56,296,457
112,595,514
11,364,460
108,826,929
8,625,943,630
8,085,529
16,349,201
2,742,753
5,667,661
342,680
38,710,593
833,710,682
-

59,947
2,517,871
4,527,955

155,803
2,264,020
4,466,024

8,366,949
7,010,639
41,611,836

7,075,323
38,631,323
27,000,808

1,000,950,137
753,565,181

2,614,058
162,846,818

148,307,172

1,154,392,295
896,534,317

1,000,950,137
901,872,353

4,166,167

9,646,440

10,709,868

767,909,869

14,876,035

205,038,094
887,042,413
803,773,673
222,347,469
9,779,432
2,175,956,249
729,890,975
3,800,537

5,800,000
831,058
18,407,000
1,264,912

280,323,100
866,902
26,909,000
316,689

674,614,711
989,378,077
47,369,360
354,588,618
260,882,713
64,379,000
22,628,797
1,474,529,016
25,567,387

485,361,194
887,042,413
803,773,673
222,347,469
10,646,334
2,202,865,249
729,890,975
4,117,226

29,115,654
-

3,946,523

3,639,772

31,756,753
4,392,584

29,115,654
3,639,772

3,649,443
-

6,643,266
2,470,538

6,477,462
2,459,792

15,322,659
2,470,538

10,126,905
2,459,792
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ภำระผูกพันและหนีส้ ินที่อำจเกิดขึน้
37.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษัทมีสญ
ั ญำเช่ำที่จอดรถและอุปกรณ์ สำนักงำนตำมสัญญำเช่ำ ซึ่งเป็ น
สัญญำเช่ำระยะสันและสั
้
ญญำเช่ำที่สินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ำ และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุม่ บริ ษัทมี
สัญญำเช่ำอำคำรสำนักงำน ยำนพำหนะและอุปกรณ์สำนักงำนตำมสัญญำเช่ำ ซึง่ เงินที่ต้องจ่ำยในอนำคตสรุ ป
ได้ ดงั ต่อไปนี ้

ภำยใน 1 ปี - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ภำยใน 1 ปี - กิจกำรอื่น
รวมภำยใน 1 ปี

งบกำรเงินรวม
2563
2562
12,305
2,780,747
455,773
3,268,229
468,078
6,048,976

1 - 5 ปี - กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
1 - 5 ปี - กิจกำรอื่น
รวม 1 - 5 ปี
รวม

67,020
67,020
535,098

1,129,032
3,458,032
4,587,064
10,636,040

หน่ วย : บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
12,305
2,790,747
163,710
254,660
176,015
3,045,407
27,82027,820
203,835

1,129,032
79,180
1,208,212
4,253,619

ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรตำมสัญญำที่บนั ทึกเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น มีดงั นี ้

สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2563
2562
1,534,779
8,906,024

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
533,930
4,288,435

37.2 ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 และ 2562 บริ ษั ท มีภ ำระผูก พัน จำกกำรให้ ธ นำคำรแห่ง หนึ่ง ออกหนังสือค ้ำ
ประกันเป็ นจำนวน 43.80 ล้ ำนบำท และ 44.97 ล้ ำนบำท ซึ่งออกภำยใต้ วงเงินออกหนังสือค ้ำประกันจำนวน
247.50 ล้ ำนบำท วงเงินออกหนังสือค ้ำประกัน ดังกล่ำวค ้ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง
บ้ ำนเดี่ยวและห้ องชุด ซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำรของบริ ษัท 4 โครงกำร และ 4 โครงกำร จำนวน
2,409 ล้ ำนบำท และ 2,614 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ (ดูหมำยเหตุข้อ 9) และมีกรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำน ค ้ำประกันใน
นำมส่วนบุคคลเต็มจำนวน

นอกจำกนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษัทมีภำระผูกพันจำกกำรให้ ธนำคำรออกหนังสือค ้ำประกันเป็ น
จำนวน 0.30 ล้ ำนบำท โดยมีเงินฝำกสถำบันกำรเงินจำนวน 0.30 ล้ ำนบำทเป็ นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษัทย่อยจำนวน 1 แห่ง และบริ ษัทย่อยทำงอ้ อมจำนวน 2 แห่ง มีภำระ
ผูกพันจำกกำรให้ สถำบันกำรเงินออกหนังสือค ้ำประกัน เป็ นจำนวน 3.00 ล้ ำนบำท โดยมีเงินฝำกสถำบันกำรเงิน
จำนวน 5.42 ล้ ำนบำท และ 5.36 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เป็ นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษัทย่อยทำงอ้ อมจำนวน 1 แห่ง มีภำระผูกพันจำกกำรให้ สถำบันกำรเงินแห่ง หนึ่ง
ออกหนัง สือ ค ้ำประกัน เป็ นจำนวน 4.10 ล้ ำ นบำท ซึ่ง ออกภำยใต้ ว งเงิ น ออกหนัง สือ ค ้ำประกันจำนวน
4.10 ล้ ำนบำท วงเงินออกหนังสือค ้ำประกันดังกล่ำวค ้ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง จำนวน
9.60 ล้ ำนบำท (ดูหมำยเหตุข้อ 14) นอกจำกนี ้กรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำน ค ้ำประกันในนำมส่วนบุคคลเต็มจำนวน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษัทย่อยจำนวน 3 แห่ง มีภำระผูกพันจำกกำรให้ สถำบันกำรเงิน
แห่ง หนึ่งออกหนังสือค ้ำประกันเป็ นจำนวน 163.49 ล้ ำนบำท และ 112.54 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งออกภำยใต้
วงเงินออกหนังสือค ้ำประกันจำนวน 454.40 ล้ ำนบำท วงเงินออกหนังสือค ้ำประกันดังกล่ำวค ้ำประกันโดยกำรจด
จำนองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง บ้ ำนเดี่ยวและห้ องชุด ซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำรของบริ ษัทย่อย 6
โครงกำร จำนวน 4,418 ล้ ำนบำท และจำนวน 3,724 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ (ดูหมำยเหตุข้อ 6 และข้ อ 9)
นอกจำกนี ้บริ ษัทและกรรมกำรบริ ษัท 1 ท่ำน ค ้ำประกันในนำมนิติบุคคลและส่วนบุคคลเต็มจำนวน
37.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุม่ บริ ษัทมีสญ
ั ญำอื่นซึง่ เงินที่ต้องจ่ำยในอนำคตสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้

สัญญำก่อสร้ ำงและสัญญำที่เกี่ยวเนื่อง
กำรพัฒนำโครงกำร
สัญญำวำงแผนบริ หำรงำน

งบกำรเงินรวม
2563
2562
229,019,228 1,115,115,438
7,276,000
19,260,000

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะ
2563
2562
47,258,878
4,280,000

36,515,614
4,280,000

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทย่อ ยได้ วำงตัว๋ สัญญำใช้ เงิ นจำนวนรวม 108.50 ล้ ำนบำท ตำมสัญญำที่
เกี่ยวเนื่องกับกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์กบั คูส่ ญ
ั ญำ โดยตัว๋ สัญญำใช้ เงินดังกล่ำวอำวัลโดยสถำบัน
กำรเงิ นแห่งหนึ่ง และบริ ษัทย่อยจ่ำยชำระแล้ ว ในวันที่ 29 ธันวำคม 2563
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38.

กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนของบริ ษัทเพื่อสร้ ำงผลตอบแทนที่เหมำะสมต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ เสียอื่น ตลอดจนเพื่อดำรงไว้ ซึ่งโครงสร้ ำงของทุนที่เหมำะสมเพื่อให้ มีควำมสอดคล้ องและสำมำรถสนับสนุนแผนกำร
บริ หำรเงินลงทุนหรื อโอกำสในกำรลงทุนต่ำง ๆ อันจะเป็ นกำรสร้ ำงมูลค่ำ และเสริ มควำมมัน่ คงทำงกำรเงินให้ กบั บริ ษัท

39.

ข้ อพิพำทที่สำคัญ
เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559 บริ ษัทผู้รับเหมำก่อสร้ ำงแห่งหนึ่งได้ ยื่นคำเสนอข้ อพิพำทต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำร สำนัก
อนุญำโตตุลำกำร สำนักงำนศำลยุติธรรม เพื่อเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่ง ของบริ ษัทชำระเงิ นเพิ่มเติมสำหรั บกำร
ก่อสร้ ำงจำนวน 250.53 ล้ ำนบำท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้ นจำนวน 66.79 ล้ ำนบำท นับจำกวันที่
ยื่นคำเสนอข้ อพิพำท พร้ อมทัง้ ให้ คืนหนังสือคำ้ ประกันกำรรั บเงิ นล่วงหน้ ำ และหนังสือคำ้ ประกันกำรปฏิบัติงำนกำร
ก่อสร้ ำง อย่ำงไรก็ตำมผู้บริ หำรของบริ ษัทย่อยดังกล่ำวมีควำมเห็นแย้ งในหลำยประเด็นในฐำนะผู้วำ่ จ้ ำง
เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2562 บริ ษัทย่อยได้ รับคำชี ้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร โดยให้ บริ ษัทย่อยจ่ำยชำระค่ำก่อสร้ ำง
สำหรับงวดที่ได้ มีกำรก่อสร้ ำงแล้ วพร้ อม ค่ำชดเชยสำหรับค่ำก่อสร้ ำง และภำษี มูลค่ำเพิ่ม รวมจำนวน 36.77 ล้ ำนบำท
พร้ อมอัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยดอกเบี ้ยนับจำกวันที่คณะอนุญำโตมีคำชี ข้ ำดเป็ นต้ นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทย่อยต้ องคืนเงินประกันผลงำนจำนวน 12.33 ล้ ำนบำท พร้ อมทังคื
้ นหนังสือค ้ำประกันกำรรับเงินล่วงหน้ ำ
และหนังสือค ้ำประกันกำรปฏิบตั ิงำนกำรก่อสร้ ำงแก่บริ ษัทผู้รับเหมำก่อสร้ ำง อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริ หำรของบริ ษัทย่อยได้ มี
ควำมเห็นแย้ งในคำชี ้ขำดและได้ ยื่นควำมเห็น แย้ ง คำชี ข้ ำดของอนุญ ำโตตุล ำกำรแล้ ว ในวัน เดีย วกัน ผู้บ ริ ห ำรของ
บริ ษั ท ย่อ ยอยู่ร ะหว่ำ งดำเนินกำรโต้ แย้ งคำชี ้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรและดำเนินคดีในชันศำลต่
้
อไป กลุม่ บริ ษัทได้ ตงั ้
ประมำณกำรหนี ้สินสำหรับข้ อพิพำทดังกล่ำวจำนวน 29.12 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เป็ นจำนวนเพิ่มเติม
จำกเจ้ ำหนี ้ค่ำก่อสร้ ำงและเงินประกันผลงำนที่เคยได้ บนั ทึกไว้
เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563 บริ ษัทย่อยได้ รับคำพิพำกษำจำกศำลแพ่งโดยมีคำสัง่ ให้ บริ ษัทย่อยต้ องปฏิบตั ิตำมคำชี ้
ขำดของอนุญ ำโตตุล ำกำรดัง กล่ำ ว ผู้บ ริ ห ำรของบริ ษัท ย่อ ยอยู่ใ นระหว่ำ งดำเนิน กำรขออุทธรณ์ คำพิพำกษำ
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมกลุม่ บริ ษัทได้ ตงประมำณกำรหนี
ั้
้สิน เพิ่มเติมสำหรับดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี จำนวน
2.64 ล้ ำนบำท ดังนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประมำณกำรหนี ้สินสำหรับข้ อพิพำทดังกล่ำวมีจำนวน 31.76 ล้ ำนบำท

40.

กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี ้ได้ รับกำรอนุมตั ิให้ ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564
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