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รายงานประจ�าปี 2557

เรามุ่งมั่นที่จะท�าให้ลูกค้ามีความสุขอย่างย่ังยืน 
ได้รับบ้าน คอนโด และบริการที่โดนใจ 
ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีคุณภาพระดับสากล 
ในท�าเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและเป็นองค์กร
ที่ให้ความส�าคัญต่อพนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้ถือหุ้นรายย่อย

วิสัยทัศน์ 

ที่อนันดาฯ… เราไตร่ตรอง ต้ังใจพัฒนาบุคลากร
และองค์กรเพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัย
และบริการอันเปี่ยมไปด้วยคุณค่า 
ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

พันธกิจ 

หมายเหตุ : 
อนันดา (บาลี-สันสกฤต) = ความสุขสบาย, ปลื้มใจ 
ความสุขส�าราญ หรือ มากล้น ไม่สิ้นสุด

• คน มีความฉลาดทางอารมณ์

• ความต้ังใจ ต้องการเติบโตอย่างย่ังยืน

• การพัฒนาองค์กร/ตนเอง มีวิสัยทัศน์

• การจัดการ บริหารจัดการเป็นเลิศมาตรฐานสากล

• นวัตกรรม มีนวัตกรรมทางด้านรูปแบบธุรกิจ
  ซึ่งส่งผลถึงโครงสร้างก�าไร

• การมุ่งเน้นลูกค้า ขยายฐานลูกค้าไปกลุ่มใหม่ๆ

ค่านิยมองค์กร 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

ด้วยความต้ังใจสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เพื่อเติมเต็มวิถีชีวิตคนเมืองบนพื้นฐานของระบบขนส่งมวลชน 

ชีวิตนั้นสั้นเกินไปที่จะต้องเสียเวลาอยู่บนท้องถนน
เราจึงต้องการเวลาที่เสียไปของเรากลับคืนมา 

ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะหาท�าเลที่ดีที่สุด ด้วยที่อยู่อาศัย
และการบริการที่ปลอดภัย คุณภาพสูง

พร้อมราคาที่อยู่อาศัยที่สามารถเข้าถึงได้

ให้ตอบสนองกับการใช้ชีวิตแบบ
Live / Work / Play
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ก้าวสู่ความเป็นผู้น�า 

ที่พักอาศัยตามแนวระบบขนส่งมวลชนเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในปัจจุบัน ว่าเป็นช่องทางที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองกับการใช้ชีวิต
แบบ Live/Work/Play ในกรุงเทพมหานคร

ในปีที่สองหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะบริษัทมหาชน อนันดา เป็นผู้น�าด้านที่อยู่อาศัยใกล้ระบบขนส่ง
มวลชน

ด้วยประสบความส�าเร็จจากการก่อสร้างตามก�าหนด และการควบคุมต้นทุนอย่างมีระเบียบวินัย ส่งผลให้บริษัทสร้างก�าไร
สูงสุดเป็นประวัติการณ์
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แม้ว่าการเปิดโครงกาารใหม่ในปี 2557 จะน้อยกว่าปีก่อนเท่าตัว แต่ยอดขายยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

จากวงจรการลงทุน อนันดาได้เปิดโครงการใหม่ 4 โครงการ มูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาท ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 
มูลค่ามากกว่า 30,000 ล้านบาท 

	 ช่ือโครงการ	 สถานท่ีตั้ง	 เปิดโครงการ	 อัตราการขายสุทธิ

1. แอชตัน อโศก ถนนอโศกมนตรี เขตคลองตย กรุงเทพฯ ไตรมาส 3 ปี 2557 97.5% 

2. ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ไตรมาส 3 ปี 2557 91.7% 

3. ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ไตรมาส 3 ปี 2557 61.0% 

4. ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสต์เกต ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ ไตรมาส 3 ปี 2557 47.2% 
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ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา อนันดาเปิดขาย 4 โครงการใหม่ 
ได้แก่ แอชตัน อโศก, ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี, 
ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์ และไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสต์เกต 
มูลค่ารวมกว่า 15,000 ล้านบาท

ในปี 2557 บริษัทสามารถสร้างยอดขายสุทธิ
จาก 4 โครงการใหม่กว่า 12,400 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นความส�าเร็จของการเปิดโครงการที่ไม่เคยมีก่อนหน้า 

การเปิดโครงการใหม่
ท่ีประสบความส�าเร็จอย่างมาก 

ในปี 2557 อนันดาได้รับรางวัลหลายอย่าง 
จากการโหวตจากผู้ ใช้งาน Think of Living สะท้อนถึงการรับรู้ของสาธารณชน
ในด้านนวัตกรรม คุณภาพ และคุณค่า ที่อนันดามอบให้

ในปี 2557 อนันดาได้รับรางวัลดีเด่นในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความภาคภูมิใจจากการปฏิบัติงานของเรา 
ในการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสอันเป็นที่รับรู้สู่ภายนอก

ได้รับรางวัลหลากหลาย 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานประจ�าปี 2557

อนันดาได้ตกลงร่วมทุนกับมิตซุย ฟูโดซัง 
ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น 
เมื่อพิจารณาจากฐานรายได้ในปี 2556

ในปี 2556 มีการร่วมทุนเพ่ือพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม 
ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน มูลค่ากว่า 6,700 ล้านบาท 
ต้ังอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน ซึ่งโครงการนี้
เป็นโครงการแรกที่ขายหมดในการเปิดตัวครั้งแรก

ในปี 2557 มีการร่วมทุนพัฒนาโครงการอีก 2 แห่ง 
ได้แก่ แอชตัน อโศก และไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี 
มูลค่ารวมกว่า 10,500 ล้านบาท 
ซึ่งทั้ง 2 โครงการ ขายหมดในการเปิดตัวครั้งแรก

พันธมิตรท่ีแน่นแฟ้น 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

นอกจากความร่วมมือทางการเงินแล้ว มิตซุยเป็นที่รู้จักกันว่า
เป็นหนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเทคโนโลยีชั้นน�าที่สุดในโลก 
ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้อนันดาปรับปรุงเทคโนโลยี โดยเจ้าหน้าที่ของมิตซุย 
พร้อมให้การฝึกอบรมพนักงานของอนันดา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

มิตซุยได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าในประเทศญ่ีปุ่นสูงที่สุดในประเทศ 
ในฐานะการเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ และมีระบบการบริหาร
จัดการโครงการอย่างมีคุณภาพด้วย Total Quality Project Management System 
(TQPMS) โดยระบบนี้จะด�าเนินการตรวจสอบกว่า 1,700 รายการ 
ในระหว่างการก่อสร้าง จนสร้างความมั่นใจในคุณภาพที่สูงและมีข้อบกพร่องต�่า

ในปี 2557 มีการฝึกอบรมและการประยุกต์ใช้ 
โดยเจ้าหน้าที่มิตซุยได้ถ่ายทอดเทคโลยีกับกับพนักงานของอนันดา

นอกจากนี้ในปี 2557 อนันดาได้เริ่มประยุกต์ใช้ Building Information Modeling
(BIM) ซึ่งถือเป็นระบบการรวมศูนย์ที่ล�้าสมัย ต้ังแต่การออกแบบและการก่อสร้าง
ด้วยรูปแบบเดียวกัน ระยะเวลาในการออกแบบ การก่อสร้างที่รวดเร็วขึ้น 
พร้อมลดข้อบกพร่องอีกด้วย

การประยุกต์ใช้ระบบข้างต้นจะเป็นระบบห่วงโซ่อุปทานของอนันดา โดยมี 27 บริษัทที่ร่วม
กับประยุกต์ใช้ร่วมกัน  ต้ังแต่ผู้ออกแบบ สถาปนิก ผู้รับเหมา และผู้บริหารงานก่อสร้าง

ผู้น�าเทคโนโลยี 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

002	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และค่านิยมองค์กร

016	 สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ	

018	 สารจากประธานกรรมการ

020	 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

022	 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

024	 คณะกรรมการบริษัท

026	 คณะกรรมการตรวจสอบ

027	 คณะกรรมการบริหาร	

028	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	

046	 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

051	 โครงสร้างรายได้

052	 ปัจจัยความเสี่ยง

055	 ข้อมูลทั่วไป

060	 โครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

062	 การจัดการ	

102	 การกำากับดูแลกิจการที่ดี

122	 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

125		 รายการระหว่างกัน

132	 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

141	 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

142	 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

143	 งบการเงิน

สารบัญ 



ยอดจอง (ล้านบาท) 20,898 21,083 8,854 

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ (ล้านบาท) 9,678 8,808 4,960 

                                                      สรุปฐานะการเงิน (ล้านบาท)   

เงินสด 2,477   2,309   2,059  

สินทรัพย์รวม 17,088 12,464 9,494 

หนี้สินรวม 10,175 6,586 4,424 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,913 5,879 5,070 

 ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)   

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 9,678 8,808 4,960 

รายได้รวม 10,580 9,228 5,138 

ก�าไรขั้นต้น 3,927 3,432 1,654 

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 2,059 2,136 1,291 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,301 812 (199) 

                                                      มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)   

มูลค่าบัญชีต่อหุ้น 2.1   1.8     1.5  

ก�าไรต่อหุ้น 0.39  0.24   (0.09) 

                                                 อัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินรวม   

ผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ 8.8 7.4 NA 

ผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น 20.3 14.8 NA 

ก�าไรขั้นต้น 37.6 37.4 32.4 

ก�าไรสุทธิ 12.3 8.8 (3.9) 

หนี้สินต่อทุน (เท่า) 1.5  1.1   0.9 

 ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน 2557 2556 2555 สินทรัพย์รวม 17,088 12,464 9,494 

หนี้สินรวม 10,175 6,586 4,424 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,913 5,878 5,070 

 ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน 2557 2556 2555

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

ผลการด�าเนินงาน
หน่วย : ล้านบาท

5,138
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-2000
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รายได้รวม

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ยอดขาย/การรับรู้รายได้
หน่วย : ล้านบาท
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9,678

25,000

20,000
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ยอดจอง 
(ล้านบาท)

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ 
(ล้านบาท)

สรุปข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 
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รายงานประจ�าปี 2557

สารจากประธานกรรมการ 

นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

ประธานกรรมการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

ผมมีความภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีโอกาสเข้ามารับต�าแหน่งประธานกรรมการของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

(มหาชน) แทน ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการคนก่อน ที่ได้ตอบรับค�าเชิญของรัฐบาลและอาสาท�างานในกระทรวงพลังงาน 

ผมจะทุ่มเทการท�างานในช่วงระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่งนี้ เพื่อสานต่องานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ตั้งไว้

ปี 2557 การชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพมหานครได้สิ้นสุดลง และสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ บริษัทได้เปิดตัวโครงการใหม่ ซึ่ง

มูลค่าโครงการลดลงจากปีก่อน สอดคล้องกับวงจรการลงทุนของบริษัท และอาจเป็นความบังเอิญที่ตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ในช่วง

อ่อนตัวกว่าช่วงก่อนวิกฤติการณ์ทางการเมืองในปี 2556

ถงึแม้จะเผชิญความผนัผวนระยะสัน้หลายประการ แต่อนันดากย็งัมปัีจจยัพืน้ฐานทีแ่ข็งแกร่งคอยส่งเสริม จากรายงาน World Urbanisation 

Prospects ขององค์การสหประชาชาต ิประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศทีม่พีืน้ทีชุ่มชนเมอืงน้อยทีส่ดุประเทศหน่ึง และแม้จะเกดิความวุน่วาย

ทางการเมือง การขยายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพก็ยังด�าเนินต่อไป สร้างสถิติมีจ�านวนผู้ใช้รถไฟฟ้าสูงสุดครั้งใหม่ ทั้งนี้ ความ

ต้องการที่อยู่อาศัยทันสมัยใกล้สถานีรถไฟฟ้าก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ดังจะเห็นได้จากยอดขายของบริษัทในปีที่ผ่านมา

รัฐบาลปัจจบุนั ยังคงเดนิหน้าขยายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร พร้อมทัง้เร่งรัดโครงการส่วนขยาย และการประมลูส่วน

ต่อขยายอีกด้วย บริษัทจึงมีเช่ือมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้ันพื้นฐานในระบบรถไฟฟ้าขนส่งของกรุงเทพ จะช่วยเสริมสร้างความ

ต้องการที่อยู่อาศัยใกล้รถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีความทันสมัย และเป็นการยกระดับความเจริญ

เติบโตของตลาดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในบริเวณรอบๆ โครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นใหม่นี้ต่อไปในอนาคต

จากความกงัวลด้านเศษฐกจิและตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2557 และระดบัของหน้ีครัวเรือนโดยรวมทีเ่พิม่ข้ึน แม้หน้ีครัวเรือนจะมกีารเพิม่

ขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ตัวเลขจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้บ่งชี้ว่าสัดส่วนภาระหนี้ที่สูงในกรุงเทพมหานคร มีเพียงร้อยละ 3 พร้อมกับ

ตัวเลขจากบริษัทเองยังไม่พบปัญหาของหนี้ครัวเรือนที่ส่งผลกระทบกับยอดขายและยอดการโอนกรรมสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงใช้

ความระมัดระวัง และมีการวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบ

ในปี 2557 บริษัทยังคงมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อชุมชุน และสังคมอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ การเข้าร่วมโครงการก่อสร้างบ้านของมูลนิธิ 

ที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติแห่งประเทศไทย การบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย การสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนส�าหรับคนตาบอดใน

กรุงเทพ และ การบริจาคหนังสือให้แก่โรงเรียนในหลายพื้นที่ นอกจากนั้น บริษัทได้ร่วมในโครงการอาคารสีเขียว และเริ่มพัฒนาแนวคิด

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติในหลายๆ ด้าน ทั้งนี้ บริษัทจะด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีทั้งต่อผู้ถือหุ้น ชุมชน และสังคม

ในวงกว้างสืบเนื่องไป

ในนามบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน สื่อมวลขน และพันธมิตรธุรกิจ

ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมาจนท�าให้เราเดินหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ และขอขอบคุณคณะกรรมการผู้บริหาร ตลอด

จนพนักงานทุกฝ่ายที่ได้ทุ่มเทน�าพาให้อนันดาเป็น “ผู้น�าที่อยู่อาศัยในเมือง” และก้าวสู่ต�าแหน่งผู้น�าธุรกิจเช่นทุกวันนี้.

18
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

ในปี 2557 เป็นเพียงปีที่สองของการเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษทัมหาชน โดย

บริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่นานนัก

บริษัทได้สร้างสถิติหลายต่อหลายประการในปีน้ี  ไม่ว่าจะ

เป็นตัวเลขรายได้ประจ�าปี ก�าไรสทุธปิระจ�าปี นอกจากน้ียอด

ขายในการเปิดโครงการใหม่ยังเป็นสถิติในระดับกว่าร้อยละ 

83

การประสบความส�าเร็จในการเปิดโครงการใหม่ และยอด

ขายจากโครงการทีเ่ปิดไปก่อน ส่งผลให้อนันดาครองต�าแหน่ง

ผูน้�าทีม่ยีอดขายคอนโดมเินียมเป็นอนัดบั 2 ในประเทศ แม้ว่า

มลูค่าการเปิดขายโครงการใหม่ในปีน้ี จะน้อยกว่าปีก่อนหน้า

กว่าร้อยละ 50 ก็ตาม ตามวงจรของเงินทุนที่ได้รับจากการ

เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตั้งแต่ปี 2555 และน�าเงินที่ได้ไปลงทุนในโครงการอย่างต่อ

เนื่อง

ระหว่างปี 2557 บริษัทได้ซื้อที่ดินจ�านวน 18 แปลง ท�าให้บริษัทมีสินทรัพย์เพียงพอในการเปิดขายโครงการ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ใน

หลายปีข้างหน้า พร้อมเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งส�าหรับการเติบโตในอนาคต ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าในการก้าวสู่ความเป็นผู้น�าที่มียอด

ขายสูงที่สุดในประเทศไทยในปี 2558 ต่อไป

บริษัทได้ขยายธุรกิจควบคู่ไปกับการควบคุมต้นทุนต่างๆ อันเป็นผลให้อัตราก�าไรสุทธิเพิ่มสูงข้ึน จากที่ต�่ากว่าร้อยละ 9 ปรับสูงข้ึนเป็น 

ร้อยละ 12.3 ในปีนี้ ในฐานะทีมผู้บริหารจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลก�าไรอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างรอบคอบต่อไป

บริษัทภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกจากกลุ่มมิตซุย ฟูโดซัง ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 

2556 การตัดสินใจเลือกอนันดาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอันเลื่องชื่อเช่นมิตซุย ฟูโดซัง นี้ ย่อมเป็นข้อพิสูจน์ถึงการด�าเนินงานของเราในทุก

แง่มุมได้เป็นอย่างดี ความร่วมมือทางธุรกิจนี้ท�าให้อนันดาประสบความส�าเร็จในการเปิดโครงการใหม่ 2 โครงการ และโครงการอื่นๆ อีก

ในอนาคต

นอกจากความแข็งแกร่งทางการเงินของมิตซุยแล้ว เทคโนโลยีและประสบการณ์อันยาวนานที่มิตซุยมีน้ัน จะช่วยส่งเสริมอนันดาเติบโต 

พร้อมกับการประยุกต์ใช้ระบบ Total Quality Project Management System ของมิตซุย ซึ่งได้เริ่มในปีนี้ และช่วยให้พนักงานอนันดา 

เรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจของเราอีกด้วย

บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ในปีก่อนบริษัทได้ประยุกต์ “Optimised Sequencing” เป็นครั้งแรก โดยการลด

ระยะเวลาในการก่อสร้างของโครงการ ไอดีโอ โมบิ ทั้ง 4 โครงการ จาก 24 เดือน เหลือเพียง 18 เดือน และในปีนี้บริษัทสามารถลดระยะ

เวลาในการก่อสร้างโครงการ ไอดีโอ สาทร ท่าพระ ที่มีความสูง 30 ชั้น เหลือเพียง 14 เดือน ด้วย Zero Defect ในระดับกว่าร้อยละ 50 

ดีกว่าค่าเฉลี่ยในโครงการก่อนหน้า บริษัทท�างานอย่างจริงจังในการพัฒนากระบวนการด้านระยะเวลา และคุณภาพ โดยได้ประยุกต์ใช้ 

“Building Information Modeling” (BIM) ในปีนี้ ร่วมกับบริษัท 27 แห่ง ได้แก่ ผู้ออกแบบ สถาปนิก ผู้รับเหมา และผู้บริหารงานก่อสร้าง 

ซึง่บรษิทัเช่ือม่ันว่าเทคโนโลยใีหม่ทีเ่ข้ามามีบทบาทในวงการก่อสร้างตัง้แต่ข้ันตอนการออกแบบ ไปจนถงึการก่อสร้างอาคารจะช่วยลดระยะ

เวลาในการออกแบบอาคารกว่าครึ่ง และลดความผิดพลาดในการออกแบบ

ส�าหรับปี 2558 นั้น บริษัทตั้งเป้าที่จะพัฒนาผลการด�าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยสานต่อการเป็นผู้น�าในตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า และ

ตั้งเป้าในการเป็นผู้น�าที่มียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศ จากวงจรการลงทุนของบริษัท พร้อมเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง 

บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจต่อการปฏิบัติงานของ

บริษัท ด้วยความโปร่งใส และมีการสื่อสารที่ดีที่มีต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลหลายด้านจาก Think of Living ซึ่งเป็นการ

ส�ารวจจากผูใ้ช้ อนัแสดงให้เหน็ถงึการรับรู้จากบคุคลภายนอก จากการทีบ่ริษทัได้พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ทีม่คีณุภาพสงูและมคีณุค่า

เป็นสุดยอดโครงการไว้ได้

ผมใคร่ขอขอบคุณลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และสถาบันการเงินต่างๆ หากปราศจากทุกท่านแล้ว บริษัทคงไม่อาจมาถึงจุดนี้ได้ เนื่องจากแรง

สนับสนุน ความรู้ความสามารถ ความทุ่มเท ความเป็นมืออาชีพ และความคิดสร้างสรรค์ของท่านทั้งหลาย เราจึงเป็น “ผู้น�าที่อยู่อาศัยใน

เมือง”

นายชานนท์ เรืองกฤตยา

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อดูแลให้

บริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก�าหนดขึ้นตามกฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร กฎหมายและการบัญชี 

ดังนี้

     1.  นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ

     2.  นายวิบูลย์  รัศมีไพศาล   กรรมการตรวจสอบ

     3.  นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์  กรรมการตรวจสอบ

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายในของบริษัท ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้อง

กับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ความส�าคัญกับการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทด�าเนินงานโดยมีการบริหาร

จัดการที่มีการควบคุมภายใน และมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เพียงพอเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ ระบบบัญชีและรายงาน

ทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และในปี 

2557 ได้มีการประชุมรวม 9 ครั้ง สามารถสรุปสาระส�าคัญของงานที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

1  การสอบทานงบการเงิน

  คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

  ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร และส�านักตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในประเด็นส�าคัญพร้อมให้ค�าแนะน�า และข้อคิดเห็น 

  ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท�างบการเงินของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และถือปฏิบัติ 

  โดยสม�่าเสมอ มีความถูกต้องเช่ือถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอและทันเวลา สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศ 

  ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2  การสอบทานรายการระหว่างกัน รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน รายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ 

  ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ท�ารายการต่างๆ เหล่านี้ ตาม 

  เงื่อนไขปกติทางธุรกิจ และมีการท�ารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพียงเท่าที่จ�าเป็นและสมเหตุ 

  สมผลตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนดไว้โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 

3  การสอบทานการควบคุมภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบ 

  ของส�านักตรวจสอบภายในและรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีอย่างสม�่าเสมอ

 

4  การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาด 
  หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญของบริษัทโดย 

  สม�่าเสมอ และเห็นว่าไม่มีประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญใดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อ 

  ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5  การก�ากับดูแลงานการตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของโครงสร้างส�านักตรวจสอบภายใน ดัชนีวัดผลการปฏิบัติ 

  งาน (Key Performance Indicators: KPIs) และความดีความชอบประจ�าปี ของหัวหน้าส�านักตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณา 

  ขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการแก้ไข เพื่อความเป็นอิสระของ 

  ส�านักตรวจสอบภายใน ซึ่งการด�าเนินงานการตรวจสอบภายในเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่ก�าหนด

6  การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยสอบทานนโยบาย และติดตามผลการด�าเนินงาน เรื่องโครงการ 

  แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)

7  การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงคุณภาพงาน สถานะของผู้สอบบัญชี ข้อ 

  จ�ากัดที่มีสาระส�าคัญ หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี 

  โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีคณะ 

  กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 รวมทั้งพิจารณา 

  ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทีเ่หมาะสมน�าเสนอคณะกรรมการบริษทั เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ 

  และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระ และส่งมอบงานตรงต่อเวลาอย่าง 

  สม�่าเสมอ ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งต้ังบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหน่ึง  

  โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

    

     1.  นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ

     2.  นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณ กุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ

     3.  นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ

     4.  นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ

     5.  นางสาวรสพร เดชอาคม     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659

  ส�าหรับงบการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้สอบบัญชี นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ท�าหน้าที่แสดงความเห็นต่อ 

  งบการเงินของบริษัท และน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า 

  งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายพูลศักดิ์  ตันสิทธิพันธ์                                                                       
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557



คณะกรรมการบริษัท 

1.	นายพูลศักดิ์	ตันสิทธิพันธ์
	 ประธานกรรมการบริษัท	/	กรรมการอิสระ

3.	นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์
	 กรรมการอิสระ

5.	นายชานนท์	เรืองกฤตยา
	 กรรมการ

6.	นายธัญลักษณ์	นันท์ธนาวรสิริ
	 กรรมการ

8.	นางสาวพัชราวลัย	เรืองกฤตยา
	 กรรมการ

2.	นายวิบูลย์	รัศมีไพศาล
	 กรรมการอิสระ

4.	นายนพพร	เทพสิทธา
	 กรรมการ

7.	นางสาวณัฐวิภา	เรืองกฤตยา
	 กรรมการ

9.	นางเอื้ออนุช	เลี้ยงสุปรีย์
	 กรรมการ

1

3

2

4

5

6

7

8

9

24 25



คณะกรรมการตรวจสอบ 

1.	นายพูลศักดิ์	ตันสิทธิพันธ์
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

3.	นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์
	 กรรมการตรวจสอบ

2.	นายวิบูลย์	รัศมีไพศาล
	 กรรมการตรวจสอบ

1

3

2

คณะกรรมการบริหาร 

1.	นายชานนท์	เรืองกฤตยา
	 ประธานกรรมการบริหาร

3.	นางสาวณัฐวิภา	เรืองกฤตยา
	 กรรมการบริหาร

5.	นายเสริมศักดิ์	ขวัญพ่วง
	 กรรมการบริหาร

2.	นายธัญลักษณ์	นันท์ธนาวรสิริ
	 กรรมการบริหาร

4.	นางสาวพัชราวลัย	เรืองกฤตยา
	 กรรมการบริหาร

6.	นางมัณทนา	เอื้อกิจขจร
	 กรรมการบริหาร

1

3

5

2

4

6
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

บริษทัด�าเนินธุรกิจพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบา้นจดัสรรในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล บริษทัเปน็ผูพ้ฒันาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าในกรุงเทพ โดยได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อ “ไอดีโอ” และ “เอลลิโอ” ซึ่งมีความทันสมัย และเน้น

รูปแบบการใช้ชีวิต โดยเน้นไปยังผู้ซื้อบ้านหลังแรก และลูกค้าที่เน้นความสะดวกสบาย และง่ายในการเดินทางซึ่งเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้า ใน

ปี 2557 บริษัทก้าวเป็นผู้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่มียอดขายอันดับที่ 2 ในประเทศไทย และในปี 2558 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการ

เป็นผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมที่มียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศ

ตามรายงานในหัวข้อ “State of the World’s Cities 2012/2013” โดยหน่วยงานพัฒนาที่อยู่อาศัยของสหประชาชาติ กล่าวว่าประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก�าลังเพิ่มข้ึนและคาดว่าจะยังคงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองในระยะสั้น และระยะกลางต่อจากน้ี จากปี 

2543 ถึง 2553 จ�านวนประชากรของกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้เพิ่มขึ้นจาก 6.3 ล้านคน เป็น 7.0 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มถึง 7.4 ล้าน

คน ในปี 2558 และ 8.5 ล้านคน ในปี 2568 โดยข้อมูลจากกรมการปกครอง ความต้องการที่อยู่อาศัยได้เพิ่มขึ้นจาก 3.9 ล้านหน่วย ใน

ปี 2550 เป็น 4.7 ล้านหน่วย ในปี 2555 ตามล�าดับ โดยคอนโดมิเนียมเป็นส่วนที่อยู่อาศัยที่เติบโตเร็วที่สุด จากปี 2552 ถึงปี 2555 ด้วย

อัตราการเจริญเติบโตต่อปีเท่ากับร้อยละ 6.2 

จากต�าแหน่งผูน้�าทางการตลาด และสถิตผิา่นมาทีแ่ข็งแกร่ง บริษทัหวังวา่คอนโดมเินียมทีต้ั่งอยูบ่นท�าเลทีด่จีะเปน็สว่นส�าคญัของการเจริญ

เติบโตของตลาดอสงัหาริมทรัพยใ์นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่กลก้บัระบบขนสง่มวลชน จ�านวนผูโ้ดยสาร

ในระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯเพิ่มขึ้นจากจ�านวนประมาณ 162,000 คนต่อวัน ในวันธรรมดา ในปี 2543 เป็นเกินกว่า 980,000 คน ใน

ปี 2556 นอกจากนี้ข้อมูลบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ�ากัด ระบุว่าภายในปี 2560 มีการคาดการณ์ว่ากรุงเทพฯจะมีระบบ

การขนส่งที่ครอบคลุมระยะทางถึง 248 กิโลเมตร รวม 165 สถานี โดยเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จากระยะทางที่ครอบคลุม ณ สิ้นปี 2557 การที่

ระบบขนส่งรถไฟฟ้าขยายตัวมากขึ้น บริษัทมองเห็นโอกาสในการเห็นลูกค้าเลือกอาศัยใกล้รถไฟฟ้า เพื่อความสะดวก และวิถีชีวิตคนเมือง

บริษัทให้ค�าตอบส�าหรับ “ชีวิตคนเมือง” แก่ผู้อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ โดยได้สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และประสบความส�าเร็จในตลาด

อสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  บริษัทเน้นการออกแบบที่ทันสมัย และโดดเด่นเพื่อสร้างความสนใจ ต่อกลุ่ม “Gen C” ที่

เน้น “ความสะดวก” สามารถควบคุม “ค่าใช้จ่ายและเวลา” “วิถีการด�าเนินชีวิตแบบสบายๆ “และการใช้ “เงิน” อย่างชาญฉลาด

บริษัทใช้รูปแบบธุรกิจที่มีการหมุนเวียนของสินทรัพย์อย่างรวดเร็ว โดยก่อนการซื้อที่ดิน มีการศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งในด้านท�าเลที่ตั้ง 

การตลาด ก�าหนดราคา ค่าใช้จ่าย และการวิเคราะห์กระแสเงินสด บริษัทใช้ความหลากหลายของบุคคลภายนอก ร่วมกับบุคลากรภายใน

บริษัท เพื่อพิจารณาเลือกที่ดินที่มีศักยภาพในการซื้อ โดยที่ดินที่ได้มามีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาได้ในทันทีหรือในระยะเวลาอันใกล้ 

(สามถึงหกเดือนหลังจากได้มาเพื่อเปิดตัว) เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานให้บริษัท ในการออกแบบและการก่อสร้าง บริษัท

ได้ว่าจ้างสถาปนิกและผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งราคาค่าก่อสร้างจะถูกก�าหนดภายใต้สัญญาการก่อสร้างที่

มีกับผู้รับเหมาหลัก

บริษัทได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม 27 โครงการ ตั้งแต่ปี 2550 ภายใต้แบรนด์ “ไอดีโอ” จ�านวน 23 โครงการ แบรนด์ “เอลลิโอ” 

จ�านวน 2 โครงการ และแบรนด์ “แอชตัน” จ�านวน 2 โครงการ

ในปี 2557 บริษัทเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า 4 โครงการ ได้แก่ แอชตัน อโศก ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี ไอดีโอ โมบิ 

วงศ์สว่าง อินเตอร์เชนจ์ และไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสต์เกต

ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัท ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน กับ SEA Investment Five ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ มิตซุย ฟูโดซัง เพื่อก่อตั้ง 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด  โดยมีวัตถุประสงค์ของการร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมทุนแห่งแรก ภายใต้ชื่อ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน ซึ่งได้เปิดตัวโครงการนี้เมื่อเดือนตุลาคม 2556 คาด

ว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2559 นอกจากนี้ในเดือนกันยายน 2557 บริษัทได้ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนอีก 2 แห่ง เพื่อก่อตั้ง บริษัท อนันดา 

เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด และ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด พร้อมกับเปิดตัวโครงการใหม่นี้ในเดือนเดียวกัน ภายใต้

โครงการคอนโดมิเนียม แอชตัน อโศก และไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2560

นอกจากโครงการคอนโดมิเนียม บริษัทยังได้พัฒนาและขายโครงการบ้านจัดสรรอีกด้วย โดยบริษัทได้เปิดตัว 7 โครงการบ้านจัดสรรใน

ย่านชานเมืองในบริเวณใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิ ภายใต้ชื่อ “เอโทล” 

บริษทัไดเ้ร่ิมกอ่ตัง้บริษทัทีด่�าเนินการกอ่สร้างของบริษทัเอง ภายใตช่ื้อ บริษทั เฮลกิซ์ จ�ากดั (เฮลกิซ)์ ซึง่เปน็บรษิทัในเครือ ในเดอืนเมษายน 

2556  คาดหวังว่า เฮลิกซ์ จะด�าเนินการก่อสร้างซึ่งมีสัดส่วนหนึ่งในสามของการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรของบริษัท และมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อให้เป็นบริษัทที่ให้บริการรับเหมาหลักส�าหรับโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทอีกด้วย (เฮลิกซ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาหลัก

ของโครงการคอนโด ไอดโีอ วฒุากาศ) โดยจะช่วยใหบ้ริษทัควบคมุคา่ใช้จา่ยและคณุภาพของผลติภณัฑไ์ดด้ข้ึีน และเพือ่การจดัการพฒันา

และการถ่ายโอนระยะเวลาของโครงการที่ดีกว่า นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการเพิ่มเติม ได้แก่ บริการตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านดิ

เอเจ้นท์และบริหารโครงการผ่านเดอะเวิร์ค นอกจากน้ีบริษัทยังด�าเนินธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักซ่ึงรวมถึงการให้บริการโรงแรม และการพัก

ผ่อน พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวก

บริษัท ได้จัดกิจกรรมการขายในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเน่ืองในปี 2557 จากการเปิดขายโครงการแอชตัน อโศก ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี 

และไอดีโอ โมบิ พระราม 9 โดยสามารถสร้างรายได้กว่า 732 ล้านบาท ในการขายครั้งนี้เป็นการสร้างแบรนด์ และช่องทางการขายใน

ตลาดต่างประเทศ และบริษัทคาดว่ายอดขายในต่างประเทศจะสามารถเป็นสัดส่วนที่ส�าคัญของรายได้โดยรวมของบริษัท จากปัจจุบันราย

ได้ส่วนใหญ่มาจากลูกค้าชาวไทย

บริษทั ไดรั้บรางวัลการพฒันาอสงัหาริมทรัพยจ์ากหลากหลายสถาบนั และไดรั้บรางวลัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยใน

ปีที่ผ่านมาอีกด้วย เช่น รางวัล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ ปี 2554 (ในระดับราคาปานกลาง)”  โดยหน่วยงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ส�าหรับ

การพัฒนาโครงการมัลดีฟส์ บีช รางวัล “นักพัฒนา 10 อันดับแรก” ที่ได้รับจากบริษัท BCI Asia Construction Information Company 

Limited  ในช่วงป ี2555 รางวลัส�าหรับการพฒันาโครงการคอนโดมเินยีมทีอ่ยูอ่าศยัและ รางวลั  “Best High-Rise Architecture Thailand” 

ส�าหรับโครงการไอดีโอ มอร์ฟ 38 และ “Best Interior Design Show Home Thailand”  ส�าหรับ C-21 Urban Pod ไอดีโอ โมบิ โดย

เป็นรางวัลจาก Asia Pacific Property Awards ในปี 2556. ส�าหรับปี 2557 บริษัทได้รับรางวัลจาก Think of Living ส�าหรับ “Best 

Location” และ “Best Innovative Planning” จากโครงการแอชตัน อโศก นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล “Best Architecture” ส�าหรับโค

งการแอชตัน อโศก และไอดิโอ คิว สยาม-ราชเทวี อีกทั้งโครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี ยังได้รับรางวัล “Best Facilities” อีกด้วย 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

 การประกอบธุรกิจในแต่ละสายของผลิตภัณฑ์ 

  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท บลู เด็ค จำกัด
(BD)

บริษัท พีระ เซอรกิต วัน จำกัด
(PCO)

บริษัท ดิเอเจนท (พออพเพอรตี้ เอ็กซเพิรท) จำกัด
(Agent)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท วัน จำกัด
(ADO)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท ทู จำกัด
(AD2)

บริษัท เฮลิกซ จำกัด
(Helix)

บริษัท ไอดีโอ คอนโด วัน จำกัด
(IDCO)

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จำกัด
(AMF)

บริษัท บานนิราวานา จำกัด
(BN)

 บริษัท เดอะเวิรคส คอมมิวนิตี้ แมนเนจเมนท จำกัด
(Work)

บริษัท พีระ คารท จำกัด
(BK)

บริษัท พีระ อารที คารท จำกัด
(BRT)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
(ANAN)

กลุมใหบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย กลุมไลฟสไตล

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จำกัด
(AMF-A)

100.00%

100.00%

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี จำกัด
(AMF-R)

51.00%

99.98%

99.98%

99.96%

99.78%

50.69%

45.00%

49.31%

45.00%

51.00%

51.00%

99.80%

100.00%

100.00%

ซี อินเวสเมนท ไฟว ไพรเวท ลิมิเต็ด
(SEAI5)

บร
ิษัท

ยอ
ย

บร
ิษัท

รว
ม

กิจ
กา

รร
วม

คา

49.00%

49.00%

49.00%

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

   โครงการคอนโดมิเนียม
    

   แผนที่ตามด้านล่างนี้ แสดงถึงที่ตั้งของโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทในกรุงเทพมหานคร :

   ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า โครงการอาคาร 

   ชุดพักอาศัยส่วนใหญ่ของบริษัทจะตั้งอยู่ติดหรือภายในระยะ 300 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า ภายใต้ชื่อโครงการ “ไอดีโอ” นอกจาก 

   นี้ บริษัทยังพัฒนาคอนโดมิเนียมภายใต้ชื่อ “เอลลิโอ” ซึ่งตั้งอยู่ในระยะ ระหว่าง 301-600 เมตรจากสถานี โดยโครงการ 

   คอนโดมิเนียมโครงการแรกของบริษัท คือ ไอดีโอลาดพร้าว 17 ซึ่งได้เปิดตัวในปี 2550 และ ได้เปิดตัวอีก 26 โครงการ จนถึง 

   ปัจจุบัน 

   บริษัทมีเป้าหมายเพื่อให้ “ค�าตอบส�าหรับวิถีชีวิตคนเมือง” เพื่อผู้พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะใช้ระบบ 

   ขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้น เพื่อเดินทางระหว่างที่อยู่อาศัยกับสถานที่ท�างาน และสถานที่ที่จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ

   ส�าหรับแบรนด์หลกัอย่างไอดโีอ กลุม่เป้าหมายของบริษทั คอื ลกูค้า กลุม่ “Gen C” ซึง่ประกอบไปด้วย นักศกึษา ผูป้ระกอบการ  

   และผู้ที่มีรายได้ปานกลาง และผู้ที่ต้องการความสะดวกในการเดินทางไปสถานที่ท�างาน สถานที่พักผ่อน รับประทานอาหาร 

   ช้อปปิ้ง และการใช้ชีวิต เป้าหมายของแบรนด์เน้นไปที่ “สะดวกสบาย” ความสามารถในการควบคุม “ค่าใช้จ่ายและเวลา” 

   “วิถีการด�าเนินชีวิตแบบสบายๆ” และการใช้ “เงิน” อย่างชาญฉลาด
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   ส�าหรับแบรนด์ เอลลิโอ กลุ่มเป้าหมายจะเป็นลูกค้าที่สนุกไปกับ “ชีวิตที่ง่าย” และเน้นแนวคิดการด�าเนินชีวิตที่แสดงความเป็น 

   ตัวของตัวเอง (“เป็นคุณ”) ชอบพบปะสังสรรค์ (“สังคมง่ายๆ”) ชอบการจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ (“พื้นที่ง่ายๆ”) ชอบ 

   สถานที่ที่สะดวก (“ท�าเลง่ายๆ”) และการเช่ือมต่อกบัสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้ง่าย (“การเช่ือมต่อง่าย”) และมคีวามสะดวกใน 

   การใช้จ่าย (“จ่ายง่ายๆ”)

1 ไอดีโอ ซอยลาดพร้าว 17 ถนนลาดพร้าว กรกฏาคม กันยายน 2 อาคาร ติดสถานีรถไฟฟ้า

 ลาดพร้าว 17 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 2550 2552 อาคารละ 8 ชั้น ใต้ดินลาดพร้าว 

2 ไอดีโอ ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล ตุลาคม สิงหาคม 1 อาคาร 500 เมตร จากสถานี

 ลาดพร้าว 5 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 2550 2553 24 ชั้น รถไฟฟ้าใต้ดิน พหลโยธิน 

     

3 ไอดีโอ มิกซ์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน ตุลาคม ตุลาคม 1 อาคาร ติดสถานีรถไฟฟ้า  

 พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 2550 2553 23 ชั้น BTS สะพานควาย 

4 ไอดีโอ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางล�าภูล่าง ตุลาคม พฤษภาคม 1 อาคาร ติดสถานีรถไฟฟ้า  

 สาทร-ตากสิน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 2550 2553 27 ชั้น BTS กรุงธนบุรี 

5 ไอดีโอ คิว ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท ธันวาคม พฤศจิกายน 1 อาคาร 30 เมตร จากสถานี  

 พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 2550 2553 38 ชั้น รถไฟฟ้า BTS ราชเทวี 

6 ไอดีโอ ซอยประชาราษฐร์บ�าเพ็ญ กุมภาพันธ์ มีนาคม 1 อาคาร ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน  

 รัชดา-ห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 2551 2553 19 ชั้น ห้วยขวาง 

7 ไอดีโอ บลูโคฟ ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ กรกฎาคม กุมภาพันธ์ 2 อาคารๆ ละ 40 เมตร จากสถานี  

 สาทร  2551 2553 8 ชั้น รถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่

8 ไอดีโอ มิกซ์ ซอยอุดมสุข 3 เขตบางนา กรุงเทพฯ พฤศจิกายน สิงหาคม 2 อาคารๆ ละ ติดสถานีรถไฟฟ้า   

 สุขุมวิท  2550 2553 21 ชั้น 103 BTS อุดมสุข 

9 ไอดีโอ เวิร์ฟ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง กันยายน พฤษภาคม 1 อาคาร 30 ชั้น ติดสถานีรถไฟฟ้า  

 สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 2551 2554  BTS อ่อนนุช 

10 ไอดีโอ บลูโคฟ ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท กุมภาพันธ์ ตุลาคม 2 อาคาร มี 30 เมตร จากสถานี

 สุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ 2553 2554  18 ชั้น และ 15 ชั้น รถไฟฟ้า BTS อุดมสุข 

11 ไอดีโอ เวิร์ฟ ถนนราชปรารถ แขวงมักกะสัน พฤศจิกายน ธันวาคม 1 อาคาร 10 เมตร จากสถานรีถไฟฟ้า

 ราชปรารถ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 2551 2554 34 ชั้น Airport Link ราชปรารถ

12 มอร์ฟ 38 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท สิงหาคม ธันวาคม 2 อาคาร มี 300 เมตร จากสถานี

  แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 2552 2555 32 ชั้น และ 10 ชั้น รถไฟฟ้า BTS ทองหล่อ 

 โครงการ สถานที่ตั้ง เปิดโครงการ คาดว่า จ�านวนอาคาร/ ระยะทางจาก

    จะแล้วเสร็จ จ�านวนชั้น สถานีรถไฟฟ้า

 โครงการ สถานที่ตั้ง เปิดโครงการ คาดว่า จ�านวนอาคาร/ ระยะทางจาก

    จะแล้วเสร็จ จ�านวนชั้น สถานีรถไฟฟ้า

13 ไอดีโอ โมบิ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง กุมภาพันธ์ ธันวาคม 1 อาคาร 80 เมตร จากสถานี

 พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 2555 2556 28 ชั้น รถไฟฟ้ใต้ดินพระราม 9 

14 ไอดีโอ โมบิ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท กุมภาพันธ์ ธันวาคม 1 อาคาร 190 จากสถานี

 พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 2555 2556 24 ชั้น รถไฟฟ้า BTS พญาไท 

15 ไอดีโอ โมบิ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางล�าภูล่าง กุมภาพันธ์ ธันวาคม 1 อาคาร ติดสถานีรถไฟฟ้า

 สาทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 2555 2556 31 ชั้น BTS กรุงธนบุรี 

16 ไอดีโอ โมบิ ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท กุมภาพันธ์ ธันวาคม 2 อาคาร  32 เมตร จากสถานี

 สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 2555 2556 23 ชั้น และ 25 ชั้น รถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช 

17 เอลลิโอ ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท มีนาคม เมษายน 4 อาคารๆ ละ 600 เมตร จากสถานรีถไฟฟ้า

 สุขุมวิท 64 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 2556 2557 8 ชั้น BTS อุดมสุขและปุณณวิถี

18 ไอดีโอ ถนนราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล กรกฏาคม ธันวาคม 1 อาคาร 320 เมตร จากสถานี

 สาทร-ท่าพระ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 2556 2557 31 ชั้น รถไฟฟ้า BTS โพธิ์นิมิตร 

19 เอลลิโอ ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท สิงหาคม พฤศจิกายน 8 อาคารๆ ละ 600 เมตร จากสถานี

 เดล เรย์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 2556 2557 8 ชั้น รถไฟฟ้า BTS อุดมสุข 

20 ไอดีโอ ถนนราชพฤกษ์ วุฒากาศ กรุงเทพฯ สิงหาคม 2556 2558  1 อาคาร 110 เมตร จากสถานี

 วุฒากาศ   (ประมาณการ) 31 ชั้น รถไฟฟ้า BTS วุฒากาศ 

21 ไอดีโอ โมบิ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางกอกน้อย ตุลาคม 2558 1 อาคาร 80 เมตร จากสถานี 

 วงศ์สว่าง- เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 2556 (ประมาณการ) 22 ชั้น รถไฟฟ้าใต้ดนิบางขนุนนท์

 อินเตอร์เชนจ์      

22 ไอดีโอ คิว ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท ตุลาคม 2559 1 อาคาร 300 เมตร จากสถานี  

 ราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 2556 (ประมาณการ) 37 ชั้น รถไฟฟ้า BTS ราชเทวี 

23 ไอดีโอ คิว ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก ตุลาคม 2559 1 อาคาร 270 จากสถานี

 จุฬา-สามย่าน เขตบางรัก กรุงเทพฯ 2556 (ประมาณการ) 40 ชั้น รถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน 
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   ในปี 2557 บริษัทได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า จ�านวน 4 โครงการ ได้แก่ แอชตัน อโศก ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี  

   ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์ และไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสต์เกต มูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานที่ตั้ง          : ถนนอโศกมนตรี เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

เปิดโครงการ         : กันยายน 2557

คาดว่าจะแล้วเสร็จ      : 2560

จ�านวนอาคาร / จ�านวนชั้น  : 1 อาคาร 50 ชั้น

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า : 20 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิท 

               และ 230 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก

24. แอชตัน อโศก

25. ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี

25. ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี

27. ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสต์เกต

สถานที่ตั้ง          : ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เปิดโครงการ         : กันยายน 2557

คาดว่าจะแล้วเสร็จ      : 2560

จ�านวนอาคาร / จ�านวน   : ชั้น 1 อาคาร 36 ชั้น

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า : 390 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี

สถานที่ตั้ง          : ถนนกรุงเทพ-นนทบรีุ เขตบางซือ่ กรุงเทพฯ

เปิดโครงการ         : กันยายน 2557

คาดว่าจะแล้วเสร็จ      : 2559

จ�านวนอาคาร / จ�านวน   : ชั้น 1 อาคาร 30 ชั้น

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า : 20 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน

สถานที่ตั้ง          : ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ

เปิดโครงการ         : กันยายน 2557

คาดว่าจะแล้วเสร็จ      : 2559

จ�านวนอาคาร / จ�านวน   : ชั้น 1 อาคาร 30 ชั้น

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า : 150 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า BTS บางนา

   พัฒนาการในปัจจุบัน

   ในปี 2557 บริษัทได้เปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ติดรถไฟฟ้า 4 โครงการ ได้แก่ แอชตัน อโศก ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี 

   ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์ และไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสต์เกต โดยโครงการแอชตัน อโศก และไอดีโอ คิว 

   สยาม-ราชเทวี ได้พฒันาโดยบริษทัร่วมทนุระหว่างบริษทั กับ SEA Investment Five ซึง่เป็นบริษทัย่อยของบริษทั มติซยุ ฟโุดซงั  

   จ�ากัด ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทได้ร่วมทุนกับมิตซุย พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน ซึ่งโครงการเหล่านี้ 

   คาดว่าจะแล้วเสร็จระหว่างปี 2559 และ 2560

   บริษัทได้จัดกิจกรรมการขายในตลาดต่างประเทศ ในปี 2557 นี้ ต่อเนื่องจากเริ่มเปิดขายเมื่อเดือนกันยายนปีก่อน ส�าหรับในปี  

   2557 นี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมการขายในประเทศสิงคโปร์ ส�าหรับโครงการแอชตัน อโศก ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี และ 

   ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 ด้วยมูลค่ากว่า 732 ล้านบาท 

   บริษัทสร้างแบรนด์ และช่องทางการขายที่ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ และบริษัท 

   คาดว่ายอดขายในต่างประเทศจะกลายเป็นส่วนส�าคัญของรายได้รวมของบริษัท จากเดิมที่มาจากลูกค้าชาวไทยเกือบทั้งหมด

   รายละเอียดของโครงการที่เปิดขายในปี 2557

 แอชตัน อโศก กันยายน 2557 2560 783 6,704 

 ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี กันยายน 2557 2560 550 3,207 

 ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์ กันยายน 2557   2559  559   1,816 

 ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสต์เกต กันยายน 2557   2559   844   2,627 

                                        ยอดรวม   2,736 14,954  

 โครงการ เปิดโครงการ แล้วเสร็จ จ�านวนห้อง มูลค่าโครงการ

     (ล้านบาท)
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   กระบวนการในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม

   บริษัทได้ซื้อที่ดิน ผ่านบุคคลภายนอกผู้ซึ่งช่วยในการติดต่อซื้อขายครั้งแรกกับผู้ต้องการขาย และเข้าหาเจ้าของที่ดินที่ต้องการขาย 

   โดยตรง โดยบุคลากรของบริษัท บริษัทมีการศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อนด�าเนินการเจรจาต่อรอง ซึ่งทีมงานในการซื้อที่ดิน 

   ของบริษัทจะประเมินจากความเป็นไปได้ของโครงการและผลตอบแทนในการลงทุน ทั้งยังมีฐานข้อมูลของเจ้าของที่ดินที่มีศักยภาพ 

   อีกเป็นจ�านวนมาก และยังตระหนักถึงความรับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อช่องทางทาง 

   การตลาด ทมีงานดา้นกฎหมายของบริษัทท�าหน้าทีใ่นการศกึษาและการประเมนิทีด่นิ พจิารณากฎระเบยีบและข้อบงัคบัดา้นผงัเมอืง  

   เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงก่อนที่จะซื้อที่ดิน และข้ันตอนสุดท้ายฝ่ายการเงินของบริษัทจะท�าหน้าที่วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทาง 

   การเงินของท�าเลที่มีศักยภาพ และด�าเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน โดยที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มัก 

   เป็นที่ส่วนบุคคลและมักเป็นที่ตั้งของอาคารที่มีมูลค่าไม่มากนัก หรือร้านค้า การซื้อขายที่ดินส่วนใหญ่จะด�าเนินการผ่านการเจรจา 

   ต่อรองของทั้งสองฝ่าย หรือการประมูลในวงจ�ากัด

   โดยปกติบริษัทจะด�าเนินการแต่งตั้งผู้รับเหมา เพื่อด�าเนินงานก่อสร้างโครงการหลังผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทรับเหมา 

   ตามเกณฑ์ก�าหนด เช่น ประสบการณ์ที่ผ่านมา และข้อมูลของบริษัท ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 บริษัทในเครืออย่าง บริษัท เฮลิกซ์  

   จ�ากัด ไดเ้ร่ิมใหบ้ริการดา้นการกอ่สร้างในสว่นของโครงการบา้นจดัสรร และเปน็ผูรั้บเหมาหลกัในการกอ่สรา้งโครงการ คอนโดมเินียม  

   ไอดีโอ วุฒากาศ

   บริษัทพิจารณาก�าหนดราคาขายของคอนโดมิเนียม โดยค�านึงถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ท�าเลที่ตั้ง และโครงการของผู้พัฒนา 

   อสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

   ห้องชุดส่วนใหญ่ จะขายก่อนที่การก่อสร้างโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ โดยลูกค้าจะผ่อนช�าระเป็นงวดๆ ซึ่งใช้การช�าระเงินมัดจ�า 

   ล่วงหน้าในจ�านวนร้อยละ 5 ในวันลงนามข้อตกลงสัญญาจะซื้อจะขาย และการช�าระเงินเป็นงวดจ�านวนระหว่างร้อยละ 0 ถึง 

   ร้อยละ 10 ของราคาซื้อ ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างก่อนถึงวันที่โอนห้องชุด 

   ในส่วนของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บริษัทมีการส่ือสารผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ รวมทั้ง 

   ยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดและแจกโบว์ชัวร์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่ออิเล็คโทรนิกส์ ได้แก่ การโฆษณา 

   ทางอินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ทวิสเตอร์ (@ IDEO) และ ยูทูป  

 

   โครงการบ้านจัดสรร

   โครงการบ้านจัดสรร ด�าเนินการโดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้แก่ โครงการเนอราวาน่า เป็น 

   โครงการบ้านจัดสรรสไตล์รีสอร์ทชายทะเล ตั้งอยู่บนท�าเลรอบกรุงเทพฯที่มีความหนาแน่นของประชากรไม่มากนัก อยู่ใกล้กับ 

   สนามบินสุวรรณภูมิ โดยชื่อของโครงการนี้มีที่มาจากรีสอร์ทริมชายหาดที่ได้รับความนิยมในมัลดีฟส์  ฮาวาย และบาหลี  โครงการ 

   บา้นจดัสรรน้ีไดมี้การเปดิตัวใหม่ ภายใตแ้บรนด ์“เอโทล” โดยแตล่ะโครงการมคีลบัเฮ้าสส์�าหรับอ�านวยความสะดวก และเพือ่พกัผอ่น 

   ส�าหรับผู้พักอาศัย  โดยมีราคาขายประมาณ 3 - 5 ล้านบาทต่อหลัง ซึ่งรายละเอียดของแต่ละโครงการมีดังต่อไปนี้:

1 เอโทล ลันตา รีสอร์ทไลฟ์ วงแหวนตะวันออก อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 34-3-1 ไร่ 

2 เอโทล มัลดีฟส์ ปาล์ม วงแหวนตะวันออก อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 80-1-34 ไร่ 

3 เอโทล ไวกิกิ ชอร์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ บ้านเดี่ยว 38-1-45 ไร่ 

4 เอโทล สิมิรัน รีฟ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ บ้านเดี่ยว 53-0-4 ไร่ 

5 เอโทล มัลดีฟส์ บีช ถนนหนามแดง อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด 116-1-5 ไร่ 

   และทาวน์เฮาส์  

6 เอโทล บาหลี บีช ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ต�าบลคลองหลวงแพ่ง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด 215-0-32 ไร่  

  อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และทาวน์เฮาส์  

7 เอโทล จาวา เบย์ ถนนกิ่งแก้ว อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บ้านเดี่ยว 57-0-11 ไร่ 

 โครงการ สถานที่ตั้ง ลักษณะโครงการ พื้นที่โครงการ

   กระบวนการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร

   จากการที่บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดหาวัสดุ ซึ่งช่วยให้สามารถซื้อวัสดุได้ในราคาที่เหมาะสม ผู้รับเหมารับผิดชอบการจัดซื้อ 

   วัสดุก่อสร้างหลัก ซึ่งราคาจะรวมตกลงไว้ในสัญญาการก่อสร้าง

   ในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร โดยปกติบริษัทจะท�าสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาเพียงรายเดียว เพื่อวัตถุประสงค์ในการส�ารวจที่ดิน  

   และเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภค เช่น น�้าประปา และไฟฟ้า โดยจ�านวนของผู้รับเหมาส�าหรับการก่อสร้างโครงการบ้านขึ้นอยู่กับ 

   ขนาดของโครงการ และระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาโครงการจนเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

   ของบริษัท ได้เป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรให้กับบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาหลักในการด�าเนินการ 

   ก่อสร้างโครงการสิมิลัน รีฟ มัลดีฟส์ บีช บาหลี บีช และจาวา เบย์

   บริษัทด�าเนินธุรกิจในรูปแบบ “สร้างและขาย” ส�าหรับโครงการบ้านจัดสรร โดยราคาขายของแต่ละโครงการจะได้รับการก�าหนด 

   ข้ึนจากการส�ารวจความต้องการของตลาด ซึง่น�าไปเปรียบเทยีบกบัราคาขายของโครงการทีม่คีวามใกล้เคยีงกนัของบริษทัคูแ่ข่ง โดย 

   มีการด�าเนินกิจกรรมการขาย การส่งเสริมการขาย  การประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน พร้อมมี 

   โปรโมชั่นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

   บริษัทก�าหนดให้มีการช�าระเงินมัดจ�าล่วงหน้าในจ�านวนร้อยละ 5 ของราคาซื้อขาย โดยเงินจ�านวนที่เหลือก�าหนดให้ช�าระเมื่อโอน 

   กรรมสิทธิ์
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   ธุรกิจก่อสร้าง

   โครงการคอนโดมิเนียม และบ้านจัดสรร 

   บริษทั เฮลกิซ ์จ�ากดั (เฮลกิซ)์ ซึง่เปน็บริษัทยอ่ยของบริษทั ไดด้�าเนินการกอ่สร้างโครงการบา้นจดัสรรของบริษทั เช่นเดยีวกบัโครงการ 

   คอนโดมิเนียม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาหลักในการด�าเนินการก่อสร้างโครงการสิมิลัน รีฟ มัลดีฟส์ บีช บาหลี บีช และ  

   จาวา เบย์  และโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ วุฒากาศ

   บริษัท ด�าเนินการก่อสร้างผ่าน เฮลิกซ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทรับเหมาจากภายนอกเพียงอย่างเดียว โดย เฮลิกซ์ 

   จะช่วยเสริมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้ในอนาคต 

   ธุรกิจเสริมด้านอสังหาริมทรัพย์ 

   บริษทัยังมกีารด�าเนินธุรกจิอืน่ๆ อกี ซึง่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ชว่ยเสรมิการด�าเนินธุรกจิหลกัของบริษทั  โดยไดแ้ตง่ต้ังตวัแทนของบริษทั 

   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ 

   บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด (ดิเอเจ้นท์)

   

   บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ท�าหน้าที่ด้านตัวแทนให้บริการในการซื้อขายห้องชุด 

   พักอาศัยในตลาดรอง และช่วยในการจัดหาผู้เช่าให้แก่เจ้าของห้องชุด

   การให้บริการของ ดิเอเจ้นท์ จะไม่ถูกจ�ากัดอยู่เพียงโครงการของบริษัทเท่านั้น แต่มีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการด้านตัวแทนซื้อ 

   ขายชั้นน�า ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้หรือติดกับสถานีขนส่งมวลชน โดยดิเอเจ้นท์ มีเป้าหมายในการ 

   เป็นผู้เสริมสร้างสภาพคล่องตลาดรอง เพื่อเป็นการรักษามูลค่าการลงทุนของบริษัทส�าหรับโครงการคอนโดมิเนียม

    บริษัท เดอะเวิร์ค คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด  (เดอะเวิร์ค)

    

    บริษทั เดอะเวิร์ค คอมมิวนติี ้แมนเนจเม้นท ์จ�ากดั ใหบ้ริการดา้นการบริหารโครงการประเภทคอนโดมเินียม เมือ่มกีารโอนกรรมสทิธิ ์

    หอ้งชุดในคอนโดมเินียมเรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัจะช่วยด�าเนนิการบริหารโครงการเปน็เวลา 1 ป ี หรือจนกวา่ผูพ้กัอาศยัในอาคาร 

    ชุดจะจัดตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ ซึ่งการด�าเนินการเช่นนี้ มีส่วนช่วยให้บริษัทมีโอกาสในการส่งเสริมแบรนด์ ไอดีโอ และเอลลิโอได้   

    และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการระดับสูงแก่ลูกค้าของบริษัท โดยมีความมุ่งมั่นมอบบริการที่มีคุณภาพสูง เพื่อสร้าง 

    ความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยที่มีต่อเดอะเวิร์คในการมีส่วนร่วมกับบริษัทในฐานะผู้จัดการบริหารคอนโดมิเนียม 

    เดอะเวิร์ค ยงัท�างานประสานกับดเิอเจน้ท ์โดยเจา้ของหอ้งชุดทีม่คีวามประสงคข์ายหอ้งชุดในตลาดรอง จะเลอืกใช้บริการผูจ้ดัการ 

    บริหารคอนโดในการให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการขาย การท�าหน้าที่บริหารโครงการของ เดอะเวิร์ค จึงมีส่วนช่วยใน 

    การแนะน�าการให้บริการของดเอเจ้นท์ ให้กับบุคคลที่สนใจใช้บริการของตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้

    เดอะเวิร์ค มุ่งมั่นให้บริการด้านการอ�านวยความสะดวกให้กับโครงการคอนโดมิเนียมในระยะยาว ไม่เพียงแต่โครงการของบริษัท 

    เท่านั้น

    ธุรกิจด้านอื่นๆ

    บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด (“พีระ เซอร์กิต วัน”) 

    บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด (“พีระ คาร์ท”) และ 

    บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด (“พีระ อาร์ที คาร์ท”)

    ในปี 2552 บริษัทลงทุนใน บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด และ บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด และได้เริ่มจัดการแข่งรถ เช่นเดียวกับ 

    การจัดการแข่งขันโกคาร์ท ภายใต้ชื่อ พีระ อินเตอร์เนชั่นนอล เซอร์กิต ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ห่างจากเมืองพัทยาประมาณ 20  

    กิโลเมตร นอกจากนี้บริษัทยังลงทุนใน บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด ซึ่งด�าเนินธุรกิจขายชิ้นส่วนยานยนต์ และอะไหล่ เพื่อ 

    สนับสนุนการแข่งรถ และธุรกิจการแข่งโกคาร์ท ของพีระ เซอร์กิต และ พีระ คาร์ท

 

    บริษัท บลูเด็ค จ�ากัด (บลูเด็ค สปอร์ตคลับ)

    บริษัทให้บริการศูนย์ออกก�าลังกายภายใต้ชื่อ บลูเด็ค ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยกิ่งแก้ว 19 จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านบริษัทย่อยอย่าง บริษัท  

    บลูเด็ค จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้บริการเช่าสถานที่เล่นกีฬา ชั้นเรียนโยคะ ชั้นเรียนแอโรบิก นอกจากนี้ยังมีบริการร้านอาหาร 

    อิตาเลียน ชื่อ แบคโค่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่สปอร์ตคลับอีกด้วย

    สินค้าหรือบริการของบลูเด็ค ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายภายในโครงการของบริษัท เช่นเดียวกับโครงการคอนโดมิเนียม 

    การบริการสอดคล้องกับวิถีชีวิตนี้ ช่วยส่งเสริมแบรนด์ของบริษัทภายใต้แนวคิด “ค�าตอบของชีวิตคนเมือง” ให้กับลูกค้าของบริษัท
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

ในปี 2557 ศูนย์ข้อมูลวิจัย และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จ�ากัด (AREA) ได้รายงาน

อุปทานที่เปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นจ�านวน 114,094 หน่วย ลดลงร้อยละ 13 จากปี 2556 ที่มีจ�านวน 131,645 หน่วย 

โดยคอนโดมิเนียมมีสัดส่วนสูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 57 ของโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2557 และหากคิดเป็นมูลค่าการเปิดโครงการใหม่แล้ว 

พบว่ามีจ�านวน 344,549 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2556 ซึ่งมีมูลค่า 385,447 ล้านบาท โดยราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของโครงการที่

เปิดใหม่ในปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 อยู่ที่ระดับ 3.042 ล้านบาท จากระดับ 2,928 ล้านบาทในปีก่อนหน้า จากการที่ผู้ประกอบการเน้น

พัฒนาสินค้าระดับปานกลางมากข้ึน โดยเฉพาะพัฒนาคอนโดมิเนียมที่มีระดับราคา 1-2 ล้านบาท ตามแนวส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสาย

ใหม่ๆ และแหล่งงานหรือสถาบันการศึกษาเอกชน ที่ออกสู่เขตเมืองชั้นนอกมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาทาวน์เฮ้าส์ที่มีราคา 2-3 ล้านบาท 

ในเขตติดต่อเมืองมากขึ้น

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
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ทางด้านอุปสงค์ หรือยอดขายโดยรวมในปี 2557 มีจ�านวน 90,635 หน่วย ลดลงร้อยละ 22 จากปี 2556 โดยการลดลงส่วนใหญ่มาจาก

ยอดขายจากคอนโดมิเนียม ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 59 รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว ร้อยละ 23 และร้อยละ 13 ตามล�าดับ ส่วน

ที่เหลืออีกร้อยละ 6 มาจากที่อยู่อาศัยอื่นๆ ได้แก่ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และที่ดินจัดสรร  

แม้ว่าจ�านวนอุปทานเปิดใหม่ในปี 2557 จ�านวน 114,094 หน่วย ขณะที่อุปสงค์โดยรวม มีจ�านวน 90,635 หน่วย ส่งผลให้อุปทานคงเหลือ

ทั้งตลาด เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากสิ้นปี 2556 ที่มีจ�านวน 144,098 หน่วย เป็น 167,557 หน่วย ณ สิ้นปี 2557 โดยคอนโดมิเนียมมีอุปทาน

คงเหลือเพิ่มขึ้นมากที่สุดจากปี 2556 รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญดังนี้

 • คอนโดมิเนียม มีอุปทานคงเหลือมากที่สุด ที่ระดับ 63,536 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปีก่อนหน้า 

 • ทาวน์เฮ้าส์ มีอุปทานคงเหลือรองลงมาในระดับ 51,144 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า

 • บ้านเดี่ยว มีอุปทานคงเหลือในระดับ 39,380 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

ส�าหรับแนวโน้มในปี 2558 นั้น AREA ยังรายงานว่าแนวโน้มการพัฒนาคอนโดมิเนียม ยังคงมีการพัฒนามากที่สุด จากโครงการที่รอเปิด

ขายเกือบ 200 โครงการ ขณะที่ราคาที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่ มีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้น จากการหลายปัจจัย ได้แก่ ต้นทุนราคาที่ดิน ต้นทุน

วัสดุก่อสร้าง ผู้ประกอบการเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีค่าแรงสูง โดยเฉพาะการพัฒนาอาคารสูง 

แนวโน้มยอดทิ้งดาวน์คอนโดมิเนียมสูงข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มที่ซื้อเพื่อเก็งก�าไร หรือท�าเลที่ไม่ติดรถไฟฟ้า เน่ืองจากคอนโดมิเนียมที่เปิดขาย

เป็นจ�านวนมากในปี 2555 - 2556 และแล้วเสร็จในปี 2557

จากความไม่ชัดเจนของโครงการรถไฟฟ้า ส่งผลต่อการชะลอการพัฒนาโครงการในพื้นที่ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและผู้ซื้อที่อยู่อาศัย

ในส่วนภมูภิาคบางจังหวดั บางประเภททีอ่ยูอ่าศยัเร่ิมอิม่ตวั เนือ่งจากความต้องการซือ้มจี�ากดั รวมถงึการชะงักของโครงการรถไฟความเร็ว

สูง เป็นรถไฟรางคู่ขนานแทน อีกทั้งการเลื่อนเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ยังคงมีการทบทวนแผน 

เป้าหมายการลงทุน ทั้งในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล รวมทั้งเขตภูมิภาค

ส�าหรับความต้องการซื้อโดยรวมในปี 2558 อาจเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 จากปี 2557 เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลาย ภาครัฐมี

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น ราคาน�้ามันลดลง ภาวะเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีก�าลังซื้อมากขึ้น

ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ากรุงเทพฯ และปริมณทล

 Airport Rail Link 28.5 พญาไท - สุวรรณภูมิ 

 รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม 22 หมอชิต - อ่อนนุช - แบริ่ง 

 รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน  14.5 สนามกีฬา - ตากสิน - วงเวียนใหญ่ - บางหว้า 

 รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน 20 บางซื่อ - หัวล�าโพง

 รถไฟฟ้าสายสีม่วง 23 บางใหญ่ - บางซื่อ ปี 2560 

 รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม 26 บางซื่อ - รังสิต ปี 2562 

 รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน 27 บางซื่อ - ท่าพระ / หัวล�าโพง - บางแค ปี 2562 

 รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม 12.8 แบริ่ง - สมุทรปราการ ปี 2563

 รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม 7 หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ปี 2560

 รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน 8 บางแค - พุทธมณฑลสาย 4 ปี 2564

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม 10 รังสิต - มธ ศูนย์รังสิต ปี 2560 

รถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน 25.5 บางซื่อ - หัวล�าโพง - หัวหมาก ปี 2561 

Airport Rail Link 21.8 ดอนเมือง - พญาไท  ปี 2562 

รถไฟฟ้าสายสีส้ม 20 ศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี ปี 2563 

รถไฟฟ้าสายสีชมพู 36 แคราย - มีนบุรี ปี 2564 

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง 30.4 ลาดพร้าว - พัฒนาการ ปี 2564

โครงการที่เปิดให้บริการแล้ว 4 โครงการ (ระยะทาง 85 กม.)

 โครงการ กิโลเมตร ช่วง

เร่งรัดก่อสร้าง 4 โครงการ (ระยะทาง 89 กม.)

 โครงการ กิโลเมตร ช่วง คาดว่าจะแล้วเสร็จ

เร่งรัดโครงการระหว่างประกวดราคา 1 โครงการ (7 กม.)

 โครงการ กิโลเมตร ช่วง คาดว่าจะแล้วเสร็จ

โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียด 1 โครงการ (ระยะทาง 8 กม.)

 โครงการ กิโลเมตร ช่วง คาดว่าจะแล้วเสร็จ

เร่งรัดโครงการระหว่างประกวดราคา 6 โครงการ (114 กม.)

 โครงการ กิโลเมตร ช่วง คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ศนูย์ข้อมลูวิจยั และประเมนิค่าอสงัหาริมทรัพย์ไทย (AREA) ได้รายงานความคบืหน้าโครงการรถไฟฟ้า โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จ�ากัด (AREA)
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การเปลี่ยนแปลงในรอบปี 2557

 เดือนมกราคม
 

 บริษัทเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ�ากัด จากเดิมที่ถือหุ้นจ�านวน 4,410,000 หุ้น หรือร้อยละ 49 ของทุน 

 จดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว เป็นถือหุ้นในจ�านวน 4,589,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

 เดือนพฤษภาคม
 

 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ช่ือ “หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2557 ครบก�าหนดไถ่ถอนป ี

 พ.ศ. 2560” ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ�านวน 4,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 

 คงที่ร้อยละ 5.4 บาทต่อปี ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือ ”BBB-“ แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “Stable” 

 จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด 

 เดือนสิงหาคม
 

 • บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ�ากัด เพื่อรับท�าสื่อโฆษณา โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ  

  99.80 ของทุนจดทะเบียน

 

 • บริษัทย่อย “บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด จ�ากัด” เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด” เพื่อรองรับการพัฒนา 

  โครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี

 

 • บริษัทลงทุนในบริษัท ซิตี้ไลน์ (2014) จ�ากัด ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน 100,000 บาท และเปลี่ยนชื่อเป็น  

  “บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด” เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการแอชตัน อโศก

 เดือนกันยายน
 

 • บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนกับ SEA Investment Five Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd. บริษัทใน 

  กลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จ�ากัด (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่ง 

  หนึ่งในญี่ปุ่น และได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 3 โครงการ ผ่าน 3 บริษัท ได้แก่ 

  1.  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 850,000,000 บาท 

    เพื่อพัฒนาโครงการแอชตัน อโศก  

  2.  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี จ�ากัด โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 550,000,000 บาท  

    เพื่อพัฒนาโครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี 

  3.  บริษัทที่จะจัดตั้งใหม่ภายในปี 2558 เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน  

    1,000,000,000 บาท 

 

 • บริษัทเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม 4 โครงการใหม่ ใกล้ 7 สถานนีรถไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ “แอชตัน” และ “ไอดีโอ” ได้แก ่

  โครงการแอชตัน อโศก อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิท โครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี 

  อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี และรถไฟฟ้าสายสีส้ม  โครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS บางนา  

  และโครงการไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง อินเตอร์เช้นจ์ อยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีแดง สถานีบางซ่อน 

 เดือนตุลาคม
 

 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ชื่อ “หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559”  

 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ�านวน 2,395 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 

 ร้อยละ 5.0 บาทต่อปี ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือ ”BBB-“แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “Stable” จาก 

 บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

 เดือนธันวาคม
 

 • บริษัทได้รับรางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจ�าปี 2557” ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000 - 10,000  

  ล้านบาท ในงาน “SET Awards 2014” ซ่ึงจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร เพื่อเป็น 

  การประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่น 

  ในด้านต่างๆ โดยบริษัทมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสื่อสารให้นักลงทุน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของตลาดทุน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทั้ง 

  ในแง่มุมของบริษัท การลงทุน รวมถึงการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อสะท้อนถึงข้อมูลการบริหารงานที่ชัดเจนและโปร่งใสต่อไป

 • หลักทรัพย์ของบริษัท “ANAN” ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่อยู่ในการค�านวณดัชนี  

  SET100 รอบ 6 เดือนแรกของปี 2558 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลักทรัพย์ ANAN มีมูลค่าตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่าง 

  สม�่าเสมอในช่วงเวลาที่ผ่านมา

 • บริษัทได้รับรางวัลสุดยอดโครงการแห่งปี 2014 โดยผลโหวตจากเว็บไซต์ Think of Living ตามคุณลักษณะเด่น ดังนี้ โครงการแอชตัน  

  อโศก ได้รับรางวัลอันดับ 1 ด้านสุดยอดท�าเลที่ตั้ง ด้านสุดยอดการออกแบบพื้นที่ภายในโครงการ ได้รับรางวัลอันดับ 2 ในด้านสุดยอด 

  งานสถาปัตยกรรมและการออกแบบตัวอาคาร และโครงการไอดโิอ ควิ สยาม-ราชเทว ีได้รับรางวลัอนัดบั 2 ในด้านสดุยอดการออกแบบ 

  พื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอ�านวยความสะดวก และรางวัลอันดับ 3 ในด้านสุดยอดการออกแบบพื้นที่ภายในโครงการ
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตควบคู่ไปกับ

การรักษาสมดุลกับสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียอันเกิดจากการด�าเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัททั้งภายในและภายนอก

องค์กร ตามข้อก�าหนดทางกฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจ อันจะท�าให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข โดยมีส่วนตอบแทนรับผิด

ชอบต่อสังคมและชุมชนส่วนรวมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยัง

พัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การส่งเสริมและสร้างเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อสังคมส่วนรวม 

แนวทางการด�าเนินงานความรับผดิชอบต่อสงัคมและการสร้างความเตบิโตอย่างยัง่ยนื ตามแนวทางความรับผดิชอบต่อสงัคมของกจิกรรม

ที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

  บริษัทปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินกิจการด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัดตามแนวทางจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งพนักงานทุกคน 

  รับทราบและต้องปฏิบัติตาม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  

  ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งประกาศให้พนักงานถือปฏิบัติ และแจ้งให้ 

  ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรได้รับทราบ เพื่อแสดงอุดมการณ์และสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและเป็น 

  ธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จะท�าให้บริษัทพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความความยั่งยืน 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

  บริษัทให้ความส�าคัญกับพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค โดยพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบของบริษัท เช่น 

  การประพฤติจริยธรรมทางธุรกิจ กฏระเบียบด้านความปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนั้น องค์กรยังส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิการเป็น 

  พลเมอืงและสทิธิในการลงคะแนนเสยีงทางการเมอืง สทิธิข้ันพืน้ฐานในการท�างาน เช่น การด�าเนินการให้พนักงานได้รับสทิธปิระโยชน์ 

  ต่างๆ จากส�านักงานประกันสังคม

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

  บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน และระเบียบปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อย่างเคร่งครัด เพื่อสิทธิ 

  ประโยชน์ของพนักงาน ดังต่อไปนี้

  • การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ เช่น มีการก�าหนดนโยบาย และมีเจ้าหน้าที่ขององค์กรรับผิดชอบในกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์

  • สภาพการจ้างและการคุ้มครองทางสังคม เช่น  ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน   

  • การสานเสวนาทางสงัคม เช่น เคารพสทิธิของพนักงานในการจดัตัง้คณะท�างานหรือรวมกลุม่ เพือ่แสดงความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ 

   ต่อองค์กร  

  • สขุภาพ และความปลอดภยัในการท�างาน ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของพนักงาน โดยบริษทัมเีจ้าหน้าทีด้่านอาชีวอนามยั  

   ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบและดูแลด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี

  • การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและ 

   ภายนอกองค์กร

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค / การให้บริการต่อลูกค้า 

  บริษัทให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาโครงการคุณภาพบ้านและคอนโดมิเนียม และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการสร้างความ 

  พึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินงาน โดยมีการจัดท�า Ananda Member Club (AMC) ให้ลูกค้าทุกท่านของ 

  บริษัทได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอนันดา ซึ่งสมาชิก AMC จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ส่วนลดของร้านอาหาร  

  ส่วนลดของศนูย์ออกก�าลงักาย คะแนนสะสมจากการแนะน�าลกูค้าใหม่ให้กบับริษทั เป็นต้น และนอกจากนัน้ บริษทัยงัมกีารจดัท�าแบบ 

  ส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้า เพือ่น�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันาคณุภาพของการปฏบิตังิานให้เกดิประโยชน์สงูสดุเป็นประจ�า 

  อย่างต่อเนื่อง  

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

  บริษทัน�าโครงการไอดโีอ โมบ ิสาทรเข้าร่วม “โครงการอาคารเขยีว” ภายใต้เกณฑ์การประเมนิความยัง่ยนืทางพลงังานและสิง่แวดล้อม 

  ไทย ส�าหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ของสถาบันอาคารเขียวไทย โดยแต่ละส่วนของโครงการมีรายละเอียดการออกแบบ 

  และก่อสร้างตามเกณฑ์อาคารเขียว ตัง้แต่การออกแบบโครงการและการเลอืกวสัดทุีว่างแผนให้ทกุโครงการตัง้อยูใ่นทศิทีรั่บลมธรรมชาต ิ

  และอากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงสว่างธรรมชาติส่งเข้ามาภายในอาคารเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ 

  ที่ประหยัดพลังงานและไม่มีสารคาร์โรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon : CFC) ส่วนในพื้นที่ตัวอาคารก็เลือกใช้กระจกเพื่อให้ 

  เกดิความโปร่งโล่งและเพิม่แสงสว่าง เพิม่การปลกูต้นไม้บนอาคารหรือไม้เลือ้ยข้างอาคารเพือ่ลดความร้อน การออกแบบระบบประหยดั 

  น�้า และระบบน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ โดยน�ากลับมาใช้รดน�้าต้นไม้ มีการเตรียมความพร้อมส�าหรับความเป็นอาคารเขียว โดยจัดท�า 

  แผนการด�าเนินงานและประเมนิผลระหว่างการก่อสร้างและเมือ่อาคารแล้วเสร็จ ออกแบบให้มพีืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิงนิเวศมากกว่าร้อยละ 60  

  ของพืน้ฐานอาคาร อีกทัง้มพีื้นที่สีเขยีวบนหลังคาและต้นไม้แนวตัง้เพือ่เพิ่มพื้นที่สเีขยีวใหโ้ครงการ และโครงการเพียบพร้อมดว้ยระบบ 

  ขนส่งสาธารณะ ลดการใช้พลังงานจากการเดินทางและขนส่ง เป็นต้น ซึ่งแนวคิดต่างๆ เหล่านี้ บริษัทน�าไปพัฒนาการออกแบบเพื่อ 

  เข้าสู่โครงการอาคารเขียวอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
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7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 

  บริษัทยึดหลักการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในการให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมด�าเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตามแผนงานตลอดโครงการ 

  พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ในปี 2557 บริษัทมีส่วนร่วมใน 

  การพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ดังนี้

  

  7.1  ด้านสิ่งแวดล้อม
  

     บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของสังคมเมืองสมัยใหม่ที่ควรเริ่มปลูกฝังแนวความคิดแบบ ECO คิด ก่อน ใช้ และใช้อย่างรู้คุณค่า  

     เพ่ือสร้างองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความส�าคัญกับการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

     โดยก�าหนดนโยบายด้านการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรู้คุณค่าการใช้ทรัพยากรให้อยู่ในทุกกระบวนการ 

     ด�าเนินงานของบริษัท โดยเริ่มจากภายในองค์กร ผู้ที่เกี่ยวข้อง พนักงานตลอดจนลูกบ้านของบริษัท รวมถึงการรณรงค์ปลูกจิต 

     ส�านึกให้บุคลากรของบริษัทและ ให้ตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรทุกชนิดอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนการสนับสนุนให้ 

     กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัว ซึ่งทั้งหมดนี้บริษัทก�าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของ 

     นโยบายการบริหารงานที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปในอนาคต

     1.  โครงการรณรงค์เร่ืองการประหยดัพนักงานและช่วยลดโลกร้อนอย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี โดยการกระตุ้นให้พนักงานมจีติส�านึก 

       ร่วมกันในการรักษาทรัพยากรของประเทศผ่านโครงการลดการใช้กระดาษในองค์กร และโครงการร่วมใจกันปิดเคร่ือง 

       คอมพิวเตอร์และไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน

     2.  โครงการ Eco Urban Life by Ananda นับเป็นโครงการ CSR ด้านการอนุรักษ์พลงังานและการใช้ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์ 

       สูงสุด โดยตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรทุกชนิดอย่างรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด “คิด ก่อน ใช้ และใช้อย่างรู ้

       คณุค่า” ในปีทีผ่่านมา บริษัทพฒันากจิกรรมให้ต่อยอดแนวคดิด้านการอนุรักษ์สิง่แวดล้อมทัง้ในลกัษณะกจิกรรมในกระบวนการ 

       ด�าเนินงาน (CSR in-process) และ กิจกรรมหลังจบกระบวนการ (CSR after-process) ดังนี้

       2.1 โครงการเปลี่ยนมาใช้หลอด LED เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยน�าร่องให้กับโครงการไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103  

         โครงการไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท และโครงการไอดีโอ บลูโคฟ สุขุมวิท ในพื้นที่ส่วนกลาง 

       2.2 โครงการ ECO TRASH  รณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิลและเห็นคุณค่าการน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่  ปลูกจิตส�านึกการ 

         ใช้ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบถังแยกขยะรีไซเคิลแก่ลูกบ้าน ของโครงการไอดีโอ มิกซ์  

         สุขุมวิท 103 และโครงการไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท เพื่อติดตั้งในพื้นที่ส่วนกลาง 

       2.3 โครงการ ECO Bike Station จุดจอดรถจักรยาน เพื่อรณรงค์ให้ลูกบ้านร่วมกันประหยัดพลังงานน�้ามัน โดยการหันมา 

         ใช้จกัรยานแทนการใช้รถในการเดนิทางระยะใกล้ เพือ่ร่วมกนัเป็นส่วนหน่ึงในการลดการสร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม  

         บริษัทจึงมอบที่จอดรถจักรยานให้แก่โครงการไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 โครงการไอดีโอ บลูโคฟ สุขุมวิท โครงการ 

         เอลลิโอ สุขุมวิท 64 และโครงการเอลลิโอ เดล เรย์ เพื่อติดต้งในจุดจอดส่วนกลาง

  7.2  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

     บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ 

     ด�าเนินกิจกรรม CSR หลากหลายโครงการ ได้แก่ 

     

     1.  โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งมีพนักงานร่วม 

       บริจาคโลหิตไม่น้อยกว่า 40 คน 

     2.  โครงการบริจาคหนังสือให้น้อง ซึ่งเป็นหนังสือเรียนเด็กเล็กจนถึงระดับมัธยม ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดอยุธยา

     3.  โครงการกระดาษหน้าที่สามโดยการรับบริจาคกระดาษและปฏิทินให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 

     4.  โครงการชวนลูกบ้านปลูกปะการังคืนความสมบูรณ์สู่ท้องทะเล ณ อ�าเภทสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

     5.  โครงการ “คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน” เพื่อสานต่อความหวังในการมอบที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นการให้ความ 

       ช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่ยังคงขาดแคลนและต้องการที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง จากลักษณะการด�าเนินธุรกิจด้าน 

       อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท จึงพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานให้กับชุมชนต่างๆ โดยจัดกิจกรรม 

       เพื่อสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity  

       Thailand) อย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  ด้วยการมอบเงินสนับสนุนและน�าทีมอาสาสมัคร 

       ไปช่วยก่อสร้างบ้านพักอาศัย จ�านวน 4 หลัง ให้กับชาวบ้านในชุม

ภาพกิจกรรมอาสาสมัคร โครงการ “คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน” ณ ชุมชนร่วมใจสามัคคี จังหวัดระยอง วันที่ 28-29 มิถุนายน 2557
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  7.3  ด้านกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม 

     บริษทัส่งเสริมให้สงัคมและผูม้ส่ีวนได้เสยีอยูร่่วมกันอยูม่คีวามสขุทัง้สขุภาพกายและใจ ส่งเสริมศกัยภาพทางร่างกายและพฒันา 

     จิตใจ ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ผ่านการสนับสนุนให้มีกิจกรรมร่วมกัน  

     อาทิ เช่น การจัดงานรื่นเริงสังสรรค์วันปีใหม่  การท�าบุญตักบาตร เลี้ยงพระ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของบริษัท บริษัทย่อย และ 

     ลูกค้าในแต่ละโครงการ การสรงน�้าพระในเทศกาลสงกรานต กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ “ปันสุขให้น้อง” ณ ศูนย์ศึกษาการ 

     พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี

     การจัดแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย การจัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างบริษัทและ 

     ธนาคาร 6 ธนาคาร และการจัดแข่งขันฟุลซอลกระชับมิตร

บทสรุป 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจภายใต้การด�าเนินงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสิ่งหนึ่งที่ยังคงให้ความส�าคัญและ

ด�าเนินการควบคูไ่ปกบัการเตบิโตทางธุรกจิมาโดยตลอด คอืการมส่ีวนร่วมปลกูจติส�านึกให้ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ตอบแทนสิง่ทีด่งีาม

กลับคืนสู่สังคม ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ มากมาย และยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมที่มีประโยชน์เหล่านี้ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

โครงสร้างรายได้ 

บริษัทมีรายได้หลักมาจาก 2 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจรับจ้างบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจาก

นี้ บริษัทยังมีรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ซึ่งรวมถึง รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง รายได้ค่านายหน้า รายได้ค่าบริการ รายได้จากการขาย

อาหารและเครื่องดื่ม ดอกเบี้ยรับ และส่วนเกินของส่วนได้ส่วนเสียในมูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อยที่สูงกว่าต้นทุน และรายได้อื่นๆ โดยมี

รายละเอียดปรากฎตามตารางแสดงรายได้ดังต่อไปนี้

  2557 2556 2555

               จ�านวนเงิน ร้อยละ  จ�านวนเงิน ร้อยละ  จ�านวนเงิน ร้อยละ

 รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   9,678.0 91.47 8,807.7 95.45 4,960.2 96.53 

 รายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารโครงการและค่านายหน้า  451.6 4.27 214.1 2.32 20.4 0.40 

 รายได้จากการให้บริการก่อสร้างโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5.3 0.05 - - - - 

 รายได้จากธุรกิจอื่น         

 - รายได้ค่าบริการ   193.2 1.83 151.2 1.64 122.2 2.38 

 รายได้อื่น1   251.9 2.38 54.5 0.59 35.4 0.69 

  รวม   10,580.0 100.00 9,227.5 100.0 5,138.2 100.00 

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ  1 รายได้อื่น รวมถึง ก�าไรจากการขายที่ดินโครงการและต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ

(หน่วย : ล้านบาท)



52 53

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

ปัจจัยความเสี่ยง 

จากการที่ธุรกิจของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการบริษัทยังคงตระหนัก

ถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อความมั่นใจว่าธุรกิจจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

พันธกิจที่แสดงต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท   

บริษัทจึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ร่วมกันรับผิดชอบ

การประเมินปัจจัยเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ในด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้าน

กลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) และความเสี่ยงด้าน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) รวมถึงการประเมินปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องจากการลงทุนในโครงการต่างๆ 

ตามแผนงานทางธุรกิจ (Project Risk Management) โดยเป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งทีก่�าหนดให้มกีารประชุม

อยา่งน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ และการประชมุพิเศษตามความเหมาะสม  ส�าหรบัปี 2557 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการด�าเนินการธุรกิจมีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
  

  ภาวะเศรษฐกจิไทยโดยรวมได้รับผลกระทบต่อเน่ืองจากความไม่แน่นอนทางการเมอืงภายในประเทศตัง้แต่ไตรมาสสดุท้ายของปี 2556  

  เป็นต้นมา ซึ่งส่งกระทบถึงความเช่ือมั่นของผู้บริโภคและก่อให้เกิดการแข่งขันที่สูงข้ึนทั้งในโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้าน 

  จดัสรร อย่างไรกต็าม ด้วยช่ือเสยีงของบริษัทซึง่เป็นผูพ้ฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในท�าเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเขต 

  กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่เดินทางสะดวกและช่วยลดเวลา 

  ในการเดินทาง ท�าให้โครงการของบริษัทยังคงเป็นที่ต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ 

  จากปัจจัยเสีย่งดงักล่าว อนัอาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขาย บริษทัจงึทบทวนแผนการออกโครงการให้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกจิ  

  รวมถึงก�าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ และการวางแผนงานปฏิบัติการในด้านต่างๆ เพื่อรักษาไว้ 

  ซึง่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และเพือ่บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น แผนงานในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดใีนระยะ 

  ยาวกับสมาชิกอนันดา (Ananda Member Club) ด้านการพัฒนาคุณภาพของโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจัดสรร  

  นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนาการให้บริการก่อนและหลังการขายอย่างต่อเนื่องอีกด้วย   

2. ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต

  บริษัทไม่มีนโยบายถือครองที่ดินเปล่าก่อนการลงทุน เน่ืองจากเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนทางการเงินในที่ดินที่ยังไม่พร้อมส�าหรับ 

  การพัฒนา ดังนั้น หากบริษัทซื้อที่ดินในท�าเลและราคาที่ไม่เหมาะสมส�าหรับพัฒนาโครงการ จะท�าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนของ 

  ส่วนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ลดต�่าลง 

  อย่างไรก็ตาม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงได้น้ีบริษัทมีการวางแผนการลงทุนระยะยาวล่วงหน้า ซึ่งจะน�าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาท�าเล 

  และราคาทีเ่หมาะสมกบันายหน้าทีเ่ป็นเครือข่ายพนัธมติรกบับริษทั ท�าให้สามารถลดความเสีย่งอนัเน่ืองจากการไม่สามารถจดัหาทีด่นิ 

  ในท�าเลที่สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจของบริษัทได้ อีกทั้งมีการจัดตั้งคณะท�างานเพื่อดูแลความสอดคล้องกับกฎระเบียบและ 

  ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้องจากการลงทนุเพือ่พฒันาโครงการทีม่อียูใ่นปัจจบุนัอย่างรอบคอบ รวมทัง้ทีจ่ะประกาศใช้ในอนาคตอนัใกล้ เช่น  

  ข้อบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และข้อบัญญัติย่อยแต่ละท้องถิ่น 

  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาโครงการ รวมถึงการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิและการโอนสิทธิ์ต่างๆ บนที่ดินอย่างครบถ้วน ในการน้ีบริษัทยังได ้

  ประเมนิความเป็นไปได้เชิงธุรกจิจากการเข้าลงทนุ เพือ่สร้างความมัน่ใจถงึผลตอบแทนทีเ่หมาะสมก่อนพจิารณาเข้าลงทนุในทีด่นิด้วย 

3. ความเสี่ยงจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้น

  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งต้องเผชิญการปรับเพิ่มอัตราค่าแรงข้ันต�่าตามนโยบายของรัฐบาลและ 

  การเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างในหมวดต่างๆ ส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น จากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเฉลี่ยของปี 2557  

  เทยีบกบัปี 2556 ปรับเพิม่ข้ึนร้อยละ 0.7 (แหล่งข้อมลู: ส�านักดชันีเศรษฐกจิการค้า ส�านักงานปลดักระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์)  

  เช่น หมวดผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ปรับราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.7 หมวดผลิตภัณฑ์ไม้ปรับราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.3 เป็นต้น

  บริษัทให้ความส�าคัญในการติดตามราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงอย่างใกล้ชิด โดยประเมินต้นทุนค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการ 

  จัดท�าโครงการทั้งหมดตั้งแต่ในช่วงศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน (Feasibility Study) เพื่อสะท้อนต้นทุนทั้งหมดและพิจารณา 

  ราคาขายที่เหมาะสม โดยมีหน่วยงานที่ติดตามแนวโน้มราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงอย่างต่อเน่ือง เพื่อน�ามาประเมินและวางแผน 

  การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนงานการก่อสร้างอย่างเหมาะสม   

  นอกจากนี้ บริษัทยังได้ริเริ่มโครงการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจของพันธมิตรในด้านต่างๆ เช่น เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับ 

  ผู้รับเหมา และเครือข่ายพันธมิตรกับผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น โดยในการว่าจ้างผู้รับเหมาในแต่ละโครงการ บริษัท 

  จะพิจารณาว่าจ้างผู้รับเหมาที่เป็นพันธมิตรเป็นล�าดับแรก โดยแต่ละโครงการจะก่อสร้างโดยผู้รับเหมาเพียงรายเดียวและท�าสัญญา 

  การก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Construction Contract) ส่งผลให้การควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ส�าหรับวัสดุก่อสร้างบางรายการที่บริษัทจัดซื้อเอง บริษัทมีการวางแผนการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างส�าหรับแต่ละโครงการอย่างเป็นระบบ 

  ล่วงหน้า และจัดซื้อกับผู้ผลิตโดยตรงหรือผู้จัดจ�าหน่ายที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท โดยจัดให้มีการประกวดราคา เปรียบเทียบคุณภาพ 

  วสัดแุละเลอืกวสัดทุีเ่หมาะสมทีส่ดุ และก�าหนดราคาส่งมอบวสัดกุ่อสร้างไว้ล่วงหน้า เพือ่ลดความเสีย่งในการปรับราคาเพิม่ขึน้ของวสัดุ 

  ก่อสร้างในอนาคต

4. ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือ

  ปัญหาการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือยังคงเป็นความเสี่ยงส�าหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันเน่ืองจากความต้องการ 

  ในการก่อสร้างของภาคธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อย่างต่อเน่ือง ซึง่จะเหน็ได้จากโครงการคอนโดมเินยีมและโครงการบ้านจดัสรรซึง่ 

  ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นจ�านวนมากในปีที่ผ่านมา

  ด้วยบริษัทตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างซ่ึงเป็นบริษัทย่อยภายใต้ช่ือ “บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด” จึงก�าหนด 

  วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น�าส�าหรับวิธีการก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส�าเร็จรูป (Precast Construction) โดยใช้ผนังและชิ้นงาน 

  ส�าเร็จรูปจากโรงงานในกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทมาประกอบ ซ่ึงช่วยให้บริษัทลดการพึ่งพาแรงงาน และช่วยให้การก่อสร้าง 

  รวดเร็วขึ้น ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด 
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5. ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
  อสังหาริมทรัพย์ 

  การพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมเข้าข่ายต้องจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental Impact Assessment  

  หรือ EIA) เพื่อขออนุมัติต่อส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบัน 

  การพิจารณาเห็นชอบอยู่ภายใต้ดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และยัง 

  ไม่มข้ีอก�าหนดเรือ่งการจดัท�ามาตรการลดผลกระทบสิง่แวดล้อมอย่างชดัเจน จงึท�าใหบ้รษิทัมคีวามเสี่ยงหากโครงการของบรษิทัไม่ได้ 

  รับความเห็นชอบจากส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับความเห็นชอบล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่วางไว้ 

  อย่างไรก็ตาม ในการจัดท�ารายงานดังกล่าว บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งข้ึนทะเบียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง 

  แวดล้อมเป็นผู้ด�าเนินการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

  สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 รวมทั้งบริษัทได้ด�าเนินการตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ 

6. ความเสี่ยงเรื่องการปฏิเสธสินเชื่อรายย่อยจากสถาบันการเงิน 

  จากภาวะหนี้สินภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มสูงข้ึน อันเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลให้สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือแก ่

  ผู้บริโภครายย่อย อัตราการปฏิเสธสินเช่ือรายย่อยจึงสูงข้ึน โดยใน 2557 อัตราการปฏิเสธสินเช่ือรายย่อยตามจ�านวนยูนิต คิดเป็น 

  ร้อยละ 6.00 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีอยู่ร้อยละ 2.50 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอัตราการปฏิเสธสินเชื่อมาจากการพิจารณาสินเชื่อรายย่อย 

  ของโครงการบ้านจัดสรรเป็นหลัก ขณะที่อัตราการปฏิเสธสินเชื่อของโครงการคอนโดมิเนียมยังอยู่ในระดับต�่า  

  บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงวางแผนบริหารความเสี่ยงการเตรียมความพร้อมให้แก่ลูกค้าในการขอสินเช่ือจากสถาบัน 

  การเงินก่อนครบก�าหนดการโอนล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน โดยบริษัทได้มีการเจรจาร่วมกับธนาคารพาณิชย์เพื่ออ�านวยความสะดวก 

  ให้กับลกูค้าในการตดิต่อขอสนิเช่ือธนาคารพาณิชย์ สนับสนุนให้ลกูค้าให้ได้รับสนิเช่ืออย่างรวดเร็ว ทัง้น้ี บริษทัยงัได้ก�าหนดกระบวนการ 

  ในการน�าห้องชุดจากการถูกปฏิเสธสินเชื่อดังกล่าวกลับมาขายใหม่ให้กับลูกค้าที่ยังคงมีความต้องการห้องชุดของโครงการต่อไป

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท         : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ       : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

ทะเบียนเลขที่       : 0107554000119  

ทุนจดทะเบียน      : 333,300,000 บาท

ทุนช�าระแล้ว       : 333,300,000 บาท

ประเภทและจ�านวนหุ้น  : หุ้นสามัญ จ�านวน 3,333,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้น         : หุ้นละ 0.10 บาท

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่    : เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.10.5)

              ต�าบลบางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ที่ตั้งส�านักงานสาขา    : เลขที่ 139/39-42 ชั้น 11 อาคารเลครัชดาออฟฟิตคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก

              แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์         : (662) 317-1155

โทรสาร          : (662) 317-1100

โฮมเพจ          : www.ananda.co.th และ www.ideocondo.com

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคล ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 2557

431,196,276

59,999,998

6,999,9941

11,998

100.00

100.00

100.00

99.98

5

5

100

100

431,196,281

60,000,000

7,000,000

12,000

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ประเภทบ้านจดัสรร บริเวณ
สนามบินสุวรรณภูมิ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมเินียมตดิ
สถานีระบบขนส่งมวลชน
ระบบรางในเขตกรุงเทพ 
มหานคร และปริมณฑล

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทบ้านจดัสรรบริเวณ
สนามบินสุวรรณภูมิ

ให ้บริการเป ็นตัวแทน 
ในการซื้อขายห ้องชุด 
พร ้อมทั้ งจัดหาผู ้ เช ่ า 
ห้องชุด

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น

มูลค่า
หุ้น

(บาท)

จ�านวนหุ้น
ที่ออกจ�าหน่าย

จ�านวนหุ้น
ที่ถือครอง

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริษัทย่อย

1.  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน 
  จ�ากัด
  
  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ 
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

2.  บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ ท ูจ�ากดั
  
  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

3.  บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากดั
  
  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ 
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

4.  บริษัท ดิเอเจ้นท์
  (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด
  
  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2655-1177
  โทรสาร 0-2317-1100

891,998

998

2,329,000

449,000

179,9932

100.00

99.80

99.96

99.78

49.31

100

100

100

100

100

892,000

1,000

2,330,000

450,000

365,000

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

รับเหมาก่อสร้าง

รับท�าสื่อโฆษณา

ศูนย์ออกก�าลังกายแก่
สมาชิก และด�าเนินธุรกิจ
ร้านอาหาร

ให้บริการเช่าสนามแข่งรถ  
ช่ือว่า สนามพรีะ เซอร์กิต 
ใกล้เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี

ให้บริการเช่าสนามแข่ง 
รถโก-คาร์ท

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น

มูลค่า
หุ้น

(บาท)

จ�านวนหุ้น
ที่ออกจ�าหน่าย

จ�านวนหุ้น
ที่ถือครอง

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

5.  บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด
  
  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม . 1 0 . 5 ) 
  ต�าบลบางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี 
  จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

6.  บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ�ากัด

  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ 
  ถนนบางนา-ตราด (กม . 1 0 . 5 ) 
  ต�าบลบางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี 
  จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

7.  บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด
  
  189 หมู่ 12 ต�าบลราชาเทวะ อ�าเภอ 
  บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2762-0330
  โทรสาร 0-2762-0204

8.  บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด

  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2762-0330
  โทรสาร 0-2762-0204

9.  บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด
  
  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2762-0330
  โทรสาร 0-2762-0204
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

จ�าหน่ายอะไหล่รถโก-คาร์ท

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น

มูลค่า
หุ้น

(บาท)

จ�านวนหุ้น
ที่ออกจ�าหน่าย

จ�านวนหุ้น
ที่ถือครอง

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริษัทร่วม      

1.  บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด
 
  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2762-0330
  โทรสาร 0-2762-0204

กิจการร่วมค้า

1.  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ�ากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

2.  บริษทั อนันดา เอม็เอฟ เอเซยี ราชเทว ี
  จ�ากัด
  
  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

3.  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก  
  จ�ากัด
  
  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

9,0003

4,589,000

2,804,999

4,334,999

45.00

51.00

51.00

51.00

100

100

100

100

20,000

9,000,000

5,500,000

8,500,000

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

หมายเหตุ : 1. บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จ�านวน 6,999,994 หุ้น หรือร้อยละ 100.00 

   2. บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 179,993 หุ้น หรือร้อยละ 49.31 และถือหุ้นโดยบริษัท พีระ 

    เซอร์กิต วัน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จ�านวน 185,000 หุ้น หรือร้อยละ 50.69

   3. บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด จ�านวน 9,000 หุ้น หรือร้อยละ 45.00

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

 นายทะเบียน
 

 • หุ้นสามัญ 

  

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

  เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์ 0-2229-2800

  โทรสาร 0-2359-1259

 

 • หุ้นกู้
  
  1.  หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560

  2.  หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559

    ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

    เลขที่ 44  ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

    โทรศัพท์ 0-2638-8000

    โทรสาร 0-2657-3333

 ผู้สอบบัญชี        

 

 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
 เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดาออฟฟิตคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 โทรศัพท์ 0-2264-0777

 โทรสาร 0-2264-0789-90

 1.  นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ

 2.  นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ

 3.  นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 

 
 ที่ปรึกษากฎหมาย 
 

 บริษัท วีระวงค์. ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ากัด
 เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 โทรศัพท์ 0-2264-8000

 โทรสาร 0-2657-2222
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 29 สิงหาคม 2557 มีดังนี้

 1 กลุ่มเรืองกฤตยา 1,934,195,400 58.03 

 1.1 นายชานนท์  เรืองกฤตยา 1,670,998,400 หุ้น 50.13%  

 1.2 นายณัฐดนัย  เรืองกฤตยา 97,718,500 หุ้น 2.93%  

 1.3  นางสาวพัชราวลัย  เรืองกฤตยา 86,500,000 หุ้น 2.60%

 1.4  นางสาวณัฐวิภา  เรืองกฤตยา 77,250,000 หุ้น 2.32%

 1.5  นางสาวมลลิกา  เรืองกฤตยา 1,728,500 หุ้น 0.05%       

 2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 135,047,800 4.05 

 3 นายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์ 60,000,000 1.80 

 4 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR CANADA 36,135,100 1.08 

 5 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 31,809,900 0.95 

 6 นายณัฐชาต ค�าศิริตระกูล 31,330,000 0.94 

 7 นางสาวพิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์ 29,550,000 0.89 

 8 นายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม 29,239,000 0.88 

 9 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)-เคแทม โกรท 28,037,400 0.84

  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ากัด   

 10 นางสาวสุพัตรา ติรกานันท์ 24,231,100 0.73 

 11 ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 993,424,300 29.81 

  รวม 3,333,000,000 100.00 

รายชื่อผู้ถือหุ้นล�าดับ จ�านวนหุ้น ร้อยละ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

• บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็น 

 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบริษทัมอี�านาจอนมุติัให้จ่ายเงนิปันผลได้เป็นคร้ังคราวเมือ่เหน็ว่าบริษทัมผีลก�าไรสมควร 

 พอจะท�าเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ารองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะ 

 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�านงึถงึผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การส�ารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส�ารองเงนิไว้เพื่อ 

 จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

 ในปี 2557 บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดดังนี้

• บริษัทย่อย

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด  

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 100 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและ 

 หลงัหกัส�ารองตามกฎหมาย ทัง้น้ีจะต้องพจิารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามกฎหมายโดยพจิารณาจากเงินสดและก�าไรสะสม 

 ประกอบการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง

 ในปี 2557 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด มีการจ่ายเงินปันผลดังนี้

  99,990,000 3,333 0.03 

 เงินปันผลประจ�าปี 2556 166,650,000 3,333 0.05

 เงินปันผลระหว่างกาล 300,000,000 60 5.00

 การจ่ายเงินปันผล เงินปันผลจ่าย (บาท) จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น) เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

 การจ่ายเงินปันผล เงินปันผลจ่าย (บาท) จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น) เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

 บริษัทย่อยอื่นๆ  

 ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยอืน่ๆ น้ัน ไม่มกีารก�าหนดว่าจะจ่ายเงินปันผลเป็นร้อยละเท่าไรของก�าไรสทุธิหลงัหกัภาษ ี

 และหลงัหกัส�ารองตามกฎหมาย อย่างไรกด็ ีคณะกรรมการของบริษทัย่อยและ/หรือผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยน้ันๆ จะพจิารณาจ่ายเงินปันผล  

 โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

เงินปันผลระหว่างกาล
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

 โครงสร้างองค์กรของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

การจัดการ 

เลขานุการบริษัทคณะกรรมการบริษัท

ส�านักตรวจสอบภายใน

ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายเริงชัย อิงคภากร

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานพัฒนาธุรกิจ

นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานการเงิน

นางมัณทนา เอื้อกิจขจร

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

และพัฒนาองค์กร
นายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานควบคุมการผลิต
นายสันทัด ณัฎฐากุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายชานนท์ เรืองกฤตยา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ 
นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานการลงทุน

นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง

โครงสร้างการจัดการบริษัท 

โครงสร้างการจัดการในระดับนโยบายของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะ

กรรมการย่อย 5 คณะ ดังนี้ :- คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร  

โดยที่บุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ด้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) นอกจากน้ี ยงัพจิารณาถงึความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การท�างานด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
   

  คณะกรรมการบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 ท่าน ดังนี้

โดยมีนางสุวรรณา วานิชสมบัติ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 1 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ประธานกรรมการ  / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

 2 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

 3 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

 4 นายนพพร เทพสิทธา กรรมการ  

 5 นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการ  

 

 6 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กรรมการ  

 7 นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา กรรมการ  

 8 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กรรมการ  

 9 นางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์ กรรมการ 

ต�าแหน่งชื่อ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

   ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

   1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

     ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

   2.  พิจารณาก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย  

     แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดท�า

   3.  ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้ 

     รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

   4.  ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานและงบประมาณของบริษัท

   5.  ด�าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย น�าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน  

     และระบบการตรวจสอบภายใน

   6.  จัดให้มีการท�างบดุล และงบก�าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือช่ือเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว 

     เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

   7.  พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการ 

     ตรวจสอบน�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

   8.  จดัให้มนีโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาลทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร และการปรับใช้นโยบายดงักล่าวอย่าง 

     มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

   9.  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 

     พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข 

     เพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าด�ารงต�าแหน่ง ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะ 

     เหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการก�าหนด 

     ค่าตอบแทนกรรมการตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนน�าเสนอเพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถื้อหุน้เพือ่พจิารณา 

     อนุมัติ

   10. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

     และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 

     ดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

   11. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้

   12. พจิารณาแต่งตัง้ผูบ้ริหารตามค�านิยามทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือคณะกรรมการก�ากบั 

     ตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

     ค่าตอบแทนน�าเสนอ

  13.  ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

  14.  ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

     ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

  ทัง้น้ี การมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัน้ัน จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจ 

  ช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ 

  ขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้ 

  รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็น 

  ไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

  
  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทน 

  ช่ือและจ�านวนกรรมการซ่ึงมีอ�านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทคือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา 

  นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กรรมการสองในสี่คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส�าคัญ 

  ของบริษัท

 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
   
  คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน 

 1 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการตรวจสอบ 

 3 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ 

ต�าแหน่ง

  โดยนายวิบูลย์ รัศมีไพศาล และนายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ 

  ท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเช่ือถอืของงบการเงนิได้ และนายชัชวาลย์ อปุนิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส�านกัตรวจสอบภายใน  

  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  

ชื่อ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

  ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

  2.  สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี 

    ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง 

    โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

  4.  พิจารณา คัดเลือก เลิกจ้าง เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน 

    ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ 

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

  6.  จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธาน 

    คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

    (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

    (ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

      หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

    (ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    (ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

    (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

      กรรมการบริษัท

  7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  8.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดัง 

    ต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ 

    คณะกรรมการบริษัท เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

    (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

    (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่ 

      เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

    หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบราย 

    ใดรายหน่ึงอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท�าตามวรรคหน่ึงต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

    หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  

  9.  ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับภาวะการณ์

    

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 ท่าน ดังนี้

 1 นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 2 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 3 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 4 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 5 นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 6 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง กรรมการบริหารความเสี่ยง   

 7 นางมัณทนา เอื้อกิจขจร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ต�าแหน่ง

  โดยมนีายอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประจ�าส�านักประธาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

  

  ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  1.  พิจารณานโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

  2.  ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง

  3.  ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง

  4.  ประเมินแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

  5.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

  6.  สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�าคัญ

ชื่อ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

 1 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 2 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 3 นายนพพร เทพสิทธา กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 4 นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

  โดยมีนางสุวรรณา วานิชสมบัติ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  โดยมีนายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  1.  พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

    รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุม 

    ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

  2.  พจิารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เกีย่วกับการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสงู 

  3.  ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

    และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหาร 

    ระดบัสงู และค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทัน�าเสนอทีป่ระชุมผูถื้อหุน้เพือ่พจิารณาอนุมติั 

5. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้ 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

 1 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 2 นายนพพร เทพสิทธา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 3 นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ชื่อ

ชื่อ

  ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  1.  ก�ากับดูแลให้องค์กรมีการด�าเนินงานและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่ก�าหนด

  2.  พจิารณาให้ความเหน็ชอบแผนงานการด�าเนินกจิกรรมส่งเสริมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยมวีตัถุประสงค์เพือ่รักษามาตรฐานและ 

    พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยใช้การสื่อความไปยังกรรมการ 

    ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ 

  3.  ดูแลการด�าเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

  4.  ทบทวนหลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จริยธรรมทางธุรกิจ และ 

    จรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

    ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

  5.  ก�าหนดแนวทางการรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการในรายงานประจ�าปี

  6.  พจิารณาให้ความเหน็ชอบการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์การก�ากบัดแูลกจิการของบริษทั และนโยบายการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ 

    ของบริษัท สู่สาธารณชนในวงกว้าง รวมถึงการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลการก�ากับดูแลกิจการทางเว็บไซต์ของบริษัทในอนาคต

6. คณะกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้ 

 1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานกรรมการบริหาร 

 2 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กรรมการบริหาร  

 3 นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา กรรมการบริหาร  

 4 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กรรมการบริหาร  

 5 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง กรรมการบริหาร   

 6 นางมัณทนา เอื้อกิจขจร กรรมการบริหาร   

   โดยมี นางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ต�าแหน่งชื่อ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

  ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

  1.  คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีใ่นการบริหารกจิการของบริษทัให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์การประกอบกจิการของบริษทั ทัง้น้ี ในการ 

    บริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือค�าสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด นอกจากนี้  

    ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีใ่นการพจิารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ทีจ่ะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่พจิารณาอนุมตัหิรือ 

    ให้ความเห็นชอบ 

  2.  จัดท�าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณ 

    ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  3.  ตรวจสอบ ติดตาม การด�าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท 

    มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

  4.  มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด�าเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจ�าปี 

    ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอ�านาจด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ โดยในการด�าเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น  

    คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหน้ีสินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท และมีระยะเวลาผูกพัน 

    เกินกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัทท�ากับสถาบันการเงินใดๆ (Project  

    Finance) ด้วย

  5.  ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการด�าเนินงานในเรื่องและภายในก�าหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

    5.1 รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัท รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเก่ียวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ�าปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายใน 

      กรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร  

  6.  ในการประชมุคณะกรรมการบริหารเพือ่พจิารณาด�าเนินการใดๆ ตามอ�านาจหน้าทีข่องตนทีก่�าหนดในค�าสัง่นี ้จะต้องประกอบด้วย 

    กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถ 

    ด�าเนินการใดๆ ดังกล่าวได้

  7.  ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 (หน่ึง) 

    เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง

  8.  การลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมการบริหาร จ�าต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนเสียงทั้งหมดของ 

    องค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น

  9.  ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามความจ�าเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็น 

    กรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งน้ี ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลา 

    ตามสมควร และเพียงพอแก่การท�าหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น

  10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะท�างาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท�าหน้าที่กลั่นกรองงานที่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  

    หรือเพื่อให้ด�าเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ด�าเนินการใดๆ แทน 

    ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้

  11. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง และ/ 

    หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ  

    ข้อก�าหนด หรือค�าสัง่ทีค่ณะกรรมการบริษทัได้ก�าหนดไว้ ทัง้น้ี การมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

    บริหารน้ัน จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจาก 

    คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับ 

    ตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะ 

    ใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท 

7. ผู้บริหาร 

  ผู้บริหาร 4 อันดับแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้ 

 1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 2 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการเชิงพาณิชย์  

 3 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน 

 4 นางมัณทนา เอื้อกิจขจร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 

 5 นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ 

 6 นายสันทัด ณัฎฐากุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานควบคุมการผลิต 

 7 นายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  

 8 นายเริงชัย อิงคภากร ผู้บริหารสูงสุด ประจ�าส�านักงานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ต�าแหน่งชื่อ

      
  ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  1.  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเร่ืองการด�าเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงาน 

    ประจ�าวันของบริษทัให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกิจการของบริษทั ทัง้น้ี ในการบริหารกิจการของบริษทัดงักล่าวจะต้อง 

    เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือค�าสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารก�าหนด

  2.  น�าเสนอวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ทางธุรกจิ ทศิทางของธุรกจิ นโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนนิงาน และงบประมาณ 

    ของบริษทัและบริษทัย่อยต่อคณะกรรมการบริหารเพือ่ประโยชน์ในการจดัท�าเร่ืองดงักล่าวเพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ 

    เข้าร่วมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

  3.  มอี�านาจพจิารณาอนุมัตเิฉพาะกรณีหรือการด�าเนินการใดๆ อนัเป็นปกติธุรกจิของบริษทั ภายใต้วงเงนิหรืองบประมาณประจ�าปีตาม 

    ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอ�านาจด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ โดยในการด�าเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น  

    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารจะต้องไม่ก่อให้เกดิหน้ีสนิหรือภาระผกูพนัใดๆ ทีม่มีลูค่าเกนิกว่า 50 ล้านบาท  

    และมีระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัทท�ากับสถาบัน 

    การเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย

  4.  น�าเสนอเรื่องที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ  

    หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม

 

  5.  ด�าเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

  6.  เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติของบริษัท ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ 

    คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ พิจารณากลั่นกรองและหาข้อสรุป

  ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยาม 

  ไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรือ 

  อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทได้

8. เลขานุการบริษัท

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ได้มีมติอนุมัติ 

  แต่งต้ัง นางสวุรรณา วานิชสมบตั ิเป็นเลขานุการบริษัท เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

  พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

  โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าทีห่ลกัคอืการสนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านทีเ่กีย่วข้องกบักฎระเบยีบ จดัการเร่ืองการประชุมคณะ 

  กรรมการบริษัท และคณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษทัทีเ่ก่ียวข้อง และการประชุมผูถ้อืหุน้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคับ 

  ของบริษทั กฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพงึปฏิบตัทิีด่ ี(Best Practices) รวมทัง้การจดัท�าและเกบ็รักษาทะเบยีนกรรมการ  

  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน 

  การประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้เกบ็รักษารายงานการมีส่วนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร ด�าเนินการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการ 

  ก�ากับตลาดทนุประกาศก�าหนด และจดัส่งส�าเนารายงานการมส่ีวนได้เสยีตามมาตรา 89/14 ซึง่จดัท�าโดยกรรมการให้ประธานกรรมการ 

  และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

  ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

  1.  จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

    (ก) ทะเบียนกรรมการ

    (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท  

    (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

  3.  ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

 1 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี 11/11 - - 3/3 2/2 - 1/1 

 2 นายนพพร เทพสิทธา 14/16 3/4 7/11 4/6 3/3 10/12 2/2 

 3 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ 16/16 9/9 11/11 2/2 1/1 - 2/2 

 4 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล 16/16 9/9 5/5 6/6 - - 2/2 

 5 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 3/3 1/1 3/3 - 1/1 - - 

 6 นายชานนท์ เรืองกฤตยา 16/16 - - - 3/3 25/25 2/2 

 7 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ 15/16 - 10/11 - - 24/25 2/2 

 8 นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา 14/16 - 10/11 - - 24/25 1/2 

 9 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา 16/16 - - - - 25/25 2/2 

 10 นางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์ 3/3 - - - - - - 

 11 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง - - 10/11 - - 25/25 - 

 12 นางมัณทนา เอื้อกิจขจร - - 3/3 - - 25/25 - 

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2557 คณะกรรมการแต่ละคณะ มีการประชุมตามตารางต่อไปนี้

ชื่อ

คณะ

กรรมการ

บริษัท

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

คณะ

กรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยง

คณะ

กรรมการ

สรรหาและ

พิจารณาค่า

ตอบแทน

คณะ

กรรมการ

ก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

คณะ

กรรมการ

บริหาร

การประชุม 

ผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  กรรมการบริษัท
  

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี 2557  

  เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556

หน่วย : ครั้ง
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

 ประธานกรรมการบริษัท 150,000 5,000 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 5,000 

 กรรมการตรวจสอบ 50,000 5,000 

 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 50,000 5,000 

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 30,000 -

ตารางแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2557

1 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี 1,200,000 55,000 - - 15,000 10,000 - 1,280,000 

2 นายนพพร เทพสิทธา 530,000 40,000 15,000 30,000 10,000 15,000 50,000 690,000 

3 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ 1,028,667 80,000 45,000 55,000 10,000 5,000 150,000 1,373,667 

4 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล 600,000 80,000 45,000 25,000 30,000 - 50,000 830,000 

5 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 200,000 15,000 5,000 15,000 - 5,000 16,300 256,300 

6 นายชานนท์ เรืองกฤตยา 360,000 - - - - - - 360,000 

7 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ 360,000 - - - - - - 360,000 

8 นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา 360,000 - - - - - - 360,000 

9 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา 360,000 - - - - - - 360,000 

10 นางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์ 120,000 - - - - -  120,000 

   รวม 5,118,667 270,000 110,000 125,000 65,000 35,000 266,300 5,989,967 

ค่าตอบแทนชื่อ

ค่าเบี้ยประชุม

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

โบนัส รวม

หน่วย : บาท

  โดยทีปี่ 2557 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ก�าหนดให้มค่ีาตอบแทนรายเดอืนซึง่แยกตามภาระหน้าทีค่วามรับผดิชอบ  

  และค่าเบี้ยประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 รายเดือน เบี้ยประชุม/ครั้ง
ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

  การเปลี่ยนแปลงกรรมการในรอบปี 2557

  

  1.  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2557  

  

  2.  นายนพพร เทพสิทธา ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่ 

    วันที่ 6 มิถุนายน 2557 และลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 และได้รับแต่งตั้ง 

    เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557

  3.  นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2557 และได้รับแต่งตั้งเป็น 

    ประธานกรรมการบริษัท มีผลต้ังแต่วันที่ 2 กันยายน 2557 และได้รับแต่งต้ังเป็นประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 และ 

    ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับแต่ง 

    ตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557

  4.  นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2557 และได้รับแต่งตั้งเป็น 

    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557

  5.  นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

    มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557

  6.  นายชานนท์ เรืองกฤตยา ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2557 และได้รับการแต่งตั้ง 

    เป็นประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

    มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557

  7.  นางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 

  8.  นางมัณทนา เอื้อกิจขจร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557

 เงินเดือน 9 39,085,960.00                         

 โบนัส 9 8,357,141.00                               

 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 9 186,500.00                                

จ�านวนเงิน (บาท)จ�านวนรายประเภทค่าตอบแทน

   ผู้บริหาร
   
   ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2557

   หมายเหต ุ: นายนพพร เทพสิทธา ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2557 และลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร 

        มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557
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รายงานประจ�าปี 2557
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

   กรรมการบริษัท
  

   ไม่มี  

   ผู้บริหาร

   ค่าตอบแทนจากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ผู้บริหารของ 

   บริษัท รวม 9 ราย เป็นจ�านวน 1,188,864.00 บาท

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจกาจที่ดี

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ประธานกรรมการสรรหาและ

 พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์

ธ.ค.57 - ปัจจุบัน

ก.ย.57 - ธ.ค.57

มิ.ย.57 - ก.ย.57

2554 - มิ.ย.57

1  นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

  อายุ

  56 ปี

  ประเภท 

  กรรมการอิสระ

  ต�าแหน่ง

  ประธานกรรมการบริษัท

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  ประธานกรรมการ

   ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

   เป็นกรรมการครั้งแรก

  29 เมษายน 2554

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 

   ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  ไม่มี

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย

- Director Accreditation 

 Program รุ่นที่ 50/2006 

- Audit Committee 

 Program รุ่นที่ 31/2010

- Director Certification 

 Program รุ่นที่ 144/2011

- Anti-Corruption for Executive 

 Program รุ่นที่ 13/2014

- Role of the Chairman 

 Program รุ่นที่ 35/2014

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
  ซึ่ง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัทไม่มีประวัติการถูกลงโทษ อันเนื่องจากการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ 

  พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เดอะ บอสส์ คลับ จ�ากัด 

 / คลับสโมสรเพื่อให้บริการแก่สมาชิก

บริษัท สรรพกิจธุรการ จ�ากัด / ส�านักงานกฎหมาย บัญชี ภาษีอากร

บริษัท บี.บราเดอร์ส จ�ากัด / ส�านักงานตรวจสอบบัญชี

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด

 / พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

 / พัฒนาและรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

2540 - ปัจจุบัน

2539 - ปัจจุบัน

2532 - ปัจจุบัน

2554 - 2555

2553 - 2554

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2548 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน) 

 / ผู้น�าเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2  นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล

  อายุ  

  53 ปี

  ประเภท 

  กรรมการอิสระ

  ต�าแหน่ง

  กรรมการ

  กรรมการตรวจสอบ

  ประธานกรรมการสรรหา

   และพิจารณาค่าตอบแทน

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

   เป็นกรรมการครั้งแรก

  29 เมษายน 2554

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

   ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  ไม่มี

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี การบัญชี  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- Director Accreditation

 Program รุ่นที่ 28/2004 

- Director Certification 

 Program รุ่นที่ 147/2011

- Role of the Compensation 

 Committee รุ่นที่ 13/2011

- Monitoring Fraud Risk 

 Management รุ่นที่ 8/2012

- Monitoring of the Quality of

 Financial Reporting รุ่นที่ 16/2012

- Monitoring the Internal Audit    

 Function รุ่นที่ 13/2012

- Monitoring system of Internal Control   

 and Risk Management รุ่นที่ 13/2012

- Audit Committee Program รุ่นที ่41/2012

- Anti-Corruption for Executive    

 Program รุ่นที่ 13/2014

- Role of the Chairman

 Program รุ่นที่ 35/2014

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและ

 พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและ

 พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและ 

 พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) / ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ย

บริษทั เทคนอร์ จ�ากดั / น�าเข้า จ�าหน่าย และตดิตัง้ อปุกรณ์อเิลค็โทรนิค 

 และอุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการโทรคมนาคม

บริษัท ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จ�ากัด / ขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์

ธ.ค.57 - ปัจจุบัน

มิ.ย.57 - ธ.ค.57

2554 - มิ.ย.57

2546 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2552 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

2535 - ปัจจุบัน

2554 - 2555

2553 - 2554

กรรมการ

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการตรวจสอบ

 

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด / น�าเข้า จ�าหน่าย  

 และติดตั้ง อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค และอุปกรณ์เทคโนโลยี

บริษัท ไซมอนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเซีย มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

 / น�าเข้า และจ�าหน่ายใบเลื่อยอุตสาหกรรม

บริษัท ส�านักงาน วรัชญ์ไพศาล จ�ากัด / ส�านักงานผู้สอบบัญชี

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด

 / พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

 / พัฒนาและรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3  นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์

  อายุ  

  53 ปี

  ประเภท 

  กรรมการอิสระ

  ต�าแหน่ง

  กรรมการ

  กรรมการตรวจสอบ

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

   เป็นกรรมการครั้งแรก

  4 กันยายน 2557

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

   ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  ไม่มี

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน

 และการธนาคารระหว่างประเทศ) จาก

 มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ

- ปริญญาโท การต้นทุน

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี การบัญชี 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทยและอื่นๆ

- Director Certification

 Program รุ่นที่ 61/2005 

- Audit Committee 

 Program รุ่นที่ 10/2005 

- Company Secretary 

 Program รุ่นที่ 25/2008

- Developing Corporate 

 Governance Policy

- Monitoring the system of 

 Internal Control and Risk 

 Management รุ่นที่ 2/2008

- Effective Minutes Taking รุ่นที่12/2008

- Executive Development Program 

 (EDP) 2013 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัย   

 นโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

- Anti-Corruption for Executive    

 Program รุ่นที่ 13/2014

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการตรวจสอบ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 สายงานบัญชีและการเงิน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)

 / ผู้น�าเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง

ก.ย. 57 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จ�ากัด

 / ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด 

 / ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จ�ากัด

 / ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด 

 / ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า

2554 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4  นายนพพร เทพสิทธา

  อายุ  

  60 ปี

  ประเภท 

  กรรมการ

  ต�าแหน่ง

  กรรมการ

  ประธานกรรมการ

   บริหารความเสี่ยง

  กรรมการสรรหาและ  

   พิจารณาค่าตอบแทน

  กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

   เป็นกรรมการครั้งแรก

  29 เมษายน 2554

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 

   ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  ไม่มี

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- Director Certification

 Program รุ่นที่ 62/2005 

- Director Accreditation

 Program รุ่นที่ 43/2005

- Finance for Non- Finance

 Director Programรุ่นที่ 21/2005

- Audit Committee

 Program รุ่นที่ 14/2006

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและ

 พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและ

 พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและ

 พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหา

 และก�าหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) 

 / ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)

 / ผู้น�าเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ธ.ค.57 - ปัจจุบัน

มิ.ย. 57 - พ.ย.57

2554 - มิ.ย.57

2555 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการและกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย / ธนาคาร

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด 

 / พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

 / พัฒนาและรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

2557 - ปัจจุบัน

2554 - 2555

2553 - 2554

2556 - 2557

2547 - 2554

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รองประธานอาวุโส 

 สายงานการจัดส่ง

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จ�ากัด (มหาชน) / ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)  

 / ผลิตและจ�าหน่ายปูนซีเมนต์  
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

5  นายชานนท์ เรืองกฤตยา

  อายุ  

  41 ปี

  ประเภท 

  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

  ต�าแหน่ง

  กรรมการ

  ประธานกรรมการบริหาร

  กรรมการสรรหาและ

   พิจารณาค่าตอบแทน

  กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  กรรมการผูจั้ดการใหญ่และประธาน

   เจ้าหน้าที่บริหาร

  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

   เป็นกรรมการครั้งแรก

  29 เมษายน 2554

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

   ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  น้องชายของ

   น.ส.ณัฐวิภา เรืองกฤตยา

  พี่ชายของ

   น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

- ปริญญาโท การบัญชีและการเงิน

 ระหว่างประเทศ London School  

 of Economics, U.K.

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  University    

 of California at Berkeley, U.S.A.

ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย

- Director Accreditation

 Program รุ่นที่ 23/2004

กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและ

 พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และ

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ 

กรรมการบริหาร

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผู้จัดการใหญ่และ

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ธ.ค.57 - ปัจจุบัน

มิ.ย. 57 - พ.ย.57

2554 - มิ.ย. 57

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ�ากัด / รับท�าสื่อโฆษณา

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2554 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี จ�ากัด

 (เดิมชื่ม บริษัท ไอดีโอ คอนโด จ�ากัด) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด

 / ตัวแทนซื้อขายและจัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

 / รับบริหารโครงการแก่นิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร

บริษทั บ้านนิราวานา จ�ากดั / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร

บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด / จ�าหน่ายอะไหล่รถโกคาร์ท

บริษัท ดีเซมเบอร์ ซัน จ�ากัด / ซื้อขายเรือ ให้เช่าเรือ น�าเที่ยวทางเรือ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด 

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  

บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด 

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร

บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถโกคาร์ท

บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด 

 / ศูนย์ออกก�าลังกายแก่สมาชิก และธุรกิจร้านอาหาร

บริษัท มาดูโร จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จ�ากัด

 / ค้า ออกแบบ เสื้อผ้าส�าเร็จรูป เครื่องแต่งกาย
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2544 - ปัจจุบัน

2545 - 2554

2543 - 2555

2543 - 2554

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท วินด์มิลล์ อาร์คิเท็ค จ�ากัด / ออกแบบ รับสร้างบ้านและอาคาร

บริษัท เชียงใหม่ กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เชียงใหม่ กรีนวัลเล่ จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พีระ เซอร์กิต จ�ากัด / จัดตั้งสนามแข่งรถ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

 / พัฒนาและรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

- ปริญญาโท การจัดการ

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

- ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- Director Accreditation    

 Program รุ่นที่ 85/2010

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่

 สายงานปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

6  นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ

  อายุ  

  50 ปี

  ประเภท 

  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

  ต�าแหน่ง

  กรรมการ 

  กรรมการบริหาร

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ประธานเจ้าหน้าที่สาย  

   งานปฏิบัติการเชิงพาณิชย์

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ�ากัด / รับท�าสื่อโฆษณา

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ วัน จ�ากัด

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร

บริษทั บ้านนิราวานา จ�ากดั / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

   เป็นกรรมการครั้งแรก :

  29 เมษายน 2554

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

   ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  ไม่มี

2554 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

2544 - ปัจจุบัน

2543 - 2554

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด / รับเหมาก่อสร้าง

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี จ�ากัด

(เดิมชื่ม บริษัท ไอดีโอ คอนโด จ�ากัด) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ ทู จ�ากัด

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด

 / ตัวแทนซื้อขายและจัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

 / รับบริหารโครงการแก่นิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร

บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถ

บริษทั บล ูเดค็ จ�ากัด / ศนูย์ออกก�าลงักายแก่สมาชิก และธุรกิจร้านอาหาร

บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถโกคาร์ท

บริษัท มาดูโร จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

 / พัฒนาและรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน7  นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา

  อายุ  

  42 ปี

  ประเภท 

  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

  ต�าแหน่ง

  กรรมการ

  กรรมการบริหาร

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   ประจ�าส�านักงาน 

   เจ้าหน้าทีบ่ริหาร

  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

   เป็นกรรมการครั้งแรก

  29 เมษายน 2554

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

   ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  พี่สาวของ

   นายชานนท์ เรืองกฤตยา

  พี่สาวของ

   น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

- ปริญญาโท การจัดการ

 Webster University, U.K.

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

 University of Richmond, U.K.

ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย     

- Director Accreditation  

 Program รุ่นที่ 85/2010

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 ประจ�าส�านักงานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 สายงานจัดซื้อ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ�ากัด / รับท�าสื่อโฆษณา

บริษทั ทอสกานา วลัเล่ อนิทเีรีย จ�ากดั / รับออกแบบและตกแต่งภายใน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ วัน จ�ากัด

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร

บริษทั บ้านนิราวานา จ�ากดั / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร

บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด / รับเหมาก่อสร้าง

2556 - ปัจจุบัน

2554 - 2556

2557 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2553 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน

2545 - 2554

2543 - 2554

กรรมการ

 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 สายงานจัดซื้อ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด 

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด

 / ตัวแทนซื้อขายและจัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 

 / รับบริหารโครงการแก่นิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร

บริษัท มาดูโร จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จ�ากัด 

 / ค้า ออกแบบ เสื้อผ้าส�าเร็จรูป เครื่องแต่งกาย

บริษัท เชียงใหม่ กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เชียงใหม่ กรีนวัลเล่ จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

 / พัฒนาและรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ปริญญาตรี  Hospitality

 Administration, 

 Boston University, U.S.A.

ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย

- Director Accreditation    

 Program รุ่นที่ 85/2010   

กรรมการ 

กรรมการบริหาร

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  

 ประจ�าส�านักงานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร

ผู้ช่วยผู้บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

2556 - ปัจจุบัน

2555 - 2556

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ�ากัด / รับท�าสื่อโฆษณา

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ วัน จ�ากัด

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร

บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  

บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด / รับเหมาก่อสร้าง

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด

 (เดิมชื่อ บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด จ�ากัด) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2557 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

8  นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา

  อายุ  

  33 ปี

  ประเภท 

  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

  ต�าแหน่ง

  กรรมการ

  กรรมการบริหาร

  รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่   

     ประจ�าส�านักงาน 

   เจ้าหน้าที่บริหาร

 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

  เป็นกรรมการครั้งแรก

 29 เมษายน 2554

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

   ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  น้องสาวของ

  น.ส.ณัฐวิภา เรืองกฤตยา และ

  นายชานนท์ เรืองกฤตยา

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2553 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2546 - 2556

2545 - 2554

2550 - 2554

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รองผู้อ�านวยการฝ่ายออกแบบ

 และพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด

 / ตัวแทนซื้อขายและจัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

 / รับบริหารโครงการแก่นิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร

บริษทั บล ูเดค็ จ�ากัด / ศนูย์ออกก�าลงักายแก่สมาชิก และธรุกิจร้านอาหาร

บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถโกคาร์ท

บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถ

บริษัท มาดูโร จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท มอร์ ครีเอชั่น จ�ากัด/ จัดท�าสื่อโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์

บริษัท เชียงใหม่ กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เชียงใหม่ กรีนวัลเล่ จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

 / พัฒนาและรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน9  นางเอื้ออนุช  เลี้ยงสุปรีย์

  อายุ  

  44 ปี

  ประเภท

  กรรมการ

  ต�าแหน่ง

  กรรมการ

  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

   เป็นกรรมการครั้งแรก

  4 กันยายน 2557

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว   

  ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  ไม่มี

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

 (การจัดการ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย

- Director Accreditation   

 Program รุ่นที่ 85/2010   

กรรมการ

ผู้ช่วยส่วนตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ�ากัด / รับท�าสื่อโฆษณา

บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด / รับเหมาก่อสร้าง

บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถ

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์) จ�ากัด

 / ตัวแทนซื้อขายและจัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

 / รับบริหารโครงการแก่นิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร

บริษัท แบคโก้ เรสเตอรองท์ (2009) จ�ากัด / ร้านอาหาร

บริษทั บ้านนิราวานา จ�ากดั / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  

ก.ย.57 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2548 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน

2544 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ วัน จ�ากัด

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร

บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถโกคาร์ท

บริษทั บล ูเดค็ จ�ากัด / ศนูย์ออกก�าลงักายแก่สมาชิก และธรุกิจร้านอาหาร

บริษัท มาดูโร จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

10 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง

  อายุ  

  55 ปี

  ต�าแหน่ง

  กรรมการบริหาร

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  ประธานเจ้าหน้าที่ 

   สายงานการลงทุน

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว   

  ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  ไม่มี

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย

- Director Certification   

 Program รุ่นที่ 18/2002

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทุน

กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่ 

 สายงานบริหารการเงิน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ธนสถาปนา จ�ากัด / ที่ปรึกษาธุรกิจ

บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ บีวีพี จ�ากัด / ที่ปรึกษาธุรกิจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

 / พัฒนา และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

2554 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน

2550 - 2553

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี    

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- Director Accreditation 

 Program รุ่นที่ 93/2011 

- Director Certification Program

 รุ่นที่ 173/2013

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน 

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน 

ผู้อ�านวยการ กลุ่มงานบัญชี

กรรมการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

 / ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าแฟชั่น

 ธุรกิจร้านอาหาร

บริษัท ไทคูณ แทรคเตอร์ จ�ากัด / ตัวแทนจ�าหน่ายอะไหล่รถแทรคเตอร์

ก.ย.57 - ปัจจุบัน

2554 - ก.ย.57

2549 - 2553

2545 - ปัจจุบัน

11 นางมัณทนา เอื้อกิจขจร

  อายุ  

  48 ปี

  ต�าแหน่ง 

  กรรมการบริหาร

  กรรมการบริหารความเสียง

  ประธานเจ้าหน้าที่ 

   สายงานการเงิน

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว   

  ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี ครุศาสาตร์อุตสาหกรรม

 เอกวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย  

 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประธานเจ้าหน้าที่ 

 สายงานควบคุมการผลิต

ผู้อ�านวยการโครงการ

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2556 - ปัจจุบัน

2554 - 2556

2549 - 2553

12 นายสันทัด ณัฎฐากุล

  อายุ  

  50 ปี

  ต�าแหน่ง 

  ประธานเจ้าหน้าที่ 

   สายงานควบคุมการผลิต

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

 Boston College, USA.

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล

 North Carolina State University, U.S.A.

13 นายเท็ด โปษะกฤษณะ 

   ถิระพัฒน์

  อายุ  

  43 ปี

  ต�าแหน่ง 

  ประธานเจ้าหน้าที่ 

   สายงานพัฒนาธุรกิจ

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว   

  ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  ไม่มี

ประธานเจ้าหน้าที ่สายงานพัฒนา

ธุรกิจ

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ระหว่างประเทศแผนกกลยุทธ์องค์กร

หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกิจอาวุโส 

(ทีป่รึกษา)

Managing Director

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

2556 - ปัจจุบัน

2555 - 2556

2553 - 2555

2548 - 2555

2555 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2554 - 2556

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) / พัฒนาและให้เช่าพื้นที่ใน 

 ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

บริษทั ปนูซเีมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) / ผลติและจ�าหน่าย

ปนูซเีมนต์  

บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท โซเชียล เอ็ม จ�ากัด / ซอฟต์แวร์

บริษัท ยู.ที.ซี.โฮลดิ้ง จ�ากัด / ที่ปรึกษา

บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จ�ากัด / ที่ปรึกษาการลงทุน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

14 นายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ

  อายุ  

  43 ปี

  ต�าแหน่ง 

  ประธานเจ้าหน้าที่ 

   สายงานบริหารทรัพยากร    

   บุคคลและพัฒนาองค์กร

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว   

  ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  ไม่มี

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

 University of Southern California, U.S.A.

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

 California State University,   

 Long Beach U.S.A.

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริหาร

 ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

 และบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการกลุ่มสื่อสารองค์กร

 และเลขานุการบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

 ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

 / ผู้ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง และน�้าผลไม้

บริษัท ทิปโก้แอสฟัสท์ จ�ากัด (มหาชน)

 / ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

บริษัท ไมโอแน็ทเอเซีย จ�ากัด / พัฒนาและผลิตวัคซีนเด็ก

2556 - ปัจจุบัน

2556

2551 - 2554

2555 - 2556

15 นายเริงชัย อิงคภากร

  อายุ  

  58 ปี

  ต�าแหน่ง

  ผู้บริหารสูงสุด

   ประจ�าส�านักประธานบริหาร

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว   

  ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  ไม่มี

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University 

 of Phoenix

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(การเงิน),  

 San Francisco State University

ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย

- Director Accreditation Program 

ผู้บริหารสูงสุดประจ�าส�านักประธาน

กรรมการ และประธาน

 กรรมการตรวจสอบ

Supply Chain Business   

 Development Manager

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ�ากัด (มหาชน)

 / บริการติดตามเร่งรัดหนี้ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)

 / ผลิตและจ�าหน่ายปูนซีเมนต์

2556 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

2545 - 2556

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

 Strayer University, U.S.A.

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย

- Company Secretary   

 Program รุ่นที่ 41/2011

- Company Reporting 

 Program รุ่นที่ 1/2011

- Corporate Secretary 

 Development Program 

เลขานุการบริษัท

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานกรรมการ 

 ผู้จัดการ สายงานวางแผน 

 นักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์

เลขานุการบริษัท

2556 - ปัจจุบัน

2543 - 2555

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) / เงินทุน

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท
 / ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง / ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
16 นางสุวรรณา วานิชสมบัติ

  อายุ  

  51 ปี

  ต�าแหน่ง 

  เลขานุการบริษัท

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว   

  ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  ไม่มี
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

1 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ - - - -

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

2 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล - - - -

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

3 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ - - - -

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

4 นายนพพร เทพสิทธา - - - -

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

5 นายชานนท์ เรืองกฤตยา 1,670,998,400 1,770,998,400 (100,000,000) 50.135

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

6 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ 7,158,800 3,579,800 3,579,000 0.215

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

7 นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา 77,250,000 77,250,000 0 2.318

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

8 นางสาวพัชราวลัย  เรืองกฤตยา 86,500,000 86,500,000 0 2.595

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

9 นางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์ 1,305,000 1,305,000 0 0.039

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

10 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง 2,627,000 1,313,500 1,313,500 0.079

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

11 นางมัณทนา เอื้อกิจขจร 2,650,000 1,455,000 1,195,000 0.080

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

12 นายสันทัด  ณัฎฐากุล 30,000 30,000 0 0.001

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

13 นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์ 10,000 - 10,000 0.000

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

14 นายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ - - - -

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

15 นายเริงชัย อิงคภากร - - - -

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

16 นางสุวรรณา วานิชสมบัติ - - - -

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุมและ 

  เลขานุการบริษัท 

ล�าดับ รายชื่อ
จ�านวนหุ้น จ�านวนหุ้น

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2557

(ร้อยละ)ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556

3. การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุมในการเป็นกรรมการหรือ 

  ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

นา
ยพ

ูลศ
ักด

ิ์ ต
ันส

ิทธ
ิพ
ันธ

์ 

นา
ยว

ิบูล
ย์ 

รัศ
มีไ

พ
ศา

ล 

นา
ยว

รพ
จน

์ อ
ุชุไ

พ
บูล

ย์ว
งศ

์ 

นา
ยน

พ
พ
ร 

เท
พ
สิท

ธา
 

นา
ยช

าน
นท

์ เ
รือ

งก
ฤต

ยา

นา
ยธ

ัญ
ลัก

ษณ
์ น

ันท
์ธน

าว
รส

ิริ 

นา
งส

าว
ณ
ัฐว

ิภา
 เ
รือ

งก
ฤต

ยา
 

นา
งส

าส
วพ

ัชร
าว

ลัย
 เ
รือ

งก
ฤต

ยา
 

นา
งเ
อื้อ

อน
ุช 

เล
ี้ยง

สุป
รีย

์ 

นา
ยเ
สร

ิมศ
ักด

ิ์ ข
วัญ

พ
่วง

 

นา
งม

ัณ
ทน

า 
เอ
ื้อก

ิจข
จร

 

นา
ยส

ันท
ัด 

 ณ
ัฎฐ

าก
ุล 

นา
ยเ
ท็ด

 โ
ปษ

ะก
ฤษ

ณ
ะ 

ถิร
ะพ

ัฒ
น์

นา
ยล

อย
ด์ 

วัฒ
นโ

ฆ
วร

ุณ
 

นา
ยเ
ริง

ชัย
 อ

ิงค
ภา

กรชื่อบริษัท

กรรมการและผู้บริหาร

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) Qv	 u	 u	 m	 ms	 ms	 ms	 ms	 m	 ;s	 ;s	 ;	 ;	 ;	 ;	  

 1 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด    	 m	 m	 m	 m	 m	        

 2 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด    	 m	 m	 m	 m	 m        

 3 บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด    	 m	 m	 m	 m	 m        

 4 บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด    	 m	 m	 m	 m	 m       

 5 บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด    	 m	 m	 m	 m	 m       

 6 บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด     	 m	 m	 m	 m	       

 7 บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ�ากัด    	 m	 m	 m	 m	 m 	      

 8 บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด     m	 m	 	 m	 m	       

 9 บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด     m	 m	 	 m	 m        

 10 บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด    	 m	 m	 	 m	 m       

 1 บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด    	 m           

 1 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ�ากัด    	 m	 m	 	 m	        

 2 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จ�ากัด    	 m	 m	 	 m	        

 3 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี จ�ากัด     m	 m	 	 m	        

 1 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน) u  u v	            

 2 บริษัท เดอะ บอสส์ คลับ จ�ากัด m   	 	 	 	         

 3 บริษัท สรรพกิจธุรการ จ�ากัด m     	          

 4 บริษัท บี.บราเดอร์ส จ�ากัด m   	 	           

 5 บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)  m    	 	         

 6 บริษัท เทคนอร์ จ�ากัด  m    	          

 7 บริษัท ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จ�ากัด  m    	 	         

 8 บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  m    	          

 9 บริษทั ไซมอนด์ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอเซยี มาร์เกต็ต้ิง จ�ากดั  m    	 	         

 10 บริษัท ส�านักงาน วรัชญ์ไพศาล จ�ากัด  m    	 	         

 11 บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จ�ากัด     m         	    

 12 บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด     m         	    

 13 บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จ�ากัด   m         	    

 14 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด   m          	   

 15 บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)    u            

 16 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย    m            

 17 บริษัท ดีเซมเบอร์ ซัน จ�ากัด     m           

บร
ิษัท
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) D D D D D    

 

 1 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด D D D D D     

    

 2 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด D D D D D     

    

 3 บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด D D D D D     

    

 4 บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด D D D D D     

    

 5 บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด D D D D D     

    

 6 บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด  D D D D D D   

    

 7 บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ�ากัด D D D D D     

    

 8 บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด D D  D D     

    

 9 บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด D D  D D   D 

 10 บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด D D  D D

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้ 
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รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย 

 1 2 3 4 5 6 7 8

ล�าดับ บริษัทย่อย

บร
ิษัท

ย่อ
ย

หมายเหตุ :  D = กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 18 บริษัท มาดูโร จ�ากัด     m m  m m       

 19 บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จ�ากัด     m  m         

 20 บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด     m m  m m       

 21 บริษัท ทอสกานา วัลเล่ อินทีเรีย จ�ากัด       m         

 22 บริษัท แบคโก้ เรสเตอรองท์ (2009) จ�ากัด         m       

 23 บริษัท ธนสถาปนา จ�ากัด          m      

 24 บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ บีวีพี จ�ากัด          m      

 25 บริษัท ไทคูณ แทรคเตอร์ จ�ากัด           m     

 26 บริษัท โซเชียล เอ็ม จ�ากัด             m   

 27 บริษัท ยู.ที.ซี. โฮลดิ้ง จ�ากัด             m   

 28 บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ�ากัด (มหาชน)               v

หมายเหตุ : 1. บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามนิยามของส�านักงาน ก.ล.ต. 

     2. Q = ประธานคณะกรรมการบริษทั v = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ u = คณะกรรมการตรวจสอบ m = กรรมการ s = กรรมการบริหาร  

     	 ; = ผูบ้ริหาร
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส�าคญัตอ่การปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยตระหนักถงึบทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบ

ของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ 

และสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการ

ก�าหนดนโยบายสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการส�าคัญตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 

Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 

  บริษทัตระหนักถึงความส�าคญัตอ่สทิธิของผูถ้อืหุน้ทกุราย ไมว่า่จะเปน็ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยทัง้ชาวไทยและ ชาวต่างชาติ หรือผูถ้อืหุน้ประเภท 

  สถาบนั ซึง่เปน็สทิธิในความเปน็เจา้ของโดยควบคมุบริษทัผา่นการแตง่ตัง้คณะกรรมการใหท้�าหนา้ทีแ่ทนตนและมสีทิธิในการตดัสนิใจ 

  เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัท 

  บริษทัจงึสง่เสริมและสนับสนุนใหผู้้ถอืหุน้ไดใ้ชส้ทิธิของตน และไดรั้บการคุ้มครองสทิธิข้ันพืน้ฐานอยา่งเทา่เทยีมกนั อนัไดแ้ก่ การซือ้ขาย 

  หรือโอนหุน้ การมสีว่นแบง่ในก�าไรของบริษัท การไดรั้บข่าวสาร ข้อมลูของกจิการอยา่งเพยีงพอ การเข้าร่วมประชุมเพือ่ใช้สทิธิออกเสยีง 

  ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่กระทบต่อบริษัท เป็นต้น โดยไม่กระท�าการใดๆ  

  อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายต่อไปนี้

  1.  ก�าหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ ระบุ 

    วัตถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการในทกุวาระ เพือ่เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาข้อมลูอยา่งครบถว้น 

    ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน 

  2.  อ�านวยความสะดวกในการใช้สทิธิการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ โดยในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทัจะใช้และจดัเตรียมสถานทีท่ี ่

    เดนิทางสะดวก แนบแผนทีจั่ดประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นหนังสอืเชิญประชุม รวมถงึเลอืกวนัเวลาทีเ่หมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชุม 

    อย่างเพียงพอ 

  3.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า

  4.  ไมก่ระท�าการอนัใดทีจ่ะจ�ากัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บริษทั 

    จะไมก่�าหนดเงือ่นไขทีท่�าใหย้ากตอ่การมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ แตส่ง่เสริมใหผู้ถ้อืหุน้ใช้หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. หรือแบบ ค. ซึง่ 

    มรูีปแบบทีก่�าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงไดต้ามทา้ยประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้ ซึง่ไดจ้ดัสง่ไปพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุม 

    หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

  5.  ก�าหนดให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ�านวนกรรมการ โดยมีประธานกรรมการ ประธาน 

    กรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร และผู้บริหารสูงสดุสายการเงนิ เข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ทกุคร้ัง เพือ่พบปะหรือตอบค�าถาม 

    ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้น เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นและมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

  6.  กอ่นเร่ิมการประชุมผูถ้อืหุน้ บริษทัจะแถลงใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทราบถงึกฎเกณฑต์า่งๆ ทีใ่ช้ในการประชุม วธีิการใช้สทิธิลงคะแนน และ 

    สทิธิในการแสดงความเหน็ รวมทัง้การตัง้ค�าถามใด ๆ  ตอ่ทีป่ระชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ทัง้น้ี ในระหวา่งการประชุมจะเปดิ 

    โอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสทิธิอยา่งเทา่เทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็ และตัง้ค�าถามในทีป่ระชุมอยา่งเตม็ที ่โดยประธานกรรมการจะ 

    จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม 

  7.  สนับสนุนใหม้กีารจดัใหม้ผีูต้รวจสอบการนับคะแนนเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่อาจเปน็ทีป่รึกษากฎหมายภายนอก หรือผูถ้อืหุน้ 

    ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น

  8.  สนับสนุนให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งภายหลัง

  9.  สนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกต้ังกรรมการเปน็รายบคุคล เพือ่เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธิเลอืกกรรมการทีต่อ้งการไดอ้ยา่ง 

    แท้จริง

 

  10. เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยน�าข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ตลอดจน 

    รายละเอยีดไวท้ีเ่ว็บไซตข์องบริษทั โดยเฉพาะในกรณีหนังสอืเชิญประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ผยแพร่ก่อนวนัประชุมลว่งหนา้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ 

    สามารถดาวน์โหลด ข้อมลูระเบยีบวาระการประชุมไดอ้ยา่งสะดวกและครบถว้น และมเีวลาในการศกึษาข้อมลูประกอบการประชุม 

    ล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท 

  11. การบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม ช้ีแจงข้ันตอนการลงคะแนน วิธีการ 

    แสดงผล รวมถึงมติที่ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ 

    บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ให้บริษัทน�า 

    รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยัง 

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

  12. เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออ�านวย 

    ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็คช�ารุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

ในปี 2557 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในด้านต่างๆ และไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิขั้นพื้น

ฐานของผู้ถือหุ้น  ดังนี้

  1.  ในปี 2557 บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 บริษัทให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วง 

    หน้ากอ่นวนัประชุม โดยบริษทัไดก้�าหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาค�าถามและแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผา่นเวบ็ไซต์ของบริษทั แตไ่มม่ ี

    ผู้ถือหุ้นรายใดส่งค�าถามมาล่วงหน้า และบริษัทจัดให้การประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ครั้ง ในวัน เวลาที่เหมาะสม สถานที่จัดประชุมที่ 

    ผูถ้อืหุน้สามารถเดนิทางไดส้ะดวก จดัสง่หนังสอืเชิญประชุมผูถ้อืหุน้ทีม่กีารแยกวาระการประชุมอยา่งชัดเจน มคีวามเหน็ของคณะ 

    กรรมการ พร้อมดว้ยรายละเอยีดข้อมลูของแตล่ะวาระ สง่ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหนา้ไมน้่อยกวา่ 14 วนักอ่นวนัประชุม  และเผยแพร่หนงัสอื 

    เชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

    ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล 

  2.  ในวันประชุมผูถ้อืหุน้มกีรรมการบริษทัเข้าร่วมประชุมไม่ต�า่กว่าร้อยละ 85 ของกรรมการทัง้หมด โดยมปีระธานกรรมการ ประธาน 

    กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพบปะและตอบค�าถามที่ 

    เกี่ยวข้อง ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทไม่มีการก�าหนดเงื่อนไขที่ยุ่งยากต่อการมอบฉันทะส�าหรับให้ 

    ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งพร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบที่ก�าหนดทิศทางการลงคะแนน 

    เสียงตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ตามท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทไม่จ�ากัดสิทธิการเข้าร่วม 

    ประชุมส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาสาย ไม่เพิ่มหรือสลับวาระการประชุม บริษัทจัดหาตัวแทนจากส�านักงานกฎหมายเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบ 

    หนังสือมอบฉันทะและการนับคะแนนเสียงตามที่ได้สนับสนุนให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส�าหรับวาระการเลือกตั้ง 

    กรรมการบริษัท บริษัทก�าหนดให้เป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการ 

    ออกเสยีงลงคะแนนโดยใช้บตัรลงคะแนนให้ผูถ้อืหุน้ทราบ ในระหว่างการประชุมประธานในทีป่ระชมุได้จดัสรรเวลาให้ผูถ้อืหุน้แสดง 

    ความเห็นหรือซักถามในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ  
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  3.  บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมซึ่งมีรายละเอียดของการประชุม การออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ 

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานในเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  เพือ่สร้างความมัน่ใจแกผู่ถ้อืหุน้วา่ คณะกรรมการและผูบ้ริหารจะดแูลการใชเ้งนิของผูถ้อืหุน้อยา่งเหมาะสม คณะกรรมการจงึก�ากบัดแูล 

  ให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันตามหมวดที่ 1 ดังนี้

  1.  ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือ 

    ผู้ถือหุ้นชาวไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน

  2.  ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  3.  ก�าหนดให้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภท (ถ้ามี)

  4.  สนับสนุนสง่เสริมใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยใช้สทิธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิม่เติมหรือเสนอชือ่บคุคลทีเ่หมาะสมเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง 

    เปน็กรรมการของบริษัท ไดก้อ่นวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยก�าหนดหลกัเกณฑว์ธีิการ และเงือ่นไขทีชั่ดเจน เปน็การลว่งหน้า เพือ่พจิารณา 

    ว่าจะเพิม่วาระการประชุม หรือเสนอช่ือบคุคล ทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเข้ามาหรือไม ่โดยเผยแพร่ผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และ 

    เว็บไซต์ของบริษัท

  5.  ก�าหนดให้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดท�าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ทั้งฉบับผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 

    อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

  6.  ในการประชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงคะแนนเสยีงตามวาระทีก่�าหนดโดยไมเ่ปลีย่นแปลงขอ้มลูส�าคญั หรือเพิม่วาระการประชุม 

    ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ

  7.  ก�าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูล 

    ภายใน โดยแจง้แนวทางดงักลา่วใหท้กุคนในบริษัทถอืปฏิบตัแิละไดก้�าหนดใหก้รรมการทกุคนและผูบ้ริหารทีม่หีน้าทีร่ายงานการถอื 

    ครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

  8.  ก�าหนดนโยบายการเปดิเผยการมีสว่นไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบคุคลทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ใหบ้ริษทัมข้ีอมลูประกอบการด�าเนิน 

    การตามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกันซึง่เปน็รายการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์และอาจน�าไปสู ่

    การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้  

 

  9.  ก�าหนดนโยบายการท�ารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน อันเป็นรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

    ผลประโยชน์หรือมสีว่นไดส้ว่นเสยี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเปน็ผูใ้หค้วามเหน็เก่ียวกบัความจ�าเปน็ในการเข้าท�ารายการ โดย 

    ข้อก�าหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับราคาตลาด และราคาที่ใช้ส�าหรับรายการดังกล่าวต้องประเมินได้และ 

    เปรียบเทียบได้กับราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคาส�าหรับการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ 

    เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในปี 2557 บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ถือ

หุ้นชาวไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1.  ในการประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้ 2 คร้ังในป ี2557 บริษัทสง่เสริมใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเพิม่วาระการประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพือ่ 

    รับการเลอืกตัง้เปน็กรรมการบริษทัเปน็การลว่งหน้า โดยก�าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาอยา่งชัดเจนเผยแพร่ในเวบ็ตข์องบริษทั ซึง่ 

    ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้ 

    บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ โดยแนบประวัติไว้ในหนังสือ 

    เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไว้ใน 

    เว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล 

  2.  ในปี 2557 บริษัทได้จัดอบรมให้แก่กรรมการ พนักงาน ที่เข้างานใหม่ ในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้ทุกคนถือเป็น 

    แนวปฏบิตั ิส�าหรับกรรมการและผูบ้ริหารทีเ่ข้าใหมจ่ะยืน่รายงานการถอืครองหลกัทรัพย ์(แบบ 59-1) หรือเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการ 

    ถอืครองหลกัทรัพย ์จะยืน่รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรัพย ์(แบบ 59-2) ตอ่ส�านักงานก�ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

    ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฎว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปแสวงหา 

    ผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง

  3.  ในปี 2557 มีกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน ซึ่งได้เปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก�าหนด  

    เพื่อการพิจารณาการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้ 

  เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทได้รับ 

  การสนับสนุนจากผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ ซึง่สร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรใหบ้ริษทั ซึง่ถอืวา่เปน็การสร้างคณุคา่ในระยะ 

  ยาวให้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายก�าหนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฎิบัติ 

  ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของกลุ่มบริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ในวิธีทางที่สร้างสรรค์เท่าเทียมกัน  

  ดังนี้

  3.1) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
     

     บริษทัตระหนักดว่ีาผูถ้อืหุน้คอืเจา้ของกิจการและบริษทัมหีนา้ทีส่ร้างมลูคา่เพิม่แกผู่ถ้อืหุน้ในระยะยาว จงึก�าหนดใหพ้นักงานต้อง 

     ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

     3.1.1)  ปฏบิัตหินา้ทีด่้วยความซือ่สตัย์สจุรติ ตลอดจนตดัสินใจด�าเนนิการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและเป็นธรรมตอ่ 

         ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

     3.1.2)  ก�ากับดูแลการด�าเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานที่ดี และมีการน�าเสนอ 

         รายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม�่าเสมอและ 

         ครบถ้วนตามความเป็นจริง

     3.1.3)  รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บน 

         พื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
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     3.1.4)  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ 

         ด�าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

     3.1.5)  บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

  3.2) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ

     บริษัทให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระท�าธุรกรรม  

     บริษทัหลกีเลีย่งการกระท�าทีอ่าจจงูใจใหรั้ฐ หรือพนักงานของรัฐด�าเนินการทีไ่มถู่กตอ้งเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสมัพนัธ์ 

     อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถท�าได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีใน 

     วาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

     3.2.1)  ด�าเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ

     3.2.2)  ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรอืวิธีปฏิบัติที่ 

         แตกต่างกัน และบริษัท พึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

  3.3) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน

     บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการบรรลุ 

     เป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงก�าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งต้ัง โยกย้าย  

     ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

     3.3.1)  ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล

     3.3.2)  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

     3.3.3)  การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท�าด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐาน 

         ของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

     3.3.4)  ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม�่าเสมอ อาทิ การจัดอบรม 

         สัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน

 

     3.3.5)  ก�าหนดคา่ตอบแทนแกพ่นักงานอยา่งเปน็ธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกจิลกัษณะของงาน ผลการปฏบิตังิาน 

         และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

     3.3.6)  หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

     3.3.7)  เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เก่ียวกับการท�างาน และก�าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ 

         ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

  

  3.4) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

     บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ น�าเสนอ และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และ 

     การบริการของบริษัท แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการด�าเนินงานดังนี้

     3.4.1)  มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

     3.4.2)  ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

 

     3.4.3)  ใหข้้อมลูเกีย่วกบัผลติภัณฑแ์ละการบริการทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ เพือ่ใหล้กูคา้มข้ีอมลูเพยีงพอในการตดัสนิใจ โดยไมม่กีาร 

         กลา่วเกนิความเปน็จริงทัง้ ในการโฆษณาหรือในการสือ่สารช่องทางอืน่ๆ กบัลกูคา้ อนัเปน็เหตใุหล้กูคา้เกดิความเขา้ใจ 

         ผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

     3.4.4)  จดัใหม้กีระบวนการทีส่ามารถใหล้กูคา้แจง้ถงึปญัหาหรือการใหบ้ริการทีไ่มเ่หมาะสม เพือ่ทีบ่ริษทั จะไดป้อ้งกนัแก้ไขปญัหา 

         ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและน�าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป

 

     3.4.5)  รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่น�าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

 

  3.5) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา

     บริษทัมีนโยบายปฏบิตัติอ่คูค่า้และคูส่ญัญาซ่ึงถอืเปน็หุน้สว่นและปจัจยัแหง่ความส�าเร็จทางธุรกจิทีส่�าคญัประการหน่ึงดว้ยความ 

     เสมอภาค และค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

     3.5.1)  บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

         • มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน

         • มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา

         • จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย

                 • จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกัน 

          การทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

         • จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน

  

     3.5.2)  บริษทัมุง่หมายทีจ่ะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ัง่ยนืกบัคูค่า้และคูส่ญัญาทีม่วีตัถปุระสงค์ชัดเจนในเร่ืองคุณภาพของ 

         สินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

     3.5.3)  ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

         โดยบริษัทก�าหนดเป็นนโยบายไม่รับของขวัญ/ของก�านัล ซึ่งรวมถึงไม่มีนโยบายมอบของขวัญ/ของก�านัลใดๆ ให้แก่ 

         คู่ค้าและคู่สัญญา เพื่อการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ

     3.5.4)  ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
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  3.6) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้

     บริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

     3.6.1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

     3.6.2)  หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บรษิัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณา 

         หาแนวทางแก้ไขปัญหา 

  

  3.7) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า

     บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทช้ันน�าในธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันใน 

     อุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้ 

 

     3.7.1)  ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

     3.7.2)  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการ 

         ด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

     3.7.3)  ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท�าลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า

     3.7.4)  ไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า 

  3.8) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม

     บริษทัใหค้วามส�าคญักบัชุมชนและสงัคมโดยรอบ ดว้ยตระหนักดวีา่เราเปรียบเสมอืนสว่นหน่ึงของสงัคมทีจ่ะร่วมกา้วเดนิไปสูก่าร 

     พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับ 

     การด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

     3.8.1)  มนีโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงสภาพสิง่แวดลอ้มเปน็ส�าคญั และปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัเกีย่วกบั 

         สิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด

     3.8.2)  มีนโยบายการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร

     3.8.3)  ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

     3.8.4)  เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจ

     3.8.5)  ด�าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่มีคุณภาพ 

         ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน

     3.8.6)  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

     3.8.7)  ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่อง 

         มาจากการด�าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     3.8.8)  มนีโยบายในการต่อตา้นการทจุริตและคอร์รัปช่ัน โดยบคุคลากรของบริษทั หา้มการตดิสนิบนไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ  

         ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้ การให้ค�ามั่นสัญญา การเรียกร้อง การร้องขอ การให้หรือรับสินบน  

         หรือมพีฤติกรรมใดทีส่อ่ไปในทางทจุริตหรือคอร์รัปช่ัน เพือ่ใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์อืน่ใดทีไ่มเ่หมาะสมทาง 

         ธุรกิจ แก่บุคคลากรบริษัทเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ 

         ประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และ 

         จารีตประเพณีท้องถิ่น

ในปี 2557 บริษัทให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รรัปชั่น 

ผู้ถือหุ้น  : บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกตามข้อก�าหนดของพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด  พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีนโยบาย 

      การจ่ายเงินปันผลที่ชัดเจน นโยบายหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงาน 

      สนับสนุนให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและตามหลักธรรมาภิบาล และจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้เป็น 

      ศูนย์กลางในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมเพื่อช้ีแจงผล 

      ด�าเนินงาน รายงานความคืบหน้าของโครงการ 

พนักงาน : พนักงานถือเปน็ทรัพยากรอนัมคีา่สงูสดุ เปน็ปจัจยัส�าคญัตอ่ความส�าเร็จของบริษทั บริษทัจงึมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะใหก้ารดแูล รักษา  

      และพัฒนาพนักงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวพนักงาน สร้างขวัญและก�าลังใจในการท�างานอย่างทั่วถึง  

      ซึง่นอกจากการปฏบิตัต่ิอพนักงานตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกนัสงัคม กฎหมายกองทนุเงินทดแทน ข้อบงัคับของกอง 

      ทนุส�ารองเลีย้งชีพ และระเบยีบข้อบงัคบัของบริษทั โดยมอบหมายใหฝ้า่ยทรัพยากรบคุคลและพฒันาองคก์รด�าเนินการใหก้าร 

      ปฏิบัติต่อพนักงานต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติดังกล่าว บริษัทยังมุ่งพัฒนาศักยภาพการท�างาน เสริมสร้าง 

      วฒันธรรมองคก์รและบรรยากาศการท�างานทีด่ ีรวมทัง้สง่เสริมการท�างานเปน็ทมีและสร้างความรัก ความสามคัคีภายในบริษทั  

      การส่งเสริมให้มีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน ด้วยการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ การท�ากิจกรรมร่วมกัน อาทิ 

      เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ การท�าบุญเลี้ยงพระ การจัดกิจกรรม Team Building การสนับสนุนให้พนักงานจัดตั้งและ 

      จัดกิจกรรมผ่านชมรมตามความสนใจ การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย การร่วมกันท�ากิจกรรมเพื่อสังคม  

      เปน็ต้น รวมถงึการใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าทีค่วามรับผดิชอบ และผลปฏบิตังิานของพนักงาน 

      แต่ละรายที่ใช้ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI) เป็นเกณฑ์การประเมิน พร้อมทั้งจัดให้มีสวัสดิการที่เพียงพอ  

      เหมาะสม สอดคลอ้งกับข้อก�าหนดของกฎหมายและสภาวะเศรษฐกจิ เช่น การจดัรับรับ-สง่พนักงาน เสือ้ฟอร์ม สวสัดกิารดา้น 

      สินเชื่อร่วมกับสถาบันการเงิน การท�าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจ�าปี เป็นต้น นอก 

      เหนือจากน้ัน บริษทัยงัสง่เสริมความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานทีท่�างาน โดยเปน็หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบร่วมกนัระหว่าง 

      ฝ่ายบริหารและพนักงานในสถานประกอบการ จึงจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร และก�าหนด 

      นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน เพือ่ท�าหน้าทีพ่จิารณานโยบายและแผนงานดา้นความ 

      ปลอดภัยในการท�างาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การเกิดเหตุ 

      เดือดร้อนร�าคาญ หรือความไม่ปลอดภัยในการท�างาน 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

ลูกค้า :   บริษัทตระหนักถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ ซึ่งรวมถึงผู้บริโภคทั่วไปที่อาจจะกลายมาเป็นลูกค้าของ 

      บริษทั โดยเร่ิมจากการใหข้้อมูลเก่ียวกับสนิคา้และบริการทีถ่กูต้อง เพยีงพอตอ่การตดัสนิใจ ผา่นพนักงานขาย หรือการโฆษณา 

      ตามช่องต่างๆ ที่ระบุถึงคุณภาพ แบบ เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าและบริการ ในปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้จัดท�ากลยุทธ์การบริหาร 

      เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ (Customer Relationship Management and Real Estate  

      Management : CRM-RE) โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเก็บข้อมูลพฤติกรรมในการใช้จ่ายและความต้องการของลูกค้า น�ามา 

      วิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าและบริการ และคงไว้ซึ่งการรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่ 

      น�าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ส�าหรับลูกค้าที่กลายมาเป็นลูกบ้านหรือครอบครัวอนันดา (Ananda Member  

      Club : AMC) จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ส่วนลดของร้านอาหาร ส่วนลดของศูนย์ออกก�าลังกาย คะแนน 

      สะสมจากการแนะน�าลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท เป็นต้น

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายทีจ่ะด�าเนินธรุกจิอยา่งมีคณุธรรม โดยยดึมัน่ในความรับผดิชอบตอ่สงัคมและผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ตามหลกั

บรรษัทธรรมาภิบาลที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท เพื่อพัฒนา

ไปสู่องค์กรแห่งความความยั่งยืน (Sustainable Organization)

ดังนั้น เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบของบริษัท ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทจึงได้แสดง 

เจตนารมย์เข้าแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 

เพือ่ใหก้ารด�าเนินธุรกจิของบริษทัทีอ่าจเสีย่งต่อการทจุริตและคอร์รัปช่ันไดม้กีารพจิารณาและปฏบิตัอิยา่งรอบคอบ คณะกรรมการบริษทัจงึ

เห็นสมควรก�าหนด “นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส�าหรับกรรมการ 

ผูบ้ริหารและพนักงานทกุคนของบริษทัไดป้ฏบิตัติามอยา่งคร่งครัด โดยไดจ้ดัตัง้คณะท�างานภายใต้ชือ่ “คณะกรรมการโครงการแนวร่วมตอ่

ต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” ขึ้นในเดือนสิงหาคม 2557 ทั้งนี้ คณะท�างานมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบการก�ากับดูแล จัดท�านโยบาย 

ก�าหนดระเบยีบปฎบิตังิานการสือ่สารภายในและภายนอกองคก์ร การฝกึอบรมแกพ่นักงานเพือ่ใหค้วามรู้เกีย่วกบันโยบายและแนวปฏิบตัใิน

การตอ่ตา้นคอร์รปัช่ัน ก�าหนดช่องทางในการแจง้เบาะแส ก�าหนดข้ันตอนการปฎบิติัอยา่งเหมาะสมตอ่ความเสีย่งดา้นทจุริตและคอรรั์ปช่ัน 

ที่อาจเกิดขึ้น 

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท ได้ก�าหนดหลักปฎิบัติที่ส�าคัญ กล่าวคือ ห้ามการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ 

ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้ (Offering) การให้ค�ามั่นสัญญา (Promising) การเรียกร้อง (Soliciting) การร้องขอ 

(Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรือมีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชั่น เพื่อให้ได้มา

หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ รวมทั้งก�าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามและการประเมินความเสี่ยงของ

นโยบายต่อต้านทจุริตและคอร์รัปช่ันอย่างสม�า่เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิตัแิละข้อก�าหนดในการด�าเนินการเพือ่ให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกระบวนการ

รับรองประเมนิคณุสมบตัคิวามเหมาะสมในการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ซึง่บริษทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ภายในปี 2558 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  4.1)  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล 

     ประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม�่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงิน 

     และการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท 

  4.2)  คณะกรรมการบริษัทมุ่งม่ันที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 

     และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซด์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทาง 

     เผยแพร่ทางสือ่มวลชน สือ่เผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ และผูท้ีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ ได้รับทราบข้อมลู 

     ของบริษัท ได้อย่างทั่วถึง และจะท�าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 

     ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ

  4.3)  บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวม 

     ถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า รวมทั้งจะเผย 

     แพร่ข้อมลูขององค์กร ทัง้ข้อมลูทางการเงนิและข้อมูลทัว่ไปให้แก่ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์ บริษัทจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื  

     และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะ 

     กรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และเวบ็ไซต์ของบริษทั นอกจากน้ี บริษทัยงัให้ความส�าคญัในการเปิดเผยข้อมลู 

     อย่างสม�่าเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจ�าผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดย 

     ข้อมลูทีอ่ยูบ่นเวบ็ไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทนัสมัยอยูเ่สมอ ไม่ว่าจะเป็นวสิยัทศัน์ พนัธกจิ งบการเงนิ ข่าวประชาสมัพนัธ์ รายงาน 

     ประจ�าปี โครงสร้างบริษัท และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  4.4)  บริษัทให้ความส�าคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดย 

     อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

  4.5)  บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ 

     บริษัท จ�านวนคร้ังของการประชุมและจ�านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการเปิดเผยค่า 

     ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจ�าปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  

     (แบบ 56-1)

  4.6)  บริษทัมนีโยบายทีจ่ะใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถสอบถามรายละเอยีด แจง้ข้อร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสการกระท�าผดิทางกฎหมาย  

     ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท�าที่ไม่ชอบด้วย 

     กฏหมาย หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียน 

     และแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะด�าเนินการสั่งการ 

     ตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป  
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 การพบปะนักลงทุน และนักวิเคราะห์ (คน) 267 

 การน�านักลงทุนและนักวิเคราะห์ เยี่ยมเยียนโครงการของบริษัท (ครั้ง) 2 

 การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (ครั้ง) 4 

 การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน และโรดโชว์ (ครั้ง) 9 

 การประชุมกับนักลงทุน และนักวิเคราะห์ทางโทรศัพท์ (ครั้ง) 4 

 การเข้าร่วม Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ (ครั้ง) 3 

 การจัดกิจกรรมของบริษัท (ครั้ง) 2 

  ในปี 2557 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่นักลงทุน สรุปได้ดังนี้

 รูปแบบกิจกรรม จ�านวนคน / จ�านวนครั้ง

  นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) และเชิญสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท เพื่อ 

  น�าเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส�าคัญของบริษัทอย่างสม่�าเสมอ รวมถึงได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย

  ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

  ดร.จอห์น มิลล่าร์ 

  หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

  เลขที่ 193/39-42 อาคารเลค รัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 11 

  ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์ : 0-2697-3300  โทรสาร : 0-2697-3311

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ir@ananda.co.th

  เว็บไซต์ : www.ananda.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  5.1  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

     1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

       คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย กรรมการทีม่คุีณสมบติัหลากหลายทัง้ในดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 

       ในการด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

       1.  จ�านวนกรรมการทั้งหมดมีอย่างน้อย 5 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด  

         และตอ้งมไีมน่อ้ยกวา่ 3 คน โดยกรรมการอสิระตอ้งเปน็บคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามประกาศคณะกรรมการก�ากบั 

         ตลาดทนุและประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นี ้กรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจ�านวนกรรมการ 

         ทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

       2.  กรรมการแตล่ะคน ตอ้งด�ารงต�าแหนง่เปน็กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบยีนอืน่ไดไ้มเ่กนิ 5 บริษทั ไมนั่บรวม 

         บริษัทย่อย หากจะมีการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนใด จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการ 

         บริษัททราบล่วงหน้าก่อนการรับการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว เพื่อพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะ 

         กรรมการบริษัท 

       3.  กรรมการผูจ้ดัการ ต้องไมไ่ปด�ารงต�าแหน่งเปน็กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบยีนอืน่ใด เวน้แตบ่ริษทัดงักลา่ว 

         เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

       4.  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คน ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม  

         เพื่อด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ใน 

         ฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และรับผิดต่อคณะกรรมการบริษัทในการ 

         บริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

       5.  คณะกรรมการบริษัท แต่งต้ังเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมาย 

         ข้อบงัคบับริษทั ข้อพงึปฏบิตัทิีด่ ีตามกฎเกณฑต์า่งๆ ทีค่ณะกรรมการจะตอ้งทราบ และปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรม 

         ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

         คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

         คณะกรรมการบริษทัได้ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้ันต�า่ของประกาศคณะกรรมการก�ากบั 

         ตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

         1.  ถอืหุน้ไมเ่กนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษทับริษทัใหญ ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ 

           รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย

         2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มี 

           อ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ 

           ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้อง 

           ห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

           รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

         3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวม 

           ทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ ่ผูมี้อ�านาจควบคมุ หรือบคุคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอชือ่เปน็ผูบ้ริหาร 

           หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

         4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 

           ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารญญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวม 

           ทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่  

           บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง 

           กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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           ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ 

           เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  

           ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้�าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่ง 

           เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ 

           บริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต่�ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม 

           วิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ 

           ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดข้ึนในระหว่าง 

           หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

         5.  ไม่เปน็หรือเคยเปน็ผู้สอบบญัชีของบริษทั บริษัทใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษัทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรือผูม้อี�านาจควบคุม 

           ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ 

           บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ 

           พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

         6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

           ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 

           ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 

           นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

         7.  ไมเ่ปน็กรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ข้ึนเพือ่เปน็ตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรือผูถ้อืหุน้ซึง่เปน็ 

           ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

         8.  ไม่ประกอบกจิการทีมี่สภาพอยา่งเดยีวกนัและเปน็การแข่งขันทีม่นียักบักจิการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไมเ่ปน็ 

           หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน 

           ประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ 

           อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

         9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

     2) วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

       ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปทีกุคร้ังใหก้รรมการออกจากต�าแหน่งเปน็อตัราจ�านวนหน่ึงในสาม ถา้จ�านวนกรรมการ 

       ทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเปน็สามสว่นไมไ่ดก้ใ็หอ้อกโดยจ�านวนใกลท้ีส่ดุกบัอตัราหน่ึงในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต�าแหน่ง 

       ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุด 

       นั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

       นอกจากน้ี เพือ่ความโปรง่ใสแ่ละเปน็ไปตามหลกับรรษทัภิบาล และเพือ่ใหก้รรมการอสิระใชด้ลุยพนิิจอยา่งเปน็อสิระในการ 

       พิจารณาตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

       หรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดหลักการจ�ากัดจ�านวนปี ใน 

       วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ติดต่อกัน

       นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

       1.  ตาย

       2.  ลาออก

       3.  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

       4.  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ�านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ มสีทิธอิอกเสยีง  

         และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

       5.  ศาลมีค�าสั่งให้ออก

  5.2  คณะกรรมการชุดย่อย

     คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อย เพื่อท�าหน้าที่ 

     พิเศษ โดยคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ตามที่ได้รับ 

     มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

     คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยจ�านวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

     บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ 

     บริหาร ซึ่งองค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการด�ารงต�าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุมและรายงาน  

     ตามที่ปรากฎในขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และหรือกฏบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

  5.3  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 

     ในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการยังได้ก�าหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังน้ี

     1.  ปฏิบัติหนา้ที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบรษิัท มติคณะกรรมการบรษิัท รวมถึงมติที่ประชมุผู้ถือหุ้น  

       ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

     2.  พิจารณา ก�าหนดรายละเอียด และให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ 

       เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่าย 

       จัดการจัดท�า และมีการทบทวนอย่างน้อยทุกปี

     3.  ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ  

       ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

     4.  ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานและงบประมาณของบริษัท

     5.  ด�าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย น�าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ 

     6.  จดัใหม้กีารท�างบดลุ และงบก�าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปบีญัชีของบริษทั และลงลายมอืชือ่เพือ่รับรองงบการเงินดงักลา่ว  

       เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

     7.  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก�าหนดคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม ตามทีค่ณะกรรมการ 

       ตรวจสอบน�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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     8.  จดัใหม้นีโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภิบาลทีเ่ปน็ลายลกัษณ์อกัษร และการปรับใชน้โยบายดงักลา่ว 

       อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

     9.  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด  

       พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข 

       เพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าด�ารงต�าแหน่ง ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลง 

       เพราะเหตอุืน่นอกจากออกตามวาระ และพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแตง่ต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และการ 

       ก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนน�าเสนอเพือ่น�าเสนอตอ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

       เพื่อพิจารณาอนุมัติ

     10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า 

       ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง หรือคณะกรรมการชดุยอ่ยอืน่ใดและก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

       ชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

     11. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้

     12. พจิารณาแตง่ตัง้ผูบ้ริหารตามค�านิยามทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือคณะกรรมการ 

       ก�ากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่คณะกรรมการสรรหาและ 

       พิจารณาค่าตอบแทนน�าเสนอ

     13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

     14. จดัใหม้แีละตดิตามระบบควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่งทีค่รอบคลมุทกุดา้น ทัง้ดา้นการเงินและการปฎิบตั ิ

       งานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพใน 

       การบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษา 

       ทรัพย์สินของบริษัท

     15. จัดให้มีนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือ 

       ความโปร่งใสและปอ้งกนัการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษทัทีย่งัไมไ่ดเ้ปดิเผยตอ่สาธารณชน 

     16. ดแูลและจดัการแกไ้ขปญัหาความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิข้ึน รวมถงึรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และใหค้วามส�าคญักบั 

       การพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความส�าคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู่ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

     17. จัดให้มีนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

     18. จดัใหม้รีะบบทีส่นับสนุนการตอ่ตา้นการคอร์รัปช่ันทีม่ปีระสทิธิภาพ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ฝา่ยบริหารไดต้ระหนักและใหค้วามส�าคญั 

       กับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งปฎิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

     19. จดัใหม้เีอกสารและขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชน์ตอ่การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม ่รวมถงึการจดัใหม้กีารแนะน�าลกัษณะธุรกจิ  

       และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

     20. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเลขานุการของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

       กรรมการบริษทัไทย ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการ และผูบ้ริหาร เพือ่สง่เสริม 

       ความรู้ ความสามารถให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และช่วยยกระดับมาตรฐานการเป็นกรรมการ รวมทั้งก่อให้เกิดแนว 

       ปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล  

  5.4  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

     บริษัทก�าหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้

     1)  คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละคร้ังต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม 

       ความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย 

       กว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากมีการลงมติในเรื่องใดๆ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่ 

       น้อยกว่า 2 ใน 3 จ�านวนกรรมการทั้งหมด

     2)  มีการก�าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการควรร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการ 

       ประชุมคณะกรรมการและจะต้องมีการก�าหนดวาระให้ชัดเจน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสาร 

       การประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพออย่างน้อย 5 วันท�าการ ส�าหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการ 

       ให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน

     3)  คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท 

       สามารถตดิตอ่เลขานุการบริษทัไดโ้ดยตรงอยา่งอสิระ เลขานุการบริษัท มหีน้าทีใ่หค้�าปรึกษาแกค่ณะกรรมการบริษทัในเร่ือง 

       ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

     4)  ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอ 

       ส�าหรบัคณะกรรมการที่จะอภปิรายในประเดน็ส�าคญั เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการแตล่ะคนแสดงความคดิเห็นกอ่น 

       สรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม

     5)  คณะกรรมการมีนโยบายใหก้รรมการทีไ่ม่เปน็ผูบ้ริหารมีโอกาสทีจ่ะประชุมระหวา่งกันเองตามความจ�าเปน็เพือ่อภิปรายปญัหา 

       ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ 

       ถึงผลการประชุมด้วย 

     6)  คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะ 

       กรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสท�าความรู้จักผู้ 

       บริหารระดับสูงส�าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

     7)  ในการพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ กรรมการซ่ึงมีสว่นไดเ้สยีในเร่ืองทีพ่จิารณาจะไม่มีสทิธิออกเสยีงและต้องไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุม 

       ในวาระดังกล่าวๆ 

     8)  การประชุมทกุคร้ัง ตอ้งมีการจดบนัทกึการประชุมเปน็ลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมทีผ่า่นการรับรองจาก 

       คณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

  5.5  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

     คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งชุด การประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล และการประเมิน 

     ผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการปรับปรุง 

     ประสิทธิภาพในการท�างานต่อไป 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

     ในปี 2557  บริษัทจัดให้มีการประเมินตามรอบผลด�าเนินงาน ซึ่งเป็นการประเมิน 2 แบบ คือ

     1.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ มีหัวข้อในการประเมิน 4 หมวด ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 

       ของกรรมการ 2) บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  3) การประชุมคณะกรรมการ และ 4) การพฒันา 

       ตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยผลการประเมินมีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 81.81 สรุปได้ว่า คณะ 

       กรรมการปฎิบตัหิน้าทีต่ามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณของบริษทั  หมวดทีไ่ดรั้บคะแนนเฉลีย่มากทีส่ดุคอื  

       การประชุมคณะกรรมการ หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ คณะกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาส�าคัญอย่างเต็มที่ใน 

       ที่ประชุมคณะกรรการ และหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร  

       หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด 

     2.  ประเมินตนเองในฐานะกรรมการบริษัท โดยแบบการประเมินแบ่งออกเป็น 7 หมวด คือ 1) บทบาทหน้าที่ของกรรมการ 2)  

       การก�าหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ 3) การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4) การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้ง 

       ทางผลประโยชน์ 5) การติดตามรายงานทางการเงินและการด�าเนินการ 6) การประชุมคณะกรรมการ และ 7) อื่นๆ  

       (กระบวนการสรรหา การพิจารณาค่าตอบแทน) โดยผลการประเมินมีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 78.12 หมวดที่ได้รับ 

       คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ การพิจารณา 

       ตดัสนิใจของกรรมการไดค้�านึงถงึการมีสว่นไดเ้สยีในผลประโยชน์ทีอ่าจขัดกนั เช่นกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุม 

       ในระหว่างการพิจารณาและลงมติ หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

       หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด คือ ความเข้าใจในเรื่องระบบควบคุมภายในและระบบการจัดการความเสี่ยง    

     ซึง่ผลการประเมนิดงักลา่ว บริษทัจะน�าไปใช้ในการปรับปรุงประสทิธผิลของการท�างานคณะกรรมการเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ  

     และเป็นการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป  

  5.6  ค่าตอบแทน

     คณะกรรมการก�าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเปน็ผูพ้จิารณา เสนอแนวทางในการก�าหนดคา่ตอบแทน 

     กรรมการ และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดเป็นนโยบายประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

     1)  ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน 

       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

     2)  ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

     3)  ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน

     4)  คา่ตอบแทนทีก่�าหนดข้ึนน้ันจะตอ้งสามารถจงูใจกรรมการทีม่คุีณสมบติัเหมาะสมกบัความจ�าเปน็และ สถานการณ์ของบริษทั 

       มาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้

  5.7  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

     คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เก่ียวข้องใน 

     ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติ 

     งานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูล 

     ทีเ่ปน็ประโยชน์ตอ่การปฏิบตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม ่รวมถงึการจดัใหม้กีารแนะน�าลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการด�าเนินธุรกจิ 

     ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

     คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดแผนสืบทอดต�าแหน่งส�าหรับต�าแหน่งบริหารระดับสูง อันได้แก่ ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่  

     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ทุกสายงาน ด้วยการสรรหาบุคลากรภายในองค์กรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นผู้ที่ 

     มีความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ คือ มีความรู้และประสบการณ์ สามารถสร้างผลงานที่ดีเลิศสูงกว่าความคาดหวังขององค์กร  

     มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งมีความเหมาะสมด้านวัยวุฒิที่พร้อมที่จะด�ารงต�าแหน่งบริหาร 

     ระดับสูง จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คนไว้ส�าหรับรองรับต�าแหน่งบริหารระดับสูงหนึ่งต�าแหน่ง หรือ เตรียมคุณสมบัติเพื่อสรรหาจาก 

     ภายนอกถ้าจ�าเป็น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและมีความพร้อม 

     เพยีงคนเดยีว ใหเ้ปน็ผูส้บืทอดต�าแหน่งบริหารระดบัสงูทนัททีีมี่ต�าแหน่งวา่ง และน�าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ 

     ให้งานในความรับผิดชอบของต�าแหน่งดังกล่าวมีความต่อเนื่อง และสามารถน�าพาบริษัทไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนได้

  ในป ี2557 บริษทัคดัเลอืกและแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม ่2 ทา่น คอื นายวรพจน ์อชุุไพบลูยว์งศ ์และนางเอือ้อนุช เลีย้งสปุรีย ์โดยใหฝ้า่ยจดัการ 

  ด�าเนินการปฐมนิเทศ แนะน�าธุรกิจบริษัท ไม่ว่าจะเป็นจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบในการเปิดเผย 

  ข้อมูล ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ และในปีที่ผ่านมาบริษัทเร่ิมจัดท�านโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน จึงจัดให้กรรมการ 

  ผู้บริหารและพนักงานที่รับผิดชอบไปอบรม เพื่อให้เข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

 1 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท  - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 13/2014

   ประธานกรรมการตรวจสอบ - Role of the Chairman Program (RCP) 35/2014 

 2 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการบริษัท - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 13/2014

   กรรมการตรวจสอบ - Role of the Chairman Program (RCP) 35/2014 

 3 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการบริษัท - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 13/2014

   กรรมการตรวจสอบ   

 4 นายอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - How to Develop a Risk Management Plan (HRP)  6/2014

   ประจ�าส�านักประธาน   

 5 นายบรรลือ สุรเชษฐ์คมสัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - Tackling Corruption through Public-Private Collaboration

   ฝ่ายบัญชีและการเงิน    

 6 นายชัชวาลย์ อุปนิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - Tackling Corruption through Public-Private Collaboration

   ส�านักตรวจสอบภายใน    

 7 นายวิรัช  ใจวิศาล ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - Tackling Corruption through Public-Private Collaboration

   และธุรการ    

 8 นายไพรัตน์ เฉยแสง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย  - Tackling Corruption through Public-Private Collaboration  

 

 9 นางสุวรรณา วานิชสมบัติ เลขานุการบริษัท - Tackling Corruption through Public-Private Collaboration

 ชื่อ ต�าแหน่ง ชื่อหลักสูตร
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  5.8  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

     คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้ระบบควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่งทีค่รอบคลมุทกุดา้น ทัง้ความเสีย่งขององคก์ร 

     ในภาพรวม ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้าน 

     โครงการ และความเสีย่งดา้นกฎหมายและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง  

     รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทด้วย โดยจัดให้มีกลไกการ 

     ตรวจสอบและถว่งดลุทีมี่ประสทิธภิาพเพยีงพอในการปกปอ้งดแูลรักษาทรัพยส์นิของบริษทัอยูเ่สมอ จดัใหม้กีารก�าหนดล�าดบัข้ัน 

     ของอ�านาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว ก�าหนดระเบียบการ 

     ปฏิบตังิานอยา่งเปน็ลายลกัษณ์อกัษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีเ่ปน็อสิระ ท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏิบติังานของทกุหน่วยงาน 

     ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ 

     ในบริษัท

  5.9  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

     คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหา 

     ผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการใช้ข้อมูล 

     ของบริษัท ดังนี้

     1.  ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย 

       ข้ึนไปหรือเทยีบเทา่ เกีย่วกับหน้าทีท่ีต่อ้งจดัท�าและสง่รายงานการถอืหลักทรัพยข์องตน คู่สมรส และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

       ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง 

       พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

     2.  บริษทัก�าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงนิทีเ่ปน็ระดบัผูจ้ดัการ 

       ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดท�าและน�าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

       ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนน�าส่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้ 

       จดัท�าและน�าสง่ภายใน 30 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บการแตง่ต้ังใหด้�ารงต�าแหน่งเปน็กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือรายงานการเปลีย่นแปลง 

       การถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 สามวันท�าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น 

     3.  บริษัทก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่าย  

       ข้ึนไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

       ราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับ 

       ฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและ 

       ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

       งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อ 

       สาธารณชน และควรรอคอยอยา่งน้อย 24 ช่ัวโมงภายหลงัการเปดิเผยข้อมลูใหแ้กส่าธารณชนแลว้ รวมทัง้หา้มไมใ่หเ้ปดิเผย 

       ข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

  บริษัทก�าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเร่ิมตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัด 

  ค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท�าและความร้ายแรง 

  ของความผิดนั้น

  5.10 รายงานประจ�าปี

     คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏในรายงาน 

     ประจ�าปี การจัดท�ารายงานทางการเงินเป็นการจัดท�าตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที ่

     เหมาะสมและถือปฏิบัติสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท�า รวมทั้งก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ 

     อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยว 

     กับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน รวมทั้งด�าเนิน

การทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บน

พื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีข้ึน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการการควบคุมภายใน

ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการ

บริหาร (Management Control) การด�าเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control)

คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนระบบการควบคมุภายในอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้พจิารณาผลการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบภายในและ

ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

เมื่อพิจารณาปัจจัยข้างต้นประกอบกับระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานที่บริษัทจัดให้มีข้ึนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความ

เห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันทรัพย์สินของ

บริษัทจากการที่ผู้บริหารและพนักงานน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ ไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างมีสาระส�าคัญ และที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญจากผู้สอบบัญชีและส�านักตรวจ

สอบภายในแต่อย่างใด

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆทั้ง 5 ด้าน มีสาระส�าคัญดังนี้ คือ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

  1.1 คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

    และพนักงาน และมีการก�าหนดตวัวดัผลการด�าเนินการตามระบบ Balanced Scorecard (BSC) และวดัผลไดม้กีารก�าหนดตวัช้ีวดั 

    (Key Performance Indicators: KPIs) เพือ่เปน็แนวทางในการปฏบิตังิานและติดตามผลเปรียบเทยีบกบัเปา้หมาย เพือ่ใหก้ารปฏิบตั ิ

    เป็นไปตามเป้าหมาย 

  1.2 คณะกรรมการบริษัท จัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและปรับปรุงเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับการเติบโตของ 

    ธุรกิจและมีการก�าหนดอ�านาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าที่อย่างชัดเจนตามแต่ละล�าดับข้ัน ท�าให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว  

    เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพธุรกิจ

  1.3 คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  

    รวมทัง้การจดัอบรมใหพ้นักงานใหมมี่ความเข้าใจและรับทราบ และฝา่ยบริหารก�าหนดใหม้รีะเบยีบปฏิบติั ไวเ้ปน็ลายลกัษณ์อกัษร  

    และประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตาม 

  1.4 คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดนโยบายให้บริษัทเป็นส่วนหน่ึงที่เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอรัปช่ัน 

    (Anti-Corruption) และฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างด�าเนินการปรับปรุงการจัดวางการควบคุมภายในให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

2. การบริหารความเสี่ยง

  โครงสร้างขององค์กรปัจจุบัน มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการฝ่ายบริหาร ท�าหน้าที่ 

  ก�าหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางใน 

  การบริหารความเส่ียงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การด�าเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมกับการก�ากับดูแล ติดตามและสอบทาน 

  การรายงานการบริหารความเสีย่งทีส่�าคญั และมคีณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร โดยกรรมการ 

  ผูจ้ดัการใหญแ่ละประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร เปน็ประธาน เพือ่ด�าเนนิการตามนโยบายบริหารความเสีย่ง โดยการประเมนิปจัจยัความเสีย่ง  

  ผลกระทบ โอกาสเกิด และจัดท�าแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 

3. กิจกรรมการควบคุม

  3.1 บริษัทก�าหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้กับผู้บริหารตามสายงานต่างๆ ให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

    รวมถึงมีคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบริหารการตลาด คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการผลิต และคณะกรรมการ 

    จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในการปฏิบัติงาน 

  3.2 บริษัทก�าหนดให้มีนโยบาย ระเบียบ ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติงานและ 

    ให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามเป้าหมายองค์กร 

  3.3 บริษัทปรับปรุง “ตารางอ�านาจด�าเนินการ” (Table of Authority) ตามแต่ละล�าดับขั้น สามารถตอบสนองต่อการขยายงานและ 

    การเติบโตของบริษัท และเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน

  3.4 บริษัทก�าหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม ติดตาม 

    การปฏิบัติงานของผู้บริหาร มีการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานจริงว่าสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด

  3.5 บรษิทัจดัแบง่แยกหนา้ที่ความรบัผดิชอบงานที่ส�าคญัออกจากกนัชดัเจน เชน่ การอนมุตั ิการบนัทกึรายการ การประมวลผลขอ้มลู  

    การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซึ่งกันและกันได้ตามหลักการ Check & Balance  

  3.6 บริษัทก�าหนดมาตรการในการท�าธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

    ตรวจสอบ และตามแนวปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

  บริษัทจัดระบบสารสนเทศให้มีข้อมูลส�าคัญเพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ 

  ข้อมูลให้กับพนักงาน กรรมการ และบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ 

  4.1 บริษทัจดัช่องทางการสือ่สารภายในผา่นระบบ Intranet ท�าใหพ้นักงานทกุคนไดรั้บข้อมลูสารสนเทศทีเ่กีย่วข้องกบันโยบาย ระเบยีบ  

    ค�าสั่งของบริษัท เพื่อน�าไปปฏิบัติงานและท�าให้ผู้บริหารติดตามผลการขายของโครงการลงทุนต่างๆ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

    ประจ�าวัน และจัดให้มีการรายงานการขาย การโอน (รอโอน) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย รายงานผู้บริหารระดับสูงทราบ 

    ประจ�าเดือน

  4.2 บริษัทเริ่มพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ Enterprise Resource Planning จากระบบ Microsoft Dynamic AX เป็น CRM  

    and Real Estate Management System เพื่อสนับสนุนกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถใช้ข้อมูลต่างๆ  

    ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ทั้งในเชิงวิเคราะห์และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

  4.3 บริษัทจัดจ้างที่ปรึกษา บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ�ากัด จัดท�ากระบวนทางธุรกิจ (Business Process) เพื่อ 

    ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

  4.4 กรรมการผูจั้ดการใหญแ่ละประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร จดัประชุม Business Weekly Meeting ระหวา่งผูบ้ริหารสายงาน เพือ่ตดิตาม 

    ความก้าวหน้าของงาน แก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ท�าให้ผู้บริหารทุกระดับมีข้อมูลเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ

  4.5 บริษัทจัดเก็บเอกสารข้อมูลประกอบการจัดท�ารายงานการเงิน การบันทึกบัญชี และเอกสารส�าคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 

  4.6 บริษทัก�าหนดระเบยีบการปฏบิติังานในการแจง้เบาะแสหรือร้องเรียนการไมป่ฏบิติัตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) โดยสามารถ 

    แจ้งได้กับกรรมการอิสระทุกท่าน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารส�านักตรวจสอบภายใน 

  4.7 การจัดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลที่ 

    จ�าเปน็และเพยีงพอ กอ่นการประชุมลว่งหน้าในระยะเวลาทีเ่หมาะสม และจะมกีารบนัทกึรายงานการประชุมเพือ่เปน็ขอ้มลูอา้งองิ 

    หรือเพื่อการตรวจสอบ

  4.8 คณะกรรมการตรวจสอบจดัการประชุมระหวา่งกบัผูส้อบบญัชีและฝา่ยบริหาร  เพือ่ทบทวนการจดัท�าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี 

    ที่รับรองทั่วไป 

  4.9 บริษัทเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดท�าเว็บไซต์ www.ananda.co.th  

    เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลกับบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สามารถรับข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 

    เพียงพอต่อการตัดสินใจ 

5. ระบบการติดตาม

  5.1 บริษัทก�าหนดเป้าหมายปี 2557 ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของฝ่ายบริหารและพนักงาน และมีการก�าหนดตัว 

    วัดผลการด�าเนินการตามระบบ Balanced Scorecard (BSC) และ วดัผลไดม้กีารก�าหนดตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators:  

    KPIs) ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดประชุม Business Weekly Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้า 

    ของงาน และแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) 

  5.2 บริษัทมีการตรวจติดตามจากภายนอกโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ�าปี 2557 บริษัทคัดเลือก บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  

    ซึ่งมีความเป็นอิสระและได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ท�าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ 

    การเงนิของบริษทัและสอบทานระบบการควบคมุภายในทางดา้นบญัชีและการเงนิ เพือ่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 

    ตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

  5.3 บริษัทมีการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการต่างๆ โดยส�านักตรวจสอบภายใน  

    โดยมีหัวหน้าส�านักงานที่ได้รับพิจารณาการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย จากคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่สอบทานตาม 

    แผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2557 และรายงานให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขงาน ทั้งนี้รวมถึงมี 

    การรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผ่านมา 

    ไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

  5.4 บริษัทมีการประเมินระบบการควบคุมภายในปี 2557 โดยใช้แบบประเมินที่จัดท�าข้ึนตามแนวทางของคณะกรรมการก�ากับ 

    หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

รายการระหว่างกัน 

1. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคั ญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่ 

  เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

  (1)  รายการระหว่างกันกับบริษัท

1 บริษัท กรีนวัลเล่ พรอพเพอร์ตี้ส์ จ�ากัด

 เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยนายชานนท์ เรืองกฤตยา

 น.ส.ณัฐวิภา เรืองกฤตยา น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา  

 น.ส.มลลิกา เรืองกฤตยา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท

 ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 22.84 

 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการถูกฟ้องล้มละลาย 

2 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา

 เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนามและกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั

3 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ

 เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท

ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย

เกิดจากบริษัททดรองจ่ายค่าใช้

จ่ายในการซ่อมแซมบ้านของลูก

บ้านในโครงการที่ด�าเนินงาน

โดย บริษัท กรีนวัลเล่

พรอพเพอร์ตี้ส์ จ�ากัด

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

2,146,195.07

765,000.00

601,800.00

2,146,195.07

1,082,000.00

470,600.00

รายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิข้ึนในปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าชับ

ให้บริษทัระมดัระวงัในเร่ืองดงักล่าวไม่ให้มกีารด�าเนินการดงักล่าวอกี บริษทัด�าเนนิ

การเรียกเก็บตามที่บริษัทได้จ่ายจริง และบริษัทได้ตั้งส�ารองไว้เต็มจ�านวนและมี

การยื่นค�าร้องขอรับช�าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว

ในปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าดังกล่าวเกิด

จากการเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าดังกล่าวเกิด

จากการเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 56ณ 31 ธ.ค. 57
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เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น

เงินรับล่วงหน้า

ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหารโครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ดอกเบี้ยรับ

-

-

-

4,479.02

329,000.00

52,312,210.09

161,640,336.30

5,518,996.77

12,577,389.04

470,026.00

660,800.00

126,740,438.80

4,252,592.87

59,754,158.35

-

103,326,478.45

110,809,854.75

943,619,18

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าเงนิรับล่วงหน้าจากลกูค้าดงักล่าวเกดิ

จากการเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าเงนิรับล่วงหน้าจากลกูค้าดงักล่าวเกดิ

จากการเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหน้ีดังกล่าวเกิดจากรายการค่า

บริหารโครงการ และค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าลกูหน้ีดงักล่าวเกิดจากบริษทัได้ทดรอง

จ่ายค่าก่อสร้างแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเจ้าหน้ีอื่นดังกล่าวเกิดจากบริษัทรับ

เงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดเทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าเงนิรับล่วงหน้าดงักล่าวเกิดจากเงนิรับ

ล่วงหน้าจากการบริหารโครงการสทุธิ จากการรับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้า

ของงานที่ท�าเสร็จ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหาร

โครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท�าเสร็จ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้า

ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้

ยืมเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

4 นางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์

 เป็นกรรมการของบริษัท

5 นางสาวมลลิกา เรืองกฤตยา

 เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายชานนท์ เรืองกฤตยา

6 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการ

 ผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา

 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ และน.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 56ณ 31 ธ.ค. 57

7.  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด

  เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการ 

  ผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา 

  นายธัญลกัษณ์ นันท์ธนาวรสริิ และน.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าเงนิให้กูย้มืระยะยาวดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไข

ที่ก�าหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืม

ระยะยาวตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหน้ีดังกล่าวเกิดจากรายการค่าบริหาร

โครงการ และค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากเงินรับล่วง

หน้าจากการบริหารโครงการสุทธิ จากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่

ท�าเสร็จ    

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการ

ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท�าเสร็จ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้าตามเง่ือนไข

ที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืมเป็น

อัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าเงนิให้กูย้มืระยะยาวดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไข

ที่ก�าหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืม

ระยะยาวตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 56ณ 31 ธ.ค. 57

80,850,000.00

943,619,18

-

-

-

-

-

-

-

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

ลูกหนี้การค้า

เงินรับล่วงหน้า

ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหารโครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

288,150,000.00

13,576,339.73

5,135,160.85

14,096,532.28

55,049,708.36

114,232,583.50

3,697,150.68

229,500,000.00

3,697,150.68
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 56ณ 31 ธ.ค. 57

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าลกูหน้ีดงักล่าวเกิดจากรายการค่าบริหาร

โครงการ และค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากการบริหารโครงการ

ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท�าเสร็จ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้าตาม

เงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากการให้บริการการ

จัดหาที่ดินโครงการ เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืม

เป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยมืระยะยาวดงักล่าวเป็นไปตาม

เงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้

ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

8 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการ

 ผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา

 นายธัญลกัษณ์  นันท์ธนาวรสริิ และน.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา

ลูกหนี้การค้า

รายได้จากการบริหารโครงการ

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่าบริการอื่น

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

4,314,877.82

48,473,727.53

66,699,150.00

31,608,644.86

2,114,432.40

229,500,000.00

1,471,315.07

-

-

-

-

-

-

-

  (2)  รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี้

1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา

 เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

2 นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา

 เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม และกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบริษทั

3 นางสาวมลลิกา เรืองกฤตยา

 เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายชานนท์ เรืองกฤตยา

4 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา

 เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม และกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบริษทั

5 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการ

 ผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา

 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ และน.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

รายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์

ขายที่ดินโครงการและต้นทุน

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

-

96,957,254.00

-

-

-

1,291,975,705.61

300,000.00

123,652,287.00

28,080,000.00

11,760,000.00

51,140,000.00

-

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากการ

ขายอาคารชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากการขายอาคาร

ชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากการขายอาคาร

ชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากการขายอาคาร

ชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากการขายอาคาร

ชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้จากการขายที่ดินดังกล่าวเป็น 

ไปตามสัญญาที่ตกลงกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 56ณ 31 ธ.ค. 57
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  (3)  รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี้

1 นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา

 เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม และกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบริษทั

2 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ

 เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

3 นายชานนท์ เรืองกฤตยา

 เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

4 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา

 เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม และกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบริษทั

5 นางสาวมลลิกา เรืองกฤตยา

 เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายชานนท์ เรืองกฤตยา

6 นางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์

 เป็นกรรมการของบริษัท

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการ

-

-

443,925.23

573,876,63

56,635.51

85,794.39

46,728.97

83,738.32

-

-

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ

ค่านายหน้าที่เป็นราคาที่ให้บริการกับลูกค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ

ค่านายหน้าที่เป็นราคาที่ให้บริการกับลูกค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ

ค่านายหน้าที่เป็นราคาที่ให้บริการกับลูกค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ

ค่านายหน้าที่เป็นราคาที่ให้บริการกับลูกค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ

ค่านายหน้าที่เป็นราคาที่ให้บริการกับลูกค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ

ค่านายหน้าที่เป็นราคาที่ให้บริการกับลูกค้าทั่วไป

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 56ณ 31 ธ.ค. 57

2. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังและทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดข้ึน  

  โดยได้พจิารณารายการดงักล่าวตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส ทัง้นีใ้นการประชมุคณะกรรมการบริษทั หาก 

  เหน็ว่ามีเร่ืองใดทีก่รรมการท่านใดเข้าข่ายทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนัน้จะไม่อยูร่่วมพจิารณาในทีป่ระชุมและ 

  งดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ นอกจากนั้นบริษัทยังได้ก�าหนดมาตรการที่จ�าเป็นเพื่อยืดถือปฏิบัติดังนี้ :-

  1. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

    กรณีทีม่รีายการระหว่างกนัของบริษทักับบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมส่ีวนได้ส่วนเสยี คณะกรรมการตรวจสอบจะ 

    เป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกับความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการ โดยข้อก�าหนดและเง่ือนไขในรายการดงักล่าวต้องสอดคล้องกบัราคา 

    ตลาด และราคาที่ใช้ส�าหรับรายการดังกล่าวต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบ  

    ราคาส�าหรับการท�ารายการระหว่างกนัดงักล่าวจะต้องเป็นราคาทีเ่หมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษทัและผูถ้อืหุน้ของบริษทั  

    หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัทจะจัดให้ผู้เช่ียวชาญอิสระ 

    เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการ 

    ตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลง 

    มตใินการท�ารายการระหว่างกนัดงักล่าว อกีทัง้จะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีต่รวจสอบหรือ 

    สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทในรายงานประจ�าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 

  2. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

    ในกรณีที่มีการเข้าท�ารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

    ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

    ประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรม 

    ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และระเบียบของบริษัท 

    นอกจากนี้ หากมีการเข้าท�ารายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ 

    รายการดงักล่าว ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิข้ึน บริษทัจะจดั 

    ให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช�านาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการ 

    ระหว่างกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืบุคคลที่มคีวามรูค้วามช�านาญพเิศษ จะถกูน�าไปใช้ประกอบการตดัสนิ 

    ของ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเท 

    ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท�ารายการที่ได้ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย

  ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยตกลงที่จะไม่เข้าท�ารายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทหรือ 

  บริษัทย่อย เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านัน้มข้ีอตกลงทางการค้าปกตใินลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์ 

  เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

  คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าการทบทวนรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้อง และรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจ�าทุกไตรมาส 
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

การวิเคราะห์การด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน

ผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส�าหรับปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

รายได้

ส�าหรับปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 10,580.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,352.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 เมื่อ

เทียบกับรายได้รวมของปีก่อน มาจากปัจจัยหลักคือการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 870.3 ล้านบาท ประกอบ

กับมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 284.9 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัทและ

บริษัทย่อย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.5 ของรายได้รวม

  ยอดรับรู้รายได้ (ยูนิต) 3,208 2,123 1,085 51.1 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) 9,678.0 100.0 8,807.7 100.0 870.3 9.9 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) 6,117.9 63.2 5,529.4 62.8 588.5 10.6 

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 3,560.1 36.8 3,278.3 37.2 281.8 8.6

 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 เปลี่ยนแปลง

 จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สุทธิ 9,678.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 จากปี 2556 ที่มียอดรับรู้รายได้จาก

การขายอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 8,807.7 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้รายได้ของคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยวจ�านวน 3,208 

ยูนิต เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�านวน 1,085 ยูนิต โดยในปี 2557 บริษัทมีการรับรู้รายได้ดังนี้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

 โครงการบ้านเดี่ยว 11,890 2,296 6,191 52.1 

 ไอดีโอ เวิร์ฟ ราชปรารถ 2,153 24 2,153 100.0 

 ไอดีโอ มอร์ฟ 38 2,918 212 2,918 100.0 

 ไอดีโอ โมบิ สาทร 1,899 726 1,859 97.9 

 ไอดีโอ โมบิ พญาไท 1,479 610 1,401 94.7 

 ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 3,462 1,454 3,434 99.2 

 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 2,929 937 2,644 90.3 

 เอลลิโอ สุขุมวิท 64 1,478 1,003 1,003 67.9 

 เอลลิโอ เดล เรย์ 3,301 1,427 1,427 43.2 

 ไอดีโอ สาทร ท่าพระ 3,736 989 989 26.5 

 รวม 35,244 9,678 24,019 68.1 

 การรับรู้รายได้ มูลค่าโครงการ รับรู้รายได้ปี 2557 ยอดรับรู้รายได้สะสม ยอดรับรู้รายได้สะสม

  (ล้านบาท) (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 57 ต่อมูลค่าโครงการ

    (ล้านบาท) (ร้อยละ)

ประกอบกบัมกี�าไรจากการขายทีด่นิโครงการและต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จ�านวน 109.6 ล้านบาท ทัง้น้ี ก�าไรจากการขายทีด่นิโครงการ

และต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นรายการที่เกิดเฉพาะปี 2557 เท่านั้น 

นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นเท่ากับ 284.9 ล้านบาท จากปี 2556 โดยรายได้จากการขายและบริการหลักจาก

การรับจ้างบริหารโครงการและค่านายหน้าของโครงการไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน โครงการแอชตัน อโศก และโครงการไอดีโอ คิว สยาม-

ราชเทวี โดยทั้ง 3 โครงการเป็นโครงการที่บริษัทเข้าร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ SEA Investment Five Pte. Ltd. (“SEAI5”) 

ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จ�ากัด (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่ง

หนึ่งในญี่ปุ่นโดยบริษัทได้ร่วมทุนกับ SEAI5 ในโครงการไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน ตั้งแต่ปี 2556
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ต้นทุนขาย

ส�าหรับปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวมเท่ากับ 6,401.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 660.6 ล้านบาท จากปี 2556 ซึ่งเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น 

• บริษัทมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 6,117.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.2 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใกล้ 

 เคียงกับต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 62.8 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

• ในปี 2557 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 283.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.6 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งลดลง 

 จากต้นทุนขายและบริการในปี 2556 ที่มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 57.9 ของรายได้จากการขายและบริการ โดยมีสาเหตุจากการที่บริษัทมี 

 รายได้จากการบริหารโครงการและรายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย       

   ค่าใช้จ่ายในการขาย 699.6 34.0 915.2 42.8 (215.6) (23.6) 

   ภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าธรรมเนียมในการโอน 393.0 19.1 351.9 16.5 41.1 11.7 

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 1,092.6 53.1 1,267.1 59.3 (174.5) (13.8) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 966.8 46.9 869.4 40.7 97.4 11.2 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,059.4 100.0 2,136.5 100.0 (77.1) (3.6)

 31ธ.ค. 2557 31ธ.ค. 2556 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารส�าหรับปี 2557 เท่ากับ 2,059.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.5 ของรายได้

รวม ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 1,092.6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 966.8 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน

เท่ากับ 77.1 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.6 

• ค่าใช้จ่ายในการขายส�าหรับปี 2557 เท่ากับ 1,092.6 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 699.6 ล้านบาท และภาษีธุรกิจเฉพาะ  

 และค่าธรรมเนียมในการโอน 393.0 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปี 2556 จ�านวน 174.5 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักคือ 

 บริษัทมีการเปิดขายโครงการใหม่ 4 โครงการซึ่งน้อยกว่างวดปีก่อนที่มีการเปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้น 7 โครงการ

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�าหรับปี 2557 เท่ากับ 966.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 97.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11.2 จากปี  

 2556 โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านพนักงานและการบริหารงานต่างๆ เพือ่รองรับการขยายตัวของธุรกจิในอนาคต ซึง่บริษทัมโีครงการ 

 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา รวม 24 โครงการ ณ 31 ธันวาคม 2557

 
 ต้นทุนทางการเงิน

 ส�าหรับต้นทนุทางการเงินในปี 2557 เท่ากบั 227.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.1 ของรายได้รวม ซึง่เพิม่ข้ึน 115.1 ล้านบาทจากปีก่อน   

 ระหว่างปี 2557 บริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้จ�านวน 2,605 ล้านบาท ที่ครบก�าหนดช�าระ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 และได้ออกหุ้นกู้จ�านวน  

 6,395 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 

นอกจากนี้ระหว่างปี 2557 บริษัทได้ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น (B/E) อายุ 15 - 187 วัน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 4.0 - 4.55 ต่อปี 

เพื่อใช้พัฒนาโครงการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซ้ือที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 มียอดคงค้างจ�านวน 

650 ล้านบาท

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.5 ต่อ 1 เท่า มีอัตราส่วนหนี้สินที่ 

มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.1 ต่อ 1 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หักด้วยเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Net Cash Interest Bearing Debt to Equity Ratio) สิ้นงวดเท่ากับ 0.7 

ต่อ 1 เท่า  

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนมาจากการร่วมค้า สืบเนื่องจากตั้งแต่ปี 2556 บริษัท

ได้เข้าร่วมทุน และลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ SEA Investment Five Pte. Ltd. (“SEAI5”) ซึ่งเป็นบริษัท

ในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จากัด (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่งในญี่ปุ่น 

เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน โดยบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทที่พัฒนาโครงการข้างต้นในสัดส่วนไม่ต�่ากว่าร้อยละ 51 โดยโครง

การไอดิโอ คิว จุฬา-สามย่าน เป็นโครงการแรกที่บริษัทเข้าร่วมลงทุนกับ SEAI5 ส�าหรับในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นอีก 2 

โครงการ ได้แก่ โครงการแอชตัน อโศก และ โครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี  

เน่ืองจากโครงการทีบ่ริษทัลงทนุร่วมกับ SEAI5 จะเร่ิมมกีารรับรู้รายได้ต้ังแต่ปี 2559 เป็นต้นไป โดยโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการพฒันาโครงการ

ไม่สามารถรับรู้รายได้ จึงส่งผลให้มีผลขาดทุน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2557 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีจ�านวน 292.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�านวน 199.0 ล้านบาท

   ปีที่ร่วมลงทุน มูลค่าโครงการ ยอดขาย

 โครงการ พัฒนาโดย  (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 57 ปีที่รับรู้รายได้

     (ร้อยละ) 

ไอดิโอ คิว จุฬา-สามย่าน บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด 2556 6,858 95.6 2559 

แอชตัน อโศก บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด 2557 6,704 97.4 2560 

ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด 2557 3,825 91.2 2560 

  รวม   17,386

 ครั้งที่ วันที่ออก จ�านวน  อัตราดอกเบี้ยต่อปี ก�าหนดไถ่ถอน

   (ล้านบาท)   

 1/2557 12 พฤษภาคม 2557 4,000 5.4% ตลอดอายุหุ้นกู้ 12 พฤษภาคม 2560 

 2/2557 9 ตุลาคม 2557 2,395 5.0% ตลอดอายุหุ้นกู้ 9 ตุลาคม 2559

การออกหุ้นกู้ของบริษัทเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการเพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี 2557 เท่ากับ 294.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของรายได้รวม เพิ่มสูงขึ้นกว่าค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ของปีก่อนจ�านวน 81.5 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของรายได้

ก�าไรสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ ส�าหรับปี 2557 เท่ากับ 1,301.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.3 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

เท่ากับ 489.7 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของบริษัทและความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและ

การบริหารยังมีประสิทธิภาพ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

 สินทรัพย์

 ณ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์รวมของบริษัทเท่ากับ 17,088.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 4,623.9 ล้านบาท ที่มีสินทรัพย์ 

 รวมเท่ากับ 12,464.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.1 ทั้งนี้ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่ส�าคัญมีดังนี้

 • ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 

  บริษัทมีนโยบายรับรู้รายได้การขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า ส�าหรับเงินจอง เงินมัดจ�า และเงินท�าสัญญา  

  จะไม่เข้าเกณฑ์รับรู้เป็นรายได้และจะถูกบันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ดังน้ัน บริษัทจึงไม่มีลูกหน้ีการค้าจากรายได้จากการ 

  ขายอสังหาริมทรัพย์ ลูกหนี้การค้าของบริษัทจึงเป็นรายการรอเรียกเก็บจากรายได้จากการบริหารโครงการของบริษัท ซึ่งเป็นรายการ 

  กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นหลัก

  ในปี 2557 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นเท่ากับ 27.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของสินทรัพย์รวม โดยส่วนประกอบหลัก คือ 

  รายการลกูหน้ีการค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ซึง่มาจากค่าบริหารโครงการและค่านายหน้าค้างรับของโครงการแอชตนั อโศก และโครงการ  

  ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี จ�านวน 9.5 ล้านบาท นอกจากนี้มีลูกหนี้การค้ากิจการไม่เกี่ยวข้องกันและลูกหนี้อื่น 18.1 ล้านบาท ลดลง 

  จากปี 2556 เท่ากับ 306.3 ล้านบาท ที่มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเท่ากับ 333.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของสินทรัพย์รวม โดย 

  มีรายการที่ส�าคัญในปี 2556 คือ ค่าบริหารโครงการและค่านายหน้าค้างรับของโครงการไอดิโอ คิว จุฬา-สามย่าน จ�านวน 144.1 

  ล้านบาท และลูกหนี้สถาบันการเงินจ�านวน 152.9 ล้านบาท

 • ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทีเ่กดิข้ึนก่อนการโอนกรรมสทิธ์ิจะถกูบนัทกึอยูใ่นรายการต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ในงบแสดง 

  ฐานะการเงนิของบริษทั และจะถกูรับรู้เป็นต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จเมือ่มกีารโอนกรรมสทิธ์ิให้ผูซ้ือ้   

  ในปี 2557 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สุทธิเท่ากับ 9,959.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.3 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 

  จากปี 2556 เท่ากับ 2,046.4 ล้านบาทที่มีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สุทธิเท่ากับ 7,913.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.9 

 

 • เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง

  ตามปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นจะต้องว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงการของบริษัท บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะมี 

  การเก็บเงินจ่ายล่วงหน้าจากบริษัท ส่วนใหญ่บริษัทจะหักเงินดังกล่าวออกจากเงินค่าจ้างที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะได้รับในแต่ละงวด  

  เพื่อชดเชยกับเงินจ่ายล่วงหน้าที่รับไปจนกว่าจะครบถ้วน พร้อมทั้งหักเงินค่าประกันผลงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างไว้อีกส่วนหน่ึง  

  และจะคนืเงินประกันผลงานให้แก่บริษทัรับเหมาก่อสร้างเมือ่หมดระยะเวลาประกันผลงาน ในปี 2557 บริษทัมรีายการเงนิจ่ายล่วงหน้า 

  ค่าก่อสร้างจ�านวน 298.2 ล้านบาท ลดลง 112.2 ล้านบาท จากปี 2556 ทีม่ยีอดรายการเงินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 410.4 ล้านบาท

 • เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินโครงการและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

  ในปี 2557 ได้มีการมัดจ�าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการทั้งสิ้นจ�านวน 11 แปลงคิดเป็นมูลค่า 1,290.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�านวน  

  1,237.9 ล้านบาทที่มีการมัดจ�าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการทั้งสิ้นจ�านวน  2 แปลง คิดเป็นมูลค่า 52.6 ล้านบาท โดยที่ดินบางส่วนจะเริ่ม 

  มีการพัฒนาโครงการตั้งแต่ไตรมาส 1/2558 เป็นต้นไป

 • เงินลงทุนในการร่วมค้า

  ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมทุน และลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ SEA Investment Five Pte. Ltd.  

  (“SEAI5”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จากัด (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

  รายใหญ่แห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทที่พัฒนาโครงการข้างต้นในสัดส่วนไม่ 

  ต�่ากว่าร้อยละ 51 โดยโครงการไอดิโอ คิว จุฬา-สามย่าน เป็นโครงการแรกที่บริษัทเข้าร่วมลงทุนกับ SEAI5 ต่อมาในปี 2557 บริษัท 

  ได้เขาร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการแอชตัน อโศก และโครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี  

  ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินทุนในการร่วมค้าดังต่อไปนี้

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  จ�ากัด 51 ไอดิโอ คิว จุฬา-สามย่าน 283.1 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด 51 ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี 204.0 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด 51 แอชตัน อโศก 294.1 

 รวม   781.2

  สัดส่วน  มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย

 บริษัท เงินลงทุน โครงการ (ล้านบาท) 

  (ร้อยละ)

 • เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้เท่ากับ 765.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 

  ปี 2556 เท่ากับ 684.1 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดเป็นของกลุ่มบริษัทกิจการร่วมค้า ซึ่งเป็นไปตาม 

  สญัญาร่วมทนุทีผู่ถื้อหุน้ของกจิการร่วมค้าต้องให้การสนับสนุนการเงนิเพือ่พฒันาโครงการโดยเป็นเงนิกู้ทีไ่ม่มหีลกัประกนัและคดิดอกเบีย้ 

  ในอัตราร้อยละ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  ต้้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกรายการจาก “ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ในส่วนที่เป็นพื้นที่ 

  เช่าของร้านค้าในโครงการคอนโดมิเนียมมาเป็นรายการ “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” เน่ืองจากพื้นที่ดังกล่าวมิได้เป็นพื้นที่ที่ม ี

  ไว้เพื่อขาย แต่เป็นพื้นที่ที่บริษัทมีไว้เพื่อปล่อยเช่าแก่ร้านค้า โดย ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�านวน 173.7  

  ล้านบาท 

 • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
  

  ในปี 2557 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 490.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.7 จากปี 2556 ที่มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 

  เท่ากับ 509.7 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากมีการตัดค่าเสื่อมราคา

 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 

  ในปี 2557 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 101.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.5 ล้านบาทจากปี 2556 ที่มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ  

  59.3 ล้านบาท ทั้งนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทได้ 

  ติดตั้งระบบบัญชี SAP ในปี 2557 

 หนี้สิน

 ณ 31 ธันวาคม  2557 หนี้สินรวมของบริษัทเท่ากับ 10,175.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 3,589.4 ล้านบาท ที่มีหนี้สินรวม 

 เท่ากับ 6,585.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.5 ทั้งนี้ รายละเอียดรายการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่ส�าคัญมีดังนี้

 • เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

  ในปี 2557 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 1,063.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.2 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 972.3  

  ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามโครงการใหม่ของบริษัท 6 โครงการที่เริ่มพัฒนาในปี 2557 โดยเจ้าหนี้การค้าหลักเกือบทั้งหมดของบริษัทมา 

  จากเจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันซึ่งได้แก่ บริษัทก่อสร้างและบริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัท 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  จ�ากัด 301.7 81.8 31 กรกฎาคม 2559 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด 230.9 - 31 มีนาคม 2560 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด 233.3 - 31 ธันวาคม 2560 

 รวม 765.9 81.8 

บริษัท

ยอดเงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ 

(ล้านบาท) วันครบก�าหนดช�าระคืนเงินต้น

และดอกเบี้ย
ณ  31 ธ.ค. 57 ณ  31 ธ.ค. 56

 • ตั๋วแลกเงินระยะสั้น หุ้นกู้ระยะสั้น และหุ้นกู้ระยะยาว

  ระหว่างปี 2557 บริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้จ�านวน 2,605 ล้านบาท ที่ครบก�าหนดช�าระเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 และออกหุ้นกู้ทั้งหมด 

  2 ครั้ง จ�านวน 6,395 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหุ้นกู้ระยะยาวสุทธิ 6,370 ล้านบาท ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการออก 

  หุ้นกู้

  การออกหุ้นกู้ของบริษัทเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการเพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต  

  นอกจากนี้ ระหว่างปี 2557 บริษัทได้ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น (B/E) อายุ 15-187 วัน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 4.0 - 4.55 ต่อปี  

  เพื่อใช้พัฒนาโครงการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 มียอดคงค้างจ�านวน  

  650 ล้านบาท

  ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.5 ต่อ 1 เท่า มีอัตราส่วนหนี้สินที่ 

  มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น  (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.1 ต่อ 1 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ 

  ดอกเบี้ยหักด้วยเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Net Cash Interest Bearing Debt to Equity Ratio) สิ้นงวด 

  เท่ากับ 0.7 ต่อ 1 เท่า

 • เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

  เงนิทีบ่ริษทัได้รับจากผูซ้ือ้ก่อนถงึวนัโอนกรรมสทิธ์ิ เช่น เงนิจอง เงนิมัดจ�า และเงนิท�าสญัญา จะถกูบนัทกึเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า  

  และจะถูกตัดเป็นรายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ ทั้งนี้ เงินจอง เงินมัดจ�า และเงินท�าสัญญาคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ถึง 25  

  ของราคาขายขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโครงการ โดยในปี 2557 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเท่ากับ 747.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556  

  เท่ากับ 64.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.9 เป็นไปตามการรับรู้รายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 • เงินกู้ยืมระยะยาว

  ในปี 2557 มีเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี เท่ากับ 594.1 ล้านบาท ลดลง 926.2 ล้านบาท จากปี 2556  

  ที่มีเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี เท่ากับ 1,520.4 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้คืนเงินกู้ตามโครงการที่ 

  รับรู้รายได้ในปี 2557 ซึ่งเป็นเงินกู้ของโครงการเอลลิโอ สุขุมวิท 64 เอลลิโอ เดล เรย์ และไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ สิ้นปี 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ  6,913.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.5 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยส่วนของ 

 ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2556 จากผลก�าไรของบริษัทจากการที่บริษัทสามารถโอนห้องชุดและบ้านเดี่ยวอย่างต่อเนื่องจากปี 2556  

 ณ 31 ธันวาคม 2557 มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เท่ากับร้อยละ 20.3

งบกระแสเงินสด

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงาน

 ในปี 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมการด�าเนินงานเท่ากับ 1,438.9 ล้านบาท โดยการใช้เงินกิจการด�าเนินงานส่วนใหญ่ 

 เพื่อพัฒนาโครงการของบริษัทที่มีจ�านวน 24 โครงการ
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คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงาน

ทางการเงินของบริษัท รายงานทางการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี

เพื่อให้รายงานทางการเงิน ตลอดจนสารสนเทศทั้งหลายได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่

เหมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ มกีารใช้ดลุยพนิิจทีเ่หมาะสมระมดัระวงั  เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ นักลงทนุ ตลอดจนสาธารณชนได้รับข้อมลู

อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ คณะกรรมการได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบผู้ซึ่งมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถใน

ระบบบญัชีและการเงนิ ให้ท�าการคดัสรรผูส้อบบญัชีทีม่มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัโดยมาตรฐานสากลและได้รับการรับรองจากส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบทานคุณภาพของ

รายงานทางการเงินประจ�าไตรมาส งวด 6 เดือน และงวดปี ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวแล้วข้างต้น รวมทั้งดูแลให้ค�าแนะน�าในการสอบทาน

ระบบควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจในข้อมูลสารสนเทศในรายงานทางการเงินมีการจัดท�าตามวัตถุประสงค์ภายใต้ระบบบรรษัทภิบาลที่ดี 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัได้ส่งเสริมให้บริษทัมกีารปฏบิติัตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีตลอดจนจดัให้มรีะบบการบริหารความเสีย่ง 

ระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล เพือ่ให้ความมัน่ใจว่าการบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และเพยีง

พอทีจ่ะด�ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงป้องกนัไม่ให้เกดิการทจุริตหรือการด�าเนิการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส�าคญั

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการก�ากับดูแลที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความ

เพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า รายงานทางการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษัทและ 

บริษทัย่อย ได้จดัท�าข้ึนภายใต้มาตรฐานรายงานทางการเงนิ ภายใต้นโยบายบญัชีทีเ่หมาะสมและถือปฏบิติัอย่างสม�า่เสมอ มกีารใช้ดลุยพนิิจ

ที่เหมาะสมระมัดระวัง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ทันเหตุการณ์  

                              

    

 

 (นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์) (นายชานนท์ เรืองกฤตยา)

 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

 ส�าหรับปี 2557 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทเท่ากับ 1,652.2 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินเข้าร่วมลงทุนกิจการร่วมค้า 

 จ�านวน 732.4 ล้านบาท และช�าระค่าซื้อหุ้นของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด จ�านวน 250 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะ 

 ยาวแก่กิจการร่วมค้าจ�านวน 666.3 ล้านบาท

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 ในปี 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 3,259.5 ล้านบาท โดยมีรายการหลักมาจากการออกหุ้นกู้ดังต่อไปนี้

 ครั้งที่ วันที่ออก จ�านวน  อัตราดอกเบี้ยต่อปี ก�าหนดไถ่ถอน

   (ล้านบาท)   

 1/2557 12 พฤษภาคม 2557 4,000 5.4% ตลอดอายุหุ้นกู้ 12 พฤษภาคม 2560 

 2/2557 9 ตุลาคม 2557 2,395 5.0% ตลอดอายุหุ้นกู้ 9 ตุลาคม 2559

 และบริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้จ�านวน 2,605 ล้านบาท ที่ครบก�าหนดช�าระ ณ กรกฎาคม 2557 นอกจากนี้บริษัทได้คืนเงินกู้จากสถาบัน 

 การเงินตามโครงการที่รับรู้รายได้ในปี 2557 

 ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 2,477.3 เพิ่มขึ้น 168.4 ล้านบาท จากงวดสิ้นปี 2556 

 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 บริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยค�านึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่ 

 ด้วยความรับผิดชอบ และการไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  

 บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาก�าหนด 

 จ�านวนเงนิคา่สอบบัญชใีนแต่ละปีใหม้คีวามเหมาะสมกบัขอบเขตของการสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอผู้สอบบญัชี 

 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมทั้งจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งตั้ง 

 ผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

 • ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด  (มหาชน)  1,750,000 1,750,000 

 บริษัทย่อย  3,505,000 3,255,000 

 รวม  5,255,000 5,005,000 

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

ผู้สอบบัญชี 
บริษัท

ค่าสอบบัญชี

 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182

 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2558 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสด

รวมส�าหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีทีส่�าคญัและหมายเหตเุร่ืองอืน่ ๆ  และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะ

กิจการของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินและ 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ 

เท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อ 

ให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและ การเปิดเผยข้อมูลในงบ 

การเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ 

จริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา 

การควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ 

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจ 

สอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าข้ึน 

โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันเดียวกันของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หนว่ย: บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 7 2,477,261,979    2,308,812,060   2,058,526,884   1,569,580,446    1,965,326,726    1,697,763,205   

เงินลงทนุชั่วคราว -                -               100,000,000     -                -                100,000,000     

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 8 27,580,061       333,886,074     21,122,950      335,060,695      232,426,984      253,763,417     

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับ

   จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 6 -                -               -               1,335,931,072    852,320,670      30,994,684      

งานระหว่างการบริหารโครงการ 9 42,968,194       10,931,312      -               112,422,944      167,521,303      184,469,414     

สินค้าคงเหลือ 10 9,725,228        654,479         1,029,780       249,632          61,221           58,415          

ต้นทนุการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 11 9,959,778,597    7,913,349,212   6,016,409,450   7,979,800,873    6,294,974,544    3,781,488,804   

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง 6 298,201,142      410,403,947     138,589,651     429,777,197      462,248,192      126,599,712     

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือที่ดนิโครงการ

   และต้นทนุที่เก่ียวขอ้ง 1,290,580,053    52,635,200      100,000,000     1,290,580,053    31,035,200       100,000,000     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 138,192,160      153,695,969     95,252,700      51,837,869       106,588,140      55,714,136      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 14,244,287,414   11,184,368,253  8,530,931,415   13,105,240,781   10,112,502,980   6,330,851,787   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระค้้าประกัน/

   เง่ือนไขการเบกิ 12 408,343,662      9,363,372       87,340,619      1,747,000        7,487,828        332,510         

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 13 -                177,548         75,598          -                -                -               

เงินลงทนุในบริษัทย่อย 14 -                -               -               2,493,402,002    2,875,361,583    3,540,922,013   

เงินลงทนุในการร่วมค้า 15 781,163,535      347,019,603     -               1,173,524,613    441,000,000      -               

เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับ

   จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 6 765,894,805      81,793,619      -               765,894,805      90,214,541       -               

เงินใหกู้้ยืมระยะยาวดอ้ยสิทธิแก่และ

   ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน -                -               -               -                -                104,439,573     

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 16 173,714,089      150,126,813     108,842,686     24,764,849       -                -               

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 17 490,716,555      509,653,399     420,892,817     197,181,839      195,403,404      130,509,735     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 18 101,826,707      59,328,381      154,797,471     90,969,332       55,320,051       25,292,963      

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี 31 104,671,264      65,332,908      150,327,913     66,651,771       62,356,457       134,251,273     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 17,675,385       57,255,770      40,704,703      12,718,328       19,714,369       25,235,466      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,844,006,002    1,280,051,413   962,981,807     4,826,854,539    3,746,858,233    3,960,983,533   

รวมสินทรัพย์ 17,088,293,416   12,464,419,666  9,493,913,222   17,932,095,320   13,859,361,213   10,291,835,320  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หนว่ย: บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 20 1,063,911,672    972,313,931     368,645,246     723,214,461      666,459,606      216,979,467     

เจ้าหนี้ค่าซ้ือหุ้นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 14 -                250,000,000     500,000,000     -                250,000,000      500,000,000     

หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงินส่วนที่ถึงก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 21 11,979,674       11,900,442      1,433,000       5,315,185        5,654,143        1,433,000       

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ

   ภายในหนึ่งปี 22 -                44,511,109      42,754,782      -                -                -               

ต๋ัวแลกเงินระยะสั้น 23 650,000,000      -               -               650,000,000      -                -               

หุ้นกู้ระยะสั้น 24 -                2,597,751,361   -               -                2,597,751,361    -               

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจ่าย

   แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 6 -                -               -               1,186,739,820    1,194,825,188    -               

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย 179,744,979      34,116,564      82,848,977      142,927,190      -                -               

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 25 96,032,177       19,738,748      5,088,318       61,265,778       16,727,994       -               

ส ารองผลขาดทนุส าหรับการบริหารโครงการ 9 -                -               -               1,558,578        5,759,396        6,678,676       

ต้นทนุงานที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 11,316,686       14,825,041      403,820         17,832,796       23,054,816       6,595,134       

เงินรับล่วงหนา้ค่าบริหารโครงการ 6, 9 66,408,743       -               -               357,918,665      481,979,769      628,035,720     

เงินรับล่วงหนา้จากลูกค้า 6 747,787,558      811,905,759     798,241,668     723,151,160      757,392,434      578,157,439     

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 6 250,673,357      180,267,473     114,573,367     168,861,662      99,511,865       17,954,017      

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 66,680,156       61,723,311      100,983,613     34,967,295       38,739,078       65,511,799      

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,144,535,002    4,999,053,739   2,014,972,791   4,073,752,590    6,137,855,650    2,021,345,252   

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ระยะยาว 24 6,370,046,942    -               -               6,370,046,942    -                -               

เจ้าหนี้ค่าซ้ือหุ้น - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี -                -               250,000,000     -                -                250,000,000     

หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 21 21,534,586       31,896,342      1,315,395       14,295,639       17,992,906       1,315,395       

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 22 594,144,320      1,520,360,765   2,106,487,764   594,144,320      1,520,360,763    2,014,033,513   

หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี 31 8,063,651        8,355,996       29,001,041      -                -                -               

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 26 36,857,723       26,128,191      22,167,016      30,756,022       22,069,882       20,115,016      

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7,030,647,222    1,586,741,294   2,408,971,216   7,009,242,923    1,560,423,551    2,285,463,924   

รวมหนี้สิน 10,175,182,224   6,585,795,033   4,423,944,007   11,082,995,513   7,698,279,201    4,306,809,176   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หนว่ย: บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 27, 28

   ทนุจดทะเบยีน 

      หุ้นสามัญ 3,333,000,000 หุ้น 

      มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

 

     333,300,000 

 

    333,300,000 

 

    333,300,000 

 

     333,300,000 

 

     333,300,000 

 

    333,300,000 

   ทนุออกจ าหนา่ยและช าระแล้ว

      หุ้นสามัญ 3,333,000,000 หุ้น

      มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

 

     333,300,000 

 

    333,300,000 

 

    333,300,000 

 

     333,300,000 

 

     333,300,000 

 

    333,300,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 5,210,297,103    5,210,297,103   5,210,297,103   5,210,297,103    5,210,297,103    5,210,297,103   

ก าไรสะสม (ขาดทนุ)

   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 29 33,330,000       33,330,000      25,258,366      33,330,000       33,330,000       25,258,366      

   ยังไม่ไดจ้ัดสรร (ขาดทนุสะสม) 1,332,331,453    297,786,596     (506,926,175)    1,272,172,704    584,154,909      416,170,675     

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 3,852,636        3,910,934       8,039,921       -                -                -               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,579,811,192    5,545,324,633   4,736,669,215   6,515,799,807    5,827,782,012    5,651,726,144   

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,088,293,416   12,464,419,666  9,493,913,222   17,932,095,320   13,859,361,213   10,291,835,320  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 27, 28

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามัญ 3,333,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 333,300,000        333,300,000       333,300,000       333,300,000        333,300,000        333,300,000       

   ทุนออกจ้าหน่ายและช้าระแล้ว

      หุ้นสามัญ 3,333,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 333,300,000        333,300,000       333,300,000       333,300,000        333,300,000        333,300,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 5,210,297,103      5,210,297,103     5,210,297,103     5,210,297,103      5,210,297,103      5,210,297,103     

ก้าไรสะสม (ขาดทุน)

   จัดสรรแล้ว - ส้ารองตามกฎหมาย 29 33,330,000         33,330,000        25,258,366        33,330,000         33,330,000         25,258,366        

   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) 1,332,331,453      297,786,596       (506,926,175)      1,272,172,704      584,154,909        416,170,675       

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 3,852,636          3,910,934         8,039,921         -                  -                  -                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,913,111,192      5,878,624,633     5,069,969,215     6,849,099,807      6,161,082,012      5,985,026,144     

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,088,293,416     12,464,419,666    9,493,913,222     17,932,095,320     13,859,361,213     10,291,835,320    

-                  -                 -                 -                  -                  -                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

กรรมการ

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 27, 28

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามัญ 3,333,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 333,300,000        333,300,000       333,300,000       333,300,000        333,300,000        333,300,000       

   ทุนออกจ้าหน่ายและช้าระแล้ว

      หุ้นสามัญ 3,333,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 333,300,000        333,300,000       333,300,000       333,300,000        333,300,000        333,300,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 5,210,297,103      5,210,297,103     5,210,297,103     5,210,297,103      5,210,297,103      5,210,297,103     

ก้าไรสะสม (ขาดทุน)

   จัดสรรแล้ว - ส้ารองตามกฎหมาย 29 33,330,000         33,330,000        25,258,366        33,330,000         33,330,000         25,258,366        

   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) 1,332,331,453      297,786,596       (506,926,175)      1,272,172,704      584,154,909        416,170,675       

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 3,852,636          3,910,934         8,039,921         -                  -                  -                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,913,111,192      5,878,624,633     5,069,969,215     6,849,099,807      6,161,082,012      5,985,026,144     

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,088,293,416     12,464,419,666    9,493,913,222     17,932,095,320     13,859,361,213     10,291,835,320    

-                  -                 -                 -                  -                  -                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

กรรมการ

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 27, 28

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามัญ 3,333,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 333,300,000        333,300,000       333,300,000       333,300,000        333,300,000        333,300,000       

   ทุนออกจ้าหน่ายและช้าระแล้ว

      หุ้นสามัญ 3,333,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 333,300,000        333,300,000       333,300,000       333,300,000        333,300,000        333,300,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 5,210,297,103      5,210,297,103     5,210,297,103     5,210,297,103      5,210,297,103      5,210,297,103     

ก้าไรสะสม (ขาดทุน)

   จัดสรรแล้ว - ส้ารองตามกฎหมาย 29 33,330,000         33,330,000        25,258,366        33,330,000         33,330,000         25,258,366        

   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) 1,332,331,453      297,786,596       (506,926,175)      1,272,172,704      584,154,909        416,170,675       

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 3,852,636          3,910,934         8,039,921         -                  -                  -                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,913,111,192      5,878,624,633     5,069,969,215     6,849,099,807      6,161,082,012      5,985,026,144     

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,088,293,416     12,464,419,666    9,493,913,222     17,932,095,320     13,859,361,213     10,291,835,320    

-                  -                 -                 -                  -                  -                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

กรรมการ

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 27, 28

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามัญ 3,333,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 333,300,000        333,300,000       333,300,000       333,300,000        333,300,000        333,300,000       

   ทุนออกจ้าหน่ายและช้าระแล้ว

      หุ้นสามัญ 3,333,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 333,300,000        333,300,000       333,300,000       333,300,000        333,300,000        333,300,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 5,210,297,103      5,210,297,103     5,210,297,103     5,210,297,103      5,210,297,103      5,210,297,103     

ก้าไรสะสม (ขาดทุน)

   จัดสรรแล้ว - ส้ารองตามกฎหมาย 29 33,330,000         33,330,000        25,258,366        33,330,000         33,330,000         25,258,366        

   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) 1,332,331,453      297,786,596       (506,926,175)      1,272,172,704      584,154,909        416,170,675       

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 3,852,636          3,910,934         8,039,921         -                  -                  -                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,913,111,192      5,878,624,633     5,069,969,215     6,849,099,807      6,161,082,012      5,985,026,144     

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,088,293,416     12,464,419,666    9,493,913,222     17,932,095,320     13,859,361,213     10,291,835,320    

-                  -                 -                 -                  -                  -                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

กรรมการ

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 27, 28

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามัญ 3,333,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 333,300,000        333,300,000       333,300,000       333,300,000        333,300,000        333,300,000       

   ทุนออกจ้าหน่ายและช้าระแล้ว

      หุ้นสามัญ 3,333,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 333,300,000        333,300,000       333,300,000       333,300,000        333,300,000        333,300,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 5,210,297,103      5,210,297,103     5,210,297,103     5,210,297,103      5,210,297,103      5,210,297,103     

ก้าไรสะสม (ขาดทุน)

   จัดสรรแล้ว - ส้ารองตามกฎหมาย 29 33,330,000         33,330,000        25,258,366        33,330,000         33,330,000         25,258,366        

   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) 1,332,331,453      297,786,596       (506,926,175)      1,272,172,704      584,154,909        416,170,675       

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 3,852,636          3,910,934         8,039,921         -                  -                  -                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,913,111,192      5,878,624,633     5,069,969,215     6,849,099,807      6,161,082,012      5,985,026,144     

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,088,293,416     12,464,419,666    9,493,913,222     17,932,095,320     13,859,361,213     10,291,835,320    

-                  -                 -                 -                  -                  -                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

กรรมการ

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 27, 28

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามัญ 3,333,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 333,300,000        333,300,000       333,300,000       333,300,000        333,300,000        333,300,000       

   ทุนออกจ้าหน่ายและช้าระแล้ว

      หุ้นสามัญ 3,333,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 333,300,000        333,300,000       333,300,000       333,300,000        333,300,000        333,300,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 5,210,297,103      5,210,297,103     5,210,297,103     5,210,297,103      5,210,297,103      5,210,297,103     

ก้าไรสะสม (ขาดทุน)

   จัดสรรแล้ว - ส้ารองตามกฎหมาย 29 33,330,000         33,330,000        25,258,366        33,330,000         33,330,000         25,258,366        

   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) 1,332,331,453      297,786,596       (506,926,175)      1,272,172,704      584,154,909        416,170,675       

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 3,852,636          3,910,934         8,039,921         -                  -                  -                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,913,111,192      5,878,624,633     5,069,969,215     6,849,099,807      6,161,082,012      5,985,026,144     

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,088,293,416     12,464,419,666    9,493,913,222     17,932,095,320     13,859,361,213     10,291,835,320    

-                  -                 -                 -                  -                  -                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

กรรมการ

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 6 9,678,027,956    8,807,659,332    7,152,746,937    5,618,594,091    

รายได้จากการบริหารโครงการ 6 265,163,773     103,326,478     469,738,983     268,795,204     

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 5,288,896       -               -               -               

รายได้ค่านายหน้า 6 186,450,730     110,809,855     191,784,879     159,007,966     

รายได้ค่าบริการ 163,468,802     122,215,311     -               -               

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดืม่ 29,777,989      28,985,392      3,565,307       1,108,563       

รายได้ค่าเคร่ืองหมายการค้า 6 -               -               11,193,141      133,448,606     

ดอกเบีย้รับ 6 31,906,677      25,249,409      65,598,105      25,421,810      

เงินปันผลรับ 6, 14 -               -               299,999,990     419,999,986     

ก าไรจากการขายทีด่ินโครงการและ

   ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6 109,572,948     -               -               -               

รายได้อืน่ 110,341,035     29,282,035      82,288,567      10,106,967      

รวมรายได้ 10,579,998,806  9,227,527,812    8,276,915,909    6,636,483,193    

ค่าใชจ้่าย

ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 6,117,859,019    5,529,401,579    4,566,409,220    3,731,357,246    

ต้นทุนการบริหารโครงการและต้นทุนค่านายหน้า 140,949,417     106,602,152     323,554,342     220,348,810     

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง 4,760,772       -               -               -               

ต้นทุนบริการ 126,999,435     95,023,736      -               -               

ต้นทุนการขายอาหารและเคร่ืองดืม่ 11,053,705      9,965,903       1,962,891       462,518         

ค่าใชจ้่ายในการขาย 1,092,597,839    1,267,078,520    844,726,500     878,751,378     

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 966,851,068     869,359,075     693,337,640     610,767,935     

ค่าใชจ่้ายอืน่

   ตัดจ าหน่ายสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชดุทีท่ ากับลูกค้า 3,187,149       119,503,028     -               -               

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 14 -               -               382,000,000     770,000,000     

รวมค่าใชจ้่าย 8,464,258,404    7,996,933,993    6,811,990,593    6,211,687,887    

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   และการร่วมค้า ค่าใชจ้่ายทางการเงิน

   และค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 2,115,740,402    1,230,593,819    1,464,925,316    424,795,306     

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13.2 (177,548)        101,950         -               -               

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 15.2 (292,674,262)    (93,980,398)      -               -               

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 1,822,888,592    1,136,715,371    1,464,925,316    424,795,306     

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 6 (227,307,760)    (112,241,226)    (243,963,691)    (119,775,194)    

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 1,595,580,832    1,024,474,145    1,220,961,625    305,020,112     

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 31 (294,413,120)    (212,937,483)    (266,320,975)    (130,840,583)    

ก าไรส าหรับปี 1,301,167,712    811,536,662     954,640,650     174,179,529     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :

ผลก าไรจากการประมาณการ

   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั 26 -               1,559,679       -               2,345,424       

ผลกระทบของภาษีเงินได้ -               (311,936)        -               (469,085)        

-               1,247,743       -               1,876,339       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี -               1,247,743       -               1,876,339       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,301,167,712    812,784,405     954,640,650     176,055,868     

ก าไรต่อหุน้ 32

ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน

   ก าไรส าหรับปี 0.39            0.24            0.29            0.05            

   จ านวนหุน้สามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน้ าหนัก (หุน้) 3,333,000,000    3,333,000,000    3,333,000,000    3,333,000,000    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่า

ที่ออกและช าระ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จดัสรร รวมธุรกิจภายใต้ ยติุธรรมของสินทรัพย์ รวมองค์ประกอบอืน่ รวม

เต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) การควบคุมเดียวกัน จากการซ้ือกิจการ ของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 333,300,000      5,210,297,103    25,258,366        (506,926,175)      2,239,713         5,800,208              8,039,921         5,069,969,215     

ก าไรส าหรับปี -                -                -                 811,536,662       -                 -                      -                 811,536,662       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี -                -                -                 1,247,743         -                 -                      -                 1,247,743         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                -                -                 812,784,405       -                 -                      -                 812,784,405       

ตัดจ าหน่ายส่วนเกินทุน -                -                -                 -                 -                 (4,128,987)             (4,128,987)        (4,128,987)        

จัดสรรก าไรสะสมเป็นส ารองตามกฎหมาย -                -                8,071,634         (8,071,634)        -                 -                      -                 -                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 333,300,000      5,210,297,103    33,330,000        297,786,596       2,239,713         1,671,221              3,910,934         5,878,624,633     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 333,300,000      5,210,297,103    33,330,000        297,786,596       2,239,713         1,671,221              3,910,934         5,878,624,633     

ก าไรส าหรับปี -                -                -                 1,301,167,712     -                 -                      -                 1,301,167,712     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี -                -                -                 -                 -                 -                      -                 -                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                -                -                 1,301,167,712     -                 -                      -                 1,301,167,712     

ตัดจ าหน่ายส่วนเกินทุน -                -                -                 -                 -                 (58,298)                (58,298)           (58,298)           

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 35) -                -                -                 (266,622,855)      -                 -                      -                 (266,622,855)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 333,300,000      5,210,297,103    33,330,000        1,332,331,453     2,239,713         1,612,923              3,852,636         6,913,111,192     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการอืน่ของการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดจากผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม (ขาดทุน)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

                                     งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้น ก าไรสะสม 

ที่ออกและ สว่นเกิน จัดสรรแลว้ - รวม

ช าระเต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร สว่นของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 333,300,000       5,210,297,103     25,258,366        416,170,675       5,985,026,144     

ก าไรส าหรับปี -                 -                 -                 174,179,529       174,179,529       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี -                 -                 -                 1,876,339         1,876,339         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                 -                 -                 176,055,868       176,055,868       

จัดสรรก าไรสะสมเป็นส ารองตามกฎหมาย -                 -                 8,071,634         (8,071,634)        -                 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 333,300,000       5,210,297,103     33,330,000        584,154,909       6,161,082,012     

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 333,300,000       5,210,297,103     33,330,000        584,154,909       6,161,082,012     

ก าไรส าหรับปี -                 -                 -                 954,640,650       954,640,650       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี -                 -                 -                 -                 -                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                 -                 -                 954,640,650       954,640,650       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 35) -                 -                 -                 (266,622,855)      (266,622,855)      

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 333,300,000       5,210,297,103     33,330,000        1,272,172,704     6,849,099,807     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: บาท)

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 1,595,580,832    1,024,474,145    1,220,961,625    305,020,112     

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)  จากกิจกรรมด าเนินงาน :

   ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย 6,117,859,019    5,529,401,579    4,566,409,220    3,731,357,246    

   งานระหว่างการบริหารโครงการลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนบริหารโครงการ 140,949,417     106,602,152     323,554,342     220,348,810     

   งานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง 4,760,772       -               -               -               

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 62,294,942      185,844,072     30,796,415      41,174,192      

   หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 6,398,555       8,871,199       -               (130,000)        

   การปรับลดต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 14,975,548      -               -               -               

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 11,078,692      5,520,854       8,898,140       4,300,290       

   ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น 117,239,581     16,709,098      75,902,112      16,727,994      

   โอนกลับส ารองผลขาดทุนส าหรับการบริหารโครงการ -               -               (4,200,818)       (919,280)        

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย -               -               382,000,000     770,000,000     

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10,237,104      -               10,237,104      -               

   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (184,588)        -               (19,845)         -               

   ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตัดจ าหน่ายอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ 6,451,833       8,224,720       9,469,372       6,746,920       

   ก าไรจากการขายที่ดินโครงการและต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (109,572,948)    -               -               -               

   ตัดจ าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 26,957,645      742,363         13,352,365      -               

   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน 40,534,402      32,302,833      40,534,402      32,302,834      

   ส่วนแบ่งขาดทุน (ก าไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 177,548         (101,950)        -               -               

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 292,674,262     93,980,398      -               -               

   ดอกเบี้ยรับ (31,961,888)      (25,249,409)      (65,598,105)      (25,421,810)      

   เงินปันผลรับ -               -               (299,999,990)    (419,999,986)    

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 186,773,358     81,630,578      203,429,289     88,270,965      

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 8,493,224,086    7,068,952,632    6,515,725,628    4,769,778,287    

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 304,631,768     (312,484,906)    197,242,049     21,614,617      

   งานระหว่างการบริหารโครงการ (172,986,299)    (117,533,464)    (268,455,983)    (203,400,699)    

   สินค้าคงเหลือ (9,070,749)       375,301         (188,411)        (2,806)          

   ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (8,858,406,271)   (7,269,347,757)   (6,104,354,559)   (6,046,627,199)   

   งานระหว่างก่อสร้าง (4,760,772)       -               -               -               

   เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง 101,604,250     (280,815,495)    32,470,995      (335,648,480)    

   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือที่ดินโครงการและต้นทุนที่เก่ียวข้อง (1,237,944,853)   47,364,800 (1,259,544,853)   68,964,800

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 55,044,160      (41,949,017)      52,949,307      (53,197,417)      

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (21,376,006)      (35,394,777)      (28,466,880)      (13,095,260)      

หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 73,562,969      570,910,709     31,046,502      416,589,336     

   ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (40,946,152)      (2,058,668)       (31,364,328)      -               

   ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ (3,508,355)       14,421,221      (5,222,020)       16,459,682      

   เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ 66,408,743      -               (124,061,104)    (146,055,951)    

   เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (64,118,200)      13,664,091      (34,241,274)      179,234,995     

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 75,393,869      20,928,833      65,578,014      49,280,128      

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (349,160)        -               (212,000)        -               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (1,243,596,972)   (322,966,497)    (961,098,917)    (1,276,105,967)   

   รับคืนภาษีเงินได้ 36,580,165      7,698,783       24,317,994      7,471,429       

   จ่ายภาษีเงินได้ (231,916,084)    (223,068,563)    (127,689,099)    (66,323,766)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (1,438,932,891)   (538,336,277)    (1,064,470,022)   (1,334,958,304)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค ้าประกัน/เง่ือนไขการเบิกลดลง (เพ่ิมขึ น) (398,980,290)    77,977,247      5,740,828       (7,155,318)       

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง -               100,000,000     -               100,000,000     

เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันลดลง (เพ่ิมขึ น) 478,376,608     -               (486,702,152)    (815,365,793)    

เงินสดจ่ายส้าหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน (666,300,000)    (80,850,000)      (666,300,000)    (89,110,000)      

เงินสดรับส้าหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน -               -               8,260,000       -               

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวด้อยสิทธิแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน -               -               -               104,439,573     

เงินสดจ่ายเจ้าหนี ค่าซื อหุ้นส้าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (250,000,000)    (500,000,000)    (250,000,000)    (500,000,000)    

เงินสดรับ (จ่าย) จากการจา้หน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (8,490,884)       -               98,000          -               

เงินสดจ่ายส้าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย -               -               (199,780)        (104,439,570)    

เงินสดจ่ายส้าหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า (732,443,407)    (441,000,000)    (732,443,407)    (441,000,000)    

เงินสดรับจากดอกเบี ยรับ 14,284,946      24,157,573      51,173,821      18,208,891      

เงินปันผลรับ -               -               -               419,999,986     

เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ 27,156,606      2,567,765       749,770         2,567,765       

เงินสดจ่ายซื ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (115,767,767)    (131,554,810)    (82,806,570)      (111,892,636)    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,652,164,188)   (948,702,225)    (2,152,429,490)   (1,423,747,102)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ น 495,000,000     -               -               -               

ต๋ัวแลกเงินระยะสั นเพ่ิมขึ น 650,000,000     -               650,000,000     -               

เงินกู้ยืมระยะสั นจากกิจการที่เก่ียวข้องกันเพ่ิมขึ น (ลดลง) -               -               (5,770,457)       1,187,770,457    

เงินสดจ่ายหนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน (12,022,524)      (16,454,510)      (5,776,225)       (12,618,346)      

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 1,836,160,230    3,462,615,949    1,628,266,084    3,225,345,849    

ช้าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (2,816,169,341)   (4,056,672,714)   (2,563,764,084)   (3,728,704,691)   

เงินสดรับจากหุ้นกู้ 6,395,000,000    2,605,000,000    6,395,000,000    2,605,000,000    

ช้าระคืนเงินหุ้นกู้ (2,605,000,000)   -               (2,605,000,000)   -               

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (62,956,564)      (34,411,700)      (59,791,564)      (34,411,700)      

จ่ายดอกเบี ย (353,841,948)    (222,753,347)    (345,387,667)    (216,112,642)    

จ่ายเงินปันผล (266,622,855)    -               (266,622,855)    -               

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,259,546,998    1,737,323,678    2,821,153,232    3,026,268,927    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 168,449,919     250,285,176     (395,746,280)    267,563,521     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 2,308,812,060    2,058,526,884    1,965,326,726    1,697,763,205    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,477,261,979    2,308,812,060    1,569,580,446    1,965,326,726    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการที่มิใช่เงินสด

   เงินปันผลค้างรับ -               -               299,999,990     -               

   โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็น

      อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 32,219,067 48,537,613 24,925,138      -               

   โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอาคาร 4,095,154 15,341,530 4,095,154 15,341,530

   โอนค่าเสื่อมราคาอาคารเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 54,675 -               54,675 -               

   เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า 102,000         -               81,206          -               

   ซื อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน 1,740,000 57,502,900 1,740,000 33,517,000      

   ตัดจา้หน่ายส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

      จากการซื อกิจการ 58,298 4,128,987 -               -               

   ปรับปรุงต้นทุนอาคารและอุปกรณ์กับเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่น 76,954 -               76,954          -               

   ผลก้าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

      ส้าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน -               1,559,679       -               2,345,424       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

1.  ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลัก 

   ของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจ�าหน่าย ให้บริการรับจ้างสร้างบ้านและบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ 

   ตามทีจ่ดทะเบยีนของบริษัทฯอยูท่ี ่99/1 หมูท่ี ่14 ถนนบางนา-ตราด กม. 10.5 ต�าบลบางพลใีหญ่ อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

2.  เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

   2.1 งบการเงินน้ีจดัท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ 

     ในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

     การบัญชี พ.ศ. 2543

     งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัทีบ่ริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการ 

     เงินฉบับภาษาไทยนี้

     งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

   2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

     ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อนันดา ดีเวลเลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  

       “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล าเนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจ าหน่าย ให้บริการรับจ้า งสร้าง

บ้านและบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 99/1 หมู่ที่ 14 
ถนนบางนา-ตราด กม. 10.5 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 
กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบรษัิท อนันดา ดีเวลเลอปเมน้ท์ จ ากัด (มหาชน) 
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ 

  จัดตั้งข้ึนใน อัตราร้อยละ 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2557 2556 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100.00 100.00 
 ทู จ ากัด     
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100.00 100.00 
 วัน จ ากัด     
บริษัท บลู เด็ค จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ าหน่ายอาหาร ไทย 99.96 99.96 

  และเคร่ืองด่ืม ให้บริการสมาชิกสปอร์ตคลับ    
บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้ นายหน้าซ้ือขายและจัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.98 99.98 
 เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากัด        
บริษัท เดอะเวิร์คส ์คอมมิวนิตี้  

 แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

บริหารนิติบุคคล ไทย 99.98 99.98 

บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ ากัด ให้บริการเกี่ยวกับสนามแข่งรถ ไทย 99.78 99.78 
บริษัท พีระ คาร์ท จ ากัด ให้บริการเกี่ยวกับสนามแข่งรถ ไทย 49.31 49.31 
   (ถือหุ้นโดยบริษัท พีระ เซอร์กิต     
    วัน จ ากัด ร้อยละ 50.69)     

บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด รับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งผลิตและจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ไทย 100.00 100.00 
บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ ากัด  รับท าสื่อโฆษณา ไทย 99.80 - 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รับท าสื่อโฆษณา ไทย - 99.80 
   ราชเทวี จ ากัด (เดิมช่ือ “บริษัท       
ไอดีโอ้ คอนโด จ ากัด”) 

    

    บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือผ่านบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด มีดังต่อไปนี้
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บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือผ่านบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ ากัด มีดังต่อไปนี้ 

  จัดตั้งข้ึนใน อัตราร้อยละของการ 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ถือหุ้นโดยทางอ้อม 

   2557 2556 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัท บ้านนิราวานา จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100.00 100.00 

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในระหว่างปีปัจจุบันแสดงใน     หมาย
เหตุ 14 และ 15 

ข) บริษัทฯน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ านาจใน

การควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มสีาระส าคัญได้ถูกตัดออกจากงบ

การเงินรวมนี้แล้ว  

จ) ยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัทฯได้ตัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในงบ
การเงินรวมแล้ว 

2.3 บริษัทฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในระหว่างปีปัจจุบันแสดงในหมายเหตุ 14 และ 15

     ข) บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมต้ังแต่วันที่บริษัทฯมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อย 

       จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

     ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

     ง)  ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

     จ) ยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัทฯได้ตัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมแล้ว

   2.3 บริษทัฯจดัท�างบการเงินเฉพาะกจิการเพือ่ประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงนิลงทนุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามวธีิราคาทนุ

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

   ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
     กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

     มาตรฐานการบัญชี

     ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเงิน

     ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด

     ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้

     ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า

     ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้

     ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน

     ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

     ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

     ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

     ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

     ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล

     ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์

     ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

     ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ

     ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก

     ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�าเนินงาน

   

     การตีความมาตรฐานการบัญชี 

     ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

     ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

     ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

     ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

  

     การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

     ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

     ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

     ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะ 

          เงินเฟ้อรุนแรง

     ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

     ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

     ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

     ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

     ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

     แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล

     มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทัง้หมดตามทีก่ล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจดัให้มข้ึีนเพือ่ให้มเีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐาน 

     การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ 

     ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินนี้ 

   ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

     สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับ 

     รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัด 

     ให้มขีึน้เพือ่ให้มีเน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศโดยการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงาน 

     ทางการเงนิในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศพัท์ การตคีวามและการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน  

     ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินน้ีในปีที่น�ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ  

     อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการ 

     เปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้

 

     มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

     มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีก�าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

     ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในก�าไรขาดทุน  

     หรือในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก�าไรขาดทุนก็ได้ 

     มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายการก�าไรขาดทุนจากการ 

     ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 

     มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่10 ก�าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัท�างบการเงินรวม โดยใช้แทนเน้ือหาเกีย่วกับการบญัชี  

     ส�าหรับงบการเงนิรวมทีเ่ดมิก�าหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 เร่ือง งบการเงนิเฉพาะกจิการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปลีย่นแปลง 

     หลกัการเกีย่วกบัการพจิารณาว่าผูล้งทนุมีอ�านาจการควบคมุหรือไม่ กล่าวคอื ภายใต้มาตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทนุจะถอืว่าตนควบคมุ 

     กิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รบัหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อ�านาจ 

     ในการสัง่การกจิกรรมทีส่่งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิผลตอบแทนน้ันได้ ถงึแม้ว่าตนจะมสีดัส่วนการถอืหุน้หรือสทิธิในการออกเสยีง 

     โดยรวมน้อยกว่ากึง่หน่ึงก็ตาม การเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุยพนิิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯ 

     และบรษิัทย่อยมีอ�านาจควบคุมในกจิการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องน�าบรษิัทใดในกลุ่มกจิการมาจัดท�างบการเงินรวมบา้ง

     ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของ 

     บริษัทฯและบริษัทย่อย

     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ซึ่งได้ถูก 

     ยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันที่เข้านิยามของการร่วมค้าโดยใช้วิธีส่วน 

     ได้เสียในขณะที่มาตรฐานฉบับที่ 31 ก�าหนดให้กิจการสามารถเลือกน�าเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันมาจัดท�างบการเงิน 

     รวมโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วน หรือบันทึกเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียก็ได้

     ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อย 

     เลือกใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันอยู่แต่เดิมแล้ว

     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

     มาตรฐานฉบับน้ีก�าหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม  

     รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้มีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลและการแสดงรายการเท่านั้น และไม่มีผลกระ 

     ทบต่อฐานะการเงินหรือผลการด�าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

     มาตรฐานฉบบัน้ีก�าหนดแนวทางเร่ืองการวดัมูลค่ายตุธิรรมและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่กีย่วกบัการวดัมลูค่ายตุธิรรม โดยหากกจิการ 

     ต้องวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิใดตามทีร่ะบไุว้ในมาตรฐานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง การวดัมลูค่ายตุธิรรมดงักล่าวให้เป็นไป 

     ตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ กิจการต้องใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานฉบับนี้

     ปัจจบุนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมต่ีองบการเงนิในปีทีเ่ร่ิมน�ามาตรฐานฉบบั 

     นี้มาถือปฏิบัติ
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4.  นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

   4.1  การรับรู้รายได้

      รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

      บริษทัฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมทีด่นิและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศัยเมือ่งานก่อสร้าง 

      เสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับช�าระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว

 

      รายได้จากการบริหารโครงการและรับเหมาก่อสร้าง

      บริษทัฯรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสญัญาก่อสร้างระยะยาวหรือสัญญาบริหารโครงการตามวธีิอตัราส่วนของงานทีท่�าเสร็จ  

      ซึ่งการพิจารณาอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จค�านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างหรืองานบริหารโครงการที่เกิดข้ึน 

      จริงจนถึงวันสิ้นปีกับต้นทุนงานก่อสร้างหรือต้นทุนงานบริหารโครงการทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการให้บริการตามสัญญา  

      บริษทัฯ จะตัง้ค่าเผือ่ผลขาดทนุส�าหรับโครงการก่อสร้างและโครงการบริหารโครงการทัง้จ�านวนเมือ่ทราบแน่ชัดว่าโครงการน้ัน 

      จะประสบผลขาดทุน 

      รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

 

      รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม

      รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มแสดงตามมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ 

      ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

 

      รายได้ค่าบริการ
 

      รายได้ค่าบริการซึง่เป็นค่านายหน้ารับรู้เมือ่ได้ให้บริการเสร็จสิน้แล้วและแสดงมลูค่าตามราคาในใบแจ้งหนีโ้ดยไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่

      รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว จะแสดงมูลค่าตามราคาในใบแจ้งหนี้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

      รายได้จากการให้บริการสมาชิกสปอร์ตคลับรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสมาชิก

 

      ดอกเบี้ยรับ

      ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 

      เงินปันผลรับ

      เงินปันผลรับรู้เมื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล

 

    4.2  การรับรู้ต้นทุน

      ต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

      ในการค�านวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�าการแบ่งสรรต้นทุน 

      การพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยค�านึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายได้ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ 

      ขาย ส่วนหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขายถ่วงน�้าหนักด้วยราคาที่ขายในแต่ละหน่วย แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุน 

      ขายในส่วนก�าไรหรือขาดทุนตามรายได้จากการขายที่ได้บันทึกไว้

      ต้นทุนการพัฒนาแสดงตามราคาทุนซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างและดอกเบี้ยที ่

      เกี่ยวข้อง

      ต้นทุนการบริหารโครงการและรับเหมาก่อสร้าง

      ต้นทุนการให้บริการงานก่อสร้างค�านวณโดยการจัดสรรต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของแต่ละโครงการ (โดย 

      ค�านึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนในการให้บริการในส่วนก�าไรหรือขาดทุนตามอัตราส่วนของงานที่แล้ว 

      เสร็จ 

      ต้นทุนการให้บริการบริหารโครงการค�านวณโดยการจัดสรรต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของแต่ละโครงการ (โดยค�านึง 

      ถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนในการให้บริการในส่วนก�าไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนของการรับรู้รายได้

      ต้นทุนที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระแสดงไว้เป็น “ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

      ต้นทุนในการให้บริการที่เกิดข้ึนจริง แต่ยังมิได้จัดสรรเข้าเป็นต้นทุนในการให้บริการในส่วนก�าไรหรือขาดทุนได้แสดงไว้เป็น  

      “งานระหว่างก่อสร้าง” และ “งานระหว่างการบริหารโครงการ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

      งานระหว่างก่อสร้างและงานระหว่างการบริหารโครงการประกอบด้วยต้นทนุของวตัถดุบิ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายอืน่ทีเ่กดิ 

      ขึ้นในแต่ละโครงการ ซึ่งแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

   4.3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร เช็คที่ถึงก�าหนดช�าระแต่ยังมิได้น�าฝาก และเงิน 

      ลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู ซึง่ถงึก�าหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืนนับจากวนัทีไ่ด้มาและไม่มข้ีอจ�ากดัใน 

      การเบกิใช้

   4.4  ลูกหนี้การค้า

      ลกูหน้ีการค้าแสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รับ บริษทัฯบนัทกึค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูส�าหรับผลขาดทนุโดยประมาณ 

      ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
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   4.5  สินค้าคงเหลือ

      สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

   4.6  ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างแสดงตามราคาทุนสุทธิจากส�ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการโดยม ี

      รายละเอียดการค�านวณราคาทุนดังนี้

      ที่ดิน         -  ราคาทุนของที่ดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉลี่ยโดยแยกที่ดินตามแต่ละโครงการ

      งานระหว่างกอ่สร้าง  -   ต้นทนุงานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทนุงานก่อสร้างงานสาธารณูปโภคส่วนกลางและต้นทนุ 

                   การกู้ยืมที่ถือเป็นต้นทุนของโครงการ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนงานก่อสร้างและงาน 

                   สาธารณูปโภคตามที่เกิดขึ้นจริง

   4.7  เงินลงทุน

      ก) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

      ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

      บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน

   4.8  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

      บริษทัฯและบริษัทย่อยบนัทกึมูลค่าเร่ิมแรกของอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุในราคาทนุซึง่รวมต้นทนุการท�ารายการ หลงัจาก 

      น้ันบริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า  

      (ถ้ามี)

      ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 

      20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

      บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของ 

      ก�าไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

   4.9  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

      ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ 

      สินทรัพย์ (ถ้ามี) 

 

      ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ค�านวณจากราคาทนุของสนิทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 6, 20 - 30 ปี

 อาคารชั่วคราว 12 - 14 เดือน, 5  ปี

 อุปกรณ์ 5 ปี 

 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน 5 ปี

 ยานพาหนะ 5 และ 7 ปี

      อุปกรณ์ด�าเนินงานของร้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งประกอบด้วย เครื่องถ้วยชาม เครื่องแก้วและเครื่องใช้ส่วนใหญ่แสดงมูลค่า 

      ตามยอดคงเหลือจากการตรวจนับซึ่งท�าทุกปี โดยแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักค่าเสื่อมราคาที่เหมาะสมแล้ว

      ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 

      ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

 

      บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ 

      ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสนิทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทนุจากการจ�าหน่ายสนิทรัพย์  

      จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

   4.10 ต้นทุนการกู้ยืม

      ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการท�าให้อยู่ในสภาพ 

      พร้อมใช้หรือขาย ได้ถกูน�าไปรวมเป็นราคาทนุของสนิทรัพย์จนกว่าสนิทรัพย์น้ันจะอยูใ่นสภาพพร้อมทีจ่ะใช้ได้ตามทีมุ่ง่ประสงค์   

      ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจาก 

      การกู้ยืมนั้น 

   4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

      บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อ 

      ธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์น้ันตามราคา 

      ทุน ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ 

      ด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

      บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน ์

      เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า  

      บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปี 

      เป็นอย่างน้อย

      ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 

      สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

  อายุการให้ประโยชน์

 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 5 และ 10 ปี

 ค่าสิทธิรอตัดบัญชี             6 ปี

 สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดที่ท�ากับลูกค้า ตามการโอนกรรมสิทธิ์

   4.12 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย

      ค่าใช้จ่ายทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบัการกูย้มืเงนิซึง่เกดิขึน้ก่อนหรือ ณ วนัท�าสญัญาวงเงินสนิเช่ือและก่อนการเบกิถอนเงินกูย้มื 

      จะถูกบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย ค่าธรรมเนียม ทางการเงินรอตัดจ่ายจะตัดจ่ายตามสัดส่วนของเงินกู้ยืม 

      ที่ได้เบิกถอนแล้วจะแสดงหักจากเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้องและถูกตัดจ�าหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของเงินกู้

      ค่าตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
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   4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 

      บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุม 

      ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 

      กันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อ 

      บริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

   4.14 สัญญาเช่าระยะยาว

      สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน  

      สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที ่

      ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�า่กว่า ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหน้ีสนิระยะ 

      ยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน 

      จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

      สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า 

      ถอืเป็นสญัญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเช่าด�าเนนิงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทนุตามวธีิ 

      เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

 

   4.15 เงินตราต่างประเทศ

      บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ  

      รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

 

      รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น 

      ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

      ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 

   4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์

      ทกุวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษทัย่อยจะท�าการประเมนิการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์หรือสนิทรัพย์ 

      ทีไ่ม่มตีวัตนอืน่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมข้ีอบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทนุจาก 

      การด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะ 

      ได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ใน 

      การประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ 

      จากสนิทรัพย์และค�านวณคดิลดเป็นมูลค่าปัจจบุนัโดยใช้อตัราคดิลดก่อนภาษทีีส่ะท้อนถงึการประเมนิความเสีย่งในสภาพตลาด 

      ปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า 

      ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่ง 

      สะท้อนถึงจ�านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนั้นผู้ 

      ซือ้กบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลกัษณะของผูท้ีไ่ม่มคีวาม 

      เก่ียวข้องกนั

      บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

   4.17 ผลประโยชน์พนักงาน

      ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

      บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

      ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

      โครงการสมทบเงิน

      บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที ่

      บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ 

      และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 

      โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

      บริษทัฯและบริษทัย่อยมภีาระส�าหรับเงินชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บริษทัฯและ 

      บริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 

      บริษัทฯและบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที ่

      ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก 

      คณิตศาสตร์ประกันภัย

      ผลก�าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ 

      พนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

      หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ 

      ผลประโยชน์ 

   4.18 ประมาณการหนี้สิน

      บริษัทฯและบริษทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว  

      และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯ 

      และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

   4.19 ภาษีเงินได้

      ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

      ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
      บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิได้ปัจจบุนัตามจ�านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรัฐ โดยค�านวณจาก 

      ก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

      ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
      บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์และหน้ีสนิ  

      ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้น 

      รอบระยะเวลารายงาน 
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      บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสนิภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษ ีทกุรายการ แต่รับรู้สนิทรพัย์ 

      ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่ม ี

      ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบ่ริษัทฯและบริษัทย่อยจะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราว 

      ที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

      บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ 

      ท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษ ี

      เพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

      บริษทัฯและบริษัทย่อยจะบนัทกึภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษ ีทีเ่กดิข้ึนเกีย่วข้องกบัรายการ 

      ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

5.  การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

   ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองที่ม ี

   ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูล 

   ทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลทีเ่กดิข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณการไว้ การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณ 

   การที่ส�าคัญมีดังนี้

   สัญญาเช่า 
   ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด�าเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงินฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพนิิจในการประเมนิ 

   เง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าว 

   แล้วหรือไม่

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
   ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด 

   ขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น  

   เป็นต้น

   การประมาณต้นทุนการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
   ในการรับรู้รายได้และต้นทนุจากการบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์ บริษทัฯต้องประมาณต้นทนุทัง้หมดทีค่าดว่าจะใช้ในการบริหาร 

   โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพือ่ใช้ในการค�านวณต้นทนุ ซึง่ต้นทนุการบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประกอบด้วย ต้นทนุเงนิเดอืน ค่า 

   ส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทนุดงักล่าวข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกจิโดย 

   จะมกีารทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะๆ หรือเมือ่ต้นทนุทีเ่กดิข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทนุอย่างมสีาระส�าคญั  

   โดยปัจจัยที่ส�าคัญในการประมาณการต้นทุนการบริหารโครงการประกอบด้วย ระยะเวลาที่คาดว่าโครงการต่างๆ จะเสร็จสิ้น และ 

   ต้นทุนด้านบุคลากร ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

   ประมาณการต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
   ในการค�านวณต้นทุนขายอาคารชุดและบ้านพร้อมที่ดิน บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนา 

   โครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนที่ดินและการปรับปรุงที่ดิน ต้นทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ต้นทุน 

   งานสาธารณูปโภค ต้นทุนการกู้ยืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารได้ประมาณการ 

   ต้นทุนดังกล่าวขึน้จากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะๆ หรือเมื่อต้นทุนที่ 

   เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระส�าคัญ

   ค่าเผื่อการปรับลดต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   บริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาการปรับลดต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 

   ลดลงอย่างเป็นสาระส�าคญั ฝ่ายบริหารพจิารณาปรับลดมลูค่าของต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืน 

   สุทธิ อย่างไรก็ตาม ความมีสาระส�าคัญและการปรับลดมูลค่าดังกล่าวขึ้นกับดุลพินิจของฝ่ายบริหาร

   ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
   บริษทัฯพจิารณาค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุในบริษทัย่อย และบริษัทร่วมเมือ่พบว่าบริษทัเหล่าน้ันด�าเนินธรุกจิทีไ่ด้รับผลกระทบ 

   อย่างมากจากภาวะวกิฤตเศรษฐกจิในปัจจบุนั ซึง่อาจต้องใช้ระยะเวลานานทีม่ลูค่าของเงินลงทนุดงักล่าวจะปรับเพิม่ข้ึน ฝ่ายบริหาร 

   พิจารณาปรับลดมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติที่ 

   แตกต่างกันอาจมีผลต่อจ�านวนค่าเผื่อการด้อยค่า ดังน้ัน การปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

   ดังกล่าวอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
   ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ 

   เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 

   ในการค�านวณค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัด ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการ 

   ให้ประโยชน์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์หากข้อสมมติฐานต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป

   นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคาร อปุกรณ์และสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุ 

   จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช ้

   ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

   ประมาณการค่าแนะน�าลูกค้าใหม่และค่าตอบแทนการซื้อซ�้า
   บริษัทฯประมาณการค่าแนะน�าลูกค้าใหม่และค่าตอบแทนการซื้อซ�้า โดยฝ่ายบริหารพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและ/หรือ 

   ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้สิทธิของสมาชิกที่ได้ค่าแนะน�าตามมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อตามเงื่อนไขก�าหนด

   ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและอาคารชุด
   ในการประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและอาคารชุด ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 

   บ้านและอาคารชุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยค�านึงถึงประสบการณ์ในการซ่อมแซมบ้านและอาคารชุดให้แก่ลูกค้าในอดีต

   ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
   บริษทัฯและบริษทัย่อยมกีารประมาณการส�ารองเผือ่ค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภคโดยฝ่ายบริหารพจิารณาจากประสบการณ์ในอดตีและ/ 

   หรือข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส�าหรับงานซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ

   เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
   บริษทัฯและบริษัทย่อยประมาณการเงนิสมทบกองทนุนิตบิคุคลหมูบ้่านโดยใช้อตัราตามทีก่ฎหมายก�าหนดและใช้มลูค่าประมาณการ 

   ของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการค�านวณ

 

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
   บริษัทฯและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ 

   ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวและ 

   ขาดทุนน้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวน 

   เท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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   ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
   หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซึง่ต้องอาศัยข้อสมมติฐาน 

   ต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวน 

   พนักงาน เป็นต้น

   คดีฟ้องร้อง
   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผล 

   ของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อว่าจ�านวนประมาณการหนี้สิน (หากมี) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานมีความเหมาะสมแล้ว

6.  รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

รายชือ่ ลักษณะความสมัพันธ ์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์ทู จ ากัด บริษัทย่อย 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์วัน จ ากัด บริษัทย่อย  

บริษัท บ้านนิราวานา จ ากัด บริษัทย่อย  

บริษัท บลู เดค็ จ ากัด บริษัทย่อย 

บริษัท ดิเอเจน้ท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพริ์ท) จ ากัด บริษัทย่อย 

บริษัท เดอะเวิรค์ส์ คอมมวินิตี ้แมนเนจเมน้ท์ จ ากัด บริษัทย่อย 

บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ ากัด บริษัทย่อย 

บริษัท พีระ คาร์ท จ ากัด บริษัทย่อย 

บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด บริษัทย่อย 

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ ากัด บริษัทย่อย 

บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากัด บริษัทร่วม 

บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย จ ากัด กิจการร่วมคา้ 

บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากัด 

   (เดมิชือ่ “บริษัท ไอดีโอ ้คอนโด จ ากัด”) 

กิจการร่วมคา้ (เปน็บริษัทย่อยจนถึงวันที ่

   14 กนัยายน 2557)  

บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย อโศก จ ากัด กิจการร่วมคา้ (เปน็บริษัทย่อยตั้งแต่วันที ่     

28 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 14 กนัยายน 

2557) 

บริษัท กรีนวัลเล่ พรอพเพอร์ตี้ส ์จ ากัด ผู้ถือหุน้/กรรมการร่วมกัน 

กรรมการ กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

   ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม 

   เง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันเหล่าน้ัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

   โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีรายการธุรกิจที่ส าค ัญกับบุคคลหรอืกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบคุคลหรอืกิจการ

ที่เกี่ยวขอ้งกันเหล่านั้น ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2557 2556 2557 2556 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธรุกิจกับบริษัทย่อย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายได้จากการบริหารโครงการ - - 204.5 165.5 ราคาตามสัญญารายโครงการ

และร้อยละ 6.5 ของมูลค่า
โครงการตามที่ระบุในสัญญา  

รายได้ค่านายหน้า - - 5.3 48.2 ร้อยละ 2.5 ของมูลคา่ขายห้อง
ชุดที่มีการท าสัญญาและโอน
ในระหว่างป ี

รายได้ค่าเครื่องหมายการค้า - - 11.2 133.4 ร้อยละ 5 ของมูลค่าขายที่มีการ
ท าสัญญาและโอนในระหว่างป ี

รายได้ค่าบริการอ่ืน - - 0.5 - ราคาตามสัญญา 
รายได้ค่าเช่า - - 0.6 - ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ - - 32.6 6.6 ร้อยละ MLR + 2, MLR + 2.1, 

MOR - 1.4, ร้อยละ 4.3, 4.65, 
5.5 และ 7 ต่อปี และอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ าธนาคาร 
12 เดือน (2556: ร้อยละ MLR 
+ 2, MLR + 2.1, ร้อยละ 7 ต่อ
ปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ าธนาคาร 12 เดือน) 

เงินปันผลรับ - - 300.0 420.0 ตามที่ประกาศจ่าย 
ต้นทุนคา่ก่อสร้าง - - 455.5 41.2 ราคาตลาด 
ค่านายหน้า - - 48.8 18.7 ร้อยละ 1 - 2.5  ของมูลคา่

ขายห้องชุดที่มีการวางเงนิจอง               
ในระหว่างป ี(2556: ร้อยละ       
2 - 2.5  ของมูลคา่ขายห้อง
ชุดที่มีการวางเงินจองใน
ระหว่างปี) 

ดอกเบี้ยจ่าย - - 19.0 7.9 ร้อยละ MOR - 1.4 ต่อปี และ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า
ธนาคาร 12 เดือน  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ - - 5.3 - ราคาตลาด 
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รายการธรุกิจกับกิจการร่วมค้า      
รายได้จากการบริหารโครงการ 265.2 103.3 265.2 103.3 ราคาตามสัญญารายโครงการ

และร้อยละ 7.5 ของมูลค่า
โครงการตามที่ระบุในสัญญา  

รายได้ค่านายหน้า 186.5 110.8 186.5 110.8 ร้อยละ 2.5 ของมูลคา่ขาย
ห้องชุดที่มีการท าสญัญาและ    
โอนในระหว่างป ี

รายได้ค่าบริการอ่ืน 31.6 - 31.6 - ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ 18.4 0.9 18.4 0.9 ร้อยละ 6 ต่อป ี
ขายที่ดินโครงการและต้นทุน
พัฒนาอสังหาริมทรพัย์ 1,292.0 - - - ราคาตามสัญญา 

รายการธรุกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน      
รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรพัย์ 

 
97.0 

 
214.6 

 
- 

 
- 

 
ราคาตลาด 

รายได้ค่าบริการ 1.2 0.1 - - ราคาตลาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียด

ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน -  

   กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 8) 

    

 บริษัทย่อย - - 320,490 26,186 

 กิจการร่วมค้า 9,455 130,992 9,455 130,992 

 กิจการที่เก่ียวข้องกัน 2,146 2,146 2,146 2,146 

รวม 11,601 133,138 332,091 159,324 

หัก: คา่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,146) (2,146) (2,146) (2,146) 

รวมลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน - กิจการ     

ที่เก่ียวข้องกัน, สุทธิ 9,455 130,992 329,945 157,178 

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่งานก่อสร้าง -  

   กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

  

  

 บริษัทย่อย - - 171,783 88,392 

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน -  

   กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 20) 

  

 

 

    บริษัทย่อย     - - 83,827 6,909 

 กิจการร่วมค้า 329 59,754 329 59,754 

รวมเจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน -  

   กิจการที่เก่ียวข้องกัน 329 59,754 84,156 66,663 

เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ -  

   กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

  

  

 บริษัทย่อย - - 291,510 481,980 

 กิจการร่วมค้า 66,409 - 66,409 - 

รวมเงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ - 

กิจการที่เก่ียวข้องกัน 66,409 - 357,919 481,980 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ - กิจการ              

ทีเ่ก่ียวข้องกัน 

  

  

 กรรมการ 1,367 2,983 1,367 2,683 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการ                        

ที่เก่ียวข้องกัน 

  

  

 บริษัทย่อย - - 19,059 272 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

   ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และการ 

   เคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
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ยอดคงคา้งของเงนิให้กู้ยมืและเงินกู้ยมืระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 และ 2556 และการเคลือ่นไหวของเงินให้กู้ยมืและเงินกูย้มืดังกล่าวมรีายละเอียดดังนี ้
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที ่
1 มกราคม 2557 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2557  

 เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

        

กิจการร่วมค้า         
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  

ราชเทว ีจ ากัด (เป็นบริษัทย่อยถึง
วันที่ 14 กันยายน 2557 เป็นกิจการ
ร่วมค้าต้ังแต่วันที่ 15 กันยายน 
2557) - - 474,218 643 (474,218) (643) - - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับ
จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

        

กิจการร่วมค้า         
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด 80,850 944 207,300 12,633 - - 288,150 13,577 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย         

ราชเทว ีจ ากัด (ต้ังแต่วันที่  
15 กันยายน 2557) - - 229,500 1,471 - - 229,500 1,471 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก          
จ ากัด - - 229,500 3,697 - - 229,500 3,697 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ย 
   ค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 80,850 944 666,300 17,801 - - 747,150 18,745 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที ่
1 มกราคม 2557 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2557  

 เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

        

บริษัทยอ่ย         
   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

ทู จ ากัด 
- - 50,000 753 (50,000) (753) - - 

   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
วัน จ ากัด 

482,550 2,637 559,372 17,536 (260,000) (19,733) 781,922 440 

   บริษัท บ้านนิราวานา จ ากัด 293,084 1,378 423,621 11,999 (212,084) (13,111) 504,621 266 
   บริษทั บลู เด็ค จ ากัด 22,010 650 5,140 286 (22,010) (882) 5,140 54 

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี         
แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 14,739 573 7,380 566 - - 22,119 1,139 

   บริษทั พีระ เซอร์กิต วัน จ ากัด 6,892 2,426 - 602 (309) (108) 6,583 2,920 
บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด  25,000 382 10,593 591 (25,000) (839) 10,593 134 

กิจการร่วมค้า         
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  

ราชเทว ีจ ากัด (เป็นบริษัทย่อยถึง
วันที่ 14 กันยายน 2557 เป็นกิจการ
ร่วมค้าต้ังแต่วันที่ 15 กันยายน 
2557) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 474,218 5,868 (474,218) (5,868) - - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่และดอกเบี้ย         
 ค้างรับจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 844,275 8,046 1,530,324 38,201 (1,043,621) (41,294) 1,330,978 4,953 
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(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที ่
1 มกราคม 2557 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2557  

 เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้าง
รับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

        

บริษัทย่อย         
 บริษัท บล ูเด็ค จ ากัด 8,260 161 - 236 (8,260) (397) - - 

กิจการร่วมค้า         
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด 80,850 944 207,300 12,633 - - 288,150 13,577 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย          

ราชเทวี จ ากัด (ตั้งแต่วันที ่ 15 
กันยายน 2557) 

- - 229,500 1,471 - - 229,500 1,471 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก          
      จ ากัด - - 229,500 3,697 - - 229,500 3,697 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ย
ค้างรับจากกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 89,110 1,105 666,300 18,037 (8,260) (397) 747,150 18,745 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

        

บริษัทย่อย         
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
   ทู จ ากัด 

 
1,187,770 

 
7,055 

 
2,190,000 

 
19,003 

 
(2,195,770) 

 
(21,318) 

 
1,182,000 

 
4,740 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและถึง
ก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR + 2, MLR + 2.1, MOR - 1.4, 4.3, 
4.65 และ 5.5 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าธนาคาร 12 เดือน 

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งกู้ยืมเงินจ านวน 8.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มี
หลักประกันและมีก าหนดช าระคืนภายใน 2 ปี ซึ่งจะถึงก าหนดช าระในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 

2558 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2557 บริษัทย่อย
ได้ช าระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวแล้วทั้งจ านวน 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้าเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี   เงิน
กู้ยืมมีก าหนดช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดตามรายละเอียดด้านล่าง และสามารถช าระคืน

ก่อนก าหนดหรือสามารถขอขยายก าหนดการจ่ายช าระคืนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้กู้แต่ละราย
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15 

กิจการร่วมคา้ วันครบก าหนดช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด 31 กรกฎาคม 2559 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากัด 31 มีนาคม 2560 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากัด 31 ธันวาคม 2560 

  

   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   เงินให้กูย้มืระยะสัน้แก่และเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัเป็นเงนิกู้ยมืทีไ่ม่มหีลกัประกนัและถึงก�าหนดช�าระคนืเมือ่ทวงถาม  

   โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR + 2, MLR + 2.1, MOR - 1.4, 4.3, 4.65 และ 5.5 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 

   ธนาคาร 12 เดือน

   เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งกู้ยืมเงินจ�านวน 8.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและมีก�าหนดช�าระ 

   คืนภายใน 2 ปี ซึ่งจะถึงก�าหนดช�าระในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 2558 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี อย่างไรก็ตาม  

   ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2557 บริษัทย่อยได้ช�าระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวแล้วทั้งจ�านวน

   เงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้าเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี เงินกู้ยืมมีก�าหนดช�าระคืนเงินต้น 

   และดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดตามรายละเอียดด้านล่าง และสามารถช�าระคืนก่อนก�าหนดหรือสามารถขอขยายก�าหนดการจ่ายช�าระ 

   คืนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้กู้แต่ละรายตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15

  กิจการร่วมค้า วันครบก�าหนดช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด 31 กรกฎาคม 2559

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด 31 มีนาคม 2560

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด 31 ธันวาคม 2560
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

   ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและ 

   ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

 23   

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 53,878 51,023 53,878 51,023 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,230 4,418 4,230 4,418 

รวม 58,108 55,441 58,108 55,441 

ภาระค้ าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมภีาระจากการค้ าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 36.7 

7.   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินสด 2,385 3,540 821 2,010 
เงินฝากธนาคาร 2,474,877 2,305,272 1,568,759 1,963,317 

รวม 2,477,262 2,308,812 1,569,580 1,965,327 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ าของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรา

ดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.3 ถึง 2.0 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.5 ถึง 2.15 ต่อปี) (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.3 

ถึง 1.0 ต่อปี, 2556: ร้อยละ 0.5 ถึง 2.0 ต่อปี) 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 53,878 51,023 53,878 51,023 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,230 4,418 4,230 4,418 

รวม 58,108 55,441 58,108 55,441 

ภาระค้ าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมภีาระจากการค้ าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 36.7 

7.   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินสด 2,385 3,540 821 2,010 
เงินฝากธนาคาร 2,474,877 2,305,272 1,568,759 1,963,317 

รวม 2,477,262 2,308,812 1,569,580 1,965,327 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ าของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรา

ดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.3 ถึง 2.0 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.5 ถึง 2.15 ต่อปี) (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.3 

ถึง 1.0 ต่อปี, 2556: ร้อยละ 0.5 ถึง 2.0 ต่อปี) 

  

   ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  

   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุ 36.7

7.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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8.   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี้การคา้ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 9,450 16,018 16,444 20,071 
ค้างช าระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน - 110,722 2 110,722 
   มากกว่า 12 เดือน - - 13,494 - 

รวมลูกหนี้การคา้ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 9,450 126,740 29,940 130,793 

ลูกหนี้การคา้ - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน     
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 6,416 6,666 34 2,008 
ค้างช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 1,898 1,112 29 6 
   3 - 6 เดือน 672 1,638 - - 
   6 - 12  เดือน 1,502 909 - 1 
   มากกว่า 12 เดือน 7,661 12,694 7,566 12,694 

รวม 18,149 23,019 7,629 14,709 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,565) (7,565) (7,565) (7,565) 

รวมลกูหนี้การคา้ - กิจการที่     
   ไม่เก่ียวข้องกัน, สุทธิ 10,584 15,454 64 7,144 

รวมลูกหนี้การคา้ - สุทธิ 20,034 142,194 30,004 137,937 

ลูกหนี้อ่ืน     
เงินปันผลคา้งรับ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน - - 300,000 - 
เงินทดรองแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 2,151 6,398 2,151 28,166 
ลูกหนี้อ่ืน - สถาบันการเงิน - 152,912 - 35,000 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน - - - 365 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 8,013 35,000 5,524 33,577 

รวม 10,164 194,310 307,675 97,108 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,618) (2,618) (2,618) (2,618) 

รวมลูกหนี้อ่ืน 7,546 191,692 305,057 94,490 

รวมลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน - สุทธ ิ 27,580 333,886 335,061 232,427 

 

 

8.  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�าของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.3 ถึง  

   2.0 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.5 ถึง 2.15 ต่อปี) (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.3 ถึง 1.0 ต่อปี, 2556: ร้อยละ 0.5 ถึง 2.0 ต่อปี)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

9.  จ�านวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้จ้างส�าหรับงานบริหาร / จ�านวนเงินทั้งสิ้นที่ 

   ผู้จ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการส�าหรับงานบริหาร

10. สินค้าคงเหลือ

 26   

9. จํานวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูจางสําหรับงานบริหาร / 

จํานวนเงินทั้งสิ้นที่ผูจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการสําหรับงานบริหาร  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

รายไดคาบริหารโครงการที่รับรูเปนรายไดในระหวางป 265,164 103,326 469,739 268,795 

ตนทุนการบริหารโครงการที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน 1,041,531 913,989 1,420,778 1,223,206 

กําไรที่รับรูจนถึงปจจุบัน 872,700 706,182 1,267,084 1,045,815 

 1,914,231 1,620,171 2,687,862 2,269,021 

เงินงวดที่เรียกเก็บจากผูจาง (1,937,672) (1,609,240) (2,934,916) (2,589,239) 

 (23,441) 10,931 (247,054) (320,218) 

จํานวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูจางสําหรับงานบริหาร - 10,931 - - 

จํานวนเงินทั้งสิ้นที่ผูจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการสําหรับงานบริหาร (23,441) - (247,054) (320,218) 

 (23,441) 10,931 (247,054) (320,218) 

 เงินรับลวงหนาคาบริหารโครงการจะถูกรับรูเปนรายไดตามขั้นความสําเร็จของงานบริหารโครงการ 

10.  สินคาคงเหลือ 

    (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

อาหารและเครื่องดื่ม 875 654 250 61 

วัสดุกอสราง 8,850 - - - 

รวม 9,725 654 250 61 
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 2557 2556 2557 2556 

รายไดคาบริหารโครงการที่รับรูเปนรายไดในระหวางป 265,164 103,326 469,739 268,795 

ตนทุนการบริหารโครงการที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน 1,041,531 913,989 1,420,778 1,223,206 

กําไรที่รับรูจนถึงปจจุบัน 872,700 706,182 1,267,084 1,045,815 

 1,914,231 1,620,171 2,687,862 2,269,021 

เงินงวดที่เรียกเก็บจากผูจาง (1,937,672) (1,609,240) (2,934,916) (2,589,239) 

 (23,441) 10,931 (247,054) (320,218) 

จํานวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูจางสําหรับงานบริหาร - 10,931 - - 

จํานวนเงินทั้งสิ้นที่ผูจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการสําหรับงานบริหาร (23,441) - (247,054) (320,218) 

 (23,441) 10,931 (247,054) (320,218) 

 เงินรับลวงหนาคาบริหารโครงการจะถูกรับรูเปนรายไดตามขั้นความสําเร็จของงานบริหารโครงการ 

10.  สินคาคงเหลือ 

    (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

อาหารและเครื่องดื่ม 875 654 250 61 

วัสดุกอสราง 8,850 - - - 

รวม 9,725 654 250 61 

  

   เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการจะถูกรับรู้เป็นรายได้ตามขั้นความส�าเร็จของงานบริหารโครงการ

11. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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11. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

คา่ที่ดิน 5,167,337 5,115,471 4,445,835 3,944,382 
งานระหว่างกอ่สรา้ง 3,866,522 2,017,750 2,965,356 1,792,985 
คา่บริหารโครงการ 513,295 227,611 236,687 164,472 

บ้านตัวอย่าง 180,583 151,733 158,839 119,880 

ต้นทุนดอกเบี้ย 247,017 400,784 173,084 273,255 

รวม 9,974,754 7,913,349 7,979,801 6,294,974 
หัก: การปรับลดเป็น     

   มลูค่าสุทธิที่จะได้รับ  (14,976) - - - 

รวมต้นทุนการพัฒนา     

   อสังหาริมทรัพย์ - สุทธ ิ 9,959,778 7,913,349 7,979,801 6,294,974 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยบันทึกการปรับลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับเป็นจ านวน 15 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปค้ าประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเขา้เป็นต้นทุนของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างส าหรับปี 2557 
จ านวน 203 ล้านบาท (2556: 230 ล้านบาท) และเฉพาะบริษัทฯจ านวน 176 ล้านบาท (2556: 198 ล้าน
บาท) 

 ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ประมาณมูลค่าขายของโครงการทั้งหมดที่ยัง     
   ด าเนินการอยู ่ณ วันสิ้นป ี 39,285,169 42,843,001 27,365,865 26,035,737 
มูลค่าของโครงการที่ได้ท าสญัญาจะซ้ือจะขายหรือขายแล้ว 20,166,102 26,989,265 13,646,816 17,410,536 
ร้อยละของมูลค่าของโครงการที่ได้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายหรือขายแล้ว 51.33% 63.00% 49.87% 66.87% 
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11. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

คา่ที่ดิน 5,167,337 5,115,471 4,445,835 3,944,382 
งานระหว่างกอ่สรา้ง 3,866,522 2,017,750 2,965,356 1,792,985 
คา่บริหารโครงการ 513,295 227,611 236,687 164,472 

บ้านตัวอย่าง 180,583 151,733 158,839 119,880 

ต้นทุนดอกเบี้ย 247,017 400,784 173,084 273,255 

รวม 9,974,754 7,913,349 7,979,801 6,294,974 
หัก: การปรับลดเป็น     

   มลูค่าสุทธิที่จะได้รับ  (14,976) - - - 

รวมต้นทุนการพัฒนา     

   อสังหาริมทรัพย์ - สุทธ ิ 9,959,778 7,913,349 7,979,801 6,294,974 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยบันทึกการปรับลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับเป็นจ านวน 15 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปค้ าประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเขา้เป็นต้นทุนของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างส าหรับปี 2557 
จ านวน 203 ล้านบาท (2556: 230 ล้านบาท) และเฉพาะบริษัทฯจ านวน 176 ล้านบาท (2556: 198 ล้าน
บาท) 

 ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ประมาณมูลค่าขายของโครงการทั้งหมดที่ยัง     
   ด าเนินการอยู ่ณ วันสิ้นป ี 39,285,169 42,843,001 27,365,865 26,035,737 
มูลค่าของโครงการที่ได้ท าสญัญาจะซ้ือจะขายหรือขายแล้ว 20,166,102 26,989,265 13,646,816 17,410,536 
ร้อยละของมูลค่าของโครงการที่ได้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายหรือขายแล้ว 51.33% 63.00% 49.87% 66.87% 

  

  

   ในระหว่างปีปัจจบุนั บริษทัย่อยบนัทกึการปรับลดมลูค่าของต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นมลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รับเป็นจ�านวน  

   15 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 

   บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปค�้าประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

   บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างส�าหรับปี 2557 จ�านวน 203 ล้านบาท  

   (2556: 230 ล้านบาท) และเฉพาะบริษัทฯจ�านวน 176 ล้านบาท (2556: 198 ล้านบาท)

  
   ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

   ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมจี�านวนคงเหลอืของห้องชุดและทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างส�าหรับโครงการ 

   ที่เปิดขายแล้ว และจะโอนให้กับผู้ซื้อและรับรู้รายได้ในอนาคตดังนี้

 28   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนคงเหลือของหองชุดและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางสําหรับโครงการที่เปดขายแ

ลว และจะโอนใหกับผูซื้อและรับรูรายไดในอนาคตดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

 

จํานวนหนวยหองชุดและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางคงเหลือทั้งหมด 

 

7,936 หนวย 

 

9,762 หนวย 

 

 6,215 หนวย 

 

7,355 หนวย 

จํานวนหนวยหองชุดและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่ทํา 

   สัญญาจะซื้อจะขายแลว 

 

3,294 หนวย 

 

4,255 หนวย 

 

3,212 หนวย 

 

4,026 หนวย 

จํานวนหนวยหองชุดและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่ยังไมม ี

   การทําสัญญาจะซื้อจะขาย 

 

4,642 หนวย 5,507 หนวย 

 

3,003 หนวย 3,329 หนวย 

12. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน/เงื่อนไขการเบิก 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ 

เงินฝากออมทรัพยซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งไดนําไปเปนหลักประกันของหนังสือค้ําประกันธนาคาร 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 

ไดรวมเงินฝากธนาคารแบบออมทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอยซึ่งไดโอนสิทธิเรียกรองในบัญชีดังกลาวไวใ

หกับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ 

บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถเบิกใชเงินฝากธนาคารดังกลาวไดเมื่อปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุในสัญญาเ

งินกู เชน 

การใช1คาใชจายตามงบประมาณของแตละโครงการตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสถาบันการเงินแลว 

13. เงินลงทุนในบริษัทรวม  

13.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 

(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

  จัดตั้งขึ้น   มูลคาตามบัญชี 

บริษัทรวม ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีสวนไดเสีย 

   2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   รอยละ รอยละ     

บริษัท พีระ อารที คารท จํากัด 

(ถือหุนโดยบริษัท พีระ   

   คารท จํากัด รอยละ 45) 

 

จําหนายอะไหลและชิ้นสวนอุ

ปกรณยานยนต 

 

 

ไทย 45 45 900 900 - 178 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไดรวมเงินลงทุนในบริษัทรวม 

ซึ่งบริษัทฯรับรูสวนแบงขาดทุนตามวิธีสวนไดเสียเต็มจํานวนเงินลงทุนแลว (2556: 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 0.2 ลานบาท) 

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2557 

ไดรวมสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 0.2 ลานบาท (2556: 

สวนแบงกําไรจํานวน 0.1 ลานบาท) 

ซึ่งคํานวณขึ้นจากงบการเงินจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทรวมและยังไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอ
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนคงเหลือของหองชุดและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางสําหรับโครงการที่เปดขายแ

ลว และจะโอนใหกับผูซื้อและรับรูรายไดในอนาคตดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

 

จํานวนหนวยหองชุดและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางคงเหลือทั้งหมด 

 

7,936 หนวย 

 

9,762 หนวย 

 

 6,215 หนวย 

 

7,355 หนวย 

จํานวนหนวยหองชุดและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่ทํา 

   สัญญาจะซื้อจะขายแลว 

 

3,294 หนวย 

 

4,255 หนวย 

 

3,212 หนวย 

 

4,026 หนวย 

จํานวนหนวยหองชุดและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่ยังไมม ี

   การทําสัญญาจะซื้อจะขาย 

 

4,642 หนวย 5,507 หนวย 

 

3,003 หนวย 3,329 หนวย 

12. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน/เงื่อนไขการเบิก 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ 

เงินฝากออมทรัพยซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งไดนําไปเปนหลักประกันของหนังสือค้ําประกันธนาคาร 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 

ไดรวมเงินฝากธนาคารแบบออมทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอยซึ่งไดโอนสิทธิเรียกรองในบัญชีดังกลาวไวใ

หกับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ 

บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถเบิกใชเงินฝากธนาคารดังกลาวไดเมื่อปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุในสัญญาเ

งินกู เชน 

การใช1คาใชจายตามงบประมาณของแตละโครงการตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสถาบันการเงินแลว 

13. เงินลงทุนในบริษัทรวม  

13.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 

(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

  จัดตั้งขึ้น   มูลคาตามบัญชี 

บริษัทรวม ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีสวนไดเสีย 

   2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   รอยละ รอยละ     

บริษัท พีระ อารที คารท จํากัด 

(ถือหุนโดยบริษัท พีระ   

   คารท จํากัด รอยละ 45) 

 

จําหนายอะไหลและชิ้นสวนอุ

ปกรณยานยนต 

 

 

ไทย 45 45 900 900 - 178 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไดรวมเงินลงทุนในบริษัทรวม 

ซึ่งบริษัทฯรับรูสวนแบงขาดทุนตามวิธีสวนไดเสียเต็มจํานวนเงินลงทุนแลว (2556: 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 0.2 ลานบาท) 

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2557 

ไดรวมสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 0.2 ลานบาท (2556: 

สวนแบงกําไรจํานวน 0.1 ลานบาท) 

ซึ่งคํานวณขึ้นจากงบการเงินจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทรวมและยังไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอ

12. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน/เงื่อนไขการเบิก

   ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้น�าไปเป็นหลักประกันของหนังสือค�้าประกันธนาคาร

   ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ได้รวมเงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งได้โอนสิทธิเรียกร้องใน 

   บญัชดีงักล่าวไว้ให้กบัสถาบนัการเงิน ทัง้นี ้บริษัทฯและบริษทัย่อยสามารถเบกิใช้เงนิฝากธนาคารดงักล่าวได้เมือ่ปฏบิตัติามข้อก�าหนด 

   ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ เช่น การใช้ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณของแต่ละโครงการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันการเงินแล้ว

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

   งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนได้ 

   เสยีเตม็จ�านวนเงนิลงทนุแล้ว (2556: รวมเงนิลงทนุในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนได้เสยีจ�านวน 0.2 ล้านบาท) ในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

   รวมส�าหรับปี 2557 ได้รวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจ�านวน 0.2 ล้านบาท (2556: ส่วนแบ่งก�าไร 

   จ�านวน 0.1 ล้านบาท) ซึ่งค�านวณขึ้นจากงบการเงินจัดท�าขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ 

   บัญชี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯเช่ือว่าการบันทึกส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนจากการลงทุนจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคัญเมื่อเทียบกับ 

   งบการเงินซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว

   13.2 ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ

      ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมดังนี้
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13.2 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)            

จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ในระหว่างปี 

 2557 2556 

บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากัด (178) 102 

 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทร่วมในระหว่างปี 2557 และ 2556 

13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 

 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

บริษัท 

ทุนเรียกช าระ 
ณ วันที่                      

31 ธันวาคม 

สินทรัพย์รวม 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

หนี้สินรวม 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

รายได้รวมส าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที ่
31 ธันวาคม 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที3่1  

ธันวาคม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากัด 2.00 2.00 0.60 0.55 0.60 0.19 - 0.68 (0.03) 0.21 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

บริษัทย่อย ทุนเรียกช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของ           

เงินลงทุน สุทธ ิ

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   ร้อยละ ร้อยละ       

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์           

 ทู จ ากัด 300,000 300,000 100.00 100.00 2,459,532 2,459,532 (1,315,000) (945,000) 1,144,532 1,514,532 
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์           

 วัน จ ากัด 2,155,981 2,155,981 100.00 100.00 1,143,572 1,143,572 (27,000) (27,000) 1,116,572 1,116,572 
บริษัท บลู เด็ค จ ากัด     233,000 233,000 99.96 99.96 232,900 232,900 (122,000) (110,000) 110,900 122,900 
บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ต้ี           
   เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากัด 1,200 1,200 99.98 99.98 1,200 1,200 - - 1,200 1,200 
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี            
 แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 
บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน 
จ ากัด 

45,000 45,000 99.78 99.78 44,900 44,900 (27,000) (27,000) 17,900 17,900 
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บบัญชี อยางไรก็ตาม 

บริษัทฯเชื่อวาการบันทึกสวนแบงกําไรขาดทุนจากการลงทุนจะไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญเมื่อเทียบกั

บงบการเงินซึ่งไดผานการตรวจสอบบัญชีแลว 

 

 

13.2 สวนแบงกําไร (ขาดทุน) และเงินปนผลรับ 

 ในระหวางป บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษัทรวม 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน)            

จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

ในระหวางป 

 2557 2556 

บริษัท พีระ อารที คารท จํากัด (178) 102 

 ไมมีการจายเงินปนผลจากบริษัทรวมในระหวางป 2557 และ 2556 

13.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

บริษัท 

ทุนเรียกชําระ 

ณ วันที่                      

31 ธันวาคม 

สินทรัพยรวม 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

หนี้สินรวม 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

รายไดรวมสําหรับ 

ปสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับ 

ปสิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

บริษัท พีระ อารที คารท จํากัด 2.00 2.00 0.60 0.55 0.60 0.19 - 0.68 (0.03) 0.21 
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14. เงินลงทุนในบริษัทยอย  

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

บริษัทยอย ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

คาเผื่อการดอยคาของ           

เงินลงทุน สุทธ ิ

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   รอยละ รอยละ       

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท           

 ทู จํากัด 300,000 300,000 100.00 100.00 2,459,532 2,459,532 (1,315,000) (945,000) 1,144,532 1,514,532 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท           

 วัน จํากัด 2,155,981 2,155,981 100.00 100.00 1,143,572 1,143,572 (27,000) (27,000) 1,116,572 1,116,572 

บริษัท บลู เด็ค จํากัด     233,000 233,000 99.96 99.96 232,900 232,900 (122,000) (110,000) 110,900 122,900 

บริษัท ดิเอเจนท (พรอพเพอรตี้           

   เอ็กซเพิรท) จํากัด 1,200 1,200 99.98 99.98 1,200 1,200 - - 1,200 1,200 

บริษัท เดอะเวิรคส คอมมิวนิตี ้           

 แมนเนจเมนท จํากัด 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 

บริษัท พีระ เซอรกิต วัน 

จํากัด 

 

45,000 

 

45,000 

 

99.78 

 

99.78 

 

44,900 

 

44,900 

 

(27,000) 

 

(27,000) 

 

17,900 

 

17,900 

      ไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทร่วมในระหว่างปี 2557 และ 2556

   13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

      ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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(หนวย: พันบาท) 

บริษัทยอย ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

คาเผื่อการดอยคาของ           

เงินลงทุน สุทธ ิ

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   รอยละ รอยละ       

บริษัท พีระ คารท จํากัด           

(ถือหุนโดยบริษัท พีระ เซอรกิต            

 วัน จํากัด รอยละ 50.69) 36,500 36,500 49.31 49.31 17,999 17,999 (6,000) (6,000) 11,999 11,999 

บริษัท เฮลิกซ จํากัด 89,200 89,200 100.00 100.00 89,200 89,200 - - 89,200 89,200 

บริษัท ไอดีโอ คอนโด วัน 

จํากัด 

 

100 

 

- 

 

99.80 

 

- 99 - 

 

- 

 

- 99 - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 

ราชเทวี จํากัด (เดิมชื่อ 

“บริษัท ไอดีโอ คอนโด จํากัด”) 

 

 

- 

 

 

100 

 

 

- 

 

 

99.80 

 

 

- 

 

 

59 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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รวม     3,990,402 3,990,362 (1,497,000) (1,115,000) 2,493,402 2,875,362 

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท วัน จํากัด  

ในป 2555 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนในบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท วัน จํากัด (“ADO”) 

ในสัดสวนการลงทุนรอยละ 48.26 จาก ทีเอ็มดับบลิว อนันดา จีเอ็มบีเอช (“ผูขาย”) 

ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเยอรมนี โดยบริษัทฯตกลงชําระคาซื้อเงินลงทุนเปนจํานวนรวม 1,004 

ลานบาท  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯแสดงคาซื้อเงินลงทุนคางจายงวดที่ 4 จํานวน 250 ลานบาท เปน 

“เจาหนี้คาซื้อหุนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งในป 2555 

ADO ไดมอบตั๋วสัญญาใชเงินมูลคา 250 ลานบาท ที่ออกโดย ADO 

และอาวัลโดยสถาบันการเงินแหงหนึ่งใหแกผูขาย เพื่อค้ําประกันการจายคาซื้อเงินลงทุนดังกลาว 

และบริษัทฯไดจายชําระคาซื้อเงินลงทุนคางจายดังกลาวแลวทั้งจํานวนในป 2557 

บริษัท ไอดีโอ คอนโด วัน จํากัด 

 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติมติใหจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหม 

คือ บริษัท ไอดีโอ คอนโด วัน จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 

และบริษัทฯลงทุนในสัดสวนรอยละ 99.8 

ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาวซึ่งมีวัตถุประสงคในการรับทําสื่อโฆษณา 

บริษัทฯไดเขาลงทุนในบริษัทดังกลาวในเดือนสิงหาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด 

   ในปี 2555 บริษัทฯได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด (“ADO”) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 48.26 จาก 

   ทีเอ็มดับบลิว อนันดา จีเอ็มบีเอช (“ผู้ขาย”) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเยอรมนี โดยบริษัทฯตกลงช�าระค่าซื้อเงินลงทุนเป็น 

   จ�านวนรวม 1,004 ล้านบาท 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯแสดงค่าซื้อเงินลงทุนค้างจ่ายงวดที่ 4 จ�านวน 250 ล้านบาท เป็น “เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้นที่ถึงก�าหนด 

   ช�าระภายในหนึ่งปี” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งในปี 2555 ADO ได้มอบตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่า 250 ล้านบาท ที่ออก 

   โดย ADO และอาวลัโดยสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงให้แก่ผูข้าย เพือ่ค�า้ประกันการจ่ายค่าซือ้เงนิลงทนุดงักล่าว และบรษิทัฯได้จ่ายช�าระ 

   ค่าซื้อเงินลงทุนค้างจ่ายดังกล่าวแล้วทั้งจ�านวนในปี 2557

   บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ�ากัด

   เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท ไอดีโอ้  

   คอนโด วัน จ�ากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท และบริษัทฯลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.8 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 

   ดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรับท�าสื่อโฆษณา บริษัทฯได้เข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2557

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด จ�ากัด”)

   เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด จ�ากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เป็น “บริษัท 

   อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด”

 

   ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด ในสัดส่วน 

   การถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุนตามที่ 

   กล่าวในหมายเหตุ 15 ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯลดลงเหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ภายหลังการ 

   ขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอ�านาจในการควบคุมบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด อีกต่อไป  

   บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า ท�าให้บริษัทดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจาก “บริษัทย่อย” เป็น “กิจการ 

   ร่วมค้า” ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด

   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 บริษัทฯได้ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด ในสัดส่วนการถือ 

   หุ้นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวจากบุคคลธรรมดา ในราคา 99,980 บาท ส่งผลให้บริษัทดังกล่าวมีสถานะ 

   เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

   ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด ในสัดส่วนการถือหุ้น 

   ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุนตามที่กล่าวใน 

   หมายเหตุ 15 ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯลดลงเหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ภายหลังการขาย  

   เงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอ�านาจในการควบคุมบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด อีกต่อไป บริษัทฯ 

   จึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า ท�าให้บริษัทดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจาก “บริษัทย่อย” เป็น “กิจการร่วมค้า”  

   ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

 

   ภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการ

   ในขั้นตอนการปันส่วนต้นทุนราคาซื้อ (purchase price allocation) ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด ในปี 2553 ได้ 

   มกีารประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ ซึง่เกิดจากการค�านวณมลูค่ายตุธิรรมเพิม่ของสนิค้าคงเหลอืและสนิทรัพย์ไม่ม ี

   ตัวตน ซึ่งบริษัทฯได้แสดงภาระหน้ีสินเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการจ�านวนดังกล่าวอยู่ในบัญชีหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

   ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

   เงินปันผลรับ

   เงินปันผลที่บริษัทฯได้รับระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จ�านวน 300 ล้านบาท และ 420 ล้านบาท ตามล�าดับ  

   เป็นเงินปันผลจากบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด

 

   เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 

   ระหว่างกาลจากก�าไรสะสมในอัตรา 5 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 300 ล้านบาท บริษัทดังกล่าวได้ด�าเนินการจ่ายเงินปันผล 

   ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯแสดงรายการดังกล่าวเป็นเงินปันผลค้างรับจ�านวน 300 

   ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  
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ภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการ 

 ในขั้นตอนการปันส่วนต้นทุนราคาซื้อ (purchase price allocation) ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 

ทู จ ากัด ในปี 2553 ได้มีการประเมินมลูคา่ยุติธรรมของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ซึ่งเกิดจากการค านวณมูลค่า
ยุติธรรมเพิ่มของสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งบริษัทฯได้แสดงภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีเงินได้
จากการซื้อกิจการจ านวนดังกล่าวอยู่ในบัญชีหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลที่บริษัทฯได้รับระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จ านวน 300 ล้านบาท และ 
420 ล้านบาท ตามล าดับ เป็นเงินปันผลจากบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ ากัด 

เมือ่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ ทู จ ากัด มมีติ

อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมในอตัรา 5 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นจ านวนทั้งสิน้ 300 ล้าน

บาท บริษัทดังกล่าวได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กมุภาพันธ์ 2558 โดย ณ วันที ่             

31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯแสดงรายการดังกล่าวเป็นเงินปันผลค้างรบัจ านวน 300 ล้านบาท ซึง่เป็นส่วน

หนึ่งของลูกหนี้การคา้และลูกหนีอ้ื่นในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ   

15. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกันมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

 

ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคา่ตามบัญชีตามวิธ ี  

ส่วนได้เสีย 

  2557 2556 2557 2556 2557 2556 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
   จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 49 459,545 441,000 283,079 347,020 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       

   ราชเทวี จ ากัด (เดิมชื่อ    ริมทรัพย์       
   “บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด         
   จ ากัด”)  51 - 280,480 - 203,955 - 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       

  อโศก จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 433,500 - 294,130 - 

รวม    1,173,525 441,000 781,164 347,020 

  

 

15. เงินลงทุนในการร่วมค้า

   15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

      เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

      บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด

      เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อด�าเนินการจัดตั้งบริษัท 

      ร่วมทุนในการด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในนามบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด โดยบริษัทฯจะ 

      ถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ ในสัญญายังระบุว่าผู้ถือหุ้นต้องให้ความสนับสนุนทางการเงินโดยการให้บริษัท 

      ดังกล่าวกู้ยืมเงินตามวงเงินที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุน

 

      เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัดซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนา 

      ในประเทศไทยตามสัญญาร่วมทุนข้างต้น โดยมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 900 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นหลัก คือ บริษัทฯและบริษัทใน 

      ต่างประเทศแห่งหนึ่ง บริษัทดังกล่าวได้เรียกช�าระค่าหุ้นครั้งแรกร้อยละ 85 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายช�าระค่าหุ้น 

      ดังกล่าวตามสัดส่วนที่บริษัทฯลงทุนเป็นจ�านวน 375 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556  

      บริษทัดงักล่าวได้เรียกช�าระค่าหุน้เพิม่เตมิอกีร้อยละ 15 ส่งผลให้กจิการร่วมค้าเรยีกช�าระค่าหุน้ครบร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน  

      ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายช�าระค่าหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนที่บริษัทฯลงทุนเป็นจ�านวน 66 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556

      เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด และบริษัท 

      ในต่างประเทศแห่งหนึ่งและบุคคลธรรมดารายหนึ่งซึ่งต่างก็เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ตามเงื่อนไขและวงเงินกู้ที่ก�าหนด 

      ไว้ในสัญญาร่วมทุนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยมีวงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นทุกรายร่วมกัน 900 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนการให้ 

      กู้ยืมโดยบริษัทฯจ�านวน 441 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการให้กู้ยืมในปี 2556 จ�านวน 81 ล้านบาท ในปี 2557 จ�านวน 196  

      ล้านบาท และในปี 2558 จ�านวน 164 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 บริษัทดังกล่าวได้เบิกรับเงินกู้งวดแรกซึ่งเป็น 

      สัดส่วนการให้กู้ยืมโดยบริษัทฯจ�านวน 81 ล้านบาท โดยบริษัทฯให้เงินกู้ยืมดังกล่าวแก่บริษัทดังกล่าวในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 

    

      เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯลงทุนเพิ่มใน บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  

      จ�ากัด โดยซื้อหุ้นเพิ่มจากบุคคลธรรมดารายหนึ่งจ�านวนร้อยละ 2 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวจ�านวน 179,999 หุ้น  

      ราคาหุ้นละ 103 บาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 19 ล้านบาท ท�าให้บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดิม 

      ร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว และซื้อสิทธิและภาระผูกพันจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทดัง 

      กล่าวตามสัญญาเงินกู้จากผู้ถือหุ้นฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 รวมเป็นจ�านวนเงิน 3 ล้านบาท บริษัทฯได้ช�าระเงินค่าหุ้น 

      และค่าซื้อสิทธิและภาระผูกพันจากการให้กู้ยืมดังกล่าวทั้งจ�านวนเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ส่งผลให้บริษัทฯมีสัดส่วนเงิน 

      ให้กู้ยืมแก่บริษัทดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดิม 441 ล้านบาทตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าก่อนเป็น 459 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นการให้ 

      กู้ยืมในปี 2556 จ�านวน 84 ล้านบาท ในปี 2557 จ�านวน 204 ล้านบาท และในปี 2558 จ�านวน 171 ล้านบาท 

      ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 บริษัทดังกล่าวได้เบิกรับเงินกู้งวดที่ 2 จ�านวน 204 ล้านบาท โดยบริษัทฯให้เงินกู้ยืมดัง 

      กล่าวแก่บริษัทดังกล่าวในไตรมาสเดียวกัน

      ภายหลังการลงทุนเพิ่มในบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด บริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอ�านาจในการควบคุมบริษัท 

      ดังกล่าว บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าต่อไป

 

      บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด 

 

      เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อด�าเนินกิจการร่วมค้าใน 

      การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในนามของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด นอกจากนี้ ในสัญญายัง 

      ระบุว่าผู้ถือหุ้นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการร่วมค้ากู้ยืมเงินตามวงเงินที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุน

      เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2557 บริษทัฯได้ขายเงนิลงทนุในหุน้สามญัของบรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทว ีจ�ากัด ในสดัส่วน 

      การถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศข้างต้น ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของ 

      บริษัทฯลดลงเหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่า 

      บริษัทฯไม่มีอ�านาจในการควบคุมบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด อีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าว 

      เป็นเงนิลงทนุในการร่วมค้า ท�าให้บริษทัดงักล่าวเปลีย่นสถานะจาก “บริษทัย่อย” เป็น “กจิการร่วมค้า” ตัง้แต่วนัที ่15 กันยายน  

      2557 เป็นต้นไป  

      เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด มีมติให้เพิ่มทุนจด 

      ทะเบียนจ�านวน 549.9 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาท เป็น 550 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน  

      5,499,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเต็มจ�านวน โดยบริษัทฯได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนใน 

      สัดส่วนของบริษัทฯจ�านวน 280.4 ล้านบาทให้บริษัทดังกล่าวในวันที่ 25 กันยายน 2557 โดยบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  

      ราชเทวี จ�ากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

      เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด  

      และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการร่วมค้าตามเงื่อนไขและวงเงินกู้ที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนตามที่ 

      กล่าวไว้ข้างต้น โดยมีวงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวนรวมกัน 550 ล้านบาท  ซึ่งเป็นสัดส่วนการให้กู้ยืมโดยบริษัทฯจ�านวน  

      280.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการให้กู้ยืมในปี 2557 จ�านวน 229.5 ล้านบาท และในปี 2559 จ�านวน 51 ล้านบาท และใน 

      ปี 2557 บริษัทฯได้ให้เงินกู้ยืมจ�านวน 229.5 ล้านบาท แก่บริษัทดังกล่าว
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

      บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด

      เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อด�าเนินกิจการร่วมค้าใน 

      การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในนามของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด นอกจากนี้ ในสัญญายัง 

      ระบุว่าผู้ถือหุ้นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการร่วมค้ากู้ยืมเงินตามวงเงินที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุน

 

      เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด ในสัดส่วน 

      การถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศข้างต้น ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของ 

      บริษัทฯลดลงเหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่า 

      บริษัทฯไม่มีอ�านาจในการควบคุมบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด อีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าว 

      เป็นเงนิลงทนุในการร่วมค้า ท�าให้บริษัทดงักล่าวเปลีย่นสถานะจาก “บริษทัย่อย” เป็น “กจิการร่วมค้า” ตัง้แต่วนัที ่15 กนัยายน  

      2557 เป็นต้นไป  

      เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด มีมติให้เพิ่มทุนจด 

      ทะเบียนจ�านวน 849.9 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาท เป็น 850 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน  

      8,499,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเต็มจ�านวน โดยบริษัทฯได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนใน 

      สัดส่วนของบริษัทฯจ�านวน 433.4 ล้านบาทให้บริษัทดังกล่าวในวันที่ 25 กันยายน 2557 โดยบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  

      อโศก จ�ากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

      เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด  

      และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการร่วมค้าตามเงื่อนไขและวงเงินกู้ที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนตามที่ 

      กล่าวไว้ข้างต้น โดยมีวงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวนรวมกัน 850 ล้านบาท  ซึ่งเป็นสัดส่วนการให้กู้ยืมโดยบริษัทฯจ�านวน  

      433.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการให้กู้ยืมในปี 2557 จ�านวน 229.5 ล้านบาท ในปี 2558 จ�านวน 153 ล้านบาท และในปี 2560  

      จ�านวน 51 ล้านบาท และเม่ือวนัที ่25 กนัยายน 2557 บริษทัฯได้ให้เงินกู้ยมืงวดแรกจ�านวน 229.5 ล้านบาท แก่บริษทัดงักล่าว

      บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด

      เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อด�าเนินการจัดตั้งบริษัท 

      ร่วมทนุในการด�าเนินธรุกจิการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในนามของบริษทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากดั  

      ซึ่งจะมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะถือหุ้นร้อยละ 51 ในบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ ในสัญญายังระบุ 

      ว่าผู้ถือหุ้นต้องให้ความสนับสนุนทางการเงินโดยการให้บริษัทดังกล่าวกู้ยืมเงินตามวงเงิน 1,000 ล้านบาท ตามที่ก�าหนดไว้ใน 

      สัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นสัดส่วนการให้กู้ยืมโดยบริษัทฯจ�านวน 510 ล้านบาท

      ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัดซึ่งจัดตั้งและ 

      มีภูมิล�าเนาในประเทศไทยตามสัญญาร่วมทุนข้างต้น 

   15.2 ส่วนแบ่งขาดทุนและเงินปันผลรับ
  

      ในระหว่างปี 2557 และ 2556 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้
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15.2   ส่วนแบ่งขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี 2557 และ 2556 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม
ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

กิจการทีค่วบคมุร่วมกัน 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน                      

การร่วมคา้ในระหว่างป ี

 2557 2556 

บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย จ ากัด (82,486) (93,980) 
บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทว ีจ ากัด (70,818) - 
บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย อโศก จ ากัด (139,370) - 

รวม (292,674) (93,980) 

 ในปี 2557 และ 2556 บริษัทฯไม่ได้รับเงินปันผลจากการร่วมค้า 

15.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

 จ านวนรวมของส่วนได้เสียในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯมีอยู่ใน กิจการที่ควบคุม

ร่วมกันคิดตามสัดส่วนของการร่วมทุนเป็นดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ 

เอเชีย จ ากัด 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ 
เอเชีย ราชเทวี จ ากัด 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ 
เอเชีย อโศก จ ากัด 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,309 994 805 - 928 - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 41 22 12 - 19 - 

 1,350 1,016 817 - 947 - 

หนี้สินหมุนเวียน 324 581 354 - 356 - 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 729 82 231 - 233 - 

 1,053 663 585 - 589 - 

สินทรัพย์สุทธิ 297 353 232 - 358 - 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ 
เอเชีย จ ากัด 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ 
เอเชีย ราชเทวี จ ากัด 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ 
เอเชีย อโศก จ ากัด 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายได้รวม 2 - 1 - - - 

ค่าใช้จา่ยรวม (90) (110) (62) - (95) - 
รายได้ภาษีเงินได้ 18 22 12 - 19 - 

ขาดทุนส าหรับป ี (70) (88) (49) - (76) - 
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   15.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

      จ�านวนรวมของส่วนได้เสียในสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯมีอยู่ในกิจการที่ควบคุมร่วมกันคิดตามสัดส่วน 

      ของการร่วมทุนเป็นดังนี้



182 183

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

      ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด ได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง 

      เป็นวงเงิน 2,600 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี และจ่ายคืนเงินต้นจากการปลอดจ�านองห้องชุด 

      ตามเงื่อนไขในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 48 เดือน นับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้งวดแรก โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวค�้าประกันโดยการจด 

      จ�านอง ทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างในโครงการของบริษทัดงักล่าว และการโอนสทิธิเรียกร้องเงนิฝากเป็นประกนั ณ วนัที ่31 ธันวาคม  

      2557 บริษัทดังกล่าวมีวงเงินกู้ที่ยังไม่เบิกใช้จ�านวน 1,756 ล้านบาท (2556: 2,600 ล้านบาท) 

      ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด ได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน 

      แห่งหนึ่งเป็นวงเงิน 1,266 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี และจ่ายคืนเงินต้นจากการปลอดจ�านอง 

      ห้องชุดตามเงื่อนไขในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 42 เดือน นับตั้งแต่วันที่ท�าสัญญา โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวค�้าประกันโดยการ 

      จดจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการของบริษัทดังกล่าว และค�า้ประกันโดยบริษัทฯและบริษัทในต่างประเทศแห่งหน่ึง  

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทดังกล่าวมีวงเงินกู้ที่ยังไม่เบิกใช้จ�านวน 771 ล้านบาท 

      ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด ได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินแห่ง 

      หนึ่งเป็นวงเงิน 2,096 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี และจ่ายคืนเงินต้นจากการปลอดจ�านองห้อง 

      ชุดตามเงื่อนไขในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 48 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวค�้าประกันโดยการ 

      จดจ�านองทีด่นิโครงการและสิง่ปลกูสร้างทีจ่ะเกดิในอนาคตในโครงการของบริษทัดงักล่าว และค�า้ประกนัโดยบริษทัฯและบริษทั 

      ในต่างประเทศแห่งหนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทดังกล่าวมีวงเงินกู้ที่ยังไม่เบิกใช้จ�านวน 1,422 ล้านบาท

16. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

   มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

   การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�าหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

   มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

   มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income  

   Approach) ส�าหรับอาคารส�านักงานให้เช่า ข้อสมมตฐิานหลกัทีใ่ช้ในการประเมนิราคาอาคารดงักล่าวประกอบด้วย อตัราผลตอบแทน  

   อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

   เมือ่วนัที ่31 ธันวาคม 2556 บริษทัย่อยได้น�าอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุทัง้หมดไปจ�านองเพือ่ค�า้ประกนัสนิเช่ือทีไ่ด้รับจากสถาบนั 

   การเงินแห่งหนึ่ง ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 บริษัทย่อยได้ไถ่ถอนจ�านองของสินทรัพย์ดังกล่าวจากสถาบันการเงิน
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16. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

อาคารส านักงานให้เช่า:     
ราคาทุน 194,471 162,252 24,925 - 

หัก: คา่เสือ่มราคาสะสม (20,757) (12,125) (160) - 

มลูคา่สุทธิตามบัญช ี 173,714 150,127 24,765 - 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

มลูคา่ตามบัญชตี้นป ี 150,127 108,843 - - 
โอนจากต้นทุนการพฒันา
อสงัหารมิทรัพย ์ 32,219 48,538 24,925 - 

คา่เสือ่มราคาส าหรับป ี (8,632) (7,254) (160) - 

มลูคา่ตามบัญชีปลายป ี 173,714 150,127 24,765 - 

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

อาคารส านักงานให้เช่า 315,280 203,470 79,700 - 

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณา
จากรายได้ (Income Approach) ส าหรับอาคารส านักงานให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมิน

ราคาอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะ
ยาวของค่าเช่า 

เมือ่วันที ่31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยได้น าอสังหารมิทรพัย์เพื่อการลงทนุทั้งหมดไปจ านองเพือ่ค้ าประกัน

สินเชือ่ที่ได้รับจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง ตอ่มาเมือ่วันที่ 14 มีนาคม 2557 บริษัทย่อยได้ไถ่ถอนจ านอง

ของสินทรพัย์ดังกล่าวจากสถาบันการเงิน  
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ของสินทรพัย์ดังกล่าวจากสถาบันการเงิน  
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17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  อาคาร    สินทรัพย ์  

 ที่ดนิและ ส่ิงปลูกสร้าง  เคร่ืองตกแต่ง  ระหว่าง  

 ส่วนปรับปรุง และอาคาร  และเคร่ืองใช้  ติดต้ังและ  

 ที่ดิน ชั่วคราว อุปกรณ์ ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 200,826 270,891 26,088 80,879 42,382 188 621,254 

ซ้ือเพิ่ม 1,896 16,206 4,536 20,235 38,595 57,189 138,657 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - (72,746) (48) (7,528) (11,596) - (91,918) 

โอนจากต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 15,341 - - - - 15,341 

โอนเข้า (ออก) - 22,372 838 8,100 - (31,310) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 202,722 252,064 31,414 101,686 69,381 26,067 683,334 

ซ้ือเพิ่ม 9,900 973 10,367 9,228 2,898 14,313 47,679 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย (21,860) (7,635) (513) (8,159) (4,850) (64) (43,081) 

โอนจากต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 4,095 - - - - 4,095 

รายการปรับปรุง - (123) - 28 - - (95) 

โอนเน่ืองจากบริษัทย่อยเปล่ียนเป็น

กิจการร่วมค้า - - - - - (129) (129) 

โอนเข้า (ออก) - 7,180 21,950 7,361 - (36,491) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 190,762 256,554 63,218 110,144 67,429 3,696 691,803 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 1,464 96,482 16,033 51,424 34,958 - 200,361 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี 519 26,285 5,450 16,815 5,379 - 54,448 

ค่าเส่ือมราคาของส่วนที่จ าหน่าย /         

 ตัดจ าหน่าย - (62,810) (48) (6,707) (11,563) - (81,128) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,983 59,957 21,435 61,532 28,774 - 173,681 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี 63 14,384 6,219 13,944 7,554 - 42,164 

ค่าเส่ือมราคาของส่วนที่จ าหน่าย /         

 ตัดจ าหน่าย - (2,413) (375) (7,983) (3,970) - (14,741) 

รายการปรับปรุง - (13) - (5) - - (18) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2,046 71,915 27,279 67,488 32,358 - 201,086 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 200,739 192,107 9,979 40,154 40,607 26,067 509,653 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 188,716 184,639 35,939 42,656 35,071 3,696 490,717 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี   

2556 (จ านวน 6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)   54,448 

2557 (จ านวน 9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)   42,164 
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(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคาร    สินทรัพย ์  
 ที่ดินและ ส่ิงปลูกสร้าง  เคร่ืองตกแต่ง  ระหว่าง  
 ส่วนปรับปรุง และอาคาร  และเคร่ืองใช้  ติดต้ังและ  
 ที่ดิน ชั่วคราว อุปกรณ์ ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 53,126 120,603 2,128 60,832 39,818 - 276,507 
ซ้ือเพิ่ม 1,896 11,009 353 16,810 35,809 29,577 95,454 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - (70,362) (48) (7,528) (11,596) - (89,534) 
โอนจากต้นทุนพัฒนา        
   อสังหาริมทรัพย์ - 15,341 - - - - 15,341 
โอนเข้า (ออก) - 18,033 - 7,123 - (25,156) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 55,022 94,624 2,433 77,237 64,031 4,421 297,768 
ซ้ือเพิ่ม - 972 843 7,696 2,898 13,863 26,272 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - (5,970) (356) (8,143) (4,850) - (19,319) 
โอนจากต้นทุนพัฒนา        
   อสังหาริมทรัพย์ - 4,095 - - - - 4,095 
รายการปรับปรุง - (123) - 28 - - (95) 
โอนเข้า (ออก) - 6,876 351 7,361 - (14,588) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 55,022 100,474 3,271 84,179 62,079 3,696 308,721 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 1,464 70,965 1,507 39,666 32,395 - 145,997 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี 519 18,399 203 12,588 4,880 - 36,589 

ค่าเส่ือมราคาของส่วนที่จ าหน่าย /         

 ตัดจ าหน่าย - (61,903) (48) (6,707) (11,563) - (80,221) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,983 27,461 1,662 45,547 25,712 - 102,365 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี 63 6,269 278 9,954 6,996 - 23,560 

ค่าเส่ือมราคาของส่วนที่จ าหน่าย /         

 ตัดจ าหน่าย - (2,085) (341) (7,972) (3,970) - (14,368) 

รายการปรับปรุง - (13) - (5) - - (18) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2,046 31,632 1,599 47,524 28,738 - 111,539 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 53,039 67,163 771 31,690 38,319 4,421 195,403 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 52,976 68,842 1,672 36,655 33,341 3,696 197,182 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี(ซ่ึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ):   

2556   36,589 

2557   23,560 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลอืของอปุกรณ์ซึง่ไดม้าภายใต้สัญญาเช่าทาง

การเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน  52 ล้านบาท (2556: 59 ล้านบาท) (เฉพาะ       
บริษัทฯ: 31 ล้านบาท 2556: 36  ล้านบาท) 

  

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิ 

   ตามบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 52 ล้านบาท (2556: 59 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 31 ล้านบาท 2556: 36 ล้านบาท)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

   ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอปุกรณ์จ�านวนหนึง่ซึง่ตัดค่าเสือ่มราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู ่มลูค่า 

   ตามบญัชีก่อนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมของสนิทรัพย์ดงักล่าวมจี�านวนเงนิประมาณ 89 ล้านบาท (2556: 84 ล้านบาท) (เฉพาะบริษทัฯ:  

   63 ล้านบาท 2556: 68 ล้านบาท)

   บริษทัย่อยสองแห่งได้ท�าสญัญาเช่าทีด่นิกบับริษัทแห่งหน่ึง หลงัจากสญัญาเช่าทีด่นิสิน้สดุลง (เดอืนกนัยายน 2578 และเดอืนธันวาคม  

   2579) สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจ�านวน 20 ล้านบาท (2556: 21 ล้านบาท) จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแห่งนั้น

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 40   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคา
หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงิน

ประมาณ 89 ล้านบาท (2556: 84 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 63 ล้านบาท 2556: 68 ล้านบาท) 

 บริษัทย่อยสองแห่งได้ท าสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทแห่งหนึ่ง หลังจากสัญญาเช่าที่ดินสิ้นสุดลง (เดือน
กันยายน 2578 และเดือนธันวาคม 2579) สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจ านวน 20 ล้านบาท (2556: 21 ล้านบาท) 
จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแห่งนั้น 

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัญญาจะซื้อ        

 คอมพิวเตอร์ จะขายห้องชุด ค่าสิทธิ สินทรัพย์  คอมพิวเตอร์ ค่าสิทธิ สินทรัพย์  

 ซอฟต์แวร์ ที่ท ากับลูกคา้ รอตัดบัญช ี ระหว่างติดตั้ง รวม ซอฟต์แวร์ รอตัดบัญช ี ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน          
ณ วันที ่1 มกราคม 2556 46,876 748,079 934 150 796,039 46,357 934 150 47,441 
ซ้ือเพิ่ม 7,759 - - 27,298 35,057 7,314 - 27,298 34,612 
โอนเข้า/ออก - - - - - - - - - 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 54,635 748,079 934 27,448 831,096 53,671 934 27,448 82,053 
ซ้ือเพิ่ม 18,911 - 468 50,517 69,896 18,585 467 39,288 58,340 
ตัดจ าหน่าย  (13,791) - -  (150)  (13,941)  (13,791) -  (150)  (13,941) 
โอนเข้า/ออก 11,702 - - (11,702) - 473 - (473) - 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 71,457 748,079 1,402 66,113 887,051 58,938 1,401 66,113 126,452 

การตัดจ าหน่ายสะสม          
ณ วันที ่1 มกราคม 2556 22,184 618,932 126 - 641,242 22,022 126 - 22,148 
ค่าตัดจ าหน่าย 4,578 125,793 155 - 130,526 4,430 155 - 4,585 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 26,762 744,725 281 - 771,768 26,452 281 - 26,733 
ค่าตัดจ าหน่าย 8,364 3,354 174 - 11,892 7,013 173 - 7,186 
ตัดจ าหน่าย  (8,673) - - -  (8,673)  (8,673) - -  (8,673) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 26,453 748,079 455 - 774,987 24,792 454 - 25,246 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า          
ณ วันที ่1 มกราคม 2556 - - - - - - - - - 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 - - - - - - - - - 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 10,237 - - - 10,237 10,237 - - 10,237 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 10,237 - - - 10,237 10,237 - - 10,237 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี          
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 27,873 3,354 653 27,448 59,328 27,219 653 27,448 55,320 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 34,767 - 947 66,113 101,827 23,909 947 66,113 90,969 

 สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดที่ท ากับลูกค้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจ  สินทรัพย์
ดังกล่าวตัดจ าหน่ายตามการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับช าระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว 

 

 

 

 

 

   สญัญาจะซือ้จะขายห้องชดุทีท่�ากบัลกูค้าเป็นสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนทีไ่ด้มาจากการรวมธุรกิจ สนิทรัพย์ดงักล่าวตดัจ�าหน่ายตามการโอน 

   กรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับช�าระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว

19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

   วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ 

   ของบริษัทฯ วงเงินบางส่วนค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการของบริษัทฯและของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง 

   และค�้าประกันโดยบริษัทย่อยดังกล่าว และมีวงเงินบางส่วนไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ 

   ในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ไม่มียอดคงค้างจากวงเงินสินเชื่อ ตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าว

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยังไม่เบิกใช้จ�านวน 2,417 ล้านบาท (2556: 1,192 ล้านบาท) และมี 

   วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไม่เบิกใช้จ�านวน 35 ล้านบาท (2556: 30 ล้านบาท)

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
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19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้างในโครงการของบริษัทฯ วงเงินบางส่วนค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินและ        สิ่งปลูก
สร้างในโครงการของบริษัทฯและของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและค้ าประกันโดยบริษัทย่อยดังกล่าว และมีวงเงิน
บางส่วนไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 และ 2556 ไม่มียอดคงค้างจากวงเงินสินเชื่อ ตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชี

ดังกล่าว 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยังไม่เบิกใช้จ านวน 2,417 ล้านบาท               
(2556: 1,192 ล้านบาท) และมีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไมเ่บิกใช้จ านวน 35 ล้านบาท (2556: 30 ล้านบาท) 

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เจ้าหนี้การคา้ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน - - 83,635 2,609 
เจ้าหนี้การคา้ - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 657,936 475,476 347,227 319,647 

เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน - - 192 4,300 
เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 98,971 188,020 45,638 101,622 
เงินทดรองรับ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 329 59,754 329 59,754 
ค่าใช้จา่ยค้างจ่าย 306,676 249,064 246,193 178,528 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจา้หนีอ้ื่น 1,063,912 972,314 723,214 666,460 

21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน 36,412 48,915 21,497 26,621 
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ าหนา่ย (2,897) (5,119) (1,886) (2,974) 

รวม 33,515 43,796 19,611 23,647 

หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (11,980) (11,900) (5,315) (5,654) 

หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน - สุทธิจาก 
 ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 21,535 31,896 14,296 17,993 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์ซึ่งใช้ในการด าเนินงานของ
กิจการโดยมีก าหนดการช าระคา่เช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามรีะยะเวลา 3 - 5 ปีและสัญญาดังกล่าว
เป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ 
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19. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 วงเงินตั๋วสัญญาใชเงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯ 

สวนใหญค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโครงการของบริษัทฯ 

วงเงินบางสวนค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินและ        

สิ่งปลูกสรางในโครงการของบริษัทฯและของบริษัทยอยแหงหนึ่งและค้ําประกันโดยบริษัทยอยดังกลาว 

และมีวงเงินบางสวนไมมีหลักประกัน ทั้งนี้ บริษัทฯตองปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ที่ระบุไวในสัญญา ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ไมมียอดคงคางจากวงเงินสินเชื่อ 

ตั๋วสัญญาใชเงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีดังกลาว 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินที่ยังไมเบิกใชจํานวน 2,417 ลานบาท               

(2556: 1,192 ลานบาท) และมีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไมเบิกใชจํานวน 35 ลานบาท (2556: 30 ลานบาท) 

20. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 83,635 2,609 

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 657,936 475,476 347,227 319,647 

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 192 4,300 

เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 98,971 188,020 45,638 101,622 

เงินทดรองรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน 329 59,754 329 59,754 

คาใชจายคางจาย 306,676 249,064 246,193 178,528 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 1,063,912 972,314 723,214 666,460 

21. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 36,412 48,915 21,497 26,621 

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย (2,897) (5,119) (1,886) (2,974) 

รวม 33,515 43,796 19,611 23,647 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (11,980) (11,900) (5,315) (5,654) 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก 

 สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 21,535 31,896 14,296 17,993 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเชาอุปกรณซึ่งใชในการดําเนินงานของกิจ

การโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 - 5 

ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่บอกเลิกไมได 

  

21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

   บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ท�าสญัญาเช่าการเงนิกบับริษทัลสีซิง่เพือ่เช่าอปุกรณ์ซึง่ใช้ในการด�าเนินงานของกจิการโดยมกี�าหนดการช�าระ 

   ค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 - 5 ปีและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้:  

(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 13,578 22,834 36,412 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชา่การเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (1,598) (1,299) (2,897) 

มูลคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจา่ยทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 11,980 21,535 33,515 

(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 6,198 15,299 21,497 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชา่การเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (883) (1,003) (1,886) 

มูลคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจา่ยทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 5,315 14,296 19,611 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 14,165 34,750 48,915 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชา่การเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (2,265) (2,854) (5,119) 

มูลคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจา่ยทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 11,900 31,896 43,796 

(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 6,786 19,835 26,621 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชา่การเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (1,132) (1,842) (2,974) 

มูลคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจา่ยทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 5,654 17,993 23,647 

 

  

   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้:

22. เงินกู้ยืมระยะยาว
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22. เงินกูยืมระยะยาว 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินกูยืมสกุลบาท 603,917 1,583,926 603,917 1,539,415 

หัก: คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจาย (9,773) (19,054) (9,773) (19,054) 

รวม 594,144 1,564,872 594,144 1,520,361 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - (44,511) - - 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด     

   ชําระภายในหนึ่งป 594,144 1,520,361 594,144 1,520,361 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 1,564,872 1,520,361 

บวก:  กูเพิ่ม 1,836,160 1,628,266 

 ตัดจําหนายคาธรรมเนียมทางการเงิน 13,799 13,799 

หัก:  จายคืนเงนิกู (2,816,169) (2,563,764) 

       จายคาธรรมเนียมทางการเงิน (4,518) (4,518) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 594,144 594,144 

  

 รายละเอียดของเงินกูยืมระยะยาวจําแนกตามบริษัทฯและบริษัทยอยแสดงไดดังนี้ 

 ยอดคงเหลือของ            

ชื่อบริษัท เงินกูยืมระยะยาว อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา เงื่อนไขการชําระคืน 

 2557 2556 2557 2556  

 พันบาท พันบาท รอยละตอป รอยละตอป  

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด (มหาชน) 

594,144 1,520,361 MLR - 1.5 ถึง 

MLR - 1.0 

MLR - 1.25 ถึง 

MLR - 0.5 

ชําระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและจายคืนเงินต

นจากการปลอดจํานองหองชุดในอัตราร

อยละ 70 

ของราคาตามสัญญาซื้อขายหองชุด 

และไมต่ํากวาจํานวนตอตรม.ตามที่ระบุใ

นสัญญาและเสร็จสิ้นภายในป 2559 ถึง 

2561 
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22. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินกู้ยืมสกุลบาท 603,917 1,583,926 603,917 1,539,415 
หัก: คา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย (9,773) (19,054) (9,773) (19,054) 

รวม 594,144 1,564,872 594,144 1,520,361 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี - (44,511) - - 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด     
   ช าระภายในหนึ่งป ี 594,144 1,520,361 594,144 1,520,361 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 1,564,872 1,520,361 

บวก:  กู้เพิ่ม 1,836,160 1,628,266 

  ตัดจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงิน 13,799 13,799 

หัก:  จ่ายคืนเงินกู้ (2,816,169) (2,563,764) 

         จ่ายค่าธรรมเนยีมทางการเงิน (4,518) (4,518) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 594,144 594,144 

 รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวจ าแนกตามบริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงได้ดังนี้ 

 ยอดคงเหลือของ            
ช่ือบริษัท เงินกู้ยืมระยะยาว อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา เงื่อนไขการช าระคืน 

 2557 2556 2557 2556  

 พันบาท พันบาท ร้อยละต่อป ี ร้อยละต่อป ี  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด (มหาชน) 
594,144 1,520,361 MLR - 1.5 ถึง 

MLR - 1.0 
MLR - 1.25 ถึง 

MLR - 0.5 
ช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและจ่ายคืนเงิน
ต้นจากการปลอดจ านองห้องชุดในอัตรา
ร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
ห้องชุด และไม่ต่ ากว่าจ านวนต่อตรม.

ตามที่ระบุในสัญญาและเสร็จสิ้นภายในป ี
2559 ถึง 2561 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557
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 ยอดคงเหลือของ            
ช่ือบริษัท เงินกู้ยืมระยะยาว อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา เงื่อนไขการช าระคืน 

 2557 2556 2557 2556  

 พันบาท พันบาท ร้อยละต่อป ี ร้อยละต่อป ี  

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์วัน 
จ ากัด 

- 13,681 - MLR + 1.5 ช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและจ่ายคืนเงิน
ต้นจากการปลอดจ านองที่ดินโครงการใน
อัตราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญา
และเสร็จสิ้นภายในปี 2557 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์วัน 

จ ากัด 

- 19,979 - MLR + 1.5 ช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและจ่ายคืนเงิน

ต้นจากการปลอดจ านองที่ดินของ
โครงการในจ านวนเงินไม่ต่ ากว่าจ านวน
ต่อตารางวาตามที่ระบุในสัญญา และ
เสร็จสิ้นภายในปี 2560 

บริษัท บ้านนิราวานา จ ากัด - 10,851 - MLR + 1.0 ถึง 

MLR + 1.5 
 

ช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและจ่ายคืนเงิน

ต้นจากการปลอดจ านองที่ดินโครงการใน
จ านวนเงินต่อตารางวาตามที่ระบุใน
สัญญาและเสร็จสิ้นภายในปี 2559 และ 
2561 

รวม 594,144 1,564,872 

 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทย่อยค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างของ

บริษัทฯและบริษัทย่อยและที่ดินของกรรมการบริษัทฯ การค้ าประกันโดยบริษัทฯและบริษัทย่อย และการ
โอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากเป็นประกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯได้ไถ่ถอนจ านองที่ดิน
ของกรรมการดังกล่าวจากสถาบันการเงิน 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและข้อจ ากัดบางประการ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทย่อย การรวมหรือควบกิจการเข้ากับบริษัทอื่น การลดทุน และการเข้าท า
ธุรกรรมทางการเงินที่มิใช่การค้าปกติของกิจการ เป็นต้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้

เป็นจ านวน 3,842 ล้านบาท (2556: 5,965 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 3,650 ล้านบาท 2556: 4,166 ล้าน
บาท) 

23. ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 

 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 และวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ
การออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยออกเป็นสกุลเงินบาท 
อายุไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงินในแต่ละครั้ง โดยเสนอขายในรูปแบบเสนอขายกรณีทั่วไป 

หรือกรณีวงจ ากัดประเภทผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน โดยไม่จ ากัดจ านวนใบ หรือฉบับแก้ไข หรือ
กรณีวงจ ากัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 9/2552 โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเตม็จ านวน และ/หรือเป็นคราว 
ๆ ไป และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนตั๋วแลกเงินที่เคยออกและเสนอขายแล้วขึ้นอยู่กับดุลพินิจและ

ความจ าเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯและมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินดังกล่าว เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการเสนอขาย อายุ

   เงนิกูย้มืระยะยาวของบริษัทฯและบริษทัย่อยค�า้ประกนัโดยการจดจ�านองทีด่นิและงานระหว่างก่อสร้างของบริษทัฯและบริษทัย่อยและ 

   ที่ดินของกรรมการบริษัทฯ การค�้าประกันโดยบริษัทฯและบริษัทย่อย และการโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากเป็นประกัน ต่อมาเมื่อวันที่  

   17 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯได้ไถ่ถอนจ�านองที่ดินของกรรมการดังกล่าวจากสถาบันการเงิน

   ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและข้อจ�ากัดบางประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการของ 

   บริษัทย่อย การรวมหรือควบกิจการเข้ากับบริษัทอื่น การลดทุน และการเข้าท�าธุรกรรมทางการเงินที่มิใช่การค้าปกติของกิจการ  

   เป็นต้น

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�านวน 3,842 ล้านบาท  

   (2556: 5,965 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 3,650 ล้านบาท 2556: 4,166 ล้านบาท)

23. ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

   เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 และวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตั๋ว 

   แลกเงินระยะสั้นภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยออกเป็นสกุลเงินบาท อายุไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงินใน 

   แต่ละครั้ง โดยเสนอขายในรูปแบบเสนอขายกรณีทั่วไป หรือกรณีวงจ�ากัดประเภทผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน โดยไม่จ�ากัด 

   จ�านวนใบ หรือฉบับแก้ไข หรือกรณีวงจ�ากัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

   หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 9/2552 โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจ�านวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และอาจออกและ 

   เสนอขายเพือ่ทดแทนตัว๋แลกเงินทีเ่คยออกและเสนอขายแล้วข้ึนอยูก่บัดลุพนิิจและความจ�าเป็นในการใช้เงนิของบริษทัฯและมอบหมาย 

   ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ�านาจในการก�าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และราย 

   ละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินดังกล่าว เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการเสนอขาย อายุของตั๋ว 

   เงิน และจ�านวนเงินที่เสนอขาย เป็นต้น แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน และเข้าท�าการ 

   ตกลงการลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ

   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯมยีอดคงเหลอืของตัว๋แลกเงนิระยะสัน้เป็นสกลุเงินบาทจ�านวน 650 ล้านบาท โดยมอีตัราดอกเบีย้ 

   ร้อยละ 4.2 - 4.4 ต่อปี และมีอายุ 175 - 187 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงินในแต่ละครั้งซึ่งมีก�าหนดช�าระคืนภายในเดือน 

   พฤษภาคม 2558 บริษัทฯเสนอขายตั๋วแลกเงินดังกล่าวให้แก่กองทุนในประเทศ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่โดยไม่มี 

   หลักประกัน

24. หุ้นกู้

   24.1 หุ้นกู้ระยะสั้น

      เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯออกจ�าหน่ายหุ้นกู้อายุ 1 ปี เป็นจ�านวน 2,605 ล้านบาท (จ�านวน 2,605,000 หน่วย  

      หน่วยละ 1,000 บาท) แก่ผูล้งทนุสถาบนัและ/หรือผูล้งทนุรายใหญ่ เป็นหุน้กู้ชนดิระบช่ืุอผูถ้อื ประเภทไม่ด้อยสทิธิ ไม่มปีระกนั 

      และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.2 ต่อปี ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบก�าหนดช�าระคืนในเดือน 

      กรกฎาคม 2557 ในการออกหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เป็นจ�านวนเงินประมาณ 14 ล้านบาท ซึ่งบันทึก 

      หักออกจากมูลค่าหุ้นกู้ และบริษัทฯจะตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ดังกล่าวโดยน�าไปเพิ่มมูลค่าของหุ้นกู้ตลอดอายุ 

      หุ้นกู้

 

      บริษัทฯได้ช�าระคืนเงินหุ้นกู้ดังกล่าวแล้วทั้งจ�านวนในไตรมาสที่ 3 ปี 2557

   24.2 หุ้นกู้ระยะยาว

      เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน  

      6,000 ล้านบาท โดยเป็นประเภทมีหรือไม่มีหลักประกัน สกุลเงินบาทหรือต่างประเทศ อายุไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ 

      เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว การเสนอขายจะเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือ 

      หลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือให้แก่ผู้ลงทุน 

      โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ และมอบหมายให้คณะกรรมการ 

      บรหิารในการก�าหนดอัตราดอกเบีย้ อายุการไถ่ถอน แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ/หรอืผูจ้ดัจ�าหน่ายหลักทรพัย์ และ/หรอื 

      สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และเข้าท�าการลงนามแก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ และเมื่อ 

      วันที่ 10 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ข้างต้น

 

      ต่อมาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯออกจ�าหน่ายหุ้นกู้อายุ 3 ปี เป็นจ�านวน 4,000 ล้านบาท (จ�านวน 4,000,000  

      หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) โดยเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ  

      ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.4 ต่อปี ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน  

      ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ในการออกหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เป็นจ�านวนเงิน 

      ประมาณ 19 ล้านบาท ซึ่งบันทึกหักออกจากมูลค่าหุ้นกู้ และบริษัทฯจะตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ดังกล่าวโดยน�า 

      ไปเพิ่มมูลค่าของหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้ 

      เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 บริษัทฯออกจ�าหน่ายหุ้นกู้อายุ 2 ปี เป็นจ�านวน 2,395 ล้านบาท (จ�านวน 2,395,000 หน่วย หน่วย 

      ละ 1,000 บาท) โดยเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อย 

      สิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5 ต่อปี ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบก�าหนด 

      ไถ่ถอนวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ในการออกหุ้นกู้ดังกล่าวบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เป็นจ�านวนเงินประมาณ 11 ล้าน 

      บาท ซ่ึงบันทึกหักออกจากมูลค่าหุ้นกู้ และบริษัทฯจะตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ดังกล่าวโดยน�าไปเพิ่มมูลค่าของ 

      หุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้
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25. ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

26. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

   จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
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 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 บริษัทฯออกจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 2 ปี เป็นจ านวน 2,395 ล้านบาท (จ านวน 
2,395,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) โดยเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 5 ต่อปี ช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 9 ตุลาคม 2559    ในการ
ออกหุ้นกู้ดังกล่าวบรษัิทฯมคีา่ใชจ้่ายในการออกหุ้นกู้เป็นจ านวนเงินประมาณ 11 ล้านบาท ซึ่งบันทึกหักออก
จากมูลค่าหุ้นกู้ และบริษัทฯจะตัดจ าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ดังกล่าวโดยน าไปเพิ่มมูลค่าของหุ้นกู้

ตลอดอายุหุ้นกู้ 

25.   ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 

   (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ประมาณการค่า

แนะน าลูกค้าใหม่และ

ค่าตอบแทนการซือ้ซ้ า 

ประมาณการค่า

ซอ่มแซมบ้านและ     

ห้องชุด 

ประมาณการค่า

ซอ่มแซม

สาธารณูปโภค 

เงินสมทบกองทุน

นิติบุคคลหมู่บ้าน รวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 - 5,088 - - 5,088 

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 16,728 - - - 16,728 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง - (2,058) - - (2,058) 

โอนกลับประมาณการหน้ีสิน - (19) - - (19) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 16,728 3,011 - - 19,739 
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 40,513 25,097 36,191 15,438 117,239 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (31,091) (9,855) - - (40,946) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 26,150 18,253 36,191 15,438 96,032 

 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ประมาณการค่าแนะน า
ลูกค้าใหม่และ

ค่าตอบแทนการซื้อซ้ า 

ประมาณการ                  
ค่าซ่อมแซมบ้าน         

และห้องชุด 

ประมาณการค่า
ซอ่มแซม

สาธารณูปโภค รวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 - - - - 

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 16,728 - - 16,728 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 16,728 - - 16,728 
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 40,513 7,860 27,529 75,902 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (31,091) (273) - (31,364) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 26,150 7,587 27,529 61,266 

 
 
 
 
 
 

 47   

26. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้

ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 26,128 22,167 22,070 20,115 
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  9,981 4,611 7,971 3,472 

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,098 910 927 828 
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (349) - (212) - 

ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
   ประกันภัย - (1,560) - (2,345) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 36,858 26,128 30,756 22,070 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  9,981 4,611 7,971 3,472 

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,098 910 927 828 

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 11,079 5,521 8,898 4,300 

ค่าใช้จา่ยดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของ 

   ก าไรหรือขาดทุน:     

ค่าใช้จา่ยในการขายและการบริหาร 11,079 5,521 8,898 4,300 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวนสะสมของผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยซึ่งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีจ านวนทั้งสิ้น 1.6 ล้านบาท (2556: 1.6 ล้านบาท) (เฉพาะ
บริษัทฯ: 2.3 ล้านบาท 2556: 2.3 ล้านบาท) 

 สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อัตราคิดลด 4.2 4.2 4.2 4.2 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  
   (ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน) 

 
6 - 7.5 

 
6 - 7.5 

 
6 - 7.5 

 
6 - 7.5 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน  

   (ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน) 

 

0 - 30 

 

0 - 30 

 

0 - 30 

 

0 - 30 

  

   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้
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26. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้

ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 26,128 22,167 22,070 20,115 
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  9,981 4,611 7,971 3,472 

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,098 910 927 828 
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (349) - (212) - 

ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
   ประกันภัย - (1,560) - (2,345) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 36,858 26,128 30,756 22,070 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  9,981 4,611 7,971 3,472 

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,098 910 927 828 

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 11,079 5,521 8,898 4,300 

ค่าใช้จา่ยดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของ 

   ก าไรหรือขาดทุน:     

ค่าใช้จา่ยในการขายและการบริหาร 11,079 5,521 8,898 4,300 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวนสะสมของผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยซึ่งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีจ านวนทั้งสิ้น 1.6 ล้านบาท (2556: 1.6 ล้านบาท) (เฉพาะ
บริษัทฯ: 2.3 ล้านบาท 2556: 2.3 ล้านบาท) 

 สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อัตราคิดลด 4.2 4.2 4.2 4.2 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  
   (ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน) 

 
6 - 7.5 

 
6 - 7.5 

 
6 - 7.5 

 
6 - 7.5 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน  

   (ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน) 

 

0 - 30 

 

0 - 30 

 

0 - 30 

 

0 - 30 

  

 47   

26. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้

ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 26,128 22,167 22,070 20,115 
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  9,981 4,611 7,971 3,472 

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,098 910 927 828 
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (349) - (212) - 

ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
   ประกันภัย - (1,560) - (2,345) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 36,858 26,128 30,756 22,070 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  9,981 4,611 7,971 3,472 

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,098 910 927 828 

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 11,079 5,521 8,898 4,300 

ค่าใช้จา่ยดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของ 

   ก าไรหรือขาดทุน:     

ค่าใช้จา่ยในการขายและการบริหาร 11,079 5,521 8,898 4,300 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวนสะสมของผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยซึ่งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีจ านวนทั้งสิ้น 1.6 ล้านบาท (2556: 1.6 ล้านบาท) (เฉพาะ
บริษัทฯ: 2.3 ล้านบาท 2556: 2.3 ล้านบาท) 

 สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อัตราคิดลด 4.2 4.2 4.2 4.2 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  
   (ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน) 

 
6 - 7.5 

 
6 - 7.5 

 
6 - 7.5 

 
6 - 7.5 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน  

   (ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน) 

 

0 - 30 

 

0 - 30 

 

0 - 30 

 

0 - 30 

  

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวนสะสมของผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งรับรู้ในก�าไรขาดทุน 

   เบ็ดเสร็จอื่นมีจ�านวนทั้งสิ้น 1.6 ล้านบาท (2556: 1.6 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 2.3 ล้านบาท 2556: 2.3 ล้านบาท)

   สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

   จ�านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์ส�าหรับปีปัจจุบันและสี่ปี 

   ย้อนหลังแสดงได้ดังนี้
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จ านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์
ส าหรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 ภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน์ 
จ านวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรงุ

จากผลของประสบการณ ์

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ปี 2557 36,858 30,756 - - 

ปี 2556 26,128 22,070 4,743 3,026 
ปี 2555 22,167 20,115 - - 
ปี 2554 18,507 17,155 - - 
ปี 2553 14,119 13,419 - - 

27. ตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุน 

 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯพิจารณาอนุมัติการออกตราสารในวงเงิน
ไม่เกิน 200 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลอืน่ในวงเงินเทียบเท่าจ านวนดังกล่าว เพื่อเสนอขายแก่ผู้

ลงทุน โดยเป็นตราสารชนิดระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มี
หลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือตราสารหรือไมม่ผีู้แทนผู้ถือตราสาร มีก าหนดวันไถ่ถอนตราสารหรือไมก่ าหนดวนั
ไถ่ถอนตราสาร เสนอขายในต่างประเทศหรือในประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน 

และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็น
โครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ก็ได้ บริษัทฯอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด 
อาจก าหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบก าหนดในกรณีพิเศษใด ๆ หรือไม่ก็ได้ โดยอัตราดอกเบี้ย
ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตราสาร และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมอี านาจ

ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของ  ตราสาร แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และเข้าท าลงนามแก้ไขสัญญา และ/
หรือเอกสารต่าง ๆ โดยบริษัทฯคาดว่าตราสารที่จะออกจะเป็นตราสารที่ไม่มีหลักประกันและมีลักษณะ

เทียบเท่าทุน โดยเป็นตราสารที่ไม่ก าหนดวันไถ่ถอนหรือผู้ออกตราสารเป็นผู้มีสิทธิในการก าหนดวันไถ่ถอน
แต่เพียงผู้เดียว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯยังไม่ได้ออกตราสารดังกล่าว 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

27. ตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุน

   เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯพิจารณาอนุมัติการออกตราสารในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านเหรียญ 

   สหรฐัอเมรกิา หรอืเงนิสกลุอื่นในวงเงนิเทียบเทา่จ�านวนดังกล่าว เพือ่เสนอขายแก่ผูล้งทุน โดยเปน็ตราสารชนดิระบชุือ่หรอืไม่ระบุชือ่ 

   ผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือตราสารหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสาร มีก�าหนดวันไถ่ถอน 

   ตราสารหรือไม่ก�าหนดวันไถ่ถอนตราสาร เสนอขายในต่างประเทศหรือในประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน  

   และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือใน 

   ลักษณะหมุนเวียน (revolving) ก็ได้ บริษัทฯอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�าหนด อาจก�าหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบ 

   ก�าหนดในกรณีพิเศษใด ๆ  หรือไม่ก็ได้ โดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตราสาร และมอบหมาย 

   ให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจก�าหนดรายละเอียดต่าง ๆ  ของ  ตราสาร แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายหลัก 

   ทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกหลักทรัพย์และเข้าท�าลงนามแก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ  

   โดยบริษทัฯคาดว่าตราสารทีจ่ะออกจะเป็นตราสารทีไ่ม่มหีลกัประกันและมลีกัษณะเทยีบเท่าทนุ โดยเป็นตราสารทีไ่ม่ก�าหนดวนัไถ่ถอน 

   หรือผู้ออกตราสารเป็นผู้มีสิทธิในการก�าหนดวันไถ่ถอนแต่เพียงผู้เดียว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯยังไม่ได้ออกตราสาร 

   ดังกล่าว

28. หุ้นสามัญซื้อคืน

   โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินโดยมีรายละเอียด 

   ดังนี้

   ก) วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 500 ล้านบาท

   ข) จ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 333,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจ�านวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่ 

     จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

   ค) บริษัทฯซื้อหุ้นดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ราคาหุ้นที่ซื้อคืนแต่ละคร้ัง 

     ต้องไม่เกินร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันท�าการก่อนวันท�าการซื้อแต่ละครั้ง

   ง)  ระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2557

   จ) ระยะเวลาจ�าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนคือภายหลัง 6 เดือนนับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี บริษัทฯจะจ�าหน่ายหุ้นทุนที่ 

     ซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป บริษัทฯมีนโยบายในการจ�าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน 

     การตัดหุ้นที่ซื้อคืนและการลดทุน โดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การ 

     จ�าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน พ.ศ. 2544 บริษัทฯก�าหนดราคาจ�าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนต้องไม่ต�่ากว่า 85% ของราคา 

     ปิดเฉลี่ย 5 วันท�าการก่อนวันท�าการขายแต่ละครั้ง

   ฉ) หุ้นที่บริษัทฯซื้อคืนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

   ในระหว่างปี 2557 และ 2556 บริษัทฯไม่มีการซื้อคืนหุ้นสามัญ และเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติ 

   อนุมัติการยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนข้างต้น

 

29. ส�ารองตามกฎหมาย

   ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วน 

   หนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมี 

   จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

   รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

 50   

29. ส ารองตามกฎหมาย 
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ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ 

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ต้นทุนคา่ที่ดินและจ่ายคา่งานก่อสร้างระหว่างป ี 8,169,049 7,336,632 6,251,236 6,243,304 

การเปล่ียนแปลงในที่ดินและงานระหวา่งก่อสร้าง (2,046,429) (1,463,488) (1,684,826) (2,513,488) 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของ

พนักงาน 933,506 669,341 543,081 440,162 

ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 59,144 185,844 30,833 41,174 

ค่าโฆษณา 145,747 185,291 110,955 166,227 

ค่าธรรมเนียมวิชาชพีและค่าที่ปรึกษา 59,994 89,205 50,463 78,375 

ค่าธรรมเนียมการโอน 74,396 61,542 58,694 42,071 

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 318,573 290,303 235,722 185,318 

31.  ภาษีเงินได้  

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี 334,029 147,867 270,616 59,415 

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัช:ี      

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด         

ผลแตกตา่งชัว่คราวและการกลับรายการผล

แตกต่างชั่วคราว (39,338) 84,683 (4,295) 71,426 

ตัดจ าหน่ายหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี

เก่ียวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการ (278) (19,613) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 294,413 212,937 266,321 130,841 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

   จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ  

   2556 สรุปได้ดังนี้
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 จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เก่ียวข้องกับ        
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - 312 - 469 

 รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,595,581 1,024,474 1,220,962 305,020 

     
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอตัราภาษี 319,116 204,895 244,192 61,004 

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของ    
ปีก่อน - (2,388) - (2,388) 

ผลขาดทุนทางภาษีทีค่าดว่าจะได้รับประโยชน์ (38,492) - - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
ค่าใช้จา่ยต้องห้าม 8,776 7,571 10,034 6,393 

รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือ     
   คา่ใช้จ่ายทีม่ีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (966) (4,165) (60,966) (88,162) 
รายการที่ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร 11,624 - - - 

ผลขาดทุนทางภาษีทีค่าดว่าจะไม่ได้     

   รับประโยชน์ 2,709 30,199 - - 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่คาดว่าจะไม่ได้     
   รับประโยชน์ 6 (1,020) 76,406 153,994 

อื่น ๆ (8,360) (22,155) (3,345) - 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 294,413 212,937 266,321 130,841 
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   รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

   ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,469 3,207 1,401 1,407 

การปรับลดตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนมูล

คาสุทธิที่จะไดรับ 2,995 - - - 

สํารองการดอยคาคอมพิวเตอรซอฟตแวร 519 - 519 - 

ตนทุนงานที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 2,264 2,965 3,567 4,611 

สํารองผลขาดทุนจากการบริหาร     

   โครงการ - - 312 1,152 

คาธรรมเนียมธนาคารจายลวงหนา (6,801) - (6,801) - 

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 55,725 57,188 54,092 55,299 

คาเสื่อมราคาสะสม - อาคารและ     

   อุปกรณ (4,842) (4,527) (4,842) (4,527) 

คาเชาคางจาย 863 672 - - 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 7,371 5,226 6,151 4,414 

คาใชจายประมาณการหนี้สินระยะสั้น 19,722 602 12,253 - 

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช 21,386 - - - 

รวมสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 104,671 65,333 66,652 62,356 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี     

ภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีเงินไดจากการซื้อกิจการ 8,064 8,356 - - 

 ภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีเงินไดจากการซื้อกิจการคํานวณจากผลตางของมูลคายุติธรรมของสินคาคงเหลือแ

ละสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่รวมธุรกิจกับมูลคาตามบัญชี 

บริษัทฯตัดจําหนายภาระหนี้สินดังกลาวตามการตัดจําหนายมูลคายุติธรรมของสินคาคงเหลือและสินทรัพย

ไมมีตัวตนตามหนวยของอาคารชุดที่ไดจําหนายและโอนกรรมสิทธิ์แลว 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยอยมีรายการผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษี     

ที่ยังไมไดใชจํานวน 23 ลานบาท (2556: 70 ลานบาท) ที่ไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

เนื่องจากบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทยอยอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผลแตก

ตางชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชขางตนมาใชประโยชนได 

32.  กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

(ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 

 

 

 

   ภาระหน้ีสินเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการค�านวณจากผลต่างของมูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

   ณ วันที่รวมธุรกิจกับมูลค่าตามบัญชี บริษัทฯตัดจ�าหน่ายภาระหนี้สินดังกล่าวตามการตัดจ�าหน่ายมูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือ 

   และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามหน่วยของอาคารชุดที่ได้จ�าหน่ายและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน 23 ล้าน 

   บาท (2556: 70 ล้านบาท) ที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจ 

   ไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

32. ก�าไรต่อหุ้น

   ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวนถัว 

   เฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
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33. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

   ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รับ 

   และสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพือ่ใช้ในการตัดสนิใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิผลการด�าเนินงานของส่วนงาน 

   เพ่ือวัตถปุระสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกจิตามประเภทของผลติภณัฑ์และบริการ  

   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานดังนี้ 

   •  ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนงานที่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

   •  ส่วนงานบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนงานที่ให้บริการรับจ้างบริหารโครงการแก่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

   •  ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง

   •  ส่วนงานอื่น ได้แก่ การให้บริการเกี่ยวกับสนามแข่งรถ การเป็นนายหน้าซื้อขายและจัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การจ�าหน่าย 

     อาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการสมาชิกสปอร์ตคลับการรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น

   บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

   ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเก่ียวกับการ 

   จดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมนิผลการปฏิบตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก�าไรหรือขาดทนุ 

   จากการด�าเนินงานและสนิทรัยพ์รวมซึง่วดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกับทีใ่ช้ในการวดัก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนินงานและสนิทรัพย์ 

   รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหารงานด้านการจัดหาเงินซึ่งท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได ้

   ทางการเงินและภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด�าเนินงาน

   การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธุรกิจกับบุคคล 

   ภายนอก
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ขอมูลรายไดกําไร และสินทรัพยรวมของสวนงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังตอไปนี้  

   (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

สวนงาน 

พัฒนา 

อสังหา 

ริมทรัพย 

สวนงานบริหาร

โครงการพัฒนา

อสังหา 

ริมทรัพย 

                                    

 

สวนงานรับ 

เหมากอสราง สวนงานอื่น 

รวม 

สวนงาน 

ที่รายงาน 

รายการปรับ 

ปรุงและตัด 

รายการ 

ระหวางกัน งบการเงินรวม 

รายไดจากลูกคาภายนอก 9,678 - 5 193 9,876 - 9,876 

รายไดระหวางสวนงาน - 470 1,152 258 1,880 (1,428) 452 

รายไดทั้งสิ้น 9,678 470 1,157 451 11,756 (1,428)  10,328 

กําไรของสวนงาน 1,840 23 39 282 2,184 430 2,614 

ดอกเบี้ยรับ       32 

กําไรจากการขายที่ดินโครงการและตนทุนพั

ฒนาอสังหาริมทรัพย   

 

   110 

รายไดอื่น       110 

คาใชจายทางการเงิน       (227) 

คาใชจายในการขาย       (123) 

คาใชจายในการบริหาร       (628) 

สวนแบงผลขาดทนุจากบริษัทรวมและกิจกา

รรวมคาที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย   

 

   (293) 

คาใชจายภาษีเงินได       (294) 

กําไรสําหรับป       1,301 

 

   (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

สวนงานพัฒนา 

อสังหาริมทรัพย 

 

สวนงานบริหาร 

โครงการพัฒนา 

อสังหาริมทรัพย 

สวนงาน 

รับเหมา 

กอสราง สวนงานอื่น 

รวมสวน 

งานที่ 

รายงาน 

รายการ 

ปรับปรุงและ 

ตัดรายการ 

ระหวางกัน 

งบการเงิน 

รวม 

สินทรัพยรวมของสวนงาน        

เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคาที่

บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย  781 

 

- - - 781 - 781 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ไมร

วมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพยภา

ษีเงินไดรอตัดบัญชี  85 

 

 

- 31 38 154 - 154 

 

  

   ข้อมูลรายได้ ก�าไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มี 

   ดังต่อไปนี้
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   (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

สวนงานพัฒนา

อสังหา 

ริมทรัพย 

สวนงานบรหิาร 

โครงการพัฒนา

อสังหารมิทรัพย 

                               

 

สวนงาน 

รับเหมากอสราง สวนงานอื่น 

รวมสวนงาน

ที่รายงาน 

รายการ 

ปรับปรุง 

และตัดรายการ 

ระหวางกัน งบการเงนิรวม 

รายไดจากลูกคาภายนอก 8,808 103 - 262 9,173 - 9,173 

รายไดระหวางสวนงาน - 165 447 201 813 (813) - 

รายไดทั้งสิ้น 8,808 268 447 463 9,986 (813) 9,173 

กําไรของสวนงาน 1,163 49 8 381 1,601 332 1,933 

ดอกเบี้ยรับ       25 

รายไดอื่น       29 

คาใชจายทางการเงิน       (112) 

คาใชจายในการขาย       (126) 

คาใชจายในการบริหาร       (631) 

สวนแบงผลขาดทุนจากบริษัทรวมและกิจการรว

มคาที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย   

 

   (94) 

คาใชจายภาษีเงินได       (213) 

กําไรสําหรับป       811 

 

   (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

สวนงานพัฒนา 

อสังหาริมทรัพย 

สวนงานบรหิาร 

โครงการพัฒนา 

อสังหาริมทรัพย 

 

 

สวนงานรับ 

เหมากอสราง สวนงานอื่น 

รวม 

สวนงาน    

ที่รายงาน 

รายการ 

ปรับปรุงและ 

ตัดรายการ 

ระหวางกัน 

งบการเงนิ

รวม 

สินทรัพยรวมของสวนงาน        

เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคาที่บันทึกตาม

วิธีสวนไดเสีย  347 - 

 

- - 347 - 347 

การเพิม่ขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ไมรวมเครื่องมื

อทางการเงินและสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  63 - 

 

 

34 141 238 - 238 

ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร  

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือประเทศไทย 

ดังนั้นรายไดและสินทรัพยที่แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว 

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ 

ในป 2557 และ 2556 

บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีรายไดจากลูกคารายใดที่มีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 

ของรายไดของกิจการ 

34. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

ในป 2555 บริษัทฯ 

บริษัทยอยและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ 

บริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือน 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

   ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

   บริษัทฯและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือ 

   เป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

   ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

   ในปี 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของ 

   กิจการ

34. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

   ในปี 2555 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารอง 

   เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน  

   กองทนุส�ารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบรษิทัหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ�ากดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่พนักงาน 

   นั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบ 

   กองทุนเป็นจ�านวนเงิน 8.1 ล้านบาท (2556: 5.5 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 7.0 ล้านบาท 2556: 4.8 ล้านบาท)

35. เงินปันผล
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35. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (พันบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าป ี2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเม่ือวันที ่

10 เมษายน 2557 166,635 0.05 
เงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรับปี 
2557 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2557 99,988 0.03 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2557  266,623 0.08 

36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 

36.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง การติดตั้งสินทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินงานและบริการที่เกี่ยวข้อง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับต้นทุนการก่อสร้างของโครงการ
ต่าง ๆ การติดตั้งสินทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินงานและบริการที่เกี่ยวขอ้งจ านวนรวม 5,816 ล้านบาท (2556: 

5,278 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 4,620 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2556: 3,995 ล้านบาท)  

36.2  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าซื้อที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดินให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจ านวนเงิน 4,854 ล้านบาท ภายในเดือนมกราคม 2558 ถึงมกราคม 

2559 (2556: 528 ล้านบาท ภายในเดือนมกราคมและเมษายน 2557) (เฉพาะบริษัทฯ: 4,854 ล้านบาท 
2556: 124 ล้านบาท) 

36.3  ภาระผูกพันจากเงินลงทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาร่วมทุนที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15 โดย
บริษัทฯมีภาระผูกพันในการให้ความสนับสนุนทางการเงินเป็นจ านวนเงิน 426 ล้านบาท (2556: 360 ล้าน
บาท) 

36.4  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร และ
อุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี 

  

36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

   36.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสญัญาก่อสร้าง การตดิต้ังสนิทรัพย์ทีใ่ช้ในการด�าเนินงานและบริการทีเ่ก่ียวข้อง

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับต้นทุนการก่อสร้างของโครงการต่างๆ การติดตั้ง 

      สินทรัพย์ที่ใช้ในการด�าเนินงานและบริการที่เกี่ยวข้องจ�านวนรวม 5,816 ล้านบาท (2556: 5,278 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ:  

      4,620 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2556: 3,995 ล้านบาท) 

   36.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

      ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าซ้ือทีด่นิตามสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิให้แก่บคุคล 

      ภายนอกเป็นจ�านวนเงิน 4,854 ล้านบาท ภายในเดือนมกราคม 2558 ถึงมกราคม 2559 (2556: 528 ล้านบาท ภายในเดือน 

      มกราคมและเมษายน 2557) (เฉพาะบริษัทฯ: 4,854 ล้านบาท 2556: 124 ล้านบาท)

   36.3 ภาระผูกพันจากเงินลงทุน

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาร่วมทุนที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15 โดยบริษัทฯมีภาระผูกพัน 

      ในการให้ความสนับสนุนทางการเงินเป็นจ�านวนเงิน 426 ล้านบาท (2556: 360 ล้านบาท)

   36.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

      บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร และอุปกรณ์ อายุของสัญญา 

      มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี

 

      บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิก
ไม่ได้ ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

จ่ายช าระภายใน     
   ภายใน 1 ป ี 59 65 41 41 
   1 ถึง 5 ป ี 39 36 23 17 

   มากกว่า 5 ป ี 68 71 - - 

36.5 ภาระผูกพันจากการพัฒนาโครงการที่ด าเนินการอยู่ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการส่งมอบหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาจะซื้อจะขายของโครงการต่าง ๆ เป็นจ านวน 10,436 ล้านบาท 
(2556: 11,763 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 10,133 ล้านบาท 2556: 11,706 ล้านบาท) 

36.6  ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อคืนที่ดินระหว่างพัฒนาโครงการ 

 ในปี 2550 บริษัทย่อยได้ท าสัญญาขายที่ดินระหว่างพัฒนาโครงการพร้อมกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

ที่ดินให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจ านวนเงินรวม 30 ล้านบาท โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวมขีอ้ตกลงกับบริษัท
ย่อยเพื่อให้บริษัทย่อยสามารถซือ้ที่ดินดังกล่าวคนืได้ในอนาคตในราคารวมไม่ต่ ากว่า 33 ล้านบาท ปัจจุบัน
ที่ดินดังกล่าวยังคงอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทย่อยจึงไม่บันทึกรับรู้รายได้และ

ต้นทุนขายที่เกี่ยวข้องกับการขายดังกล่าวในงบการเงิน 

 บริษัทย่อยยังไม่ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวคืน โดยที่ดินดังกล่าวได้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายการต้นทุนการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 

36.7 การค้ าประกัน 

 (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค้ าประกันหนี้สิน
ดังต่อไปนี้ 

 - บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค้ าประกันหนี้สินทุกชนิดของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเป็น

จ านวน 5,125 ล้านบาท (2556: 2,724 ล้านบาท) กับสถาบันการเงิน 

 - บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมภีาระผูกพันเกี่ยวกับการค้ าประกันหนี้สินของบริษัทฯเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 
500 ล้านบาท (2556: 4,916 ล้านบาท) กับสถาบันการเงิน 

 - บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค้ าประกันหนี้สินของบริษัทย่อยของบริษัทแห่งนั้น
เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 1,046 ล้านบาท (2556: 1,046 ล้านบาท) และบริษัทย่อยของบริษัทแห่ง
นั้นมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค้ าประกันหนี้สินของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 

1,678 ล้านบาท (2556: 1,678 ล้านบาท) กับสถาบันการเงิน  
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   36.5 ภาระผูกพันจากการพัฒนาโครงการที่ด�าเนินการอยู่

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการส่งมอบหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและที่ดินพร้อมสิ่ง 

      ปลกูสร้างตามสญัญาจะซือ้จะขายของโครงการต่าง ๆ  เป็นจ�านวน 10,436 ล้านบาท (2556: 11,763 ล้านบาท) (เฉพาะบริษทัฯ:  

      10,133 ล้านบาท 2556: 11,706 ล้านบาท)

   36.6 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อคืนที่ดินระหว่างพัฒนาโครงการ

      ในปี 2550 บริษัทย่อยได้ท�าสัญญาขายที่ดินระหว่างพัฒนาโครงการพร้อมกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่บุคคล 

      ภายนอกเป็นจ�านวนเงินรวม 30 ล้านบาท โดยบุคคลภายนอกดังกล่าว มีข้อตกลงกับบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทย่อยสามารถซื้อ 

      ที่ดินดังกล่าวคืนได้ในอนาคตในราคารวม ไม่ต�่ากว่า 33 ล้านบาท ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวยังคงอยู่ในความควบคุมดูแลของ 

      บริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทย่อยจึงไม่บันทึกรับรู้รายได้และต้นทุนขายที่เกี่ยวข้องกับการขายดังกล่าวในงบการเงิน

      บริษัทย่อยยังไม่ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวคืน โดยที่ดินดังกล่าวได้แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของรายการต้นทุนการพัฒนาโครงการ 

      อสังหาริมทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

   36.7 การค�้าประกัน

      (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค�้าประกันหนี้สินดังต่อไปนี้

        •  บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค�้าประกันหนี้สินทุกชนิดของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเป็นจ�านวน 5,125 

          ล้านบาท (2556: 2,724 ล้านบาท) กับสถาบันการเงิน

        •  บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัเกีย่วกบัการค�า้ประกนัหน้ีสนิของบริษัทฯเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท (2556:  

          4,916 ล้านบาท) กับสถาบันการเงิน

        •  บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมภีาระผกูพนัเก่ียวกบัการค�า้ประกนัหนีส้นิของบริษทัย่อยของบริษทัแห่งน้ันเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า  

          1,046 ล้านบาท (2556: 1,046 ล้านบาท) และบริษัทย่อยของบริษัทแห่งนั้นมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค�้าประกันหนี้สิน 

          ของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า 1,678 ล้านบาท (2556: 1,678 ล้านบาท) กับสถาบันการเงิน 

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งออกตั๋วสัญญาใช้เงินจ�านวนรวม 250 ล้านบาท ซึ่งอาวัลโดยสถาบัน 

        การเงนิแห่งหน่ึงให้กับเจ้าหน้ีค่าซือ้หุน้ของบริษทัฯเพือ่ค�า้ประกนัการจ่าย ค่าซือ้เงินลงทนุ ซึง่บริษทัฯได้จ่ายช�าระค่าซือ้เงิน 

        ลงทุนดังกล่าวแล้วในปีปัจจุบัน

 

      (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็น 

        จ�านวน 436.0 ล้านบาท (2556: 661.1 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 28.9 ล้านบาท 2556: 4.4 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ 

        ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค�้าประกันดังต่อไปนี้
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งออกตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวนรวม 250 ล้านบาท    
ซึ่งอาวัลโดยสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้กับเจ้าหนีค้า่ซือ้หุ้นของบริษัทฯเพื่อค้ าประกันการจ่ายค่าซื้อเงิน

ลงทุน ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายช าระค่าซื้อเงินลงทุนดังกล่าวแล้วในปีปัจจุบัน 

 (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯเหลืออยู่เป็นจ านวน 436.0 ล้านบาท (2556: 661.1 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 28.9 ล้าน
บาท 2556: 4.4 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ ซึ่ง

ประกอบด้วยหนังสือค้ าประกันดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

หนังสือค้ าประกันการปฏิบัติงาน     
   ตามสัญญา 0.4 0.4 0.4 0.4 
หนังสือค้ าประกันการจัดสรรที่ดิน     
   ให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการ     
   สาธารณะ 427.2 156.0 20.6 - 
หนังสือค้ าประกันการช าระเงินคา่สินคา้ 0.5 0.7 - - 
หนังสือค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า 7.9 4.0 7.9 4.0 
การอาวัลตัว๋สัญญาใช้เงิน - 500.0 - - 

รวม 436.0 661.1 28.9 4.4 

36.8 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมคีดีฟ้องรอ้งหลายคดี โดยคู่กรณีได้เรียกร้องคา่เสียหาย
เป็นจ านวนรวม 136 ล้านบาท (2556: 169 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 11 ล้านบาท 2556: 44 ล้านบาท) 
คดสี่วนหนึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 -  บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งและเจ้าของบ้านในโครงการ
ฟ้องร้องในเดือนธันวาคม 2555 เรียกร้องค่าเสียหายจ านวนรวม 1,074 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่า
บริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าวร่วมกันกระท าละเมิดและผิดสัญญาต่อผู้ซื้อบ้านและที่ดินบางรายใน

โครงการ ต่อมาเมือ่วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ศาลชั้นต้นมีค าสั่งจ าหน่ายคดีของโจทก์ส่วนใหญ่เพราะ
ทิ้งฟ้องไมช่ าระคา่ธรรมเนียมศาล เหลือโจทก์หนึ่งรายและทุนทรัพย์คงเหลือ 11 ล้านบาท คดีดังกล่าว
ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น 

 -  ในปี 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกนิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าของห้องชุดในโครงการเรียกร้อง

ค่าเสียหายเป็นจ านวนรวม 146 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าบริษัทย่อยดังกล่าวปฏิบัติผิดสัญญาจะซื้อจะ
ขาย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 โจทก์ได้ยื่นค าร้องขอแก้ไขเพิม่เตมิค าฟอ้งโดยลดคา่ความเสียหาย
ลง เ หลื อ  101 ล้ านบาท  และศ าลชั้ นต้ น ได้ พิ จ า รณ าพิพ ากษายกฟ้ อ ง โจท ก์ เมื่ อ วั น ที่                      

30 กรกฎาคม 2556 ต่อมาโจทก์ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 

   36.8 คดีฟ้องร้อง

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคดีฟ้องร้องหลายคดี โดยคู่กรณีได้เรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ�านวนรวม  

      136 ล้านบาท (2556: 169 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 11 ล้านบาท 2556: 44 ล้านบาท) คดีส่วนหนึ่งมีรายละเอียดดังนี้

      •  บริษทัฯและบรษิทัย่อยแห่งหน่ึงถกูนิตบิคุคลหมูบ้่านจดัสรรแห่งหนึง่และเจ้าของบ้านในโครงการฟ้องร้องในเดอืนธันวาคม  

        2555 เรียกร้องค่าเสยีหายจ�านวนรวม 1,074 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่าวร่วมกนักระท�าละเมดิ 

        และผิดสัญญาต่อผู้ซื้อบ้านและที่ดินบางรายในโครงการ ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ศาลชั้นต้นมีค�าสั่งจ�าหน่าย 

        คดขีองโจทก์ส่วนใหญ่เพราะทิง้ฟ้องไม่ช�าระค่าธรรมเนียมศาล เหลอืโจทก์หนึง่รายและทนุทรัพย์คงเหลอื 11 ล้านบาท คด ี

        ดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น

      •  ในปี 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกนิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าของห้องชุดในโครงการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ�านวนรวม  

        146 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าบริษัทย่อยดังกล่าวปฏิบัติผิดสัญญาจะซื้อจะขาย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 โจทก์ได้ 

        ยื่นค�าร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมค�าฟ้องโดยลดค่าความเสียหายลงเหลือ 101 ล้านบาท และศาลช้ันต้นได้พิจารณาพิพากษา 

        ยกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ต่อมาโจทก์ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556

       

      เนื่องจากผลของคดีฟ้องร้องต่างๆ ยังไม่มีข้อสรุป ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินกิจการของ 

      บริษัทฯและบริษัทย่อยในขณะนี้ ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่ได้บันทึกส�ารองส�าหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดี 

      ต่างๆ ดังกล่าวไว้ในบัญชี

37. เครื่องมือทางการเงิน

   37.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

      เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ 

      และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูก 

      หนี้อื่น เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน/เงื่อนไขการเบิก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้น เจ้าหนี้เงิน 

      ประกันผลงาน หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืม บรษิัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

      กับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2557

      ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
      บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหาร 

      ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึง 

      ไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มี 

      การกระจกุตวัเนือ่งจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลกูค้าทีห่ลากหลายและมอียูจ่�านวนมากราย จ�านวนเงนิสงูสดุทีบ่ริษทัฯ 

      และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ 

      ในงบแสดงฐานะการเงิน

      ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
      บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

      ทางการเงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง 

      ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 

      สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ 

      มอีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบก�าหนด หรือวนัทีม่กีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัทีม่กีารก�าหนดอตัรา 

      ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้           

 60   

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส าหรับสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก าหนด หรือ วันที่มีการก าหนดอัตรา

ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้            

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มี  อัตรา 

 1 ป ี 1 ถึง 5 ป ี 5 ป ี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 2,374 103 2,477 หมายเหตุ 7 

ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - - - - 28 28 - 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน/        

 เงื่อนไขการเบกิ - - - 408 - 408 0.5 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับ        

 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 766 - - - 766 หมายเหตุ 6 

 - 766 - 2,782 131 3,679  

หนี้สินทางการเงิน        

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - - - - 1,064 1,064 - 

ตั๋วแลกเงิน 650 - - - - 650 หมายเหตุ 23 

หุ้นกู้ - 6,370 - - - 6,370 หมายเหตุ 24 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 251 251 - 

หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน 12 22 - - - 34 0.4 - 10.5 

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 594 - 594 หมายเหตุ 22 

 662 6,392 - 594 1,315 8,963  
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มี  อัตรา 

 1 ป ี 1 ถึง 5 ป ี 5 ป ี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1,492 78 1,570 หมายเหตุ 7 

ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - - - - 335 335 - 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน 

 

348 

 

- - 988 

 

- 

 

1,336 

 

หมายเหตุ 6 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน/        

 เงื่อนไขการเบกิ - - - 2 - 2 0.5 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน - 766 - - - 766 หมายเหตุ 6 

 348 766 - 2,482 413 4,009  
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สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส าหรับสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก าหนด หรือวันที่มีการก าหนดอัตรา

ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้            

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มี  อัตรา 

 1 ป ี 1 ถึง 5 ป ี 5 ป ี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 2,374 103 2,477 หมายเหตุ 7 

ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - - - - 28 28 - 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน/        

 เงื่อนไขการเบกิ - - - 408 - 408 0.5 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับ        

 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 766 - - - 766 หมายเหตุ 6 

 - 766 - 2,782 131 3,679  

หนี้สินทางการเงิน        

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - - - - 1,064 1,064 - 

ตั๋วแลกเงิน 650 - - - - 650 หมายเหตุ 23 

หุ้นกู้ - 6,370 - - - 6,370 หมายเหตุ 24 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 251 251 - 

หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน 12 22 - - - 34 0.4 - 10.5 

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 594 - 594 หมายเหตุ 22 

 662 6,392 - 594 1,315 8,963  
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มี  อัตรา 

 1 ป ี 1 ถึง 5 ป ี 5 ป ี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1,492 78 1,570 หมายเหตุ 7 

ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - - - - 335 335 - 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน 

 

348 

 

- - 988 

 

- 

 

1,336 

 

หมายเหตุ 6 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน/        

 เงื่อนไขการเบกิ - - - 2 - 2 0.5 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน - 766 - - - 766 หมายเหตุ 6 

 348 766 - 2,482 413 4,009  
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มี  อัตรา 

 1 ป ี 1 ถึง 5 ป ี 5 ป ี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) 

หนี้สินทางการเงิน        

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - - - - 723 723 - 

ตั๋วแลกเงิน 650 - - - - 650 หมายเหตุ 23 

หุ้นกู้ - 6,370 - - - 6,370 หมายเหตุ 24 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยคา้งจ่าย        

   แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 1,187 - 1,187 หมายเหตุ 6 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 169 169 - 

หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน 5 14 - - - 19 0.4 - 10.5 

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 594 - 594 หมายเหตุ 22 

 655 6,384 - 1,781 892 9,712  

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มี  อัตรา 

 1 ป ี 1 ถึง 5 ป ี 5 ป ี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 2,098 211 2,309 หมายเหตุ 7 

ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - - - - 334 334 - 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน/        

 เงื่อนไขการเบกิ - - - 9 - 9 0.5 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับ        

 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 82 - - - 82 6 

 - 82 - 2,107 545 2,734  

หนี้สินทางการเงิน        

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - - - - 972 972 - 

เจ้าหนี้ค่าซ้ือหุ้น - - - - 250 250 - 

หุ้นกู้ 2,598 - - - - 2,598 5.2 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 180 180 - 

หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน 12 32 - - - 44 2.1 - 7.9 

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 1,565 - 1,565 หมายเหตุ 22 

 2,610 32 - 1,565 1,402 5,609  
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มี  อัตรา 

 1 ป ี 1 ถึง 5 ป ี 5 ป ี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) 

หนี้สินทางการเงิน        

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - - - - 723 723 - 

ตั๋วแลกเงิน 650 - - - - 650 หมายเหตุ 23 

หุ้นกู้ - 6,370 - - - 6,370 หมายเหตุ 24 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยคา้งจ่าย        

   แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 1,187 - 1,187 หมายเหตุ 6 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 169 169 - 

หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน 5 14 - - - 19 0.4 - 10.5 

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 594 - 594 หมายเหตุ 22 

 655 6,384 - 1,781 892 9,712  

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มี  อัตรา 

 1 ป ี 1 ถึง 5 ป ี 5 ป ี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 2,098 211 2,309 หมายเหตุ 7 

ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - - - - 334 334 - 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน/        

 เงื่อนไขการเบกิ - - - 9 - 9 0.5 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับ        

 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 82 - - - 82 6 

 - 82 - 2,107 545 2,734  

หนี้สินทางการเงิน        

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - - - - 972 972 - 

เจ้าหนี้ค่าซ้ือหุ้น - - - - 250 250 - 

หุ้นกู้ 2,598 - - - - 2,598 5.2 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 180 180 - 

หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน 12 32 - - - 44 2.1 - 7.9 

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 1,565 - 1,565 หมายเหตุ 22 

 2,610 32 - 1,565 1,402 5,609  
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกวา  มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 

 1 ป 1 ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 1,806 159 1,965 หมายเหตุ 7 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - - 232 232 - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน 

 

- 

 

- - 852 

 

- 

 

852 

 

หมายเหตุ 6 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน/        

 เงื่อนไขการเบิก - - - 7 - 7 0.5 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน - 90 - - - 90 6 - 7 

 - 90 - 2,665 391 3,146  

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - - 666 666 - 

เจาหนี้คาซื้อหุน - - - - 250 250 - 

หุนกู 2,598 - - - - 2,598 5.2 

เงินกูยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยคางจาย        

   แกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - - 1,195 - 1,195 หมายเหตุ 6 

เจาหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 100 100 - 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 6 18 - - - 24 2.1 - 7.9 

เงินกูยืมระยะยาว - - - 1,520 - 1,520 หมายเหตุ 22 

 2,604 18 - 2,715 1,016 6,353  

 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อบริการเปนเงินตรา

ตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ 

ดังนี้  

 งบการเงินรวม 

สกุลเงิน 

หนี้สินทางการเงิน        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อัตราแลกเปลี่ยน                                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2557 2556 2557 2556 

 (พัน) (พัน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

ดอลลารสหรัฐอเมริกา - 373 - 32.95 

ดอลลารออสเตรเลีย 6 11 27.08 29.45 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกวา  มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 

 1 ป 1 ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 1,806 159 1,965 หมายเหตุ 7 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - - 232 232 - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน 

 

- 

 

- - 852 

 

- 

 

852 

 

หมายเหตุ 6 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน/        

 เงื่อนไขการเบิก - - - 7 - 7 0.5 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน - 90 - - - 90 6 - 7 

 - 90 - 2,665 391 3,146  

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - - 666 666 - 

เจาหนี้คาซื้อหุน - - - - 250 250 - 

หุนกู 2,598 - - - - 2,598 5.2 

เงินกูยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยคางจาย        

   แกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - - 1,195 - 1,195 หมายเหตุ 6 

เจาหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 100 100 - 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 6 18 - - - 24 2.1 - 7.9 

เงินกูยืมระยะยาว - - - 1,520 - 1,520 หมายเหตุ 22 

 2,604 18 - 2,715 1,016 6,353  

 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อบริการเปนเงินตรา

ตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ 

ดังนี้  

 งบการเงินรวม 

สกุลเงิน 

หนี้สินทางการเงิน        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อัตราแลกเปลี่ยน                                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2557 2556 2557 2556 

 (พัน) (พัน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

ดอลลารสหรัฐอเมริกา - 373 - 32.95 

ดอลลารออสเตรเลีย 6 11 27.08 29.45 

 

  

      ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
      บริษทัฯและบริษทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีส่�าคญัอนัเกีย่วเน่ืองจากการซือ้บริการเป็นเงนิตราต่างประเทศ บริษทัฯ 

      และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน 
หนี้สินทางการเงิน        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
อัตราแลกเปลี่ยน                                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2557 2556 2557 2556 

 (พัน) (พัน) (บาทตอ่หน่วยเงนิตราต่างประเทศ) 
ดอลลาร์สหรฐัอเมริกา - 373 - 32.95 

37.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมี
อัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ เครื่องมือทาง
การเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายช าระหนี้สินใน
ขณะที่ทั้งสองฝ่ายมคีวามรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ
ในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทาง

การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าท่ี
เหมาะสม  

38. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น  โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.5:1 (2556: 1.1:1) และเฉพาะบริษัทฯมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.6:1 (2556: 1.2:1) 

39.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

39.1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตัิเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดตั้งบริษัท ซิตี้ลิงค์ (2015) จ ากัด เป็นบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งเป็น

หุ้นสามัญจ านวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.8 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวซึ่งมวีัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาอสังหารมิทรัพย์บริษัทฯได้เขา้ลงทุนในบริษัท
ดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 

(2)  จัดตั้งบริษัท สกายลงิค์ (2015) จ ากัด เป็นบริษัทย่อยเพิม่ โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 99.8 

ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวซึง่มีวตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาอสังหารมิทรัพย์บริษัทฯได้เขา้ลงทุน

ในบริษัทดังกล่าวในเดือนกมุภาพันธ์ 2558 

 

   37.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

      เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงนิส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ เงินให้กูย้มืและเงินกูย้มืมอีตัราดอกเบีย้ใกล้เคยีง 

      กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน 

      งบแสดงฐานะการเงิน

      มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายช�าระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี 

      ความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอสิระในลกัษณะทีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องกนั วธิี 

      การก�าหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือ 

      ก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 

38. การบริหารจัดการทุน 

   วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ 

   ของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ  

   1.5:1 (2556: 1.1:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.6:1 (2556: 1.2:1)

39.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

   39.1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

      (1) จัดตั้งบริษัท ซิตี้ลิงค์ (2015) จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน  

        1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.8 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวซึ่งมี 

        วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทฯได้เข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

 

      (2) จัดตั้งบริษัท สกายลิงค์ (2015) จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน  

        1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.8 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวซึ่งมี 

        วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทฯได้เข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

 

   39.2  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบุคคลภายนอกเป็นจ�านวนเงิน 1,349 ล้านบาท  

      และในวันดังกล่าวบริษัทฯได้ช�าระเงินมัดจ�าเป็นจ�านวนเงิน 135 ล้านบาท คงเหลือภาระผูกพันในการจ่ายค่าที่ดินตามสัญญา 

      จะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 1,214 ล้านบาทภายในเดือนสิงหาคม 2558

   39.3 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯได้จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�านวน 300 ล้านบาท ให้แก่บริษัท อนันดา ดีเวลลอป 

      เม้นท์ ทู จ�ากัด โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม

 

   39.4 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

      (1) ให้เสนอการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2557 ในอัตรา 0.068 บาทต่อหุ้น ส�าหรับเงินปันผลครั้งนี้ 

        คณะกรรมการบริษทัฯจะเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตัใินวนัที ่9 เมษายน 2558 และมกี�าหนดจ่ายวนัที ่8 พฤษภาคม  

        2558

      (2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยเปน็ประเภทมีหรอืไมม่ีหลักประกัน สกลุเงินบาทหรอื 

        ต่างประเทศ อายุไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ 

        ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว การเสนอขายจะเป็นการเสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็น 

        โครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง  

        และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารในการ 

        ก�าหนดอตัราดอกเบีย้ อายกุารไถ่ถอน แต่งตัง้ทีป่รึกษาทางการเงนิและ/หรือผูจ้ดัจ�าหน่ายหลกัทรัพย์และ/หรือสถาบนัการ 

        จัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกหลักทรัพย์และเข้าท�าการลงนามแก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ หุ้นกู้ข้างต้นจะ 

        เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

40. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

   บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีดังต่อไปนี้ 
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40. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีดังต่อไปนี้  

  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจัดประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว้ ตามท่ีจัดประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว้ 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 333,886 351,309 232,427 323,685 

ต้นทุนการพัฒนา     

   อสังหาริมทรัพย์ 7,913,349 7,911,820 6,294,974 6,293,445 
ต้นทุนการพัฒนาท่ีดิน - 1,529 - 1,529 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ท่ีดิน 

   โครงการและต้นทุน 

   ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

52,635 

 

 

- 

 

 

31,035 

 

 

- 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 153,696 206,331 106,588 137,623 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 972,314 989,042 666,460 683,188 

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 19,739 - 16,728 - 
เงินรับล่วงหน้าค่าบริหาร 

   โครงการ 

 

- 

 

16,283 

 

481,980 

 

567,267 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 61,723 65,874 38,739 44,709 
 

  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจัดประเภทใหม ่ ตามยอดยกมาเดมิ ตามท่ีจัดประเภทใหม่ ตามยอดยกมาเดมิ 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 21,123 21,123 253,763 327,599 

ต้นทุนการพัฒนา     

   อสังหาริมทรัพย์ 6,016,409 6,014,880 3,781,489 3,779,960 
ต้นทุนการพัฒนาท่ีดิน - 1,529 - 1,529 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ท่ีดิน 

   โครงการและต้นทุน 

   ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

100,000 

 

 

- 

 

 

100,000 

 

 

- 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 95,253 195,253 55,714 155,714 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 368,645 368,645 216,979 216,979 

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 5,088 - - - 
เงินรับล่วงหน้าค่าบริหาร 

   โครงการ 

 

- 

 

- 

 

628,036 

 

697,041 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 100,984 106,072 65,512 70,342 
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ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 21,123 21,123 253,763 327,599 
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  (หน่วย: พันบาท) 

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจัดประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว้ ตามท่ีจัดประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว้ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,267,079 1,284,053 878,751 893,054 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 869,359 852,385 610,768 596,465 

 การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้  

41. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 

    การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อก�าไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้ 

41. การอนุมัติงบการเงิน
 

   งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558




