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LEADING DEVELOPER IN HIGH END CONDOMINIUMS
รายงานประจำป 2556 
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สารจากประธานกรรมการ
Message From The Chairman

  สำ�หรับปี 2556 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) “MJD” และบริษัทในเครือ ยังคงสร้�งก�รเติบโตซึ่งเป็นผลสำ�เร็จม�จ�กก�ร

พัฒน�และให้บริก�รด้�นอสังห�ริมทรัพย์แบบครบวงจร ตลอดจนก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นให้เพ่ิมข้ึนอย่�งต่อเน่ือง โดยมียอดก�รรับรู้

ร�ยได้เพิ่มขึ้นม�กกว่�ปีที่ผ่�นม� เพื่อผลักดันให้ผลประกอบก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนต่อไป ตลอดจนบริษัทฯ พย�ย�มที่จะนำ�เทคโนโลยีต่�งๆ เข้�ม�ช่วยเพิ่ม

ศักยภ�พก�รผลิตสินค้�ของบริษัท รวมถึงก�รควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

 สำ�หรับปี 2557 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) “MJD” และบริษัทในเครือ ต�มแผนจะมีก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รโอนกรรมสิทธิ์

ห้องชุดของโครงก�รในกรุงเทพและพัทย� รวมกันประม�ณ 4 โครงก�ร และจะเปิดใช้อ�ค�ร อีควิน็อกซ์ ซึ่งเป็นอ�ค�รสำ�นักง�นให้เช่� ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ 

อีกรูปแบบหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทฯ มีร�ยได้ที่แน่นอนเพิ่มขึ้น บริษัทมั่นใจว่�ประสบก�รณ์และคว�มทุ่มเทของคณะผู้บริห�รและพนักง�นทุกคน 

จะทำ�ให้บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทในเครือ เติบโตได้อย่�งมั่นคง และส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รในทุกตล�ด

ลูกค้�ได้เป็นอย่�งดี

 คว�มสำ�เร็จของบริษัทคงเกิดขึ้นไม่ได้ ห�กไม่ได้รับก�รสนับสนุนอันดีจ�กท่�นผู้ถือหุ้น ลูกค้� สถ�บันก�รเงิน สื่อมวลชน รวมถึงพันธมิตร 

ท�งธุรกิจทุกท่�น นอกจ�กน้ี ก�รทำ�ง�นที่ทุ่มเทแรงก�ยแรงใจปฏิบัติหน้�ที่อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถของคณะกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�รและพนักง�น

ทุกท่�น เป็นอีกกำ�ลังสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัทมีคว�มมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่�งต่อเนื่อง ในน�มของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) 

“MJD” และบริษัทในเครือ จึงขอขอบพระคุณทุกท่�นม� ณ ที่นี้ และหวังว่�จะได้รับก�รสนับสนุนจ�กทุกท่�นเป็นอย่�งดีในปีต่อไป

นายจ�าเริญ พูลวรลักษณ์  
ประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบริหาร
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	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 บริษัท	 เมเจอร์																				

ดีเวลลอปเม้นท์	 จำากัด	 (มหาชน)	 ประกอบด้วย										

นายชนินทร์	 	 รุ่งแสง	ประธานกรรมการตรวจสอบมี	

นายสมิทธ์	พนมยงค์	และ	นายสงวนเกียรติ	ลิ่วมโนมนต ์

เป็นกรรมการตรวจสอบทั้ง	3	ท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่

บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ		
 

  ในปี 2556 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 

โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่�ยบริห�รต�มว�ระท่ีเกี่ยวข้อง       

โดยสรุปเรื่องสำ�คัญที่มีก�รพิจ�รณ� ดังนี้

  การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำาปี ก่อนเสนอให้

คณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�อนุมัติ โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบได้ให้   

คว�มสำ�คัญกับก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่ เป็นท่ียอมรับ       

โดยทั่วไป ก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอ โดยเฉพ�ะร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน 

และร�ยก�รที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

  การสอบทานการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่�ได้มี

ก�รตระหนักและระบุถึงร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน มีก�รบันทึกร�ยก�รและ      

ดำ�เนินก�รเปิดเผยต�มข้อปฏิบัติของ กลต. และตลท.

  การสอบทานระบบควบคุมภายใน จ�กร�ยง�นก�รตรวจสอบ  

ทั้งของผู้ตรวจสอบภ�ยในและผู้สอบบัญช ี ซ่ึงได้มีร�ยง�นไปยัง                  

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รปรับปรุงแก้ไข เป็นไป

อย่�งทันเวล� ทั้งนี้ คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� โดยรวมแล้ว

บริษัทฯ มีระบบควบคุมภ�ยในที่เพียงพอ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Report

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา	 คัดเลือก ผู้สอบบัญชี

ประจำ�ปี 2556 โดยพิจ�รณ�จ�กคุณสมบัติ คว�มรู้ท�งด้�นธุรกิจและ

ประสบก�รณ์ ตลอดจนคว�มเหม�ะสมของค่�ตอบแทน และมีมติให้

เสนอขอแต่งตั้งจ�กคณะกรรมก�ร และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 	 การสอบทานการปฎิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อ

ให้เกิดก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีต�มหลักก�รของตล�ดหลักทรัพย์ฯ                 

ให้เกิดคว�มเชื่อมั่นแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย 
           

        คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มรอบคอบ        

มีคว�มอิสระในก�รแสดงคว�มคิดเห็น คณะกรรมก�รตรวจสอบได้

พิจ�รณ�แล้ว มีคว�มเห็นว่�บริษัทฯ ได้จัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินเป็นไป

ต�มหลักก�รบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน มีระบบ

บริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งเหม�ะสม เพียงพอ และได้มีก�รปฏิบัติต�ม

ระเบียบ ข้อกฎหม�ยและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องอย่�งเหม�ะสม

     นายชนินทร์  รุ่งแสง

       ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

 ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการ

ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับ ผู้สอบ

บัญชี และฝ่ายบริหารตามวาระที่เกี่ยวข้อง 



6

รา
ย

งา
น

ป
ระ

จำา
ป

ี 2
55

6

  2556   2555  2554

    (ปรับปรุงใหม่)  

สรุปข้อมูลทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน
Financial Highlights

สรุปข้อมูลทางการเงิน

สินทรัพย์รวม	 14,596.31	 10,496.82	 8,333.40

หนี้สินรวม	 12,190.92	 8,297.62	 6,157.46

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 2,405.39	 2,199.21	 2,175.94

รายได้จากการขายหน่วยในโครงการอาคารชุด	 3,246.74	 2,471.26	 2,704.50

รายได้รวม	 3,378.14	 2,568.03	 2,721.75

ก�าไรขั้นต้นจากการขายโครงการ	 884.86	 566.70	 818.59

ก�าไรสุทธิ	 (118.14)	 (60.30)	 172.25

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท)	 (0.207)	 (0.083)	 0.26

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด	(บาท)	(Fully	Diluted)	 (0.207)	 (0.803)	 0.25

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง	 1.56	 1.53	 1.49

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	 0.12	 0.18	 0.11

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 5.07	 3.97	 2.83

อัตราส่วนหนี้สินที่ต้องช�าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 2.93	 2.04	 1.44
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หน่วย : ล้านบาท

 2556  2555
 โครงก�ร  ยอดทำ� ก�รรับรู้   ยอดข�ยที่  ยอดทำ�  ก�รรับรู้  ยอดข�ยที่

  สัญญ�  ร�ยได้ (สะสม) รอรับรู้ร�ยได้  สัญญ�  ร�ยได้   รอรับรู้ร�ยได้

 
วอเตอร์ม�ร์ค เจ้�พระย�ริเวอร์ ท�วเวอร์เอ 3,804.78 3,804.78 - 3,756.46 3,744.46 12.00
วอเตอร์ม�ร์ค เจ้�พระย�ริเวอร์ ท�วเวอร์บี 1,446.76 1,434.76 12 1,417.46 1,394.26 23.19
อกัสตัน สุขุมวิท 22 1,900.99 1,709.24 191.75 1,545.42 1,483.92 61.50
ม�ร�เกช หัวหิน เรสซิเดนเซส 2,280.81 2,254.80 26.01 2,257.10 2,206.24 50.86
รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทย� 2,870.00 870.19 1,999.81 2,625.43 - 2,625.43
คอลเลซซิโอ ส�ทร-พิพัฒน์ 351.69 307.33 44.36 220.60 129.84 90.76
เอ็ม สีลม 927.44 - 927.44 648.04 - 648.04
เอ็ม พญ�ไท 1,110.43 - 1,110.43 915.50 - 915.50
อีควิน็อกซ์ พหล-วิภ� 1,642.31 - 1,642.31 1,551.20 - 1,551.20
เอ็ม ล�ดพร้�ว 1,223.56 - 1,223.56 909.44 - 909.44
แมเนอร์ สน�มบินนำ้� 1,967.62 - 1,967.62 17.03 - 17.04
ร๊อยซ์ ไพรเวท เรซิเดนซิซ* 2,824.19 2,702.31 121.88 1,897.12 1,211.01 686.11
เดอะ ม�ร์เวล เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ 5** 284.00 284.00  192.70 157.00 35.70 
ชิค  ร�มคำ�แหง 53** 166.57  166.57 - - -
ม�เอสโตร 12*** 396.60  396.60 - - -
ม�เอสโตร 39*** 252.40  252.40 - - -
ม�ร์ค สุขุมวิท**** 1,874.90  1,874.90 - - -

รวม 25,325.05 13,367.41 11,957.64 17,953.50 10,326.73 7,626.77

หมายเหตุ :   * พัฒนาโดย บริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ทางบริษัทฯ ถือหุ้น 51%
  ** พัฒนาโดย บริษัท เอ็มเจอาร์ ดีเวลอปเม้นท์ จ�ากัด ซึ่งบริษัทย่อย ที่ทางบริษัทฯ ถือหุ้น 100%
  *** พัฒนาโดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จ�ากัด ซึ่งบริษัทย่อย ที่ทางบริษัทฯ ถือหุ้น 100%

  **** พัฒนาโดย บริษัท เมเจอร์ เรสซิเด้นท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ทางบริษัทฯ ถือหุ้น 51%

ยอดขายที่ทำาสัญญาแล้ว 

  ในปี 2556 ที่ผ่�นม�น้ัน ถือเป็นปีที่บริษัทฯ ประสบคว�มสำ�เร็จเป็นอย่�งดีในก�รนำ�เสนอสินค้�ให้กับลูกค้�ของบริษัทฯ โดยมียอดข�ยหน่วย    

ที่ทำ�สัญญ�แล้วในโครงก�รอ�ค�รชุดทั้งหมด 25,325.05 ล้�นบ�ท จ�กยอดข�ยหน่วยที่ทำ�สัญญ�แล้วทั้งหมด 17 โครงก�ร เป็นก�รปรับตัวเพิ่มขึ้น

จ�กปี 2556 จำ�นวน 7,371.55 ล้�นบ�ท คิดเป็นก�รเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.06 เมื่อเทียบกับปีก่อน จำ�นวนยอดข�ยที่ทำ�สัญญ�ที่เพิ่มขึ้นนั้น นอกเหนือจ�ก

จะเป็นยอดข�ยของโครงก�รใหม่ 4 โครงก�รที่ท�งบริษัทฯ ได้มีก�รเปิดตัวเมื่อปี 2556 ยังเป็นผลม�จ�กก�รเพิ่มขึ้นในยอดข�ยของโครงก�รเดิมของบริษัทฯ 

ทั้งโครงก�รที่ดำ�เนินก�รก่อสร้�งเสร็จแล้ว และในโครงก�รที่กำ�ลังดำ�เนินก�รก่อสร้�งใกล้แล้วเสร็จ ทำ�ให้ยอดข�ยของบริษัทฯ นั้นกระจ�ยไปในทุกๆ 

โครงก�ร ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่โครงก�รใหม่ๆ เท่�นั้น 

การรับรู้รายได้จากการขายหน่วยในโครงการ 
  

  ในปี 2556 บริษัทฯ มีก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุดสุทธิ 3,246.64 ล้�นบ�ท โดยก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รโอนกรรมสิทธิห้องชุด

ส่วนใหญ่ม�จ�กก�รรับรู้ร�ยได้ในโครงก�ร ร็อยซ์ ไพรเวท เรซิเดนซิซ และโครงก�ร รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทย� ซึ่งเป็นโครงก�รที่เพิ่งสร้�งเสร็จ

และเริ่มโอนได้ในปี 2556 นอกจ�กนั้นจะประกอบด้วยก�รรับรู้ร�ยได้จ�กอีก 4 โครงก�รท่ีรับรู้ต่อเน่ืองม�จ�กปีก่อนๆ ได้แก่ โครงก�รวอเตอร์ม�ร์ค

เจ้�พระย� ท�วเวอร์ เอ, โครงก�รวอเตอร์ม�ร์คเจ้�พระย� ท�วเวอร์ บี, โครงก�รอกัสตัน สุขุมวิท 22, โครงก�รม�ร�เกซ หัวหิน เรสซิเดนเซส,   

เดอะ ม�ร์เวล เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ 5

ยอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) 

  ณ สิ้นปี 2556 นี้ บริษัทฯ มียอดข�ยโครงก�รที่ยังไม่ได้รับรู้ร�ยได้เท่�กับ 11,957.64 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 2555 จำ�นวน  4,330.88 ล้�นบ�ท 

หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 56.79 บริษัทฯ ส�ม�รถข�ยห้องในโครงก�รที่สร้�งเสร็จแล้วและโครงก�รที่อยู่ระหว่�งก่อสร้�งได้เพิ่มขึ้น นอกจ�กนี้บริษัทฯ

ได้มีก�รเปิดโครงก�รใหม่ 4 โครงก�ร และได้รับผลตอบรับอย่�งดี ต�มยอดข�ยของโครงก�รใหม่ ซึ่งยอดข�ยเหล่�นี้จะถูกยกยอดเป็นยอดข�ยที่รอรับรู้

ร�ยได้ ส่งผลให้ยอดข�ยที่รอรับรู้ร�ยได้ของบริษัทฯ นั้นเพิ่มข้ึนอย่�งแข็งแกร่ง ถือเป็นก�รกระจ�ยคว�มเสี่ยงและเป็นผลดีต่อก�รเติบโตของบริษัทฯ 

ทำ�ให้คว�มเสี่ยงในก�รรับรู้ร�ยได้ในอน�คตลดลง
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การรับรู้รายได้

ยอดขายที่รอรับรู้รายได้

ปี 2556/25,325.05

ปี 2556/13,367.41

ปี 2556/11,957.64

ปี 2555/17,953.50

ปี 2555/10,326.73

ปี 2555/7,626.77
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2556

2556

2555
2555

2554 2554

กำาไรขั้นต้นจากการขายและกำาไรสุทธิ (ล้านบาท) กำาไรสุทธิ (ล้านบาท)

กำาไรขั้นต้นจากการขายและกำาไรสุทธิ

  กำาไรขั้นต้น ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำ�ไรขั้นต้นจ�กก�รข�ยหน่วยในโครงก�รและร�ยได้จ�กกิจก�รโรงแรมทั้งสิ้น 884.86 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 

2555 จำ�นวน 318.16 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 56.14 กำ�ไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องม�จ�กในปี 2556 บริษัทฯ ก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รโอน

กรรมสิทธิห้องชุดเพิ่มขึ้น 810.11 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 31.6 และบริษัทฯ มีอัตร�กำ�ไรขั้นต้นที่ดีขึ้น จ�กปีที่แล้ว จ�กร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 26.19 
 

  กำาไรสุทธิ  ในปี 2556 มีข�ดทุนสุทธิที่เพิ่มขี้นนั้น บริษัทฯ มีผลข�ดสุทธิทั้งสิ้น 118.14 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 2555 จำ�นวน 57.83 ล้�นบ�ท 

หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 96  
 

  แม้ว่� บริษัทฯ จะมีกำ�ไรขั้นต้นที่ดีขึ้น แต่ก�รที่บริษัทฯมีก�รเปิดโครงก�รใหม่ 4 โครงก�ร ทำ�ให้เป็นผลส่วนหนึ่งทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยก�รข�ยและ

บริห�รสูงขึ้น 254.49 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 51.12 ซึ่งโครงก�รใหม่นี้ ยังไม่มีก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด นอกจ�กนั้น บริษัทยังมี

ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน ที่เพิ่มขึ้น 31.49 ล้�นบ�ท จ�กปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 27

  

อัตราส่วนสภาพคล่องและความเหมาะสมของโครงสร้างทางการเงิน 

  ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีอัตร�ส่วนสภ�พคล่องเท่�กับ 1.56 เท่� และมีอัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็วเท่�กับ 0.12 เท่� เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 

2555 เป็นผลเนื่องม�จ�กก�รที่บริษัทฯ ทำ�ก�รพัฒน�โครงก�รเพิ่มขึ้น ทำ�ให้จำ�เป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นทำ�ให้หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 
 

  ส่วนอัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจ�ก 3.97 เท่� ณ สิ้นปี 2555 เป็น 5.07 เท่� ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯมีก�รเบิกวงเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อ

ใช้พัฒน�โครงก�รที่เริ่มก่อสร้�ง และได้มีก�รใช้เงินกู้ส่วนหนึ่งในก�รซื้อที่ดินเพื่อพัฒน�โครงก�รเพิ่มขึ้น อย่�งไรก็ต�มสัดส่วนก�รจ่�ยชำ�ระคืนเงินกู้ยืม

ในระหว่�งปีตำ่�กว่�ก�รเบิกเงินกู้ยืม ประกอบกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง ดังนั้นอัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2556 ของบริษัทฯ

จึงเพิ่มขึ้น 

  อัตร�ส่วนหนี้สินที่ต้องชำ�ระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจ�ก 2.05 เท่� ณ สิ้นปี 2555 เป็น 2.93 เท่� ณ สิ้นปี 2556 สืบเนื่องม�จ�ก 

บริษัทฯ มีก�รเบิกวงเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อใช้พัฒน�โครงก�รที่เริ่มก่อสร้�ง และได้มีก�รใช้เงินกู้ส่วนหนึ่งในก�รซื้อที่ดินเพื่อพัฒน�โครงก�รเพิ่มขึ้น

0.0

2.0

4.0

6.0

1.0

3.0

5.0

0.0

2.0

4.0

6.0

1.0

3.0

5.0

อัตราส่วนสภาพคล่อง/
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/
อัตราส่วนหนี้สินที่ต้องชำาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตร�ส่วนหนี้สินที่ต้องชำ�ระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

2554 25542555 25552556 2556
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1. นายจำเร�ญ พูลวรลักษณ  
 ประธานกรรมการ 
 และประธานกรรมการบร�หาร

2. นางประทิน พูลวรลักษณ 
 รองประธานกรรมการ 
 และรองประธานกรรมการบร�หาร

3. นายสุร�ยน พูลวรลักษณ
 กรรมการ กรรมการบร�หาร
 และประธานเจาหนาที่บร�หาร

4.  ดร.สุร�ยา พูลวรลักษณ
 กรรมการ กรรมการบร�หาร
 และกรรมการผูจัดการ

5.  นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ  
     กรรมการ กรรมการบร�หาร และ
 ผูอำนวยการอาวุโสฝายพัฒนาองคกร

6.  นางจ�ตรดี พูลวรลักษณ
 กรรมการ กรรมการบร�หาร และ
 ผูอำนวยการอาวุโสฝายการตลาด

7. นายสงวนเกียรติ ลิ�วมโนมนต
 กรรมการตรวจสอบ

9. นายสมิทธ  พนมยงค
 กรรมการตรวจสอบ

8. นายชนินทร รุงแสง
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท
The Board Of Directors
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 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

 ประสบก�รณ์ด้�นธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์กว่� 30 ปี 

 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 50 เมื่อวันที่ 25 มกร�คม 2549

 ประสบการณ์ทำางานปัจจุบัน

 ประธ�นกรรมก�ร, ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 

 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 กรรมก�ร บริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำ�กัด

 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จำ�กัด

 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด

 กรรมก�ร บริษัท เอ็มเจอ�ร์  ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

 กรรมก�ร บริษัท เอ็มเจซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

 กรรมก�ร บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้  จำ�กัด

 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ เรสซิเด้นส์ จำ�กัด 

 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ส แมเนอร์ จำ�กัด 

 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ พร็อพเพอร์ต้ี พ�ร์ทเนอร์ส จำ�กัด 

 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำ�กัด 

 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์  ฮอสพิทอลลิตี้  จำ�กัด 

   ประธ�นกรรมก�รกิตติมศักดิ์ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ จำ�กัด (มห�ชน)

 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

 ประสบก�รณ์ด้�นธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์กว่� 15 ปี 

 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 50 เมื่อวันที่ 25 มกร�คม 2549

 ประสบการณ์ทำางานปัจจุบัน

 รองประธ�นกรรมก�ร, รองประธ�นกรรมก�รบริห�ร 

 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จำ�กัด

 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด

 กรรมก�ร บริษัท เอ็มเจอ�ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

 กรรมก�ร บริษัท เอ็มเจซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

 กรรมก�ร บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ เรสซิเด้นส์ จำ�กัด 

 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ส แมเนอร์ จำ�กัด 

 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ พร็อพเพอร์ตี้ 

 พ�ร์ทเนอร์ส จำ�กัด 

 กรรมก�รบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำ�กัด 

 กรรมก�รบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำ�กัด 

นายจำาเริญ พูลวรลักษณ์ 
(อายุ 83 ปี) 
ประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการบริหาร

นางประทิน พูลวรลักษณ์ 
(อายุ 72 ปี) 
รองประธานกรรมการและ

รองประธานกรรมการบริหาร
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 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
 Master of Civil Engineering, Massachusetts Institute of 

 Technology (MIT)
 Master of Business Administration (MBA), Depaul University
 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 50 เมื่อวันที่ 25 มกร�คม 2549

 ประสบการณ์ทำางานปัจจุบัน
 ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 กรรมก�ร บริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำ�กัด
 กรรมก�ร 

 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จำ�กัด
 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ เอ็มเจอ�ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
 กรรมก�ร บริษัท เอ็มเจซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

 กรรมก�ร บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

นายสุริยน พูลวรลักษณ์ 
(อายุ 42 ปี) 
กรรมการ กรรมการบริหาร 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
 Doctor of Philosophy, Economics, University of Southern 

 California (USC)
 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 59 เมื่อวันที่ 24 ตุล�คม 2549

 ประสบการณ์ทำางานปัจจุบัน
 กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 กรรมก�ร บริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำ�กัด
 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จำ�กัด
 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด
 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ เรสซิเด้นส์ จำ�กัด 
 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ส แมเนอร์ จำ�กัด 
 กรรมก�ร 

 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ พร็อพเพอร์ตี้ พ�ร์ทเนอร์ส จำ�กัด 
 กรรมก�รบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำ�กัด 

 กรรมก�รบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำ�กัด 

ดร. สุริยา พูลวรลักษณ์ 
(อายุ 39 ปี) 
กรรมการ กรรมการบริหาร 

และกรรมการผู้จัดการ

 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
 Master of Business Administration (MBA), Illinois State University
 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 49 เมื่อวันที่ 2 ธันว�คม 2548

 ประสบการณ์ทำางานปัจจุบัน
 ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยพัฒน�องค์กร 

 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 กรรมก�ร 

 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จำ�กัด
 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด
 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ เรสซิเด้นส์ จำ�กัด 
 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ส แมเนอร์ จำ�กัด 
 กรรมก�ร 

 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ พร็อพเพอร์ตี้ พ�ร์ทเนอร์ส จำ�กัด 
 กรรมก�รบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำ�กัด 

 กรรมก�รบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำ�กัด 

นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ 
(อายุ 48 ปี) 
กรรมการ กรรมการบริหาร 

และผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาองค์กร

 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

 ปริญญ�ตรี คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี ส�ข� ก�รตล�ด 

 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 51 เมื่อวันที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2549

 ประสบการณ์ทำางานปัจจุบัน

 ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยก�รตล�ด 

 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท จีซีดีสทริบิวชั่น จำ�กัด

 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จำ�กัด

 กรรมก�ร บริษัท เมเจอร์ เอ็มเจอ�ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

 กรรมก�ร บริษัท เอ็มเจซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

 กรรมก�ร บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

นางจิตรดี พูลวรลักษณ์
(อายุ 40 ปี) 
กรรมการ กรรมการบริหาร 

และผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด
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 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

 ปริญญ�โท ส�ข�ศิลปศ�สตร์มห�บันฑิต (รัฐศ�สตร์) 

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

 วุฒิบัตรหลักสูตร Mini MPA มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

 วุฒิบัตรหลักสูตร ก�รจัดก�รงบประม�ณภ�ครัฐ, 

 University of California, Los Angeles (UCLA)

 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 50 เมื่อวันที่ 25 มกร�คม 2549

 ประสบการณ์ทำางานปัจจุบัน

 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 

 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 อดีต สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร กรุงเทพมห�นคร

นายชนินทร์ รุ่งแสง 

(อายุ 48 ปี) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

 Master of Economics, The London School of Economics 

 and Political Science, London, UK

 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 76 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิก�ยน 2551 

 ประสบการณ์ทำางานปัจจุบัน

 กรรมก�รตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 Executive Vice President, Head of Wealth Division, 

 ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน)

 Board Member, บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน 

 ไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน)

 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และ ประวัติการฝึกอบรมกรรมการ
 ปริญญ�โท เทคโนโลยีส�รสนเทศมห�บัณฑิต (MIS) Boston University

 Master of Business Administration 

 (MBA, Mathematical Finance) Boston University

 Certificate in Internet Law, Harvard Law School, Harvard University

 Certificate in Practical Approaches to Arbitration and conciliation in 

 IP & Int’l Trade disputes, The central Intellectual Property and  

 Int’l Trade Court, Thailand 

 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 50 เมื่อวันที่ 25 มกร�คม 2549

 ประสบการณ์ทำางานปัจจุบัน
 กรรมก�รตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 กรรมก�ร บริษัท เช�ว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มห�ชน)

 กรรมก�รบริห�ร บริษัท มโนมนต์เรียลเอสเตรท จำ�กัด

 คณะอนุกรรมก�รเครื่องหม�ยก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์

 กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท สำ�นักง�นกฎหม�ย ลิ่วมโนมนต์ จำ�กัด

นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์ 
(อายุ 39 ปี) 
กรรมการตรวจสอบ

นายสมิทธ์ พนมยงค์  

(อายุ 42 ปี) 
กรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
General Information Of The Company And 
Subsidiary
ชื่อบริษัท : บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Major Development Public Company Limited

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000692

โทรศัพท์ : 0-2392-1111

โทรสาร : 0-2392-2255

Website  :  HYPERLINK "http://www.majordevelopment.co.th" www.majordevelopment.co.th

นายทะเบียนหุ้น :    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จ�ากัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก 

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2229 2800 โทรสาร 0 2359 1259

ผู้สอบบัญชี  :    นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970  

      นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516

      นางสาววิสสุตา จริยาธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

      บริษัท ส�านักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110 

  โทรศัพท์ 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90

ข้อมูลทั่วไปบริษัทในเครือ
 ชื่อและที่อยู่  Company Logo ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น โครงการ
     (บาท) (%) ที่ก�าลังด�าเนินการ 

บริษัท เอ็มเจอ�ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (MJR)
MJR Development Company Limited
283/83 โฮมเพลสออฟฟิศ บิลดิ้ง ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท 55 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพมห�นคร 10110
โทรศัพท์ / โทรส�ร : 0-2185-3100 / 0-2712-9992

บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (MJP) 
MJP Property Company Limited                          
283/83 โฮมเพลสออฟฟิศ บิลดิ้ง ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท 55 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพมห�นคร 10110
โทรศัพท์ / โทรส�ร : 0-2185-3100 / 0-2712-9992

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จำ�กัด (MJH)
Major Development Hotels and Resorts Company Limited
141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒน� กรุงเทพมห�นคร 10110
โทรศัพท์ / โทรส�ร : 0-2392-1111 / 0-2392-2255

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำ�กัด (MDE)
Major Development Estate Company Limited 
141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒน� กรุงเทพมห�นคร 10110
โทรศัพท์ / โทรส�ร : 0-2392-1111 / 0-2392-2255

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ พร็อพเพอร์ตี้ พ�ร์ทเนอร์ส จำ�กัด (MDP)
Major Development Property Partners Company Limited
141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒน� กรุงเทพมห�นคร 10110
โทรศัพท์ / โทรส�ร : 0-2392-1111 / 0-2392-2255

บริษัท เมเจอร์ส แมเนอร์ จำ�กัด (MJM)
Majors Manor Company Limited
141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒน� กรุงเทพมห�นคร 10110
โทรศัพท์ / โทรส�ร : 0-2392-1111 / 0-2392-2255

บริษัท เมเจอร์ เรสซิเด้นส์ จำ�กัด (MRC)
Major Residences Company Limited
141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพมห�นคร 10110
โทรศัพท์ / โทรส�ร : 0-2392-1111 / 0-2392-2255

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำ�กัด (MDH)
Major Development Hospitality Co.,Ltd. 
141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒน� กรุงเทพมห�นคร 10110
โทรศัพท์ / โทรส�ร : 0-2392-1111 / 0-2392-2255

บริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำ�กัด (MJAI)
M J A I Development Company Limited
141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพมห�นคร 10110
โทรศัพท์ / โทรส�ร : 0-2392-1111 / 0-2392-2255

บริษัท เอ็มเจซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (MJC)
MJC Development Company Limited                     
283/83 โฮมเพลสออฟฟิศ บิลดิ้ง ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท 55 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพมห�นคร 10110
โทรศัพท์ / โทรส�ร : 0-2185-3100 / 0-2712-9992

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด (MDR)
Major Development Residences Company Limited
141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒน� กรุงเทพมห�นคร 10110
โทรศัพท์ / โทรส�ร : 0-2392-1111 / 0-2392-2255

อสังห�ริมทรัพย์ เพื่อข�ย/ปล่อยเช่� 
โดยเน้นธุรกิจอ�ค�รพ�ณิชย์ 
และอ�ค�รพักอ�ศัย

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย/ปล่อยเช่� 
โดยเน้นธุรกิจอ�ค�รสำ�นักง�น

ประกอบกิจก�รโรงแรม รีสอร์ท 
และสป�

ประกอบธุรกิจให้เช่� 
ข�ยและดำ�เนินก�รด้�นอสังห�ริมทรัพย์

อสังห�ริมทรัพย์ เพื่อข�ย/ปล่อยเช่� 
และหรือเป็นที่ปรึกษ�ก�รจัดก�ร
ตัวแทน อสังห�ริมทรัพย์

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย/ปล่อยเช่� 
และหรือเป็นที่ปรึกษ�ก�รจัดก�ร
ตัวแทนอสังห�ริมทรัพย์

พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย

ประกอบธุรกิจให้เช่�ข�ย
และดำ�เนินก�รด้�นอสังห�ริมทรัพย์

พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย/ปล่อยเช่�

ประกอบกิจก�รโรงแรม 
และเซอร์วิส อพ�ร์ทเม้นท์

600,000,000

600,000,000

300,000,000

300,000,000

1,000,000

1,000,000

25,000,000

300,000,000

25,000,000

1,000,000

100,000,000

100

100

100

100

100

100

51

100

51

100
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Equinox the Office Place 

Marrakesh Hotel and Resort Hua Hin 

Maestro 39 Residence 
Maestro 12 Residence 

Manage some MJD 
existing condominium

Marque Sukhumvit 39 

Coming Soon 

Coming Soon 

Coming Soon 

Royce Private Residences 
(Sukhumvit 31) 

Coming Soon 
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Chic District, Ram 53 
Marche Ram 53 

Marche Krungthepkreetha



New Coming

LOGO
ลักษณะโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จ�านวน 132 ยูนิต
ที่ตั้งโครงการ  ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 39 
มูลค่าโครงการ  ประมาณ 600 ล้านบาท
สถานะโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณธันวาคม ปี 2558
ภายใต้การพัฒนาโดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จ�ากัด (MDE)
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New Coming

LOGO
ลักษณะโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จ�านวน 132 ยูนิต
ที่ตั้งโครงการ  ตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี ซอยเพชรบุรี 12 
มูลค่าโครงการ  ประมาณ 590 ล้านบาท
สถานะโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณมีนาคม ปี 2559
ภายใต้การพัฒนาโดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จ�ากัด (MDE)
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New Coming

ลักษณะโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร  สูง 50 ชั้น  จ�านวน 149 ห้อง
ที่ตั้งโครงการ  ถนนสุขุมวิท ใกล้ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม และสวนเบญจสิริ
  สามารถเข้าออกทางริมถนนสุขุมวิทและซอยสุขุมวิท 39 
มูลค่าโครงการ  6,500 ล้านบาท
สถานะโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2559
ภายใต้การพัฒนาโดย บริษัท เมเจอร์ เรสซิเด้นส์ จ�ากัด (MRC)

New Coming
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New Coming

ลักษณะโครงการ การจัดสรรพื้นที่แบบมิกซ์ ยูส ประกอบไปด้วย อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น  
  และ Neighborhood mall 
ที่ตั้งโครงการ  รามค�าแหง 53 
มูลค่าโครงการ  ประมาณ 1,000 ล้านบาท 
สถานะโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2558
ภายใต้การพัฒนาโดย บริษัท เอ็ม เจ อาร์  ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (MJR) 
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ลักษณะโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 4 อาคาร จ�านวน 1,848 ห้อง
  สูง 25 ชั้น อาคาร A, B และ สูง 35 ชั้น อาคาร C, D
ที่ตั้งโครงการ  ถนนสนามบินน�้า ติดกระทรวงพาณิชย์ และริมแม่น�้าเจ้าพระยา
   เข้าออกได้ 3 เส้นทาง ทั้งรัตนาธิเบศร์, ติวานนท์ และเลี่ยงเมืองนนท์
มูลค่าโครงการ  3,600 ล้านบาท
สถานะโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2558
ภายใต้การพัฒนาโดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) (MJD)
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ลักษณะโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 44 ชั้น จ�านวน 289 ยูนิต
ที่ตั้งโครงการ  ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ตรงข้ามเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว
  20 เมตร จากสถานี BTS ใกล้สถานี MRT
มูลค่าโครงการ  1,500 ล้านบาท
สถานะโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ กันยายน 2557
ภายใต้การพัฒนาโดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) (MJD)
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ลักษณะโครงการ อาคารชุดพักอาศัย  
  สูง 35 ชั้น จ�านวน   
  213 ยูนิต
ที่ตั้งโครงการ  ตั้งอยู่บนถนพญาไท   
  100 เมตร จากสถานี   
  BTS ใกล้ Airport Link  
  และทางด่วน
มูลค่าโครงการ  1,850 ล้านบาท
สถานะโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ  
  ประมาณ กันยายน 2557
ภายใต้การพัฒนาโดย บริษัท เมเจอร์ 
  ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด   
  (มหาชน) (MJD)

21

บ
ริษ

ัท
 เม

เจอ
ร์ ด

ีเวลลอ
ป

เม
้น

ท
์ จำ�ก

ัด
 (ม

ห
�ชน

)



ลักษณะโครงการ อาคารชุดพักอาศัย
  สูง 53 ชั้น 
  จ�านวน 161 ยูนิต
ที่ตั้งโครงการ  ตั้งอยู่บนถนน
  นราธิวาสราชนครินทร์
  ระหว่างสีลมและสุรวงศ์
  ใกล้สถานี BTS ศาลาแดง
มูลค่าโครงการ  2,200 ล้านบาท
สถานะโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ  
  ประมาณ มกราคม 2558
ภายใต้การพฒันาโดย บริษัท เมเจอร์ 
  ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด   
  (มหาชน) (MJD)
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Asset

ลักษณะโครงการ อาคารส�านักงาน 31 ชั้น พร้อมพื้นที่ให้เช่า (Retails Space 2 ชั้น)  
ที่ตั้งโครงการ ถนนวิภาวดี-รังสิต (ห้าแยกลาดพร้าว) เข้าออกได้ 2 เส้นทาง 
  ทั้งถนนพหลโยธิน และ วิภาวดี-รังสิต  
มูลค่าโครงการ 2,500 ล้านบาท  
สถานะโครงการ จะเปิดให้บริการในปี 2557
ภายใต้การพัฒนาโดย บริษัท เอ็มเจพี พร๊อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (MJP) 
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ลักษณะโครงการ รีสอร์ทตกแต่งสไตล์โมรอคโค  จ�านวน 76 ห้อง
ที่ตั้งโครงการ  ติดชายหาดหัวหิน  ระหว่างซอยหัวหิน 83/1 และ 85
มูลค่าโครงการ  1,000 ล้านบาท
สถานะโครงการ เปิดให้บริการแล้ว (2555)
ภายใต้การพัฒนาโดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จ�ากัด (MJH)

Asset
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Ready To Move In

ลักษณะโครงการ อาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จ�านวน 95 ยูนิต
ที่ตั้งโครงการ  ถนนสาธร ซอยพิพัฒน์ เข้าออกได้ 3 เส้นทาง ทั้งถนนสาธร,
  สีลม และ นราธิวาสราชนครินทร์
มูลค่าโครงการ  ประมาณ 600 ล้านบาท
สถานะโครงการ สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่
ภายใต้การพัฒนาโดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) (MJD)
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Ready To Move In

ลักษณะโครงการ อาคารชุดพักอาศัย สูง 42 ชั้น จ�านวน 490 ยูนิต  
ที่ตั้งโครงการ ถนนวิภาวดี-รังสิต (ห้าแยกลาดพร้าว) เข้าออกได้ 2 เส้นทาง 
  ทั้งถนนพหลโยธิน และวิภาวดี-รังสิต   
มูลค่าโครงการ 2,400 ล้านบาท  
สถานะโครงการ พร้อมเข้าอยู่
ภายใต้การพัฒนาโดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) (MJD)
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Ready To Move In

ลักษณะโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 2 อาคาร สูง 42 และ 55 ชั้น จ�านวน 335 ยูนิต
ที่ตั้งโครงการ  ตั้งอยู่หาดจอมเทียน ด้วยมุมมองแบบพาโนรามาวิวที่ท�าให้
  เห็นทะเลได้จากทุกห้อง ทุกมุม เดินทางสะดวก  เพียง 1 ชั่วโมง
  จากกรุงเทพ  เพียงไม่กี่นาทีจากสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น   
  เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา, สนามกอล์ฟ, ท่าเรือ 
มูลค่าโครงการ  3,300 ล้านบาท
สถานะโครงการ พร้อมเข้าอยู่
ภายใต้การพัฒนาโดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) (MJD)
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Ready To Move In

ลักษณะโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 2 อาคาร สูง 39 ชั้น และ 25 ชั้น 
  จ�านวนรวม 160 ยูนิต 
ที่ตั้งโครงการ  ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 31
มูลค่าโครงการ  3,000 ล้านบาท
ภายใต้การพัฒนาโดย บริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (MJAI)
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ลักษณะโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 2 อาคาร สูง 39 ชั้น และ 25 ชั้น 
  จ�านวนรวม 160 ยูนิต 
ที่ตั้งโครงการ  ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 31
มูลค่าโครงการ  3,000 ล้านบาท
ภายใต้การพัฒนาโดย บริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (MJAI)

Completed

29

บ
ริษ

ัท
 เม

เจอ
ร์ ด

ีเวลลอ
ป

เม
้น

ท
์ จำ�ก

ัด
 (ม

ห
�ชน

)



Completed
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Completed
กลยุทธ์ในการแข่งขันและจุดเด่น

 คุณภาพและความแข็งแกร่งของสินค้า (Strong Brand)

  ภ�ยใต้ชื่อ Major Development ที่มีก�รบริห�รง�นแบบมืออ�ชีพด้วยทีมง�นที่มีคุณภ�พและมีวิสัยทัศน์ร่วมกับก�รนำ�แนวคิดใหม่ๆ ที่จะ 

    นำ�ม�ใช้ในก�รพัฒน�องค์กรและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่�งสมำ่�เสมอ ได้ทำ�โครงก�รท่ีประสบคว�มสำ�เร็จม�ม�กกว่� 20 โครงก�ร  

 โดยโครงก�รระดับ High-Ends และส�ม�รถต่อยอด Brand ทำ�โครงก�รใน position อื่นๆต่อไป เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ให้ม�กยิ่งขึ้น

 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Product Variety) 

  นอกจ�กจะพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์คอนโดมิเนียม High-Ends แล้วนั้น ท�ง Major Development ได้ก�รสรรค์สร้�งช่องท�งเพื่อต่อยอดก�รให้ 

 บริก�รด้�นอสังห�ริมทรัพย์ ด้วยก�รขย�ยผลิตภัณฑ์ (Product) ออกไปใน categories อื่นๆ เช่น โรงแรม คอนโดมิเนยมระดับกล�ง 

 อ�ค�รสำ�นักง�น อ�ค�รพ�ณิชย์เพื่อข�ย และ/หรือเพื่อเช่� เพื่อให้บริษัทส�ม�รถครอบคลุมตล�ดในทุกๆ segment ได้ในอน�คตและรองรับ 

 คว�มต้องก�ร ที่หล�กหล�ยของผู้บริโภคในอน�คต รวมถึงก�รขย�ยตัวของชุมชนเมือง (Accelerating urbanization)

 ทำาเลที่ตั้งของโครงการ (Prime Location)

  บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับทำ�เลที่ตั้งของโครงก�รเป็นลำ�ดับแรกในก�รพัฒน�โครงก�รทุกโครงก�รของบริษัทฯเนื่องจ�กทำ�เลที่ตั้งของ 

 โครงก�รถือเป็นปัจจัยหลักที่สำ�คัญที่สุดของธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ ทำ�เลที่ตั้งโครงก�ร 

 ต้องอยู่ใจกล�งเมือง ใกล้แหล่งคมน�คม เดินท�งสะดวก นอกจ�กนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบ�ยก�รพัฒน�โครงก�รต�มชุมชนเมืองใหม่ แหล่งท่องเที่ยว 

 ที่สำ�คัญๆ และพื้นที่ที่มีศักยภ�พ 

 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM (Customer Relationship Management) 

  เนื่องจ�กบริษัทฯ ได้ผ่�นก�รทำ�โครงก�รประสบที่คว�มสำ�เร็จม�หล�ยโครงก�ร ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้�ที่มีคว�มชื่นชอบในสินค้� 

  (Brand) และยังเชื่อใจในโครงก�รใหม่ๆ ของบริษัท ท�งบริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญลูกค้�โดยดำ�เนินก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูล (database) ด้วย 

 เทคโนโลยี (Technology) พร้อมมีก�รจัดกิจกรรมอย่�งต่อเนื่องเพื่อรักษ�กลุ่มลูกค้� (retention) ให้เป็น Royal customer ต่อไปในอน�คต 

กลยุทธ์การวางภาพลักษณ์บริษัทฯ และกลยุทธ์ทางด้านราคา

 บริษัทฯ ว�งภ�พลักษณ์และตำ�แหน่งท�งก�รตล�ดอย่�งชัดเจนโดยเน้นในภ�พลักษณ์ของก�รเป็นบริษัทท่ีดำ�เนินกิจก�รโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่  

ที่นำ�นวัตกรรมและคว�มคิดสร้�งสรรคใหม่ๆ เข้�ม�ผสมผส�นและประยุกต์ใช้ท้ังในก�รบริห�รง�น และก�รพัฒน�โครงก�รในระดับไฮเอนด์ โดยก�ร

สร้�งภ�พลักษณ์ผ่�นชื่อ “เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” เพื่อให้ลูกค้�จดจำ� “เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” ว่�เป็นบริษัทผู้พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ที่พัฒน�ที่อยู่

อ�ศัยในระดับไฮเอนด์ และมีคุณภ�พสูงอย่�งแท้จริง ในด้�นร�ค�บริษัทฯ ตั้งร�ค�ข�ยในระดับสูงเพื่อรักษ�ภ�พลักษณ์และตำ�แหน่งท�งก�รตล�ดของ

โครงก�รในระดับไฮเอนด์ โดยจะกำ�หนดร�ค�ข�ยแต่ละหน่วยแตกต่�งกันโดยขึ้นอยู่กับตำ�แหน่งที่ตั้งของห้อง ทัศนียภ�พของห้องชุดคว�มคุ้มค่�กับ

สิ่งที่ลูกค้�ได้รับ คว�มเหม�ะสมของแต่ละโครงก�ร รวมไปถึงก�รรักษ�ระดับกำ�ไรของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature Of Business
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กลยุทธ์ทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

 บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในผู้นำ�ในก�รใช้สื่อก�รข�ยและก�รตล�ดในรูปแบบใหม่ เช่นก�รสร้�งห้องตัวอย่�ง (Mock up Room) เสมือนจริง      
เพื่อให้ลูกค้�ได้สัมผัสกับลักษณะก�รจัดว�งห้อง ก�รเลือกใช้วัสดุ บรรย�ก�ศของโครงก�รเพื่อที่ลูกค้�จะได้ตัดสินใจซื้อได้อย่�งมั่นใจและรวดเร็ว

 บริษัทฯ ยังใช้สื่อในก�รโฆษณ�ประช�สัมพันธ์หล�ยช่องท�ง อ�ทิเช่น ป้�ยโฆษณ�กล�งแจ้ง สื่อสิ่งพิมพ์ท�งหนังสือพิมพ์ นิตยส�ร เพื่อให้   
ผู้บริโภคได้รับทร�บข้อมูลโครงก�รและเป็นก�รสร้�งตร�สินค้�ให้รู้จักในวงกว้�งม�กข้ึน ท่ีสำ�คัญบริษัทฯ เน้นก�รทำ�ก�รตล�ดโดยตรง (Direct  
Marketing) ซึ่งเป็นก�รทำ�ก�รตล�ดที่ส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มลูกค้�ระดับบนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและยังใช้งบประม�ณน้อยกว่�ก�รทำ�ก�รตล�ดใน 
รูปแบบอื่น บริษัทฯ จึงส�ม�รถบริห�รค่�ใช้จ่�ยท�งก�รตล�ดได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ บริษัทฯ จะใช้ก�รทำ�โรดโชว์หรือก�รจัดอีเว้นท์ในห้�งสรรพสินค้�
ระดับบน รวมไปถึงก�รทำ�กิจกรรมร่วมกับสินค้�ที่มีภ�พลักษณ์ใกล้เคียงกันเช่น บัตรเครดิต รวมถึงก�รส่งเอกส�รโฆษณ�โครงก�ร (Direct Mail)  
ถึงกลุ่มลูกค้�โดยตรงอีกท�งหน่ึง และบริษัทฯ กำ�ลังดำ�เนินก�รท่ีจะทำ�โรดโชว์ในต่�งประเทศเพื่อท่ีจะขย�ยฐ�นลูกค้�ออกไปต่�งประเทศซึ่งทำ�ให้
บริษัทฯ ส�ม�รถเข้�ถึงลูกค้�ต่�งช�ติได้โดยตรง

ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้ม

 เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ค�ดว่�ส�ม�รถขย�ยตัวได้ร้อยละ 3-4 เนื่องจ�กค�ดว่�ในกรณีที่เลวร้�ยที่สุดก�รแก้ไขปัญห�ไม่น่�ยืดเยื้อถึงปี 2557    
และมูลค่�ก�รส่งออกไทยปี 2556 ในกรณีนี้จะหดตัว -1% จะเห็นได้ว่�ผลก�รเมืองในประเทศ และเศรษฐกิจของสหรัฐ จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญของไทย
 
 ภ�วะอุตส�หกรรมไทยปี 2556 มีอุปสรรคใหญ่ 2 ประก�ร ปล�ยปี 2556 คือ ก�รมีปัญห�ท�งก�รด้�นเมือง และก�รชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้�สำ�คัญของไทย โดยเฉพ�ะสหภ�พยุโรป ที่ปัญห�เร่ิมส่งผลกระทบต่อภ�คอุตส�หรรมซึ่งพิจ�รณ�ได้จ�กก�รหดตัวของเครื่องช้ีวัดภ�วะ
เศรษฐกิจอุตส�หกรรมหล�ยตัว อ�ทิ ดัชนีผลผลิตอุตส�หกรรม( MPI) 

 ในส่วนของอสังห�ริมทรัพย์ ปี 2557 ขย�ยตัวร้อยละ 4.4 โดยคว�มต้องก�รซื้อที่อยู่อ�ศัยยังคงขย�ยตัว สะท้อนจ�กยอดคงค้�งสินเชื่อส่วน
บุคคลเพื่ออสังห�ริมทรัพย์ของธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ขย�ยตัวร้อยละ 9.8 ในด้�นอุปท�น ยอดคงค้�งสินเชื่อผู้ประกอบก�รอสังห�ริมทรัพย์ของธน�ค�รพ�ณิชย ์

ขย�ยตัวร้อยละ 15.6 ในขณะที่ระดับร�ค�ท�วน์เฮ้�พร้อมที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 บ้�นเดี่ยวพร้อมที่ดินร้อยละ 5.6 อ�ค�รชุดเพิ่มร้อยละ 4.3

 ส่วนในปี 2557 ด้�นก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ ค�ดว่�จะขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่องในอัตร�ร้อยละ 4.4 ซึ่งจะมีแรงขับเคลื่อนหลักจ�กอุปสงค์ภ�ค
รัฐและอุปสงค์จ�กต่�งประเทศที่ค�ดว่�จะยังคงขย�ยตัวได้ นอกจ�กนี้ สถ�นก�รณ์เศรษฐกิจโลกยังคงมีคว�มเสี่ยง แต่มีแนวโน้มว่�จะเริ่มฟื้นตัวขึ้น  
ได้ในช่วงปล�ยปี 2556 ค�ดว่�จะช่วยสนับสนุนให้ปริม�ณก�รส่งออกสินค้�และบริก�รฟื้นตัวกลับเข้�สู่ระดับก�รขย�ยตัวที่ร้อยละ 5-7 ซึ่งขึ้นอยู่กับ 
เสถียรภ�พเศรษฐกิจ เสถียรภ�พก�รเมืองภ�ยในประเทศ ด้�นอัตร�เงินเฟ้อท่ัวไปในปี 2557 ค�ดว่�จะอยู่ท่ีร้อยละ 1.9-2.9 ต�มอุปสงค์นำ้�มันใน 
ตล�ดโลกที่ค�ดว่�จะเพิ่มขึ้นต�มแนวโน้มก�รเติบโตของเศรษฐกิจเอเชีย ส่วนอัตร�ก�รว่�งง�นค�ดว่�จะยังคงอยู่ในระดับตำ่�ที่ร้อยละ 0.7 ของกำ�ลัง

แรงง�นรวม

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	(GDP)

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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 ในปี 2556 ที่ผ่�นม�นั้น แม้ว่�เศรษฐกิจของไทยจะขย�ยตัวร้อยละ 2.9 แต่ภ�พรวมของดัชนีร�ค�วัสดุ โดยดัชนีร�ค�วัสดุก่อสร้�งรวม     
ปรับเพิ่มจ�ก 124.8 จุดในปี 2555 เป็น 126.7 ในปี 2556 เท่�นั้น ขณะที่ดัชนีร�ค�ไม้และผลิตภัณท์ไม้ปรับเพิ่มจ�ก 147 จุดในปี 2554 เป็น 150.7 
ในปี 2556 ดัชนีร�ค�ซีเมนต์ปรับขึ้นจ�ก 113.4 จุดในปี 2555 เป็น 123.1 ในปี 2556 ดัชนีร�ค�ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มจ�ก 127 จุดในปี 2556 เป็น 
134 ในปี 2556 ดัชนีร�ค�เหล็กและผลิตภัณฑ์จ�กเหล็กเท่�นั้นที่ปรับลดลงจ�ก 118.3 จุดในปี 2555 เป็น 115.7 ในปี 2556 
 
 ดัชนีร�ค�วัสดุก่อสร้�งปี 2556 เทียบกับปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.9 ส�เหตุจ�กก�รสูงขึ้นของดัชนีร�ค�หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 5.5   
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตร้อยละ 5.0 หมวดกระเบื้อง ร้อยละ 0.1 หมวดวัสดุฉ�บผิวร้อยละ 1.4 

ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ 

 ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์ เผยทิศท�งอสังห�ริมทรัพย์ในปี 2556 แนวโน้มผู้ประกอบก�รหันพัฒน�โครงก�รจัดสรรพื้นท่ีปริมณฑล -       
รอบนอก กทม. ส่วนต่�งจังหวัดที่มีศักยภ�พในอน�คตจับต�ดูหัวเมืองใหญ่ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ภ�คเหนือ ใกล้ประเทศเพื่อนบ้�นที่มีก�ร
คมน�คมรองรับ ก�รประก�ศผังเมืองรวมฉบับใหม่ช่วยเพ่ิมคว�มก�รกำ�หนดแผนธุรกิจของผู้ประกอบก�ร ปัญห�ข�ดแคลนแรงง�นยังเป็นอุปสรรค
ต่อเนื่องเศรษฐกิจยุโรป ก�รเมืองในประเทศยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำ�ให้อสังห�ริมทรัพย์มีคว�มเปร�ะบ�ง

 ในรอบ 3 ปี ระหว่�ง 2553-2555 มีก�รเปิดหน่วยใหม่ไปแล้วม�กถึงประม�ณ 169,000 หน่วย และโครงก�รเหล่�นี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระหว่�ง
ก�รก่อสร้�งหรือยังไม่เริ่มก่อสร้�ง 

 ปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�นต่อเนื่องจะยังเป็นอุปสรรคสำ�คัญสำ�หรับตล�ดท่ีอยู่อ�ศัยในปี 2556 ผู้ประกอบก�รจะแก้ปัญห�โดยก�รจัดสร้�ง
หรือจัดห�ผนังสำ�เร็จรูปและชิ้นส่วนอุปกรณ์สำ�เร็จรูปม�ใช้ม�กขึ้น เพื่อลดก�รพึ่งพิงแรงง�น 

 และคว�มเสี่ยงในปี 2556 ยังเป็นประเด็นเศรษฐกิจในยุโรปและสถ�นก�รณ์ก�รเมืองภ�ยในประเทศ แต่ประเทศในกลุ่มอ�เซี่ยนจะมีก�รเติบโตด ี
โดยเฉพ�ะประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขน�ดเล็กและเติบโตได้จ�กฐ�นต่ำ� เช่น เมียนม�ร์และล�ว

 ในก�รสำ�รวจดัชนีคว�มเชื่อมั้นของผู้ประกอบก�รธุรกิจพัฒน�ที่อยู่อ�ศัยในไตรม�สสุดท้�ยของปี 2556 พบกว่�ผู้ประกอบก�รมีคว�มเชื่อมั่น
ในภ�วะปัจจุบันและคว�มค�ดหวังในอน�คต 6 เดือน ข้�งหน้�ดีขึ้นม�ก โดยเฉพ�ะผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่ซึ่งมีส่วนแบ่งก�รรตล�ดสูง ดังนั้น ผู้ประกอบก�ร

คงยังมีแผนพัฒน�โครงก�รที่อยู่อ�ศัยต่อเนื่องทำ�ให้ภ�คที่อยู่อ�ศัยของไทยจะยังเติบโตได้ดีในปี 2556 ทั้งในกรุงเทพฯ - ปริมณฑลและต่�งจังหวัด

       

 ที่มา: ส�านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหลัก
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โครงการของบริษัทฯ  (ข้อมูล ณ 31 ธันว�คม 2556)

1. โครงการวอเตอร์มาร์ค เจ้าพระยาริเวอร์ ทาวเวอร์เอ และ ทาวเวอร์บี
 ที่ตั้งโครงก�ร ถนนเจริญนคร ระหว่�งซอยเจริญนคร 39 และ 41
 มูลค่�โครงก�ร 5,700 ล้�นบ�ท ทั้งหมด 486 ยูนิต 
  (รวมท�วเวอร์เอ และ ท�วเวอร์บี) 

 สถ�นะโครงก�ร โครงก�รก่อสร้�งเสร็จสมบูรณ์

2. โครงการอกัสตัน สุขุมวิท 22 
 ที่ตั้งโครงก�ร  สุขุมวิท 22 (ใกล้ห้�งสรรพสินค้� ดิ เอ็มโพเรียม)
 มูลค่�โครงก�ร 2,000 ล้�นบ�ท ทั้งหมด 269 ยูนิต 

 สถ�นะโครงก�ร โครงก�รก่อสร้�งเสร็จสมบูรณ์

3. โครงการมาราเกช หัวหิน เรสซิเดนเซส
 ที่ตั้งโครงก�ร  ถนนเพชรเกษม อำ�เภอหัวหิน 
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 มูลค่�โครงก�ร ประม�ณ 2,600 ล้�นบ�ท 8 อ�ค�ร 
  จำ�นวน 345 ยูนิต 

 สถ�นะโครงก�ร โครงก�รก่อสร้�งเสร็จสมบูรณ์

4. โครงการคอลเลสซิโอ สาทร-พิพัฒน์    
 ที่ตั้งโครงก�ร  บริเวณซอยพิพัฒน์ ถนนส�ทร
 มูลค่�โครงก�ร ประม�ณ 600 ล้�นบ�ท จำ�นวน 95 ยูนิต

 สถ�นะโครงก�ร โครงก�รก่อสร้�งเสร็จสมบูรณ์

5. โครงการรีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา   
 ที่ตั้งโครงก�ร  บริเวณห�ดจอมเทียน พัทย�
 มูลค่�โครงก�ร ประม�ณ 3,300 ล้�นบ�ท จำ�นวน 2 อ�ค�ร 
  ทั้งหมด 334 ยูนิต

 สถ�นะโครงก�ร โครงก�รก่อสร้�งเสร็จสมบูรณ์

6. โครงการอีควิน็อกซ์ พหล-วิภา 
 ที่ตั้งโครงก�ร  บริเวณถนนวิภ�วดี-รังสิต ส�ม�รถ
  เข้�ออกได้ทั้งถนนวิภ�วดีฯ และพหลโยธิน
 มูลค่�โครงก�ร ประม�ณ 2,300 ล้�นบ�ท จำ�นวน 490 ยูนิต
 สถ�นะโครงก�ร โครงก�รก่อสร้�งเสร็จสมบูรณ์

7. โครงการ เอ็ม สีลม 
 ที่ตั้งโครงก�ร  บริเวณถนนนร�ธิว�สร�ชนครินท์ 
  ใกล้สถ�นี BTS และเส้นท�งเดินรถ BRT 
 มูลค่�โครงก�ร ประม�ณ 1,710 ล้�นบ�ท จำ�นวน 161 ยูนิต

 สถ�นะโครงก�ร    ง�นก่อสร้�ง แล้วเสร็จร้อยละ 48

8. โครงการ เอ็ม พญาไท 
 ที่ตั้งโครงก�ร  อยู่ติดถนนพญ�ไท เพียง 100 เมตร
  จ�กสถ�นี BTS ใกล้ Airport Link และท�งด่วน
 มูลค่�โครงก�ร ประม�ณ 1,491 ล้�นบ�ท จำ�นวน 215 ยูนิต

 สถ�นะโครงก�ร ง�นก่อสร้�ง แล้วเสร็จร้อยละ  35

9 โครงการ เอ็ม ลาดพร้าว
 ที่ตั้งโครงก�ร  ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมห�นคร 
  อยู่ตรงข้�มห้�งสรรพสินค้�เซ็นทรัล ล�ดพร้�ว            
 มูลค่�โครงก�ร ประม�ณ 1,500 ล้�นบ�ท จำ�นวน 286 ยูนิต

 สถ�นะโครงก�ร ง�นก่อสร้�ง แล้วเสร็จร้อยละ 44

10. โครงการแมเนอร์ สนามบินนำ้า 
 ที่ตั้งโครงก�ร  ถนนสน�มบินนำ้� ติดกระทรวงพ�ณิชย์และ
  ริมแม่นำ้�เจ้�พระย� 
 มูลค่�โครงก�ร ประม�ณ 3,605 ล้�นบ�ท จำ�นวน 1,848 ยูนิต
 สถ�นะโครงก�ร ง�นก่อสร้�ง แล้วเสร็จร้อยละ 6

โครงการคอนโดมิเนียมที่กำาลังพัฒนาในนามบริษัทร่วมทุน 

(บจก. เอ็ม เจ เอไอ ดีเวลล็อปเม้นท์)

11. โครงการ ร๊อยซ์ ไพรเวท เรซิเดนซิซ     
 ที่ตั้งโครงก�ร  ซอยสุขุมวิท 31 
 มูลค่�โครงก�ร ประม�ณ 3,000 ล้�นบ�ท 2 อ�ค�ร 
  จำ�นวน 160 ยูนิต 

 สถ�นะโครงก�ร โครงก�รก่อสร้�งเสร็จสมบูรณ์

โครงการคอนโดมิเนียมที่กำาลังพัฒนาในนามบริษัทย่อย 

(บจก. เอ็มเจอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ )

12. โครงการ เดอะมาร์เวล เรสซิเดนส์ ทองหล่อ 5   
 ที่ตั้งโครงก�ร  ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อซอย 5)
 มูลค่�โครงก�ร ประม�ณ 366 ล้�นบ�ท 1 อ�ค�ร จำ�นวน 9 ยูนิต 

 สถ�นะโครงก�ร โครงก�รก่อสร้�งเสร็จสมบูรณ์

13. โครงการ ชิค รามคำาแหง  53 
 ที่ตั้งโครงก�ร  ซอยร�มคำ�แหง 53  
 มูลค่�โครงก�ร ประม�ณ  2,000 ล้�นบ�ท   
  คอนโดมิเนียม 9 อ�ค�ร 432 ยูนิต และ 
  อ�ค�รพ�ณิชย์ 14 อ�ค�ร 112 คูห�

 สถ�นะโครงก�ร อยู่ระหว่�งก่อสร้�ง 

โครงการคอนโดมิเนียมที่กำาลังพัฒนาในนามบริษัทย่อย 

(บจก. เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท )

14. โครงการ มาเอสโตร 12
      ที่ตั้งโครงก�ร  ซอยเพชรบุรี 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
 มูลค่�โครงก�ร ประม�ณ 590 ล้�นบ�ท 1 อ�ค�ร 
  จำ�นวน 115 ยูนิต 

 สถ�นะโครงก�ร อยู่ระหว่�งก่อสร้�ง 

15. โครงการ มาเอสโตร 39
 ที่ตั้งโครงก�ร  ซอยสุขุมวิท 39  
 มูลค่�โครงก�ร ประม�ณ 589 ล้�นบ�ท 1 อ�ค�ร 
  จำ�นวน 132 ยูนิต 

 สถ�นะโครงก�ร อยู่ระหว่�งก่อสร้�ง 

โครงการคอนโดมิเนียมที่กำาลังพัฒนาในนามบริษัทย่อย  

(บจก. เมเจอร์ เรสซิเด้นท์ )

16.  โครงการ มาร์ค สุขุมวิท

      ที่ตั้งโครงก�ร  ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ   
 มูลค่�โครงก�ร ประม�ณ 5,764 ล้�นบ�ท 
  อ�ค�ร 1 จำ�นวน 147 ยูนิต 
 สถ�นะโครงก�ร ง�นก่อสร้�ง แล้วเสร็จร้อยละ 6 

โครงการโรงแรมที่กำาลังพัฒนาในนามบริษัทย่อย  

(บจก. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ฮอลพิทอลลิตี้)

17. โครงการ
 ที่ตั้งโครงก�ร  พัทย�   
 มลูค่�โครงก�ร ประม�ณ 1,000 ล้�นบ�ท อ�ค�ร 1 จำ�นวน  281 ยนิูต 

 สถ�นะโครงก�ร อยู่ระหว่�งก่อสร้�ง  
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ภาพรวมการดำาเนินงานที่ผ่านมา

 ในปี 2545 บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒน�โครงก�รแฮมป์ตัน ทองหล่อ 10 ซึ่งเป็นโครงก�รคอนโดมิเนียมอ�ค�รสูงระดับไฮเอนด์โครงก�รแรกของ 

บริษัทฯ และ ณ สิ้นปี 2556 นี้บริษัทฯ มีโครงก�รที่พัฒน�แล้วเสร็จ พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ครบทุกยูนิตได้แก่ โครงก�รแฮมป์ตัน ทองหล่อ 10 โครงก�ร

ฟูลเลอตัน สุขุมวิท, โครงก�รแมนฮัตตัน ชิดลม, โครงก�ร มิคโคนอส หัวหิน, โครงก�ร วินด์สุขุมวิท 23, โครงก�ร วินรัชโยธิน สำ�หรับโครงก�รที่

ก่อสร้�งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วมีจำ�นวนทั้งหมด 8 โครงก�ร ได้แก่ โครงก�รวอเตอร์ม�ร์ค เจ้�พระย�ริเวอร์ ท�วเวอร์เอ, โครงก�รวอเตอร์ม�ร์ค 

เจ้�พระย�ริเวอร์ ท�วเวอร์บี, โครงก�ร อกัสตัน สุขุมวิท 22, โครงก�รม�ร�เกช หัวหิน เรสซิเดนเซส, โครงก�รคอลเลสซิโอ ส�ทร-พิพัฒน์, โครงก�ร

ร๊อยซ์ ไพรเวท เรซิเดนซิซ, โครงก�ร เดอะ ม�ร์เวล เรสซิเดนส์ ทองหล่อ 5, โครงก�รรีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทย�, โครงก�รอีควิน็อกซ์ พหล-วิภ�

 และบริษัทฯ ยังมีโครงก�รท่ีอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รก่อสร้�งอยู่อีก 8 โครงก�รได้แก่ โครงก�รเอ็ม สีลม, โครงก�รเอ็ม พญ�ไท, โครงก�รเอ็ม 

ล�ดพร้�ว, โครงก�รแมเนอร์ สน�มบินนำ้�, โครงก�ร ม�ร์ค, โครงก�ร ชิค ร�มคำ�แหง 53, ม�สเอสโตร 39, ม�สเอสโตร 12
 

 โดยทั้ง 17 โครงก�รที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ครบทั้งหมดนั้น มีมูลค่�ทั้งสิ้นรวมประม�ณ 17,845 ล้�นบ�ท ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

สรุปคว�มคืบหน้�โครงก�รคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ณ 31 ธันว�คม 2556

  มูลค่�  ร�ค� คว�มคืบหน้�  คว�มคืบหน้�  สัดส่วนยอด

 โครงก�ร โครงก�ร พื้นที่ข�ย ข�ยเฉลี่ย ในก�รข�ย1 ก�รก่อสร้�ง2 ก�รรับรู้ร�ยได้

   (ล้�นบ�ท) (ตร.ม.) ต่อ ตร.ม.        ร้อยละ  

  วอเตอร์ม�ร์ค เจ้�พระย�ริเวอร์ ท�วเวอร์ เอ 3,900.00 49,269.17 79,157.00 97.56 100.00 97.56

วอเตอร์ม�ร์ค เจ้�พระย�ริเวอร์ ท�วเวอร์ บี 1,800.00 26,433.27 68,096.00 85.33 100.00 80.38

อกัสตัน สุขุมวิท 22 2,000.00 21,713.17 92,110.00 88.00 100.00 85.00

รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทย� 3,500.00 41,365.00 79,776.00 87.00 90.00 26.37

ม�ร�เกช หัวหิน เรสซิเดนเซส 2,300.00 22,813.65 111,245.00 99.17 100.00 98.03

ร๊อยซ์ ไพรเวท เรซิเดนซิซ     3,000.00 25,884.65 115,890.00 94.14 100.00 90.08

คอลเลสซิโอ ส�ทร-พิพัฒน์    470.00 4,032.74 139,458.00 74.83 100.00 65.39

เอ็ม สีลม 1,710.00 11,507.00 148,605.00 54.24 50.00 -

เอ็ม พญ�ไท 1,491.00 10,641.00 140,132.00 74.48 40.00 -

อีควิน็อคซ์ พหล-วิภ� 2,300.00 21,369.00 107,633.00 71.40 97.30.00 

เอ็ม ล�ดพร้�ว 1,500.00 13,311.00 112,689.00 81.57 45.00 -

เดอะ ม�ร์เวล เรสซิเดนส์ ทองหล่อ 5 284.00 1,995.24 148,638.00 100.00 100.00 100.00

แมเนอร์ สน�มบินนำ้� 3,605.47 65,554.14 55,000.00 54.57 5.00 -

ชิค ร�มคำ�แหง  53 2,000.00 52,637.00 67,000.00 8.33 15.00 -

ม�ร์ค สุขุมวิท 5,763.60 24,015.00 240,000.00 32.53 5.00 -

ม�เอสโตร 12 590.00 4,800.00 123,000.00 67.33 0 -

ม�เอสโตร 39 600.00 5,501.00 105,100.00 42.78 0  -

: 2 ร้อยละของมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด

: 3 ร้อยละของมูลค่าโครงการทั้งหมด
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ปัจจัยคว�มเสี่ยงที่อ�จจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นในอน�คตมีดังนี้ คือ

1. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก

 1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น

  ถึงแม้ว่�อัตร�ก�รขย�ยตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 จะติดลบ 2 ไตรม�สติดกันเมื่อเทียบกับช่วงไตรม�สก่อนหน้� แต่เมื่อคิดอัตร� 

 ก�รขย�ยตัวของ GDP เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 ยังคงขย�ยตัวได้ร้อยละ 4.0   

 ผู้ประกอบแต่ละร�ยยังคงนำ�กุลยุทธ์ด้�นก�รตล�ดหรือก�รกิจกรรมส่งเสริมก�รข�ยม�ใช้ในก�รกรตุ้นยอดข�ยอสังห�ริมทรัพย์ม�กเช่นเดิม 

  จึงส่งผลให้เกิดก�รแข่งขันกันสูงในตล�ดโครงก�รอ�ค�รชุด ท่ีมีผู้ประกอบก�รหล�ยร�ยเปิดข�ยในบริเวณเดียวกัน อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ 

  เป็นผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่อยู่ในตล�ดม�น�นกว่� 10 มีช่ือเสียงในก�รทำ�ธุรกิจบนพื้นฐ�นของคว�มซื่อสัตย์ ยุติธรรมและจริงใจต่อผู้บริโภค 

   มีโครงก�รที่อยู่อ�ศัยในทำ�เลที่ต้ังที่สะดวก ใกล้ระบบขนส่งมวลชน กระจ�ยทั่วทุกทิศท�งของกรุงเทฯ และปริมณฑล ที่ส�ม�รถตอบสนอง 

 กลุ่มลูกค้�ได้หล�กหล�ย และมีกระบวนก�รตรวจสอบคุณภ�พจนถึงก�รส่งมอบสินค้�ให้ลูกค้� รวมไปถึงก�รดูแลก�รให้บริก�รแก่ลูกค้�  

 เน้นคว�มพีงพอใจของลูกค้�เป็นเกณฑ์ ทำ�ให้บริษัทฯ มีคว�มได้เปรียบในก�รแข่งขันท้ังในด้�นคว�มน่�เช่ือถือและคุณภ�พของสินค้� 

 และบริก�ร

 1.2 ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อโครงการ

  แม้ว่�ธน�ค�รพ�ณิชย์ในประเทศไทยจะมีก�รปล่อยสินเชื่อโครงก�รแก่ผู้ประกอบก�ร ในสัดส่วนที่น้อยลง เนื่องจ�กคว�มผันแปรของ 

 สถ�นก�รณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและสถ�นก�รณ์ท�งก�รเมือง ในปล�ยปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีคว�มชัดเจน แต่เนื่องจ�กบริษัทฯ  

 เป็นผู้ประกอบก�รอสังห�ริมทรัพย์ชั้นนำ�และมีฐ�นะท�งก�รเงินท่ีแข็งแกร่งตลอดระยะเวล�ท่ีผ่�นม� ธน�ค�รพ�ณิชย์ไทยส่วนใหญ่ยังคง 

 ให้ก�รสนับสนุนสินเชื่อโครงก�รบริษัทฯ ในฐ�นะลูกค้�ระดับดี นอกจ�กน้ีบริษัทฯ จึงได้เตรียมคว�มพร้อมในก�รระดมทุนผ่�นตร�ส�รหนี้ 

  เมื่อภ�วะตล�ดเงินและต้นทุนท�งก�รเงินมีคว�มเหม�ะส�ม สำ�หรับสินเชื่อที่อยู่อ�ศัยนั้น ธน�ค�รพ�ณิชย์ยังคงมีคว�มเข้มงวดในก�รปล่อย 

 สินเชื่อบ้�นที่อยู่อ�ศัยแก่ผู้ซ้ือ จึงมีคว�มเส่ียงที่ธน�ค�รพ�ณิชย์จะปฎิเสธไม่อนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้� ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อยอดก�รโอน  

 รวมทั้งผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ เพื่อลดคว�มเสี่ยงดังกล่�ว ปัจจุบันบริษัทฯ จะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นและคว�มส�ม�รถใน 

 ก�รผ่อนชำ�ระเงินกู้ของลูกค้�ที่ขอสินเชื่อจ�กสถ�บันก�รเงินตั้งแต่ที่เข้�ม�ซื้อโครงก�รไปจนถึงก�รขอสินเชื่อกับสถ�บันก�รเงิน

 1.3 ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  ก�รดำ�เนินธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์น้ีมีคว�มเส่ียงที่อ�จพบได้ เช่น ก�รถูกจำ�กัดประโยชน์ในก�รใช้พื้นท่ีในก�รก่อสร้�งอ�ค�รบ�งประเภท 

  เขตจำ�กัดคว�มสูง ระยะถอยร่นของอ�ค�ร รวมทั้งปัญห�พิพ�ทแนวเขตท่ีดินกับเจ้�ของท่ีดินข้�งเคียงตลอดจนปัญห�ก�ร้องเรียนระหว่�ง 

 ก่อสร้�ง หรือก�รถูกเวนคืนที่ดินเพื่อก�รก่อสร้�งส�ธ�รณูปโภคของภ�ครัฐ หรือปัญห�อันเกิดจ�กก�รแก้ไขกฎหม�ย ประก�ศ และ 

 ข้อกำ�หนดต่�งๆ ของท�งร�ชก�รที่มีผลบังคับใช้ในระหว่�งที่บริษัทฯ ถือครองที่ดินแล้ว แต่อยู่ระหว่�งก�รเตรียมง�นเพื่ออนุญ�ตต่อหน่วยง�น 

 ที่เกี่ยวข้อง อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ มีแนวท�งลดคว�มเสี่ยงดังกล่�ว โดยก่อนที่จะเริ่มพัฒนโครงก�รอสังห�ริมทรัพย์ จะต้องมีก�รตรวจสอบ 

 ข้อจำ�ก้ดท�งกฎหม�ยและข้อบังคับต่�งๆ ของหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องในด้�นก�รใช้ประโยชน์ท่ีดินว่�มีข้อควบคุมใดๆ บ้�งท่ีมีผลต่อแนวท�ง 

 ก�รพัฒน�ที่บริษัทฯกำ�หนดขึ้นบนที่ดินแปลนั้นๆ

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
Risk Factor
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2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

 2.1 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่ม พูลวรลักษณ์เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  กลุ่มพูลวรลักษณ์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 71.95 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ (ณ วันที่ 5 เมษ�ยน 

  2556) จึงทำ�ให้กลุ่มพูลวรลักษณ์ส�ม�รถควบคุมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบท้ังหมด ยกเว้นมติพิเศษท่ีต้องอ�ศัยเสียงของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 ม�กกว่� 3 ใน 4 ดังนั้นผู้ถือหุ้นร�ยอื่นจึงอ�จไม่ส�ม�รถรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอได้ อย่�งไรก็ต�มบริษัทฯ  

 ได้มีก�รแต่งตั้งบุคคลภ�ยนอก 3 ท่�น ที่มีประสบก�รณ์ คว�มรู้ คว�มส�ม�รถที่หล�กหล�ย เข้�เป็นกรรมก�รอิสระ และคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

 เข้�ม�เพื่อทำ�หน้�ที่ตรวจสอบและพิจ�รณ�เพื่อมิให้เกิดร�ยก�รท่ีอ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งและเพ่ือก่อให้เกิดคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�น 

 ของบริษัทฯ นอกจ�กนี้ก�รถือหุ้นในลักษณะกระจุกตัวโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ยังทำ�ให้โอก�สที่บริษัทจะถูกครอบงำ�กิจก�ร (Takeover) โดย 

 บุคคลอื่นไม่ส�ม�รถเกิดขึ้นได้โดยปร�ศจ�กก�รยินยอมของผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้ แม้ว่�ผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นจะเห็นโอก�สที่จะทำ�ให้มูลค่�ของกิจก�รเพิ่มขึ้น

 2.2 ความเสี่ยงจากปัญหาความล่าช้าและคุณภาพผลงานในการก่อสร้าง

  ปัจจุบัน บริษัทฯ ว่�จ้�งผู้รับเหม�จ�กภ�ยนอกในก�รดำ�เนินง�นก่อสร้�งอ�ค�รชุด ทำ�ให้บริษัทฯ มีคว�มเสี่ยงจ�กก�รที่ผู้รับเหม�ก่อสร้�ง 

 เกิดคว�มล่�ช้�ในก�รส่งมอบง�นต�มเวล�ที่กำ�หนด หรือง�นก่อสร้�งไม่ได้คุณภ�พ ห�กว่�ผู้รับเหม�ท่ีมีคว�มชำ�น�ญไม่เพียพอหรือ 

 มีปัญห�ด้�นบุคล�กร และปัญห�ด้�นสภ�พคล่องท�งก�รเงิน เพื่อลดคว�มเสี่ยงดังกล่�ว บริษัทฯ ได้มีก�รบริห�รจัดก�ร โดยคัดเลือกผู้รับเหม� 

 และผู้ผลิตวัสดุที่มีประสบก�รณ์และมีคุณภ�พในจำ�นวนที่ม�กเพียงพอสำ�หรับก�รก่อสร้�งต�มแผนง�น และไม่ให้มีก�รกระจุกตัวอยู่กับ 

 ร�ยใดร�ยหนึ่งม�กเกินไป มีก�รแบ่งวดง�นให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้รับเหม�มีสภ�พคล่องม�กขึ้น และยังช่วยจัดห�วัสดุบ�งร�ยก�ร เพื่อลดภ�ระ 

 ท�งก�รด้�นก�รเงินให้กับผู้รับเหม�ด้วย รวมทั้งยังมีนโยบ�ยชัดเจนในก�รสร้�งพันธมิตรกับกลุ่มผู้รับเหม�ก่อสร้�งและผู้ผลิต เพื่อร่วมกัน 

 พัฒน�ง�นก่อสร้�งและวัสดุก่อสร้�งให้ได้คุณภ�พและในเวล�ที่รวดเร็วขึ้น โดยจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหม�ะสม ที่ได้มีก�รศึกษ� ตรวจสอบ 

 ก่อนพิจ�รณ�นำ�ม�ใช้ง�น โดจจะมีก�รตรวจสอบและคัดเลือกผู้รับเหม�หรือผู้ผลิตท่ีมีคว�มชำ�น�ญ รว�มท้ังมีก�รศึกษ�ห�แนวท�งก่อสร้�ง 

 ที่ใช้แรงง�นน้อยลงเพื่อลดคว�มเสี่ยงเรื่องก�รข�ดแคลนแรงง�นในอุตส�หกรรมก่อสร้�ง

 2.3 ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา

  ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อบังคับ

   คว�มเสี่ยงท�งด้�นกฎหม�ยและข้อบังคับ คือ คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กคว�มส�ม�รถพัฒน�โครงก�รในรูปแบบที่กำ�หนดไว้โดยใม่ติด 

  ข้อกำ�หนด กฎหม�ย หรือข้อบังคับใด โดยบริษัทฯ ได้ทำ�ก�รควบคุมคว�มเสี่ยงในด้�นนี้  โดยก�รตรวจสอบข้อบัญญัติต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  กับก�รพัฒน�โครงก�รอย่�งรอบคอบ ที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งที่จะประก�ศใช้ในอน�คตอันใกล้ เช่น ข้อบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง   

  ข้อบัญญัติเกี่ยวกับก�รก่อสร้�งอ�ค�ร ข้อบัญญัติเกี่ยวกับก�รจัดสรรที่ดิน และข้อบัญญัติย่อยแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อก�รพัฒน�โครงก�ร  

  รวมถึงก�รตรวจสอบกรรมสิทธิ์ล�กรรอนสิทธิ์ต่�งๆ บนที่ดินอย่�งครบถ้วน ต่อจ�กนั้น บริษัทฯ จะทดลองว�งผังโครงก�รที่ผ่�นก�รคำ�นึงถึง 

  ปัจจัยเหล่�นี้แล้วบนที่ดินนั้นๆ ว่�ได้ผลตรงคว�มต้องก�รของบริษัทฯหรือไม่ก่อนก�รซื้อที่ดิน
 

  ความเสี่ยงของการจัดซื้อที่ดินเชิงธุรกิจ

   คว�มเสี่ยงของก�รจัดซื้อที่ดินเชิงธุรกิจ คือ คว�มเสี่ยงของคว�มส�ม�รถในก�รข�ยโครงก�รบนท่ีดินท่ีจัดซื้อม�แล้วให้ได้รับ 

  ผลตอบแทนต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนดได้หรือไม่ บริษัทฯ ได้ควบคุมคว�มเสี่ยงดังกล่�ว โดยทำ�ก�รวิเคร�ะห์คว�ม 

  ต้องก�รของตล�ดในแต่ละท้องที่ วิเคร�ะห์สภ�พเศรษฐกิจ ปรับปรุงข้อมูลท�งด้�นก�รตล�ดของธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ และ 

  ก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�ที่ดินในทำ�เลต่�งๆ อย่�งต่อเน่ือง ซึ่งทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถปรับแนวท�งในก�รเลือกซื้อท่ีดินในทำ�เลที่ดีทีมีขน�ด 

  เหม�ะสม เพื่อพัฒน�เป็นโครงก�รที่ตอบสนองต่อภ�วะตล�ด และเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวล�ได้ถูกต้องก�รพิจ�รณ�ถึงปัจจัยต่�งๆ  

  ข้�งต้น ทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถลดคว�มเสี่ยงในก�รซื้อที่ดินได้เป็นอย่�งดี



38

ร�
ย

ง�
น

ป
ระ

จำ�
ป

ี 2
55

6

 2.4 ความเสี่ยงจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

   ปัจจุบัน วัสดุก่อสร้�งซึ่งเป็นต้นทุนหลักสำ�คัญอย่�งหนึ่งมีร�ค�ผันผวนไปต�มภ�วะร�ค�นำ้�มันที่ปรับเปลี่ยนและนโยบ�ยก�รปรับขึ้น 

  ค่�แรงขั้นตำ่�เป็น 300 บ�ท/วัน ทำ�ให้มีผลต่อต้นทุนก�รดำ�เนินโครงก�รของบริษัทฯ อ�จทำ�ให้ผลก�รดำ�เนินง�นและฐ�นะท�งก�รเงิน 

  ของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบในอน�คจ ดังน้ัน เพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รผันผวนของร�ค�วัสดุก่อสร้�ง บริษัทฯ จะบริห�รต้นทุน 

  ก�รก่อสร้�งตั้งแต่ช่วงก�รออกแบบตลอดจนได้ทำ�สัญญ�จ้�งเหม�ท้ังค่�แรงและค่�วัสดุก่อสร้�งกับผู้รับเหม� โดยผู้รับเหม�จะเป็น 

  ผู้จัดห�วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้�ง และผู้รับเหม�ได้จัดห�วัสดุก่อสร้�งท่ีเป็นคู่ค้�หรือตัวแทนจำ�หน่�ยร�ยใหญ่ ซึ่งจะได้ร�ค�ท่ีเป็นส่วนลด 

  โครงก�ร และมีกำ�หนดยืนร�ค�ที่ทำ�ให้บริษัทฯ ควบคุมต้นทุนได้ พร้อมจะติดต�มก�รเคลื่อนไหวของร�ค�และประม�ณร�ค�ไว้ล่วงหน้� 

  ซึ่งอ�จจำ�เป็นก็จะส่ังซ้ือไว้ล่วงหน้�โดยจะจัดซ้ือคร�วละม�กๆ ทำ�ให้ส�ม�รถต่อรองร�ค�และควบคุมต้อนทุนก่อสร้�งได้ รวมท้ังส�ม�รถ 

  บริห�รและควบคุมคุณภ�พและม�ตรฐ�นของบ้�นต�มที่กำ�หนดไว้ได้ นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีก�รศึกษ�ท�งเลือกในก�รใช้วัสดุ 

  แต่ละประเภทที่ทดแทนกันได้ โดยเลือกใช้ให้เหม�ะสมกับแต่ละสถ�นก�รณ์ รวมไปถึงก�รพัฒน�ปรับปรุง วิธีก�รผลิต ขนส่งวัสดุก่อสร้�ง 

  ร่วมกับผู้ผลิต เพื่อให้ประสิทธิภ�พในด้�นต้นทุนก�รจัดส่งลดปัญห�คว�มผันผวนด้�นร�ค�หรือก�รข�ดแคลนวัสดุก่อสร้�งให้น้อยลง
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โครงสร้างการถือหุ้น

 

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,050,000,000 บ�ท (จดทะเบียนชำ�ระแล้ว 860j411,939.00 บ�ท) จำ�นวน 1,050,000,000 

หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท

 บริษัทฯ มีร�ยชื่อและสัดส่วนก�รถือหุ้นของผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ณ วันที่ 5 เมษ�ยน 2556 ดังนี้

              ก�รถือหุ้น                                                                                         ก�รถือหุ้น

 จำ�นวน (หุ้น) %

1.  น�ยจำ�เริญ พูลวรลักษณ์  255,390,000 36.26

2.  น�งประทิน พูลวรลักษณ์  174,000,000 24.70

3.  น�ยสุริย� พูลวรลักษณ์  25,000,000 3.55

4.  น�ยสุริยน พูลวรลักษณ์  25,000,000 3.55

5.  น�งส�วเพชรลด� พูลวรลักษณ์  25,000,000 3.55

6.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอ�ร์ จำ�กัด  13,080,900 1.86

7.  น�ยอิทธิ ชวลิตธำ�รง   10,000,000 1.42

8.  น�งเพียงใจ ชย�วิวัฒน์กุล  10,000,000 1.42

9.  น�งส�วนุชนภ� วงษ์เจริญสิน  5,817,300 0.83

10. น�ยวิชัย ชินวรศ์วรกุล  5,207,800 0.74

  ผู้ถือหุ้นอื่นๆ   11,915,939 22.12

 รวมทั้งหมด   860,411,939 100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทฯ มีนโยบ�ยจ่่�ยเงินปัันผลให้แก่ผู้ ้ถือหุ้นในอัตร�ไม่่น้อยกว่่�ร้อยละ 40 จ�กกำ�ไรสุทธิในแต่ละปีภ�ยหลังจ�กก�รหักทุนสำ�รองต�ม

กฎหม�ย และทุนสำ�รองอื่นๆ ทั้งนี้ ก�รจ่�ยปันผลอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงได้ ต�มที่คณะกรรมก�รของบริษัทฯ พิจ�รณ�เห็นสมควร

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Shareholders Structure Management And 
Internal Control
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

โครงสร้างองค์กร
Organization

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายพัฒนาองค์กรฝ่ายการตลาด
ฝ่ายพัฒนาโครงการ 

2
ฝ่ายพัฒนาโครงการ 

1

แผนก
พัฒนาธุรกิจ

แผนก
บริหารงานก่อสร้าง

แผนก
จัดซื้อ

แผนก
การขาย

แผนก
การตลาด

แผนก
การตลาด

แผนก
บัญชีและการเงิน

แผนกทรัพยากร
บุคคลและธุรการ

แผนก
บัญชีและบริหาร

แผนก
กฎหมาย

แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผนก
นักลงทุนสัมพันธ์

แผนกพัฒนา
งานออกแบบและ

ตรวจสอบคุณภาพ

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

แผนกตรวจสอบ
และควบคุมภายใน

คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แผนก
พัฒนาธุรกิจ

แผนก
บริหารงานก่อสร้าง

แผนก
จัดซื้อ

แผนก
การขาย

แผนกพัฒนา
งานออกแบบและ

ตรวจสอบคุณภาพ

แผนก
การตลาด
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การจัดการ

 โครงสร้�งก�รจัดก�รของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมก�รทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมก�รบริษัทฯ คณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติต�มม�ตร� 68 แห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องก�รขออนุญ�ตให้เสนอข�ยหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีน�คม 2543 ทุกประก�ร คณะกรรมก�รต่�งๆ ของ 

บริษัทฯ มีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

    คณะกรรมก�ร

    สรรห�และ

 คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�ร พิจ�รณ�ค่� คณะกรรมก�ร

 บริษัทฯ บริห�ร ตรวจสอบ ตอบแทน บริห�รคว�มเสี่ยง

 9 ท่�น 6 ท่�น 3 ท่�น 5 ท่�น 4 ท่�น

1.  น�ยจำ�เริญ พูลวรลักษณ์    -  -

2.  น�งประทิน พูลวรลักษณ์    -  -

3.  น�ยสุริยน พูลวรลักษณ์    - - 

4.  ดร.สุริย� พูลวรลักษณ์    - - -

5.  น�งส�วเพชรลด� พูลวรลักษณ์   - - 

6.  น�งจิตรดี พูลวรลักษณ์    - - -

7.  น�ยชนินทร์ รุ่งแสง  I -   -

8.  น�ยสมิทธิ์ พนมยงค์  I -   

9.  น�ยสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์ I -   

หมายเหตุ  ประธานกรรมการ

  รองประธานกรรมการ

 I กรรมการอิสระ

  กรรมการ

 โดยมี น�ยสิทธิพร รัตน�ภรณ์ ทำ�หน้�ที่เลขนุก�รคณะกรรมก�รบริษัทฯ / คณะกรรมก�รบริห�รบริษัทฯ / คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�

ค่�ตอบแทนบริษัทฯ / คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงบริษัทฯ และ มีน�งส�วมนต์ทก�นต์ เธียรเนตินันท์ เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

หมายเหตุ : โปรดดูรายละเอียดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ในแบบรายงาน 56-1 ของทางบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามบริษัทฯ มีดังนี้

 น�ยจำ�เริญ พูลวรลักษณ์ ลงล�ยมือชื่อร่วมกับ น�งประทิน พูลวรลักษณ์ หรือ น�ยสุริยน พูลวรลักษณ์ หรือน�ยสุริย� พูลวรลักษณ์        

รวมเป็นสองคนและประทับตร�ของบริษัทฯ
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คณะผู้บริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีคณะผู้บริห�รทั้งสิ้น 6 ท่�น ประกอบด้วย

 ลำ�ดับ ชื่อ-น�มสกุล ตำ�แหน่ง

 1. น�ยสุริยน  พูลวรลักษณ์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

 2. ดร.สุริย�  พูลวรลักษณ์ กรรมก�รผู้จัดก�ร

 3. น�งส�วเพชรลด�  พูลวรลักษณ์ ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยพัฒน�องค์กร

 4. น�งจิตรดี  พูลวรลักษณ์ ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยก�รตล�ด

 5. น�ยสิทธิพร  รัตน�ภรณ์ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

 6. น�ยจ�มร  วงศ์สถ�พร ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�โครงก�ร 1

หมายเหตุ : โปรดดูรายละเอียดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ในแบบรายงาน 56-1 ของทางบริษัทฯ

รายละเอียดผู้บริหารที่นอกเหนอืจากกรรมการบริษัท

 นายสิทธิพร รัตนาภรณ์ (อ�ยุ 52 ปี) ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

  คุณวุฒิทางการศึกษา

   ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจ ส�ข�ก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

 นายจามร วงศ์สถาพร (อ�ยุ 51 ปี) ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�โครงก�ร 1

  คุณวุฒิทางการศึกษา

   ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย

   ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์ ส�ข�วิศวกรรมโยธ� สถ�บันเทคโนโลยีร�ชมงคล วิทย�เขตเทเวศร์

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทฯ ได้มีก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน เพื่อพิจ�รณ�และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมต่อผู้ถือหุ้นเพื่อ   

แต่งตั้งเป็นกรรมก�รบริษัทฯ และผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทฯ และมีหน้�ท่ีในก�รพิจ�รณ�นโยบ�ยท่ีเกี่ยวกับค่�ตอบแทนและผลประโยชน์ของ   

กรรมก�รบริษัทฯ กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทฯ 

 โดยองค์ประกอบและก�รสรรห� แต่งต้ัง ถอดถอน หรือพ้นจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รของบริษัทฯ นั้น ได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง

ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมก�รอย่�งน้อย 5 คน โดยกรรมก�รไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่

ในประเทศไทย กรรมก�รบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

 ก�รคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมก�รบริษัทฯ ผ่�นกระบวนก�รของคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง

กรรมก�รบริษัทฯ ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รดังต่อไปนี้

 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่�กับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดต�ม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหล�ยคนเป็นกรรมก�รก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ 

  ผู้ใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได้

 (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดต�มลำ�ดับลงม�เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมก�รเท่�จำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 

  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับก�รเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงม�มีคะแนนเสียงเท่�กันเกินจำ�นวนกรรมก�รท่ีจะพึงมี ให้ประธ�นท่ีประชุมเป็นผู้ออก 

  เสียงทั้งหมด
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 โดยคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน จะพิจ�รณ�จ�กผู้มีคุณสมบัติและคว�มชำ�น�ญที่เหม�ะสม กับก�รบริห�รง�นแต่ละด้�น 

โดยสรรห�จ�กทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร โดยผู้ถูกพิจ�รณ�จะต้องเป็นบุคคลต�มคุณสมบัติม�ตร� 68 แห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด 

พ.ศ. 2535 และต�มกฎระเบียบคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัตินโยบ�ยดังกล่�ว  

 ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมก�รออกจ�กตำ�แหน่งจำ�นวนหน่ึงในส�ม (1/3) ของจำ�นวนกรรมก�รในขณะนั้น            

ถ้�จำ�นวนกรรมก�รจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส�มส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในส�ม (1/3) กรรมก�รซึ่งพ้นจ�กตำ�แหน่ง อ�จได้

รับเลือกให้กลับเข้�ม�รับตำ�แหน่งอีกได้ กรรมก�รที่จะต้องออกจ�กตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สองภ�ยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสล�กกันส่วน 

ปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมก�รคนที่อยู่ในตำ�แหน่งน�นที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจ�กตำ�แหน่ง

 กรรมก�รคนใดจะล�ออกจ�กตำ�แหน่งให้ย่ืนใบล�ออกต่อบริษัทฯ โดยก�รล�ออกนั้นจะมีผลนับแต่วันท่ีใบล�ออกไปถึงบริษัทฯ กรรมก�รซึ่ง 

ล�ออกอ�จแจ้งก�รล�ออกของตนให้น�ยทะเบียนทร�บด้วยก็ได้

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอ�จลงมติให้กรรมก�รคนใดออกจ�กตำ�แหน่งก่อนถึงคร�วออกต�มว�ระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่�ส�มในสี่ (3/4)     

ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงในก�รประชุมนั้น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนกรรมการ  

  ค่�ตอบแทนกรรมก�รที่เป็นตัวเงิน

   ปี 2555 ปี 2554

 ประเภทค่�ตอบแทน ตำ�แหน่ง จำ�นวน  จำ�นวนเงิน  จำ�นวน  จำ�นวนเงิน

    (ร�ย) (บ�ท) (ร�ย) (บ�ท)

 เบี้ยประชุม

1. น�ยจำ�เริญ พูลวรลักษณ์  ประธ�นกรรมก�ร  240,000  240,000

2. น�งประทิน พูลวรลักษณ์  รองประธ�นกรรมก�ร  180,000  180,000

3. น�ยสุริยน พูลวรลักษณ์  กรรมก�ร  180,000  180,000

4. ดร.สุริย� พูลวรลักษณ์  กรรมก�ร  180,000  180,000

5. น�งส�วเพชรลด� พูลวรลักษณ์ กรรมก�ร  180,000  180,000

6. น�งจิตรดี พูลวรลักษณ์  กรรมก�ร  180,000  180,000

7. น�ยชนินทร์ รุ่งแสง  ประธ�นกรรมก�รอิสระ  240,000  240,000

    และกรรมก�รตรวจสอบ

8. น�ยสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์ กรรมก�รอิสระ  180,000  180,000

    และกรรมก�รตรวจสอบ

9. น�ยสมิทธิ์ พนมยงค์  กรรมก�รอิสระ  180,000  180,000

    และกรรมก�รตรวจสอบ

  รวม    1,740,000  1,740,000
  

 ค่าตอบแทนอื่น

  -ไม่มี-

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่�ตอบแทนผู้บริห�รที่เป็นตัวเงิน
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  ประเภทค่�ตอบแทน จำ�นวน จำ�นวนเงิน จำ�นวน จำ�นวนเงิน จำ�นวน จำ�นวนเงิน

  (ร�ย)   (ล้�นบ�ท)  (ร�ย)   (ล้�นบ�ท) (ร�ย)   (ล้�นบ�ท)

ค่�ตอบแทน 6 53.73 6 16.17 6 14.52

โบนัส 3 3.23 3 1.23 3 0.60

เงินสมทบกองทุน 6 1.25 6 1.22 6 1.12

อื่นๆ 6 6.25 6 5.24 6 0.60

รวม 6 64.46 6 23.86 6 16.84

 ค่าตอบแทนอื่น

  -ไม่มี-

การกำากับดูแลกิจการ

 บริษัทฯ กำ�หนดหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (Principles of Good Corporate Governance) ต�มแนวท�งท่ีตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกำ�หนด เพื่อให้มีก�รบริห�รจัดก�รที่ มีประสิทธิภ�พ โปร่งใส ส�ม�รถตรวจสอบได้ และเพิ่มคว�มเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วน

ได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย ซ่ึงเป็นก�รเพ่ิมมูลค่�และเป็นก�รส่งเสริมก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนของบริษัทฯ โดยมีนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่

สำ�คัญ ดังนี้

  หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

   บริษัทฯ จัดให้มีก�รปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐ�นต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด เช่น ก�รมีส่วนแบ่งใน ผลกำ�ไรของ 

  กิจก�ร ก�รซื้อข�ยหรือโอนหุ้น ก�รได้รับข่�วส�ร ข้อมูลของบริษัทฯ อย่�งเพียงพอ ก�รเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ ใช้สิทธิออกเสียงในที่ 

  ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมก�ร กำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�ร แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำ�หนดเงินค่�สอบบัญชี และเรื่องที่ 

  มีผลกับบริษัทฯ
 

   บริษัทฯ จัดให้มีเว็บไซต์ เพื่อเสนอข้อมูลที่สำ�คัญ ข่�วส�รต่�งๆ เช่น ร�ยง�นท�งก�รเงิน ผลประกอบก�รประจำ�ไตรม�ส ประจำ�ปี ร�ยง�น 

  ประจำ�ปี และในก�รประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดก�รอำ�นวยคว�มสะดวกสถ�นที่จัดประชุม สะดวกต่อก�รเดินท�ง และจัดให้มีเวล�ดำ�เนินก�ร 

  ประชุมอย่�งเพียงพอ ในระหว่�งก�รประชุมนั้นก็จะเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่�เทียมกันในก�รแสดงคว�มคิดเห็นและซักถ�ม ข้อสงสัย  

  ซึ่งบริษัทฯ ได้จดบันทึกประเด็นข้อซักถ�มหรือคว�มคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้ในร�ยง�นก�รประชุม 

  หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

   บริษัทฯ มีนโยบ�ยที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกันท้ังในก�รเข้�ร่วมประชุม ก�รได้รับ 

  ส�รสนเทศ และก�รใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก�รเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 

  โดยระบุคว�มเห็นของคณะกรรมก�ร พร้อมทั้งข้อมูลประกอบก�รประชุมแต่ละว�ระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้�ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่� 7 วัน 

   (หรือเป็นไปต�มที่ สำ�นักง�น ก.ล.ต. และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด) พร้อมทั้งโฆษณ�คำ�บอกกล่�วเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ 

  ไม่น้อยกว่� 3 วันก่อนวันประชุม โดยไม่มีก�รเพิ่มว�ระก�รประชุมที่ไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทร�บล่วงหน้�ก่อน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวล�เพียงพอใน 

  ก�รพิจ�รณ�และศึกษ�ข้อมูลสำ�หรับก�รเข้�ร่วมประชุม และก�รลงมติ 
 

   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นส�ม�รถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้�ร่วมประชุมแทน ซึ่ง 

  ก็ได้เพิ่มท�งเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยก�รเสนอให้กรรมก�รอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจ�กผู้ถือหุ้น ในก�รเข้�ร่วมประชุมและออกเสียงลง 

  คะแนนต�มคว�มประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยจะระบุร�ยชื่อกรรมก�รผู้รับมอบอำ�น�จในหนังสือมอบฉันทะที่แนบม�พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

   บริษัทฯ ได้จัดก�รให้มีก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน กล่�วคือบริษัทฯ ห้�มมิให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร ผู้จัดก�รฝ่�ยและพนักง�นของบริษัทฯ  

  ใช้ข้อมูลภ�ยในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประช�ชนอันเป็นส�ระสำ�คัญต่อก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

  ซึ่งรวมถึงเพื่อก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ ห�กบริษัทพบว่�ผู้ถือหุ้น กรรมก�ร ผู้บริห�ร ผู้จัดก�รและพนักง�นของบริษัทฯ กระทำ�ผิดข้อห้�มต�ม 

  ประก�ศฉบับนี้ บริษัทฯ จะดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยและ ลงโทษต่อผู้กระทำ�คว�มผิด
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  หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

    บริษัทฯ ได้กำ�หนดกรอบของจรรย�บรรณท�งธุรกิจ โดยสรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้ 

    1.  จรรยาบรรณในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

     บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมก�รและพนักง�นหลีกเลี่ยงสถ�นก�รณ์ซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ เกิดคว�ม 

    ขัดแย้งกัน สรุปร�ยละเอียดได้ดังนี้

      คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ รวมถึงคว�มพย�ย�มที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นคว�มลับของบริษัทฯ ให้กับบุคคลภ�ยนอก  

      ในระหว่�งหรือภ�ยหลังระยะเวล�ก�รจ้�งง�นของพนักง�นหรือก�รดำ�รงตำ�แหน่งของ

      กรรมก�รกรรมก�รหรือพนักง�นต้องหลีกเลี่ยงก�รขัดแย้งระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในก�รติดต่อ 

      กับภ�ครัฐหรือหน่วยง�นร�ชก�ร คู่ค้� และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นใด

      ห้�มมิให้กรรมก�รและพนักง�นใช้ข้อมูลภ�ยในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลภ�ยนอก 

      ระหว่�งที่ปฏิบัติง�นให้บริษัทฯ และหลังจ�กพ้นสภ�พก�รปฏิบัติง�นแล้ว กรรมก�รและพนักง�นจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่� 

      เป็นคว�มลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น 

      กรรมก�รและพนักง�นของบริษัทฯ จะต้องไม่รับตำ�แหน่งกรรมก�รหรือที่ปรึกษ�ของบริษัทภ�ยนอก ซึ่งอ�จก่อให้เกิดคว�ม 

      ขัดแย้งท�งผลประโยชน์และในท�งธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ได้มีก�รเปิดเผยต่อทีมผู้บริห�รหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) แล้ว

      กรรมก�รและพนักง�นจะต้องใช้ทรัพย�กรของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และไม่ใช้ทรัพย�กรของบริษัทฯ ในก�ร 

      ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน

      กรรมก�รหรือพนักง�นจะต้องแจ้งต่อบริษัทฯ เป็นล�ยลักษณ์อักษรโดยทันที ห�กครอบครัวของตนเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

      บริษัทฯ อื่นๆ ที่จะนำ�ไปสู่คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ของบริษัทฯ

      ก�รที่พนักง�นไปเป็นกรรมก�รหรือที่ปรึกษ�ในบริษัทฯ องค์กร หรือสม�คมท�งธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และ 

      ก�รปฏิบัติหน้�ที่โดยตรงรวมทั้งต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ ก่อน

      กรรมก�รและพนักง�นต้องอุทิศตนและเวล�ให้แก่กิจกรรมของบริษัทฯ อย่�งเต็มท่ี โดยไม่ใช้เวล�ง�นทำ�ง�นอื่นใดอันเป็น 

      ประโยชน์ส่วนตัว และไม่เกี่ยวข้องกับง�นในหน้�ที่

    2. จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้น

     ก�รปฏิบัติง�น ก�รดำ�เนินก�ร และก�รตัดสินใจใดๆ ของกรรมก�ร และพนักง�นบริษัทฯ จะเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 

    เท่�นั้น
    

     บริษัทฯ เค�รพในสิทธิของผู้ถือหุ้นในก�รท่ีจะได้รับทร�บข้อมูลท่ีจำ�เป็นต่�งๆ โดยบริษัทฯ จะทำ�ก�รร�ยง�นข้อมูลที่ชัดเจนและ 

    ถูกต้องเกี่ยวกับก�รจัดก�รบริห�รบริษัทฯ สถ�นะท�งก�รเงินของบริษัทฯ และผลประกอบก�รของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทร�บ 

    อย่�งสมำ่�เสมอต�มเกณฑ์ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด
    

     บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกันในก�รประชุมผู้ถือหุ้น

    3. จรรยาบรรณต่อลูกค้า

     บริษัทฯ มีคว�มประสงค์ที่จะแสวงห�วิธีก�รที่จะสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ให้มีประสิทธิภ�พ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวล�และ          

    ได้กำ�หนดเป็นนโยบ�ยและข้อปฏิบัติไว้ดังนี้

      ส่งมอบสินค้�และให้บริก�รที่มีคุณภ�พ ตรงต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�

      ให้ข้อมูลข่�วส�รที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุก�รณ์แก่ลูกค้� เพื่อให้ทร�บเกี่ยวกับสินค้�และบริก�ร โดยไม่มีก�รกล่�ว 

      เกินคว�มเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้�เข้�ใจผิดเกี่ยวกับสินค้�หรือบริก�รนั้นๆ 

      ติดต่อกับลูกค้�ด้วยคว�มสุภ�พ มีประสิทธิภ�พ และเป็นที่ว�งใจได้ของลูกค้� และจัดให้มีระบบกระบวนก�รที่ให้ลูกค้�ร้องเรียน 

      เกี่ยวกับสินค้� รวมทั้งคว�มรวดเร็ว และก�รดำ�เนินก�รอย่�งถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้�ได้รับก�รตอบสนองอย่�งรวดเร็ว 

      รักษ�คว�มลับของลูกค้� และไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

      ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับสินค้� และบริก�รของบริษัท ให้มีประสิทธิภ�พเป็นประโยชน์กับลูกค้�สูงสุด  
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    4.  จรรยาบรรณต่อคู่ค้า

     ก�รจัดห�ให้ได้ม�ซึ่งสินค้�และบริก�รของบริษัทฯ จะต้องได้ม�ตรฐ�นสูงสุด โดยมุ่งหวังท่ีจะรักษ�และพัฒน�คว�มสัมพันธ์ที่ดีและ 

    มั่นคงกับ ผู้จัดห�วัตถุดิบหรือสินค้�ให้กับบริษัทฯ (Suppliers) ภ�ครัฐหรือหน่วยง�นร�ชก�ร และคู่สัญญ�ของบริษัทฯ รวมทั้งห้�มมิให้ 

    กรรมก�รและพนักง�นของบริษัทฯ รับผลประโยชน์ส่วนตัวจ�กผู้จัดห�วัตถุดิบหรือสินค้�ให้กับบริษัทฯ (Suppliers) ภ�ครัฐหรือหน่วยง�น 

    ร�ชก�ร และคู่สัญญ�ของบริษัทฯ 

    5.  จรรยาบรรณต่อคู่แข่งขันทางการค้า

     นโยบ�ยของบริษัทฯ คือ ก�รแข่งขันอย่�งเป็นธรรม แต่เต็มไปด้วยคว�มมุ่งมั่นและแน่วแน่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะไม่นำ�วิธีที่ผิด 

    กฎหม�ยหรือผิดศีลธรรมม�ใช้เพ่ือประโยชน์ในก�รแข่งขัน รวมท้ังห้�มมิให้มีก�รก�รลักลอบขโมยหรือใช้ข้อมูลใดๆ ท่ีสำ�คัญ ข้อมูล 

    ท�งก�รค้� หรือคว�มลับท�งก�รค้�ซึ่งมิได้รับอนุญ�ตจ�กเจ้�ของข้อมูล หรือทำ�ก�รล่อลวงหรือกระทำ�ก�รใดให้พนักง�นลูกจ้�งเดิมหรือ 

    ลูกจ้�งปัจจุบันของบริษัทดังกล่�ว  เปิดเผยข้อมูลอันเป็นคว�มลับนั้นๆ ให้แก่บริษัทฯ

    6.  จรรยาบรรณต่อเจ้าหนี้

     บริษัทฯ มีนโยบ�ยที่จะปฏิบัติต�มเงื่อนไขก�รกู้ยืมเงินต�มสัญญ�ที่มีต่อเจ้�หนี้ทุกร�ยทุกประก�ร

    7.  จรรยาบรรณต่อพนักงาน

     บริษัทฯ จะป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ ก�รบ�ดเจ็บ หรือก�รเจ็บไข้จ�กก�รทำ�ง�น ทั้งนี้ โดยผ่�นท�งคว�มร่วมมืออันดีของพนักง�นทุกคน   

    บริษัทฯ จะไม่หยุดยั้งในก�รค้นคว้�และจัดก�รกับคว�มเสี่ยงภัยต่�งๆ ที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รทำ�ง�น
    

     บริษัทฯ จะจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และก�รฝึกอบรมเพื่อให้เกิดคว�มปลอดภัยแก่คนง�นและ ทรัพย์สินต่�งๆ ของบริษัท  

    และจะเข้�ม�ดูแลอย่�งทันท่วงทีและมีประสิทธิภ�พในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นจ�กก�รปฏิบัติง�น
     

     บริษัทฯ จะปฏิบัติต�มกฎหม�ยและระเบียบต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด รวมถึงทำ�ก�รพัฒน�และจัดก�รฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจว่� 

    พนักง�นของบริษัททุกคนเข้�ใจและได้รับข้อมูลที่เพียงพอ เกี่ยวกับสภ�พแวดล้อมในสถ�นท่ีทำ�ง�น ข้ันตอนกระบวนก�รทำ�ง�น และ 

    ทร�บถึงคว�มเจ็บไข้ที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รทำ�ง�น

    8. จรรยาบรรณต่อสิ่งแวดล้อม

     นโยบ�ยของบริษัทฯ ได้แก่ ก�รประกอบธุรกิจโดยระลึกเสมอว่�ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องถือเป็น 

            สิ่งที่สำ�คัญ

  หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

    บริษัทฯ มีนโยบ�ยเรื่องก�รเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญ อย่�งถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวล� ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น คณะกรรมก�รกำ�กับ 

  หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (สำ�นักง�นก.ล.ต.) และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่�นช่องท�งต่�งๆ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท้ัง 

  ภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้อย่�งเท่�เทียมกัน โดยที่ผ่�นม� บริษัทฯ มีก�รเปิดเผยข้อมูลในแบบ 

  แสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56 - 1) และร�ยง�นประจำ�ปี (แบบ 56 - 2) ต�มข้อกำ�หนด ของสำ�นักง�น ก.ล.ต. และตล�ดหลักทรัพย์ 

  แห่งประเทศไทย

  หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

    คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีจำ�นวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร จำ�นวน 4 คน กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รจำ�นวน 2 คน และ 

  กรรมก�รอิสระ จำ�นวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์และคว�มเชี่ยวช�ญที่หล�กหล�ยวิช�ชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อ 

  ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหม�ะสมที่จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทจดทะเบียน ได้ต�มข้อบังคับของบริษัทฯ และต�ม 

  ที่กฎหม�ยกำ�หนด
    

    คณะกรรมก�รบริษัทฯ เป็นผู้นำ�ในก�รกำ�หนดนโยบ�ย และมีส่วนร่วมในก�รพิจ�รณ�และให้คว�มเห็นชอบในก�รกำ�หนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

  กลยุทธ์ เป้�หม�ย แผนธุรกิจ และงบประม�ณ ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝ่�ยบริห�รดำ�เนินก�รไปต�มนโยบ�ยที่ กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

  และประสิทธิผล
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    คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการด�าเนินธุรกิจที่ส�าคัญและการก�ากับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศ 

  ทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (56 - 1) และในรายงานประจ�าปี (56 - 2) โดยการจัดท�างบการเงิน 

  ดังกล่าว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตท่ีได้รับอนุญาตจาก 

  ส�านักงาน ก.ล.ต. โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผย 

  ข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
    

    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการ บันทึก 

  ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ โดยมีคณะกรรมการ 

  ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน 

  และระบบควบคุมภายใน และมีหน่วยงานก�ากับและตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแล และตรวจสอบการด�าเนินธุรกิจต่างๆ ของ 

  บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับท่ีทางการ และบริษัทฯ ก�าหนดไว้ และเพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระ  

  สามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้เต็มที่ หน่วยงานดังกล่าวจะขึ้นตรงและรายงานผลการก�ากับดูแลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

  รวมทั้งมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ขึ้น เพื่อเป็นผู้ด�าเนินการในด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และ 

    แยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ อนุกรรมการ และฝ่ายบริหาร โดยก�าหนดระดับอ�านาจด�าเนินการทางการเงิน 

  อย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีคณะอนุกรรมการ 3 ชุดดังนี้ 

     คณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 คน แต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2554 มีวาระการด�ารงต�าแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 

     ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2557

     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จ�านวน 5 คน แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี 

     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวน 4 คน แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี

 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ�าเป็น โดยมีการน�าส่งหนังสือเชิญ

ประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมตามที่ก�าหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

              ร�ยชื่อ  ตำ�แหน่ง จำ�นวนครั้งที่เข้�ร่วมประชุม

    ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

1.  นายจ�าเริญ พูลวรลักษณ์  ประธานกรรมการ 33/33 20/20 23/23 

2.  นางประทิน พูลวรลักษณ์  รองประธานกรรมการ 33/33 20/20 22/23 

3.  นายสุริยน พูลวรลักษณ์  กรรมการ 33/33 20/20 23/23 

4.  ดร.สุริยา พูลวรลักษณ์  กรรมการ 33/33 20/20 23/23 

5.  นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ กรรมการ 33/33 15/20 23/23 

6.  นางจิตรดี พูลวรลักษณ์  กรรมการ 33/33 20/20 22/23 

7.  นายชนินทร์ รุ่งแสง  กรรมการอิสระและ 33/33 20/20 23/23 

    ประธานกรรมการตรวจสอบ

8.  นายสมิทธิ์ พนมยงค์ *  กรรมการอิสระและ 33/33 20/20 23/23 

    กรรมการตรวจสอบ   

9.  นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์ กรรมการอิสระและ  33/33 20/20 23/23 

    กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ * นายสมิทธิ์ พนมยงค์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทน นายศิโรตม์ เสตะพันธุ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2551 เป็นต้นไป
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 บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรย�บรรณของกรรมก�ร และพนักง�นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็น แนวท�งในก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�ม

ภ�รกิจของบริษัทฯ ด้วยคว�มระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งก�รปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยประก�ศให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ได้รับทร�บและติดต�มก�รปฏิบัติต�มแนวท�งดังกล่�ว

 บริษัทฯ จัดให้มีม�ตรก�รป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ โดยบริษัทจะปฏิบัติต�มพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ 

ประก�ศคำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น ก.ล.ต. และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่�งเคร่งครัด โดยร�ยก�รใดที่กรรมก�ร ผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้น 

หรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ บุคคลดังกล่�วจะไม่มีสิทธิออกเสียง อนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รนั้นๆ ทั้งนี้ ร�ยก�รดังกล่�วต้องเป็นไปเพื่อ

ก�รดำ�เนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมีนโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�และเง่ือนไขต่�งๆ ต�มตล�ดซึ่งต้องส�ม�รถเปรียบเทียบได้กับร�ค�ท่ีเกิดขึ้นกับ

บุคคลภ�ยนอกโดยทั่วไป และได้กำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�รร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ และสำ�นักง�น 

ก.ล.ต. ต�มม�ตร� 59 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 บริษัทฯ จัดให้มีม�ตรก�รคุ้มครองผู้ลงทุนที่ส�ม�รถตรวจสอบได้ภ�ยหลัง กล่�วคือ บริษัทฯ จะเปิดเผยร�ยก�รระหว่�งกันไว้ในหม�ยเหตุ

ประกอบงบก�รเงินที่ผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชี และจะจัดให้มีก�รรับรองโดยให้กรรมก�รตรวจสอบให้คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มจำ�เป็นและสม

เหตุสมผลของร�ยก�รระหว่�งกันในงบก�รเงินที่ผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชี

 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ผลตอบแทนได้กำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รไว้อย่�งชัดเจนและโปร่งใสในระดับที่เหม�ะสมกับหน้�ท่ีและ

คว�มรับผิดชอบของกรรมก�รแต่ละคน โดยมิได้มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนที่เกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับในระดับอุตส�หกรรมเดียวกัน ทั้งนี้กรรมก�รท่ี

เป็นผู้บริห�รจะได้รับค่�ตอบแทนเพิ่มจ�กก�รดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริห�รโดยเชื่อมโยงกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทและก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�รคนนั้น 

และบริษัทฯ กำ�หนดให้มีก�รเปิดเผยค่�ตอบแทนที่จ่�ยให้แก่กรรมก�รและผู้บริห�รต�มแบบที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนด 

 นอกจ�กนี้ท�งคณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเปิดเผยข้อมูลที่มีคว�มถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันต่อเวล�   

ทั้งข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทร�บ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รต่�ง ๆ โดยผ่�นช่องท�งของ

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้จัดตั้งหน่วยง�นผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริก�รข้อมูล

และข่�วส�รกิจกรรมต่�ง ๆ กับผู้ลงทุน นักวิเคร�ะห์ และประช�ชนทั่วไป ทั้งนี้ ส�ม�รถติดต่อฝ่�ยผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงได้ที่ 0-2392-1111     

ต่อ 176 หรือ www.majordevelopment.co.th

การควบคุมภายใน

 คณะกรรมก�รตรวจสอบทำ�หน้�ที่สอบท�นก�รดำ�เนินง�นให้ถูกต้องต�มนโยบ�ยและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหม�ย 

ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำ�หนดของหน่วยง�นกำ�กับดูแล ส่งเสริมให้พัฒน�ระบบร�ยง�นท�งก�รเงินและบัญชี ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีที่

รับรองทั่วไปรวมทั้งสอบท�นให้บริษัทฯ มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน ระบบตรวจสอบภ�ยใน และระบบบริห�รคว�มเสี่ยงท่ีรัดกุม เหม�ะสม ทันสมัย 

และมีประสิทธิภ�พ คณะกรรมก�รตรวจสอบปฏิบัติหน้�ที่และ แสดงคว�มคิดเห็นได้อย่�งอิสระ โดยมีสำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยในและง�นกำ�กับดูแล 

เป็นหน่วยปฏิบัติที่ร�ยง�นตรงต่อ คณะกรรมก�รตรวจสอบ

 สำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยในและง�นกำ�กับดูแล ทำ�หน้�ท่ีประเมินก�รควบคุมภ�ยในต�มแนวปฏิบัติท่ีคณะกรรมก�รตรวจสอบกำ�หนด         

โดยมีนโยบ�ยตรวจสอบในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยง�น พิจ�รณ�คว�มน่�เชื่อถือในคว�มถูกต้องของ ร�ยง�นท�งก�รเงิน รวมทั้งก�ร

เปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอให้เกิดคว�มโปร่งใส ตรวจสอบต�มแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และเพิ่มประสิทธิภ�พ ประสิทธิผลในก�รดำ�เนินง�น 

โดยยึดแนวก�รตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นส�กล

 จ�กก�รประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ ในด้�นต่�งๆ 5 ส่วน คือองค์กรและสภ�พแวดล้อม ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รควบคุม

ก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�รระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล และระบบติดต�มคณะกรรมก�รมีคว�มเห็นว่�บริษัทฯ มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน

สำ�หรับเรื่องก�รทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ กรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่�วอย่�งเพียงพอแล้ว สำ�หรับก�รควบคุมภ�ยใน

ในหัวข้ออื่นๆ ของระบบก�รควบคุมภ�ยใน คณะกรรมก�รเห็นว่�บริษัทฯ มีก�รควบคุมภ�ยในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกัน ท้ังน้ีระบบก�รควบคุมภ�ยใน   

ของบริษัทฯ สรุปได้ ดังนี้
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  1. องค์กร และสภาพแวดล้อม

    บริษัทฯ มีก�รจัดโครงสร้�งองค์กรอย่�งเหม�ะสม ช่วยให้ระบบก�รควบคุมภ�ยในดำ�เนินไปได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ นอกจ�กนี้ ยังดูแลให้ 

   มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยแผนก�รปฏิบัติง�น และเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจไว้อย่�งชัดเจนและวัดผลได้ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนนโยบ�ย 

  ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร และจริยธรรมธุรกิจให้มีคว�มชัดเจน โปร่งใส มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอ และเหม�ะสม โดยนโยบ�ยแผนก�ร 

  ปฏิบัติง�น และเป้�หม�ยที่กำ�หนดนั้นจะคำ�นึงถึงคว�มเป็นธรรมต่อพนักง�น ลูกค้� คู่แข่งท�งก�รค้� รวมถึงคว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม 

  ส่วนรวม และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนสร้�งค่�นิยม และแนวท�งปฏิบัติง�นที่เป็นหนึ่งเดียวกันให้กับพนักง�นในองค์กรอย่�งต่อเนื่อง โดยมี 

  ข้อกำ�หนดห้�มฝ่�ยบริห�ร และพนักง�นปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับกิจก�ร เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้ 

  บริษัทมุ่งไปสู่คว�มสำ�เร็จในอน�คต อีกทั้งมีก�รจัดทำ�นโยบ�ย และระเบียบวิธีปฏิบัติง�นเป็นล�ยลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้�นก�รเงิน ก�รจัดซื้อ  

  และก�รบริห�รที่รัดกุมส�ม�รถป้องกันก�รทุจริตได้  
  

  2. การบริหารความเสี่ยง

    คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญเกี่ยวกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นอย่�งม�ก จึงได้มีก�รกำ�หนดและประเมินคว�มเสี่ยงของ 

   กิจก�ร มีก�รกำ�หนดม�ตรก�รป้องกัน และจัดก�รคว�มเสี่ยง ซึ่งรวมถึงคว�มเสี่ยงที่มีผลต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ
 

    ก�รบริห�รคว�มเส่ียงของบริษัทฯ อยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทฯ เป็นผู้เห็นชอบ และ 

  มอบนโยบ�ย เพ่ือใช้เป็นหลักก�รและแนวปฏิบัติอันจะนำ�ไปสู่คว�มพร้อมในก�รเผชิญสถ�นก�รณ์ท่ีมีก�รเปลี่ยนแปลงได้อย่�งเหม�ะสมและ 

  ทันก�ล โดยนโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยง และจัดก�รคว�มเสี่ยงกำ�หนดไว้ดังนี้
   

     คณะกรรมก�รบริษัทฯ ผู้บริห�ร มีหน้�ที่รับผิดชอบ ดำ�เนินก�รประเมิน ติดต�ม และสนับสนุนให้มีกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

     อย่�งมีประสิทธิภ�พ

     บริษัทฯ มีกระบวนก�รบริห�รและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง อีกท้ังประเมินผล และก�รติดต�มอย่�งเป็นระบบอย่�งต่อเน่ือง โดยต้องมี 

     ก�รปรับปรุงกระบวนก�รให้มีคว�มเหม�ะสมกับก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจอย่�งสมำ่�เสมอ

     คณะกรรมก�รตรวจสอบ มีหน้�ที่ประเมินก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และเสนอคว�มเห็นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ
 

    บริษัทฯ มีก�รประเมินปัจจัยคว�มเส่ียงทั้งที่เป็นปัจจัยภ�ยนอกและภ�ยใน ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งสมำ่�เสมอ โดย 

  วิเคร�ะห์ถึงส�เหตุ และกำ�หนดแนวท�งและม�ตรก�รในก�รบริห�รเพื่อลดคว�มเสี่ยง ตลอดจนดูแล และทบทวนนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

  เพื่อให้ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่เหม�ะสม โดยแจ้งให้พนักง�นที่เกี่ยวข้องรับทร�บเพื่อปฏิบัติต�มม�ตรก�รที่กำ�หนดไว้  

  รวมถึงมีก�รติดต�มว่�หน่วยง�นต่�งๆ ได้ปฏิบัติต�มแผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่กำ�หนดไว้หรือไม่   
 

  3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

    บริษัทฯ กำ�หนดขอบเขตหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบรวมท้ังอำ�น�จอนุมัติของฝ่�ยบริห�รในแต่ละระดับไว้อย่�งชัดเจนเป็นล�ยลักษณ์ 

   อักษร โดยแบ่งแยกหน้�ที่ก�รอนุมัติก�รบันทึกร�ยก�รบัญชี ข้อมูลส�รสนเทศและก�รจัดเก็บทรัพย์สินออกจ�กกันเด็ดข�ด เพื่อให้เกิด 

  ก�รถ่วงดุล และส�ม�รถตรวจสอบกันได้อย่�งเหม�ะสม 

    บริษัทฯ มีก�รทำ�ธุรกรรมหรือร�ยก�รกับ กรรมก�ร ผู้บริห�ร โดยเข้�เงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป และต�มสิทธิของพนักง�นบริษัท ซึ่งบริษัทฯ 

      ได้กำ�หนดม�ตรก�รควบคุมในก�รทำ�ธุรกรรมดังกล่�ว โดยจะต้องผ่�นขั้นตอนอนุมัติของฝ่�ยจัดก�ร หรือ คณะกรรมก�รบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น  

   ต�มกฎเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เป็นไปต�มระเบียบ และกฎเกณฑ์ดังกล่�วด้วย อนึ่ง ก�รพิจ�รณ�อนุมัติ 

  ธุรกรรมจะกระทำ�โดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น และจะคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ โดยถือเสมือนเป็นร�ยก�รที่ 

  กระทำ�กับบุคคลภ�ยนอก   

    บริษัทฯ ติดต�มดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่�งสมำ่�เสมอ รวมท้ังกำ�หนดทิศท�งและแนวท�งก�รดำ�เนินง�นให ้

  บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รในบริษัทดังกล่�วถือปฎิบัติอีกด้วย บริษัทฯ มีก�รติดต�มก�รปฎิบัติง�นของฝ่�ยบริห�ร 

  เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปต�มกฏหม�ยที่เกี่ยวข้อง และเพื่อลดคว�มเสี่ยงในก�รประกอบธุรกิจและรักษ�ชื่อเสียงของบริษัทฯ
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  4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

    บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูล และระบบก�รร�ยง�นข้อมูลที่สำ�คัญต่อผู้บริห�รแต่ละระดับอย่�งสมำ่�เสมอ ทันเวล�และเพียงพอ เพื่อให้ผู้บริห�ร     

  ใช้ประกอบก�รตัดสินใจ รวมทั้งจัดให้มีก�รเชื่อมโยงข้อมูลส�รสนเทศเพ่ือให้มั่นใจว่�พนักง�นมีคว�มเข้�ใจนโยบ�ย ระเบียบปฏิบัติ และ 

  ส�ม�รถสื่อส�รกันได้ทุกระดับ 

    นอกจ�กผู้บริห�รแล้ว ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ กรรมก�รจะได้รับหนังสือนัดประชุม และเอกส�รประกอบก�รประชุมที่ระบุ 

  ข้อมูลที่จำ�เป็น และเพียงพอต่อก�รพิจ�รณ�ก่อนก�รประชุมอย่�งน้อยภ�ยในระยะเวล�ขึ้นตำ่�ต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด ยกเว้นในกรณีมี 

  ก�รประชุมเร่งด่วน ร�ยง�นก�รประชุมกรรมก�ร มีร�ยละเอียดที่ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบคว�มเหม�ะสมในก�รปฎิบัติหน้�ที่ของกรรมก�รได้ 

    บริษัทฯ มีระบบจัดเก็บเอกส�รประกอบก�รบันทึกบัญชีและบัญชีต่�งๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และไม่เคยได้รับแจ้งจ�กผู้สอบบัญชีว่�มี  

  ข้อบกพร่องในเรื่องนี้ คณะกรรมก�รได้มีก�รพิจ�รณ�แล้วว่�บริษัทฯ ใช้นโยบ�ยก�รบัญชีต�มหลักก�รบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และเหม�ะสมกับ 

  ลักษณะของธุรกิจ

  5. ระบบการติดตาม

    บริษัทฯ ติดต�มเปรียบเทียบผลก�รดำ�เนินง�นว่�เป็นไปต�มเป้�หม�ยก�รดำ�เนินธุรกิจที่กำ�หนดไว้หรือไม่ กรณีที่มีคว�มแตกต่�ง บริษัทฯ   

  จะดำ�เนินก�รแก้ไขภ�ยในระยะเวล�ที่เหม�ะสมพร้อมทั้งวิเคร�ะห์ และตรวจสอบถึงส�เหตุของคว�มแตกต่�งเพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�ร 

  ป้องกันหรือปรับปรุงต่อไป บริษัทฯ จัดให้มีก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มระบบควบคุมภ�ยในที่ว�งไว้อย่�งสมำ่�เสมอ ในกรณีมีข้อบกพร่อง 

  จะร�ยง�นคว�มคืบหน้�ในก�รปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ และคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริษัทฯ มีนโยบ�ยให้ฝ่�ยบริห�ร 

  ต้องร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดเหตุทุจริตหรือสงสัยว่�มีเหตุก�รณ์ทุจริต มีก�รปฏิบัติที่ฝ่�ฝืนกฎหม�ย และมีก�รกระทำ�ที่ 

  ผิดปกติอื่น ซึ่งอ�จจะกระทบต่อชื่อเสียง และฐ�นะก�รเงินของบริษัทฯ อย่�งมีนัยสำ�คัญ  
 

    คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นระบบก�รควบคุมภ�ยในซึ่งประเมินโดยผู้บริห�รและแผนกตรวจสอบภ�ยใน พบว่�ระบบก�รควบคุม 

  ภ�ยในของบริษัทฯ มีคว�มเพียงพอและมีประสิทธิผล ไม่พบประเด็นปัญห�หรือข้อบกพร่องที่เป็นส�ระสำ�คัญ 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทฯ ได้ให้คว�มรู้และคว�มเข้�ใจแก่ผู้บริห�รในระดับต่�ง ๆ เกี่ยวกับภ�ระหน้�ท่ีของผู้บริห�รในก�รร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ของตนเอง 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ ตลอดจนร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์

และตล�ดหลักทรัพย์ ต�มม�ตร� 59 และบทกำ�หนดโทษต�มม�ตร� 275 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และต�ม ข้อ

กำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 บริษัทฯ ได้กำ�หนดในข้อบังคับเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นของพนักง�น สำ�หรับก�รไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จ�กข่�วส�รใด ๆ  ที่เป็นคว�มลับ   ของ

บริษัท ก�รระมัดระวังรักษ�ข้อมูลให้เป็นคว�มลับ และก�รไม่ใช้ตำ�แหน่งหน้�ที่ หรือข้อมูลที่ได้รับระหว่�งก�รปฏิบัติง�นในบริษัทฯ ไปแสวงห�ผล

ประโยชน์ในท�งมิชอบ หรือทำ�ให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง โดยจะใช้บทลงโทษห�กมีก�รกระทำ�ก�รฝ่�ฝืนระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่�ว โดยบริษัทฯ 

จะดำ�เนินก�รท�งวินัยเพื่อพิจ�รณ�ลงโทษต�มสมควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนด้วยว�จ�ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่�จ้�ง พักง�น เลิกจ้�งโดยไม่จ่�ยค่�

ชดเชย และดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ย

 บริษัทฯ มีนโยบ�ยห้�มกรรมก�รและผู้บริห�รใช้ข้อมูลภ�ยในที่มีส�ระสำ�คัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณชนเพื่อประโยชน์ของ

ตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นซึ่งอยู่ในหน่วยง�นที่ทร�บข้อมูลภ�ยใน ควรหลีกเลี่ยง

หรืองดก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวล� 1 เดือนก่อนก�รเปิดเผยงบก�รเงินให้แก่ส�ธ�รณชน
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 ร�ยก�รระหว่�งกันกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปี 2556 มีดังนี้ 

รายการระหว่างกัน
Related Party Transactions

ณ วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2550 บริษัทฯ ได้ให้ 

บริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำ�กัด 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กู้ยืมเงินเพื่อพัฒน�

โครงก�รอ�ค�รชุดร๊อยซ์ ไพรเวท เรซิเดนซิซ 

สุขุมวิท 31 โดยคิดอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้

ม�ตรฐ�นธน�ค�รทิสโก้ (MLR) มีกำ�หนด

ชำ�ระคืนในวันที่ 1 พ.ย. 2554 หรือเม่ือ

โครงก�รดังกล่�วแล้วเสร็จและบริษัทย่อยได้

ชำ�ระหนี้แก่ธน�ค�รทิสโก้ เรียบร้อยแล้ว 

แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ในระหว่�งปี 2556 

บริษัทฯ ได้รับชำ�ระเงินกู้ยืม เรียบร้อยแล้ว

คงเหลือแต่ดอกเบี้ยค้�งรับ

บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญ�ในก�รบริห�รจัดก�ร 

ให้กับ บริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ 

ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

    ร�ยก�ร  คว�มเห็นของ
    สำ�หรับปี  คณะกรรมก�รตรวจสอบ
 บุคคล/นิติบุคคล   2556  เกี่ยวกับคว�มจำ�เป็น

 ที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง คว�มสัมพันธ์ ลักษณะร�ยก�ร (ล้�นบ�ท) ร�ยละเอียดของร�ยก�ร และคว�มสมเหตุสมผล

บริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ 

ดีเวลล็อปเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท เมเจอร์ 

ดีเวลลอปเม้นท์ 

โฮเทลส์ แอนด์ 

รีสอร์ทส์ จำ�กัด

เป็นบริษัทย่อย โดย

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 51 ของทุนจด

ทะเบียนชำ�ระแล้ว

เป็นบริษัทย่อย โดย 

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น 

ร้อยละ 100 ของทุน 

จดทะเบียนชำ�ระแล้ว

บริษัทฯ

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยค้�งรับ

 ลูกหนี้ก�รค้�

บริษัทฯ ได้รับ

 ร�ยได้ค่�บริห�ร 

 จัดก�ร

บริษัทฯ

 ให้กู้ยืมระยะสั้น

 ดอกเบี้ยค้�งรับ

 ดอกเบี้ยรับ

 เงินทดรองจ่�ย

  19.29

  31.21

   2.89

2.25

1.5

13.85

0.20

13.84

 บริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ 
จำ�กัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่�ง บริษัทฯ 
กับ บริษัทในเครือ Invesco Asian Real 
Estate Partner II ซึ่งมีสัดส่วนก�รถือหุ้น
ในบริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ 
จำ�กัด ดังนี้       

บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51     
(คิดเป็น 12.75 ล้�นบ�ท) บริษัท เบซ ลีด 
อินเวชเม้นท์ ลิมิเต็ด ลงทุนในสัดส่วน 
ร้อยละ 21 (คิดเป็น 5.15 ล้�น บ�ท) 
บริษัท ทีไมล์สโตน ลิมิเต็ด ลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 28 (คิดเป็น 7.10 ล้�นบ�ท)

สำ�หรับเงินให้กู้ยืมระยะย�วน้ัน เพ่ือใช้
เป็นส่วนหนึ่ งของเ งินทุนสำ�หรับก�ร
พัฒน�โครงก�รบริเวณสุขุมวิท 31 
เห็นสมควรว่�ก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�วเกิด
จ�กคว�มจำ�เป็นของบริษัท และกระทำ�ไป
เพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของบริษัท อีกทั้ง
ก�รกู้ยืมเงินดังกล่�วก็เป็นไปต�มเงื่อนไข
ท�งก�รค้�ทั่วไป และอัตร�ดอกเบี้ยก�รกู้
ยืมยังเป็นอัตร�ดอกเบี้ยต�มท้องตล�ดอีก
ด้วย

เห็นสมควรในก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�วเพื่อ

เป็นค่�บริห�รจัดก�ร ให้กับ บริษัท เอ็ม 

เจ เอ ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ 

แอนด์ รีสอร์ทส์ จำ�กัด เป็นบริษัทย่อย 

โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100  

ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว สำ�หรับเงิน

ให้กู้ยืมระยะย�วนั้น เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่ง

ของเงินทุนสำ�หรับค่�ที่ดินและค่�ก่อสร้�ง

กิจก�รโรงแรมในบริเวณ โครงก�รม�ร�เกช

เห็นสมควรว่�ก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�วเกิด

จ�กคว�มจำ�เป็นของบริษัท และกระทำ�ไป

เพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของบริษัท อีกทั้ง

ก�รกู้ยืมเงินดังกล่�วก็เป็นไปต�มเงื่อนไข

ท�งก�รค้�ทั่วไป และอัตร�ดอกเบี้ยก�รกู้

ยืมยังเป็นอัตร�ดอกเบี้ยต�มท้องตล�ด 

อีกด้วย

ณ วันที่ 26 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ ได้ให้ 

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ 

แอนด์ รีสอร์ทส์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  

กู้ยืมเงินเพื่อใช้สำ�หรับเงินทุนหมุนเวียน

สำ�หรับกิจก�รโรงแรมม�ร�เกช หัวหิน โดย

คิดอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.5 มีกำ�หนด

ชำ�ระคืนในวันที่ 25 ธันว�คม 2557 
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    ร�ยก�ร  คว�มเห็นของ
    สำ�หรับปี  คณะกรรมก�รตรวจสอบ
 บุคคล/นิติบุคคล   2556  เกี่ยวกับคว�มจำ�เป็น

 ที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง คว�มสัมพันธ์ ลักษณะร�ยก�ร (ล้�นบ�ท) ร�ยละเอียดของร�ยก�ร และคว�มสมเหตุสมผล

บริษัท เมเจอร์  ดีเวลลอป

เม้นท์ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด

บริษัท เอ็มเจอ�ร์ 

ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท เอ็มเจพี 

พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด 

บริษัท เอ็มเจซี 

คอนสตรัคชั่น จำ�กัด

บริษัท เมเจอร์

เรสซิเด้นส์ จำ�กัด

บริษัท เมเจอร์

แมเนอร์ จำ�กัด 

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอป

เม้นท ์พร็อพเพอร์ตี้ 

พ�ร์ทเนอร์ส จำ�กัด

เป็นบริษัทย่อย โดย

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 100  ของทุน

จดทะเบียนชำ�ระแล้ว

เป็นบริษัทย่อย โดย

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 100  ของทุน

จดทะเบียนชำ�ระแล้ว

เป็นบริษัทย่อย โดย

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 100 ของทุน

จดทะเบียนชำ�ระแล้ว

เป็นบริษัทย่อย โดย

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 100 ของทุน

จดทะเบียนชำ�ระแล้ว

เป็นบริษัทย่อย โดย

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 51 ของทุนจด

ทะเบียนชำ�ระแล้ว

เป็นบริษัทย่อย โดย

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ100 ของทุน

จดทะเบียนชำ�ระแล้ว

เป็นบริษัทย่อย โดย

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 100 ของทุน

จดทะเบียนชำ�ระแล้ว

บริษัทฯ   

 เงินทดรองจ่�ย

 เจ้�หนี้อื่น

 เงินกู้ยืมระยะสั้น

 ดอกเบี้ยค้�งจ่�ย

 ดอกเบี้ยจ่�ย

บริษัทฯ

 เงินทดรองรับ

 ค่�น�ยหน้�และ 

 ค่�ใช้จ่�ย

 เจ้�หนี้ก�รค้�

บริษัทฯ

 ลูกหนี้ค่�ที่ดิน

 เงินทดรองจ่�ย

บริษัทฯ

 เงินทดรองจ่�ย

บริษัท ฯ 

 เงินให้กู้ยืม 

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยค้�งรับ

 เงินทดรองจ่�ย

 เงินกู้ยืมระยะสั้น

 ดอกเบี้ยจ่�ย

 ดอกเบี้ยค้�งจ่�ย

 เงินทดรองจ่�ย

 เงินทดรองจ่�ย

 ค่�บริห�รอ�ค�ร

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

 ดอกเบี้ยรับ

0.642

4.32

84.7

3.37

0.43

35.81

5.78

0.07

4.8

15.86

23.85

480.95

40.16

35.14

2.41

32.50

4.68

4.68

3.51

5.63

3.39

79.00

0.77

บริษัทฯได้ทำ�สัญญ�กู้ยืมเงินระยะย�วจ�ก

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เรสซิเดนซ์ 

จำ�นวน รวม 133.5 ล้�นบ�ท เพื่อ นำ�ม�ใช้

ในก�รซื้อที่ดินโครงก�รสุขุมวิท 39

บริษัทฯ ได้รับทดรองรับจ�กบริษัท 

เอ็มเจอ�ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัดเพื่อ

เป็นก�รรับล่วงหน้�เพื่อเคลียร์ค่�ใช้จ่�ย

ระหว่�งกัน บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญ�ให้ บริษัท

เอ็มเจอ�ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 

ให้บริก�รกับ บริษัทฯ

เม่ือวันที่ 29 มิถุน�ยน 2555 บริษัทฯ     

เข้�ทำ�สัญญ�จะซื้อจะข�ยที่ดินกับบริษัท 

เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด ในร�ค� 370 

ล้�นบ�ท ในร�ค�ทุน และบริษัทฯ ได้โอน

กรรมสิทธิที่ดินให้ทั้งหมดแล้วคงเหลือ   

เงินค้�งรับ 4.8 ล้�นบ�ท

บริษัทฯ ได้ให้ทดรองจ่�ย กับ บริษัท เอ็ม

เจพี พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด เพื่อเคลียร์ค่�ใช้

จ่�ยระหว่�งกัน

บริษัทฯ ทดรองจ่�ยค่�ใช้จ่�ยแก่บริษัท 

เอ็มเจซี คอนสตรัคชั่น จำ�กัด เพื่อใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียน

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ให้ บริษัท เมเจอร์ 

เรสซิเด้นส์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กู้ยืม

เงินเพื่อพัฒน�โครงก�รอ�ค�รชุดม�ร์ค 

สุขุมวิท 39 โดยคิดอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้

ม�ตรฐ�นธน�ค�รกรุงไทย ( MLR - 0.75 ) 

มีกำ�หนดชำ�ระคืนภ�ยในเดือน พฤษภ�คม 

2560 หรือ เมื่อโครงก�รดังกล่�วแล้วเสร็จ 

และบริษัทย่อยได้ชำ�ระหนี้แก่ธน�ค�รกรุงไทย 

เรียบร้อยแล้ว แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ออกตั๋วสัญญ�ใช้ 

เงินกู้ยืมเงินระยะสั้น จ�กบริษัท เมเจอร์ 

แมเนอร์ จำ�กัด โดยมีกำ�หนดคืนภ�ยใน

เดือนเมษ�ยน 2557 อัตร�ดอกเบี้ย      

ร้อยละ 5.5

บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญ�ให้ บริษัท เมเจอร์     

ดีเวลลอปเม้นท์ พร็อพเพอร์ตี้ พ�ร์ทเนอร์ส 

จำ�กัด ให้บริก�รกับบริษัทฯ

เห็นสมควรในก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว  

เพื่อสำ�หรับพัฒน�โครงก�รของ บริษัท 

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เรสซิเดนซ์ 

จำ�กัด

เห็นสมควรว่�ก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว

เกิดจ�กคว�มจำ�เป็นของบริษัท

เห็นสมควรว่�ก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว

เกิดจ�กคว�มจำ�เป็นของบริษัท

เห็นสมควรว่�ก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว

เกิดจ�กคว�มจำ�เป็นของบริษัท

เห็นสมควรว่�ก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว

เกิดจ�กคว�มจำ�เป็นของบริษัท และ

กระทำ�ไปเพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของ

บริษัท อีกทั้งก�รกู้ยืมเงินดังกล่�วก็เป็น

ไปต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�ทั่วไป และ

อัตร�ดอกเบี้ยก�รกู้ยืมยังเป็นอัตร�

ดอกเบี้ยต�มท้องตล�ดอีกด้วย

เห็นสมควรว่�ก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว

เกิดจ�กคว�มจำ�เป็นของบริษัท และ

กระทำ�ไปเพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของ

บริษัท อีกทั้งก�รกู้ยืมเงินดังกล่�วก็   

เป็นไปต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�ทั่วไป 

และอัตร�ดอกเบี้ยก�รกู้ยืมยังเป็นอัตร�

ดอกเบี้ยต�มท้องตล�ดอีกด้วย

เห็นสมควรว่�ก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว

และค่�บริก�ร เป็นไปต�ม ร�ค�ต�ม

ท้องตล�ด
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    ร�ยก�ร  คว�มเห็นของ
    สำ�หรับปี  คณะกรรมก�รตรวจสอบ
 บุคคล/นิติบุคคล   2556  เกี่ยวกับคว�มจำ�เป็น

 ที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง คว�มสัมพันธ์ ลักษณะร�ยก�ร (ล้�นบ�ท) ร�ยละเอียดของร�ยก�ร และคว�มสมเหตุสมผล

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืม เงินระยะสั้น 
แก่ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท 
จำ� กัด โดยมีกำ�หนดคืนภ�ยในเดือน 
ธันว�คม  2557 อัตร�ดอกเบี้ย ร้อยละ 6.0
    

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ ออกตั๋วสัญญ�ใช้เงิน
กู้ยืมเงินระยะสั้น จ�กบริษัท เมเจอร์          
ดีเวลลอปเม้นท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำ�กัด โดยมี
กำ�หนดคืนภ�ยในเดือน เมษ�ยน 2557 
อัตร�ดอกเบี้ย ร้อยละ 5.5 - 6.0

บริษัทฯ ได้จ่�ยเงินทดรองจ่�ยให้กรรมก�ร

 บ ริษั ทฯ  ไ ด้ กู้ ยื ม เ งิ นจ�กน�ยสุ ริ ย �            
พูลวรลักษณ์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
โดยมีอัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ 5.875 และ      
มีกำ�หนดชำ�ระคืนในปี 2557

เมื่อวันที่ 12 มิถุน�ยน 2551 บริษัทฯ ได้ทำ�
สัญญ�จะซื้ อ จ ะข�ยห้ อ งชุ ด โครงก�ร        
ม�ร�เกซ หัวหิน จำ�นวน 1 ห้อง กับ       
น�ยสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์ ในร�ค�ต�ม
สัญญ�จำ�นวน -13.21 ล้�นบ�ท ณ วันที่ 31 
ธันว�คม 2556 ห้องชุดดังกล่�วยังไม่ได้ 
โอนกรรมสิทธิ์

เมื่อวันที่ 29 สิงห�คม 2553 บริษัทฯ ได้ทำ�
สัญญ�จะซื้อจะข�ยห้องชุดโครงก�ร อีควิน็อคซ ์
พหล-วิภ� กับน�งชัญญรัช พนมยงค์ ซึ่ง
เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมก�รตรวจสอบ
ของบริษัทฯ ในร�ค�ต�มสัญญ�จำ�นวน 
2.96 ล้�นบ�ท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 
ห้องชุดดังกล่�วยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์

วงเงิน 12.3 ล้�นบ�ทซึ่งค้ำ�ประกันโดยผู้ถือ
หุ้นและกรรมก�ร 3 ท่�นร่วมกันค้ำ�ประกัน
ส่วนตัวประกอบไปด้วย น�งประทิน พูลวร
ลักษณ์, น�ยสุริยน พูลวรลักษณ์ และ
น�งส�วเพชรลด� พูลวรลักษณ์ โดยมีที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้�งส่วนตัวของกรรมก�ร ไว้
เป็นหลักประกัน

บริษัทฯ ได้ว่�จ้�งน�งประทิน พูลวรลักษณ์ 
เป็นที่ปรึกษ�ด้�นก�รบริห�รและก�รตล�ด 
ตั้งแต่เดือนมีน�คม 2552 เป็นต้นม� โดยใน
ปี 2555 มีค่�ที่ปรึกษ�อัตร�เดือนละ 

200,000 บ�ท

บริษัทฯ ได้ว่�จ้�ง บริษัท สำ�นักง�นกฎหม�ย 
ลิ่วมโนมนต์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำ�กัด เป็น
ที่ปรึกษ�ด้�นกฎหม�ย โดยมีอัตร�ค่�บริก�ร

ต�มปริม�ณก�รให้บริก�รที่เกิดขึ้นจริง

บริษัท เมเจอร์
ดีเวลลอปเม้นท์
เอสเตท จำ�กัด

บริษัท เมเจอร์
ดีเวลลอปเม้นท์
ฮอสพิทอลลิตี้ จำ�กัด

คุณจำ�เริญ 
พูลวรลักษณ์

น�ยสุริย� 
พูลวรลักษณ์

น�ยสงวนเกียรติ 
ลิ่วมโนมนต์

น�งชัญญรัช 
พนมยงค์

น�งประทิน พูลวรลักษณ์ 
น�ยสุริยน พูลวรลักษณ์
น�งส�วเพชรลด� 
พูลวรลักษณ์

น�งประทิน 
พูลวรลักษณ์

บริษัท สำ�นักกฎหม�ย 
ลิ่วมโนมนต์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด

เป็นบริษัทย่อย โดย
ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ100 ของทุน
จดทะเบียนชำ�ระแล้ว

เป็นบริษัทย่อย โดย
ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ100 ของทุน
จดทะเบียนชำ�ระแล้ว

 ผู้ถือหุ้นและกรรมก�ร

ผู้ถือหุ้นและกรรมก�ร

กรรมก�รตรวจสอบ

เป็นภรรย�ของ
น�ยสมิทธ์ พนมยงค์ 
ซึ่งเป็นกรรมก�ร
ตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้น และกรรมก�ร

ผู้ถือหุ้น และกรรมก�ร

กรรมก�รของบริษัท
ดังกล่�ว เป็นกรรมก�ร
ตรวจสอบของบริษัทฯ

 เงินทดรองจ่�ย

 เงินกู้ยืมระยะสั้น
 ดอกเบี้ยจ่�ย
 ต้นทุนก่อสร้�ง

 (ดอกเบี้ย)
 ดอกเบี้ยค้�งจ่�ย

บริษัทฯ
 เงินทดรองจ่�ย

บริษัทฯ
 กู้ยืมระยะสั้น
 ดอกเบี้ยค้�งจ่�ย

บริษัทฯ
 รับเงินล่วงหน้�

 ค่�ห้องชุด

บริษัทฯ
 รับเงินล่วงหน้�

 ค่�ห้องชุด

คำ้�ประกันเงินเบิกเกิน
บัญชีธน�ค�รจ�ก
สถ�บันก�รเงิน 
วงเงินทั้งสิ้น 12.3 
ล้�นบ�ท

ค่�ที่ปรึกษ�

ค่�บริก�รวิช�ชีพ

0.36

139.00
0.83
3.46

4.26

3.58

5.0
0.11

13.2

0.75

10.29

2.4

0.95

เห็นสมควรว่�ก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว
เกิดจ�กคว�มจำ�เป็นของบริษัท และ
กระทำ�ไปเพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของ
บริษัท อีกทั้งก�รกู้ยืมเงินดังกล่�วก็เป็น
ไปต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�ทั่วไป และ
อัตร�ดอกเบี้ยก�รกู้ยืมยังเป็นอัตร�
ดอกเบี้ยต�มท้องตล�ดอีกด้วย

เห็นสมควรว่�ก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว
เกิดจ�กคว�มจำ�เป็นของบริษัท และ
กระทำ�ไปเพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของ
บริษัท อีกทั้งก�รกู้ยืมเงินดังกล่�วก็เป็น
ไปต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�ทั่วไป และ
อัตร�ดอกเบี้ยก�รกู้ยืมยังเป็นอัตร�
ดอกเบี้ยต�มท้องตล�ด

เห็นสมควรว่�ก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว
เกิดจ�กคว�ม

เห็นสมควรว่�ก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว
เกิดจ�กคว�มจำ�เป็นของบริษัท และ
กระทำ�ไปเพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของ
บริษัท อีกทั้งก�รกู้ยืมเงินดังกล่�วก็เป็น
ไปต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�ทั่วไป และ
อัตร�ดอกเบี้ยก�รกู้ยืมยังเป็นอัตร�
ดอกเบี้ยต�มท้องตล�ดอีกด้วย

เห็นสมควรในก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว
เนื่องจ�กร�ค�ในสัญญ�ดังกล่�วเป็น   
ไปต�มกรอบร�ยก�รระหว่�งกันที่เป็น
ธุรกรรมปกติ ต�มลักษณะก�รค้�โดย
ทั่วไปโดยอ้�งอิงกับร�ค�และเงื่อนไข
ก�รค้ � โ ดยทั่ ว ไปที่ เ หม� ะสมและ
ยุติธรรม สมเหตุสมผล

เห็นสมควรในก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว
เนื่องจ�กร�ค�ในสัญญ�ดังกล่�วเป็นไป
ต�มกรอบร�ยก�รระหว่�งกันที่ เป็น
ธุรกรรมปกติ ต�มลักษณะก�รค้�โดย
ทั่วไปโดยอ้�งอิงกับร�ค�และเงื่อนไข
ก�รค้ � โ ดยทั่ ว ไปที่ เ หม� ะสมและ
ยุติธรรม สมเหตุสมผล

เห็นสมควรในก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว
เพื่อเป็นก�รเสริมสภ�พคล่องในก�ร
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ

เห็นสมควรในก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว
เนื่องจ�กบริษัทฯ จะได้ประโยชน์ในก�ร
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เห็นสมควรในก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว 
เนื่องจ�กร�ค�ดังกล่�วเป็นไปต�มกรอบ
ร�ยก�รระหว่�งกันที่เป็นธุรกรรมปกติ
ต�มลักษณะก�รค้�โดยทั่วไป โดยอ้�งอิง
กับร�ค� และเงื่อนไขก�รค้�โดยทั่วไป     
ที่เหม�ะสมและยุติธรรม
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นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
 

 

 ในอน�คตบริษัทฯ อ�จมีก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันต�มแต่เห็นสมควร โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประก�ศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปต�มม�ตรฐ�นบัญชีเรื่องก�รเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำ�หนดโดยสม�คมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตแห่งประเทศไทย

 กรณีรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ

  ในกรณีที่เป็นร�ยก�รที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และเป็นร�ยก�รที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอน�คต บริษัทฯ ได้มีก�รกำ�หนดกรอบของร�ยก�ร 

 ดังกล่�วว่� ร�ยก�รดังกล่�วจะต้องเป็นไปต�มลักษณะก�รค้�โดยท่ัวไปโดยอ้�งอิงกับร�ค�และเงื่อนไขก�รค้�โดยท่ัวไปท่ีเหม�ะสมและ 

 ยุติธรรม สมเหตุสมผล ส�ม�รถตรวจสอบได้รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดก�รถ่�ยเทผลประโยชน์ และได้นำ�เสนอกรอบของร�ยก�รดังกล่�วให้ 

 คณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้พิจ�รณ�อนุมัติแล้วเพื่อให้ฝ่�ยจัดก�รส�ม�รถดำ�เนินก�รทำ�ร�ยก�รท่ีมีลักษณะเป็นไปต�มกรอบที่กำ�หนด 

 ต่อไป โดยในกรณีห�กก�รทำ�ร�ยก�รของบริษัทฯ เป็นไปต�มนโยบ�ยข้�งต้น ฝ่�ยจัดก�รของบริษัทฯ ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้เลย โดยที่ไม่ต้อง 

 นำ�ร�ยก�รดังกล่�วเสนอขอคว�มเห็นจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ แต่อย่�งไรก็ต�มเพื่อให้เป็นไปต�มหลักก�รกำ�กับดูและกิจก�รที่ดี บริษัทฯ  

 จะต้องนำ�ร�ยก�รที่เป็นธุรกรรมปกติที่ได้ดำ�เนินก�รไปต�มกรอบท่ีกำ�หนดร�ยง�นต่อคณะ กรรมก�รตรวจสอบพิจ�รณ�รับทร�บในทุกๆ  
 ไตรม�ส
 

  โดยร�ยก�รที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ จะต้องเป็นร�ยก�รท�งก�รค้�ซึ่งจะต้องเป็นไปต�มคำ�นิย�มของตล�ดหลักทรัพย์ 

 แห่งประเทศไทย ที่บริษัทฯ กระทำ�เป็นปกติเพ่ือประกอบกิจก�ร โดยถ้�บริษัทฯ ไม่ทำ�ร�ยก�รกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันก็ต้องทำ�ร�ยก�ร 

 แบบเดียวกันกับบุคคลอื่นอยู่แล้ว ได้แก่ ก�รซื้อวัสดุที่ใช้ในก�รก่อสร้�งและก�รว่�จ้�งผู้รับเหม�ในก�รก่อสร้�ง โดยก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว 

 จะต้องเป็นร�ยก�รที่มีเงื่อนไขท�งก�รค้�โดยทั่วไปที่มีร�ค�และเงื่อนไขที่เป็นธรรมไม่ก่อให้เกิดก�รถ่�ยเทท�งผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไข 

 ก�รค้�ที่มีร�ค�และเงื่อนไข ดังนี้

  1) ร�ค�และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับเหมือนที่ให้กับบุคคลทั่วไป

  2) ร�ค�และเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันได้รับเหมือนที่ให้กับบุคคลทั่วไป

  3) ร�ค�และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ส�ม�รถแสดงได้ว่�ผู้ประกอบธุรกิจร�ยอื่นๆ ได้ปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับบุคคลทั่วไป

 กรณีรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นธุรกรรมปกติ

  กรณีที่เป็นก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันที่ไม่เป็นธุรกรรมปกติ บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมก�รตรวจสอบให้คว�มเห็นชอบเกี่ยวกับ 

 คว�มเหม�ะสมของร�ยก�รดังกล่�วเป็นกรณีไป ในกรณีที่คณะกรรมก�รตรวจสอบไม่มีคว�มชำ�น�ญในก�รพิจ�รณ�ร�ยก�รระหว่�งกันท่ีเกิดขึ้น  

 บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีคว�มรู้ คว�มชำ�น�ญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินร�ค�ทรัพย์สินที่มีคว�มเป็นอิสระเป็นผู้ให้คว�มเห็น 

 เกี่ยวกับร�ยก�รระหว่�งกัน โดยคว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญพิเศษ จะถูกนำ�ไปใช้ประกอบก�ร 

 ตัดสินของคณะกรรมก�รบริษัทฯหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีคว�มมั่นใจว่�ก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รดังกล่�วจะไม่เป็นก�รโยกย้�ย หรือ 

 ถ่�ยเทผลประโยชน์ระหว่�งบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นก�รทำ�ร�ยก�รที่บริษัทฯ ได้คำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกร�ย

  ในส่วนก�รคำ้�ประกันส่วนตัวของผู้ถือหุ้น และ/หรือกรรมก�ร ต่อเงินกู้ยืมจ�กสถ�บันก�รเงิน ที่ผ่�นม�และที่จะเกิดขึ้นในอน�คต บริษัทฯ  

 จะไม่มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนใดๆในก�รคำ้�ประกันส่วนตัวเงินกู้ยืมดังกล่�ว
 

  ในส่วนที่บริษัทฯ มีก�รกู้ยืมเงินจ�กกรรมก�รหรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคว�มขัดแย้งกับบริษัทฯ ที่ผ่�นม� และ ที่จะเกิดขึ้นในอน�คต 

 บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมก�รตรวจสอบให้คว�มเห็นชอบว่�ร�ยก�รดังกล่�วเป็นร�ยก�รท่ีมีคว�มเหม�ะสมและจำ�เป็น และต้องผ่�น 

 ก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ ในร�ยก�รดังกล่�ว ท้ังน้ี ร�ยก�รดังกล่�วจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และ 

 ตล�ดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประก�ศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปต�มม�ตรฐ�นบัญชีเรื่องก�ร 

 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำ�หนดโดยสม�คมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตแห่งประเทศไทย นอกจ�กนี้ 

 อัตร�ดอกเบี้ยที่ชำ�ระให้แก่บุคคลที่มีคว�มขัดแย้งดังกล่�ว ต้องเป็นอัตร�ที่ไม่สูงกว่�ต้นทุนกู้ยืมเงินจ�กสถ�บันก�รเงินของบริษัทฯ 
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Last Year Activities
กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

Major Development จัดง�น Major Development Living in 
The Front Row ที่ Central Court, ชั้น 1 Central World 
เมื่อวันที่ 21 - 24 กุมภ�พันธ์ 2556 โดยนำ�โครงก�ร อกัส
ตัน สุขุมวิท 22, รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทย� และ M 
Project ทั้ง 3 ทำ�เล ล�ดพร้�ว - สีลม - พญ�ไท พร้อม   
ข้อเสนอพิเศษม�กม�ย ไม่ว่�จะเป็นรับฟรี Signature  
Furniture Package, iPad Mini, Marrakesh Hua Hin   
Resort and Spa Voucher Package และอื่นๆ อีกม�กม�ย 

Major Development 

Living in The Front Row @ CTW
ผู้บริห�ร บมจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ และบริษัท เอ็มเจอ�ร์         
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด ร่วมกันเปิดตัวโครงก�รเมืองคอนโดสำ�หรับวิถี
ชีวิตแนวใหม่ “ชิค ดิสทริคท์ ร�มคำ�แหง 53” ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ 
กรุงเทพฯ  โดยโครงก�รดังกล่�วเป็นก�รจัดสรรพื้นที่แบบมิกซ์ - ยูส 
บนพื้นที่กว่� 30 ไร่ ประกอบด้วย อ�ค�รพ�ณิชย์แบบชอปเฮ้�ส์ และ
รีเทล คอมมูนิตี้บนพื้นที่ค้�ปลีกกว่� 3,000 ตร.ม. พร้อมรองรับกำ�ลังซื้อ
มห�ศ�ลย่�นร�มคำ�แหง ล�ดพร้�ว, ประดิษฐ์มนูธรรม, เอกมัย, 
ศรีวร� และท�วน์ อิน ท�วน์ เมื่อมีน�คมที่ผ่�นม�

ก�รเปิดตัวข�ยครั้งแรก ของโครงก�ร CHIC District Ram 
53 โครงก�รที่จัดสรรพื้นที่แบบมิกซ์ - ยูส บนพื้นที่กว่� 30 ไร่ 
ประกอบด้วย อ�ค�รพ�ณิชย์แบบชอปเฮ้�ส์ และรีเทล 
คอมมูนิต้ีบนพื้นท่ีค้�ปลีกกว่� 3,000 ตร.ม. พร้อม      
รองรับกำ�ลังซ้ือมห�ศ�ลย่�นร�มคำ�แหง ล�ดพร้�ว, 
ประดิษฐ์มนูธรรม, เอกมัย, ศรีวร� และท�วน์ อิน ท�วน์ 
พร้อมเชิญชวนผู้สนใจรับชมห้องตัวอย่�งและรับข้อเสนอ
สุดพิเศษภ�ยในง�น Pre - Sale ท่ีห้�งสรรพสินค้� 
เดอะมอลล์ บ�งกะปิ ระหว่�งวันที่ 22 - 24 มีน�คมนี้ โดย
มีเสียงตอบรับจ�กลูกค้�เป็นอย่�งดี

เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	เปิดเมือง
แห่งไลฟ์สไตล์	“ชิค ดิสทริคท์” 
ขยายศักยภาพความทันสมัย
สู่ใจกลางรามคำาแหง	53

CHIC	District	Ram	53	
Pre - Sale  at The Mall 
Bangkapi

02
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เมเจอร์	 ดีเวลลอปเม้นท์	 ได้ฤกษ์ทำาพิธี
ลงเสาเอก	โครงการ	“แมเนอร์ สนามบนิน�า้” 
มูลค่า	3,800	ล้านบาท

ดร.สุริย� พูลวรลักษณ์ (ท่ี 2 จ�กซ้�ย) กรรมก�รผู้จัดก�ร และ 
เพชรลด� พูลวรลกัษณ์ (ท่ี  3 จ�กขว�) กรรมก�รบริห�ร บริษัท เมเจอร์ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) ร่วมทำ�พิธีลงเส�เอก เพื่อเป็นก�ร
เบิกฤกษ์มงคลของก�รก่อสร้�ง โครงก�ร แมเนอร์ สน�มบินนำ้� 
คอนโดมเินียมสไตล์รีสอร์ท ริมแม่นำ�้เจ้�พระย� มลูค่�  3,800 ล้�นบ�ท 
ประกอบด้วย 4 อ�ค�รสงู 25 ชัน้ และ 35 ชัน้ จำ�นวนห้องพัก 1,848 
ยูนิต ตั้งอยู่ติดกับกระทรวงพ�ณิชย์ เดินท�งสะดวกใกล้รถไฟฟ้�
ส�ยสชีมพแูละส�ยสม่ีวง แวดล้อมด้วยสิง่อำ�นวยคว�มสะดวกครบครนั
ภ�ยในโครงก�ร อ�ทิเช่น คลบัเฮ้�ส์ริมนำ�้ สระว่�ยนำ�้ขน�ดใหญ่ 2 สระ 
ลู่จ๊อกกิ้งริมแม่นำ้� สวนสวยขน�ดใหญ่สไตล์ยุโรป ห้องฟิตเนส และ
คอมมูนิตี้มอลล์ด้�นหน้�โครงก�ร โครงก�ร แมเนอร์ สน�มบินนำ้�    
จะแล้วเสร็จปล�ยปี 2558

   Royce Private Residences at the  
   Siam Paragon Luxury Property  
	 		Showcase	2013

โครงก�ร Royce Private Residences, Super Luxury Condominium 
on Sukhumvit Road ร่วมง�น Siam Paragon Luxury Property 
Showcase ระหว่�ง 26 เมษ�ยน - 6 พฤษภ�คม 2556 โดยมีผู้สนใจ
เข้�เยี่ยมโครงก�รเป็นจำ�นวนม�ก

04
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	 					โครงการ	CHIC	District	Ram	53	เปิดตัวห้องตัวอย่างที่	สำานักงานขาย
	 				โครงการ	CHIC	District	Ram	53	
โครงก�ร CHIC District Ram 53 จดัง�น เปิดตัวห้องตวัอย่�งท่ี สำ�นกัง�นข�ยโครงก�ร CHIC District Ram 53 พ้ืนท่ีแบบมกิซ์-ยสู 
บนกว่� 30 ไร่ ประกอบด้วย อ�ค�รพ�ณิชย์แบบชอปเฮ้�ส์ และรีเทล คอมมูนิตี้บนพื้นที่ค้�ปลีกกว่� 3,000 ตร.ม. พร้อมรองรบั
กำ�ลังซื้อมห�ศ�ลย่�นร�มคำ�แหง ล�ดพร้�ว, ประดิษฐ์มนูธรรม, เอกมัย, ศรีวร� และท�วน์ อินท�วน์ โดยมีโปรโมชั่นพิเศษ      
พร้อมชิมอ�ห�รเลิศรส เมื่อจองภ�ยในง�น เมื่อ 27 - 28 เมษ�ยน 2556

	 				MJD	จัดงานประชุม
	 				ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี	2556

น�ยจำ�เริญ พูลวรลักษณ์ ประธ�นกรรมก�รและ
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จำ�กัด (มห�ชน) หรือ MJD ผู้พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
ชั้นนำ�ของไทย เป็นประธ�นในก�รจัดก�รประชุม
ส�มัญประจำ�ปี 2556 พร้อมด้วยคณะกรรมก�รและ
คณะผู้บริห�รของบริษัทฯ เพื่อสรุปผลดำ�เนินง�น   
ให้แก่ผู้ถือหุ้นส�มัญของบริษัท ณ ห้องล�ดพร้�ว 
โรงแรมเซ็นท�ร� แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพล�ซ� 
ล�ดพร้�ว กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

จ�กภ�พ (ซ้�ยไปขว�) ดร. สุริย� พูลวรลักษณ์ กรรมก�ร 
กรรมก�รบริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�ร, คุณสุริยน 
พูลวรลักษณ์ กรรมก�ร กรรมก�รบริห�รและประธ�น
เจ้�หน้�ที่บริห�ร, คุณจำ�เริญ พูลวรลักษณ์ ประธ�น
กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�ร, คุณประทิน 
พูลวรลักษณ์ รองประธ�นกรรมก�รและรองประธ�น
กรรมก�รบริห�ร, คุณสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์ 
กรรมก�รตรวจสอบ และคุณจิตรดี พูลวรลักษณ์ 
กรรมก�ร กรรมก�รบริห�ร และผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส
ฝ่�ยข�ยและก�รตล�ด

06
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ไม่มีไฟล์รูปค่ะ

 	 Maestro	39	Residence			 	 	
         Press Conference

Major Development จัดง�นแถลงข่�ว เพ่ือเปิดตัว Brand ใหม่ของ
บริษัท พร้อมโครงก�รแรกของ Brand “ม�เอสโตร 39 เรสซิเด้นซ์” 
โครงก�รคอนโดมิเนียม Low-rise บนถนนสุขุมวิท 39

โดยง�นจัดขึ้นท่ีโรงแรมแมริออท สุขุมวิท ในวันท่ี 9 กรกฎ�คม 2556 
ง�นนี้ได้รับคว�มสนใจจ�กสื่อมวลชนเข้�ร่วมง�นอย่�งม�กม�ย

08
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	 			เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จัดงาน	Grand	
    Annual event “The Highlight of 
    High Living 2013” A Life Complete
	 			ที่สุดแห่งชีวิตสมบูรณ์แบบ

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) จัดง�นมหกรรม
คอนโดมิเนียมหรู “The Highlight of High Living 2013” A Life 
Complete ที่สุดแห่งชีวิตสมบูรณ์แบบ “พร้อมอวดโฉมโครงก�ร
คุณภ�พครบครันสอดรับกับทุกคว�มต้องก�รของคนรุ่นใหม่ในกลุ่ม
ตล�ดระดับกล�ง - บนได้อย่�งสมบูรณ์แบบ ทั้งคอนโดมิเนียมหรู 
ระดับไฮเอนด์ คอนโดมิเนียมแนวคิดใหม่บนทำ�เลทอง ช้อปเฮ้�ส์รีเทล
และสำ�นักง�น โดยจับมือพันธมิตรธุรกิจใหญ่ ธน�ค�รกสิกรไทย - 
ธน�ค�รกรุงศรี - ส�ยก�รบิน Turkish Airlines - ส�ยก�รบินนกแอร์ - 
Thanyapura Phuket Sports & Leisure Club ระดบัโอลมิปิคแห่งแรก
ในประเทสไทยและใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย - Degree Lighting -       
Mulberry Spa ในง�น A Life Complete ท่ีสดุแห่งชวีติสมบรูณ์แบบ 
ในครั้งนี้ ได้รวบรวมข้อเสนอสุดพิเศษ และโปรโมชั่นสุดเร้�ใจ 
พร้อมกิจกรรมพิเศษกับคนดัง ณ แฟชัน่ ฮอลล์ ชัน้ 1 สย�ม พ�ร�กอน 
ระหว่�ง 12 - 21 กรกฏ�คม 2556 ที่ผ่�นม� โดยได้รับเสียงตอบรับ
เป็นอย่�งดี

   Major Living Showcase @ Central Ladprao

Major Development จัดง�น Major Living Showcase ที่ Central ล�ดพร้�ว เมื่อวันที่ 1 - 7 
สงิห�คม 2556 โดยในครัง้นีเ้ร�นำ�โครงก�รไปร่วมง�นถงึ 7 โครงก�รด้วยกนั คอื โครงก�รอกสัตนั 
สุขุมวิท 22, รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทย� และ M Project ทั้ง 3 ทำ�เล ล�ดพร้�ว - สีลม - 
พญ�ไท, แมเนอร์ สน�มบนินำ�้ และโครงก�รใหม่ล่�สดุ ม�เอสโตร 39 ซึง่ตัง้อยูบ่นถนนสขุมุวทิ 39 
และในง�นนี้ เร�ก็จัดเตรียมข้อเสนอพิเศษสุดม�มอบให้กับลูกค้�อีกเช่นเคย 
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12
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) หรือ MJD ผู้พัฒน�โครงก�ร
อสงัห�รมิทรพัย์ระดับไฮเอนด์ชัน้นำ�ของเมอืงไทย ฉลองง�นก่อสร้�งชัน้สงูสดุ  
อีควิน๊อกซ์ ดิ ออฟฟิศ เพลส อย่�งสมบูรณ์ ณ ชั้นที่ 31 เผยทัศนียภ�พของ
พื้นที่สีเขียวผืนใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมห�นครสุดตระก�รต� 

อีควิน๊อกซ์ ดิ ออฟฟิศ เพลส เป็นอ�ค�รสำ�นักง�นระดับพรี่เมี่ยม ตั้งอยู่
บริเวณ 5 แยกล�ดพร้�วซึ่งถือเป็นสุดยอดทำ�เลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ส�ม�รถเข้�ออก
ได้ 2 ท�งทั้งถนนวิภ�วดี และ ถนนพหลโยธิน ใกล้สวนส�ธ�รณะขน�ดใหญ่
ใจกล�งกรุงเทพฯ อ�ค�รสำ�นักง�นให้เช่�สูง 31 ชั้น พื้นที่ใช้สอยกว่� 20,000 
ต�ร�งเมตร พร้อมด้วย ห้องประชุมสัมมน�จัดเลี้ยง ที่รองรับผู้เช่�สำ�นักง�น
ในก�รจัดกิจกรรมของบริษัทและก�รจัด event ต่�งๆ ด้�นล่�งเป็นคอมมิวนิตี้ 
มอลล์ ท่ีประกอบด้วยร้�นค้�ชั้นนำ� ร้�นอ�ห�ร และบริก�รในรูปแบบต่�งๆ   
ที่คัดสรรม�เพื่อตอบโจทย์คว�มต้องก�รของคนรุ่นใหม่ 

อีควิน๊อกซ์ ดิ ออฟฟิศ เพลส จับกลุ่มระดับบน ร�ค�ค่�เช่�ประม�ณ 600 
บ�ทต่อต�ร�งเมตร ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นของ บริษัท เอ็มเจพี พร๊อพเพอร์ตี้ 
จำ�กัด, บริษัทในเครือ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน)

MJD	ฉลองงานก่อสร้างชั้นสูงสุด	
อคีวนิอ็กซ์	ด	ิออฟฟิศ	เพลส	สำานกังาน	 	 		
ระดับพรีเมียม	บนสุดยอดทำาเลทอง 

	 ดนิเนอร์สดุเอก็ซ์คลซูฟีเปิดตวั“โครงการ		
	 มาร์คสุขุมวิท”	คอนโดมิเนียมระดับ
 ซูเปอร์ลักซ์ชัวรี		แห่งใหม่ใจกลางสุขุมวิท

เพือ่เฉลมิฉลองก�รเปิดตวัอย่�งเป็นท�งก�ร ดร.สรุยิ� พลูวรลกัษณ์ 
กรรมก�รผูจ้ดัก�ร บรษัิทเมเจอร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จำ�กดั (มห�ชน) 
ได้จัด MARQUE Sukhumvit Exclusive Dinner (ม�ร์ค สุขุมวิท 
เอ็กซ์คลูซีฟ ดินเนอร์) ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเชิญแขกระดับเอลิสต์    
อ�ทิ ละออ ตั้งค�รวคุณ, วรรณพร พรประภ�, ดร.ก้องเกียรติ - 
ฐิติม� โอภ�สวงก�ร และวิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ ฯลฯ ร่วม
ดินเนอร์หรูท่�มกล�งบรรย�ก�ศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมชม 
แฟชั่นโชว์เพชรคอลเล็คชั่นพิเศษจ�กบลู ริเวอร์ และชุดร�ตรีสุดหรู
จ�กห้องเสื้อ ไข่ บูติก ภ�ยในโครงก�รคอนโดมิเนียมระดับ      
ซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ มูลค่�กว่� 7,000 ล้�นบ�ท ณ โครงก�ร ม�ร์ค 
สุขุมวิท ริมถนนซอยสุขุมวิท 39 

โครงก�รม�ร์ค สุขุมวิท จุดเด่นของก�รเป็นคอนโดมิเนียมเหนือ
ระดับสำ�หรับครอบครัวแห่งยุคที่ชื่นชอบคว�มมีเอกลักษณ์   
โดดเด่นและเป็นส่วนตัวบนทำ�เลถนนสุขุมวิท ติดซอยสุขุมวิท 39 
ตอบโจทย์กลุ่มเจ้�ของกิจก�ร นักธุรกิจ ผู้บริห�รรุ่นใหม่ หรือ
ครอบครัวเดี่ยว ทั้งช�วไทยและช�วต่�งประเทศ ที่มีรสนิยมและ
มีไลฟ์สไตล์ท่ีต้องก�รท่ีพักในทำ�เลใจกล�งเมือง ใกล้ศูนย์กล�ง
ธุรกิจ ศูนย์ก�รค้� และก�รคมน�คมที่สะดวกรวดเร็ว 
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	 		เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จับมือ		
	 	 ธนาคารกรุงไทย	ลงนามใน	 	
	 	 สัญญาสนับสนุนด้านการเงิน	
	 		โครงการ	“แมเนอร์	สนามบินนำ้า”	

ดร.สุริย� พูลวรลักษณ์ (ที่ 2 จ�กขว�) กรรมก�รผู้จัดก�ร
บริษัท บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) 
และ จรี วุฒิสันติ (ที่ 2 จ�กซ้�ย) รองกรรมก�รผู้จัดก�ร
ใหญ่ ผู ้บริห�รส�ยง�น ส�ยง�นธุรกิจขน�ดใหญ่ 1 
ธน�ค�รกรุงไทย ร่วมลงน�มในสัญญ�สนับสนุนด้�น   
ก�รเงินในก�รพัฒน�โครงก�รแมเนอร์ สน�มบินนำ้�
คอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ท ริมแม่นำ้�เจ้�พระย� มูลค่�  
3,800 ล้�นบ�ท พร้อมด้วยผู้บริห�รระดับสูง เริงจิตร 
สุจริต (ซ้�ยสุด) ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ผู้บริห�ร
กลุ่ม กลุ่มธุรกิจขน�ดใหญ่ 2 ส�ยง�นธุรกิจขน�ดใหญ่ 1 
และ ฉัฐธย�น์ เคหะรวีวัฒน์ ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชีบริห�ร 
บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ขว�สุด) ร่วมเป็น        
สักขีพย�น เมื่อวันก่อน ณ บริเวณโถง ชั้น 3 อ�ค�ร
ธน�ค�รกรุงไทย ถนนเพลินจิต

	 		เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จับมือ		
	 	 ธนาคารกรุงไทย	ลงนามใน	 	
	 	 สัญญาสนับสนุนด้านการเงิน	
	 		โครงการ	“แมเนอร์	สนามบินนำ้า”	

ดร.สุริย� พูลวรลักษณ์ (ที่ 2 จ�กขว�) กรรมก�รผู้จัดก�ร
บริษัท บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) 
และ จรี วุฒิสันติ (ที่ 2 จ�กซ้�ย) รองกรรมก�รผู้จัดก�ร
ใหญ่ ผู ้บริห�รส�ยง�น ส�ยง�นธุรกิจขน�ดใหญ่ 1 
ธน�ค�รกรุงไทย ร่วมลงน�มในสัญญ�สนับสนุนด้�น   
ก�รเงินในก�รพัฒน�โครงก�รแมเนอร์ สน�มบินนำ้�
คอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ท ริมแม่นำ้�เจ้�พระย� มูลค่�  
3,800 ล้�นบ�ท พร้อมด้วยผู้บริห�รระดับสูง เริงจิตร 
สุจริต (ซ้�ยสุด) ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ผู้บริห�ร
กลุ่ม กลุ่มธุรกิจขน�ดใหญ่ 2 ส�ยง�นธุรกิจขน�ดใหญ่ 1 
และ ฉัฐธย�น์ เคหะรวีวัฒน์ ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชีบริห�ร 
บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ขว�สุด) ร ่วมเป็น        
สักขีพย�น เมื่อวันก่อน ณ บริเวณโถง ชั้น 3 อ�ค�ร
ธน�ค�รกรุงไทย ถนนเพลินจิต

Major Development ได้รับผลตอบรับที่ดีม�กจ�กง�น Major Development 
Living in The Front Row ในเดือนกุมภ�พันธ์ เร�จึงจัดง�นนี้ขึ้นอีกครั้งที่ 
Central Court, ชั้น 1, Central World ในวันที่ 31 สิงห�คม - 3 กันย�ยน 
2556 โดยในง�นนี้ได้มีก�รเปิดข�ยโครงก�รใหม่ Maestro 12 ร�ชเทวี
เป็นครัง้แรก ร่วมด้วยโครงก�รอกสัตนั สขุมุวทิ 22, รเีฟลค็ชัน่ จอมเทียน บีช 
พัทย�,  M Project ทั้ง 3 ทำ�เล  ล�ดพร้�ว - สีลม - พญ�ไท และ ม�เอสโตร 
39 พร้อมข้อเสนอพิเศษต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นรับฟรี Signature Furniture 
Package, iPad Mini, Marrakesh HuaHin Resort and Spa Voucher 
Package และอ่ืนๆ อีกม�กม�ย ง�นนี้ได้รับก�รตอบรับจ�กลูกค้�    
อย่�งล้นหล�ม และส�ม�รถปิดก�รข�ยโครงก�รม�เอสโตร 12 ในง�น  
ได้ถึง 90%

14

15

	 		เมเจอร์	เรสซเิด้นส์	ได้ฤกษ์ทำาพธิลีงเสาเอก		 	
	 โครงการ	“มาร์ค	สขุมุวทิ”มลูค่า	7,000	ล้านบาท

ดร.สุริย� พูลวรลักษณ์ (ที่ 2 จ�กซ้�ย) กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท เมเจอร์ 
เรสซิเด้นส์ จำ�กัด, ประทิน พูลวรลักษณ์ (ที่ 3 จ�กซ้�ย) และจำ�เริญ         
พูลวรลักษณ์ (ตรงกล�ง) ประธ�นบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 
(มห�ชน) พร้อมท้ังผู้บริห�รระดับสูงของ บริษัท ไทย บ�วเออร์ จำ�กัด  
ร่วมทำ�พิธีลงเส�เอก เพื่อเป็นก�รเบิกฤกษ์มงคลของก�รก่อสร้�ง โครงก�ร 
ม�ร์ค สุขุมวิท คอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ ลักซ์ชัวรี่ แลนด์ม�ร์คแห่งใหม่
ที่สูงที่สุดบนทำ�เลถนนสุขุมวิท ติดซอยสุขุมวิท 39 ตรงข้�มศูนย์ก�รค้�    
ดิเอ็มโพเรียม โดยเป็นคอนโดมิเนียมไฮไรซ์ สูง 50 ชั้น จำ�นวน 1 อ�ค�ร 
รวม 149 ยูนิต บนพื้นที่กว่� 3 ไร่ ประกอบด้วยห้องประเภท 2 ห้องนอน, 
3 ห้องนอน และห้องเพนท์เฮ�ส์ พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 124 - 600 ตร.ม.ร�ค�
เริ่มต้น 30 ล้�นบ�ท กำ�หนดก่อสร้�งแล้วเสร็จไตรม�สที่ 4 ปี 2559

13

change to Major Development Living 
in The Front Row @ CTW
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โครงก�ร Royce Private Residences จัดง�น 

The Night of Heritage, Loy Krathong Festival 

at Royce Private Residences สำ�หรับลูกบ้�น

ของโครงก�ร เมื่อ 17 พฤศิก�ยน 2556 โดย 

ได้เสียงตอบรับจ�กลูกบ้�นเป็นอย่�งดีและมี

คว�มสุขในก�รสังสรรค์ร่วมกัน

	 Reflection,	A	Touch		
 of Jazz Party
รีเฟลคชั่น จอมเทียน บีช พัทย� จัดง�น 
Reflection, A Touch of Jazz Party เพื่อ
เป็นก�รขอบคุณลูกค้�โครงก�ร และเพื่อ
มอบโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้�ใหม่ โดย
ในง�นนี้ เร�ได้รวบรวมอ�ห�รอร่อยจ�ก
ร้�นดังในพัทย�พร้อมทั้งจัดเตรียมกิจกรรม
ต่�งๆ ม�กม�ยไว้ให้ลูกค้�ทุกท่�น ไม่ว่�   
จะเป็นกิจกรรมสำ�หรับเด็กๆ เช่น เพ้นท์เสื้อ 
ประดิษฐ์ของเล่น หรือตกแต่งขนม รวมทั้ง
กิจกรรมสำ�หรับคุณพ่อคุณแม่ เช่น บริก�ร
เพ้นท์เล็บ และดูดวงไพ่ท�โร่ต์ และเร�ยัง
จัดเตรียม Concert เต็มรูปแบบของ     
คุณจุ๋ม นรีกระจ่�ง คันธม�ศ ไว้ขับกล่อม
ลูกค้�ทุกท่�นอีกด้วย

16
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	 		The	Night	of	Heritage,		
   Loy Krathong Festival 
   at Royce Private 
   Residences
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Report of Independent Auditor

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินรวมของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 งบกำ�ไรข�ดทุนรวม งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหม�ยเหตุสรุปนโยบ�ยก�รบัญชีท่ีสำ�คัญและหม�ยเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของ

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

 ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินเหล่�นี้โดยถูกต้องต�มท่ีควรต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและ    

รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินที่ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง    

อันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบในก�รแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินดังกล่�วจ�กผลก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�ม

ม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้�พเจ้�ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด้�นจรรย�บรรณ รวมถึงว�งแผนและปฏิบัติง�นตรวจสอบเพื่อให้ได้คว�มเชื่อมั่น

อย่�งสมเหตุสมผลว่� งบก�รเงินปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่

 ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รใช้วิธีก�รตรวจสอบเพื่อให้ได้ม� ซึ่งหลักฐ�นก�รสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงิน วิธีก�ร

ตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ

ของงบก�รเงินไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ในก�รประเมินคว�มเสี่ยงดังกล่�ว ผู้สอบบัญชีพิจ�รณ�ก�รควบคุมภ�ยในที่เก่ียวข้องกับ

ก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยถูกต้องต�มที่ควรของกิจก�ร เพื่อออกแบบวิธีก�รตรวจสอบที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ

วัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในของกิจก�ร  ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ย

ก�รบัญชีที่ผู้บริห�รใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�งบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริห�ร รวมทั้งก�รประเมินก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยรวม 

 ข้�พเจ้�เชื่อว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ข้�พเจ้�ได้รับเพียงพอและเหม�ะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

ความเห็น

 ข้�พเจ้�เห็นว่�งบก�รเงินข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2556 ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย และเฉพ�ะของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) โดยถูก

ต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

 ข้�พเจ้�ขอให้สังเกตหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 4 เกี่ยวกับก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชี เนื่องจ�กก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับ

ที่ 12 เรื่องภ�ษีเงินได้ ม�ถือปฏิบัติ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2555 ที่

แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนร�ยก�รปรับปรุง จ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชีดังกล่�ว และนำ�เสนองบแสดงฐ�นะก�รเงินรวมและ

งบแสดงฐ�นะก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 1 มกร�คม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบ�ยก�รบัญชีเกี่ยวกับภ�ษีเงินได้ที่ได้นำ�ม�ถือ

ปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้�พเจ้�มิได้แสดงคว�มเห็นอย่�งมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่�งใด

สุมาลี รีวราบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขทะเบียน 3970

บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด 

(เดิมชื่อ “บริษัท สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด”)

กรุงเทพฯ: 28 กุมภ�พันธ์ 2557
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งบแสดงฐานะการเงิน
Statement of Financial Position

บริษัท	เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

(หน่วย : บาท)

                                                                                        งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 หม�ยเหตุ ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1

  ธันว�คม 2556 ธันว�คม 2555 มกร�คม 2555 ธันว�คม 2556  ธันว�คม 2555 มกร�คม 2555

   (ปรับปรุงใหม่)       (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 8         218,431,610  128,826,862  99,843,793 107,679,307   87,826,486 80,543,471 

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 7, 9      57,695,189      48,825,338       81,035,302     181,022,080      154,971,014 183,172,192 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 7             -   -            -   79,000,000                -                          - 

เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

   ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 7             -                  -                -        1,500,000     442,456,000                          - 

สินค้�คงเหลือ         1,388,062     1,067,333     5,901,677                - -                 -

ที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง 10    10,777,682,248  7,650,292,273 6,493,374,999   6,273,343,237   5,207,924,720     4,485,418,184 

เงินจ่�ยล่วงหน้�ค่�ก่อสร้�ง   395,987,189 340,389,397  255,102,468  315,192,511 306,213,524  224,024,129 

เงินมัดจำ�ค่�ซื้อที่ดิน  166,661,463 446,131,528    40,000,000     37,076,904       446,131,528                       - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น           52,856,490    49,970,962    40,861,309 18,746,981          12,176,206          13,927,557 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    11,670,702,251  8,665,503,693    7,016,119,548   7,013,561,020  6,657,699,478  4,987,085,533

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระคำ้�ประกัน 32.3          702,000  2,092,300  2,602,300       202,000       2,092,300  2,602,300 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 -      -       -    1,726,213,506     799,048,610 323,248,640 

เงินลงทุนระยะย�วอื่น 12         5,000,000 5,000,000     -  5,000,000  5,000,000  - 

เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน  7    -          -     -   480,947,309              -     318,260,154

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน              13  1,722,766,364    806,011,743    557,598,075    117,843,875        422,392,292        557,598,075 

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 14 949,431,284      859,484,835     746,603,094     129,211,380     124,130,975     134,234,336

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15           7,466,527        6,167,022        7,053,233        4,525,318           5,306,302            6,061,840 

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 4, 27 223,641,463      107,491,455       83,572,005     171,172,400         96,282,419          52,828,444 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 16       16,598,690       45,076,595        2,165,068      1,440,000       1,440,000  1,440,000

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      2,925,606,328   1,831,323,950    1,399,593,775    2,636,555,788    1,455,692,898   1,396,273,789 

รวมสินทรัพย์    14,596,308,579  10,496,827,643   8,415,713,323   9,650,116,808    8,113,392,376    6,383,359,322 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
Statement of Financial Position
(Continued)

บริษัท	เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

(หน่วย : บาท)

                                                                                        งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 หม�ยเหตุ ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1

  ธันว�คม 2556 ธันว�คม 2555 มกร�คม 2555 ธันว�คม 2556    ธันว�คม 2555     มกร�คม 2555

   (ปรับปรุงใหม่)     (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

 จ�กสถ�บันก�รเงิน  17     1,245,566,930 382,052,681  352,988,671    570,535,908  371,993,467  345,514,885 

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

 ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี    7  - 424,144,000     -     -                   -                     - 

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น    7, 18    791,317,378  694,781,887    627,651,598  438,107,826 451,607,206 318,501,091 

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน

 ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 19      1,832,230,040 701,084,661 1,866,719,335 1,781,330,040  534,888,580 646,519,335 

หุ้นกู้ระยะสั้น 20  500,000,000  520,000,000 - 500,000,000 520,000,000  - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 21        603,337,894  772,049,884  48,740,352  -  -   - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 7 -  135,000,000 20,200,000 256,200,000 265,580,309 - 

 หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินที่ถึงกำ�หนด

ชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 22 3,339,706  2,654,676    2,324,426 2,594,772 1,869,687  1,816,644 

ภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ย 27 58,343,182  24,214,722  -  47,909,505 24,214,722   - 

เงินประกันผลง�นก�รก่อสร้�ง         190,988,553 202,128,966 197,129,456 109,857,706 118,476,098 146,520,662 

เงินมัดจำ�และเงินรับล่วงหน้�จ�กลูกค้� 7 2,188,987,127 1,740,847,563 1,534,887,260 1,813,130,986  1,566,914,240  1,115,526,521 

เงินรับล่วงหน้�ค่�ข�ยที่ดิน 7  - -  -   - 396,964,559 100,000,000 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  86,336,261 59,168,686 47,119,577 64,056,537  54,381,327  44,679,720 

รวมหนี้สินหมุนเวียน      7,500,447,071 5,658,127,726  4,697,760,675 5,583,723,280  4,306,890,195  2,719,078,858 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ระยะย�ว 20 500,000,000  -   -  500,000,000 -    - 

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน 19      3,716,639,507 2,629,949,507 1,200,500,000 915,400,000 1,405,905,000 1,200,500,000 

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 7 462,086,631   - 248,724,000  -   -            - 

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 22      4,993,033     5,550,359  7,145,346  4,054,475  4,018,336 5,653,733 

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น 23  6,755,393 3,989,640   2,076,165  2,197,311  2,718,945    1,896,474 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   4,690,474,564 2,639,489,506 1,458,445,511   1,421,651,786 1,412,642,281 1,208,050,207 

รวมหนี้สิน    12,190,921,635 8,297,617,232 6,156,206,186   7,005,375,066   5,719,532,476   3,927,129,065 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
Statement of Financial Position
(Continued)

บริษัท	เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

 (หน่วย : บาท)

                                                                                        งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 หม�ยเหตุ ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1

  ธันว�คม 2556 ธันว�คม 2555 มกร�คม 2555 ธันว�คม 2556  ธันว�คม 2555 มกร�คม 2555

   (ปรับปรุงใหม่)       (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น

  ทุนจดทะเบียน

   หุ้นส�มัญ 1,050,000,000 หุ้น   1,050,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000  1,050,000,000

    มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท 

  ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว  

    หุ้นส�มัญ 860,411,939 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท  

      (31 ธันว�คม 2555: หุ้นส�มัญ 704,381,500 หุ้น 

       มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท

      1 มกร�คม 2555: หุ้นส�มัญ 704,378,500 หุ้น

      มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท 24   860,411,939 704,381,500 704,378,500  860,411,939 704,381,500 704,378,500 

ส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญ  24    875,266,939 719,236,500    719,233,500  875,266,939     719,236,500  719,233,500 

กำ�ไรสะสม  

 จัดสรรแล้ว - สำ�รองต�มกฎหม�ย  25  95,939,000       95,939,000      95,939,000     95,939,000      95,939,000 95,939,000 

 ยังไม่ได้จัดสรร         518,832,146  681,702,441 740,414,739 813,123,864 874,302,900 936,679,257 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น             6,097,399           -          -            -                 -                   - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ      2,356,547,423   2,201,259,441   2,259,965,739  2,644,741,742 2,393,859,900 2,456,230,257 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จ

 ควบคุมของบริษัทย่อย           48,839,521 (2,049,030)   (458,602)      -        -       - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น      2,405,386,944   2,199,210,411  2,259,507,137  2,644,741,742 2,393,859,900 2,456,230,257 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    14,596,308,579 10,496,827,643 8,415,713,323   9,650,116,808     8,113,392,376     6,383,359,322 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบก�าไรขาดทุน
Income Statement 

บริษัท	เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

  (หน่วย : บาท)

                                                             งบก�รเงินรวม                               งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 หม�ยเหตุ 2556 2555 2556 2555

                        (ปรับปรุงใหม่)                        (ปรับปรุงใหม่)

 

รายได้

ร�ยได้จ�กก�รข�ยหน่วยในโครงก�รอ�ค�รชุด       3,246,739,395     2,471,256,476   1,628,440,914 1,102,540,520 

ร�ยได้ค่�บริห�รจัดก�ร    -               -          2,255,607         10,500,000 

ร�ยได้จ�กกิจก�รโรงแรม         88,277,527        60,902,146                -                     -

ร�ยได้อื่น         43,125,096  35,874,559         83,996,774         62,799,400 

รวมรายได้   3,378,142,018   2,568,033,181   1,714,693,295    1,175,839,920 

ค่�ใช้จ่�ย

ต้นทุนข�ยหน่วยในโครงก�รอ�ค�รชุด   2,433,162,172   1,946,021,726   1,172,859,969       859,851,469 

ต้นทุนจ�กกิจก�รโรงแรม        60,123,966        55,310,239        -                     - 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย    419,691,588      246,677,051      237,248,729       165,857,416 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร      332,671,744      251,206,853      195,682,910       174,151,709 

ค่�ใช้จ่�ยอื่น 10, 13, 16     110,921,389             -              89,860,567                        - 

รวมค่าใช้จ่าย   3,356,570,859   2,499,215,869   1,695,652,175    1,199,860,594 

กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินและค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้         21,571,159        68,817,312        19,041,120       (24,020,674)

ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน     (147,958,558)  (116,470,794)      (84,942,400)      (45,240,934)

ข�ดทุนก่อนค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้     (126,387,399)      (47,653,482)      (65,901,280)      (69,261,608)

ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) ภ�ษีเงินได้    27          8,251,724       (12,649,274)         4,722,244           6,885,251 

ข�ดทุนสำ�หรับปี     (118,135,675)      (60,302,756)      (61,179,036)      (62,376,357)

ก�รแบ่งปันกำ�ไร (ข�ดทุน) 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (162,870,295)      (58,712,298)       (61,179,036)      (62,376,357)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย        44,734,620         (1,590,458)      

     (118,135,675)      (60,302,756) 

กำ�ไรต่อหุ้น

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น 29 

ข�ดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   (0.207) (0.083) (0.078) (0.089)

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด 

ข�ดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (0.207) (0.083) (0.078) (0.089)
  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
Statement Of Comprehensive Income

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 

  (หน่วย : บาท)

                                                             งบก�รเงินรวม                               งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 หม�ยเหตุ 2556 2555 2556 2555

                        (ปรับปรุงใหม่)                        (ปรับปรุงใหม่)

ขาดทุนสำาหรับปี       (118,135,675)       (60,302,756)      (61,179,036)  (62,376,357)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี   -  -     - - 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี       (118,135,675)      (60,302,756)      (61,179,036)      (62,376,357)

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ     (162,870,295)      (58,712,298)      (61,179,036)      (62,376,357)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 

   ของบริษัทย่อย          44,734,620         (1,590,458)    

     (118,135,675)      (60,302,756) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
Statement of Changes In Shareholder’s 
Equity

บริษัท	เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

(หน่วย : บาท)

 งบก�รเงินรวม 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ           ส่วนของ

    กำ�ไรสะสม          องค์ประกอบอื่นของส่วนของ ผู้มีส่วน

 ทุนเรือนหุ้น  จัดสรรแล้ว    ผู้ถือหุ้นส่วนเกินกว่�ทุน รวมส่วนของ ได้เสียที่ไม่มี 

 ที่ออก  ส่วนเกินมูลค่� สำ�รอง ยังไม่ได้   จ�กก�รเปลี่ยนแปลงสัดส่วน ผู้ถือหุ้น อำ�น�จควบคุม รวมส่วนของ

 และชำ�ระแล้ว หุ้นส�มัญ ต�มกฎหม�ย จัดสรร   ก�รถือหุ้นในบริษัทย่อย  ของบริษัทฯ  ของบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม  704,378,500  719,233,500    95,939,000  668,220,150 -     2,187,771,150  (11,836,018)  2,175,935,132 

ผลสะสมจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชีเกี่ยวกับ   

  ภ�ษีเงินได้ (หม�ยเหตุ 4)                  -                 -                 -      72,194,589            -       72,194,589      11,377,416        83,572,005 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง   704,378,500     719,233,500      95,939,000   740,414,739             -      2,259,965,739      (458,602)    2,259,507,137 

เพิ่มทุนหุ้นส�มัญจ�กก�รใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิ                3,000            3,000            -               -           - 6,000                   -         6,000 

เงินรับจ�กเงินลงทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่                       -  -     -           -           -             -             30                30 

  ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี                          -        -          -  (58,712,298)          -         (58,712,298)          (1,590,458)    (60,302,756)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555         704,381,500  719,236,500       95,939,000   681,702,441             -      2,201,259,441           (2,049,030)    2,199,210,411 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม  704,381,500     719,236,500       95,939,000    577,350,437            -      2,096,907,437        (5,188,481) 2,091,718,956 

      

ผลสะสมจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชีเกี่ยวกับ

   ภ�ษีเงินได้ (หม�ยเหตุ 4)                       -  -               -   104,352,004              -         104,352,004  3,139,451  107,491,455

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง      704,381,500  719,236,500     95,939,000   681,702,441              -      2,201,259,441        (2,049,030) 2,199,210,411 

เพิ่มทุนหุ้นส�มัญจ�กก�รใช้สิทธิต�ม        156,030,439     156,030,439              -                 -              -         312,060,878    -     312,060,878

  ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (หม�ยเหตุ 24)

ข�ยส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย              -       -                 -                 -    6,097,399          6,097,399   6,153,931   12,251,330  

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี      -     -                -    (162,870,295)        -       (162,870,295)         44,734,620    (118,135,675)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556        860,411,939 875,266,939       95,939,000    518,832,146     6,097,399      2,356,547,423         48,839,521   2,405,386,944

               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (หน่วย : บาท)

  งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

        กำ�ไรสะสม 

  ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่� จัดสรรแล้ว                 รวมส่วนของ

                                                                              และชำ�ระแล้ว  หุ้นส�มัญ  สำ�รองต�มกฎหม�ย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น
 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม 704,378,500  719,233,500 95,939,000          883,850,813       2,403,401,813 

ผลสะสมจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชีเกี่ยวกับภ�ษีเงินได้ (หม�ยเหตุ 4) -    -  - 52,828,444   52,828,444

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง          704,378,500    719,233,500    95,939,000     936,679,257   2,456,230,257 

เพิ่มทุนหุ้นส�มัญจ�กก�รใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิ                     3,000  3,000                  -      -   6,000 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี                              -     -                   -    (62,376,357)          (62,376,357)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  704,381,500      719,236,500             95,939,000        874,302,900        2,393,859,900 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม          704,381,500      719,236,500             95,939,000        778,020,481         2,297,577,481 

ผลสะสมจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชีเกี่ยวกับภ�ษีเงินได้ (หม�ยเหตุ 4)               -              -  -      96,282,419 96,282,419 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง          704,381,500  719,236,500  95,939,000 874,302,900  2,393,859,900 

เพิ่มทุนหุ้นส�มัญจ�กก�รใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (หม�ยเหตุ 24)         156,030,439      156,030,439       -                -       312,060,878 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี                              -   -                       -       (61,179,036)           (61,179,036)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556          860,411,939      875,266,939            95,939,000       813,123,864         2,644,741,742

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบกระแสเงินสด
Statement of Cash Flows

บริษัท	เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

(หน่วย : บาท)

                                                             งบก�รเงินรวม                              งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร     

  2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

ข�ดทุนก่อนภ�ษี       (126,387,399)       (47,653,482) (65,901,280)       (69,261,608)

ร�ยก�รปรับกระทบยอดข�ดทุนก่อนภ�ษี 

 เป็นเงินสดรับ (จ่�ย) จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 

 ค่�เสื่อมร�ค�         57,158,356          62,826,768          17,521,564        25,319,550 

 ค่�ตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน            1,226,995       1,076,028               780,984 780,040

 ตัดจำ�หน่�ยอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน               969,204            11,174             236,988      3,103

 ข�ดทุนจ�กก�รข�ยอุปกรณ์               448,410           970,724                   2,676 579,400

 กำ�ไรจ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน           (4,710,323)                    -       (4,710,323)                   -

 ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์          84,000,000          -          84,000,000  -

 สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น            2,885,210   1,882,829            1,131,378  822,471

  ข�ดทุน (กำ�ไร) จ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย           (119,457)        30,646           (1,653,012)   - 

 ประม�ณก�รหนี้สินและผลข�ดทุนจ�กเงินมัดจำ�

  ที่ค�ดว่�จะไม่ได้รับคืน   26,921,389                    -         5,860,567       -

 ดอกเบี้ยรับ            (3,837,021)         (1,901,945)        (61,900,431)       (30,725,111)

  ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย         139,821,763        107,693,230          79,696,843          37,698,601 

กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลงใน

 สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินง�น        178,377,127        124,935,972          55,065,954        (34,783,554)

สินทรัพย์ดำ�เนินง�น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

 ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น          13,705,922          32,209,963         (71,668,301)     (298,138,532) 

 สินค้�คงเหลือ   (320,729)         (505,522)                       -  - 

 ที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง    (2,769,217,574)  (1,001,024,779)   (1,082,558,560)      (612,910,971)

 เงินจ่�ยล่วงหน้�ค่�ก่อสร้�ง          (25,597,792)  (37,386,929)         21,021,013        (34,289,395)

 เงินมัดจำ�ค่�ซื้อที่ดิน       (129,584,559)     (446,131,528)                   -      (446,131,528)

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น         (19,886,618)           4,675,574           (6,570,775)           1,751,351 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                  (3,922)                    -                        -        - 

หนี้สินดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น          94,649,940        (18,731,772)      (112,076,920)         29,764,372 

 เงินประกันผลง�นก�รก่อสร้�ง         (11,140,413)           4,999,510           (8,618,392)        (28,044,564)

 เงินมัดจำ�และเงินรับล่วงหน้�จ�กลูกค้�        448,139,564        205,960,303        246,216,746        451,387,719 

 เงินรับล่วงหน้�ค่�ข�ยที่ดิน   -                    -            5,038,077        283,353,559 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น          21,307,008          12,049,109           3,814,643           9,701,607  

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินง�น    (2,199,572,046)  (1,118,950,099)      (950,336,515)     (678,339,936)

 จ่�ยดอกเบี้ย       (502,377,950)     (272,769,844)      (249,553,695)     (159,591,255)

 จ่�ยภ�ษีเงินได้          (71,923,503)       (26,210,006)        (46,472,954)       (12,354,002)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน    (2,773,873,499)  (1,417,929,949)   (1,246,363,164)     (850,285,193)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
Statement of Cash Flows
(Continued)

บริษัท	เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

(หน่วย : บาท)

                                                          งบก�รเงินรวม                        งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร     

  2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระคำ้�ประกันลดลง             1,390,300               510,000   1,890,300       510,000 

เงินสดจ่�ยซื้ออสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน       (677,173,475)     (335,496,026) -     - 

เงินสดจ่�ยซื้อที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์         (86,903,494)       (51,507,994)        (19,032,956)  (16,490,135)

เงินสดจ่�ยซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน           (2,526,500)            (196,689)                    -             (24,503)

ค่�มัดจำ�ซื้ออุปกรณ์และค่�เช่�สำ�นักง�นเพิ่มขึ้น     -              725,068                    - - 

เงินสดรับจ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน          12,500,000 - 12,500,000 156,698,441 

เงินสดรับจ�กก�รข�ยอุปกรณ์            2,011,167   1,492,733    3,000    1,492,733 

เงินสดจ่�ยเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย                     - - (884,615,096) (59,350,000)

เงินสดรับจ�กก�รข�ยเงินลงทุนในบริษัทย่อย   - -  7,250,000   - 

เงินสดรับจ�กเงินลงทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม

   ของบริษัทย่อย          12,251,330 30 - - 

เงินสดจ่�ยซื้อเงินลงทุนระยะย�วอื่น                           -  (5,000,000)       -          (5,000,000)

เงินสดจ่�ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน   -    -   (79,000,000) - 

เงินสดจ่�ยเงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน                          -  -       (333,260,872) (267,580,000)

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน                          - -        714,935,843    125,384,154 

ดอกเบี้ยรับ            3,837,021    1,901,945          79,253,791  9,549,959 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน       (734,613,651)     (387,570,933)      (500,075,990)       (54,809,351)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงินเพิ่มขึ้น        863,514,249 29,064,010  207,758,282  26,478,582 

เงินสดรับจ�กหุ้นกู้ระยะสั้น        780,000,000        620,000,000        780,000,000        620,000,000 

เงินสดจ่�ยคืนหุ้นกู้ระยะสั้น       (800,000,000)     (100,000,000)      (800,000,000)     (100,000,000)

เงินสดรับจ�กเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     680,000,000 1,295,000,000                -               - 

เงินสดจ่�ยคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    (855,000,000 (560,000,000)          -   - 

เงินสดรับจ�กเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน        135,000,000        135,000,000        689,500,000        386,000,000 

เงินสดจ่�ยคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน       (270,000,000) (20,200,000)    (701,800,000)     (139,500,000)

เงินสดจ่�ยหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน  (3,261,240)         (3,616,392)       (2,627,720)         (1,820,963)

เงินสดรับจ�กเงินกู้ยืมระยะย�วจ�กผู้มีส่วนได้เสีย

   ที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย        462,086,631        175,420,000                    -                   - 

เงินสดจ่�ยคืนเงินกู้ยืมระยะย�วจ�กผู้มีส่วนได้เสีย

   ที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย       (424,144,000)              -                     -                 -  

เงินสดรับจ�กหุ้นกู้ระยะย�ว        500,000,000            -   500,000,000                - 

เงินสดรับจ�กเงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน     5,092,930,000 3,126,920,832  3,460,110,000     2,105,027,325 

เงินสดจ่�ยคืนเงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน    (2,875,094,620)  (2,863,105,999)   (2,678,709,465)  (1,983,808,885)

เงินสดจ่�ยเงินปันผล   -             (4,500)               -   (4,500)

เงินสดรับจ�กก�รเพิ่มทุนหุ้นส�มัญ            312,060,878   6,000        312,060,878               6,000 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน     3,598,091,898  1,834,483,951     1,766,291,975        912,377,559

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ          89,604,748          28,983,069          19,852,821          7,283,015 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดต้นปี        128,826,862          99,843,793          87,826,486         80,543,471 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)        218,431,610        128,826,862        107,679,307         87,826,486
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
Statement of Cash Flows
(Continued)

บริษัท	เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

(หน่วย : บาท)

                                                         งบก�รเงินรวม                          งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร     

  2556 2555 2556 2555

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

 ร�ยก�รที่ไม่ใช่เงินสด

  ซื้ออุปกรณ์ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน            3,388,944            2,351,657            3,388,944            238,610 

  เงินจ่�ยล่วงหน้�ค่�ก่อสร้�งคงค้�ง          30,000,000          47,900,000    30,000,000          47,900,000 

  เงินปันผลค้�งจ่�ย                 70,705      71,528               70,705              71,528 

    โอนสินค้�คงเหลือเป็นที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์                           -       5,339,866                -               - 

  โอนที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�งเป็น 

     อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน        215,232,396            6,353,111        128,904,396           6,353,111 

  โอนที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�งเป็น

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  -     3,636,595 -                    -

   โอนเงินมัดจำ�เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                          -          40,000,000               -        - 

  โอนอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนเป็นที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์                -    119,371,407                     -                    - 

  โอนที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�งเป็นที่ดิน

   อ�ค�รและอุปกรณ์         56,641,310        -           -    - 

  ปรับปรุงเงินมัดจำ�กับที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์                          -           70,777                     -  - 

    ปรับปรุงที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์กับเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น                       -           1,028,111    -   - 

  โอนสินทรัพย์เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -       -                   -   416,449,970 

  โอนเงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงินไปเงินทดรองรับ

   จ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน  -    -          25,464,075          27,444,195 

  โอนเงินมัดจำ�ค่�ซื้อที่ดินไปเป็นเงินให้กู้ยืมระยะย�ว

   แก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน                           -  -       409,054,624   - 

  โอนที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง

   เป็นเงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน                          -                    -          12,611,656 - 

  ข�ยอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนโดยหักกลบกับ

    เงินรับล่วงหน้�ค่�ข�ยที่ดิน                           -                     -  402,002,636        - 

  โอนเงินทดรองจ่�ยแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินลงทุน  -  - 49,799,800  - 

   โอนเงินมัดจำ�ค่�ซื้อที่ดินไปเป็นที่ดินและต้นทุนโครงก�ร         

   ระหว่�งก่อสร้�ง  409,054,624       -                -                   -
  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1. ข้อมูลทั่วไป

  บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมห�ชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เน�ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ

และบริษัทย่อยคือก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจให้เช่�พื้นที่และบริก�รที่อยู่ต�มที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่เลขที่ 141 

ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพมห�นคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 2.1 งบก�รเงินนี้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่กำ�หนดในพระร�ชบัญญัติวิช�ชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงร�ยก�รในงบก�รเงินต�ม 

  ข้อกำ�หนดในประก�ศกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ลงวันที่ 28 กันย�ยน 2554 ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติก�รบัญชี พ.ศ. 2543

   งบก�รเงินฉบับภ�ษ�ไทยเป็นงบก�รเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นท�งก�รต�มกฎหม�ย งบก�รเงินฉบับภ�ษ�อังกฤษแปลจ�กงบก�รเงิน 

   ฉบับภ�ษ�ไทยนี้

   งบก�รเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่�งอื่นในนโยบ�ยก�รบัญชี

  2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

   ก) งบก�รเงินรวมนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบก�รเงินของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่� “บริษัทฯ”)  

    และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่� “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

   จัดตั้งขึ้นใน อัตร�ร้อยละ

 ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของก�รถือหุ้น

  2556 2555

  ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำ�กัด พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย ไทย 51 51

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์  โรงแรม ไทย 100 100

   โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จำ�กัด 

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์  ให้เช่�อสังห�ริมทรัพย์ ไทย 100 100

   เรสซิเดนซ์ จำ�กัด 

บริษัท เอ็มเจอ�ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย ไทย 100 100

บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ยและธุรกิจให้เช่�พื้นที่ ไทย 100 100

บริษัท เอ็มเจซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด    พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย ไทย 100 100

บริษัท เมเจอร์ส แมเนอร์ จำ�กัด พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย ไทย 100 -

บริษัท เมเจอร์ เรสซิเด้นส์ จำ�กัด พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย ไทย 51 -

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ บริห�รนิติบุคคล ไทย 100 -

 พร็อพเพอร์ตี้ พ�ร์ทเนอร์ส จำ�กัด

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำ�กัด พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย ไทย 100 -

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โรงแรม ไทย 100 -

   ฮอสพิทอลลิตี้ จำ�กัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to consolidated Financial 
Statements

บริษัท	เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556
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   ข) บริษัทฯ นำ�งบก�รเงินของบริษัทย่อยม�รวมในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำ�น�จในก�รควบคุมบริษัทย่อยจนถึง 

    วันที่บริษัทฯ สิ้นสุดก�รควบคุมบริษัทย่อยนั้น

   ค) งบก�รเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

   ง) ยอดคงค้�งระหว่�งบริษัทฯและบริษัทย่อย ร�ยก�รค้�ระหว่�งกันที่มีส�ระสำ�คัญได้ถูกตัดออกจ�กงบก�รเงินรวมนี้แล้ว

   จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม คือ จำ�นวนกำ�ไรหรือข�ดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของ  

    บริษัทฯ และแสดงเป็นร�ยก�รแยกต่�งห�กในงบกำ�ไรข�ดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม

  2.3 บริษัทฯ จัดทำ�งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รเพื่อประโยชน์ต่อส�ธ�รณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยต�มวิธีร�ค�ทุน

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอน�คตมีร�ยละเอียดดังนี้

  ก. ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

  มาตรฐานการบัญชี 

  ฉบับที่ 12    ภ�ษีเงินได้ 

  ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)  ก�รบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ล และก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคว�มช่วยเหลือจ�กรัฐบ�ล

  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 8   ส่วนง�นดำ�เนินง�น ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี

  ฉบับที่ 10   คว�มช่วยเหลือจ�กรัฐบ�ล - กรณีที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องอย่�งเฉพ�ะเจ�ะจงกับกิจกรรมดำ�เนินง�น

  ฉบับที่ 21   ภ�ษีเงินได้ - ก�รได้รับประโยชน์จ�กสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่�เสื่อมร�ค�ที่ตีร�ค�ใหม่

  ฉบับที่ 25   ภ�ษีเงินได้ - ก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นภ�พท�งภ�ษีของกิจก�รหรือของผู้ถือหุ้น

  แนวปฏิบัติท�งบัญชีเกี่ยวกับก�รโอนและก�รรับโอนสินทรัพย์ท�งก�รเงิน

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีและแนวปฏิบัติท�งบัญชีข้�งต้นไม่มีผลกระทบ       

  อย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินนี้ ยกเว้นม�ตรฐ�นก�รบัญชีดังต่อไปนี้ 

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 

  ม�ตรฐ�นฉบับน้ีกำ�หนดให้กิจก�รระบุผลแตกต่�งชั่วคร�วที่เกิดจ�กคว�มแตกต่�งระหว่�งมูลค่�สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐ�นะ 

  ก�รเงินกับฐ�นภ�ษี และรับรู้ผลกระทบท�งภ�ษีเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีต�มหลักเกณฑ์ท่ีกำ�หนด บริษัทฯและ 

  บริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชีดังกล่�วในปีปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบก�รเงินของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ   

  เสมือนหนึ่งว่�บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบท�งภ�ษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีม�โดยตลอด ผลสะสมจ�ก 

  ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชีดังกล่�วแสดงอยู่ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 4

  ข.  ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่จะมีผลบังคับในอน�คต

               วันที่มีผลบังคับใช้

  มาตรฐานการบัญชี

  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน      1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด       1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภ�ษีเงินได้       1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญ�เช่�        1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) ร�ยได้        1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักง�น      1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ  1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน   1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม      1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในก�รร่วมค้�      1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบก�รเงินระหว่�งก�ล      1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์      1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน       1 มกร�คม 2557
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               วันที่มีผลบังคับใช้

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์      1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) ก�รรวมธุรกิจ       1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 4   สัญญ�ประกันภัย       1 มกร�คม 2559

  ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อข�ยและก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก  1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนง�นดำ�เนินง�น       1 มกร�คม 2557

  การตีความมาตรฐานการบัญชี 

  ฉบับที่ 15   สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่�    1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 27   ก�รประเมินเนื้อห�สัญญ�เช่�ที่ทำ�ขึ้นต�มรูปแบบกฎหม�ย   1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 29   ก�รเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร    1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 32   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์     1 มกร�คม 2557

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 1   ก�รเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจ�กก�รรื้อถอน ก�รบูรณะ    1 มกร�คม 2557

          และหนี้สินที่มีลักษณะคล้�ยคลึงกัน

  ฉบับที่ 4   ก�รประเมินว่�ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญ�เช่�หรือไม่    1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 5   สิทธิในส่วนได้เสียจ�กกองทุนก�รรื้อถอน ก�รบูรณะและก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อม 1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 7   ก�รปรับปรุงย้อนหลังภ�ยใต้ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 29    1 มกร�คม 2557

          เรื่อง ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินในสภ�พเศรษฐกิจที่มีภ�วะเงินเฟ้อรุนแรง

  ฉบับที่ 10   งบก�รเงินระหว่�งก�ลและก�รด้อยค่�      1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 12   ข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร      1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 13   โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้�      1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 17   ก�รจ่�ยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้�ของ     1 มกร�คม 2557

  ฉบับที่ 18   ก�รโอนสินทรัพย์จ�กลูกค้�      1 มกร�คม 2557

  ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯเชื่อว่�ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีและก�รตีคว�มม�ตรฐ�น

ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินข้�งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินเมื่อนำ�ม�ถือปฏิบัติ 

4.  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ 

   ในระหว่�งปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปล่ียนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญต�มที่กล่�วในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 3     

เนื่องจ�กบริษัทฯ และบริษัทย่อยนำ�ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภ�ษีเงินได้ ม�ถือปฏิบัติ ผลสะสมของก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชี  

ดังกล่�วแสดงเป็นร�ยก�รแยกต่�งห�กในงบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

  จำ�นวนเงินของร�ยก�รปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินและงบกำ�ไรข�ดทุน มีดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท)

         ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 ณ วันที่ 1 มกร�คม 2555

       งบก�รเงิน  งบก�รเงิน  งบก�รเงิน 

  งบก�รเงินรวม  เฉพ�ะกิจก�ร งบก�รเงินรวม  เฉพ�ะกิจก�ร งบก�รเงินรวม  เฉพ�ะกิจก�ร

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัด 223,642 171,172 107,491 96,282 83,572 52,828

 บัญชีเพิ่มขึ้น 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จ 6,968 - 3,139 - 11,377 -

 ควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 

กำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 216,674 171,172 104,352 96,282 72,195 52,828
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(หน่วย : พันบาท)

          สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่  สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 

   31 ธันว�คม 2556 31 ธันว�คม 2555

          งบก�รเงิน  งบก�รเงิน 

    งบก�รเงินรวม  เฉพ�ะกิจก�ร งบก�รเงินรวม  เฉพ�ะกิจก�ร

งบกำาไรขาดทุน

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ลดลง 116,151 74,890 23,919 43,454

กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ 3,829 - (8,238) -

 ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)

กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 112,322 74,890 32,157 43,454

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นเพิ่มขึ้น (บ�ท) 0.143 0.095 0.046 0.062

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้น (บ�ท) 0.143 0.095 0.046 0.062

5. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

  5.1 การรับรู้รายได้

   ก)	 รายได้จากการขายหน่วยในโครงการอาคารชุด

    ร�ยได้จ�กก�รข�ยหน่วยในอ�ค�รชุดรับรู้เป็นร�ยได้ท้ังจำ�นวนเมื่อมีก�รโอนคว�มเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีสำ�คัญให้แก่ผู้ซื้อแล้ว โดย 

    รับรู้ร�ยได้เมื่อง�นก่อสร้�งเสร็จต�มสัญญ�และมีก�รโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อหลังจ�กได้รับชำ�ระเงินจ�กผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว

	 	 	 ข)		รายได้จากกิจการโรงแรม

    ร�ยได้จ�กกิจก�รโรงแรมประกอบด้วยร�ยได้ของค่�ห้องพัก ค่�ข�ยอ�ห�รและเครื่องดื่ม ซึ่งรับรู้เป็นร�ยได้เมื่อได้ให้บริก�รแล้ว และ 

    แสดงมูลค่�ต�มใบแจ้งหนี้หลังจ�กหักส่วนลดและไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม

 	 	 ค)	 รายได้ค่าบริการ

    ร�ยได้ค่�บริก�รรับรู้เมื่อได้ให้บริก�รแล้วโดยพิจ�รณ�ถึงขั้นคว�มสำ�เร็จของง�น 

   ง)	 ดอกเบี้ยรับ

    ดอกเบี้ยรับถือเป็นร�ยได้ต�มเกณฑ์คงค้�งโดยคำ�นึงถึงอัตร�ผลตอบแทนที่แท้จริง

  5.2 ต้นทุนขายหน่วยในโครงการอาคารชุด

   ในก�รคำ�นวณห�ต้นทุนข�ยหน่วยในโครงก�รอ�ค�รชุด บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำ�ก�รแบ่งสรรต้นทุนก�รพัฒน�ทั้งหมดที่ค�ดว่� 

   จะเกิดขึ้น (โดยพิจ�รณ�ถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับหน่วยในโครงก�รอ�ค�รชุดที่ข�ยได้แล้วต�มเกณฑ์ร�ค�ข�ย 

   ต้นทุนก�รพัฒน�แสดงต�มร�ค�ทุน ซ่ึงประกอบด้วยต้นทุนท่ีดิน ค่�ออกแบบ ค่�ส�ธ�รณูปโภค ค่�ก่อสร้�ง ดอกเบี้ยและค่�ใช้จ่�ยอื่น    

   ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

  5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด หม�ยถึง เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�ร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภ�พคล่องสูง ซึ่งถึงกำ�หนดจ่�ยคืน 

   ภ�ยในระยะเวล�ไม่เกิน 3 เดือนนับจ�กวันที่ได้ม�และไม่มีข้อจำ�กัดในก�รเบิกใช้
 

  5.4 ลูกหนี้การค้า

   ลูกหนี้ก�รค้�แสดงมูลค่�ต�มจำ�นวนมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลข�ดทุนโดย 

   ประม�ณที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รเก็บเงินจ�กลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจ�รณ�จ�กประสบก�รณ์ก�รเก็บเงินและก�รวิเคร�ะห์อ�ยุหนี้ 

  5.5 สินค้าคงเหลือ

   สินค้�คงเหลือแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหรือมูลค่�สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ร�ค�ใดจะตำ่�กว่� ร�ค�ทุนคำ�นวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนัก

  5.6 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

   ที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�งแสดงต�มร�ค�ทุนหรือมูลค่�สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่�งใดจะตำ่�กว่� โดยมีร�ยละเอียดก�รคำ�นวณ 

   ร�ค�ทุนดังนี้
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   ที่ดิน  - ต้นทุนที่ดินประกอบด้วยต้นทุนที่ดินและค่�ใช้จ่�ยในก�รได้ม�ซึ่งที่ดินต�มที่เกิดขึ้นจริงโดยแยกที่ดินต�มแต่ละโครงก�ร 

   ง�นระหว่�งก่อสร้�ง  - ต้นทุนง�นระหว่�งก่อสร้�งประกอบด้วยต้นทุนค่�ออกแบบ ต้นทุนง�น ก่อสร้�ง ง�นส�ธ�รณูปโภคส่วนกล�งและ 

      ดอกเบี้ยจ่�ยที่ถือเป็นต้นทุนของโครงก�ร บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนง�นระหว่�งก่อสร้�งต�มที่เกิดขึ้นจริง

  5.7 เงินลงทุน

   ก) เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้ที่จะครบกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงมูลค่�ต�มวิธีร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย บริษัทฯ 

    ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตำ่�กว่�มูลค่�ตร�ส�รหนี้ต�มอัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำ�นวนที่ตัดจำ�หน่�ย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นร�ยก�ร 

    ปรับกับดอกเบี้ยรับ

   ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รแสดงมูลค่�ต�มวิธีร�ค�ทุน 

  5.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่�เริ่มแรกของอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนในร�ค�ทุนซึ่งรวมต้นทุนก�รทำ�ร�ยก�ร หลังจ�กนั้น  

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนด้วยร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่� (ถ้�มี)

   ค่�เสื่อมร�ค�ของอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนคำ�นวณจ�กร�ค�ทุนโดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณ 20 ปี ค่�เสื่อม 

   ร�ค�ของอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนรวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�น ไม่มีก�รคิดค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับที่ดินและง�นระหว่�งก่อสร้�ง
   

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลต่�งระหว่�งจำ�นวนเงินท่ีได้รับสุทธิจ�กก�รจำ�หน่�ยกับมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ในงบกำ�ไรข�ดทุนใน 

   งวดที่ตัดร�ยก�รอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนออกจ�กบัญชี

  5.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

   ที่ดินแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุน อ�ค�รและอุปกรณ์แสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ (ถ้�มี)  

   ค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รและอุปกรณ์คำ�นวณจ�กร�ค�ทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณดังนี้

    อ�ค�รชั่วคร�วและส่วนปรับปรุงอ�ค�รชั่วคร�ว 3, 5 ปี

    อ�ค�รโรงแรมและห้องชุด 20   ปี 

    ส่วนปรับปรุงอ�ค�รสำ�นักง�นและอุปกรณ์อื่น 5 และ 10 ปี
   

   ค่�เสื่อมร�ค�รวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�น

   ไม่มีก�รคิดค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับที่ดินและง�นระหว่�งก่อสร้�ง

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดร�ยก�รที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ออกจ�กบัญชีเมื่อจำ�หน่�ยสินทรัพย์หรือค�ดว่�จะไม่ได้รับประโยชน์เชิง 

   เศรษฐกิจในอน�คตจ�กก�รใช้หรือก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ ร�ยก�รผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์จะรับรู้ในงบกำ�ไร 

   ข�ดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดร�ยก�รสินทรัพย์นั้นออกจ�กบัญชี

    5.10 ต้นทุนการกู้ยืม

   ต้นทุนก�รกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในก�รได้ม� ก�รก่อสร้�งหรือก�รผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวล�น�นในก�รแปลงสภ�พให้พร้อมใช้หรือข�ย  

   ได้ถูกนำ�ไปรวมเป็นร�ค�ทุนของสินทรัพย์จนกว่�สินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภ�พพร้อมท่ีจะใช้ได้ต�มท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนก�รกู้ยืมอื่นถือ 

   เป็นค่�ใช้จ่�ยในงวดที่เกิดร�ยก�ร ต้นทุนก�รกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจ�กก�รกู้ยืมนั้น

    5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่�สะสม (ถ้�มี) ของสินทรัพย์นั้น

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอ�ยุก�รให้ประโยชน์จำ�กัดอย่�งมีระบบตลอดอ�ยุก�รให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

   ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ดังกล่�วเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่�สินทรัพย์น้ันเกิดก�รด้อยค่� บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

   จะทบทวนระยะเวล�ก�รตัดจำ�หน่�ยและวิธีก�รตัดจำ�หน่�ยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่�วทุกสิ้นปีเป็นอย่�งน้อย ค่�ตัดจำ�หน่�ยรับรู้ 

   เป็นค่�ใช้จ่�ยในงบกำ�ไรข�ดทุน

   ค่�ตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์คำ�นวณจ�กร�ค�ทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รให้ 

   ประโยชน์โดยประม�ณ 10 ปี 
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    5.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หม�ยถึง บุคคลหรือกิจก�รที่มีอำ�น�จควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่�จะเป็นโดย 

   ท�งตรงหรือท�งอ้อม หรืออยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

   นอกจ�กน้ี บุคคลหรือกิจก�รที่เก่ียวข้องกันยังหม�ยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยท�งตรงหรือท�งอ้อม ซึ่งทำ�ให้มี 

   อิทธิพลอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่อบริษัทฯ ผู้บริห�รสำ�คัญ กรรมก�รหรือพนักง�นของบริษัทฯ ท่ีมีอำ�น�จในก�รว�งแผนและควบคุม       

   ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ 

    5.13 สัญญาเช่าระยะยาว

   สัญญ�เช่�ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ที่คว�มเส่ียงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่�ถือเป็นสัญญ�เช่� 

   ก�รเงิน สัญญ�เช่�ก�รเงินจะบันทึกเป็นร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนด้วยมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่�หรือมูลค่�ปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินท่ี 

   ต้องจ่�ยต�มสัญญ�เช่�แล้วแต่มูลค่�ใดจะตำ่�กว่� ภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เช่�หักค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะย�ว ส่วน 

   ดอกเบี้ยจ่�ยจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนตลอดอ�ยุของสัญญ�เช่� สินทรัพย์ที่ได้ม�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินจะคิดค่�เสื่อมร�ค� 

   ตลอดอ�ยุก�รใช้ง�นของสินทรัพย์ที่เช่�

   สัญญ�เช่�ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ที่คว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่�ถือเป็นสัญญ� 

   เช่�ดำ�เนินง�น จำ�นวนเงินที่จ่�ยต�มสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยในงบกำ�ไรข�ดทุนต�มวิธีเส้นตรงตลอดอ�ยุของสัญญ�เช่�

    5.14 เงินตราต่างประเทศ

   ร�ยก�รที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศแปลงค่�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดร�ยก�ร สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน    

   ซึ่งอยู่ในสกุลเงินตร�ต่�งประเทศได้แปลงค่�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น

      5.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

   ทุกวันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำ�ก�รประเมินก�รด้อยค่�ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ อสังห�ริมทรัพย์เพื่อ 

   ก�รลงทุน เงินลงทุนหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยห�กมีข้อบ่งชี้ว่�สินทรัพย์ดังกล่�วอ�จด้อยค่� บริษัทฯ และ 

   บริษัทย่อยรับรู้ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�เมื่อมูลค่�ท่ีค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่�ตำ่�กว่�มูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ 

   มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนหม�ยถึงมูลค่�ยุติธรรมหักต้นทุนในก�รข�ยของสินทรัพย์หรือมูลค่�จ�กก�รใช้สินทรัพย์แล้วแต่ร�ค�ใดจะสูงกว่� 
 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ในงบกำ�ไรข�ดทุน

   ห�กในก�รประเมินก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่�ผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อนได้หมด 

   ไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประม�ณมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับร�ยก�รผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ที่รับรู้ในงวด 

   ก่อนก็ต่อเมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลงประม�ณก�รที่ใช้กำ�หนดมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนภ�ยหลังจ�กก�รรับรู้ผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ครั้ง 

   ล่�สุด โดยมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ที่เพ่ิมขึ้นจ�กก�รกลับร�ยก�รผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ต้องไม่สูงกว่�มูลค่�ต�มบัญชีท่ีควรจะ 

   เป็นห�กบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เคยรับรู้ผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับ 

   ร�ยก�ร ผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยร�ค�ที่ตีใหม่  

   ก�รกลับร�ยก�รส่วนที่เกินกว่�มูลค่�ต�มบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นก�รตีร�ค�สินทรัพย์เพิ่ม

    5.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน

   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่�จ้�ง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่�ใช้จ่�ยเมื่อเกิดร�ยก�ร
 

   ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

   โครงการสมทบเงิน

   บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักง�นได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนักง�นจ่�ยสะสมและเงินท่ีบริษัทฯ และ 

   บริษัทย่อยจ่�ยสมทบให้เป็นร�ยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจ�กสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินท่ี 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่�ยสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในปีที่เกิดร�ยก�ร
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   โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภ�ระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่�ยให้แก่พนักง�นเมื่อออกจ�กง�นต�มกฎหม�ยแรงง�นซึ่งบริษัทฯ และบริษัท 

   ย่อยถือว่�เงินชดเชยดังกล่�วเป็นโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นสำ�หรับพนักง�น 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำ�นวณหนี้สินต�มโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประม�ณ 

   ก�รไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวช�ญอิสระได้ทำ�ก�รประเมินภ�ระผูกพันดังกล่�วต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย 
 

   ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำ�หรับโครงก�รผลประโยชน์ 

   หลังออกจ�กง�นของพนักง�นจะรับรู้ทันทีในงบกำ�ไรข�ดทุน

   หนี้สินของโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น ประกอบด้วย มูลค่�ปัจจุบันของภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์หักด้วย  

   ต้นทุนบริก�รในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้

   ในก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักง�น เป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทฯเลือกรับรู้หนี้สินในช่วง 

   ก�รเปลี่ยนแปลงที่ม�กกว่�หนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันต�มนโยบ�ยก�รบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกำ�ไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554

    5.17 ประมาณการหนี้สิน

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประม�ณก�รหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภ�ระผูกพันซึ่งเป็นผลม�จ�กเหตุก�รณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี 

   คว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่นอนว่�บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพย�กรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภ�ระผูกพันนั้น และบริษัทฯ 

   และบริษัทย่อยส�ม�รถประม�ณมูลค่�ภ�ระผูกพันนั้นได้อย่�งน่�เชื่อถือ 

    5.18 ภาษีเงินได้

   ภ�ษีเงินได้ประกอบด้วยภ�ษีเงินได้ปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

   ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภ�ษีเงินได้ปัจจุบันต�มจำ�นวนที่ค�ดว่�จะจ่�ยให้กับหน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีของรัฐ โดยคำ�นวณจ�กกำ�ไรท�ง 

   ภ�ษีต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหม�ยภ�ษีอ�กร

   ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งช่ัวคร�วระหว่�งร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วัน 

   สิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�นกับฐ�นภ�ษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตร�ภ�ษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น
 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ต้องเสียภ�ษี ทุกร�ยก�ร แต่รับรู้สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้

   รอก�รตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ใช้หักภ�ษี รวมทั้งผลข�ดทุนท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่�ที่มีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ 

   ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำ�ไรท�งภ�ษีในอน�คตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ใช้หักภ�ษีและผลข�ดทุนท�งภ�ษี 

   ที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�นและจะทำ�ก�รปรับลด 

   มูลค่�ต�มบัญชีดังกล่�ว ห�กมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ว่�บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกำ�ไรท�งภ�ษีเพียงพอต่อก�รนำ�สินทรัพย์ 

   ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีทั้งหมดหรือบ�งส่วนม�ใช้ประโยชน์

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นห�กภ�ษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับร�ยก�รท่ีได้ 

   บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

  ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รในเรื่องท่ีมีคว�ม       

ไม่แน่นอนเสมอ ก�รใช้ดุลยพินิจและประม�ณก�รดังกล่�วน้ี ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินท่ีแสดงในงบก�รเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหม�ยเหตุ

ประกอบงบก�รเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอ�จแตกต่�งไปจ�กจำ�นวนที่ประม�ณก�รไว้ ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รที่สำ�คัญมีดังนี้
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  สัญญาเช่า 

  ในก�รพิจ�รณ�ประเภทของสัญญ�เช่�ว่�เป็นสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นหรือสัญญ�เช่�ก�รเงิน ฝ่�ยบริห�รได้ใช้ดุลยพินิจในก�รประเมินเง่ือนไข 

  และร�ยละเอียดของสัญญ�เพ่ือพิจ�รณ�ว่�บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนคว�มเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่�ดังกล่�ว 

  แล้วหรือไม่

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

  ในก�รประม�ณค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในก�รประม�ณก�รผลข�ดทุนที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นของลูกหนี้ 

  แต่ละร�ย โดยคำ�นึงถึงประสบก�รณ์ก�รเก็บเงินในอดีต อ�ยุของหนี้ที่คงค้�งและสภ�วะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและค่าเสื่อมราคา

  ในก�รคำ�นวณค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รและอุปกรณ์และอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องทำ�ก�รประม�ณอ�ยุก�รให้ 

  ประโยชน์และมูลค่�คงเหลือเมื่อเลิกใช้ง�นของอ�ค�รและอุปกรณ์และอสังห�ริมทรัพย์เพ่ือก�รลงทุน และต้องทบทวนอ�ยุก�รให้ประโยชน์ 

  และมูลค่�คงเหลือห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

  นอกจ�กนี้ ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องสอบท�นก�รด้อยค่�ของท่ีดิน อ�ค�รและอุปกรณ์และอสังห�ริมทรัพย์เพ่ือก�รลงทุนในแต่ละช่วงเวล�และ 

  บันทึกข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ห�กค�ดว่�มูลค่� ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนตำ่�กว่�มูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในก�รนี้ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้          

  ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับก�รค�ดก�รณ์ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยในอน�คตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจ�รณ�ก�รลดลงของมูลค่�ของท่ีดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�งเมื่อพบว่�โครงก�รมีมูลค่�ยุติธรรมลดลง 

  อย่�งมีส�ระสำ�คัญ อย่�งไรก็ต�ม คว�มมีส�ระสำ�คัญและก�รปรับลดมูลค่�ดังกล่�วขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่�ยบริห�ร

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ใช้หักภ�ษีและข�ดทุนท�งภ�ษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี 

  คว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ว่�บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำ�ไรท�งภ�ษีในอน�คตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต่�งชั่วคร�วและ 

  ข�ดทุนนั้น ในก�รนี้ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องประม�ณก�รว่�บริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จำ�นวนสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีเป็น 

  จำ�นวนเท่�ใด โดยพิจ�รณ�ถึงจำ�นวนกำ�ไรท�งภ�ษีที่ค�ดว่�จะเกิดในอน�คตในแต่ละช่วงเวล�

  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

  หนี้สินต�มโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นประม�ณข้ึนต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอ�ศัยข้อสมมติฐ�นต่�งๆ 

  ในก�รประม�ณก�รนั้น เช่น อัตร�คิดลด อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือนในอน�คต อัตร�มรณะ และอัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักง�น เป็นต้น
  

  คดีฟ้องร้อง

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รถูกฟ้องร้องเรียกค่�เสียห�ย ซึ่งฝ่�ยบริห�รได้ใช้ดุลยพินิจในก�รประเมินผลของคดีที่ 

  ถูกฟ้องร้องแล้วและบันทึกประม�ณก�รหนี้สินต�มมูลค่�คว�มเสียห�ยที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  ลักษณะคว�มสัมพันธ์ของบริษัทฯ และกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

     ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์

   บริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำ�กัด บริษัทย่อย

   บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จำ�กัด บริษัทย่อย

   บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด บริษัทย่อย

   บริษัท เอ็มเจอ�ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด บริษัทย่อย

   บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด บริษัทย่อย

   บริษัท เอ็มเจซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด    บริษัทย่อย 

   บริษัท เมเจอร์ เรสซิเด้นส์ จำ�กัด บริษัทย่อย 

   บริษัท เมเจอร์ส แมเนอร์ จำ�กัด บริษัทย่อย 

   บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ พร็อพเพอร์ตี้ พ�ร์ทเนอร์ส จำ�กัด บริษัทย่อย 
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     ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์

   บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำ�กัด บริษัทย่อย 

   บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำ�กัด บริษัทย่อย 

   Tmilestone Limited     ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย

   Base Lead Investment Limited    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย

   Must International Trading PTE Ltd.    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย

   LIONPATH Ltd.      ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย

   GMM Singapore Real Estate PTE Ltd.   ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย
  

  ในระหว่�งปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีร�ยก�รธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ร�ยก�รธุรกิจดังกล่�วเป็นไปต�มเงื่อนไข 

  ท�งก�รค้�และเกณฑ์ต�มที่ตกลงกันระหว่�งบริษัทฯและบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันเหล่�นั้น ซึ่งเป็นไปต�มปกติธุรกิจโดยส�ม�รถสรุปได้ดังน้ี

 (หน่วย : ล้านบาท)

  งบก�รเงิน

 งบก�รเงินรวม เฉพ�ะกิจก�ร นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�

 2556 2555 2556 2555

ร�ยก�รธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจ�กงบก�รเงินรวมแล้ว) 

ดอกเบี้ยรับ - - 60 30 อัตร�ร้อยละ 5.5 ถึง 7.375 ต่อปี  

      (2555: อัตร�ร้อยละ 5.5 ถึง 7.625 ต่อปี)

ร�ยได้ค่�บริห�รจัดก�ร - - 2 11 ร�ค�ต�มที่ตกลงกัน 

ร�ยได้อื่น - - - 1 ร�ค�ต�มที่ตกลงกัน

ดอกเบี้ยจ่�ย  - - 14 4 อัตร�ร้อยละ 5.3 ถึง 6.0 ต่อปี     

  (บ�งส่วนบันทึกเป็นต้นทุนโครงก�ร)      (2555: อัตร�ร้อยละ 5.0 ถึง 5.5 ต่อปี)

ร�ยได้ค่�ข�ยที่ดิน - - 402 -  ร�ค�ทุน

ร�ยก�รธุรกิจกับบุคคลและกิจก�รที่เกี่ยวข้อง

ร�ยได้จ�กก�รข�ยหน่วยใน 40 10 - 10 ต้นทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

 โครงก�รอ�ค�รชุด

ดอกเบี้ยจ่�ย   

 (บ�งส่วนบันทึกเป็นต้นทุนโครงก�ร) 36 28 4 1 อัตร�ร้อยละ 6.125 ถึง 8.125 ต่อปี  

      (2555:อัตร�ร้อยละ 5.875 ถึง 8.625 ต่อปี) 

ค่�ที่ปรึกษ�จ่�ย 3 3 3 3  ร�ค�ต�มสัญญ�

  ยอดคงค้�งระหว่�งบริษัทฯและกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 มีร�ยละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

                                                             งบก�รเงินรวม                              งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร     

  2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

 บริษัทย่อย  - - 148,978 114,723

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (เป็นกรรมก�รและผู้เกี่ยวข้องกับผู้บริห�ร) 3,589 3,583 3,413 3,414

     3,589 3,583 152,391 118,137

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)  

 บริษัทย่อย  - - 50,478 37,768 

 กรรมก�ร  5,113 5,114 5,000 5,000

 ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย 44,048 81,413 - -

     49,161 86,527 55,478 42,768
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(หน่วย : พันบาท)

                                                             งบก�รเงินรวม                              งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร     

  2556 2555 2556 2555

เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (เป็นกรรมก�รและผู้เกี่ยวข้องกับผู้บริห�ร)   13,964 4,814 13,964 4,614

เงินรับล่วงหน้าค่าขายที่ดิน  

บริษัทย่อย     - - - 396,965

 

 เงินให้กู้ยืมแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

 ยอดคงค้�งของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่�งบริษัทฯ กรรมก�รและกิจก�รท่ีเกี่ยวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 และก�ร 

 เคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่�วมีร�ยละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

                                                         งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

                                                                 ยอดคงเหลือ                       ยอดคงเหลือ 

    ณ วันที ่   ณ วันที่ 

 อัตร�ดอกเบี้ย ครบกำ�หนด 31 ธันว�คม เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันว�คม

          เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ (ร้อยละต่อปี) ชำ�ระคืนเงินต้น 2555 ระหว่�งป ี ระหว่�งป ี 2556

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำ�กัด 6.0 ภ�ยใน

     เดือนธันว�คม 2557 - 79,000 - 79,000
       

(หน่วย : พันบาท)

                                                         งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

                                                                 ยอดคงเหลือ                       ยอดคงเหลือ 

    ณ วันที ่   ณ วันที่ 

 อัตร�ดอกเบี้ย ครบกำ�หนด 31 ธันว�คม เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันว�คม

          เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่ (ร้อยละต่อปี) ชำ�ระคืนเงินต้น 2555 ระหว่�งป ี ระหว่�งป ี 2556

บริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ  MLR (ก) 

   ดีเวลล็อปเม้นท์ จำ�กัด      441,456 - (441,456) - 

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ 6.0 ภ�ยในเดือน

 แอนด์ รีสอร์ทส์ จำ�กัด    ธันว�คม 2557 1,000 11,200 (10,700) 1,500 

บริษัท เมเจอร์ เรสซิเด้นส์ MLR - 0.75 ภ�ยในเดือน   

   จำ�กัด และ 0.5 พฤษภ�คม 2560 - 754,427 (273,480) 480,947

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำ�กัด 6.0 ภ�ยในเดือน 

     ธันว�คม 2557 - 70,000 (70,000) -

รวม     442,456 835,627 (795,636) 482,447

หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี   (442,456)   (1,500)

ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกินกว่�หนึ่งปี   -   480,947
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(หน่วย : พันบาท)

                                                         งบก�รเงิน

                                                                 ยอดคงเหลือ                       ยอดคงเหลือ 

    ณ วันที ่   ณ วันที่ 

 อัตร�ดอกเบี้ย ครบกำ�หนด 31 ธันว�คม เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันว�คม

          เงินกู้ยืมระยะย�วจ�ก (ร้อยละต่อปี) ชำ�ระคืนเงินต้น 2555 ระหว่�งป ี ระหว่�งป ี 2556

Tmilestone Limited MLR (ก) 246,004 - (246,004) -

Base Lead Investment Limited MLR (ก) 178,140 - (178,140) -

Must International Trading MLR - 0.75 ภ�ยในเดือน  

 PTE Ltd. และ 0.5 พฤษภ�คม 2560 - 207,467 - 207,467 

LIONPATH Ltd. MLR - 0.75 ภ�ยในเดือน 

     และ 0.5 พฤษภ�คม 2560 - 47,152 - 47,152

GMM Singapore Real Estate PTE Ltd. MLR - 0.75  ภ�ยในเดือน

    และ 0.5 พฤษภ�คม 2560 - 207,468 - 207,468

รวม     424,144 462,087 (424,144) 462,087

หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี   (424,144)   -

ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกินกว่�หนึ่งปี   -      462,087

(หน่วย : พันบาท)

                                                         งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

                                                                 ยอดคงเหลือ                       ยอดคงเหลือ 

    ณ วันที ่   ณ วันที่ 

 อัตร�ดอกเบี้ย ครบกำ�หนด 31 ธันว�คม เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันว�คม

          เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจ�ก (ร้อยละต่อปี) ชำ�ระคืนเงินต้น 2555 ระหว่�งป ี ระหว่�งป ี 2556
 

กรรมก�ร 8.125  ภ�ยในเดือน

     พฤศจิก�ยน 2556 135,000 135,000 (270,000) -

(หน่วย : พันบาท)

                                                 งบก�รเงินรวมเฉพ�ะกิจก�ร

                                                                 ยอดคงเหลือ                       ยอดคงเหลือ 

    ณ วันที ่   ณ วันที่ 

 อัตร�ดอกเบี้ย ครบกำ�หนด 31 ธันว�คม เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันว�คม

          เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจ�ก (ร้อยละต่อปี) ชำ�ระคืนเงินต้น 2555 ระหว่�งป ี ระหว่�งป ี 2556

กรรมก�ร 8.125 ภ�ยในเดือน

     พฤศจิก�ยน 2556 135,000 135,000 (270,000) -

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์   5.3 - 6.0  ภ�ยในเดือน 

 เรสซิเดนซ์ จำ�กัด (2555: 5.0 - 5.5) ธันว�คม 2557  133,500 238,000 (286,800) 84,700

     (2555: ภ�ยในเดือน 

     ธันว�คม 2556)

บริษัท เมเจอร์ส แมเนอร์ จำ�กัด 5.5 ภ�ยในเดือน - 119,000 (86,500) 32,500

     เมษ�ยน 2557

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำ�กัด 5.5 ภ�ยในเดือน - 99,500 (99,500) -

     ธันว�คม 2556

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 5.5 - 6.0 ภ�ยในเดือน 

 ฮอสพิทอลลิตี้ จำ�กัด  เมษ�ยน 2557 - 148,000 (9,000) 139,000

รวม     268,500 739,500 (751,800) 256,200

หัก: ดอกเบี้ยจ่�ยล่วงหน้�   (2,920)   - 

สุทธิ     265,580   256,200
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  (ก) เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่บริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำ�กัด และเงินกู้ยืมระยะย�วจ�กผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของ 

   บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมสำ�หรับโครงก�รอ�ค�รชุดร๊อยซ์ ไพรเวท เรซิเดนซิซ สุขุมวิท 31 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้          

   ม�ตรฐ�นทิสโก้ (MLR) และมีกำ�หนดชำ�ระคืนในวันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2556 หรือเมื่อโครงก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ดังกล่�วข้�งต้นเสร็จ 

   และบริษัทย่อยได้ชำ�ระหนี้แก่ธน�ค�รทิสโก้ จำ�กัด (มห�ชน) เรียบร้อยแล้ว แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

  ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

  ในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�นที่ให้แก่กรรมก�รและผู้บริห�ร  

  ดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

                                                             งบก�รเงินรวม                              งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร     

  2556 2555 2556 2555

ผลประโยชน์ระยะสั้น 64 26 27 26

ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น 1 2 - 2

รวม     65 28 27 28

  ภ�ระคำ้�ประกันกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัทฯ มีภ�ระจ�กก�รคำ้�ประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยที่ได้รับจ�กธน�ค�รและบุคคลภ�ยนอก โดยไม่มีก�รคิดค่�ธรรมเนียมก�รคำ้�ประกัน  

  ดังต่อไปนี้

    (หน่วย: ล้านบาท)

 บริษัทย่อย วงเงินคำ้�ประกัน

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จำ�กัด 410

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด 100

บริษัท เอ็มเจอ�ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 1,562

บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด 1,305

บริษัท เอ็มเจซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 310

บริษัท เมเจอร์ เรสซิเด้นส์ จำ�กัด 2,089

บริษัท เมเจอร์ส แมเนอร์ จำ�กัด 34

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำ�กัด 470

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำ�กัด 530

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : พันบาท)

                                                             งบก�รเงินรวม                              งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร     

  2556 2555 2556 2555

เงินสด    1,598 813 800 347

เงินฝ�กธน�ค�ร  216,834 128,014 106,879 87,479

รวม     218,432 128,827 107,679 87,826
 

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 เงินฝ�กออมทรัพย์และเงินฝ�กประจำ�มีอัตร�ดอกเบี้ยระหว่�งร้อยละ 0.4 ถึง 2.15 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.125 ถึง  

 3.00 ต่อปี)
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย : พันบาท)

                                                             งบก�รเงินรวม                              งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร     

  2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน - - - -

ลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  

อ�ยุหนี้คงค้�งนับจ�กวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ  

ค้�งชำ�ระ

 ไม่เกิน 3 เดือน  27,037 11,103 12,881 5,648

 3 - 6 เดือน  8,602 562 4,695 328

 6 - 12 เดือน 2,346 1,062 2,340 193

 ม�กกว่� 12 เดือน 15 192 15 192

รวมลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 38,000 12,919 19,931 6,361

รวมลูกหนี้ก�รค้�  38,000 12,919 19,931 6,361

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองจ่�ยแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 3,589 3,583 85,268 33,660

ดอกเบี้ยค้�งรับจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน - - 67,123 84,477

เงินทดรองจ่�ย  16,106 32,323 8,700 30,473

รวมลูกหนี้อื่น  19,695 35,906 161,091 148,610

รวมลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น  57,695 48,825 181,022 154,971

10. ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
(หน่วย : พันบาท)

                                                             งบก�รเงินรวม                              งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร     

  2556 2555 2556 2555

ต้นทุนที่ดิน   8,318,916 5,172,636 3,736,204 3,735,973

ง�นระหว่�งก่อสร้�ง 14,507,655 12,056,809 12,411,647 10,169,128

ดอกเบี้ยจ่�ยที่ถือเป็นต้นทุน 1,284,583 988,298 975,864 790,726

รวม     24,111,154 18,217,743 17,123,715 14,695,827

หัก: ส่วนที่โอนไปเป็นต้นทุนข�ยสะสม (12,994,446) (10,561,098) (10,654,314) (9,481,549)

 ส่วนที่โอนไปเป็นอสังห�ริมทรัพย์ เพื่อก�รลงทุน (221,585) (6,353) (135,258) (6,353)

 ส่วนที่โอนไปเป็นที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ (56,641) - - -

 ร�ยก�รปรับลดร�ค�ทุนให้เป็นมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ (60,800) - (60,800) -

สุทธิ    10,777,682 7,650,292 6,273,343 5,207,925

 10.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำ�ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�งของโครงก�รซึ่งมีมูลค่�สุทธิต�มบัญชี ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 จำ�นวนเงิน  

   10,400 ล้�นบ�ท (งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร: 6,264 ล้�นบ�ท) (2555: งบก�รเงินรวม: 7,424 ล้�นบ�ท งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร: 5,189  

   ล้�นบ�ท) ไปจดจำ�นองไว้กับธน�ค�รพ�ณิชย์หล�ยแห่งเพื่อคำ้�ประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจ�กธน�ค�ร

 10.2 ในระหว่�งปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนก�รกู้ยืมจำ�นวนเงิน 296 ล้�นบ�ท (งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร: 185 ล้�นบ�ท) (2555: 

   งบก�รเงินรวม: 166 ล้�นบ�ท งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร: 116 ล้�นบ�ท) เข้�เป็นต้นทุนที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง โดยมี 

   อัตร�ก�รตั้งขึ้นเป็นทุนต�มอัตร�ดอกเบี้ยของเงินที่กู้ม�โดยเฉพ�ะต�มที่กล่�วในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 7, 17, 19, 20 และข้อ 21
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 10.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงก�รของบริษัทฯและบริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

                                                             งบก�รเงินรวม                              งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร     

  2556 2555 2556 2555

มูลค่�ก�รซื้อข�ยที่ได้มีก�รทำ�สัญญ�แล้ว 23,831 22,507 18,330 20,416

มูลค่�รวมของโครงก�รโดยประม�ณ 37,793 39,648 24,806 29,359

อัตร�ส่วนของมูลค่�ซื้อข�ยที่ได้มีก�รทำ�สัญญ� (ร้อยละ) 63 57 74 70

จำ�นวนเงินต�มหนังสือจะซื้อจะข�ยที่ยังไม่รับรู้เป็นร�ยได้ 11,800 7,627 9,002 6,905

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยต�มที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร มีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

                                          ทุนเรียกชำ�ระแล้ว                  สัดส่วนเงินลงทุน                       ร�ค�ทุน

        บริษัท 2556 2555 2556 2555 2556 2555

   ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำ�กัด 25,000 25,000 51 51 12,750 12,750

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์  

    แอนด์ รีสอร์ทส์ จำ�กัด 200,000 100,000 100 100 199,999 99,999

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 100,000 100,000 100 100 99,999 99,999

 เรสซิเดนซ์ จำ�กัด

บริษัท เอ็มเจอ�ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 600,000 435,300 100 100 600,000 435,300

บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด 299,216 150,750 100 100 299,216 150,750

บริษัท เอ็มเจซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 1,000 250 100 100 1,000 250

บริษัท เมเจอร์ เรสซิเด้นส์ จำ�กัด 25,000 - 51 - 12,750 -

บริษัท เมเจอร์ส แมเนอร์ จำ�กัด 250 - 100 - 250 -

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ พร็อพเพอร์ตี้   250 - 100 - 250 -

 พ�ร์ทเนอร์ส จำ�กัด

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำ�กัด 300,000 - 100 - 300,000 -

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์  200,000 - 100 - 200,000 -

 ฮอสพิทอลลิตี้ จำ�กัด 

รวม         1,726,214 799,048

 ร�ยก�รเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 มีดังนี้

 11.1 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำากัด

   ในระหว่�งปี ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำ�กัด มีมติอนุมัติก�รเพิ่มทุนจดทะเบียน

   ของบริษัท จ�กเดิม 100 ล้�นบ�ท เป็น 300 ล้�นบ�ท โดยก�รออกหุ้นส�มัญใหม่จำ�นวน 2 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท และให้ 

   บริษัทฯ เข้�ลงทุนในหุ้นส�มัญดังกล่�วทั้งจำ�นวน โดยเรียกชำ�ระค่�หุ้นครั้งแรกจำ�นวน 100 ล้�นบ�ท เมื่อวันที่ 7 พฤศจิก�ยน 2556
  

 11.2 บริษัท เอ็มเจอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

   ในระหว่�งปี บริษัท เอ็มเจอ�ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด ได้เรียกชำ�ระค่�หุ้นเป็นจำ�นวนเงิน 165  ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียน 

    บริษัทฯ ได้ชำ�ระค่�หุ้นดังกล่�วด้วยเงินสดเป็นจำ�นวนเงิน 115 ล้�นบ�ท ส่วนที่เหลือหักกลบกับเงินทดรองจ�กบริษัทย่อย และได้ดำ�เนิน 

   ก�รจดทะเบียนกับกระทรวงพ�ณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 สิงห�คม 2556

 11.3 บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

   ในระหว่�งปี บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด ได้เรียกชำ�ระค่�หุ้นเป็นจำ�นวนเงิน 149 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน  

   บริษัทฯ ได้ชำ�ระค่�หุ้นดังกล่�วด้วยเงินสดและได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนกับกระทรวงพ�ณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎ�คม 2556
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 11.4 บริษัท เอ็มเจซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

   ในระหว่�งปี บริษัท เอ็มเจซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด ได้เรียกชำ�ระค่�หุ้นเป็นจำ�นวนเงิน 0.75 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 75 ของทุน         

   จดทะเบียน บริษัทฯ ได้ชำ�ระค่�หุ้นดังกล่�วด้วยเงินสดและได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนกับกระทรวงพ�ณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 23 มิถุน�ยน 2556

 11.5 บริษัท เมเจอร์ เรสซิเด้นส์ จำากัด

   ในเดือนมกร�คม 2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นส�มัญ 199,996 หุ้น ในร�ค�ต�มมูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 100 บ�ท คิดเป็นสัดส่วนก�รถือหุ้น 

   ร้อยละ 80 ในบริษัท เมเจอร์ เรสซิเด้นส์ จำ�กัด ซึ่งดำ�เนินธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว  

   25 ล้�นบ�ท และผู้ลงทุนต่�งประเทศอีกสองร�ยคือ Must International Trading PTE Ltd. และ LIONPATH Ltd. ซึ่งลงทุนในสัดส่วน 

   ร้อยละ 18 และ 2 ต�มลำ�ดับ บริษัทดังกล่�วได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพ�ณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 มกร�คม 2556    

   ต่อม�ในเดือนพฤศจิก�ยน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัทฯ มีมติอนุมัติก�รเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย         

   ดังกล่�วโดยก�รข�ยเงินลงทุนร้อยละ 29 ในร�ค�มูลค่�ที่ตร�ไว้แก่ผู้ลงทุนต่�งประเทศร�ยหนึ่ง (“GMM Singapore Real Estate PTE. Ltd.”)  

   บริษัทฯ ได้รับชำ�ระค่�หุ้นดังกล่�วด้วยเงินสดเป็นจำ�นวนเงิน 274 ล้�นบ�ท และได้บันทึกส่วนต่�งของร�ค�ข�ยที่สูงกว่�มูลค่�ต�มบัญชี 

   สุทธิของบริษัทย่อยดังกล่�วจำ�นวน 6 ล้�นบ�ท ไว้ในร�ยก�รอื่นของก�รเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจ�กผู้ถือหุ้นในงบแสดงก�รเปลี่ยนแปลง 

   ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

 11.6 บริษัท เมเจอร์ส แมเนอร์ จำากัด

   ในเดือนมกร�คม 2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นส�มัญ 9,996 หุ้น ในร�ค�ต�มมูลค่�ที่ตร�ไว้  หุ้นละ 100 บ�ท คิดเป็นสัดส่วนก�รถือหุ้น 

   ร้อยละ 99.96 ในบริษัท เมเจอร์ส แมเนอร์ จำ�กัด ซึ่งดำ�เนินธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้�นบ�ท และ 

   ทุนเรียกชำ�ระแล้ว 0.25 ล้�นบ�ท บริษัทดังกล่�วได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพ�ณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 16 มกร�คม 2556

 11.7 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ส จำากัด

   ในเดือนมกร�คม 2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นส�มัญ 9,996 หุ้น ในร�ค�ต�มมูลค่�ที่ตร�ไว้  หุ้นละ 100 บ�ท คิดเป็นสัดส่วนก�รถือหุ้น 

   ร้อยละ 99.96 ในบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ พร็อพเพอร์ตี้ พ�ร์ทเนอร์ส จำ�กัด ซึ่งดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รบริห�รนิติบุคคล โดยมีทุน 

   จดทะเบียน 1 ล้�นบ�ท และทุนเรียกชำ�ระแล้ว 0.25 ล้�นบ�ท บริษัทดังกล่�วได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพ�ณิชย์ 

   แล้วเมื่อวันที่ 16 มกร�คม 2556

 11.8 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำากัด

   ในเดือนกุมภ�พันธ์ และ เดือนเมษ�ยน 2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นส�มัญ 2.99 ล้�นหุ้น ในร�ค�ต�มมูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 100 บ�ท  

   คิดเป็นสัดส่วนก�รถือหุ้นร้อยละ 99.96 ในบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำ�กัด ซึ่งดำ�เนินธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย  

   โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้�นบ�ท และทุนเรียกชำ�ระแล้ว 300 ล้�นบ�ท บริษัทดังกล่�วได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับ 

   กระทรวงพ�ณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 23 เมษ�ยน 2556 

 11.9 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำากัด

   ในเดือนกุมภ�พันธ์ และ เดือนเมษ�ยน 2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นส�มัญ 2.99 ล้�นหุ้น ในร�ค�ต�มมูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 100 บ�ท  

   คิดเป็นสัดส่วนก�รถือหุ้นร้อยละ 99.96 ในบริษัท เมเจอร์ดีเวล ลอปเม้นท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำ�กัด ซึ่งดำ�เนินธุรกิจกิจก�รโรงแรม โดยมีทุน 

   จดทะเบียน 300 ล้�นบ�ท และทุนเรียกชำ�ระแล้ว 200 ล้�นบ�ท บริษัทดังกล่�วได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพ�ณิชย์ 

   แล้วเมื่อวันที่ 23 เมษ�ยน 2556

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 เป็นเงินลงทุนระยะย�วในหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ไม่แปลงสภ�พและมีผู้แทน

ผู้ถือหุ้นกู้ของธน�ค�รพ�ณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีอัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ 4.60 ต่อปี และครบกำ�หนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิก�ยน 2565
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  มูลค่�ต�มบัญชีของอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

   ที่ดินและอ�ค�ร    ที่ดินและอ�ค�ร

   สำ�นักง�น    สำ�นักง�น

 ที่ดินรอ ห้องชุด ให้เช่�ระหว่�ง  ที่ดินรอ ห้องชุด ให้เช่�ระหว่�ง

 ก�รพัฒน�/ข�ย ให้เช่� ก่อสร้�ง รวม ก�รพัฒน�/ข�ย ให้เช่� ก่อสร้�ง รวม

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556: 

ร�ค�ทุน 12,140 128,904 1,604,922 1,745,966 12,140 128,904 - 141,044

หัก: ค่�เผื่อก�รด้อยค่� - (23,200) - (23,200) - (23,200) - (23,200)

มูลค่�ต�มบัญชี - สุทธิ 12,140 105,704 1,604,922 1,722,766 12,140 105,704 - 117,844

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555:  

ร�ค�ทุน 12,140 9,210 785,622 806,972 12,140 9,210 402,002 423,352

หัก: ค่�เสื่อมร�ค�สะสม - (960) - (960) - (960) - (960)

มูลค่�ต�มบัญชี - สุทธิ 12,140 8,250 785,622 806,012 12,140 8,250 402,002 422,392

  ก�รกระทบยอดมูลค่�ต�มบัญชีของอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนสำ�หรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

                                                             งบก�รเงินรวม                              งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร     

  2556 2555 2556 2555

มูลค่�ต�มบัญชีต้นปี 806,012 557,598 422,392 557,598

ซื้อสินทรัพย์  677,173 335,496 - -

จำ�หน่�ยสินทรัพย์ - ร�ค�ต�มบัญชี (7,790) - (409,793)  (156,698)

โอนไปเป็นที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ - (119,372) - -

โอนม�จ�กที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง 215,232 6,353 128,905 6,353

ดอกเบี้ยจ่�ยที่ถือเป็นต้นทุน 55,799 26,500 - 15,702

ค่�เสื่อมร�ค� (460) (563) (460) (563)

ค่�เผื่อก�รด้อยค่� (23,200) - (23,200) -

มูลค่�ต�มบัญชีปล�ยปี 1,722,766 806,012 117,844 422,392

 

  มูลค่�ยุติธรรมของอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

                                                             งบก�รเงินรวม/งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร     

    2556 2555  

ที่ดินรอก�รพัฒน�/ข�ย  29,340 29,340 

ห้องชุดให้เช่�  105,704 12,020

  มูลค่�ยุติธรรมของที่ดินรอก�รพัฒน�/ข�ยประเมินโดยผู้ประเมินร�ค�อิสระโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ตล�ด ส่วนห้องชุดให้เช่�ประเมินโดยฝ่�ย 

  บริห�รโดยใช้ข้อมูลเทียบเคียงร�ค�ตล�ด บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีก�รประเมินมูลค่�ยุติธรรมของที่ดินและอ�ค�รสำ�นักง�นให้เช่� ซึ่งอยู่ 

  ระหว่�งก�รก่อสร้�ง
  

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำ�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนซึ่งมีมูลค่�สุทธิต�มบัญชี ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 จำ�นวนเงิน 1,723 ล้�นบ�ท  

  (งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร: 118 ล้�นบ�ท) (2555: งบก�รเงินรวม: 806 ล้�นบ�ท งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร: 303 ล้�นบ�ท) ไปจดจำ�นองไว้กับ 

  ธน�ค�รพ�ณิชย์หล�ยแห่งเพื่อคำ้�ประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจ�กธน�ค�ร 
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : พันบาท)

 งบก�รเงินรวม

  อ�ค�ร ห้องชุด เครื่องตกแต่ง

  และ ย�นพ�หนะ

 ที่ดินและส่วน ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ ง�นระหว่�ง

 ปรับปรุงที่ดิน อ�ค�ร สำ�นักง�น ก่อสร้�ง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกร�คม 2555 275,766 476,278 161,985 1,421 915,450

ซื้อเพิ่ม 311 10,371 33,740 9,438 53,860

จำ�หน่�ย - (55,708) (2,714) - (58,422)

ตัดจำ�หน่�ย - (12,180) (5) - (12,185)

โอนเข้� (ออก) - - 400 (400) - 

โอนม�จ�กอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน 119,372 - - - 119,372

โอนม�จ�กสินค้�คงเหลือ - - 5,339 - 5,339

ปรับปรุง - (909) (102) - (1,011)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 395,449 417,852 198,643 10,459 1,022,403

ซื้อเพิ่ม - 5,717 28,865 59,250 93,832

จำ�หน่�ย - - (2,927) - (2,927)

ตัดจำ�หน่�ย - - (1,107) - (1,107)

โอนเข้� (ออก) - - (65) - (65)

โอนม�จ�กที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง - 56,641 - - 56,641

ปรับปรุง - - (344) - (344)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 395,449 480,210 223,065 69,709 1,168,433

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกร�คม 2555 85 96,743 72,019 - 168,847

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี 571 31,482 30,211 - 62,264

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับส่วนที่จำ�หน่�ย - (54,628) (1,330) - (55,958)

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับส่วนที่ตัดจำ�หน่�ย - (12,180) (1) - (12,181)

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับส่วนที่ปรับปรุง - (40) (14) - (54)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 656 61,377 100,885 - 162,918

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี 570 25,786 30,342 - 56,698

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับส่วนที่จำ�หน่�ย - - (468) - (468)

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับส่วนที่ตัดจำ�หน่�ย - - (138) - (138)

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับส่วนที่โอนเข้� (ออก) - - (9) - (9)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 1,226 87,163 130,612 - 219,001

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 394,793 356,475 97,758 10,459 859,485

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 394,223 393,047 92,453 69,709 949,432

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี   

2555 (รวมอยู่ในต้นทุนจ�กกิจก�รโรงแรม 31 ล้�นบ�ท ส่วนที่เหลืออยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร)   62,264

2556 (รวมอยู่ในต้นทุนจ�กกิจก�รโรงแรม 32 ล้�นบ�ท ส่วนที่เหลืออยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร)   56,698
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(หน่วย : พันบาท)

 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  อ�ค�ร ห้องชุด เครื่องตกแต่ง

  และ ย�นพ�หนะ

 ที่ดินและส่วน ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ ง�นระหว่�ง

 ปรับปรุงที่ดิน อ�ค�ร สำ�นักง�น ก่อสร้�ง รวม

ราคาทุน  

ณ วันที่ 1 มกร�คม 2555 65,625 128,306 86,364 1,420 281,715

ซื้อเพิ่ม - - 10,357 6,372 16,729 

จำาหน่าย - (55,708) (2,202) - (57,910)

ตัดจำ�หน่�ย - (12,180) (5) - (12,185)

โอนเข้� (ออก) - - 400 (400) -

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 65,625 60,418 94,914 7,392 228,349

ซื้อเพิ่ม - 93 17,717 4,611 22,421 

จำ�หน่�ย - - (69) - (69)

ตัดจำ�หน่�ย - - (372) - (372)

โอนเข้� (ออก) - - (46) - (46)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 65,625 60,511 112,144 12,003 250,283

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ณ วันที่ 1 มกร�คม 2555 - 90,179 57,301 - 147,480

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 12,345 12,412 - 24,757

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับส่วนที่จำ�หน่�ย - (54,628) (1,210) - (55,838)

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับส่วนที่ตัดจำ�หน่�ย - (12,180) (1) - (12,181)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 - 35,716 68,502 - 104,218

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี - 5,490 11,571 - 17,061

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับส่วนที่จำ�หน่�ย - - (63) - (63)

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับส่วนที่ตัดจำ�หน่�ย - - (135) - (135)

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับส่วนที่โอนเข้� (ออก) - - (9) - (9)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 - 41,206 79,866 - 121,072

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 65,625 24,702 26,412 7,392 124,131

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 65,625 19,305 32,278 12,003 129,211

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี  

2555 (รวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร)     24,757

2556 (รวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร)     17,061

 ในระหว่�งปี 2556 บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนก�รกู้ยืมจำ�นวนเงิน 3 ล้�นบ�ท เข้�เป็นร�ค�ทุนของอ�ค�รโรงแรม โดยมีอัตร�ก�รตั้งขึ้นเป็นทุนใน 

 อัตร�ร้อยละ 6.0 (2555: ไม่มี)

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของย�นพ�หนะและอุปกรณ์ซึ่งได้ม�ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน โดยมีมูลค่�สุทธิ 

 ต�มบัญชีเป็นจำ�นวนเงิน 10 ล้�นบ�ท (2555: 9 ล้�นบ�ท) และในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 7 ล้�นบ�ท (2555: 6 ล้�นบ�ท)

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯมีอ�ค�รและอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่�เสื่อมร�ค�หมดแล้วแต่ยังใช้ง�นอยู่ มูลค่�ต�มบัญชีก่อนหักค่�เสื่อม 

 ร�ค�สะสมของสินทรัพย์ดังกล่�วมีจำ�นวนเงิน 70 ล้�นบ�ท (2555: 53 ล้�นบ�ท)

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำ�ที่ดิน อ�ค�รและห้องชุดซึ่งมีมูลค่�สุทธิต�มบัญชี ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 จำ�นวนเงิน 787 ล้�นบ�ท (งบก�รเงิน 

 เฉพ�ะกิจก�ร: 85 ล้�นบ�ท) (2555: งบก�รเงินรวม: 629 ล้�นบ�ท งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร: 86 ล้�นบ�ท) ไปจดจำ�นองไว้กับธน�ค�รพ�ณิชย์ 

 หล�ยแห่งเพื่อคำ้�ประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจ�กธน�ค�ร
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  มูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

                        งบก�รเงินรวม  งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร     

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 :

ร�ค�ทุน  11,785 8,090

หัก: ค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม  (4,319) (3,565)

มูลค่�ต�มบัญชี - สุทธิ  7,466 4,525

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555: 

ร�ค�ทุน  9,259 8,090

หัก: ค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม  (3,092) (2,784)

มูลค่�ต�มบัญชี - สุทธิ  6,167 5,306

 ก�รกระทบยอดมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำ�หรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

                                                             งบก�รเงินรวม                              งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร     

  2556 2555 2556 2555

มูลค่�ต�มบัญชีต้นปี 6,167 7,053 5,306 6,062

ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 2,526 197 - 24

ตัดจำ�หน่�ยระหว่�งปี - มูลค่�  

   สุทธิต�มบัญชี - (7) - -

ค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับปี (1,227) (1,076) (781) (780)

มูลค่�ต�มบัญชีปล�ยปี 7,466 6,167 4,525 5,306

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
  ในปี 2554 บริษัท เอ็มเจอ�ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (“บริษัทย่อย”) ทำ�สัญญ�จะซื้อจะข�ยที่ดินกับห้�งหุ้นส่วนจำ�กัดแห่งหนึ่ง (“ผู้ข�ย”) โดย 

  บริษัทย่อยได้จ่�ยเงินมัดจำ�ค่�ที่ดินและค่�ดำ�เนิน ก�รออกแบบโครงก�รแล้วรวมจำ�นวนเงิน 44 ล้�นบ�ท ต่อม�บริษัทย่อยดังกล่�วได้ทำ�ก�ร 

  ศึกษ�ผลกระทบท�งสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒน�โครงก�ร จึงได้ข้อมูลต�มกระบวนก�รประช�พิจ�รณ์จ�กเจ้�ของที่ดินข้�งเคียงว่� ที่ดินแปลงนี้ไม่ 

  ส�ม�รถพัฒน�เป็นโครงก�รต�มวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อยได้ ดังนั้น บริษัทย่อยจึงเจรจ�ขอเงินมัดจำ�และค่�เสียห�ยคืนจ�กผู้ข�ยแต่ผู้ข�ย 

  ปฏิเสธก�รจ่�ย บริษัทย่อยจึงดำ�เนินก�รฟ้องร้องผู้ข�ย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 คดีอยู่ระหว่�งก�รไต่สวนของศ�ลชั้นต้น ฝ่�ยบริห�รและ 

  ที่ปรึกษ�กฎหม�ยของบริษัทย่อยมีคว�มเห็นว่� บริษัทย่อยส�ม�รถเรียกร้องเงินมัดจำ�ตลอดจนค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ ที่บริษัทย่อยจ่�ยไปเพื่อ 

  โครงก�รนี้ได้ ดังนั้น บริษัทย่อยจึงแสดงร�ยก�รดังกล่�วเป็น “ลูกหน้ีอื่น” ภ�ยใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม      

  ต่อม�ในเดือนสิงห�คม 2556 ศ�ลชั้นต้นมีคำ�พิพ�กษ�ให้บริษัทย่อยได้รับคืนเงินมัดจำ�ค่�ท่ีดินบ�งส่วนหักกลบกับค่�ชดเชยท่ีบริษัทย่อย 

  ยกเลิกสัญญ� พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นจำ�นวนเงิน 18 ล้�นบ�ท ส่วนเงินมัดจำ�ค่�ท่ีดินท่ีเหลือผู้ข�ยมีสิทธิริบคืนเพร�ะถือว่�  

  บริษัทย่อยไม่ปฏิบัติต�มสัญญ� ดังนั้น บริษัทย่อยจึงบันทึกประม�ณก�รผลข�ดทุนดังกล่�วภ�ยใต้บัญชี “ค่�ใช้จ่�ยอื่น” จำ�นวน 21 ล้�นบ�ท  

  ในงบกำ�ไรข�ดทุนรวมของปี 2556

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

                  (หน่วย : พันบาท)

  อัตร�ดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี) งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2556 2555 2556 2555 2556 2555
  

เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�ร MOR MOR 56,783 25,553 29,752 15,493

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กธน�ค�ร MLR + 0.5 3.75 - 7.25 648,000 16,500 - 16,500

ตั๋วแลกเงิน 5.10 - 5.45 4.9 - 5.3 540,784 340,000 540,784 340,000

รวม     1,245,567 382,053 570,536 371,993
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  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจ�กสถ�บันก�รเงินคำ้�ประกันโดยก�รจดจำ�นองที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�งและอสังห�ริมทรัพย ์

  เพื่อก�รลงทุน ที่ดินของกรรมก�รและคำ้�ประกันโดยบริษัทฯ และกรรมก�รของบริษัทฯ

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย : พันบาท)

                                                             งบก�รเงินรวม                              งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร     

  2556 2555 2556 2555

เจ้�หนี้ก�รค้� - กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 685,834 577,528 349,293 389,841

เงินทดรองรับจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 5,101 5,005 40,815 39,298

เงินทดรองรับจ�กกิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 3,792 4,833 1,685 1,239

เจ้�หนี้อื่น - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน - - 2,344 584

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 44,060 81,522 12,319 2,886

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย - กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 52,530 25,894 31,652 17,759

รวม 791,317 694,782 438,108 451,607

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 
   ครบกำ�หนด                วงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกใช้   งบก�รเงินรวม         งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
 วงเงินกู้ยืมรวม อัตร�ดอกเบี้ย ชำ�ระคืนเงินต้น 2556  2555  2556  2555 2556  2555
 (ล้�นบ�ท) (ร้อยละต่อปี)  (ล้�นบ�ท)  (ล้�นบ�ท) (พันบ�ท)  (พันบ�ท) (พันบ�ท)        (พันบ�ท)

บริษัทฯ
 (1) 780   MLR - 0.25% ภ�ยในเดือนพฤษภ�คม 2558 531 471 248,900 137,000 248,900 137,000
 (2) 721    MLR - 0.25% ภ�ยในเดือนธันว�คม 2557 344 435 376,700 286,000 376,700 286,000
 (3) 207    MLR - 0.25% ภ�ยในเดือนมิถุน�ยน 2556 - - - 115,425 - 115,425
 (4) 813    MLR - 0.25% ภ�ยในเดือนธันว�คม 2558 6 431 807,035 382,405 807,035 382,405
 (5) 642    MLR - 0.25% ภ�ยในเดือนธันว�คม 2562     642 - - - - -
      โดยชำ�ระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน 
 (6) 778    ปีที่ 1-2 MLR - 0.50% ภ�ยในเดือนเมษ�ยน 2557 488 592 289,800 186,300 289,800 186,300
     ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR
 (7) 952   MLR+0.50% ภ�ยในเดือนกรกฎ�คม 2557 1 5 279,541 339,108 279,541 339,108
 (8) 1,300   ปีที่ 1-2  MLR - 0.25% ภ�ยในเดือนตุล�คม 2557 75 886 600,839 414,200 600,839 414,200
     ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR
 (9) 450   MLR + 0.50% ภ�ยในเดือนธันว�คม 2557 6 313 55,702 29,200 55,702 29,200
 (10) 179   MLR + 0.50% ภ�ยในเดือนเมษ�ยน 2557 - - 38,213 51,155 38,213 51,155
บริษัทย่อย  
 (11)  948   MLR  ภ�ยในเดือนกรกฎ�คม 2556 - - - 155,596 - -
 (12)  400   ปีที่ 1-2  5.75% ภ�ยในเดือนมิถุน�ยน 2568 3 - 389,000 397,000 - -
     ปีที่ 3-5 MLR - 1.25% 
     ปีที่ 6-13 MLR - 1%  
 (13)  930   MLR - 0.25% ภ�ยในเดือนธันว�คม 2562 92 541 837,532 389,232 - -
      โดยชำ�ระคืนเงินต้นทุก  3 เดือน
 (14)  553   MLR - 1% ภ�ยในเดือนพฤศจิก�ยน 2557 403 403 150,000 150,000 - -
 (15) 374   MLR - 1% ภ�ยในเดือนพฤศจิก�ยน 2557 241 241 133,000 133,000 - - 
 (16) 186   MLR - 1% ภ�ยในเดือนพฤศจิก�ยน 2562 18 21 163,088 165,413 - -
         โดยชำ�ระคืนเงินต้น ไม่ตำ่�กว่�
      เดือนละ 2.3 ล้�นบ�ท
 (17) 2,089   ปีที่ 1-2 MLR - 0.75%  ภ�ยในเดือนมิถุน�ยน 2559 1,181 2,089 908,000 - - -
     ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR-
     0.50%
 (18)  602  MLR - 1.75% ภ�ยในเดือนสิงห�คม 2569 519 530 83,400 - - -
 (19) 209  MLR - 1 % ภ�ยในเดือนมิถุน�ยน 2559 134 - 75,000 - - - 
 (20) 261  MLR - 1.5% ภ�ยในเดือนเมษ�ยน 2559 148 - 113,120 - - -
 รวม      4,832 6,958 5,548,870 3,331,034 2,696,730 1,940,793
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี    (1,832,230) (701,085) (1,781,330) (534,888)
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกินกว่�หนึ่งปี    3,716,640 2,629,949 915,400 1,405,905
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 เงินกู้ยืมระยะย�วของบริษัทฯและบริษัทย่อยส่วนใหญ่มีเงื่อนไขก�รชำ�ระคืนเงินต้นในอัตร�ร้อยละต�มท่ีระบุในสัญญ�เมื่อมีก�รปลอดจำ�นองหลัก 

 ประกันที่ว�งไว้กับธน�ค�ร และมีกำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยทุกเดือน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำ�ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�งของโครงก�รอ�ค�รชุด อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนและที่ดิน อ�ค�รและห้องชุดไปจดจำ�นอง 

 ไว้กับธน�ค�รหล�ยแห่งเพ่ือเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะย�ว นอกจ�กนี้ เงินกู้ยืมระยะย�วของบริษัทฯคำ้�ประกันโดยกรรมก�รของบริษัทฯ        

 เงินกู้ยืมระยะย�วของบริษัทย่อยคำ้�ประกันโดยบริษัทฯ

 ภ�ยใต้สัญญ�เงินกู้ยืมบ�งฉบับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติต�มเง่ือนไขท�งก�รเงินบ�งประก�ร เช่น ก�รดำ�รงอัตร�ส่วนของหนี้สิน      

 ต่อส่วนผู้ถือหุ้น ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 3:1 ของงบก�รเงินรวม และ 2:1 ของงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ทั้งนี้ หนี้สิน หม�ยถึง หนี้ทั้งหมดที่มีภ�ระ 

 ดอกเบี้ย และส่วนผู้ถือหุ้นหม�ยถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นบวกเงินกู้ยืมจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

20. หุ้นกู้ไม่มีประกัน

  ร�ยละเอียดก�รอนุมัติก�รออกจำ�หน่�ยหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ มีร�ยละเอียดดังนี้

 วันที่ได้รับอนุมัติจากที่  วงเงินหุ้นกู้     วงเงินหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้

 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2556   2555 อายุ 2556  2555

  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) (ปี) (ล้านบาท)  (ล้านบาท)

24 เมษ�ยน 2551 1,500 1,500 ไม่เกิน 1 ปี -    880

29 เมษ�ยน 2556 900 - ไม่เกิน 3 ปี 500  -

รวม     2,400 1,500  500 880

 

  ยอดคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 มีดังนี้

     งบก�รเงินรวม/งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 ครบกำ�หนด จำ�นวนหุ้น (หุ้น)       จำ�นวนเงิน (พันบ�ท)

  อัตร�ดอกเบี้ย  ชำ�ระคืนเงินต้น 2556 2555 2556 2555 

 ครั้งที่ (ร้อยละต่อปี) อ�ยุ และดอกเบี้ย

ครั้งที่ 3/2555 4.9 9 เดือน 14 มกร�คม 2556 - 140 - 140

ครั้งที่ 4/2555 4.9 9 เดือน 21 มกร�คม 2556 - 60 - 60

ครั้งที่ 5/2555  4.9 9 เดือน 24 พฤษภ�คม 2556 - 320 - 320 

ครั้งที่ 3/2556  5.0 1  ปี 30 พฤษภ�คม 2557 500 - 500 -

 รวม     500 520 500 520

ส่วนที่อ�ยุเกินกว่� 1 ปี 

ครั้งที่ 1/2556 6.0 2 ปี 4 ตุล�คม 2558 500 - 500 -

 รวม     1,000 520 1,000 520

21. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
(หน่วย : พันบาท)

 อัตร�ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) งบก�รเงินรวม

  2556 2555 2556 2555 

ตั๋วแลกเงิน   4.70 - 5.30 4.60 - 5.30 610,000  785,000

หัก: ดอกเบี้ยจ่�ยล่วงหน้�   (6,662) (12,950)

สุทธิ      603,338 772,050

 

 ยอดคงเหลือเป็นตั๋วแลกเงินซึ่งบริษัทย่อยออกให้แก่บุคคลภ�ยนอกและมีกำ�หนดชำ�ระคืนภ�ยในหนึ่งปี ตั๋วแลกเงินนี้คำ้�ประกันโดยบริษัทฯ
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22. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย : พันบาท)

                                                             งบก�รเงินรวม                              งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร     

  2556 2555 2556 2555

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 9,198 9,204 7,309 6,600

หัก: ดอกเบี้ยรอก�รตัดจำ�หน่�ย (865) (999) (660) (712)

รวม 8,333 8,205 6,649 5,888

หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี (3,340) (2,655) (2,595) (1,870)

ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกินกว่�หนึ่งปี 4,993 5,550 4,054 4,018

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำ�สัญญ�เช่�ก�รเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่�ย�นพ�หนะและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในก�รดำ�เนินง�นของกิจก�รโดยมี 

 กำ�หนดก�รชำ�ระค่�เช่�เป็นร�ยเดือน อ�ยุของสัญญ�มีระยะเวล� 3 ถึง 5 ปี

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภ�ระผูกพันที่จะต้องจ่�ยค่�เช่�ขั้นตำ่�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท)

 งบก�รเงินรวม 

  2556 2555

 ไม่เกิน 1 ปี 1-5 ปี รวม ไม่เกิน 1ปี 1-5 ปี รวม

ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นตำ่�ที่ต้องจ่�ยทั้งสิ้นต�มสัญญ�เช่� 3,816 5,382 9,198 3,069 6,135 9,204

ดอกเบี้ยต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินรอก�รตัดบัญชี (476) (389) (865) (414) (585) (999)

มูลค่�ปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นตำ่�ที่ต้องจ่�ยทั้งสิ้นต�มสัญญ�เช่� 3,340 4,993 8,333 2,655 5,550 8,205

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีภ�ระผูกพันที่จะต้องจ่�ยค่�เช่�ขั้นตำ่�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท)

 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

  2556 2555

 ไม่เกิน 1 ปี 1-5 ปี รวม ไม่เกิน 1ปี 1-5 ปี รวม

ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นตำ่�ที่ต้องจ่�ยทั้งสิ้นต�มสัญญ�เช่� 2,974 4,335 7,309 2,185  4,415 6,600

ดอกเบี้ยต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินรอก�รตัดบัญชี   (379) (281) (660) (315) (397) (712)

มูลค่�ปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นตำ่�ที่ต้องจ่�ยทั้งสิ้นต�มสัญญ�เช่� 2,595 4,054 6,649 1,870 4,018 5,888

23. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

  จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักง�นเมื่อออกจ�กง�นแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  2556 2555 2556 2555 

ภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์ต้นปี 3,990 2,076 2,719 1,897

ต้นทุนบริก�รในปัจจุบัน  2,649 1,769 1,016 742

ต้นทุนดอกเบี้ย  236 114 115 80 

(กำ�ไร) ข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�ม   

   หลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี (120) 31 (1,653) -

ภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์ปล�ยปี 6,755 3,990 2,197 2,719
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 ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นรวมอยู่ในงบกำ�ไรข�ดทุนแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  2556 2555 2556 2555 

ต้นทุนบริก�รในปัจจุบัน  2,649 1,769 1,016 742

ต้นทุนดอกเบี้ย  236 114 115 80

(กำ�ไร) ข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�ม 

   หลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี (120) 31 (1,653) -

รวมค่�ใช้จ่�ยที่รับรู้ในงบกำ�ไรข�ดทุน 2,765 1,914 (522) 822
 

 ค่�ใช้จ่�ยดังกล่�วรับรู้ในค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร

 สมมติฐ�นที่สำ�คัญในก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

 

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  2556 2555 2556 2555 

  (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตร�คิดลด   4.02 - 4.58 3.73 - 4.30 4.09 4.25

อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือนในอน�คต 2.56 - 5.60 5.0 - 7.0 5.0 5.0

อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงใน

  จำ�นวนพนักง�น (ขึ้นกับช่วงอ�ยุ) 0 - 33 0 - 31 0 - 31 0 - 31

 จำ�นวนเงินภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์สำ�หรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

  จำ�นวนภ�ระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจ�ก

 ภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์ ผลของประสบก�รณ์

   งบก�รเงิน  งบก�รเงิน 

  งบก�รเงินรวม เฉพ�ะกิจก�ร งบก�รเงินรวม เฉพ�ะกิจก�ร
 

ปี 2556    6,755 2,197 - -

ปี 2555    3,990 2,719 (36) -

ปี 2554    2,076 1,897 - -

ปี 2553    1,255 1,179 - -

ปี 2552    710 710 - -

24. ทุนเรือนหุ้น

 ก�รเปลี่ยนแปลงของจำ�นวนหุ้นส�มัญที่ออกและชำ�ระแล้ว ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว และส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญในระหว่�งปี 2556 มีดังนี้

 จำ�นวนหุ้นที่ออก ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่�

 และชำ�ระแล้ว และชำ�ระแล้ว หุ้นส�มัญ

 (พันหุ้น) (พันบ�ท) (พันบ�ท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกร�คม 2556 704,381 704,381 719,236

เพิ่มขึ้นจ�กก�รใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 156,031 156,031 156,031

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 860,412 860,412 875,267
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25. สำารองตามกฎหมาย

  ภ�ยใต้บทบัญญัติของม�ตร� 116 แห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้    

  เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่�ร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหลังจ�กหักด้วยยอดข�ดทุนสะสมยกม� (ถ้�มี) จนกว่�ทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวน     

  ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองต�มกฎหม�ยดังกล่�วไม่ส�ม�รถนำ�ไปจ่�ยเป็นเงินปันผล

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

  ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยแบ่งต�มลักษณะประกอบด้วยร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  2556 2555 2556 2555 

ซื้อที่ดินและจ่�ยค่�ง�นก่อสร้�งระหว่�งปี 5,885,876 3,102,939 2,427,656 1,582,358

ก�รเปลี่ยนแปลงในที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง (3,127,390) (1,156,917) (1,065,419) (722,507)

เงินเดือน ค่�แรงและผลประโยชน์อื่นของพนักง�น 202,319 149,992 85,593 95,229 

ค่�เสื่อมร�ค�  57,158 62,827 17,522 25,320

ค่�น�ยหน้�   57,329 29,098 22,831 23,172

ค่�โฆษณ�และส่งเสริมก�รข�ย 149,080 84,170 84,280 71,554

ภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะ  117,953 85,831 64,297 40,433

เงินเพิ่มภ�ษีเงินได้ - 9,458 - 9,458

27. ภาษีเงินได้

  ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  2556 2555 2556 2555 

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน : 

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี 107,899 36,568 70,168 36,569

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : 

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจ�กก�รเกิดผลแตกต่�ง

 ชั่วคร�วและก�รกลับร�ยก�รผลแตกต่�งชั่วคร�ว (116,151) (27,813) (74,890) (49,972)

ผลกระทบต่อภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจ�กก�ร

 เปลี่ยนแปลงอัตร�ภ�ษี - 3,894 - 6,518

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไร

 ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (8,252) 12,649 (4,722) (6,885)
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 ร�ยก�รกระทบยอดจำ�นวนเงินระหว่�งค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้กับผลคูณของกำ�ไรท�งบัญชีกับอัตร�ภ�ษีที่ใช้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 

และ 2555 ส�ม�รถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  2556 2555 2556 2555 

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

ข�ดทุนท�งบัญชีก่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคล (126,387) (47,653) (65,901) (69,262)

อัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 23 ร้อยละ 20 ร้อยละ 23

ข�ดทุนท�งบัญชีก่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตร�ภ�ษี (25,277) (10,960) (13,180) (15,930)

ผลกระทบต่อภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจ�กก�รเปลี่ยนแปลงอัตร�ภ�ษี - 3,894 - 6,518 

ผลกระทบท�งภ�ษีสำ�หรับ:  

 ค่�ใช้จ่�ยต้องห้�ม 5,363 1,138 5,259 473

 ผลข�ดทุนท�งภ�ษีที่ไม่ได้รับรู้ 8,248 14,143 - - 

 อื่น ๆ   3,414 4,434 3,199 2,054

รวม      17,025 19,715 8,458 2,527

ค่�ใช้จ่�ย (ร�ยได้) ภ�ษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรข�ดทุน (8,252) 12,649 (4,722) (6,885)

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีประกอบด้วยร�ยก�รดังต่อไปนี้

               (หน่วย : พันบาท)

   งบแสดงฐ�นะก�รเงิน 

  งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

 ณ วันที่   ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่

 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม 1 มกร�คม 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม 1 มกร�คม

 2556 2555 2555 2556 2555  2555

  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ 21,012 - - 16,800 - -

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 1,940 - - 1,215 - -

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น 1,353 783 415 440 544 379

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและก�รตล�ดรอตัดจ่�ย 15,850 6,045 10,140 - - -

ร�ยได้รับล่วงหน้� 165,972 95,739 52,449 152,717 95,738 52,449

ข�ดทุนท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้ 17,515 4,924 20,568 - - -

รวม     223,642 107,491 83,572 171,172 96,282 52,828

 ในเดือนตุล�คม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลจ�กอัตร�ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ  

 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันว�คม 2554 ได้มีพระร�ชกฤษฎีก�ประก�ศลดอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ือให้เป็นไปต�มมติ      

 คณะรัฐมนตรีดังกล่�วสำ�หรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯ ได้สะท้อนผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลงอัตร�ภ�ษีดังกล่�วในก�รคำ�นวณภ�ษีเงินได้     

 รอก�รตัดบัญชีต�มที่แสดงไว้ข้�งต้นแล้ว 

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีร�ยก�รผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ใช้หักภ�ษีและข�ดทุนท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้ จำ�นวน 102 ล้�นบ�ท (2555: 97  

 ล้�นบ�ท) ที่บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี เนื่องจ�กบริษัทฯ พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�บริษัทฯ อ�จไม่มีกำ�ไรท�งภ�ษีใน 

 อน�คตเพียงพอที่จะนำ�ผลแตกต่�งชั่วคร�วและข�ดทุนท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้�งต้นม�ใช้ประโยชน์ได้
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28. ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

  เมื่อวันที่ 29 มิถุน�ยน 2553 บริษัทฯ ได้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทฯครั้งท่ี 1 (MJD-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ      

  โอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตร�ส่วนหุ้นส�มัญเดิม 2 หุ้นต่อใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

  จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ : 349,999,983 หน่วย

  ร�ค�เสนอข�ย  : หน่วยละ 0 บ�ท

  อัตร�ก�รใช้สิทธิและร�ค�ใช้สิทธิ : ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นส�มัญ 1 หุ้น ในร�ค� 2.00 บ�ทต่อหุ้น

  อ�ยุใบสำ�คัญแสดงสิทธิ  : 3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอข�ย (วันที่ 29 มิถุน�ยน 2553 ถึงวันที่ 28 มิถุน�ยน 2556) 

        โดยกำ�หนดให้ใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 กันย�ยน 2553

 บริษัทฯ นำ�ใบสำ�คัญแสดงสิทธิเข้�จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเริ่มซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์แห่ง 

 ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎ�คม 2553

 ในระหว่�งปี 2556 ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในก�รซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทฯ ดังนี้

      วันที่เริ่มซื้อข�ยใน

  จำ�นวน   วันที่จดทะเบียนกับ ตล�ดหลักทรัพย์

 ช่วงเวล�ที่ใช้สิทธิ หุ้นส�มัญ ร�ค�ใช้สิทธิ จำ�นวนเงิน กระทรวงพ�ณิชย์ แห่งประเทศไทย

  (พันหุ้น) (บ�ทต่อหุ้น) (พันบ�ท)

29 มีน�คม 2556 14,182 2  28,364 10 เมษ�ยน 2556 22 เมษ�ยน 2556

28 มิถุน�ยน 2556 141,849 2  283,698 10 กรกฎ�คม 2556 15 กรกฏ�คม 2556

 156,031  312,062

 ก�รเปลี่ยนแปลงของจำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทฯ ในระหว่�งปี 2556 มีดังนี้

            หน่วย

จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกร�คม 2556  345,618,483

จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่มีก�รใช้สิทธิในระหว่�งปี  (156,030,439)

จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่มีหมดอ�ยุในระหว่�งปี  (189,588,044)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556  -

29. กำาไรต่อหุ้น

  กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นคำ�นวณโดยห�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (ไม่รวมกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวน 

  ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักของหุ้นส�มัญที่ออกอยู่ในระหว่�งปี

  กำ�ไรต่อหุ้นปรับลดคำ�นวณโดยห�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของ

  จำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักของหุ้นส�มัญท่ีออกอยู่ในระหว่�งปีกับจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักของหุ้นส�มัญที่บริษัทฯ อ�จต้องออกเพื่อแปลงหุ้น 

  ส�มัญเทียบเท่�ปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นส�มัญ โดยสมมติว่�ได้มีก�รแปลงเป็นหุ้นส�มัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นส�มัญเทียบเท่�
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  กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นและกำ�ไรต่อหุ้นปรับลด แสดงก�รคำ�นวณได้ดังนี้

   งบก�รเงินรวม 

   จำ�นวนหุ้นส�มัญ 

  กำ�ไร (ข�ดทุน) สำ�หรับปี ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ�หนัก กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้น

 2556 2555 2556 2555 2556 2555

  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)

 (พันบ�ท) (พันบ�ท) (พันหุ้น) (พันหุ้น)  (บ�ท) (บ�ท)
 

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น 

   กำ�ไร (ข�ดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น

     ของบริษัทฯ (162,870) (58,712) 787,973 704,379 (0.207) (0.083)

ผลกระทบของหุ้นส�มัญเทียบเท่�ปรับลด  

   ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญ

     ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม - - - -  

กำาไรต่อหุ้นปรับลด  

   กำ�ไร (ข�ดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นส�มัญ    

     สมมติว่�มีก�รใช้สิทธิซื้อหุ้นส�มัญจ�ก

       ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (162,870) (58,712) 787,973 704,379 (0.207) (0.083)

   งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

   จำ�นวนหุ้นส�มัญ 

  กำ�ไร (ข�ดทุน) สำ�หรับปี ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ�หนัก กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้น

 2556 2555 2556 2555 2556 2555

 (พันบ�ท) (พันบ�ท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บ�ท) (บ�ท)

  (ปรับปรุงใหม่)     (ปรับปรุงใหม่)
 

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น 

กำ�ไร (ข�ดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 

   ของบริษัทฯ  (61,179) (62,376) 787,973 704,379 (0.078) (0.089)

ผลกระทบของหุ้นส�มัญเทียบเท่�ปรับลด  

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญ           

ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม - - - -

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

กำ�ไร (ข�ดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นส�มัญ

   สมมติว่�มีก�รใช้สิทธิซื้อหุ้นส�มัญจ�ก

 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (61,179) (62,376) 787,973 704,379 (0.078) (0.089)

 ไม่มีก�รคำ�นวณกำ�ไรต่อหุ้นปรับลดในงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 เนื่องจ�ก 

 กำ�ไรต่อหุ้นปรับลดกลับเป็นปรับเพิ่ม

30. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

  ข้อมูลส่วนง�นดำ�เนินง�นที่นำ�เสนอนี้สอดคล้องกับร�ยง�นภ�ยในของบริษัทฯท่ีผู้มีอำ�น�จตัดสินใจสูงสุดด้�นก�รดำ�เนินง�นได้รับและ     

  สอบท�นอย่�งสมำ่�เสมอเพื่อใช้ในก�รตัดสินใจในก�รจัดสรรทรัพย�กรให้กับส่วนง�นและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของส่วนง�น 
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  เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รบริห�รง�น บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้�งองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจต�มประเภทของผลิตภัณฑ์และบริก�ร บริษัทฯ 

  และบริษัทย่อยมีส่วนง�นที่ร�ยง�นทั้งสิ้น 2 ส่วนง�น ดังนี้ 

  • ส่วนง�นธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย

  • ส่วนง�นธุรกิจโรงแรม

  ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจสูงสุดสอบท�นผลก�รดำ�เนินง�นของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจ�กกันเพื่อวัตถุประสงค์ในก�รตัดสินใจเกี่ยวกับก�รจัดสรร 

  ทรัพย�กรและก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น บริษัทฯ ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของส่วนง�นโดยพิจ�รณ�จ�กกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�ก           

  ก�รดำ�เนินง�นซ่ึงวัดมูลค่�โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในก�รวัดกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รดำ�เนินง�นในงบก�รเงิน อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ และ 

  บริษัทย่อยบริห�รง�นด้�นก�รจัดห�เงิน (ประกอบด้วย ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน และร�ยได้ท�งก�รเงิน) และภ�ษีเงินได้ของท้ังกลุ่มโดยไม่มี   

  ก�รปันส่วนให้แต่ละส่วนง�นดำ�เนินง�น

  ร�ยได้ระหว่�งส่วนง�นถูกตัดออกจ�กงบก�รเงินรวมแล้ว

  ข้อมูลร�ยได้และกำ�ไรของส่วนง�นของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

 ธุรกิจพัฒน� ธุรกิจโรงแรม  ก�รตัด

 อสังห�ริมทรัพย์ และบริก�รอื่น  ร�ยก�รบัญชี 

 เพื่อข�ย ที่เกี่ยวข้อง ระหว่�งกัน งบก�รเงินรวม

 2556 2555  2556 2555 2556 2555 2556 2555

ร�ยได้จ�กภ�ยนอก 3,247 2,471 88 61 - - 3,335 2,532

ร�ยได้ทั้งสิ้น 3,247 2,471 88 61 - - 3,335 2,532

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นต�มส่วนง�น (59) 28 (10) (30) 48 34 (21) 32

ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยที่ไม่ได้ปันส่วน: 

   ร�ยได้อื่น       43 36

   ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน       (148) (116)

   ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) ภ�ษีเงินได้       8 (12)

ข�ดทุนสำ�หรับปี        (118) (60)

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 282 252 9 4 (233) (207) 58 49

สินค้�คงเหลือ - - 1 1 - - 1 1

ที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง  10,838 7,695 - - (60) (45) 10,778 7,650

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน 1,723 806 - - - - 1,723 806

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 233 257 721 607 (5) (5) 949 859

สินทรัพย์ส่วนกล�ง 3,553 3,065 176 28 (2,642) (1,961) 1,087 1,132

รวมสินทรัพย์ 16,629 12,075 907 640 (2,940) (2,218) 14,596 10,497

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในก�รกำ�หนดร�ค�ระหว่�งกันต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 7

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมิศ�สตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น ร�ยได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินจึงถือเป็นก�ร 

 ร�ยง�นต�มเขตภูมิศ�สตร์แล้ว

 ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯไม่มีร�ยได้จ�กลูกค้�ร�ยใดที่มีมูลค่�เท่�กับหรือม�กกว่�ร้อยละ 10 ของร�ยได้ของกิจก�ร

31. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

  บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักง�นบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  

  โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักง�นจะจ่�ยสมทบเข้�กองทุนเป็นร�ยเดือนในอัตร�ร้อยละ 3 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้ 

  บริห�รโดยธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนทิสโก้ จำ�กัด และจะจ่�ยให้แก่พนักง�นเมื่อพนักง�นนั้น 

  ออกจ�กง�นต�มระเบียบว่�ด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่�งปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่�ยเงินสมทบกองทุนเป็น 

  จำ�นวนเงิน 4 ล้�นบ�ท (2555: 4 ล้�นบ�ท) (งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร: 2 ล้�นบ�ท 2555: 3 ล้�นบ�ท)
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32.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

  32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

   ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภ�ระผูกพันเกี่ยวกับร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนดังนี้

    (หน่วย : ล้านบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  2556 2555 2556 2555 

สัญญ�ก่อสร้�งสำ�หรับง�นก่อสร้�งโครงก�รอ�ค�รชุดและสัญญ�บริก�ร 3,262 2,244 1,287 1,496

ก�รจ่�ยค่�ซื้อที่ดินต�มสัญญ�จะซื้อจะข�ยที่ดิน 875 1,350 - 1,350

   นอกจ�กนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสองแห่งมีที่ดินที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในโครงก�รที่ติดภ�ระจำ�ยอมรวมจำ�นวนประม�ณ 4 ไร่ ซึ่งมูลค่� 

   ของที่ดินที่ติดภ�ระจำ�ยอมดังกล่�วได้รวมเป็นต้นทุนโครงก�รแล้ว

   32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

   บริษัทย่อยได้เข้�ทำ�สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รเช่�พื้นที่ในอ�ค�ร อ�ยุของสัญญ�มีระยะเวล� 1 ถึง 3 ปี จำ�นวนเงินขั้นตำ่�    

   ที่ต้องจ่�ยในอน�คตทั้งสิ้นภ�ยใต้สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นที่บอกเลิกไม่ได้ มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 จ่�ยชำ�ระ  2556 2555 2556 2555 

ภ�ยใน 1 ปี   4 1 3 -

ม�กกว่� 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 2 - 1 -

   32.3 หนังสือคำ้าประกันธนาคาร

   ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือคำ้�ประกันซึ่งออกโดยธน�ค�รในน�มบริษัทฯ และบริษัทย่อย      

   ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภ�ระผูกพันท�งปฏิบัติบ�งประก�รต�มปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคงเหลือดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  2556 2555 2556 2555 

หนังสือคำ้�ประกันก�รใช้ไฟฟ้� 19 11 17 8

หนังสือคำ้�ประกันก�รจ่�ยชำ�ระเงินให้กับเจ้�หนี้ 16 36 16 36

รวม     35 47 33 44

   

   บริษัทฯ ได้นำ�เงินฝ�กธน�ค�รจำ�นวนเงิน 0.2 ล้�นบ�ท (2555: 2 ล้�นบ�ท) ไปเป็นหลักประกันก�รออกหนังสือคำ้�ประกันธน�ค�ร

    32.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

   บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญ�คว�มช่วยท�งเทคนิคกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษัทดังกล่�วจะให้คว�มช่วยเหลือในก�รบริห�ร 

   และควบคุมก�รก่อสร้�งโครงก�รโรงแรมรีเฟล็กชั่น พัทย� บริษัทย่อยดังกล่�วตกลงจ่�ยค่�ธรรมเนียมบริก�รต�มที่ระบุในสัญญ�

    32.5 คดีฟ้องร้อง

   ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ถูกฟ้องร้องในคดีต่�งๆ ที่สำ�คัญดังนี้

   ก) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ถูกลูกค้�ฟ้องร้องเรียกคืนเงินมัดจำ�ท่ีจ่�ยในก�รซื้ออ�ค�รชุดในโครงก�รของบริษัทฯและบริษัทย่อยพร้อม 

    ค่�เสียห�ย 2 คดี ซึ่งมีทุนทรัพย์รวม 29 ล้�นบ�ท ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่�งก�รไต่สวนของศ�ลชั้นต้นและศ�ลอุทธรณ์

   ข) บริษัทฯ ได้ถูกเจ้�หน้ีฟ้องร้องให้ชำ�ระค่�ก่อสร้�งอ�ค�รชุดในโครงก�รของบริษัทฯ 1 คดี โดยมีทุนทรัพย์จำ�นวน 23 ล้�นบ�ท   

    อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องแย้งคดีดังกล่�ว เนื่องจ�กเจ้�หนี้ก่อสร้�งล่�ช้�และไม่ได้คุณภ�พโดยมีทุนทรัพย์จำ�นวน 39 ล้�นบ�ท  

    ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่�งก�รไต่สวนของศ�ลฎีก� 
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   ค) บริษัทฯได้ฟ้องร้องผู้รับเหม�ก่อสร้�งโครงก�รของบริษัทฯ เนื่องจ�กง�นก่อสร้�งล่�ช้�และไม่ได้คุณภ�พจำ�นวน 3 คดี โดยมีทุนทรัพย์ 

    จำ�นวน 280 ล้�นบ�ท ต่อม�ผู้รับเหม�ร�ยดังกล่�วได้ยื่นคำ�ให้ก�รต่อสู้คดีและฟ้องแย้งโดยมีทุนทรัพย์จำ�นวน 307 ล้�นบ�ท ปัจจุบัน  

    คดีอยู่ระหว่�งก�รไต่สวนของศ�ลชั้นต้น

   ง) บริษัทฯ ได้ถูกบริษัทอ่ืนและบุคคลภ�ยนอกฟ้องร้องให้ร่วมชำ�ระค่�เสียห�ยกรณีผู้รับเหม�โครงก�รของบริษัทฯทำ�คว�มเสียห�ยแก่ 

    ทรัพย์สิน 2 คดี โดยมีทุนทรัพย์รวมจำ�นวน 30 ล้�นบ�ท ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่�งก�รไต่สวนของศ�ลชั้นต้น 

  ฝ่�ยบริห�รและท่ีปรึกษ�กฎหม�ยของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเชื่อว่� ผลของคดีข้�งต้นจะไม่ก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

  อย่�งไรก็ต�ม เพื่อคว�มรอบคอบ บริษัทฯ ได้ตั้งสำ�รองเผื่อผลเสียห�ยจ�กคดีฟ้องร้องในส่วนที่บริษัทฯ คิดว่�เหม�ะสมเป็นจำ�นวนเงินรวม 2  

  ล้�นบ�ท ไว้ในบัญชีแล้ว

33. เครื่องมือทางการเงิน

   33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

   เครื่องมือท�งก�รเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต�มที่นิย�มอยู่ในม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 107 “ก�รแสดงร�ยก�รและก�รเปิดเผย 

   ข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือท�งก�รเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้ 

   อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุนระยะย�วอื่น หุ้นกู้ หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน และเงินกู้ยืม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

   กับเครื่องมือท�งก�รเงินดังกล่�ว และมีนโยบ�ยในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงดังนี้

   ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคว�มเส่ียงด้�นก�รให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืม ฝ่�ยบริห�รควบคุม   

   คว�มเสี่ยงนี้โดยก�รกำ�หนดให้มีนโยบ�ยและวิธีก�รในก�รควบคุมสินเชื่อที่เหม�ะสม ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่ค�ดว่�จะได้รับ 

   คว�มเสียห�ยที่เป็นส�ระสำ�คัญจ�กก�รให้สินเชื่อ นอกจ�กนี้ ก�รให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีก�รกระจุกตัวเนื่องจ�กบริษัทฯ 

   และบริษัทย่อยมีฐ�นของลูกค้�ที่หล�กหล�ยและมีอยู่จำ�นวนม�กร�ย จำ�นวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยอ�จต้องสูญเสียจ�กก�ร 

   ให้สินเชื่อคือมูลค่�ต�มบัญชีของลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน
 

   ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝ�กธน�ค�รเงินให้กู้ยืม เงินลงทุนระยะย�วอื่น เงินเบิก 

   เกินบัญชี หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินส่วนใหญ่มีอัตร�ดอกเบ้ียท่ีปรับ   

   ขึ้นลงต�มอัตร�ตล�ด หรือมีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตร�ตล�ดในปัจจุบัน 

   สินทรัพย์และหน้ีสินท�งก�รเงินที่สำ�คัญส�ม�รถจัดต�มประเภทอัตร�ดอกเบี้ย และสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินที่มีอัตร� 

   ดอกเบี้ยคงที่ส�ม�รถแยกต�มวันที่ครบกำ�หนด หรือวันที่มีก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยใหม่ (ห�กวันที่มีก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยใหม่      

   ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

 งบก�รเงินรวม

 ณ วัันที่ 31 ธันว�คม 2556

  อัตร�ดอกเบี้ย 

  ปรับขึ้นลง 

 อัตร�ดอกเบี้ย ต�มร�ค� ไม่มี  อัตร�ดอกเบี้ย

 คงที่ ตล�ด อัตร�ดอกเบี้ย รวม (ร้อยละต่อปี)

 ภ�ยใน 1 ป ี ม�กกว่� 1 ปี 

สินทรัพย์ทางการเงิน    

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - 217 2 219 0.4 - 2.15

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น - - - 58 58 -

เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระคำ้�ประกัน - - 1 - 1 0.125 - 3.00

เงินลงทุนระยะย�วอื่น - 5 - - 5 4.60

  - 5 218 60 283
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(หน่วย: ล้านบาท)

 งบก�รเงินรวม

 ณ วัันที่ 31 ธันว�คม 2555

  อัตร�ดอกเบี้ย 

  ปรับขึ้นลง 

 อัตร�ดอกเบี้ย ต�มร�ค� ไม่มี  อัตร�ดอกเบี้ย

 คงที่ ตล�ด อัตร�ดอกเบี้ย รวม (ร้อยละต่อปี)

 ภ�ยใน 1 ป ี ม�กกว่� 1 ปี 

หนี้สินทางการเงิน     

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น   

   จ�กสถ�บันก�รเงิน 541 - 705 - 1,246 4.90 -8.00 

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น - - - 791 791 -

หุ้นกู้ไม่มีประกัน 500 500 - - 1,000 5.00 - 6.00 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 603 - - - 603 4.70 - 5.30

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 3 5 - - 8 2.60 - 5.56

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน - - 5,549 - 5,549 6.75 - 7.13

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน - - 462 - 462 6.125 - 7.375

  1,647 505 6,716 791 9,659
 

(หน่วย: ล้านบาท)

 งบก�รเงินรวม   

 ณ วัันที่ 31 ธันว�คม 2556

  อัตร�ดอกเบี้ย 

  ปรับขึ้นลง 

 อัตร�ดอกเบี้ย ต�มร�ค� ไม่มี  อัตร�ดอกเบี้ย

 คงที่ ตล�ด อัตร�ดอกเบี้ย รวม (ร้อยละต่อปี)

 ภ�ยใน 1 ป ี ม�กกว่� 1 ปี 

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - 128 1 129 0.50 - 3.00

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น - - - 49 49 -

เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระค้ำ�ประกัน - - 2 - 2 0.50 - 3.00

เงินลงทุนระยะย�วอื่น - 5 - - 5 4.60 

  - 5 130 50 185 

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

   จ�กสถ�บันก�รเงิน 340 - 42 - 382 4.10 - 7.60

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น - - - 695 695 -

หุ้นกู้ไม่มีประกัน 520 - - - 520 4.90

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 135 - - - 135 8.125

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 772 - - - 772 4.60 - 5.30

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 3 5 - - 8 2.60 - 5.50

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน - - 3,331 - 3,331 5.75 - 8.125

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน - - 424 - 424 7.375 - 7.625

  1,770 5 3,797 695 6,267
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(หน่วย: ล้านบาท)

 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 ณ วัันที่ 31 ธันว�คม 2556

  อัตร�ดอกเบี้ย 

  ปรับขึ้นลง 

 อัตร�ดอกเบี้ย ต�มร�ค� ไม่มี  อัตร�ดอกเบี้ย

 คงที่ ตล�ด อัตร�ดอกเบี้ย รวม (ร้อยละต่อปี)

 ภ�ยใน 1 ป ี ม�กกว่� 1 ปี 

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - 107 1 108 0.50 - 3.00

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น - - - 181 181 - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 79 - - - 79 6.00

เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน - - 482 - 482 5.50 - 7.625

เงินลงทุนระยะย�วอื่น - 5 - - 5 4.60

  79 5 589 182 855

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น    

จ�กสถ�บันก�รเงิน 541 - 30 - 571 4.90 - 8.00

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น - - - 438 438 -

หุ้นกู้ไม่มีประกัน 500 500 - - 1,000 5.00 - 6.00

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 256 - - - 256 5.30 - 8.125

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 3 4 - - 7 2.60 - 5.50

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน - - 2,697 - 2,697 6.125 - 7.375

  1,300 504 2,727 438 4,969

(หน่วย: ล้านบาท)

 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 ณ วัันที่ 31 ธันว�คม 2556

  อัตร�ดอกเบี้ย 

  ปรับขึ้นลง 

 อัตร�ดอกเบี้ย ต�มร�ค� ไม่มี  อัตร�ดอกเบี้ย

 คงที่ ตล�ด อัตร�ดอกเบี้ย รวม (ร้อยละต่อปี)

 ภ�ยใน 1 ป ี ม�กกว่� 1 ปี 

สินทรัพย์ทางก�รเงิน   

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - 87 - 87 0.50 - 3.00 

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น - - - 155 155 -

เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระคำ้�ประกัน - - 2 - 2 0.50 - 3.00

เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 1 - 441 - 442 5.50 - 7.625

เงินลงทุนระยะย�วอื่น - 5 - - 5 4.60

  1 5 530 155 691

หนี้สินทางการเงิน  

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 

   จ�กสถ�บันก�รเงิน 340 - 32 - 372 4.10 - 7.60

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น - - - 452 452 -

หุ้นกู้ไม่มีประกัน 520 - - - 520 4.90 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 266 - - - 266 5.0 - 8.125

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 2 4 - - 6 2.60 - 5.50

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน - - 1,941 - 1,941 6.63 - 8.125

  1,128 4 1,973 452 3,557
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	 	 	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

   ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีเครื่องมือท�งก�รเงินที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศที่มีส�ระสำ�คัญ

  33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

   เนื่องจ�กเครื่องมือท�งก�รเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตร�ดอกเบ้ีย   

   ใกล้เคียงกับอัตร�ดอกเบ้ียในตล�ด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประม�ณมูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงินใกล้เคียงกับมูลค่�        

   ต�มบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

   มูลค่�ยุติธรรม หม�ยถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ข�ยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่�ยชำ�ระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่�ยมีคว�มรอบรู้  

   และเต็มใจในก�รแลกเปล่ียนและส�ม�รถต่อรองร�ค�กันได้อย่�งเป็นอิสระในลักษณะท่ีไม่มีคว�มเกี่ยวข้องกัน วิธีก�รกำ�หนดมูลค่� 

   ยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือท�งก�รเงิน มูลค่�ยุติธรรมจะกำ�หนดจ�กร�ค�ตล�ดล่�สุด หรือกำ�หนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์ก�ร     

   วัดมูลค่�ที่เหม�ะสม 

34. การบริหารจัดการทุน

  วัตถุประสงค์ในก�รบริห�รจัดก�รทุนที่สำ�คัญของบริษัทฯ คือ ก�รจัดให้มีซึ่งโครงสร้�งทุนที่เหม�ะสมเพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินธุรกิจของ   

  บริษัทฯ และเสริมสร้�งมูลค่�ก�รถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

  กลุ่มบริษัทฯ บริห�รโครงสร้�งทุนโดยพิจ�รณ�จ�กอัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญ�   

  เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน ซึ่งต้องรักษ�ระดับของอัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุนนี้ให้ได้ขั้นตำ่�ไม่เกิน 3.0 ต่อ 1

  ในก�รคำ�นวณอัตร�ส่วนท�งก�รเงินดังกล่�ว ทุนของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้น เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 

  และเงินกู้ยืมระยะย�วจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ย

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุนเท่�กับ 2.93:1 (2555: 2.10:1) และเฉพ�ะบริษัทฯมีอัตร�ส่วนหนี้สินต่อ     

  ทุนเท่�กับ 1.47:1 (2555: 1.21:1)

35. การอนุมัติงบการเงิน

   งบก�รเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ  เมื่อวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2557
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1. ภาพรวมการดำาเนินงานที่ผ่านมา

  ในปี 2545 บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒน�โครงก�รแฮมป์ตัน ทองหล่อ 10 ซึ่งเป็นโครงก�รคอนโดมิเนียมอ�ค�รสูงระดับไฮเอนด์โครงก�รแรกของบริษัทฯ 

และ ณ สิ้นปี 2556 นี้บริษัทฯ มีโครงก�รที่พัฒน�แล้วเสร็จ พร้อมทั้งโอนกรรมสิทธิ์ครบทุกยูนิตแล้วได้แก่ โครงก�รแฮมป์ตัน ทองหล่อ 10, โครงก�ร

ฟูลเลอตัน สุขุมวิท และโครงก�รแมนฮัตตัน ชิดลม, โครงก�รมิคโคนอส หัวหิน, โครงก�รวินด์ สุขุมวิท 23 (ซอยประส�นมิตร), โครงก�รวินด์ รัชโยธิน,   

เดอะม�ร์เวล เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ 5  สำ�หรับโครงก�รที่ก่อสร้�งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วมีจำ�นวนทั้งหมด 7 โครงก�ร ได้แก่ โครงก�รวอเตอร์ม�ร์ค 

เจ้�พระย�ริเวอร์ ท�วเวอร์เอ, โครงก�รวอเตอร์ม�ร์ค เจ้�พระย�ริเวอร์ ท�วเวอร์บี, โครงก�ร อกัสตัน สุขุมวิท 22, โครงก�รม�ร�เกช หัวหิน,         

โครงก�รร๊อยซ์ ไพรเวท เรซิเดนซิซ, โครงก�รคอลเลสซิโอ ส�ทร-พิพัฒน์, โครงก�ร รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทย� ,โครงก�ร อีควิน็อกซ์ พหล-วิภ�

  และบริษัทฯ ยังมีโครงก�รที่อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รก่อสร้�งอยู่อีก 8 โครงก�รได้แก่ โครงก�รเอ็ม สีลม, โครงก�รเอ็ม พญ�ไท, โครงก�รเอ็ม 

ล�ดพร้�ว, โครงก�รแมเนอร์ สน�มบินนำ้�, โครงก�ร ม�ร์ค สุขุมวิท, โครงก�รม�เอสโตร12, โครงก�ร ม�เอสโตร 39, โครงก�ร ชิด ร�มคำ�แหง 53
   

  โดยทั้ง 17 โครงก�รที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ครบทั้งหมดนั้น มีมูลค่�ทั้งสิ้นรวมประม�ณ  23,129.70 ล้�นบ�ท ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้
 

  สรุปคว�มคืบหน้�โครงก�รคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ณ 31 ธันว�คม 2556 

  มูลค่�  ร�ค� คว�มคืบหน้�  คว�มคืบหน้�  มูลค่�

 โครงก�ร โครงก�ร พื้นที่ข�ย ข�ยเฉลี่ย ในก�รข�ย1 ก�รก่อสร้�ง2 รับรู้ร�ยได้แล้ว

   (ล้�นบ�ท) (ตร.ม.) ต่อ ตร.ม.        ร้อยละ  

วอเตอร์ม�ร์ค เจ้�พระย� ริเวอร์ ท�วเวอร์ เอ 3,900.00 49,269.17 79,157.00 97.56 100.00 97.56

วอเตอร์ม�ร์ค เจ้�พระย� ริเวอร์ ท�วเวอร์ บี 1,800.00 26,433.27 68,096.00 85.33 100.00 80.38

อกัสตัน สุขุมวิท 22 2,000.00 21,713.17 92,110.00 88.00 100.00 85.00

รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทย� 3,500.00 41,365.00 79,776.00 87.00 100.00 26.37

ม�ร�เกช หัวหิน เรสซิเดนเซส 2,300.00 22,813.65 111,245.00 99.17 100.00 98.03

ร๊อยซ์ ไพรเวท เรซิเดนซิซ       3,000.00 25,884.65 115,890.00 94.14 100.00 90.08

คอลเลสซิโอ ส�ทร-พิพัฒน์     470.00 4,032.74 139,458.00 84.22 100.00 74.79

เอ็ม สีลม 1,710.00 11,507.00 148,605.00 54.24 50.00 0

เอ็ม พญ�ไท 1,491.00 10,641.00 140,132.00 74.48 40.00 0

อีควิน็อคซ์ พหล-วิภ� 2,300.00 21,369.00 107,633.00 71.40    97.30 0

เอ็ม ล�ดพร้�ว 1,500.00 13,311.00 112,689.00 81.57 45.00 0

เดอะ ม�ร์เวล เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ 5 284.00 1,995.24 148,638.00 100 100 100

แมเนอร์  สน�มบินนำ้� 3,605.47 65,554.14 55,000.00 54.57 5.00 0

โครงก�ร ซิค ร�มคำ�แหง  53 2,000 52,637 67,000 8.33 15.00 0

โครงก�ร ม�ร์ค สุขุมวิท 5,763.60 24,015 24,000 32.53 5.00 0

โครงก�รม�เอสโตร 12 589.00 4,259 122,904 67.33 0 0

โครงก�ร ม�เอสโตร 39 590.00 5,520 106,694 42.78 0 0

หมายเหตุ  : 1 ร้อยละของยอดพื้นที่ทำาสัญญาเทียบกับพื้นที่ขายทั้งหมด 

   : 2 ร้อยละของมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด

   : 3 ร้อยละของมูลค่าโครงการทั้งหมด

ค�าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน  
Explanation and analysis of financial 
statement and Performance
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2.	ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน
 

 ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ
 

	 	 	 รายได้รวมของบริษัทฯ	ในปี	2555	ลดลง	จำานวนเงิน	153.22	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับปี	2554	และรายได้รวมในปี	2554	ลดลงจากปี	2553 

		 	 จำานวนเงิน	1,708.36	 ล้านบาท	 โดยรายได้รวมของบริษัทฯประกอบด้วย	 รายได้จากการขายหน่วยในโครงการอาคารชุด	 รายได้จากการ 

	 	 ประกอบกิจการโรงแรม	และรายได้อื่นๆ

	 	 โครงสร้างรายได้ที่รับรู้แบ่งตามโครงการ	ปี	2553	-	2555

  2556 2555 2554 

 รายได้ที่รับรู้  (งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม)

  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ  

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	

	วอเตอร์มาร์ค	ทาวเวอร์	เอ		 60.32		 1.79		 183.00		 7.13		 344.41		 12.65			

	แมนฮัตตัน	ชิดลม				 	 	 -			 	 4.90		 0.18				

วอเตอร์มาร์ค	ทาวเวอร์	บี		 52.50		 1.55		 117.70		 4.58		 172.43		 6.34			

	วินด์	สุขุมวิท	23		 -		 -		 27.30		 1.06		 144.51	 	5.31			

	วินด์	รัชโยธิน	 	-		 -		 26.15		 1.02		 71.46		 2.63				

อกัสตัน	สุขุมวิท	22		 375.12		 11.10		 127.66		 4.97	 	238.88		 8.78			

	มิคโคนอส	หัวหิน		 -		 -		 4.2		 0.16	 	9.80		 0.36			

	มาราเกซ	หัวหิน	เรสซิเดนเซส		 48.56		 1.44		 487.00		 18.96		 1,718.11		 63.12			

	รีเฟล็คชั่น	จอมเทียน	บีช	พัทยา		 870.19	 	25.76		 -	 	-	 	-	 	-				

	ร๊อยซ์	ไพรเวท	เรซิเดนซิซ	สุขุมวิท	31	 1,491.30		 44.15		 1,211.01		 47.16		 	-	 	-				

คอลเลสซิโอ	สาทร-พิพัฒน์		 221.65	 	6.56		 129.54	 	5.04		 -	 	-			

เอ็ม	สีลม		 -	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-			

เอ็ม	พญาไท		 -	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-

			อีควิน็อกซ์	พหล-วิภา		 -	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-						

เอ็ม	ลาดพร้าว	 -	 -	 -	 -	 -	 -

เดอะ	มาร์เวล	เรสซิเดนซ์	ทองหล่อ	5	 127.00	 3.76	 157.70	 6.15	 -	 -

โครงการ	ซิค	รามคำาแหง		53

โครงการ	มาร์ค	สุขุมวิท

โครงการมาเอสโตร	12

โครงการ	มาเอสโตร	39

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	 88.37	 2.62	 60.90	 2.37	 3.66	 0.13

รายได้อื่นๆ	 43.13	 1.28	 35.87	 1.40	 13.59	 0.50

รวมรายได้ที่รับรู้�� 3,378.14�� 100.00�� 2,568.03�� 100.00� �2,721.75�� 100.00��

หมายเหตุ  1. รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม

 2. รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับ, รายได้จากการให้เช่าและบริการ, เงินจองลูกค้า กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการจองห้องและรายได้จาก

 การขายแบบเพื่อประมูลงานก่อสร้างให้แก่ผู้ประสงค์  ประมูลงานก่อสร้างของบริษัทฯ

 รายได้จากการขายหน่วยในโครงการอาคารชุด
 

	 	 	 ในปี	2554	รายได้จากการขายหน่วยในโครงการอาคารชุด	 โดยการรับรู้รายได้จาการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดมีจำานวน	2,704.50	ล้านบาท 

   ลดลงจาก	4,396.79	ล้านบาท	ในปี	2553	หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ	38.49	โดยมีการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องจาก	โครงการวอเตอร์มาร์ค	 

  เจ้าพระยาริเวอร์	ทาวเวอร์	เอ,	โครงการแมนฮัตตัน	ชิดลม,	โครงการวอเตอร์มาร์ค	เจ้าพระยาริเวอร์	ทาวเวอร์	บี,	โครงการวินด์	สุขุมวิท	23,	 

	 	 โครงการมิคโคนอส	หัวหิน,	โครงการวินด์	รัชโยธิน	และโครงการอกัสตัน	สุขุมวิท	22	ซึ่งโครงการเหล่านี้บริษัทฯ	ได้มีการรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ 

	 	 ไปแล้วในปีที่ผ่านมา	ดังนั้น	สัดส่วนการรับรู้รายได้จากโครงการเหล่านี้ในปีนี้จึงลดลงจากปีก่อน
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   ในปี	2555	รายได้จากการขายหน่วยในโครงการอาคารชุดโดยการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด	มีจำานวน	2,471.26	ล้านบาท	 

	 	 ลดลงจาก	2,704.50	ล้านบาท	ในปี	2554	หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ	8.62	โดยมีการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องจาก	โครงการวอเตอร์มาร์ค 

		 	 เจ้าพระยาริเวอร์	ทาวเวอร์	เอ,	โครงการแมนฮัตตัน	ชิดลม,	โครงการวอเตอร์มาร์ค	เจ้าพระยาริเวอร์	ทาวเวอร์	บี,	โครงการวินด์	สุขุมวิท	23,	 

	 	 โครงการมิคโคนอส	หัวหิน,	โครงการวินด์	รัชโยธิน,	โครงการอกัสตัน	สุขุมวิท	22	และโครงการมาราเกซ	หัวหิน	เรสซิเดนเซส	ซึ่งโครงการ 

	 	 เหล่านี้บริษัทฯ	 ได้มีการรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ไปแล้วในปีท่ีผ่านมา	ดังน้ันสัดส่วนการรับรู้รายได้จากโครงการเหล่าน้ีในปีน้ีจึงลดลงจากปีก่อน	 

	 	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯสามารถรับรู้รายได้	ได้เพิ่มขึ้นจากโครงการที่สร้างเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในปี	2555	จำานวน	3	โครงการ	ร๊อยซ์	ไพรเวท 

		 	 เรซิเดนซิซ	สุขุมวิท	31,	โครงการ	คอลเลสซิโอ	สาทร-พิพัฒน์,	โครงการเดอะ	มาร์เวล	เรสซิเดนซ์	ทองหล่อ	5	โดยสรุปในปี	2555	นี้	บริษัทฯ 

	 	 มีรายได้จากการขายหน่วยในโครงการอาคารชุดรวมทั้งสิ้น		โครงการ

   ในปี	2556	รายได้จากการขายหน่วยในโครงการอาคารชุดโดยการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด	มีจำานวน	3,246.65	ล้านบาท 

		 	 เพิ่มขึ้น	จาก	2,471.26	ล้านบาท	ในปี	2555	หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ	31.38	โดยมีการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องจาก	โครงการวอเตอร์ 

  มาร์ค	 เจ้าพระยาริเวอร์	 ทาวเวอร์	 เอ,	 โครงการแมนฮัตตัน	ชิดลม,	 โครงการวอเตอร์มาร์ค	 เจ้าพระยาริเวอร์	 ทาวเวอร์	 บี,	 โครงการวินด์	 

	 	 สุขุมวิท	23,	โครงการมิคโคนอส	หัวหิน,	โครงการวินด์	รัชโยธิน	,โครงการอกัสตัน	สุขุมวิท	22	และโครงการมาราเกซ	หัวหิน	เรสซิเดนเซส	 

	 	 โครงการ	ร๊อยซ์	ไพรเวท	เรซิเดนซิซ	สุขุมวิท	31,	โครงการ	คอลเลสซิโอ	สาทร-พิพัฒน์,	โครงการเดอะ	มาร์เวล	เรสซิเดนซ์	ทองหล่อ	5	ซึ่ง 

  โครงการเหล่านี้บริษัทฯ	ได้มีการรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ไปแล้วในปีที่ผ่านมา	และบริษัทฯ	สามารถรับรู้รายได้	ได้เพิ่มขึ้นจากโครงการที่สร้างเสร็จ 

  และเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในปี	2556	จำานวน	1	โครงการ	คือ	โครงการ	รีเฟลคชั่น	จอมเทียน	บีช	พัทยา	โดยสรุปในปี	2556	นี้	บริษัทฯ	มีรายได้ 

  จากการขายหน่วยในโครงการอาคารชุดรวมทั้งสิ้น			โครงการ
   

   จำานวนหน่วยที่ขายได้จริง	ถึง	ณ	สิ้นปี	2556	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 โครงการ จำานวนหน่วยทั้งหมด จำานวนหน่วยที่ขายได้จริง

  (ยูนิต) (ยูนิต)

วอเตอร์มาร์ค	เจ้าพระยาริเวอร์	ทาวเวอร์เอ	 282	 276

วอเตอร์มาร์ค	เจ้าพระยาริเวอร์	ทาวเวอร์บี	 204	 173

อกัสตัน	สุขุมวิท	22	 269	 217

มิคโคนอส	หัวหิน	 122	 122

มาราเกซ	หัวหิน	เรสซิเดนเซส	 337	 335

คอลเลซซิโอ	สาทร-พิพัฒน์	 89	 69

รีเฟล็คชั่น	จอมเทียนบีช	พัทยา	 334	 179

ร๊อยซ์	ไพรเวท	เรซิเดนซิซ	สุขุมวิท	31		 160	 153

เอ็ม	สีลม	 161	 94

เอ็ม	พญาไท	 215	 157

อีควิน็อคซ์	 490	 384

เอ็ม	ลาดพร้าว	 286	 226

เดอะ	มาร์เวล	เรสซิเดนซ์	ทองหล่อ	5	 8	 8

แมเนอร์		สนามบินน้ำา	 1,848	 966

โครงการ	ซิค	รามคำาแหง		53	 544	 38

โครงการ	มาร์ค	สุขุมวิท	 147	 46

โครงการมาเอสโตร	12	 121	 89

โครงการ	มาเอสโตร	39	 131	 55

รวม�� � 5,748� 3,587

	 	 	 หากพิจารณาในด้านโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ	 ในปี	2554,	2555,	2556	 รายได้หลักของบริษัทฯ	มาจากการขายหน่วยในโครงการ 

	 	 คอนโดมิเนียมคิดเป็น	ร้อยละ	99.37	ร้อยละ	99.23	และร้อยละ	96.23	ของรายได้รวม	ตามลำาดับ
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	 	 	 ในส่วนของนโยบายการรับรู้รายได้นั้น	เดิมบริษัทฯ	จะรับรู้รายได้	เมื่อได้มีการทำาสัญญาจะซื้อจะขายในจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของ 

	 	 พื้นที่ที่เปิดขายและได้รับเงินชำาระขั้นต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	20	ของราคาขายตามสัญญาและงานพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

		 	 10	 ของงานพัฒนาโครงการตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ	(Percentage	of	completion	method)	 โดยอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ 

	 	 คำานวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับต้นทุนงานพัฒนาท้ังหมดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยไม่รวมต้นทุน 

	 	 ที่ดิน	ทั้งนี้บริษัทฯ	จะหยุดรับรู้รายได้สำาหรับสัญญาจะซื้อจะขายที่ผิดนัดชำาระเกินกว่า	3	งวดติดต่อกัน	และอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จสูงกว่า 

	 	 เงินค่างวดที่รับชำาระ	 ในปีปัจจุบัน	บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	18	(ปรับปรุง	2553)	 เรื่องรายได้	 ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ 

	 	 บัญชี	 โดยมาตราฐานการบัญชีฉบับนี้กำาหนดให้กิจการต้องรับรู้รายได้จากการขายสินค้าซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ท่ีพัฒนาเพ่ือขายเมื่อ 

	 	 กิจการได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่สำาคัญให้แก่ผู้ซื้อแล้ว	 ดังนั้นบริษัทฯจะรับรู้รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดเป็นรายได้ทั้ง 

	 	 จำานวนเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซ้ือแล้ว	ทั้งน้ีบริษัทฯ	 ได้ปรับย้อนหลังผลการดำาเนินงานของปีก่อนท่ีนำามาแสดงเปรียบเทียบในตาราง 

	 	 ข้างต้น	เพื่อให้รับรู้รายได้ตามวิธีเดียวกันกับปีปัจจุบันแล้ว

 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

	 	 	 ในเดือนพฤศจิกายน	2555	บริษัทย่อยของบริษัทฯ	ได้เริ่มเปิดให้บริการโรงแรมมาราเกรซ	หัวหิน	แอนด์	สปา	ทำาให้ในปี	2556	บริษัทฯ 

	 	 มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	จำานวนเงิน	88.28	ล้านบาท

 

 รายได้อื่นๆ

	 	 	 สำาหรับรายได้อื่นๆ	ของบริษัทฯ	ในปี	2554จำานวน	13.59	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2553	จำานวน	19.73	ล้านบาทเนื่องจาก	รายได้จากการ 

	 	 ริบเงินกรณียกเลิกใบจองหรือสัญญาจะซื้อจะขาย	และรายได้จากการให้เช่าที่ดินลดลง

   สำาหรับรายได้อื่นๆ	ของบริษัทฯ	ในปี	2555	จำานวน	35.87	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2554	จำานวน	22.28	ล้านบาทเนื่องจาก	รายได้จาก 

	 	 การริบเงินกรณียกเลิกใบจองหรือสัญญาจะซื้อจะขาย	ดอกเบี้ยเงินฝาก	และรายได้จากการขายแบบเพื่อประมูลงานก่อสร้าง	เพิ่มมากขึ้นตาม 

	 	 จำานวนโครงการที่เกิดขึ้นใหม่

   สำาหรับรายได้อื่นๆ	ของบริษัทฯ	ในปี	2556	จำานวน	43.13	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	จำานวน	12.74	ล้านบาทเนื่องจาก	รายได้จาก 

	 	 การริบเงินกรณียกเลิกใบจองหรือสัญญาจะซื้อจะขาย	ดอกเบี้ยเงินฝาก	และรายได้จากการขายแบบเพื่อประมูลงานก่อสร้าง	เพิ่มมากขึ้นตาม 

	 	 จำานวนโครงการที่เกิดขึ้น

 ต้นทุนขายหน่วยในโครงการอาคารชุด

	 	 	 ในปี	2554	บริษัทฯ	มีต้นทุนขายจากการขายหน่วยในโครงการอาคารชุดจำานวนทั้งสิ้น	1,900.54	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2553	 เท่ากับ 

		 	 1,356.21	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	41.64	เนื่องจากบริษัทฯ	มีการขายหน่วยในโครงการอาคารชุดลดลง

	 	 	 ในปี	2555	บริษัทฯ	มีต้นทุนขายจากการขายหน่วยในโครงการอาคารชุดจำานวนทั้งสิ้น	1,946.02	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2554	เท่ากับ 

		 	 45.47	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	2.39	เนื่องจากบริษัทฯ	ได้เริ่มรับรู้รายได้จากการชายเพิ่มขึ้น	3	โครงการ	ได้แก่	โครงการคอลเลซ 

	 	 ซิโอ	สาทร-พิพัฒน์,	โครงการร๊อยซ์	ไพรเวท	เรซิเดนซิซ	สุขุมวิท	31,	โครงการเดอะ	มาร์เวล	เรสซิเดนซ์	ทองหล่อ	5

   ในปี	2556	บริษัทฯ	มีต้นทุนขายจากการขายหน่วยในโครงการอาคารชุดจำานวนทั้งสิ้น	2,433.16	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	เท่ากับ 

	 	 	487.14	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	25.03	เนื่องจากบริษัทฯ	ได้เริ่มรับรู้รายได้จากการชายเพิ่มขึ้น	1	โครงการ	ได้แก่	

 กำาไรขั้นต้น

	 	 	 สำาหรับปี	2554	กำาไรขั้นต้นของบริษัทฯ	มีจำานวนทั้งสิ้น	803.96	ล้านบาท	ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรากำาไรขั้นต้นในปี	2554

   สำาหรับปี	2555	 กำาไรขั้นต้นของบริษัทฯ	 มีจำานวนท้ังสิ้น	525.23	 ล้านบาท	 ซี่งลดลงมาจากปี	2554	 เนื่องจากมีรายได้จากการขาย 

	 	 โครงการอาคารชุดลดลง		
    

   สำาหรับปี	 2556	 กำาไรขั้นต้นของบริษัทฯ	 มีจำานวนท้ังสิ้น	 944.98	 ล้านบาท	 ซีงสูงมาจากปี	 2555	 เน่ืองจากมีรายได้จากการขาย 

	 	 โครงการอาคารชุดเพิ่มขึ้น
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

	 	 	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายในการตลาดซึ่งรวมถึงค่านายหน้าในการขาย	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 

		 	 ค่าเสื่อมราคา	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการโอนห้องชุด	และค่าใช้จ่ายในสำานักงาน	

   สำาหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี	2554	มีจำานวนทั้งสิ้น	539.29	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	2553	คิดเป็นอัตราร้อยละ	14.28 

	 		 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	19.39	ของรายได้รวม	ตามลำาดับ	 เน่ืองจากในปี	2555	บริษัทฯ	มีการเปิดตัวโครงการใหม่	2	 โครงการ	 ได้แก่	 

	 	 โครงการเอ็ม	ลาดพร้าว	และโครงการเดอะ	มาร์เวล	 เรสซิเดนซ์	ทองหล่อ	5	 รวมถึงการกระตุ้นยอดขายของโครงการเดิมให้เร็วขึ้น	ดังนั้น 

	 	 บริษัทฯ	จึงมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการขายเพิ่มขึ้น	นอกจากนี้ในระหว่างปี	2555	บริษัทฯ	 เริ่มเปิดดำาเนินการกิจการโรงแรม	ทำาให้ 

	 	 บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของโรงแรมเพิ่มขึ้น	

   สำาหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี	2555	มีจำานวนทั้งสิ้น	497.89	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	2554	คิดเป็นอัตราร้อยละ	และคิดเป็น

	 	 สัดส่วนร้อยละ	18.73	ของรายได้รวม	ตามลำาดับ	 เน่ืองจากในปี	2555	บริษัทฯ	มีการเปิดตัวโครงการใหม่	1	 โครงการ	 ได้แก่	 โครงการแมเนอร์	 

  สนามบินนำ้า	รวมถึงการกระตุ้นยอดขายของโครงการเดิมให้เร็วขึ้น	ดังนั้นบริษัทฯจึงมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการขายเพิ่มขึ้น	นอกจากนี้ 

	 	 ในระหว่างปี	2555	บริษัทฯ	เริ่มเปิดดำาเนินการกิจการโรงแรม	ทำาให้บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของโรงแรมเพิ่มขึ้น	

   สำาหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี	2556	มีจำานวนทั้งสิ้น	752.36	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	2555คิดเป็นอัตราร้อยละ	151.10 

		 	 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	22.27	ของรายได้รวม	ตามลำาดับ	 เน่ืองจากในปี	2556	บริษัทฯ	มีการเปิดตัวโครงการใหม่	4	 โครงการ	 ได้แก่ 

		 	 โครงการ	มาร์ค	สุขุมวิท,	 โครงมาเอสโตร	12,	 โครงการมาเอสโตร	39	และโครงการ	ซิค	 รามคำาแหง	53	รวมถึงการกระตุ้นยอดขายของ 

  โครงการเดิมให้เร็วขึ้น	ดังนั้นบริษัทฯจึงมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการขายเพิ่มขึ้น	นอกจากนี้ในระหว่างปี	2555	บริษัทฯ	เริ่มเปิดดำาเนินการ 

	 	 กิจการโรงแรม	ทำาให้บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของโรงแรมเพิ่มขึ้น	

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

	 	 	 ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ	ในปี	2556	เท่ากับ	147.96	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วน	ร้อยละ	4.38	ของรายได้รวม	เปรียบเทียบกับปี	 

	 	 2555	และ	2554	ที่มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำานวน	116.47	ล้านบาท	และ	79.17	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี	2556	 เพิ่มขึ้นจากปี	 

	 	 2556	 เนื่องจากบริษัทฯมีการลงทุนเพ่ิมในส่วนการ่จัดหาที่ดินสำาหรับโครงการใหม่ๆ	ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	พร้อมกันนั้นบริษัทได้มีโครงการ 

	 	 ที่อยู่ในระหว่างหลายโครงการจึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการทางการเงินในปี	2556	สูงกว่าปี	2555

 

 กำาไรจากการดำาเนินงาน

	 	 สำาหรับกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ของบริษัทฯ	ในปี	2553	มีจำานวนทั้งสิ้น	701.64	ล้านบาท	ซึ่งลดลงจาก	762.69	ล้านบาท 

 ในปี	2552	 เป็นผลทำาให้อัตรากำาไรจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ในปี	2554	 คิดเป็นร้อยละ	15.84	 ของรายได้รวม	 ลดลงจากปี	2553 

		 เนื่องจาก	บริษัทฯ	มีสัดส่วนของต้นทุนขาย	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น

  สำาหรับกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ของบริษัทฯ	ในปี	2554	มีจำานวนทั้งสิ้น	279.30	ล้านบาท	ซึ่งลดลงจาก	701.64	ล้านบาท 

 ในปี	2553	 เป็นผลทำาให้อัตรากำาไรจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ในปี	2554	 คิดเป็นร้อยละ	10.26	 ของรายได้รวม	 ลดลงจากปี	2553	 

	 เนื่องจาก	บริษัทฯ	มีสัดส่วนของต้นทุนขาย	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น

  สำาหรับกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ของบริษัทฯ	ในปี	2555	มีจำานวนทั้งสิ้น		68.82	ล้านบาท	ซึ่งลดลงจาก	279.30	ล้านบาท 

	 ในปี	2554	เป็นผลทำาให้อัตรากำาไรจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ในปี	2555	คิดเป็นร้อยละ	2.67	ของรายได้รวมลดลงจากปี	2554	เนื่องจาก 

		 บริษัทฯ	มีสัดส่วนของต้นทุนขาย	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น	และยอดรายได้จากกการขายหน่วยในโครงการอาคารชุดลดลง

 

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

	 	 	 ในส่วนของกำาไรสุทธิของบริษัทฯ	ในปี	2554	มีจำานวนทั้งสิ้น	172.25	ล้านบาท	โดยมีอัตรากำาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ	6.33	ลดลงจากปีก่อน 

	 	 ซึ่งมีอัตรากำาไรสุทธิร้อยละ	11.96	เนื่องจากบริษัทฯ	มีสัดส่วนของต้นทุนขาย	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น
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   ในส่วนของกำาไรสุทธิของบริษัทฯ	 ในปี	2555	มีจำานวนทั้งสิ้น	(84.22)	ล้านบาท	 โดยมีอัตรากำาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ	(3.28)	ลดลงจาก 

	 	 ปีก่อนซึ่งมีอัตรากำาไรสุทธิร้อยละ	6.33	เนื่องจากบริษัทฯ	มีสัดส่วนของต้นทุนขาย	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและ	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

	 	 ที่เพิ่มขึ้น	ประกอบกับยอดรายได้จากการขายอาคารชุดลดลง	จึงส่งผลทำาให้ผลกำาไรสุทธิลดลงจากปีที่ผ่านมา

   ในส่วนของกำาไรสุทธิของบริษัทฯ	ในปี	2556	มีจำานวนทั้งสิ้น	(118.14)	ล้านบาท	โดยมีอัตรากำาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ	(3.50)	เพิ่มขึ้นจาก 

	 	 ปีก่อนซึ่งมีอัตรากำาไรสุทธิร้อยละ	95.90	เนื่องจากบริษัทฯ	มีสัดส่วนของต้นทุนขาย	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและ	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

	 	 ที่เพิ่มขึ้น	ถึงแม้ว่ายอดรายได้จากการขายอาคารชุดเพิ่มขึ้นก็ตาม	และต้นทุนในการขายก็สูงขึ้นตามสัดส่วนของรายได้จากการขายอาคารชุด		 

	 	 จึงส่งผลทำาให้ผลกำาไรสุทธิลดลงจากปีที่ผ่านมา

 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

	 	 	 จากปี	2554-2555	บริษัทฯ	มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นตามการเพิ่มขึ้นของกำาไรสุทธิ	โดยอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าเท่ากับ 

	 	 ร้อยละ	7.92	ในปี	2554	และร้อยละ	(4.03)ในปี	2555	ตามลำาดับ	ในส่วนของอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในปี	2556	มีค่าเท่ากับร้อยละ	(6.8)

3.	ฐานะทางการเงิน

 สินทรัพย์	ส่วนประกอบของสินทรัพย์	และคุณภาพสินทรัพย์

	 	 	 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2554	2555	2556	 บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวมเป็นจำานวนท้ังสิ้น	8,332.14	 ล้านบาท 

	 		 10,389.34	ล้านบาท	และ	14,596.31	ล้านบาท	ตามลำาดับ	ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมในปี	2556	เป็นการเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโต 

	 	 และการขยายโครงการของบริษัทฯ	โดยรายละเอียดของสินทรัพย์หลักมีดังนี้

 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม		2554	บริษัทฯ	มีที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างจำานวนทั้งสิ้น	6,493.37	ล้านบาท	ประกอบไปด้วยสัดส่วน 

	 	 ของโครงการวอเตอร์มาร์ค	เจ้าพระยาริเวอร์	ทาวเวอร์	เอ	และ	บี	คิดเป็นร้อยละ	2.98	และร้อยละ	6.54	โครงการวินด์	สุขุมวิท	23	คิดเป็น 

	 	 ร้อยละ	0.47	โครงการวินด์	รัชโยธิน	คิดเป็นร้อยละ	0.50	โครงการอกัสตัน	สุขุมวิท	22	คิดเป็นร้อยละ	8.35	โครงการมิคโคนอส	หัวหิน	คิดเป็น 

	 	 ร้อยละ	0.03	 โครงการรีเฟล็คชั่น	จอมเทียนบีช	พัทยา	คิดเป็นร้อยละ	11.10	 โครงการมาราเกซ	หัวหิน	คิดเป็นร้อยละ	7.59	 โครงการเอ็ม	 

	 	 พญาไท	คิดเป็นร้อยละ	3.62	และ	โครงการเอ็ม	สีลม	คิดเป็นร้อยละ	7.53	โครงการคอลเลสซิโอ	สาทร-พิพัฒน์	คิดเป็นร้อยละ	4.78	โครงการ 

  อีควิน็อคซ์	พหล-วิภา	คิดเป็นร้อยละ	8.73	 โครงการเอ็ม	ลาดพร้าว	คิดเป็นร้อยละ	3.49	 โครงการร๊อยซ์	 ไพรเวท	 เรซิเดนซิซ	สุขุมวิท	31	 

	 	 คิดเป็นร้อยละ	28.74	โครงการเดอะ	มาร์เวล	เรสซิเดนซ์	ทองหล่อ	5	คิดเป็นร้อยละ	2.19	และโครงการบริเวณสนามบินน้ำา	คิดเป็นร้อยละ	3.36
   

   ณ	วันที่	31	ธันวาคม		2555	บริษัทฯ	มีที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างจำานวนทั้งสิ้น	7,650.30ล้านบาท	ประกอบไปด้วยสัดส่วน 

	 	 ของโครงการวอเตอร์มาร์ค	เจ้าพระยาริเวอร์	ทาวเวอร์	เอ	และ	บี	,	คิดเป็นร้อยละ	5.52,	โครงการอกัสตัน	สุขุมวิท	22	คิดเป็นร้อยละ	5.97,	 

	 	 โครงการรีเฟล็คชั่น	จอมเทียนบีช	พัทยา	คิดเป็นร้อยละ	19.74,	โครงการมาราเกซ	หัวหิน	คิดเป็นร้อยละ	1.67,	โครงการเอ็ม	พญาไท	คิดเป็น 

	 	 ร้อยละ	3.95	และ	 โครงการเอ็ม	สีลม	คิดเป็นร้อยละ	7.82,	 โครงการคอลเลสซิโอ	สาทร-พิพัฒน์	คิดเป็นร้อยละ	5.07,โครงการอีควิน็อคซ์	 

	 	 พหล-วิภา	คิดเป็นร้อยละ	10.50,	โครงการเอ็ม	ลาดพร้าว	คิดเป็นร้อยละ	4.60,	โครงการร๊อยซ์	ไพรเวท	เรซิเดนซิซ	สุขุมวิท	31	คิดเป็นร้อยละ  

	 	 20.44,	โครงการเดอะ	มาร์เวล	เรสซิเดนซ์	ทองหล่อ	5	คิดเป็นร้อยละ	1.73	และโครงการบริเวณสนามบินน้ำา	คิดเป็นร้อยละ	2.99
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	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	มีที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างจำานวนทั้งสิ้น	10,777.68	ล้านบาท	ประกอบไปด้วยสัดส่วน 

	 	 ของโครงการวอเตอร์มาร์ค	เจ้าพระยาริเวอร์	ทาวเวอร์	เอ	และ	บี	คิดเป็นร้อยละ	3.17,	โครงการอกัสตัน	สุขุมวิท	22	คิดเป็นร้อยละ	1.94,	 

	 	 โครงการรีเฟล็คชั่น	จอมเทียนบีช	พัทยา	คิดเป็นร้อยละ	14.49,	โครงการมาราเกซ	หัวหิน	คิดเป็นร้อยละ	0.18,	โครงการเอ็ม	พญาไท	คิดเป็น 

	 	 ร้อยละ	4.91	และ	โครงการเอ็ม	สีลม	คิดเป็นร้อยละ	7.47	โครงการคอลเลสซิโอ	สาทร-พิพัฒน์	คิดเป็นร้อยละ1.42	โครงการอีควิน็อคซ์	พหล-วิภา  

	 	 คิดเป็นร้อยละ	16.03,	โครงการเอ็ม	ลาดพร้าว	คิดเป็นร้อยละ	5.83	โครงการร๊อยซ์	ไพรเวท	เรซิเดนซิซ	สุขุมวิท	31	คิดเป็นร้อยละ	2.45,	โครงการ 

  บริเวณสนามบินนำ้า	คิดเป็นร้อยละ	3.3,	โครงการ	มาร์ค	สุขุมวิทคิดเป็นร้อยละ19,	โครงการมาเอสโตร	12	คิดเป็นร้อยละ	1.4,	โครงการมาเอสโตร	

	 	 39	คิดเป็นร้อยละ	1.5	และโครงการ	ชิค	รามคำาแหง	53	คิดเป็นร้อยละ	7.32

 

  ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2554

 ที่ดินและต้นทุนโครงการ ระหว่างก่อสร้าง งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม

  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ    

ต้นทุนที่ดิน	 	8,318.92		 34.50		 5,172.64		 28.39		 4,587.81	 	29.78			

	งานระหว่างก่อสร้าง		 14,507.66	 	60.16		 12,056.81	 	66.19		 9,986.58		 64.82				

ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน		 1,284.58		 5.32		 988.30		 5.42		 831.31		 5.40			

�รวม��� 24,111.15�� 100.00�� 18,217.75� �100.00�� 15,405.70�� 100.00���

หัก:	ส่วนที่โอนมาจากที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์						 	 	 	 	 3.97				

ส่วนที่โอนไปเป็นที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		 (56.64)					 	 	 	 215.01				

	หัก:ส่วนที่โอนเป็นต้นทุนขายสะสม		 (12,994.44)			 	 (10,561.10)			 	 (8,623.17)		

			รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิ		 (60.80)								

	ส่วนที่โอนไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 	(221.59)			 	 (6.35)			 	 (508.14)						

สุทธิ��� 10,777.68� ��� 7,650.30��� � 6,493.37����

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	บริษัทฯ	มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นจำานวนเงิน	255.10	ล้านบาท	ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก	ณ	สิ้นปี	2553 

		 	 เนื่องจากโครงการอีควิน็อคซ์	พหล-วิภา,	โครงการคอลเลสซิโอ	สาทร-พิพัฒน์,	โครงการรีเฟล็คชั่น	จอมเทียนบีช	พัทยา	และ	โครงการเอ็ม	สีลม  

	 	 เริ่มงานก่อสร้างงานโครงสร้าง	จึงมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น

   ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทฯ	มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นจำานวนเงิน	340.39	ล้านบาท	ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก	ณ	สิ้นปี	2554 

		 	 เนื่องจากโครงการอีควิน็อคซ์	พหล-วิภา,	โครงการรีเฟล็คชั่น	จอมเทียนบีช	พัทยา	โครงการเอ็ม	สีลม	,	โครงการเอ็ม	ลาดพร้าว	,โครงการ 

	 	 เอ็ม	พญาไท,	เริ่มงานก่อสร้างงานโครงสร้าง	จึงมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นจำานวนเงิน	395.98	ล้านบาท	ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก	ณ	สิ้นปี	2555	 

	 	 เนื่องจากโครงการอีควิน็อคซ์	พหล-วิภา,	โครงการรีเฟล็คชั่น	จอมเทียนบีช	พัทยา		โครงการเอ็ม	สีลม	,	โครงการเอ็ม	ลาดพร้าว	,โครงการ 

	 	 เอ็ม	พญาไท	,โครงการ	มาร์ค	สุขุมวิท	,	โครงการ	มาเอสโตร	12	,โครงการมาเอสโตร	39	,	โครงการ	ซิค	รามคำาแหง	53	เริ่มงานก่อสร้างงาน 

	 	 โครงสร้าง	จึงมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	 	 	 ลูกหนี้การค้าสุทธิของบริษัทฯ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	2555	และ	2555	มีมูลค่าเท่ากับ,81.04	ล้านบาท	และ	48.83	ล้านบาท	และ	57.69		 

	 	 ตามลำาดับ	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	0.97,	0.47	และ	0.49	ล้านบาท	ของสินทรัพย์รวม	ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม		2556
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	 	 	 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระได้ดังนี้		

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                                                                                                

                          			(หน่วย: พันบาท)

 2556 2555

ลูกหนี้การค้า�-�กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ค้างชำาระ

	 ไม่เกิน	6	เดือน		 -	 -

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -

ลูกหนี้การค้า�-�กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ค้างชำาระ

	 ไม่เกิน	3	เดือน		 27,037	 11,103

	 3	-	6	เดือน	 8,602	 1,562

	 6	-	12	เดือน	 2,346	 1,062

	 มากกว่า	12	เดือน	 15	 192

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 38,000	 12,919

รวมลูกหนี้การค้า		 38,000	 12,919

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ

			ที่เกี่ยวข้องกัน	 3,589	 3,583

ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -

เงินทดรองจ่าย	 16,106	 32,323

รวมลูกหนี้อื่น	 19,695	 35,906

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		 57,695	 48,825

 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าจากการจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย ์                                                                                

		 	 													(หน่วย: ล้านบาท)

 2556 2555

มูลค่าการซื้อขายที่ได้มีการทำาสัญญาแล้ว	 	23,831	 22,507

มูลค่ารวมของโครงการโดยประมาณ	 	37,793	 								39,648

อัตราส่วนของมูลค่าซื้อขายที่ได้มีการทำาสัญญา	 63%	 57%

จำานวนเงินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ยังไม่รับรู้รายได้	 11,800	 7,627
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 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ (สินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ)

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	มีจำานวนทั้งสิ้น	746.60	ล้านบาท	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิหลัก	ประกอบด้วย  

	 	 ที่ดิน	 อาคารสำานักงานและส่วนปรับปรุงอาคารสำานักงาน	 อาคารชั่วคราวและส่วนปรับปรุงอาคารชั่วคราว	 ห้องชุด	 อุปกรณ์สำานักงาน	 

	 	 เครื่องตกแต่งและติดตั้งยานพาหนะ	และอื่นๆ	

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	มีจำานวนทั้งสิ้น	859.48	ล้านบาท	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิหลัก	ประกอบด้วย  

	 	 ที่ดิน	 อาคารสำานักงานและส่วนปรับปรุงอาคารสำานักงาน	 อาคารชั่วคราวและส่วนปรับปรุงอาคารชั่วคราว	 ห้องชุด	 อุปกรณ์สำานักงาน	 

	 	 เครื่องตกแต่งและติดตั้งยานพาหนะ	และอื่นๆ	

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	มีจำานวนทั้งสิ้น	949.43	ล้านบาท	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิหลัก	ประกอบด้วย  

	 	 ที่ดิน	 อาคารสำานักงานและส่วนปรับปรุงอาคารสำานักงาน	 อาคารชั่วคราวและส่วนปรับปรุงอาคารชั่วคราว	 ห้องชุด	 อุปกรณ์สำานักงาน	 

	 	 เครื่องตกแต่งและติดตั้งยานพาหนะ	และอื่นๆ	

 หนี้สิน

	 	 	 ณ	31	ธันวาคม	2554	เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ	มีมูลค่าทั้งสิ้น	3,420.20	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นเนื่องจาก 

	 	 ในระหว่างปี	2553	บริษัทฯ	มีการเบิกวงเงินกู้เพิ่มเติมเพ่ือใช้พัฒนาโครงการท่ีเริ่มก่อสร้าง	 และได้มีการใช้เงินกู้ส่วนหน่ึงในการซื้อที่ดินเพื่อ 

	 	 พัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น		

	 	 	 ณ	31	ธันวาคม	2555	เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ	มีมูลค่าทั้งสิ้น	3,713.08	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นเนื่องจาก 

	 	 ในระหว่างปี	2554	บริษัทฯ	มีการเบิกวงเงินกู้เพิ่มเติมเพ่ือใช้พัฒนาโครงการท่ีเริ่มก่อสร้าง	 และได้มีการใช้เงินกู้ส่วนหน่ึงในการซื้อที่ดินเพื่อ 

	 	 พัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น		

	 	 	 ณ	31	ธันวาคม	2556	เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ	มีมูลค่าทั้งสิ้น	6,794.43	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นเนื่องจาก 

	 	 ในระหว่างปี	2555	บริษัทฯ	มีการเบิกวงเงินกู้เพิ่มเติมเพ่ือใช้พัฒนาโครงการท่ีเริ่มก่อสร้าง	 และได้มีการใช้เงินกู้ส่วนหน่ึงในการซื้อที่ดินเพื่อ 

	 	 พัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น		

 โครงสร้างหนี้สถาบันการเงินรายปีตามงบการเงิน

  ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2554

 หนี้สถาบันการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม

  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ    

ระยะสั้น

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ	

	 เงินกู้ยืมระยะสั้น	 1,245.56	 18.33	 382.05	 10.28	 352.98	 10.32

ระยะยาว

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

	 -	ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน	1	ปี	 1,832.23	 26.97	 701.08	 18.88	 1,866.72	 54.58

		 -	ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระเกินกว่า	1	ปี	 3,716.64	 54.70	 2,629.95	 70.83	 1,200.50	 35.10

รวม�� 6,794.43� 100.00� 3,713.08� 100.00� 3,420.20� 100.00
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เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

	 	 ณ	31	ธันวาคม	2554	เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้ามีจำานวนเงิน	1,534.89	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2553	เนื่องจากบริษัทฯ 

		 มีโครงการเปิดขายเพิ่มขึ้น	จึงทำาให้มีการรับเงินจอง	เงินทำาสัญญา	และเงินดาวน์เพิ่มขึ้น	

	 	 ณ	31	ธันวาคม	2555	เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้ามีจำานวนเงิน	1,740.85	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2554	เนื่องจากบริษัทฯ 

		 มีโครงการเปิดขายเพิ่มขึ้น	จึงทำาให้มีการรับเงินจอง	เงินทำาสัญญา	และเงินดาวน์เพิ่มขึ้น	

	 	 ณ	31	ธันวาคม	2556	เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้ามีจำานวนเงิน	2,188.99	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2555	เนื่องจากบริษัทฯ	 

	 มีโครงการเปิดขายเพิ่มขึ้น	จึงทำาให้มีการรับเงินจอง	เงินทำาสัญญา	และเงินดาวน์เพิ่มขึ้น	

 เจ้าหนี้การค้า

	 	 ณ	31	ธันวาคม	2554		เจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ	ลดลง	165.38	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับสิ้นปี	2554	โดยเจ้าหนี้การค้าส่วนใหญ่มาจากโครงการ 

	 วอเตอร์มาร์ค	เจ้าพระยาริเวอร์	ทาวเวอร์	เอ	และ	โครงการวอเตอร์มาร์ค	เจ้าพระยาริเวอร์	ทาวเวอร์	บี	โครงการวินด์	สุขุมวิท	23	โครงการวินด์	 

	 รัชโยธิน	โครงการอกัสตัน	สุขุมวิท	22	โครงการมาราเกซ	หัวหิน	โครงการร๊อยซ์	ไพรเวท	เรซิเดนซิซ	สุขุมวิท	31	โครงการรีเฟล็คชั่น	จอมเทียนบีช  

	 พัทยา	โครงการอีควิน็อคซ์	พหล-วิภา	โครงการเอ็ม	สีลม	โครงการคอลเลสซิโอ	สาทร-พิพัฒน์	 โครงการเดอะ	มาร์เวล	เรสซิเดนซ์	ทองหล่อ	5	 

	 โรงแรมมาราเกรซ	รีสอร์ทแอนด์	สปา	หัว	และโครงการอื่นๆ	

	 	 ณ	31	ธันวาคม	2555	เจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ	เพิ่มขึ้น	67.13	ล้านบาทเมื่อเทียบกับสิ้นปี	2554,เจ้าหนี้ส่วนใหญ่มาจากโครงการที่อยู่ระหว่าง 

	 ก่อสร้างของ,	 โครงการรีเฟล็คชั่น	 จอมเทียนบีช,	 โครงการอีควิน็อคซ์	พหล-วิภา,	 โครงการเอ็ม	สีลม,	 โรงแรมมาราเกรซ	รีสอร์ทแอนด์	 สปา	 

	 หัวหิน	และโครงการอื่นๆ	
  

  ณ	31	ธันวาคม	2556	 เจ้าหน้ีการค้าของบริษัทฯ	 เพ่ิมขึ้น	96.54	ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับสิ้นปี	2555,เจ้าหนี้ส่วนใหญ่เกิดจากโครงการที่อยู ่

	 ระหว่างก่อสร้าง,	 โครงการเอ็ม	สีลม,	 โครงการ	อีควิคน็อคซ์	พหล-วิภา,	 โครงการเอ็ม	พญาไท,	 โครงการเอ็ม	ลาดพร้าว,	 โครงการ	 เมเนอร	์ 

	 สนามบินนำ้า,	โครงการ	มาเอสโตร		12	และ	39	และโครงการ	มาร์ค	สุขุมวิท	และ	โรงแรมมาราเกรซ	รีสอร์ทแอนด์	สปา	หัวหิน	และโครงการอื่นๆ 

	 ที่ยังก่อสร้างเสร็จแล้วแต่อยู่ในระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า	

 ภาระผูกพันและหนี้ที่อาจเกิดขึ้น

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างสำาหรับงานก่อสร้างโครงการอาคารชุดและสัญญา 

	 บริการเป็นจำานวนเงิน	3,262	ล้านบาท
 

  ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่าค่าซื้อที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายทิ่ดินเป็นจำานวนเงิน	875		ล้านบาท
   

     		 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีที่ดินถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในโครงการที่ดินติดภาระจำายอมรวมจำานวนประมาณ 

		 	4	ไร่	ซึ่งมูลค่าของที่ดินที่ติดภาระจำายอมดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุนโครงการแล้ว		

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 ณ	สิ้นปี	2554	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	มีจำานวนทั้งสิ้น	2,175.94	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2554	เป็นจำานวน	171.28	ล้านบาท 

		 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ	8.54	การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากบริษัทฯ	มีผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้นทำาให้มีกำาไรสะสมในส่วนที่จัดสรรแล้ว 

 มีจำานวนเพิ่มขึ้นเป็น	95.94	ล้านบาท	และกำาไรในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ	มีจำานวนเพิ่มขึ้นเป็น	668.22	ล้านบาท	นอกจากนี้หุ้นสามัญ 

	 และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ	เพิ่มขึ้นเป็นจำานวนเงินรวม	0.64	ล้านบาท	เนื่องมาจากในระหว่างปี	2555	มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการซื้อหุ้น 

	 สามัญครั้งที่	1	ของบริษัทฯ	จำานวน	0.10	ล้านหุ้น

  ณ	สิ้นปี	2555	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	มีจำานวนทั้งสิ้น	2,091.72	ล้านบาท	ลดลงจาก	ณ	สิ้นปี	2554	เป็นจำานวน	84.22	ล้านบาท	หรือ 

	 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.87	การลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากบริษัทฯ	มีผลการดำาเนินงานที่ลดลงทำาให้มีกำาไรสะสมในส่วนที่จัดสรรแล้ว 

	 เป็น	95.94	ล้านบาท	และกำาไรในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ	มีจำานวนลดลงเป็น	577.35	ล้านบาท	

  ณ	สิ้นปี	2556	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	มีจำานวนทั้งสิ้น	2,405.38	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2555	เป็นจำานวน	206.17	ล้านบาท 

		 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ	9.37	การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากบริษัทฯ	มีผลการดำาเนินงานที่ลดลงทำาให้มีกำาไรสะสมในส่วนที่จัดสรรแล้ว 

 เป็น	95.94	ล้านบาท	และกำาไรในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ	มีจำานวนลดลงเป็น	518.83	ล้านบาท	ในส่วนของผู้ถือเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการ 

	 ใช้ใบสำาคัญแสดงสิทธิ	เพิ่มมากขึ้นในปี	2556	และใบสำาคัญแสดงสิทธิได้หมดอายุ	เมื่อสิ้นเดือน	มิถุนายน	2556	

�
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   ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

	 	 	 	 บริษัทฯ	มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	ถึง	ปี	2556	เท่ากับ		2.83	เท่า	3.77	เท่า	และ	5.07	เท่า	 

	 	 	 ตามลำาดับ	 อัตราส่วนดังกล่าวในปี	2556	 เพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีการเบิกวงเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อใช้พัฒนาโครงการที่เริ่มก่อสร้างและได้มีการใช้ 

	 	 	 เงินกู้ส่วนหนึ่งในการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น	

    หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของหนี้ที่มีดอกเบี้ย	(Interest	Bearing	Debt)	ของบริษัทฯ	จะพบว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

	 	 	 จะมีค่าเท่ากับ	1.44	เท่า	ณ	สิ้นปี	2554		2.05	เท่า	ณ	สิ้นปี	2555	และ	2.93	ณ	สิ้นปี	2556	ซึ่งสาเหตุที่ทำาให้อัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้น	 

	 	 	 เนื่องจากบริษัทฯ	มีการเบิกวงเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อใช้พัฒนาโครงการท่ีเริ่มก่อสร้าง	และได้มีการใช้เงินกู้ส่วนหน่ึงในการซื้อท่ีดินเพื่อพัฒนา 

	 	 	 โครงการเพิ่มขึ้น		

  งบกระแสเงินสด

	 	 	 ในปี	2554	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน	 เป็นจำานวน	45.11	ล้านบาท	 เนื่องจากในปี	2554	บริษัทฯ	มีการโอน 

	 	 กรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมาก	ทำาให้มีเงินสดรับเพ่ิมข้ึน	 โดยบริษัทฯได้นำาเงินสดรับดังกล่าวไปใช้ในการก่อสร้างเพื่อ 

	 	 พัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นได้แก่	โครงการอีควิน็อคซ์	พหล-วิภา	โครงการคอลเลสซิโอ	สาทร-พิพัฒน์	โครงการรีเฟล็คชั่น	จอมเทียนบีช	พัทยา 

	 	 โครงการเอ็ม	สีลม	โครงการการร๊อยซ์	ไพรเวท	เรซิเดนซิซ	สุขุมวิท	31	โครงการเดอะ	มาร์เวล	เรสซิเดนซ์	ทองหล่อ	5	และใช้ในการลงทุน 

	 	 ในงานก่อสร้างโรงแรมของบริษัทย่อยและสินทรัพย์ของบริษัทฯ	

   ในปี	2555	 บริษัทฯ	 มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน	 เป็นจำานวน	(1,417.93)	 ล้านบาท	 เนื่องจากในปี	2555	 บริษัทฯ	 

	 	 โดยบริษัทฯได้นำาเงินสดรับดังกล่าวไปใช้ในการก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นได้แก่	โครงการอีควิน็อคซ์	พหล-วิภา	โครงการคอลเลสซิโอ  

	 	 สาทร-พิพัฒน์	โครงการรีเฟล็คชั่น	จอมเทียนบีช	พัทยา	โครงการเอ็ม	สีลม	โครงการการร๊อยซ์	ไพรเวท	เรซิเดนซิซ	สุขุมวิท	31	โครงการ 

	 	 เดอะ	มาร์เวล	เรสซิเดนซ์	ทองหล่อ	5	และใช้ในการลงทุนในงานก่อสร้างโรงแรมของบริษัทย่อยและสินทรัพย์ของบริษัทฯ	

   ในปี	2556	 บริษัทฯ	 มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน	 เป็นจำานวน	(2,773.87)	 ล้านบาท	 เนื่องจากในปี	2556	 บริษัทฯ	 

	 	 โดยบริษัทฯได้นำาเงินสดรับดังกล่าวไปใช้ในการก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นได้แก่	โครงการอีควิน็อคซ์	พหล-วิภา,	โครงการรีเฟล็คชั่น 

		 	 จอมเทียนบีช	พัทยา	โครงการเอ็ม	สีลม	โครงการการร๊อยซ์	ไพรเวท	เรซิเดนซิซ	สุขุมวิท	31,	โครงการแมเนอร์	สนามบินนำ้า	โครงการ	มาร์ค	 

	 	 สุขุมวิท	 โครงการมาเอสโตร	12	และ	39	และโครงการ	ชิค	 รามคำาแหง	53	และใช้ในการลงทุนในงานก่อสร้างโรงแรมของบริษัทย่อยและ 

	 	 สินทรัพย์ของบริษัทฯ	

   ในปี	2555	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน	เป็นจำานวน	(1,417.93)	ล้านบาท	เนื่องจากในปี	2555	บริษัทฯ	โดยบริษัทฯ

	 	 ได้นำาเงินสดรับดังกล่าวไปใช้ในการก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นได้แก่	โครงการอีควิน็อคซ์	พหล-วิภา	โครงการคอลเลสซิโอ	สาทร-พิพัฒน์  

	 	 โครงการรีเฟล็คชั่น	จอมเทียนบีช	พัทยา	 โครงการเอ็ม	สีลม	 โครงการการร๊อยซ์	 ไพรเวท	 เรซิเดนซิซ	สุขุมวิท	31	 โครงการเดอะ	มาร์เวล	 

	 	 เรสซิเดนซ์	ทองหล่อ	5	และใช้ในการลงทุนในงานก่อสร้างโรงแรมของบริษัทย่อยและสินทรัพย์ของบริษัทฯ	

   อัตราส่วนสภาพคล่อง

	 	 	 	 ในปี	2554	บริษัทฯ	มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่	1.49	เท่า	และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่	0.11	เท่า	ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับ 

	 	 	 ปี	 2554	 เป็นผลเนื่องมาจากการที่บริษัทฯทำาการพัฒนาโครงการเพ่ิมข้ึน	 ทำาให้จำาเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนทำาให้หนี้สิน 

	 	 	 หมุนเวียนเพิ่มขึ้น	

    ในปี	2555	บริษัทฯ	มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่	1.53	เท่า	และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่	0.18	เท่า	ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ 

	 	 	 กับปี	2554	 เป็นผลเน่ืองมาจากการที่บริษัทฯทำาการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น	 ทำาให้จำาเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึนทำาให้หนี้สิน 

	 	 	 หมุนเวียนเพิ่มขึ้น	

    ในปี	2556	บริษัทฯ	มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่	1.56	เท่า	และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่	0.12	เท่า	ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ 

	 	 	 กับปี	2555	 เป็นผลเน่ืองมาจากการที่บริษัทฯทำาการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น	 ทำาให้จำาเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึนทำาให้หนี้สิน 

	 	 	 หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
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